
EGY HÓNAP A KULTÚRA JEGYEBEN
Rengeteg zenés-táncos programmal, színvona
las koncertekkel, kiállítással, és újabb várszín
ház! előadásokkal várták az érdeklődőket a 
Szent István Napok 2010 nyári rendezvényso
rozatán. Az államalapításra való ünnepi meg
emlékezés és a város évi kitüntetéseinek 
átadása mellett széles kulturális programkíná
lat közül választhattak a szórakozásra, kikap
csolódásra várók. Az eseménysorozat 
összeállítói idén is nagy hangsúlyt fektettek a 
hagyományőrzésre, hiszen számos alkalommal 
nyílt lehetőség a helyi népi hagyományok 
megcsillogtatására - legyen szó zenéről, tánc
ról, vagy kézműves foglalkozásról. De a kö- 
nyedebb műfajok kedvelői is találhattak 
maguknak programot, hiszen könnyűzenei 
koncertekben, várszínházi előadásokban sem 
volt hiány. Idén is érkeztek határon túli fellé
pők, akik a saját, színes kultúrájukat mutathat
ták be a pécsváradi porondon. A nyári 
programok élénkítették a városunk iránti ér
deklődést is: a pécsváradi vár elérte a 9000. lá- 
tógatószámot. A Szent István Napokról szóló 
beszámolónkat a 11-12. oldalon olvashatják.

Szent István Napok 2010

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010
Az október 3-i önkormányzati választásokról szóló mellékletünk a 3-10. oldalon található.

Sikeres első forduló az iskolapályázaton
Közel 600 millió forintból indulhat nemsokára az iskolai-óvodai beruházás

Bejutott a második fordulóba a városunk által 
benyújtott iskolapályázat, mely az alsó iskola bő
vítésén keresztül egy egységes iskolakomplexum 
kialakítását, valamint a Vár utcai óvoda teljes 
újjáépítését tenné lehetővé Pécsváradon. A pá
lyázatot tavaly ősszel adták be, azóta a bírálat 
elhúzódása, valamint a hiánypótlásra, azaz utó
lagos adatkiegészítésre való felszólítás is késle
tette az eredményt. Ma azonban már csaknem 
bizonyosra mondható, hogy a tavalyi előtti ered
ménytelen pályázatunk után idén sikerrel jár
tunk, és nemsokára valóban megindulhatnak az 
építkezések. A mostani pályázattal egy 
563.296.069 Ft összegű beruházás valósulhat 
meg Pécsváradon.
Az idei sikeres elbírálásban bízva a jelenlegi pá
lyázatot különösen nagy ráfordítással, többhó
napos munka során készítették el. Ennek legfőbb 
oka a központi iskola épületének elkeserítő álla
pota volt. A felső tagozatnak otthont adó létesít
mény évek óta egyre rosszabb állapotba került, 
a közelmúltban egyes részeit életveszélyessé 
nyilvánították, ezek azonnali lezárásra kerültek. 
Az épületet vizsgáló szakemberek megállapítása 
szerint korábban az építkezésnél nem vették fi
gyelembe az altalaj szerkezetét, valamint nem

megfelelő dilettációval készült ez az épület, 
ennek köszönhetően mára súlyos statikai káro
sodásokat szenvedett. Az önkormányzat döntése 
alapján egy esetleges felújítás nem lett volna 
gazdaságos, így már két évvel ezelőtt megpá

lyázták az iskolarehabilitációs pályázatot, mely 
az idei évben a hasonlóan áldatlan állapotba ke
rült Vár utcai óvoda épületének felújítására is tá
mogatást nyújthat.

folytatás a 2. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
folytatás az 1. oldalról
A legújabb, támogatásra esélyes pályázat sze
rint a helyi általános iskola egységes épületet 
kapna, és a város központjában helyezkedne 
el. Az önkormányzat telekvásárlással - a Kos
suth Lajos utca 39. házszámú, rossz állapotú, 
lakatlan épület lebontásával -, és a hozzá tar
tozó nagy üres telek összevonásával biztosí
taná a bővítéshez szükséges alapterület 
nagyobb részét. A meglévő, klasszicista stílusú 
épülethez egy korszerűnek mondható építé
szeti elemekkel ellátott bővítmény illeszkedne 
a H-BONMérnöki Iroda Kft. tervei szerint. Az 
új épületrész a mostani épület U-alakú szárá
hoz kapcsolódna, így egy átriumszerű, belső, 
zárt udvar alakulna ki, mely szabadtéri rendez
vényekre is alkalmas lenne. A hátsó udvarban 
egy játszóudvart, illetve sportudvart feljeszte- 
nének ki, ahol egy kézilabdapálya, két kosár
labda palánk, korszerű hinták és padok 
állnának rendelkezésre. A tervekben jelentős 
zöldterület is szerepel, melyet intenzív nö- 
vénykiültetéssel, új facsoportok ültetésével 
hoznának létre. A létesítmény mellett 34 férő
helyes parkoló foglalna helyet. A keleti utca
fronton egységes homlokzatot hoznának létre, 
a telekhatáron lévő árok részleges befedésével 
pedig közvetlen összeköttetés valósulna meg 
a sportcsarnok és az iskola között, így nem 
lenne szükség külön tornatermek kialakítására 
az iskolaépületen belül. Az épületkomplexum 
új bejárattal rendelkezne, és teljes területén 
akadálymentesített lenne. Itt kapna helyet to
vábbá az 500 fős központi konyha is, valamint 
az alsó iskola tetőterében a zeneiskola.
A Vár utcai óvoda teljes lebontásra kerül majd, 
újjáépítését követően fedett terasszal ellátott 
foglalkoztatók, az udvarban pedig két hasonló

nagyságú, korszerű játékelemekkel ellátott, 
gyerekbarát burkolattal lefedett játszótéri egy
ség kialakítását tervezik. A meglévő fák mel
lett itt is új, fiatal fasorokat ültetnének, 
ligetszerű, többszintű növényállományt létesí
tenének.
Az új iskola a tervek szerint másfél-két tanév 
múlva kezdhetné meg működését. A központi 
iskola lezárt épületrészeit pótolják az alsó is
kola épületében, valamint a művelődési köz
pontban az egykori szolgálati lakás helyén 
kialakított termek. A számítástechnika és a fej
lesztő helyiséget már az idei tanév kezdetével 
használatba vették a gyerekek és a tanárok. A 
központi iskola megmaradt részei teljesen biz
tonságosak, ezeken se omlás, se beázás veszé
lye nem áll fenn. A Vár utcai óvoda kiürítésre

került, az innen átcsoportosított óvodáskorú 
gyerekek most a Gesztenyési úti óvoda újon
nan kialakított szobáiban játszhatnak. A pályá
zat továbbjutásának hírére nyáron rendkívüli 
ülést hívott össze Dr. Bíró Ferenc polgármes
ter, melyen kiemelte Tóth Györgyi iskolaigaz
gatónak a pályázat összeállításában végzett 
nagy munkáját. Az igazgató további köszöne
tét mondott Molnár Józsefnénak, Göblné Né
meth Piroskának, Bayer Pálnak, Bachmann 
Imrének, valamint Fullér Tibornak és csapa
tának, akik mind nagy segítségükre voltak a 
nyár folyamán elvégzett munkálatokban, az 
óvodai csoportszobák és iskolai felszerelések 
költöztetésében, hogy zavartalanul kezdődhes
sen az új tanév. Az iskolapályázattal kapcsola
tos végleges döntés 2011 tavaszán várható.

