
Január 22-én a szokásokhoz híven ünnepi mű
sorral adózott a művelődési központ a Magyar 
Kultúra Napjának. Ezen a napon Pécsvárad kul
turális életének aktív részesei - művészeti cso
portok, közösségek, valamint a helyi oktatási 
intézmények tehetséges ifjú zenészei, szavalói - 
kaptak szerepet a ház nagyszínpadán.

Anagymúltú Pécsváradi Női Kamarakórus nyitó 
produkciójával vette kezdetét a program, mely
nek kuriózuma az egykoron a Himnusz pályá
zatára beérkezett művekből válogatott előadás 
volt. A Zengő Néptánc Együttes két korcsoport
tal is képviseltette magát: a kisebbek Mese című 
előadásával, majd a fiatalok elmaradhatatlan sár
közi táncával. A Himnuszt verses formában hall
gathatták meg a jelenlévők Kopa Marcell 
előadásában, Jéhn Márk pedig Füst Milán versét 
elevenítette fel. Gál Rebeka Reményik Sándor 
müvét adta elő, énekével közreműködött Wei- 
gert Klaudia és Vörös Blanka. A programból 
idén sem maradhattak ki a zeneiskolai növendé
kek előadásai: Bartók Béla Magyar népdal-fel
dolgozásait a vonós-klarinét kamaraegyüttese 
mutatta be, Varga Viktor pedig trombitajátékával 
járult hozzá az ünnepi felhozatalhoz.
Idén Nagyné Mayer Ágnes, a KJAMK Fülep 
Fajos Művelődési Központjának megbízott ve
zetője osztotta meg gondolatait a közönséggel a 
Magyar Kultúra Napjáról, egyben a magyar kul
túra szerepéről napjainkban. A díszteremben el
hangzott beszédet teljes teijedelmében közöljük. 

„Tisztelt Ünneplő Közönség!

Ünnepeink sorában évek óta, mindjárt az újév 
kezdetének közelében ott található a Magyar 
Kultúra Napja. Igaz, ez az ünnep nem mérhető 
valamely történelmi esemény évfordulójához, 
még csak nem is jelöli pirossal szedetten a nap
tár, de mégis lényeges, mégis fontos. Hiszen ez 
a nap az év többi napja között, amikor a magyar 
kultúra egészére próbálunk figyelni.
Ez a nap, mely felhívja figyelmünket azokra az 
értékekre, amelyeket az évszázadok forgatagá
ban meg tudtunk őrizni, s amelyeket magunké
nak hiszünk, vallunk. Talán ilyenkor döbbenünk 
rá mennyi, de mennyi érték, szellemi, tárgyi al
kotás gazdagítja életünket, teszi színesebbé, sok
szor elviselhetőbbé napjainkat. Január 22-dike 
környékén nagyobb hangsúlyt kapnak a kultu
rális rendezvények, sokan és sokféleképpen pró
bálnak egy-egy program, esemény kapcsán 
felvillantani valamit kulturális, művészeti éle
tünk értékei közül, azon a napon, amikor a - 
talán számunkra legszebb - lírai alkotás meg
született 1823-ban. Kölcsey Ferenc költő, író, 
kritikus, a reformkori irodalom és költészet 
egyik legnagyobb alakja ekkor vetette papírra 
Himnusz című költeményét.

Ennek emlékére, a Kölcsey Társaság kezdemé
nyezésére, a rendszerváltás hajnalától, 1989- 
től január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra 
Napját.
Ha ez a nap nem is mérhető történelmi esemé
nyek évfordulóihoz, és jelenleg még pirossal 
sincs jelölve a naptárban, mégis fontos dátum, 
mert ezen a napon különböző rendezvények em
lékeztetnek minket évezredes hagyományainkra, 
gyökereinkre, nemzeti tudatunkat meghatározó 
múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a 
figyelmet azokra az örökségekre, amelyeket az 
évszázadok során sikerült megőrizni. Azokra a 
tárgyi, szellemi értékekre, amiket a magyar 
ember magáénak érezhet. Nem szabad elfelejte
nünk, hogy a kultúra nemzedékről nemzedékre 
hagyományozódik, és csak akkor képes a fönn
maradásra, ha minden generáció talál benne vá
laszokat a kérdéseire. Ezért minden életerős 
nemzedék újrafogalmazza a hagyományt igé
nyei szerint. Pontosabban szólva: az a generáció 
bizonyul életerősnek, amelyik képes és hajlandó 
erre az újrafogalmazásra. Az „írástudók" felelős
sége és feladata abban rejlik, hogy folyamatosan 
fenntartsák az egymást követő nemzedékekben 
az újraalkotó módon való használatának igényét 
és képességét.
Ez az a nap, amikor főhajtással emlékezhetünk 
meg a legfontosabb közös kincsünkről, arról, 
amely jelzőjét és minősítését adhatja létünk
nek, arról, amely megkülönböztet bennünket 
más népektől. Ez a magyar kultúra.
Nem különb és nem több, mint más nemzetek 
kultúrája, de földrajzi és történelmi helyzete által 
számunkra különös státusú: A velünk élő népek 
felelősséggel gondozott kultúrájának megőrzé
sében betöltött szerepe által.

A magyar kultúra életünk érdekében kifejtett 
cselekvés és nemzeti azonosságtudat egyszerre. 
A kulturális hagyomány és érték - amelyet a tör
ténelmünk során létrehoztunk - ad igazolást 
fennmaradásunkhoz. Ebben a folyamatban ne
mesedett kultúránk, őrizte a falvak hagyomá
nyát, a nép ajkán születő dalokat, a keze által 
formált eszközöket. S mindenekelőtt talán a leg
fontosabbat, az anyanyelvet, amely egyformán 
szól mindenkihez, s amelynek megkülönbözte
tett szerep jutott.
Nem véletlen, hogy értékeink, kincseink közül 
éppen nemzeti himnuszunk születése vált a ma
gyar kultúra ünnepévé. Nem csak a magyar sors, 
magasztos történelmük viharos századai sejte
nek fel gyönyörű nemzeti imádságunk soraiban, 
hanem a nép által átörökített, megőrzött - tuda
tunkban folyamatosan jelenlévő, és belőle épít
kező - kultúra is. így az oly sokszor énekelt vagy 
idézett sorok között -„Isten áldd meg a magyart” 
- mindig ott dobog, lüktet a közismert „Megis
merni a kanász” kezdetű pásztomóta is, amely 
kultúránk közös kincse. Mert, ahogyan Kodály 
úja: „Az, az igazság, hogy a földműves nép közt 
fennmaradt dalok java valamikor az egész ma
gyarság tulajdona volt. (...) ez az a közösség, 
ahol egy érzésben találkozhatik az egyszerű 
pásztor a nemzet bármely nagyjával, ahol mind 
a kettő csak ember, és annyit ér, amennyire 
ember. ”
Több mint ezer esztendővel ezelőtt István sors
fordító döntésével - a koronázással - a keresz
tyén Európa irányában jelölte ki a magyarság 
útját. Több mint egy évezred itt Európában, ami 
óta a világ - mint Európa részére - figyel ránk!

folytatás a 3. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Hosszas vita után 
elfogadták az éves 

költségvetést
Február 1-jén döntött a képviselő-testület Pécs- 
várad 2010. évi költségvetéséről. Az önkor
mányzat pénzügyi helyzetével és a jövőbeni 
irányokkal kapcsolatban már az előző üléseken 
is fontos viták zajlottak. Több bizottsági ülésen 
egyeztetettek a képviselők, januárban pedig egy 
közös előkészítő tárgyalásra is sor került annak 
érdekében, hogy a februári önkormányzati ülé
sen határozatképes legyen a testület. Február 1- 
jén újra áttekintették a jelenlegi helyzetet, a 
testületi döntést pedig ismét élénk vita előzte 
meg.
Dr Bíró Ferenc polgármester röviden felvázolta 
az előzményeket, miszerint a tavalyi költségve
tési évet az állami normatívákban történt válto
zások, valamint nem várt bevételek miatt 
kedvezőbben zárták, mint ahogyan az megjósol
ható volt: az eredetileg előre megállapított 35 
millió forintos hiány helyett 2 millió forintos 
többlettel zárult az év. A 2010. évre az elsődleges 
számítások alapján szintén 35 millió forintos hi
ánytervet állítottak össze, azonban ezt az össze
get is sikerült - a normatíva-változásoknak és 
egy sikeres pályázatnak köszönhetően - lecsök
kenteni, így a pénzügyi osztály és a gazdasági 
bizottság közösen összeállított hiányterve végül 
15 millió forintos célhiányt állapított meg. 
Fullér Péter, a pénzügyi csoport vezetője ismer
tette a jelenlévőkkel a legutóbb lefektetett kon
cepcióhoz képest történt pénzügyi változásokat. 
Elhangzott továbbá, hogy az eddigi egyetlen 
módosító javaslatot, mely az egzisztenciálisan 
bajbajutott családok megsegítésére szolgáló, hi
telként működő szociális krízisalap létrehozását 
indítványozta, beépítették a költségvetési terve
zetbe - egymillió forintot különítettek el erre a 
célra.
Az adatok ismertetését követően számos képvi
selő véleményezte a költségvetési koncepciót. 
Kakas Sándor, a Pénzügyi, Gazdasági és Mű
szaki Bizottság elnöke hozzáfűzte a bizottság 
által javasolt tervezethez, hogy az ebben lefek
tetett költségcsökkentéseken túl is további lehe
tőségek lennének a csökkentésre, és személy 
szerint drasztikusabb megszorításokhoz nyúlna. 
Hangsúlyozta továbbá, hogy a város költségve
tését véleménye szerint folyamatos gazdasági 
felülvizsgálattal kellene működtetni.
Tóth Györgyi, a Oktatási, Ifjúsági és Sportbizott
ság elnöke elmondta, bizottsági ülés folyt a költ
ségvetési koncepcióról, majd ismertette az ezzel 
kapcsolatban megfogalmazott észrevételeket. A 
koncepció az általános iskolán belüli esetleges 
átszervezéseket, osztályösszevonásokat és a túl
órák számának csökkentését is kilátásba he
lyezte. Tóth Györgyi elmondta, hogy az oktatási 
törvény értelmében szorgalmi időszak alatt nem 
lehet átszervezéseket alkalmazni, ezért erre csak 
szeptembertől lenne mód, a túlórák és a helyet
tesítések esetében pedig aránytalanul nagy a 
költségmegvonás, amit csak szakkörök meg
szüntetésével tudnak megoldani. Felhívta a fi
gyelmet arra is, hogy a konyhai ellátással 
problémák adódhatnak, főleg, ha megkezdődik 
az óvodák átszervezése. Elmondta, hogy jelen
leg két olyan osztályuk van, ahol a kis létszám

megengedhetővé tenné az összevonást, viszont 
ebből az egyik osztály német nemzetiségi tan
tervű, a másik német kéttannyelvü oktatást kap, 
és ez egy esetleges összevonás esetén jelentős 
színvonalcsökkenéssel járhat. Ezzel szemben 
megfogalmazta, hogy egy lehetséges bevételnö
velő forrás lehetne a sportcsarnok teremhaszná
lata, melynek feltétele egy egységes, mindenkire 
érvényes terembér-rendszer kialakítása lenne. 
Javasolta továbbá a meccseken való belépő be
vezetését, valamint az NCA lehetőségek kihasz
nálását a sportkör részéről. Megemlítette, hogy 
jelenleg nem csak a sportcsarnokot használják 
ingyen a szakosztályok, hanem a művelődési 
központ infrastruktúráját is térítésmentesen ve
hetik igénybe a civil egyesületek, művészeti cso
portok és más intézmények. Ezen kívül a 
kulturális területen adományozott tiszteletdíjakat 
is mérlegelni lehetne. Biztató viszont az, hogy 
időközben bevezettek egy olyan rendszert, 
mellyel napi szinten számon tartják és ellenőrzik 
a önkormányzati intézmények költségvetését. 
Tóth Györgyi elmondta, az uszoda esetében 
egyetért a nyári szüneteltetéssel, hiszen a tan
uszoda funkció is azt tenné célszerűvé, hogy az 
iskolaidőn kívüli időszakban szüneteljen a léte
sítmény.
Gállos Orsolya, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bi
zottság elnöke hozzászólásában hangsúlyozta, 
hogy már az elmúlt ülésen is javasolta a bizottság 
a képviselő-testületnek, hogy tartsanak szemé
lyes látogatást az önkormányzati intézmények
ben, hogy körültekintőbb képet kaphassanak az 
intézmények állapotáról, az ott folyó munkáról. 
Ennek értelmében minden hónapban tennének 
egy látogatást, melynek során az óvodákat, az is
kolák épületeit, az egészségügyi központot, a 
gondozási központot, valamint a családügyi szol
gálatot tekintenék meg. Kiemelte, hogy ez egy 
olyan lehetőség lenne, mely szintén hozzájárulna 
a költségvetés racionális kialakításához. Java
solta továbbá, hogy a művelődési központ eseté
ben a civil szervezetek kössenek írásos 
megállapodást az intézménnyel arról, hogy mi
lyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe, illetve 
ezért cserébe milyen formában segítik az intéz
ményt, miben járulnak hozzá városunk kulturális 
életéhez. Elmondta, hogy mivel a jelenlegi pénz
ügyi tervezet megszorításai között központi he
lyet foglalnak el a művelődési központban 
kilátásba helyezett megvonások, javasolja, hogy 
az érintett intézményvezetők és az ebben kom
petens bizottsági vezetők egyeztessenek a lehet
séges kiadásokról és bevételekről.
Apaceller József, a Kulturális, Tájékoztatási és 
Idegenforgalmi Bizottság elnöke elmondta, az 
eddigiekhez képest - mint ahogyan arról már 
korábban is döntöttek - csökkentett költségve
téssel számoltak az idei Szent István Napok ese
tében is. A rendezvénysorozat idén három 
színházi előadást, egy táncprodukciót és egy 
zenés estet fog tartalmazni, ami összesen 3 mil
lió forintos költséget tesz ki. A jegyárakat nem 
növelnék, de mérlegelnék a protokollista esetle
ges újbóli megkurtítását.
Gászné Bősz Bernadett képviselő is röviden ösz- 
szegezte javaslatait. Hangsúlyozta, hogy véle
ménye szerint esetleges új többletbevételi 
források megteremtésével is jelentősen javítani 
lehetne a pénzügyi helyzetet, emiatt ésszerűnek

tartja a már elhangzott egységes terembér-rend
szer bevezetését és felülvizsgálatát, valamint a 
művelődési központ szolgáltatásait használó 
civil szervezetekkel való megállapodást. A be
adott iskolapályázat kapcsán már körvonalazó
dott központi konyha létesítése is véleménye 
szerint magas költségektől szabadítaná meg az 
önkormányzat kasszáját. Kiemelte, hogy az ön- 
kormányzat jelenleg a kötvényéből gazdálkodik, 
melyből mindeddig egy viszonylag kisebb ősz- 
szeget használtak fel, ezért érdemes lenne olyan 
beruházásokban gondolkodni, melyek rövid 
időn belül profitot termelnek. Hiányolta továbbá 
az intézményi átvilágítással kapcsolatos konkrét 
döntéseket, az ezt végző felelősök megnevezé
sét, és az átvilágítás határidejét.
Kárpáti Árpád képviselő felhívta a figyelmet, 
hogy a város jelenlegi helyzete véleménye sze
rint jóval kétségbeejtőbb, mint ahogyan elsőre 
tűnik, hiszen a 15 milliós tervhiány mögött egy 
465 millió forintos hitelállomány bújik meg. 
Javaslata szerint ezért jóval drasztikusabb meg
vonásokat kellene alkalmazni, valamint ismé
telten hangsúlyozta, hogy elsősorban hosszú 
távú döntésekre kell törekednie a testületnek. 
Dr. Bíró Ferenc erre reagálva elmondta, hogy 
a kötvénykibocsátást annak idején egy kény- 
szerhelyezt szülte, célja pedig az volt, hogy az 
önkormányzat fejlesztéseit finanszírozni tud
ják, és hangsúlyozta, hogy a jelenlegi testület 
egy már adósságokkal terhelt költségvetési 
helyzetben kezdte meg működését. Elhangzott 
továbbá, hogy a hitelállomány folyamatos kö
telező törlesztő részleteinek a forrása részben 
rendelkezésre is áll.
Módosításra felszólító érdemi javaslat hiányá
ban a polgármester a már lefektetett költségve
tési koncepciót bocsátotta szavazásra, melynek 
eredményeképpen a testület 10 igen, 1 tartóz
kodó (Kárpáti Árpád képviselő) szavazattal el
fogadta Pécsvárad 2010. évi költségvetési 
koncepcióját

Összeállt az éves munkaterv
Döntés született február 1-jén az éves munka
tervről is, melyben központi szerepet kapott az 
önkormányzati intézmények átvilágítása a költ
ségvetés racionalizálása érdekében. A korábbi
akhoz képest az idei évben egy jelentős változás 
a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság által java
solt intézményi látogatások beépítése a terve
zetbe. A testület megállapodott arról, hogy a 
hagyományos éves intézményi beszámolók mel
lett havi ütemezéssel testületi látogatást tesznek 
az intézmények helyszínén, hogy közelebbről 
meggyőződjenek az intézmények állapotáról, és 
személyesen szembesülhessenek az esetleges 
problémákkal. Az egyes intézmények beszámo
lóit megelőző látogatásokon a testületen és az 
adott intézmény vezetőjén kívül a műszaki bi
zottság képviselői és a pénzügyi referens is részt 
vesznek majd. Ezt követően közös egyeztetés 
során nyílik majd alkalom egy-egy intézmény 
költségvetésének újragondolására. Tervbe vette 
még a testület, hogy az idei év folyamán na
gyobb hangsúlyt fektetnek a város szociális 
helyzetének áttekintésére - az ebben kompetens 
szervezetek, intézmények képviselőinek, vala
mint szociális szakemberek meghívásával.
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Több mint egy évezred, amióta küszködve, vi
gyázva építjük magunkat, beszívjuk és kilehel
jük Európa, és a világ kultúráját, és vigyázunk 
értékeinkre, amelyeket magunkkal hoztunk. 
Megosztjuk megosztható tudásunkat a világgal, 
még ha a világ nem is érti mindig, mit jelent és 
mit mond nekünk Balassi, Csokonai, Ady, vagy 
József Attila, s talán csak sejti, mit Bartók és Ko
dály. De tudja a zseniális Neumann János és 
Szent-Györgyi Albert magyarságát.
A kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha 
feladataink jegyében számvetést készítünk, vagy 
legalábbis kijelöljük önmagunkban - ki-ki ön
magában -, hogy milyen módon kell a ránk ha
gyott kulturális örökségünkkel, felelősséggel 
bánni. S ezt tovább kell adnunk az utánunk kö
vetkező nemzedéknek, annak a nemzedéknek, 
melynek nevelésében szerepünk óriási. Hiszen 
nekünk kell az értékes mintát felmutatni: a kul
túra értékeit becsülni, a törvény szerint élni, és 
tanulságait érvényesíteni. Mert ez a kultúra nem
csak tudást, műveltséget hordoz, hanem erköl
csöt is.
Az értelmiség alkotó-közvetítő szerepe óriási.
A tudományok, a művészetek nem léteznek az 
azokat érteni, élvezni és művelni képes emberek 
nélkül. Értő közönség nélkül a tudományos 
eredmények, az alkotások, a könyvek, a hang
versenyek, a színházi előadások elvesznek, 
vagy létre sem jönnek. Meg kell becsülnünk al
kotásainkat, tárgyi emlékeinket, amelyek érté
kes lenyomatai az elmúlt koroknak. Mindenki 
számára hozzáférhetővé kell tenni a múlt és 
jelen műalkotásait, könyveit, festményeit, zene
darabjait, és őrizni és védeni kell nyelvünket, 
mint kultúránk legfőbb hordozóját. Csak múl
tunk és jelenünk kultúrájának védelme, az esé
lyek megtermése biztosítja azt a lehetőséget és 
adja az erőt, melynek segítségével megbirkóz
hatunk az értéktelen, önmagát kultúrának álcázó 
fércművekkel és termékekkel.
Ezen az ünnepen legyen jelen a cselekvési vágy 
az alkotásra, a tenni akarásra, amely arra a re-

formkorra jellemző, amelyben nemzeti imádsá
gunk, a himnusz született.
Legyen velünk elődeink alkotó szelleme és moz
gósító ereje, hogy tudjunk tanulni példájukból. 
Hogy a közműveltség ne csupán kívánalom le
gyen, hanem mint az élet minőségét is jelző ál
lapothatározó vonuljon be a magyar köztudatba. 
Mert ahol uralkodik a műveltség, ott nincs ereje 
a műveletlenségnek.