Megújult a Gesztenyési úti óvoda
A gyerekek és a szülők nagy örömére elkészült 
a Gesztenyési úti óvoda bővítése és felújítása. 
Az óvodát egy tetőtéri beépítéssel bővítették ki, 
ide többek között két új csoportszoba került, me
lyet az óvodások az augusztus 30-i ünnepi meg
nyitón birtokukba is vehettek. Tóth Györgyi 
AMK igazgató, Dr. Bíró Ferenc polgármester és 
dr. Hargitai János köszöntő szavait követően el
vágták a nemzeti színű szalagot, hogy néhány 
nappal az új tanév megkezdése előtt az óvoda 
készen állhasson új lakóinak fogadására. Nem
csak új játékokkal, hangszerekkel teltek meg a 
termek, hanem a falak is ideillő dekorációt kap
tak. Köművesné Orsolics Katalin festményei 
által megelevenedett a mesevilág a csoportszo
bákban. Az óvoda ezúton is szeretne neki köszö
netét mondani áldozatos munkájáért.
Az önkormányzat tavaly nyerte el azt a 15 millió 
forintos pályázatot, mely lehetővé tette az óvoda 
korszerűsítését és bővítését. Az új csoportszo
bákkal a Vár utcai óvoda esetleges rekonstruk
cióját is segítik, hiszen a Gesztenyés úti óvoda 
ad most otthont a másik óvoda lakóinak is, míg 
annak a felújítása sorra nem kerül.
KÖZZÉTÉTEL a helyi önkormányzat vagyoni pénzügyi helyzetéről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXV11I. törvény 50/A.§ (4) bekez
dése az alábbiakat mondja ki:
„ (4) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános válasz
tását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a

helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő
testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénz
ügyi kötelezettségekről."
Ennek megfelelően Pécsváradon is közzétették az elmúlt időszak összesített 
pénzügyi mérlegét, mely már most megtekinthető városunk honlapján, a 
www.pecsvarad.hu oldalon

http://www.pecsvarad.hu


XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM • 2010. SZEPTEMBER 3

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
201 0. október 3. 

Választási melléklet
Kedves Pécsváradiak, Tisztelt Választópolgárok!

Az alábbi választási mellékletben széleskörű tájékoztatást nyújtunk a 
fontosabb választási tudnivalókon túl az egyes jelöltek bemutatkozóin 
át az élő tévés közvetítésekkel és lakossági fórumokkal kapcsolatos in
formációkig. Elsőként a Hírmondó hasábjain mutatkozhatnak be az idei 
önkormányzati választások polgármesterjelöltjei és képviselőjelöltjei. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei polgármesterjelöltek és a város 
önkormányzatában tevékenykedni kívánó képviselőjelöltek mindegyike 
vállalta az újságban történő bemutatkozást. A következőkben megismer
kedhetnek a jelöltek listájával és választási programjukkal.

Fontosabb választási tudnivalók

A 2010. évi önkormányzati választásokra október 3-án kerül sor, 6.OO-tól 
19.00-ig lehet az urnákhoz járulni. Ezen a napon nem csak az önkor
mányzati képviselőkre, hanem a települési kisebbségi önkormányzatok 
képviselőire és a megyei közgyűlés tagjaira is szavazni lehet. További 
tudnivalók a www.valasztasok.hu oldalon találhatók.

Lezárult a jelölési időszak, megkezdődött a kampány

Idén szeptember 3-ig adhatták le jelölésüket ajelöltek a helyi választási 
irodában. Pécsváradon 34 érvényes ajánlási szelvénnyel lehetett képvi
selőnek indulni, a polgármesteri jelöléshez 100 szelvényt kellett össze

gyűjtenie az erre vállalkozóknak. Az idei választásokon összesen 3 pol- 
gármesteijelölt szállhat ringbe a polgármesteri székért. A legfrissebb kor
mányrendeletnek köszönhetően a korábbi 10 fő helyett most már csak 6 
fő képviselő alkothat egy testületet, ezért a 6 helyért pedig idén összesen 
14 képviselőjelölt verseng majd egymással. A kampányidőszak október 
l., éjfélig tart, az addig tartó időszakban pedig számos lehetőség nyílik a 
jelöltek bemutatkozására az újság választási mellékletén kívül is.

A Pécsváradi Városi Televízió választásokkal kapcsolatos adásai:

Szeptember 30., csütörtök, 18.00 
Képviselőjelöltek bemutatkozása 
Elő adás a művelődési központból

Október l., péntek 18.00 
Polgármesterjelöltek vitája 
Elő adás a művelődési központból 
Kérdéseket lehet feltenni:
- a helyszínen
- előzetesen írásban, a művelődési házban kihelyezett urnán keresztül
- e-mailben, a vtv@furiferi.hu címen

Mindkét tévéadás nyilvános felvétel, várjuk az érdeklődőket!

A 2010. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁSOK JELÖLTJEI 

PÉCSVÁRADON

Polgármesterjelöltek
Bayemé Andrics Aliz Mária (Jobbik Magya
rországért Mozgalom)
Dr. Bíró Ferenc (független)
Kárpáti Árpád (független) 
Önkormányzati képviselőjelöltek 
Bayemé Andrics Aliz Mária (Jobbik Magya
rországért Mozgalom)
Bcnkő László (független)
Borhy István (FIDESZ-Magyar Polgári Szö
vetség / Kereszténydemokrata Néppárt) 
Cseke Lajos (független)
Füri Ferenc (független)
Gállos Orsolya (független)
Gászné Bősz Bernadett (független) 
Hohmann István (független)
Dr. Hutvágner Rozália (független)
Kakas Sándor (független)
Kempf József (független)
László Miklós (független)
Link Zoltán (független)
Tóth Györgyi (fiiggetlen)
Kisebbségi önkormányzati
képviselőjelöltek
Német Kisebbségi Önkormányzat
Apaceller József
Baumann Mihály
Gászné Bősz Bernadett
Tóth Györgyi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Kovács Judit (MCF)
Kovács László János (MCF)
Kovács Milán Miklós (MCF)
Kovács Szilvia (MCF)
id. Kőszegi Nándor (Lungo Drom)
Lőrincz Veronika (Lungo Drom)
Virág Károlyné (Lungo Drom

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Bayerné 
Andrics Aliz
(Jobbik Magyaror
szágért Mozgalom)

Tisztesség és jó
zanész - egy vál
lalkozói szemléletű 
városvezetésben

Tisztelt Választók!