Berzsenyi „A magyarokhoz" című versében ezt 
úja:
„Ébreszdfel alvó nemzeti lelked!
Ordítson orkán, jöjjön ezer veszély,
Nem félek. A kürt harsogását,
A nyihogó paripák szökését
Bátran vigyázom. Nem sokaság, hanem 
Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.
Ez tette Rómát fold urává,
Ez Marathont s Budavárt híressé. ”
Kívánom, hogy tudatunkban mindig jelen le
gyen a tény, hogy kultúra nélkül nincs élet. 
Kívánom, hogy mindig legyen akaraterőnk, er

kölcsi tőkénk, hogy kiemelkedjünk abból a sö
tétségből, amelyet a mindennapok gondjai, prob
lémái okoznak.
Kívánom magunknak és mindazoknak, akik a 
magyar kultúráért felelősséggel tartoznak, akik 
nem kis erőfeszítések árán teszik a dolgukat, 
hogy ez a nap mindig ünnep legyen. Azzal a tu
dással, hogy amit teszünk, azzal nemcsak tele
pülésünket, de nemzetünket is szolgáljuk!

Büszke ünneplést kívánok minden pécsváradi 
családnak a magyar kultúra napján Füst Milán 
örökbecsű gondolataival, melyet „A magyarok
hoz" című versében fogalmazott meg.
„ Oh, jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád 
a századok / S azt kell védened. Hallgass reám. 
Egy láthatatlan lángolás / Teremté meg e nagy 
világot s benned az lobog. Mert néked is van lán
god: /Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! 
Oly csodás nyelv a magyar. / Révület fog el, rá
gondolok is. / Ne hagyd hát, hogy elmerüljön, 
visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott"

Fórumot tartott dr. Hargitai János 
országgyűlési képviselő

Nyilvános fórumot tartott dr. Hargitai János 
országgyűlési képviselő január 20-án, Pécsvá- 
radon. A művelődési ház nagyterme megtelt a 
pécsváradi és környékbeli érdeklődőkkel, de a 
pécsváradiak a televíziók képernyője előtt is 
figyelemmel kísérhették az eseményt. A Pécs- 
várad Városi Televízió és a művelődési köz
pont jóvoltából - hasonlóan a korábbi 
polgármesteri fórumokhoz - ez alkalommal is 
lehetett kérdéseket feltenni a fórum ideje alatt, 
valamint a fórumot megelőzően.
A tavalyi évben már kétszer láthattak élő köz
vetítést a pécsváradiak a közmeghallgatások
ról. Januárban és novemberben dr. Bíró Ferenc 
polgármester hívta össze a pécsváradiakat ha
sonló céllal. Az eddigi adások sikere és a leg
utóbbi fórum látogatottsága, valamint a 
beérkező és helyszínen feltett kérdések nagy 
száma is bizonyítják, hogy a helyi szintű tájé- 
koztatottság nőtt, a pécsváradiak érdeklődnek 
a közügyek iránt, és ha lehetőség van rá, élnek 
a demokratikus véleménnyilvánítás jogával.

Ezért a helyi televízió a jövőben is tervezi a 
hasonló események élő közvetítését és mode
rálását, a Pécsváradi Hírmondó pedig termé
szetesen továbbra is beszámol majd a 
fórumokról azoknak, akik nem tudták figye
lemmel kísérni az eseményeket.

OLVASÓKÖR INDUL 
PÉCSVÁRADON

Az ÁMK Fülep Lajos Művelődési 
Központ olvasókört indít, 

melyet a jövőben havi rendsze
rességgel rendezne meg a helyi 

városi könyvtárban.
Az első alkalom időpontja: febu- 

rár 17. (szerda), 17 óra

Téma: Szerb Antal:
A Pendragon legenda

Minden kedves érdeklődőt szere
tettel várunk!

Érdeklődni lehet 
a művelődési központban, 
valamint a könyvtárban,

a 465-132 és a 465-072 
telefonszámokon
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Januári alsó tagozatos 

híreinkből

Ebben a hónapban is folytatódott a 
D.A.D.A. program. A harmadik és negye
dik évfolyam tanulói ezúttal a gyerekek 
életét övező szabályokról beszélgettek 
Zsáliné Molnár Tímeával, a rendőrség 
bűnmegelőzéssel és ifjúságvédelemmel 
foglalkozó munkatársával.
A hónap folyamán tagozatvezetőnk, 
Göblné Németh Piroska mindkét óvodá
ban részt vett a nagycsoportosok szülői 
értekezletén.
Január 19-én rendeztük meg az alsó tago
zaton a körzeti német versmondó ver
senyt, ezúttal a zengővárkonyi, nagypalli 
és geresdlaki tagiskolák tanulóinak rész
vételével. Az eseményt a német szakkö
rösök farsangot idéző műsora nyitotta 
meg. A versenyen 77 kisiskolás mérettette 
meg magát. A sok, jól felkészült ver
senyző közül a zsűri a következőket ta
lálta a legjobbaknak:

- Az első évfolyamon 1. Ottlakán 
Amira 2. Halmai Luca 3. Nidling Laura, 
mindhárman 1. b osztályos tanulók.

- A második évfolyamon 1. Borbás 
Diána 2. Brand Diána (2. b) 3. Takács 
Tamás (3. a)

- A harmadik évfolyamon 1. Marton 
Zita (3. b) 2. Tamicza András (Zengővár- 
kony) 3. Kelemen Róbert (3.b)

- A negyedik évfolyamon 1. Penczel 
Richárd (4. b) 2. Hencsei Zsolt 3. Prigli 
Barbara és Szakálos Fédra (mindhárman
4.a osztályosok)

- Nyelvjárás kategóriában 1. Emeneth 
Petra 2. Pap Marcell 3. Kleisz Ottó 
(mindhárman a 2. b osztályból) 
Gratulálunk a győzteseknek, de minden 
bátor versmondónak is, valamint megkö
szönjük a felkészítő pedagógusaik mun
káját. További köszönet illeti Gungl 
Lászlónét a szervezésért, és a Német Ki
sebbségi Önkormányzatot az anyagi tá
mogatásért.
Január 22-én kaphatták kézhez a gyerekek 
félévi bizonyítványukat. Az alsó tagoza
ton mindannyiukat szövegesen értékelték 
a tanító nénik.
Felvilágosító előadást tartott a negyedikes 
lányok részére Schnell Aranka védőnő a 
hónap folyamán. A fiúk ez idő alatt a 
káros szenvedélyekről szóló vetítést te
kintették meg.
Tanulóink folyamatosan vesznek részt kü
lönböző témájú rajzpályázatokon. Ebben

a hónapban versillusztrációkat, takarékos
kodásról és lakókörnyezetünk szépségei
ről készült müveket küldtek el a rajzot 
tanitó kollégák.
Decemberi eredményeink: a Néprajzi 
Múzeum betlehemkészítő pályázatán har
madik helyezést ért el Hering Vivien (4.b), 
a „Mit gondolok a kereszténységről” el
nevezésű rajzpályázaton 3. lett Pere 
Gergő (2.a), 5. helyezést ért el Fáncsy 
Dávid (3.a), illetve különdíjban részesült 
Gungl Ferenc (3.b). Felkészítőik Wag- 
nerné Rozmer Anikó és Göblné Németh 
Piroska voltak.

Német szavalóverseny a 
felső tagozaton

Január 21-én délután 2 órakor rendeztük 
meg a német szavalóverseny iskolánk 
felső tagozatán. Idén Geresdlakról is ér
keztek hozzánk versenyzők. A négy évfo
lyamon induló versenyzőket a zsűritagok 
évfolyamonként értékelték.
A következő eredmények születtek:

5. osztály:
1. helyezett: Weigert Klaudia 5.b
2. helyezett: Máyer Adrián (Geresdlak)
3. helyezett: Schnell Bianka 5.b
6. osztály:
1. helyezett: Bálint Benjámin 6.a
2. helyezett: Jéhn Máté 6.b
3. helyezett: Csonka Eliza 6.a
7. osztály:
1. helyezett: Mosztbacher Gréta 
(Geresdlak)

A KJÁMK Fülep Lajos Művelődési Központ 
és a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat szeretet

tel vár minden kedves érdeklődőt

a február 19-én, pénteken 
19 órakor kezdődő,

SIMPLY ENGLISH zenekar 
lemezbemutató koncertjére

A koncert alatt teaház!
Helyszín: művelődési központ

2. helyezett: Árvay Dorottya 7.b
3. helyezett: Becker Norbert 7.a
8. osztály:
1. helyezett: Török Alexandra 8.c
2. helyezett: Gradwohl Martina 8.c
3. helyezett: Fekete Mária 8.c 
Nyelvjárásból:
1. helyezett: Kleisz Bálint 6.b
2. helyezett: Künsztler Dóra 6.a 
Eredményhirdetéskor nem csak a helye
zetteket jutalmazták (akik könyvjutalom
ban részesültek): minden versenyző egy 
oklevéllel és tapasztalattal lett gazdagabb. 
Amíg a helyezések megszülettek, addig 
bennünket, versenyzőket 1-1 szelet kug
lóffal és üdítővel vendégeltek meg. A ju
talmazást a helyi Német Kisebbségi 
Önkormányzat támogatta, a zsűri munká
ját Gászné Bősz Bernadett és Baumann 
Mihály segítette.

Borbás Leila 6. b

Idén is részt vettünk a 
Magyar Kultúra Napja 

műsorán

A Magyar Kultúra Napját ebben az évben 
is a Fülep Lajos AMK Művelődési Köz
pontban ünnepeltük, amelyen iskolánk 
több tanulója is fellépett. Vörös Blanka és 
Weigert Klaudia 5.b osztályos tanuló két 
dalt énekelt, a nyolcadikosok közül pedig 
Gál Rebeka, Jéhn Máté és Kopa Marcell 
adott elő egy-egy verset. Felkészítő taná
raik: Boris Sándomé. Lantos Istvánné.

Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, 
Szabó Gyöngyi
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Esküvőkiállításokon 
propagálták a pécsváradi várat

A pécsváradi vár üzemeltetője, a Mons Ferreus 
Kft. mind a kozármislenyi, mind a pécsi eskü
vőkiállításon bemutatkozott mint esküvők (to
vábbá egyéb családi és céges rendezvények) 
kiváló helyszíne - nagy sikerrel! A standokon 
a Vendula Kft.-vel és az Óvári Sátor Kft.-vel 
közösen jelentek meg. A kifejezetten erre az 
alkalomra készült kiadvány mellett a vár rek
lámanyagait is átadták az érdeklődőknek.

IDÉN ÚJRA: 
TŰZKERÉK- 

TÚRA

IDÉN LESZ ÓBÁNYÁN A RÉGI 
NÉPSZOKÁS FELÚJÍTÁSA ÓTA A 

10. HUTZEL-SONNTAG,
A TIZEDIK TÜZKERÉK-GURÍTÁS, 

ÉS EHHEZ A NYOLCADIK 
TŰZKERÉK-TÚRA 

Pécsváradról - Óbányára 
2010. február 21 .-én, (vasárnap) 

Útvonal: Pécsvárad - Lőtér - erdei müút - 
Réka-kunyhó - Somos-hegy - Vadászlak - 
Óbányai új kilátó - Óbánya - (Mecsekná-
dasd)
Táv: 11 (16) km, szintemelkedés: 380 m. 
Találkozó: Pécsváradon, a Kossuth téren, 11 
órakor.
Túravezető: Dr. Novotny Iván.

Minden résztvevő kerámia
emlékplakettet kap!

Óbányán, a Zölderdő vendéglőben teával, 
zsíros-kenyérrel várják a túrázókat.

15 órától fúvószene és egyéb programok.

A TŰZKERÉK az esti harangszó 
(18 óra) után gurul. 

MINDENKIT SZERETETTEL 
VÁRNAK AZ ÓBÁNYAIAK!

A találkozóhely elérhető Pécsről: a 10,15 
órakor induló távolsági autóbusszal (8-as 
kocsiállás),Bonyhádról: a 9.15 órakor Pécs 
felé induló autóbusszal.
Hazatérési lehetőség Mecseknádasdról (köz
pont) Pécs felé: 19.54, 20.16 és 20.51 órakor, 
Bonyhádfelé: 19.25, 20.00, 20.50, és 21.26 
órakor. Figyelem! A menetrend 2010-re vál
tozhat. Indulás előtt kérem érdeklődni 
(72/520-155).

„Ismerjük meg,
mutassuk be Pécsváradot!”
Idegenforgalmi tanfolyam

A Pécsváradi Várbaráti Kör idegenforgalmi 
tanfolyamot szervez 4 alkalommal azzal a cél
lal, hogy vendégeink számára minél többen le
gyenek képesek
- Pécsvárad és környékének bemutatására
- vendégek számára program megszervezé
sére, vezetés tartására
- kirándulások, túrák tartására
Program:
1. Bevezető foglalkozás a Vendégváró fóru
mon (Gászné Bősz Bernadett)
Időpontja: február 4., 17.30
2. A környék látnivalói, lehetőségek, meg
közelítés, bemutatás (Dretzky Katalin), 
Túrák a környéken (dr. Novotny Iván) 
Időpontja: február 10., 17:30, helyszin: a mű
velődési ház klubja
3. A vár és a város története (Gállos Orso
lya).
Időpontja: február 17., 17:30, helyszín: a mű
velődési ház klubja
4. Az év folyamán túrák, kirándulások a
Pécsváradi Várbaráti Kör szervezésében:
- Tüzkeréktúra Óbányára, febr. 21-én 11 óra
kor a Kossuth térről.
Túravezető: Novotny Iván
- Peónia-túra a Nagymezőre, április 28-án 
(nyílástól függően).
Túravezető: Dretzky Katalin
- Skóciai Szent Margit-túra Mecseknádasdra, 
november 13-án. Túravezető: Novotny Iván
- Óévzáró Zengő-túra, december 31-én. 
Túravezető: Dretzky Katalin
A kurzus ingyenes és önkéntes. Szeretettel hí
vunk rá időseket és fiatalokat, diákokat és taná
rokat, vendéglátással és programszervezéssel 
foglalkozókat, továbbá minden városát szerető 
érdeklődőt.

Vendégváró fórum
Lapunk megjelenésével egy időben zajlik az az 
idegenforgalmi fórum, melyen a vendéglátásban, 
turisztikában érdekelt valamennyi közreműködőt 
megszólítják, hogy egységes fellépéssel, közös 
gondolkodással, kölcsönös együttműködéssel, 
felkészülten vágjanak neki az új turisztikai sze
zonnak. Cél az, hogy az Európa Kulturális Fővá
rosának érdeklődését kihasználva, egy átgondolt 
és összeszervezett kínálattal csábítsanak minél 
több vendéget, minél hosszabb időre a városba. 
Emiatt új, kifejezetten a vendégeknek szóló hon
lapot hoztak létre, tervezik újabb kiadványok 
megjelentetését, csatlakoznak az EKF és a Ma
gyar Turizmus Zrt. kínálatához. Bevezetnék to
vábbá egy többféle kedvezményre jogosító 
Pécsváradi Vendégkártyát is, valamint ún. ga
rantált programokat, melybenminden, a turisták 
számára vonzó tevékenység, program, attrakció 
helyet kaphat. Keresik az új, helyben előállított 
szuveníreket is az új szezonra.
A fórumra több mint 60 meghívót küldtek el, de 
a rendezvény nyitott. A szervezők, Gászné Bősz 
Bernadett marketingfelelős és Müller Zsuzsanna 
Tourinform irodavezető nagyon számítanak a 
pécsváradiak aktív együttműködésére, javaslata
ira, ötleteire - akár a fórum után is.

BÁTYUS SVÁBBÁL 
a Bravi Buam (Pilisvörösvár) 

muzsikájával

Pécsvárad, művelődési központ
2010. február 20. szombat 

Kezdés: 19 óra
20 órától fellép az Erdősmecskei 
Német Nemzetiségi Tánccsoport 

és a pécsváradi Német Kisebbségi 
Önkormányzat 

gyermektánccsoportja 
Jegyek csak elővételben kaphatóak a 

pécsváradi Tourinform irodában, 
hétfő-péntekig 8-16 óráig! 

Belépő: 3000 Ft/fő

A belépőjegy vásárlása egyben 
asztalfoglalást is jelent.

Minden belépő mellé egy 
tombolajegyet adunk ajándékba.

MINDENKIT SOK SZERETETTEL 
VÁRUNK!

VERSENYFELHÍVÁS
A Míves Tojás Múzeum 

megnyitásának 10. évfordulóján 
2010. március 28.-án, 

virágvasárnap 
Országos Ifjúsági Tojásfestő 

versenyt rendez
A Múzeum a verseny meghirdetésével is le
hetőséget kíván biztosítani a hagyományos 
tojásfestéssel, díszítéssel foglalkozó fiatalok 
bemutatkozására, megmérettetésére, tevé
kenységük továbbfejlesztésére.
A verseny résztvevője lehet minden arra rá
termett, 10-15 év közötti fiatal, aki eddigi 
munkáiból két szép díszített tojást nevezési 
díjként 2010. március 2-ig eljuttat a múzeum 
címére. Kérjük mellékelni a jelentkező 
nevét, postai címét, illetve - ha van - e-mail 
címét is iskolája címét, és tojásdíszítő mes
terének nevét is. A szakmai bíráló bizottság 
a beküldött munkák alapján választja ki a 
verseny résztvevőit. A további tennivalókról 
március 18-ig minden jelentkezőt levélben 
értesítünk.
A verseny helyszíne Zengővárkony község 
kultúrháza, kezdete 13:30, időtartama a be
vezető kultúrműsorral és az eredményhirde
téssel együtt 3,5 óra. A bíráló bizottság a 
versenyzők teljesítményét a verseny során is 
figyelemmel kíséri. Eredményhirdetés a ver
seny befejezését követően történik. Minden 
résztvevő emléklapot kap, s a legjobb három 
tojásfestőt jutalmazzuk.
Kedves Ifjú Tojásdíszítők!
Jelentkezéseteket szeretettel várja a

Míves Tojás Múzeum
7720 Zengővárkony, Kossuth Lajos u. 6 
Tel: 06-72-466-605, Fax: 06-72-566-012 
e-mail: tojas@museum.hu,
Honlap: www.tojasmuzeum.ini.hu

mailto:tojas%40museum.hu
http://www.tojasmuzeum.ini.hu
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KEREK EGY ESZTENDŐ A ZENGŐALJÁN
Feléhez közeledik a hagyományőrző programsorozat

Nem lehet már ismeretlen a helyi gyerekek, 
szülők, és a hagyományőrzés iránt érdeklődők 
számára az a programsorozat, melyet a Tarka
barka Alapítvány és a Zengő Néptánc Egyesü
let kezdeményezett tavaly ősszel, több civil 
egyesület közreműködésével. A rendezvényso
rozatsokrétű céllal indult: a hagyományőrzést, 
a többgenerációs, hasznos időtöltés lehetősé
gét, a kreatív játszóházas foglalkozásokat, a 
helyi civilek összefogását mind-mind feladat
ként tűzték ki a programsorozat kiötlői.