Bayemé Andrics Aliz vagyok, Pécsváradon in
dulok képviselő- és polgármesterjelöltként az 
önkormányzati választásokon.

2000-ben, Maja lányunk születésekor költöz
tünk Pécsváradra, férjem szülőfalujába, és 
azóta is itt élünk.
Mert családomnak mindig is falu lesz Pécsvárad, 
egy gyönyörű, nagy falu, a maga kellemes han
gulatával, a közvetlen emberekkel, a gyönyörű 
utcákkal, terekkel, és a környezettel. Azóta min
den erőmmel azon vagyok, hogy igazi helyivé 
váljak, a nevemet már többen ismerhetik, az el
múlt időszakban több civil kezdeményezés is 
kötődik a nevemhez, pl. a piac éjetre keltésével 
kapcsolatos aláírásgyűjtés, ami még folyamat
ban van, a helyi közbiztonság megszilárdítása 
egy civil szervezet keretein belül, és még sorol
hatnám. Szívesen veszek részt a városi rendez
vényeken, örülök neki, hogy egyre több ilyen 
van Pécsváradon.
Főállásban egy fodrászatban dolgozom és mel
lékállásban pénzügyi tanácsadóként tevékeny
kedem.
Értékrendemben kiemelt helyen van a család, 
a közösség, a nemzeti öntudat, a becsület, az

őszinteség, a tisztesség és a józanész. 
Tulajdonképpen ez az, ami a politikai pályára 
is vitt, hogy tenni akarok a közösségért, az em
berekért, és úgy látom, képviselőként, illetve 
polgármesterként van erre igazán lehetőségem. 
Eddigi munkáimat, illetve tevékenységeimet a 
maximalizmus jellemezte, addig nem nyugod
tam, míg el nem értem, meg nem valósítottam 
a kitűzött célt.
Sok tervem, célom van, ezek között szerepel a 
távolsági közlekedés (busz, illetve vonat) mo
dernizálása, komfortositása, (pl. több járattal) 
akár helyi járatú buszok forgalomba állítása. A 
turizmus igen nagy bevételi forrás lehet egy te
lepülésnek, ezért ezt is támogatom, ezzel kap
csolatban akár egy nyilvános WC kialakítására 
is sor kerülhet.
A turizmusban rejlő lehetőségeket feltétlenül 
ki kell aknázni, bormúzeummal, színvonalas, 
nagy neveket felvonultató több napos rendez
vénnyel, a falusi turizmus életre hívásával. 
Fontosnak tartom a XXI században a megújuló 
energiaforrások alkalmazását, amelyet város
unkban is meg kell valósítani. A közintézmé
nyeink fűtésének ilyen módon történő 
megoldása (akár a társasházaké is) egy gazda
ságosabb, és „zöldebb” várost jelent, amelyet 
majd gyermekeink és unokáink fognak meg
hálálni nekünk. Jelmondatom: csak annyit sza
bad elvenni a környezet javaiból, hogy 
unokáink is megtalálják a benne rejlő szépet. 
A felnövekvő nemzedék oktatása, nevelése is 
sarkalatos kérdés, célom a helyi - minőségi - 
oktatás fenntartása, illetve továbbfejlesztése. 
Kiemelten fontosnak tartom a helyi vállalkozók 
támogatását, adott esetben egy ipari park létesí
tését is, valamint a közbiztonság megerősítését, 
a rendőrséggel, polgárőrséggel együttműködve.

http://www.valasztasok.hu
mailto:vtv%40furiferi.hu
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Választási melléklet
Ezen kívül még számos fontos pontja van a 
programomnak, melyet szívesen megosztok 
Önnel/Önökkel személyesen, a 2010. szeptem
ber 19-én 15 órakor kezdődő lakossági fóru
momon, mely a Fülep Lajos Művelődési 
Központban lesz.

Amennyiben úgy gondolja, Pécsváradnak 
szüksége van egy erős, határozott, agilis veze
tőre, kérem, október 3-án szavazzon rám.

Dr. Bíró 
Ferenc
Független

Tisztelt Választó- 
polgárok!

Zsáli János beteg
ség miatti lemon
dása után, 2008 
áprilisa óta lehettem 
Pécsvárad polgár- 
mestere az Önök 
szavazatai alapján.

Akkori választási programomban ezért elsősor
ban a megvalósítandó beruházások mellett na
gyon fontosnak gondoltam a demokratikus 
döntések szélesítését, a tényleges bizottsági mun
kát, valamint azt, hogy a polgárok is belelássanak 
közös dolgainkba. A nyilvános TV-adások meg
szervezése ezt lehetővé is tette. így bárki, aki az 
adásokat nézte, nemcsak tényszerűen azt ismer
hette meg, mivel foglalkozik az önkormányzat és 
miben dönt, hanem nyomon követhette képvise
lőinek munkáját és közszereplését.
Vállalt programom 90%-át sikerült megvalósítani 
a két és fél év alatt.
Sikerült a közintézmények működtetési költségeit 
csökkenteni, és a 2008-2009-es költségvetési 
megszorítások révén a város költségvetését 
egyensúlyba hozni. A csökkenő központi finan
szírozás mellett is működtetni tudtuk minden in
tézményünket a kötelező ellátásokon felül is. Az 
Önök támogatásával szeretném tovább folytatni 
polgármesteri tevékenységemet. Városunk most 
olyan nagyléptékű beruházások előtt áll, mint az 
új iskolaközpont megépítése, amelyekhez szak
mai és gyakorlati tapasztalat szükséges. Ugyan
akkor a kormányzati ciklushoz igazodó 
kapcsolatrendszer is nélkülözhetetlen.
A Tovább Pécsváradért Programban képvise
lőtársaimmal együtt egy megvalósítható, ugyan
akkor a lehetőségek határán belül mozgó 
programot fogadtunk el, amely alkalmas arra, 
hogy Pécsvárad tovább fejlődjön, és ugyanakkor 
pénzügyi egyensúlyát is megőrizze.
- Az új ciklusban legfontosabb feladat az új iskola 
és óvoda felépítése és a zeneiskola átköltöztetése 
az új iskolaközpontba.
- Szeretnénk folytatni a város további szépítését, 
és tervezzük új közterületek rendezését és virágo- 
sítását (vár alatti Mosó, várkert, stb.)
- További szoros kapcsolatot tervezünk a civil 
egyesületekkel, elsősorban a Várbaráti Körrel, 
amelynek meghatározó szerepet szánunk a város 
épített és természeti környezetét érintő átalakítá
sának véleményezésében.
- A védett fasoraink és fáink felújítását tervezzük, 
valamint a Kossuth Lajos utca páratlan oldalán 
fasor létesítését.
- Szeretnénk a szabadidősportok számára jobb le
hetőségeket biztosítani, kedvezményes sportpálya