Az alkalmanként 50-60 résztvevőt is becsalo
gató program a közös családi időtöltésre kíván 
alternatívát nyújtani oly módon, hogy nem 
csak a gyerekeket vonja be a játékba, hanem 
az idősebb családtagokat is. így az egykor ak
tívan űzött, ma már elfeledett tevékenységek, 
népi szokások felelevenítésével egy közös ta
nulási folyamat részeseivé válhatnak a csalá
dok. Ezt a szellemiséget képviselik azok a 
segítők is, akik aktívan közreműködnek a 
programok lebonyolításában. A több alkalom

------- ---------------------------------------------------

során már jól „összeszokott” közösség szálai 
pedig erősödnek, ugyanúgy, ahogyan az „ele
ink idejében” is jellemző volt - hiszen a ren
dezvény egyik alapgondolata éppen az, hogy 
egy olyan életformából nyújtson ízelítőt, mely 
ma már szinte teljességgel kiveszett, de még 
megmenthető és továbbítható a fiatal közössé
gek számára. A kezdeményezők úgy vallják, 
hogy jelenleg a hagyományok felkutatási le
hetőségeinek „utolsó óráiban” vagyunk, és az 
„apáról fiúra” szálló tudás öröklési folyamata 
lassan megszakad. Ezt pedig nem csak a ha
gyományos gyökerektől való elszakadás, 
hanem az elvándorlás, a családok széthullása, 
a vidék elöregedése és a generációk közti 
konfliktusok is nehezítik. Ezért a szervezők 
szerint egyre fontosabbá válik az összetartozás 
erősítése a fiatal és az idősebb generációkban 
egyaránt.

Ezt a feladatot vállalták hát magukra a prog
ramsorozat lebonyolítói, és most, 2010 elején, 
a helyi hagyományokat körbejáró „ kerek egy 
esztendő” feléhez érve elmondhatjuk, hogy 
nem várt népszerűségnek örvendenek a prog
ramok. Ami egyben azt is jelenti: Pécsváradon 
van igény a hasonló, tanulással egybekötött ki- 
kapcsolódásra, feltöltődésre, és van esély rá, 
hogy a most felnövő generáció egy valóban 
hasznos kulturális tudás birtokosává váljon, 
melyben fontos a közösség, az együtt töltött 
idő is.

A Norvég Civil Alap pályázati program támo
gatását élvező rendezvénysorozat a fenti ered
ményeken túl számos olyan konkrét célt 
valósítana meg, amely Pécsvárad kulturális éle
tére hosszú távon is hatással lehet. A Pécsváradi 
Várbaráti Kőnél szoros együttműködésben kí
vánják helyreállítani a volt patika épületét, 
amely a remények szerint nemsokára a város 
első helytörténeti múzeumaként üzemelhet 
majd. Az elnyert pályázati összeg egy részét 
ezért az épület szigetelésére, festésére, az udvar 
rendbetételére fordítják majd. A tervek szerint 
a tavasz beköszöntével már ez lehet a további 
játszóházak és táncházak helyszíne, hosszú 
távon pedig helyi kézművesek számára szeret

nének itt árusító helyet biztosítani. A Zengő
vidék kincseinek, hagyományainak teljeskörü 
felkutatásán és rendszerezésén túl oktatási és 
ismeretterjesztő anyagok szerkesztését, vala
mint iskoláknak szánt tematikus programok 
összeállítását is tervezik.

A népszerű játszóházak tavaly szeptemberben 
kezdődtek: Szent Mihály havában a szüreti 
szokásokkal kapcsolatban mélyíthették el tu
dásukat az érdeklődők Minorics Tünde etno
gráfus segítségével. Az ételbemutatót és a 
kézműves tevékenységet nagy sikerű táncház 
zárta. Októberben a közös tánc mellett a 
gyöngyfűzés, aratókoszorú-fonás és a geszte
nyesütés csalogatta be az érdeklődőket. Szent 
András havában nemezeléssel és fonástechni
kákkal ismerkedhettek a gyerekek, az adventi 
időszakban pedig dr. Várnai Ferenc beszélt a 
karácsonyi szokásokról a karácsonyi játszóház 
mellett. Januárban Bálingné Aranka avatta be 
az érdeklődőket a szövési technikák rejtelme
ibe. A program böjtelő havában a farsangi idő
szakhoz kapcsolódó szokásokkal folytatódik. 
A legközelebbi alkalomra február 19-én kerül 
sor, ekkor a következő programmal várják a 
szervezők az érdeklődőket:
- Előadás: farsangi szokások Baranyában, 
német és magyar szokások összehasonlítása, a 
farsang gyökerei
- Ételbemutató: farsangi fánk sütés, kóstolás.
- Kézműves tevékenység: gyertyaöntés, gyer- 
tyamártás
- Hangszerbemutató (doromb, citera, cimba
lom, parasztfurulya, duda) és farsangi maska
rás táncház

A sorozat egészen augusztusig tart, és sok ér
dekességet tartogat még, melyre szeretettel 
várnak mindenkit, bármilyen korosztályból!

Zengő Néptánc Egyesület - Tarkabarka Ala
pítvány - Pécsváradi Várbaráti Kör - Fülep 
Lajos Művelődési Központ

Norvég Civil 
Támogattál AUp ÖKOTÁRS

AlAFlTVÁNV

KAipAlok 
Alapítvány - 

Magyarország

A PÉCSVÁRADI POLGÁRŐRSÉG HÍREI
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy januárban 
több mint 10 alkalommal teljesítettünk éjszakai 
járőrszolgálatot Pécsváradon.
A januári lapszámból kimaradt a tájékoztató 
egy decemberi rendezvényünkről. December 
12-én egy országos akció keretében közös pol
gárőr-rendőrjárőr szolgálaton vettünk részt 
Pécsváradon és környékén. Ennek keretében 
14-től 20 óráig aktív járőrözést folytattunk te
lepülésünkön. Két rendőrautóval és egy pol
gárőr gépjárművel, összesen 6 polgárőr 
részvételével bonyolítottuk le a szolgálatot. Kö
szönjük a helyi rendőrség együttműködését. 
Ismét új tagokkal bővültünk, akiket ezúton is 
üdvözlök közöttünk. Természetesen továbbra 
is várjuk új tagok jelentkezését fiatalos, össze
tartó csapatunkba. Szeretnénk kiemelni, hogy

a jelentkezők polgárőri tagkártya birtokosává 
válhatnak, mely különböző kedvezményekre is 
jogosulttá tesz.

(Bővebb információ:
www.opsz.hu,www.edc.hu)

Jelentkezni lehet
a polgarorseg.pecsvarad@gmail.com email 
címen, vagy a wwww.polgarorok.atw.hu honla
pon a jelentkezési lap letöltésével, illetve tele
fonon Andrics Aliznál a 06-30-5204379-es 
telefonszámon.

Andrics Aliz
A Pécsváradi Polgárőr Egyesület ügyvezető 

elnöke

ANYAKÖNWI HÍREK
Kedves Szülők! Továbbra is lehetőség 
van az újszülöttek nevének és adatai
nak közzétételéhez az újságban. Az 
ehhez szükséges formanyomtatványok 
kitölthetők a védőnőknél, valamint a 
művelődési központban. Az elmúlt hó
napban a következő pécsváradi újszü
lötteket regisztrálták a védőnők:

Soós Dalma
Szül.: december 5.

Kárpáti Patrik Antal
Szül.: január 4.

http://www.edc.hu
mailto:polgarorseg.pecsvarad%40gmail.com
wwww.polgarorok.atw.hu
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„Egy civil szervezetnek mindig nagyobb ereje van”
Interjú Bayerné Andrics Alizzal, a Pécsváradi Polgárőr Egyesület új ügyvezető elnökével

Valószínűleg kevesek számára ismert, hogy tele
pülésünkön 1997 óta működik polgárőrség. A 
szervezet - mely annak idején Schrempf Károly 
vezetésével kezdte meg működését, és melyet ké
sőbb Haál Roland vett át - hosszú évekig legin
kább csak névlegesen létezett. A tavalyi év végén 
azonban kedvező fordulat történt a mindeddig 
„ láthatatlan ” egyesület életében: Bayerné And
rics Aliz kezdeményezésére újjáalakuló ülést hív
tak össze, melynek eredményeképpen a szervezet 
kibővült létszámmal, konkrét célokkal és nagy 
lelkesedéssel kezdett neki az újévnek. A már most 
jelentős aktivitást mutató polgárőrség új ügyve
zető elnökével beszélgettünk arról, miként is tör
tént az újjászerveződés, és milyen változásokat 
terveznek a jövőben.
Személyesen mi vonzott erre a területre? 
Mivel foglalkozol a hétköznapokban? 
Kerestem valamit, amivel tudok tenni valamit 
az emberekért, Pécsváradért, a „köz-ért”. És ez 
az, amiben megtaláltam ezt, amire azt mon
dom, hogy igazán „oda tudom tenni magam”, 
és amit őszintén vállalni tudok. 2000 óta lakom 
Pécsváradon, a férjem által kerültem ide, aki 
tősgyökeres pécsváradi. Mükörmösként és biz
tosítási tanácsadóként dolgozom.
Hogyan kerültél a polgárőrség élére? 
Kezdetben nagyon szervezetlen volt az egész. 
Sokáig amolyan „rejtőzködő üzemmódban” 
működött a szervezet, ami leginkább az anyagi 
bázis, a megfelelő támogatók hiányának és az 
alacsony létszámnak köszönhető. Azt gondo
lom, hogy kell ehhez a feladathoz egyfajta ha
bitus is, hogy az ember határozott legyen. Én 
júliusban léptem be a polgárőrségbe, és érez
tem, hogy itt tenni kell valamit, hogy ez jól mű
ködjön, láttam, hogy változtatni kell. Közben 
folyamatosan kerestem a lehetőségeket, hogy 
hogyan lehetne továbblépni, majd sikerült el
érni azt, hogy decemberben összehívtunk egy 
újjáalakuló ülést. Érdekes módon, az előző 
évek tapasztalataival ellentétben nagyon sokan 
eljöttek, ugyanis én azt hallottam, hogy akár
hányszor összehívták a közgyűlést, nem jött el 
szinte senki, és emiatt soha nem is volt határo
zatképes a szervezet közgyűlése. Én úgy látom, 
hogy most örül mindenki, és látják azt is, hogy 
kezdenek gyűlni a támogatók, ami biztató. Az 
önkormányzat, ígérete szerint támogatni fog 
minket, ugyanígy a Baranya Megyei Polgárőr 
Szövetség is, emellett tudunk pályázni. Van 
már telefonunk, kaptunk lámpát, és egyre több 
felszerelést tudunk magunknak vásárolni. 
Hogyan zajlik egy polgárőri szolgálat? A jár
őrözésen kívül milyen feladatokat láttok még el? 
A rendőrség folyamatosan tájékoztat minket 
arról, hogy melyek az úgynevezett „fertőzött 
területek”, tehát ahol például volt már betörési 
kísérlet, vagy ahol gyakrabban és rendszeresen 
találkoznak a fiatalok - ezekre a területekre 
mindenképpen gyakrabban, és fokozottabban 
kell odafigyelnünk. Gyalogos és autós járőrö
zés is létezik, és mindig legalább két embernek 
kell végeznie a szolgálatot. Bár a legtöbbet

mostanában a járőrözésekről esik szó, termé
szetesen nem csak ez a feladatunk. Jelen va
gyunk rendezvényeknél, kiemelt figyelmet 
fordítunk a környezetvédelemre, nyitott szem
mel járunk - ha valahol környezetszennyezést 
látunk, bejelentjük. Ezen kívül létezik például 
a „Szomszédok Egymásért Mozgalom”, rövi
den a SZEM, amit most már mi is propagálunk 
többek között kiadványok segítségével. Ezzel 
arra buzdítjuk a helyieket, hogy figyeljünk egy
másra, különösen az egyedül élő idősekre. De 
jelen lehetünk például katasztrófavédelmi ak
ciókban is. Kapcsolatban vagyunk a rendőrség
gel, és maximális támogatásukat és bizalmukat 
élvezzük, ami azt gondolom, nagyon jó dolog. 
Tudjuk, hogy jelenleg alacsony a rendőri állo
mány létszáma - és nem csak a mi települé
sünkre jellemző ez. Ezt a helyzetet 
mindenképpen javítja a polgárőrök jelenléte, 
ám mindezen túl miért van szükség egy telepü
lésen polgárőrségre?
A polgárőrségnek nem a bűnüldözés a feladata, 
hanem a megelőzés. Bizonyított tény, hogy 
azon a településen, ahol aktív a polgárőri jelen
lét, ott visszaszorulnak a betöréses, feltöréses 
bűnesetek - hiszen látják a jelenlétet, és ennek 
többnyire visszatartó ereje van. Ezen túl egy 
civil szervezetnek mindig nagyobb ereje van, 
mint egy hivatalos közegnek. Mi ismerjük az 
embereket, ismerjük a körülményeiket, figye
lünk az idősekre.
Mesélj kicsit a csapatról, azokról az emberek
ről, akik egyfajta hobbiként űzik ezt a tevé
kenységet, hiszen önkéntes feladatellátásról 
van szó. Mi motiválja őket, milyen a jelenlegi 
szervezet összetétele?
Abszolút vegyes. Teljesen egyéni érdeklődési 
körrel. Én egy már meglévő csapatba kerültem 
be, de feltehetően egy baráti társaságból ala
kulhatott ki a szervezet. Mindannyian vonzó
dunk valamilyen szinten a rendvédelemhez, és

azt gondolom, hogy mindenki számára jó 
érzés, ha tudja, hogy tehet valamiért, hogy fon
tos, amit csinál. Én úgy gondolom, hogy akiket 
a polgárőrségben megismertem, abszolút szív- 
vel-lélekkel és lelkiismeretesen dolgoznak. 
Szerinted milyen a közbiztonság Pécsvára
don? Van-e már képed arról, hogy esetleg más 
településekhez képest milyen a helyzet ná
lunk?
Úgy tudom, hogy Pécsvárad kiemelkedően jó a 
közbiztonság szempontjából. Tehát ez a néhány 
pincefeltörés, autófeltörés meg kisebb bűneset 
megyei és országos szinten is kevésnek számít. 
Természetesen, ha az ember maga szembesül 
azzal, hogy a saját lakását törik fel, vagy meg
rongálják a betlehemet, akkor azt rossznak érzi, 
de minden relatív. Alapvetően mégis elmond
ható, hogy jó a helyi közbiztonság.
Mi a helyzet a környező települések polgárőr
ségeivel? Felvettétek-e már a kapcsolatot eset
leg egy-egy hasonló szervezettel? 
Mecseknádasdon például nagyon felszerelt a 
polgárőrség, van megfelelő ruhájuk, saját jár
őrkocsijuk van. Hosszúhetényben is hasonlóan 
fejlett a polgárőrség, Zengővárkonyban pedig 
elég magas a létszám, úgy tudom, minden nap 
tudnak járőrözni. A hosszúhetényiekkel már jó 
együttműködésben vagyunk, közreműködtünk 
már helyi rendezvény biztosításában, és ők biz
tosítottak róla, hogy szívesen segítenek ne
künk, ha szükségünk lesz rá.
Mik a terveitek?
A taglétszám bővítését tekintem elsődleges, és 
kiemelten fontos feladatnak. Jelenleg 28-an va
gyunk, és egy ekkora településen véleményem 
szerint minimum 100 aktív tagnak kell lennie. 
A rövidtávú célunk, hogy elérjük ezt a létszá
mot, és úgy gondolom, hogy ezt még idén meg 
tudjuk valósítani. Mert szerintem az az ideális, 
ha minden éjjel, illetve megfelelő aktív létszám 
esetén akár nappal is kinn tudunk lenni az ut
cákon. Megvalósításra vár még az úgynevezett 
ügyeleti szolgálat létrehozása, melynek kereté
ben lesz egy éjjel-nappal hívható telefonszám, 
amin állandóan elérhető lesz az, aki éppen 
ügyeletes közülünk. Természetesen pályázni is 
fogunk, folyamatosan figyeljük a lehetősége
ket, és már van egy szponzorunk is, aki felaján
lotta ebben a segítségét. Nagyon sok eszközre 
van még szükségünk: például CB rádióra - 
főleg, ha sokan leszünk - lámpákra, illetve 
megfelelő megkülönböztető téli-nyári ruhá
zatra, stb. Az idei évben talán nem tudjuk még 
elérni, de járőrautó beszerzése is a célok között 
szerepel, hiszen jelenleg mindenki a saját au
tóját használja. Valamint - a hosszúhetényi és 
a mecseknádasdi „kollégák” példájából kiin
dulva - hasznos lehet egy iroda (ami Hosszú
hetényben például a körzeti megbízott 
irodájával egy épületben van), melyben a fel
szereléseinket tárolhatjuk, megtarthatjuk a köz
gyűléseinket, esetleg megmelegedhetünk, stb. 
Ezért továbbra is várjuk az esetleges szponzo
rokat, és természetesen az új tagokat is. B. A.
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A Pécsváradi Várbaráti Kör 2009. évi tevékenysége
Értékek őrzése és felmutatása a célunk

Az 1981-ben alakult Pécsváradi Várbaráti Kör 
mintegy 300 tagot számlál. 2009-ben hat ki
emelt tevékenységgel járult hozzá Pécsvárad 
értékeinek őrzéséhez és felmutatásához:
1. A Pécs Európa Kulturális Fővárosa felvezető 
évének programja, történeti kiállítás és konfe
rencia a várban
2. Múzeumőri csapat a várban
3. Helytörténeti kiadvány
4. Megemlékezések, emléktábla
5. Köztéri szobraink gondozása
6. Múzeumi tevékenység: gyűjtés, dokumentá
lás, gondozás
Két elpiszkolódott, megkopott köztéri szobrot 
hozott rendbe idén saját költségén az egyesület: 
2009. március 15-re Rauschenberger András kő
faragó mester felújította a Kossuth-szobrot, 
majd őszre az I. világháborús emlékművet, a 
nevek és a feliratok újrafestésével, a talapzat 
megtisztításával. Egész évben folyt a helytörté
neti gyűjtemény gyarapítása, gondozása a múze
umban Dretzky Katalin, Gállos Orsolya, Szabó 
Éva irányításával, a Fullér Tibor vezette brigád 
és Brandt Zoltán sok segítségével. Bekerült az 
Ács-tanyáról a család régi méhese. Megkezdő
dött az épület víztelenítése, ami tart jelenleg is. 
Áprilisban jól sikerült családi kirándulás lett a 
peónia túra 60 résztvevővel, sok fiatallal, gye
rekkel: Pécsvárad régi dűlőin át a hosszúhetényi 
Nagymező híres bazsarózsa élőhelyére látogat
tunk. A hetényi üvegmúzeumot is felkerestük. 
Május l-jének hosszú hétvégéjén a Fertő-Han- 
ság Nemzeti Parkba, a Széchenyiek és az Ester
házyak örökségébe, a Páneurópai Piknik helyére 
tettünk ötvenen háromnapos kirándulást. Május 
15-re jelentette meg a kör a Felvidékiek Pécsvá
radon című emlékkönyvet a Pécsváradi Füzetek 
2. darabjaként, ezzel köszöntve a város és Ga- 
ramszentgyörgy testvérvárosi szerződését. Részt 
vettünk Hidason Kardos Kálmán emléktáblája 
és emlékszobája avatóján. Goldfinger Zitával 
megszerveztük a várost kutató régészek, építé
szek, a képviselők és Pallos József, a PAN- 
NONPHARMA vezetője találkozóját a