és teremhasználatokkal. Egy új kerékpár-akadály
pályát és az uszoda hátsó részének kinyitásával 
egy nyári strandfürdőt alakítanánk ki.
- Nyugdíjasoknak és mozgássérülteknek lehetővé 
tennénk, hogy jelképes árú bérletekkel az uszodát 
látogathassák.
- Továbbra is biztosítanánk civil szervezeteink 
számára a művelődési ház ingyenes használatát 
rendezvényeik alkalmával.
- Tovább folytatnánk a megkezdett városmarke- 
ting tevékenységünket, új szerződést kívánunk 
kötni a vár működtetésére.
- A munkahelyteremtő vállalkozások számára 
lépcsőzetes helyi adókedvezményt vezetnénk be.
- Városi vagyongazdálkodó és közterület-fenn
tartó csoportot vagy céget hoznánk létre, amely a 
közterületek és útjaink gondozásával, karbantar
tásával foglalkozna.
- Tervezzük a város főterének díszkivilágítását 
pályázatai forrásból.
- A város a katolikus egyházzal együttműködve 
részt vállalna a Nagyboldogasszony Templom re
konstrukciójában.
- Tovább folytatjuk a fűtés és világítás korszerű
sítését intézményeinkben, valamint a város meg
hibásodott útjainak, dűlő útjainak karbantartását. 
Tisztelt Választópolgárok!
Kérem támogassanak abban, hogy programunkat 
megvalósíthassuk, és támogassák azokat a képvi
selőket és képviselőjelölteket, akik ehhez a prog
ramhoz csatlakoztak!

Dr. Bíró Ferenc polgármesteri cikluszáróját 
szeptember 24-én, 18 órakor tartja, október 2-án, 
17 órakor pedig dr. Hargitai Jánossal közösen vá
lasztási fórumra invitálja a pécsváradiakat. 
Mindkét alkalom helyszíne a művelődési központ.

Kárpáti 
Árpád
Független

34 éves vagyok, 
nős, egy gyermek 
édesapja. Pécsvá
radon nőttem fel, 
itt élek és itt terve
zem a jövőmet is. 
Családom, a roko
naim többsége is 
itt él. 1998 és 2004 
dolgoztam a helyi

Fülep Lajos Művelődési Központban és Pécs
várad Város Önkormányzatánál. 2004 óta a 
Baranya Megyei Önkormányzat a munkálta
tóm, ahol időközben jelentős tapasztalatot sze
reztem vezetői és gazdálkodási feladatok 
ellátásában. 2006-tól Pécsvárad Város Önkor
mányzatának képviselője vagyok. Főállású 
munkám mellett, ahhoz kapcsolódva folyama
tosan, sokat tevékenykedem a civil szféra fej
lesztéséért. Emiatt az idei megyei közgyűlési 
választáson az egyetlen civil szervezet, a Ba
ranyai Emberekért Szövetség listáján az elő
kelő 4. helyet szavazták meg számomra. 

Alapelveink:
- Városunk intézményrendszere (nevelési-ok
tatási, kulturális, szociális, egészségügyi, 
sport) példaértékű. Biztonságos működtetése, 
fejlesztése csakis stabil önkormányzati költ
ségvetéssel biztosítható.
- A helyi vállalkozások és civil szervezetek

között közalkalmazottként

megbecsüléseként, fejlesztésük érdekében 
rendszeres kapcsolatot, együttműködést aján
lunk (pl. további munkahelyek teremtése, kü
lönböző - pályázati - lehetőségek hatékonyabb 
kihasználása érdekében).
- Városunk kulturális központ a múltban és a 
jelenben. Ezt a szerepünket a jövőben is meg 
kell tartanunk. Ehhez kulturális intézményeink 
és programjaink tudatos továbbfejlesztése, 
helyi művészeink, alkotóink, valamint vállal
kozóink nagyobb megbecsülése szükséges.
- Városunk térségi szintű sportközpont. Ezen 
terület további segítését, támogatását kiemelt 
teendőként határoztuk meg.
-Az idősebb korosztály közérzetének javítása, 
megbecsülése, gondozása, egészségének meg
őrzése közös felelősségünk és feladatunk.
- Fontos a fiatalok tanórán kívüli nevelése, vé
leményük, javaslataik figyelembe vétele, a 
döntések során pedig a város életképességének 
feltétele.
Megoldásra váró feladataink:
-Ajogszabályoknak is megfelelő, kiterjesztett 
döntés-előkészítés. Az önkormányzat pénzügyi 
helyzetének javítása, az adósságállomány 
csökkentése. Széleskörű, rendszeres informá
ció-áramlás biztosítása a településen.
- A városüzemeltetési feladatok hatékonyabb 
ellátása. Tudatosabb és felelősségteljesebb va
gyongazdálkodás, ingatlanhasznosítás. A helyi 
foglalkoztatás ösztönzése.
- Intézményeink gazdaságosabb működtetése, 
szolgáltatásaik fejlesztése. Élhetőbb környezet 
(pl. játszóterek, parkok, virágosítások) kiala
kítása, illetve fejlesztése. Épített és természeti 
értékeink tudatos megőrzése, a vár hosszú távú 
működtetésének rendezése.
- A lakosság számának növelése a letelepedés 
ösztönzésével. Szorosabb együttműködés ki
alakítása térségünk településeivel, kistérségi 
központi szerepünk helyreállítása.
Mi csak egyet tudunk és merünk ígérni:
Több odafigyelést!
Több odafigyelést Pécsváradra, az itt élőkre, 
és környezetünkre, közös értékeinkre! Több 
odafigyelést, törődést az önkormányzati dön
tésekben, a gazdálkodásban, a tervezésben! 
Több odafigyelést intézményeinkre, vállalko
zóinkra, közösségeinkre, egymásra, egymás 
munkájára! Mert Pécsvárad többre képes, 
többre érdemes!

Csak több odafigyeléssel, törődéssel tudjuk 
jobban kihasználni lehetőségeinket! Azonban 
ahhoz, hogy Pécsvárad a „jövőre nyitott 
város” legyen, össze kell fognunk! Csak ösz- 
szefogással, szorosabb együttműködéssel lehet 
javítani a rossz gazdasági helyzeten és vissza
állítani Pécsvárad központi szerepét. Progra
munk, kitűzött feladataink nem személyekről, 
egyéni ötletekről szólnak, hanem a városért ér
zett alázatról, felelősségről! A személyekről, 
ötletekről, és a település jövőjéről éppen Önök 
döntenek!