Élményekkel gazdagodva az Estreházy-kastély kapujában. Fotó: Sárközi Kata

felsőváros rehabilitációjáról.
Június 15-től november 1-ig a Várbaráti Kör 
(Dretzky Katalin, Oroszlán Józsefné, Novotny 
Iván és Szabó Éva) látta el a múzeumőrséget a 
várban. Télen dr. Novotny Iván ad vezetést ér
deklődés esetén. A múzeumőrök helyi kiadvá
nyokat is árulnak, tájékoztatást adnak a város és 
a környék látnivalóiról, túralehetőségekről és a 
vendéglátó helyekről. Gondoskodtak az udvar, 
a romok gyomtalanításáról. Valódi pezsgést vit
tek a várba. Közreműködésükkel 7.122 fő láto
gatója volt a vármúzeumnak. Bebizonyították, 
hogy a múzeumi tevékenység - ha szakszerűen 
látják el - nemcsak hogy veszteségmentes, 
hanem bevételt is hoz. Ez esetben nulla befek
tetéssel. Tehát érdemes további múzeumi látni
valók kialakításában gondolkodni gondolni, a 
helyi érdekességeket így hozzáférhetővé tenni. 
Június végi túránk a Felvidékre vezetett: Tren- 
csén, Beckó, Csesztve, Komárom, Érsekújvár, 
Galánta, Nyitra, Nagyszombat, Pozsony leg
szebb emlékeit látta a 22 fős csoport. Augusz
tus 14-én, a Szent István Napok keretében 
történeti kiállítást és konferenciát szerveztünk 
az 1000 éves pécsi egyházmegye jubileumán, 
az Európa Kulturális Fővárosa program része
ként. Akiállítás a monostor évszázadait mutatta 
be, megnyitotta Mayer Mihály megyéspüspök. 
A konferencia előadói Pécsváradról szóló ku
tatásaikat ismertették a 120 érdeklődő számára. 
A kiállítást augusztusban 1.200 fő látta a vár
ban, november 1 -ig összesen 3.582 fő. A 40 éve 
alakult Pécsváradi Irodalmi Színpad találkozó
ját szervezte meg a kör a Kígyós Emlékkor 
programjaként, ahova ötvenen látogattak el. 
Rögtönzött kiállítás mutatta be a Havas Gábor 
vezette színpadosok országos sikereit. 
Szeptember elején jártuk végig 44 fős csopor
tunkkal a Szarajevó-Montenegró-utat, továbbá 
Albánia nevezetes városait, az ősi Durres-ből 
kiindulva. Majd közös vetítésen idéztük fel az 
egzotikus út különleges élményeit. Pifkó István 
tisztította meg a múzeumban őrzött régi perme
tezőkannákat, szőlőművelési eszközöket Bau-

mann Józseffel, a leányvásári „Gesztenye és 
bor” című kiállításra, amit a Pécsváradi Várba
ráti Kör rendezett saját anyagából. A helyi bor
termelésről szóló emlékezetes előadásával dr. 
Andrásfalvi Bertalan akadémikus, egyetemi 
tanár nyitotta meg. A kiállítást 250 látogató ke
reste fel a Feányvásárkor. Novemberben Nemes 
Endre festőművész születésének 100. évfordu
lójáról emlékeztünk meg: szülőházán emlék
táblát avatott dr. Hargitai János országgyűlési 
képviselő, a Baranya Megyei Közgyűlés el
nöke. Dretzky Katalin és Gállos Orsolya újra
rendezte a Nemes-Nágel emlékszobát. 
December 12-dikén megszerveztük a vonatbú
csúztatót, amelyen mintegy 150-200 helyi és 
nem helyi polgár vett részt dr. Bíró Ferenc pol
gármester vezetésével. Megfogalmazódott a 
szándék az idén 100 éves állomás épületének 
emléktáblával való megjelöléséről, valamint 
múzeumi céllal történő megőrzéséről, a vasúti 
emlékek gyűjtéséről. Decemberben kiadványa
inkkal voltunk ott az adventi vásárokon, majd 
XVIII. alkalommal rendeztük meg december 
30-án a Zengő túrát 350 fő részvételével. 
Szolgáltatatásaink: Részt vettünk a Zengő-tan- 
ösvény állomásainak elkészítésében, a városszé- 
pítők, egyének és közösségek számára 
szolgáltatjuk folyamatosan a helytörténeti doku
mentumokat. Ezek gyűjtése és rendezése folya
matos: jelenleg a fotó- és a képeslapgyűjtemény 
több száz darabjának rendezését végezzük. A 
„Kerek egy esztendő a Zengő alján” című prog
ramot támogatjuk múzeumi gyűjteményünk 
anyagával.
Pályázataink: az egyesület működésére 
100.000 Ft NCA-támogatást, a vártörténeti ki
állításra 500.000 Ft EKF-támogatást és a Ba
ranya Megyei Közgyűlés 50.000 forintos 
támogatását nyertünk el.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki anyagi 
és erkölcsi támogatásával, munkájával, jelenlé
tével, részvételével hozzájárult célkitűzéseink 
megvalósításához, elsősorban Pécsvárad önkor
mányzatának. Köszönetét mondunk a pályázat
író csoport egész évi hathatós segítségének és a 
művelődési ház gárdájának. Füri Ferencnek a 
dokumentációs munkáért, Sárközi Katalinnak a 
sokrétű segítségért.
Az egyesület 2009. február 22-én tartja évi köz
gyűlését, ahol a következő kérdések kerülnek 
napirendre:
- az emlékérme idei odaítélése
- a tagdíjak mértéke
- az idei túrák, kirándulások
- kiállítások
- a Pécsváradi Füzetek következő számai
- értékvédö és múzeumi gyűjtőmunka 
Egyesületi óráinkat továbbra is hétfő délután 
14-17 óráig tartjuk a művelődési házban. Tevé
kenységünk nyomon kísérhető a város honlap
ján, a www.pecsvarad.hu oldalon, a civil 
szervezetek menüpontja alatt.

Gállos Orsolya 
a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke

http://www.pecsvarad.hu
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A Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének hírei
Ismét tartalmas év elé néz a 

nyugdíjas egyesület

Megtartotta éves közgyűlését a Nyugdíjasok 
Körzeti Egyesülete, mely során kiderült, hogy 
az élménydús tavalyi év után idén is színes 
programokra számíthatnak a helyi és környék
beli nyugdíjasok. A rendszeres klubnapokon túl 
nagyszabású helytörténeti vetélkedőnek ad 
majd otthont városunk. Az idei zenés farsangi 
összejövetelen a klubtagok a pécsi BM nyug
díjasaival mulathatnak együtt, akiket a klub 
asszonyai saját készítésű töltött káposztával 
vendégelnek meg vacsorára - a művelődési 
központban pályázati pénzből kialakított, jelen
leg is működő klubkonyhában erre jó lehetőség 
adódik. A klub több meghívást is kapott a far
sangi szezonban: Lánycsókra, és Bonyhádra is 
ellátogatnak majd egy-egy vidám összejöve
telre. Március 9-én pedig az elmaradhatatlan 
nőnapi műsornak örvendhetnek a klub asszo
nyai.

Idősek Akadémiája 2010

Országos szintű képzéssorozatot indul idén ja
nuártól „Idősek Akadémiája” címmel. Az or
szággyűlés a tavalyi évben egybehangzóan 
fogadta el az „Idősügyi Nemzeti Stratégia” 
című programot, mely egy
új időspolitikai szemléletet 
fogalmaz meg. Ennek a 
stratégiának a széles körű 
társadalmi megismertetése 
a célja a most zajló kép
zéssorozatnak, melyen 
pécsváradi és környékbeli 
nyugdíjasklubok képvise
lői is részt vesznek majd.
A képzéseken pécsváradi 
előadók is lesznek: Fi- 
schemé Virág Éva, Kárpáti 
Árpád és Kárpátiné Ko
vács Zita is hallható majd 
a programsorozaton belül.

A következő képzés február 18-án kerül sorra 
a pécsi Delta Étteremben.

Ha Önnek is fontos, hogy szülei, nagyszülei ho
gyan töltik szabadidejüket, kérjük támogassa 
adója 1 %-val a Pécsváradi Nyugdíjas Egye
sületet! Adószám: 18317899-1-02

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének hírei
Értesítjük tagjainkat, hogy éves közgyűlésünket február 18-án, 
16 órai kezdettel tartjuk a művelődési ház nagytermében. Fel
hívjuk tagjaink figyelmét, hogy az éves tagdíj befizetési határ
ideje június 30. A közgyűlés előtt lesz lehetőség ennek 
rendezésére is.

Egyesületi fogadónap: február 18., 9-12 óráig; március 2.,14-15 
óráig.
Klubnap: március 2., 15 órától

Györkő Tiborné
Mozgáskorlátozottak Pécsváradi Csoportja vezetője

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

A Segítőkéz a Mozgássérültekért Alapítvány
pályázatot ír ki gyógyászati segédeszközök 

vásárlásának támogatására, 
a helyi Mozgáskorlátozottak Egyesülete tagjai számára.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
A megvásárolni kívánt segédeszköz 

megnevezését, árát
Orvosi igazolást, mely indokolja az eszköz szükséges

ségét
Érvényes Egyesületi tagkönyv fénymásolatát 

2010. január havi nyugdíjszelvény 
fénymásolatát

A pályázaton nem vehetnek részt, 
akiknek a nyugdíja meghaladja 

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
kétszeresét, 57ezer Ft-ot!

A pályázat benyújtási határideje:
2010. február 28.

A pályázat elbírálása: 2010. március 5.
Pályázatukat kérjük, postai úton juttassák el 

az alapítvány kuratóriumi elnökének:

Segítőkéz a Mozgássérültekért Alapítvány 
Dr. Fenyvesi János, Pécsvárad, Szentháromság tér 3.

ELADÓ
HASZNÁLT, KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ 

JAPÁN KISTRAKTOROK, HOZZÁVALÓ 
MUNKAGÉPEK

Ideális kiskertbe, gyümölcsösbe, szőlőbe, 
fóliasátorba, ahol a kis méret, 

nagy munkabírás előny! 
Érdeklődni:

Tel: +36-20/616-7010 
E-mail: japantraktor@gmail.com 

Web: www.japantractor.eu 
Ingyenes házhozszállítás!

mailto:japantraktor%40gmail.com
http://www.japantractor.eu
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Jubileumi
előkészületek a 

Míves Tojás 
Múzeumban

Tíz évvel ezelőtt, virágvasámapon 
nyílt meg a díszített tojások állandó 
kiállítása, a Míves Tojás Múzeum. 
A jubileum alkalmából felfrissítik, 
átrendezik és részben kicserélik a 
kiállítás anyagát. Többek között 
bemutatásra kerülnek a Győrffy Ist
ván XVIII. századi színes minta
gyűjteménye alapján újraalkotott 
hímes tojások is. Az átrendezésre 
február 20. és 25. között kerül sor. 
Ezúton is tájékoztatjuk a közönsé
get, hogy a jelzett időszakban a 
múzeum nem látogatható. Megér
tésüket köszönjük.