Vigyázzunk közösen városunkra!
Mindehhez ajánljuk szolgálatunkat polgármes
ter-jelöltként és képviselő-jelöltként!
Kárpáti Árpád független polgármesterjelölt 
Cseke Lajos, Gászné Bősz Bernadett, Hohmann 
István, Dr. Hutvágner Rozália, Kakas Sándor, 
László Miklós független képviselő-jelöltek



XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM • 2010. SZEPTEMBER 5

Választási melléklet
Kárpáti Árpád lakossági fórumai
Szeretettel várjuk az érdeklődőket az alábbi 
időpontokban:

2010. szeptember 15., szerda 18.00 óra: 
(Wász Kocsma, Hegy

2010. szeptember 16., csütörtök 17.00 óra: 
Szilágypuszta
2010. szeptember 20., hétfő 17.00 óra: 
Dombay-tó, Bárka Söröző 
2010. szeptember 22., szerda 17.00 óra: 
Kistérségi irodaház nagyterme

2010. szeptember 25., szombat 18.00 óra: 
Fülep Lajos Művelődési Központ 
Kárpáti Árpád független polgármesteij elölt, 
Cseke Lajos, Gászné Bősz Bernadett, Hohmann 
István, Dr. Hutvágner Rozália, Kakas Sándor, 
László Miklós független képviselő-jelöltek

KÉPVISELŐJELÖLTEK
Benkő
László
Független

Tisztelt Pécsváradi 
Választópolgárok!

Több mint 10 éve 
vagyok önkormány
zati képviselő. 
Családom több ge
neráció óta Pécsvá
radon él, ezért jól 
ismerem a várost és

a pécsváradi emberek problémáit. Építési vállal
kozóként tapasztalatot szereztem építési beruhá
zásokban és magam is számos pécsváradi 
beruházásban vettem részt, kivitelezőként, mű
szaki ellenőrként, vagy önkéntes segítőként. A 
városi pályázatoknál számos esetben készítettem 
költségvetést, vagy segítettem azok elkészítésé
nél. A Pécsi országúton lakom, az itt élők sok 
esetben kerestek meg problémáikkal. így leg
utóbb közbenjárásomra készült el a Pécsi or
szágút északi oldalának járdajavítása, az 
ároktisztítás (hamarosan sor kerül a déli oldalra 
is), és a Vak Béla utca alsó szakaszának kiszéle
sítése. A mindennapos képviselői munkában 
fontosnak tartom az itt élőkkel való napi kapcso
lattartást, mert vallom, hogy a polgárokat érintő 
problémákat leginkább így lehet megismerni. 
Régi lokálpatrióta vagyok, és nagyon fontosnak 
tartom, hogy történelmi örökségünket, termé
szeti környezetünket megőrizzük és megóvjuk. 
Ebben a ciklusban nagyon szeretném, ha meg
valósulhatna a Nagyboldogasszony Templom 
rekonstrukciója, annál is inkább, mert felépíté
sének 250. évfordulója közeleg. Úgy gondolom, 
ha szükséges, pécsváradi építő cégekkel és vál
lalkozókkal összefogva szívesen segítenék e 
munkálatok szervezésében, tervezésben, műve
zetésben és akár a kivitelezésben is. Az elkövet
kezendő négy évben nem várható az 
önkormányzatok számára jelentős forrásbővü
lés. Ezért elsősorban az összefogás és az önkén
tes közösségi munka az, amely olyan tartaléka 
lehet a városnak, amelyet ha jól kihasználunk, 
városunk akkor is szépülhet és fejlődhet, ha ke
vesebb a ráfordítható forrás. Az új iskolaközpont 
építésénél megválasztásom esetén szívesen se
gítenék a műszaki ellenőrzésben. Nagyon fontos
nak tartom Pécsvárad kulturális sokszínűségének 
megőrzését, ezért részt veszek és támogatom mind
azokat a rendezvényeket, amelyek e célokat szol
gálják. Népzenészként és hajdani „Zengő” és 
„Mecsek” táncosként ma is aktívan részt veszek a 
zenés és táncos programokban, legyen az magyar, 
vagy német rendezvény. Fontosnak tartom a fiata
lok keresztényelvü nevelését, és ebben az egyház 
meghatározó szerepét. Egyháztestületi képviselő
ként évtizedek óta segítem a helyi katolikus kö

zösséget. Önkormányzati képviselőként vallom, 
hogy jószándékkal, akarattal, összefogással sok 
minden megvalósítható, még az is, ami látszólag 
túl nehéz, vagy lehetetlen.

és azért cselekvő polgárok lehetnek zálogai 
Pécsvárad sikeres jövőjének.
Ennek szellemében kérem támogatásukat.

Cseke Lajos
Független

45 éves agrárszak
ember vagyok, egy 
neves világcég 
képviselőjeként 
dolgozom Baranya 
megyében. Öt éve 
élek Pécsváradon. 
Négy éve össze
fogtunk és kitalál
tunk egy projektet 
a Dombay-tó meg

szépítésére, szabadidős parkká alakítására, 
amely azóta meg is valósult. Remélem, hogy ezt 
a csodálatos völgyet egyszer minden termé
szetszerető pécsváradi ember a magáénak 
fogja tekinteni. Vannak további ötleteim város
unk megszépítésére, amelyekért tenni is kész 
vagyok. Azt vallom, hogy ha az ember képes 
valamit tenni önmagáért, a családjáért, a kör
nyezetéért vagy a hazájáért, azt kötelessége 
megtenni. Nem túlélni vagyunk e világon, 
hanem jobbá tenni azt, amit jobbá tehetünk! 
Ezért is indulok az önkormányzati választáson!

Füri Ferenc
Független

Tisztelt Választó- 
polgárok!

Mindenekelőtt 
hadd köszönjem 
meg Önöknek a 
bizalmukat és tá
mogatásukat, il
letve azokat az 
ajánlószelvénye

ket, melyeket eljutattak hozzám és ezzel lehe
tővé tették, hogy képviselőjelölt legyek.
Füri Ferenc vagyok, 47 éves. Születésem óta 
Pécsváradon élek. Nős vagyok, két felnőtt 
gyermekem van. Pécsett a Zipemovszky Ká
roly Szakközépiskolában érettségiztem, majd 
munkába állást követően, 1992-ben szereztem 
diplomát a Pollack Mihály Műszaki Főiskola, 
műszaki-szakoktatói szakán.
1983 óta dolgozom első munkahelyemen a Si- 
monyi Károly Szakiskolában, műszaki vezető
ként és pedagógusként.
1992-ben egyik alapítója voltam a helyi tele
víziónak, melynek később üzemeltetője és fő- 
szerkesztője lettem.
A pécsváradi közéletbe fokozatosan kapcsolód
tam be, számos helyi kezdeményezés fűződik a

Borhy
István
FIDESZ-KDNP

Borhy István va
gyok, 46 éves, nős, 
három gyermek 
édesapja.
Családommal 
2004-ben költöz
tünk Budapestről 
Pécsváradra, azóta 
itt élünk.

Középiskolai tanulmányaimat a Budapesti Pi
arista Gimnáziumban végeztem, ahol 1982- 
ben érettségiztem. 1990-ben az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Tanári Karán szereztem 
földrajz-testnevelés szakos tanári diplomát. A 
diploma megszerzése után magántanárként 
dolgoztam egy évet, majd ez követően, 1991- 
től a gazdasági-kereskedelmi szférában helyez
kedtem el. Munkám végzése mellett, 2002-ben 
a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereske
delmi Karán másoddiplomáztam mint marke
ting szakértő. 2003-tól egy horvátországi 
kereskedelmi cég ügyvezetőjeként Zágrábban 
dolgoztam három évig.
2006 óta - ismét itthon - gyógyszer-kereske
delemmel foglalkozom, 2007-től a Pannonp- 
harma Gyógyszeripari Kft. dél-magyarországi 
képviseletét látom el.
A Pécsváradon eltöltött közel hat év alatt 
szembesültem a település gondjaival. Az em
berek energiája elfogyott, nem tudják kezelni 
a környezetükben nap mint nap rájuk nehezedő 
problémákat, változásokat. Súlyos kérdés a fi
atalokra leselkedő mozgáshiány is, mivel ma
napság minden a számítógép körül forog.
Fő feladatnak ezért az egészségnevelést tar
tom. Négy éve tartunk gyerektomát, amelynek 
célja, hogy a mozgás a gyerekek számára min
dennapi igénnyé váljon.
Mindannyian szeretnénk egészségesen, testi és 
szellemi erőnk teljében minél hosszabb, sike
res életet élni szeretteink, barátaink körében. 
Legyünk megbecsültek, érezzük, hogy szükség 
van ránk és munkánkban, családi életünkben 
legyünk hasznosak és boldogok.
Történelmi helyzetben élünk. Városunk meg
maradásának és fejlődésének egyetlen esélye 
az ifjúság. Képviselőjelöltként az ő érdekeiket 
tartanám szem előtt.
Hitre, meggyőződésre, aktív részvételre van 
szükség. Haladéktalanul lépnünk kell mind 
egyéni életünkben, mind társadalmi méretek
ben, mert csak a magukért és utódaikért felelős
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Választási melléklet
nevemhez. Több rendezvény szervezésében és 
lebonyolításában is közreműködtem, aktívan se
gítem és támogatom a helyi civil kezdeménye
zéseket. 3 éve vagyok vezetője a Pécsváradi 
Felvidékek Klubjának. 6 éve kezdeményezé
semre jött létre a médiatábor, melyen azóta több, 
mint száz pécsváradi és határon túli fiatal vett 
rész, ahol az ismeretszerzésen kívül tartalmasán 
tölthették a nyári szünidőt.
Munkámat az önkormányzat 2006-ban „A köz 
szolgálatáért” városi kitüntetéssel ismerte el.
Az elmúlt években a televíziózás kapcsán lehe
tőségem volt betekinteni az önkormányzat mun
kájába. Jól ismerem a folyamatban lévő ügyeket, 
a megoldandó problémákat és nem utolsó sorban 
a költségvetést, valamint a város pénzügyi hely
zetét.
Nem véletlenül említettem a pénzügyeket, hi
szen a leendő testületnek rögtön a következő évi 
költségvetés megalkotásával kell megküzdenie, 
ami - ismerve az ország gazdasági helyzetét is 
- igen nehéz feladat lesz.
Ehhez felelősen gondolkodó, felkészült képvi
selőkre van szükség. Olyan emberekre, akik jól 
ismerik a helyiek gondjait és problémáit, fogé
konyak azok iránt.
Itt élnek Önök közt, naponta találkozhatnak 
velük.
risztéit Választópolgárok!
Ebben a rövid bemutatkozásban én most nem 
szeretnék „programot hirdetni”.
A nyár közepén csatlakoztam egy programhoz, 
mely néhány napon belül szórólap formájában 
jut el Önökhöz. Ezzel a célkitűzéssel én egyet
értek, ezt támogatom. Fontosnak tartom azonban 
leszögezni, hogy amit majd ott olvasnak, az cé
lokról szól, megvalósítandó dolgokról, nem 
pedig személyekről. A következő testület már ki
sebb lesz. Remélhetően a közös munka is köny- 
nyebben • megy majd. Ez azonban sokkal 
nagyobb felelősséget ró a képviselőkre. Olyan 
felelősséget, amely számon kérhető. A számon
kérés pedig az Önök feladata lesz.
Viszont úgy gondolom, hogy a döntések előké
szítésébe is szélesebb rétegeket kell bevonni. 
Több közmeghallgatásra, lakossági fórumra van 
szükség, ki kell kérni az emberek véleményét. 
Akár az utcán, a boltban, a különböző összejö
veteleken, bárhol. Hiszen a képviselő azért van, 
hogy városának és annak lakóinak érdekeit kép
viselje.
A fenti gondolatok után azt kérem, október 3-án 
menjenek el szavazni.
Olyan jelöltekre, akik nem csak itt laknak, 
hanem itt is élnek. Önök közt, Önökért!
Én ilyennek tartom magam.

Gállos 
Orsolya
Független

Kedves Pécsvára- 
diak!

' Köszönöm, hogy 
képviselői mun
kámhoz annyi tá
mogatást és biztatást 
adtak harmadik ön- 
kormányzati man
dátumom idején is.

Hálás vagyok a mostani jelölésekért, és ígérem,

hogy erőmhöz képest mindent megteszek Pécsvá- 
rad felemelkedéséért.
Pécsett Tanárképző Főiskolát, Szlovéniában, 
Ljubljanában egyetemet végeztem magyar-orosz, 
valamint szlovén nyelv és irodalom szakon. Mű
fordítóként több mint 50 önálló műalkotást ültet
tem át szlovénról magyar nyelvre. A két nép 
közötti kulturális kapcsolat ápolásáért számos 
hazai és külföldi elismerésben részesültem. Dol
goztam pedagógusként és kulturális újságíróként. 
Munkáim révén kapcsolatba kerültem nemcsak 
a megye, hanem az ország szellemi életének ki
válóságaival is. Ezt a kapcsolati tőkét igyekszem 
ide, Pécsváradra visszaforgatni.
Közel 30 éve alakítottam meg 40 társammal a 
Pécsváradi Várbaráti Kört. Azóta rengeteg civil 
szervezet alakult. De vajon mitt tett a Pécsváradi 
Várbaráti Kör 1981-2010 között?
Az 1980-as években alig tudta valaki Pécsvára
don, hol tart a várfeltárás. Az augusztus 20-i ko
szorúzások tisztességgel megtartott, ám szűkkörű 
ünnepségek voltak. Személy szerint és egyesüle
tünkkel is eljártam a várfeltárás felgyorsításáért. 
Szent István kultuszát egyesületünk indította el 
a várban megrendezett ünnepségekkel, műso
rokkal. Összekötöttük augusztus 20-át Nagy bol
dogasszony ünnepével, az egyházi és a világi 
ünneplést. Javaslatomra ez a kulturális esemény
koszorú 1992-ben már mint Szent István Napok 
jelent meg a nyilvánosságban és gazdagodott 
napjainkig. Ugye, ismerős események? Öröm, 
hogy a pécsváradiak magukénak vallják a Szent 
István Napokat.
A várkert, a templomkörnyék, a temető takarítá
sát mi kezdtük el 1983-ban - mára a város dicsé
retes módon karban tartja ezeket a közterületeket. 
1984-ben helyeztük el az első emléktáblát Ko- 
dolányi János tiszteletére - azóta több, mint tiz 
tábla jelöli a város történelmi, irodalmi, zenei 
emlékhelyeit.
1989-ben levéltári kutatások nyomán feltártam 
Pécsvárad újkori, Sárkányölő Szent Györgyöt 
ábrázoló pecsétjét. Azóta ez a Pécsváradi Vár
baráti Kör pecsétje. 1992-ben az önkormányzat 
is felújíttatta mint a város címerét. Ekkor már 
önkormányzati képviselőként javasoltam, le
gyen ez a város napja - azóta is megtartják Pécs
váradon.
1990. évi programomban elolvashatják javasla
tomat Pécsvárad városi rangjának helyreállítá
sára - 1993-ban ez is megtörtént.
A Pécsváradi Várbaráti Körrel túrákat kezdtünk 
a környék gyönyörű hegyeire, erdeibe. Van 
olyan Önök között, aki nem kóstolta meg valaha 
e kirándulások felszabadult, boldog légkörét? 
Mindez él ma is... Az elmúlt években bejártuk 
a történelmi Magyarországot és határain túl a 
magyar emlékhelyeket Moldvától az Adriáig és 
Lengyelországig.
Vagy említsem az 1992 óta megtartott óévbú
csúztatókat a Zengőn? Sok százunk közös ün
nepe ez minden évben.
És amikor baj fenyegette a Zengőt, 1996. május 
11-én, a Pécsváradi Várbaráti Körrel elsőként til
takoztunk a lokátor ellen. Ugye nem baj, hogy 
nem rombolták szét erdeinket és nem telepítettek 
hadiobjektumot e gyönyörű tennészetvédelmi 
övezetbe, a Zengő-csúcsra? 2200 pécsváradi 
adta ezért az aláírását. Sok százan tettük a dol
gunkat a Zengőért, melynek a neve fogalom lett 
az egész világon.
És hogy Önök megismerjék a helyet, ahol lak

nak, készítettem a Pécsváradi képeskönyvet 
2000-ben, adta ki körünk a régi képeslapokból a 
falinaptárat, adtunk ki könyveket és folytatjuk 
tovább e helytörténeti kiadványok sorát. Immár 
harmadik kötetével jelentkezett a Pécsváradi Fü
zetek sorozata.
És mi lehet teendőm mindezek folytatásaként? 
Mi más, mint a várostörténeti múzeum létreho
zása. Évtizedek álma ez, amiről tud a sok száz 
pécsváradi, akihez bekopogtattunk. Bízom 
benne, hogy ez a cél is rövidesen megvalósul.

Ha Önök megválasztanak újra képviselőjüknek, 
a következőket merem ígérni:
Pécsvárad értékeit fogom továbbra is felmutatni 
és védelmezni, hogy az utánunk jövő nemzedé
keknek is legyen szülővárosa, hazája.
Célom, hogy a pécsváradiak boldoguljanak gyö
nyörű városukban, ezen a vidéken. A fiatalok 
szeressék, ismeijék ezt a helyet, legyenek büsz
kék rá, és - tanulják meg, mit jelent Pécsvárad. 
Hallatni fogom a hangom a humán szféráért', a 
gyógyászatért, az óvodáért, az iskoláért, a 
könyvtárért, a művelődési házért. A szellem, a 
kultúra műhelyeiért és az ott dolgozók megbe
csüléséért.
Ha ezeket támogatjuk, fiataljaink életének adunk 
tartalmat - az üres és veszélyes szórakozások he
lyett. Nem minden az anyagi jólét. A szellem és 
a lélek kondíciója talán még fontosabb. 
Továbbra is szeretném segíteni az egyházak ma
gasztos küldetését.
Mert szeretem Pécsvárad köveit, házait, de egy 
vár, egy város ereje nem a köveiben, hanem pol
gárainak szívében lakozik.

Gászné Bősz 
Bernadett
Független

Pécsváradon élek 
fékemmel, Gász 
Zoltánnal és három 
gyermekekünkkel: 
Andris gimnazista, 
Bálint 8. osztályos, 
Anna Zsuzsanna 
óvodás. Pécsvára
don születtem, szü
leim, nagyszüleiül,

rokonaim többsége is itt él-élt, aktív és megbe
csült tagjai (voltak) a közösségnek. Ezzel az út- 
ravalóval vállaltam több civil szerveződésben 
feladatot és szerepet, illetve vállalkoztam immár 
két ciklusban képviselői munkára a városi és 
német kisebbségi önkormányzatokban.
A következő időszakban számomra két kulcsszó 
a meghatározó: együttműködés és tervszerűség. 
Mindkét területen komoly előrelépésre van 
szükség, mert meggyőződésem, hogy az előt
tünk álló nehézségeket csakis gondosan átgon
dolva, több alternatívát megvizsgálva és 
kidolgozva, időben és precízen előre tervezve 
tudjuk leküzdeni - valamennyi szférával együtt 
gondolkodva, együtt tervezve, közösen megva
lósítva és végül közösen értékelve.
A lakosság és a vállalkozások érzékelik a min
dennapos problémákat - a civil szervezetek 
tagságuk aktivizálásával tudnak a problémake
zelésben részt vállalni, a vállalkozók adójukkal 
és anyagi vagy egyéb támogatásukkal a finan-
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szírozásban segítenek, az intézmények dolgo
zói, vezetői pedig arról gondoskodnak, hogy 
működjön az a példaértékű rendszer, amely a 
város kulturális és szociális életét meghatá
rozza. E szereplőkkel való folyamatos párbe
széd kikerülhetetlen, melynek a rendszerét és 
fórumait ki kell építeni.
Az időben elvégzett, átgondolt és tervszerű 
munka a biztosítéka annak, hogy a pályázatokon 
sikerrel induljunk - csakis innen nyerhetünk 
ugyanis plusz forrásokat. S bár a magyar pályá
zati rendszer feltételez nagyfokú rugalmasságot 
és alkalmazkodást (sokszor a józan ész ellené
ben), ha időben és pontosan tudjuk, hogy mi sze
retnénk, sokkal több eséllyel indulunk és 
hatékonyabban tudjuk felhasználni a megnyert 
összeget. Legyen szó többmilliós fejlesztési pá
lyázatról vagy éppen egy rendezvény néhány tí
zezres támogatásáról.
A magam szolgálatát elsősorban a jelenleg vég
zett munkám területén tudom felajánlani:
- egyfajta integráló, összefogó szerep a kulturá
lis életben (a sokféle kezdeményezés összehan
golása és egységes egészként való tálalása)
- a város külső kapcsolatainak gondozása (test
vérvárosokkal, kistérségi településekkel és fel
tétlenül a sajtóval, mert a HÍR értékét ki kell 
használni!)
- a turizmus erősítése és fejlesztés (az egy esz
tendeje végzett munkánkat a szakma magasra 
értékeli!) - ezzel összefüggésben a vár helyze
tének rendezése
- a kapcsolattartáson keresztül a kedvező külső 
megítélésünk folymatos erősítése - ez hozza a 
vendéget a városba, de ez lendítheti meg a lete
lepedési kedvet is (persze, ha ennek telek- és 
egyéb igényeit is kielégítjük).
- részvétel az összefogó-együttműködő folyama
tok, fórumok elindításában és működtetésében 
Számíthatnak rám, arra, hogy korrekten, felelősen, 
odafigyelve, a „gondos gazda” módjára fogok a 
város érdekében dolgozni - ahogy eddig is.

a testület alpolgármestere is lehettem.
Az egyetem elvégzése után Pécsváradon kezd
tem el dolgozni, és azóta is e településhez köt 
minden. 26 éve élek itt családommal, feleségem 
az ÁMK tanítónője, három gyermekem még a 
diákéveket tölti.
1994 óta saját - többségi tulajdonú - cégemet ve
zetem. Jelenleg 480 ha szántóterületen folytatunk 
mezőgazdasági termelést, ezen túlmenően mező- 
gazdasági - valamint számviteli szolgáltatással 
állunk a tisztelt partnereink rendelkezésére.
Az önkormányzati testületben mindig kettős ve
zérelv alapján igyekeztem a munkámat végezni: 
- egyrészt rendkívül fontosnak tartottam, hogy 
döntéseinkben mindenkor a legkülönbözőbb vé

lemények, értékrendek és érdekek minél előre
mutatóbb összehangolásának célja lebegjen sze
münk előtt;
- másrészt mindezek a lehető legésszerűbb ta
karékossági szempontok szerinti követelmények 
figyelembevételével valósuljanak meg. 
Képviselőként is mindig a tömör, lényegretörő, 
egyenes és világos beszédre törekedtem, dönté
seimben minden körülmények között a fenti 
alapelvek érvényrejuttatása, a köz érdekeinek 
képviselete volt egyedül fontos.
Én voltam a kezdeményezője a képviselői tisz
teletdíjról való lemondásnak, amelynek része
ként 2009. év januáijától az alpolgármesteri 
tiszteletdíjról is lemondtam, ez a ciklusidő hát
ralévő részében mintegy 1,3 millió Ft költség
megtakarítást eredményezett az önkormányzat 
költségvetésében.
Az oktatást, valamint a gazdasági-pénzügyi 
egyensúlyunk megtartását mindig is kiemelt 
fontosságúnak éreztem, s megválasztásom ese
tén a jövőben is e két területet tartom a legfon
tosabbnak. A következő ciklusban előbbre kell 
lépnünk a helyi vállalkozókkal való együttmű
ködésben, és sokkal jobban kell figyelnünk az 
ifjúság valamint az idősebb korosztály problé
máira, jogos igényeik teljesítésére. Ugyancsak 
fontosnak tartanám a kisebbségekkel, illetőleg 
azok önkormányzataival való sokkal szoro
sabb együttműködést.
Pécsváradon nagyon fontos lenne a munkahely- 
teremtés, a lakosság számának érezhető növelése, 
a kistérségi vezető szerep egyértelművé tétele! 
Köszönöm, hogy kíváncsi volt bemutatkozásomra! 
Kérem, hogy október 3-án szavazatával támo
gatni szíveskedjen!
ígérem, hogy - megválasztásom esetén - a kö
vetkező önkormányzati ciklusban is az elmúlt 
évekhez hasonló aktivitással, s - a már megszo
kott módon - mindenki felé nyitottan igyekszem 
képviselői megbízatásomat teljesíteni!

Kempf József
Független

Kempf József vagyok, tősgyökeres pécsváradi. 
Kisiskolás koromtól folyamatosan tanultam, 
melynek eredményeként felsőfokú külkereske
delmi végzettségem mellett mezőgazdász, 
egészségügyi, ékszerészi, pedagógiai pályán is 
tanultam, dolgoztam.
Településfejlesztő, falumenedzser iskolát végez
tem, hogy megfelelő tudással és felkészültséggel 
rendelkezve tevékenykedhessek Pécsváradért. 
Őseim nemzedékek óta Pécsváradiak. Én is itt élek. 
Ismerem az itt élő embereket és problémáikat.

Gyermekeim itt jártak óvodába, iskolába, itt ta
nultak néptáncot, zenét, s Pécsvárad kulturális 
örökségét szeretném majd az unokáimnak is át
adni. Döntéseimet a város közössége, családjaink 
jövőjéért érzett felelősség irányítja. Lelkiismere
tes és tudatos munkámmal úgy érzem, hasznára 
tudok lenni Pécsvárad városának.
Tudom, hogy ezt a sokrétű feladatot egyedül nem 
lehet elvégezni. Együtt fogok dolgozni minden 
tisztességes szándékú, Pécsváradért tenni akaró 
képviselőtárssai, szervezettel.
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal.

 Kakas 
Sándor
Független

Két rendszer-, és 
számos kormány- 
váltást megérve, 
25 éves közigazga
tásijártasságom és 
15 éves gazdasági 
piaci tapasztalatom 
az önkormányzat 
jelenlegi és jövő- 

I ben várható súlyos
helyzetének kezeléséhez kellő hátteret ad. Ezen 
tapasztalatokkal és hozzáértéssel segíteném 
azokat a célkitűzéseket, amelyek hosszú távon 
biztosíthatják Pécsvárad város önkormányzati 
működésének stabil hátterét.

Elsődleges fontosságú célkitűzés a közel 600 
millió Ft-os hitelállomány mérséklése. Az el
múlt két ciklusban városunk alig jutott pályá
zati forrásokhoz, ellentétben más, hasonló 
nagyságú településekkel. Ezzel párhuzamosan 
hitelállományunk 17 évre a működés mozgás
terét beszűkítette.

Az elkövetkező ciklus eddig nem látott gazda
sági terheket ró majd az önkormányzatokra is. 
Az ország pénzügyi instabilitása szükségszerűen 
további elvonásokkal fog járni helyi szinten is. 
Takarékos, a bevételekhez igazodó, hitelállo
mányt csökkentő gazdasági szemléletre és annak 
következetes végrehajtására van szükség.

Ezen legfontosabb feladathoz szükség van to
vábbá a helyi vállalkozásokkal való szorosabb 
együttműködésre. Adóbefizetéseik meghatáro
zott részét konkrét fejlesztési célok megvaló
sítására, pályázati támogatások önrészének 
biztosítására fordítanánk.

Vissza kell szerezni