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

Megkérdezzük a képviselőt!

Elértéktelenedik a nyugdíj.. Szegényednek az emberek.. 
Meddig tartható ez még?

A rokkantakon spórolnak a nyugdíjkasszánál, elveszik a 
rokkantsági nyugdíjakat.

Mi lesz velük a rehabilitációs járadék után?

Mit gondol a fogyatékkal élőket 
és a nyugdíjasokat érintő változásokról?
Biztos, hogy csak rajtuk lehet spórolni?

Aki válaszol: Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő 
és Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad város polgármestere 

március 4-én 17 órától a pécsváradi Művelődési Házban. 

Jöjjön el, tegye fel kérdéseit Ön is!

S P o R T H 1 R E K
Kézilabda

Új igazolásunk Marász Ágnes kapus a Kozár- 
misleny NBI/B ifi csapatából.
Február 13-án (szombaton), 10 órai kezdettel 
a szakosztály a sportkör támogatásával Felké
szülési Tornát rendez a Városi Sportcsarnok
ban négy csapat részvételével. A résztvevő 
csapatok: Hosszúhetény NBII, GL-Lifter Ko- 
zármisleny, Szentlőrinc, Pécsvárad női kézi
labda csapata. A torna célja az eredményes 
felkészülés a tavaszi szezonra. A körmérkőzé
sek játékideje 2X20 perc. A mérkőzéseket 
Rumpler Mihály, Szászfái Csaba és Putnoki 
Attila vezeti. Az első mérkőzés 10 órakor kez
dődik Hosszúhetény - Pécsvárad mérkőzéssel. 
A további részletekről a Városi Text oldalain, 
illetve plakátokon olvashatnak a kedves érdek
lődők.
Továbbra is várjuk szurkolóinkat a mérkőzé
seken!

Hódosiné Vadász Ildikó

Utánpótlás hírek

Országos serdülő Bajnokság
Felső ág
Kelet SE - Pécsvárad 35-21 /18-9/
Pv. góldobók: Garai 10, Grénus 6, Kozsán 2, 
Bajorics 1, Brandt 1, Győri 1
Szekszárd - Pécsvárad 36-28 /16-11/
Pv. góldobók: Garai 12, Werb 4, Grénus 4, Ko
zsán 3, Brand 2, Gyenis 2, Bajorics 1 
Tamási - Pécsvárad 30-24 /15-14/

Pv. góldobók: Grénus 9, Garai 8,Brand 4, Ba
jorics 2, Gyenis 1 
Mohács - Pécsvárad 22-21 /8-12/
Pv. góldobók: Grénus 8, Garai 5, Werb 4, Ko
zsán 1, Bajorics 1, Brand 1, Gyenis 1 
Bebizonyosodott, hogy az 5-6 éve együtt edző, 
játszó ellenfelek nagyobb  játékerőt képviselnek 
2-3 évvel fiatalabb csapatunknál.

Adidas Utánpótlás Bajnokság
U14
Pécsvárad - Kelet SE 27-20 /11-8/
Pv. gólok:Grénus 7, Kozsán 7, Brand 4, Scháf- 
fer 1 ,Werb 8
PEAC - Pécsvárad 27-15 /14-9/
Pv. góldobók:Kozsán 4, Scháffer 4,Brand 3,
Werb 3, Lehoczki 1
U13
Pécsvárad - Hosszúhetény 31-15/15-6/
Pv. góldobók: Gyenis 9, Werb 7, Scháffer 7, 
Grénus 5, Kozsán 2, Brand 1
Kozármisleny - Pécsvárad 18-12/7-4/
Pv. góldobók: Grénus 7, Werb 3, Kozsán 1, 
Scháffer 1
U12
Mecseknádasd - PEAC 16-6 /5-1 / 
Mecseknádasdi góldobók: Grénus 8, Gyenis 3, 
Werb 3, Kozsán 1
Mohács - Mecseknádasd 25-16 /15-7/ 
Mecseknádasdi góldobók:Grénus 9, Werb 4, 
Kozsán 2, Lehoczki 1
Legfiatalabb csapatunk iskolája színeiben in
dult. Mindhárom korosztályos csapatunk beju
tott a megyei IV-es döntőbe. Ezen eredmények 
biztatóak a jövőt illetően, reménykeltőek a kö
vetkező OSB-re.

FELHÍVÁS
Kedves Olvasó! 

Szíves segítségüket 
szeretnénk kérni!

Baranya kosárlabda múltjáról ké
szülő kiadvány elkészítéséhez sze
retnénk kérni közreműködésüket. 
Kérjük, hogy aki Baranya megye 
vonatkozásában - elsősorban 
Pécsvárad, de lehet más helység - 
bármilyen dokumentummal, fény
képpel, jegyzőkönyvvel, újságcik
kel, plakáttal stb. - rendelkezik, 
vagy ismer olyan helyet, ahol 
ilyen fellelhetőj értesítse CSER
KUTI ANDRAS-t a következő 
elérhetőségeken:
Telefon: 06-70-7789381 
E-mail cím:
cserkuti. andras@gmail. com.

Ő felkeresi Önöket, és a feldolgo
zás után visszajuttatja azokat 
jogos tulajdonosuknak.

Kérjük segítse elő, hogy az 
Ön személyén és lakóhelyén 
keresztül bemutathassuk a

sportág - és azon belül 
Pécsvárad - történetét.
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1 Telefon havi előfizetési díj: 
Ft - MINDENKINEK!

2009. június 1-től minden magán előfizetőnk 1 Ft-os havi díjért rendelheti meg 
helyhez kötött telefonszolgáltatásunkat, amennyiben a telefonon kívül legalább 
egy másik előfizetéssel rendelkezik nálunk! (Kábeltelevízió, vagy internet előfizetés 
bármely csomagunkra.)

Részletekért forduljon ügyfélszolgálatainkhoz. 
Az akció 2009. június 1-től visszavonásig érvényes.

Tel.: 1223 www.tarr.hu info@tarr.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL

-i/a
-i/«a

■f/2

A Hírmondó hirdetési felületet biztosít 
vállalkozói és lakossági hirdetések számára. 

A hirdetéseket a
pecsvaradi.hirmondo@gmail. cont 
emailcímre kérjük cljutattni (Bővebb

információ: 06-20/996-961 2, 465-123).
A hirdetésre szabható felületek árai a 

következők.

-1/3

1 oldal ( 1 83 x 267 mm): 40.000.-
1/2 oldal ( 89,5 x 267 mm 
vagy 1 83 x 13 1 mm): 20.000.-
1/3 oldal (58 x 267 mm 
vagy 1 83 x 86 mm): 1 5.000.-
1/4 oldal (89,5 x 127,5 mm 
vagy 1 82 x 62 mm): 8.000.-
1/8 oldal (43 x 1 27,5 mm 
vagy 89,5 x 62 mm): 4.000.-
Lakossági apróhirdetés 
(max. 1O szóig): 500.-

A VILÁGJÁRÓ KLUB

következő előadása 
2010. január 27-én, 

szerdán, 18 órakor lesz, 
amelynek címe: 

Utazásaim Erdélyben 

Előadó :
Molnár Tamás, erdészeti igazgató 

Helyszín:
Vüiep Lajos ÁMK 

Városi Művelődési Központ, 
Pécsvárad

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Országos Erdészeti Egyesület

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR, 

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR
KATEGÓRIÁKBAN

Helyszín-.
Pécsvárad,

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Időpont:
2010. Március 2. (kedd), 16 óra

Bővebb információ:
Link Antal iskolavezetőnél 

Pécsvárad, Hegedűs Imre u. 21.
Tel.: 06-20/926-9061 

72/465-528

Pécsváradi Hírmondó
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 1450 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő:
Bayer Alexandra

E-mail: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

06-20/996-9612
Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelődési Központ 

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Tel./fax: 06-72/465-123 

E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu

Tördelésszerkesztés: 
Nyomdai ötletek Kft., Szekszárd

Nyomdai munkálatok: 
V-TESA Bt., Pécsvárad

http://www.tarr.hu
mailto:info%40tarr.hu
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu


1049

Hofmeister 
Edami sajt

12 Ft/db

Szívecskc,

ZsemleAletta baromfi virslik
180 g 3 féle 

1027,78 Ft/kg

Zott szivecske 
joghurt

125 g több ízben 
312 Ft/kg

Éva margarin
500 g 

380 Ft/kg

2£*TÉSM AIKKÉ" ' ilyci

1 *0Glóbus vagdalthús, 
löncshús

130 g 3 féle 
838,46 Ft/kg

Glóbus májkrémek
65 g 3 féle 

* 753,85 Ft/kg
Napfény íze 

étolaj
Vita Pasta 

durum spagetti
500 g 

398 Ft/kg

Bujtosi
kristálycukor

Coca-Cola
termékcsalád

2,5 I 4 féle 
115,60 Ft/I

Crepto 2 rétegű,
4 tekercses toalettpapír

27,25 Ft/tekercs

Zewa 2 rétegű,
3 tekercses törlőpapír

93 Ft/tekercs

Halasi finomliszt
2 kg

79,50 Ft/kg

Akció!
2010. február 8-28.

CBA PÉCS VÁR AD 
PÉCS VÁRAD, ERZSÉBETI ÚT 22

Nyitvatartás:
z Hétfő-Péntek: 6.00-19.00 

B'/5 Szombat: 6.00-13.00
A mindennapok 

megoldása!

Üzletünkben étkezéei utalványokkal áa bankkártyával la fizethetnek! Az ár mindennemű adót magába foglal áa a káazletek érájáig árványea! 
A termékek külaőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az eaetlegea nyomdahibákért nem tudunk felelőaeéget vállalni!

<CBA> A MAGYAR ÜZLETLÁNC


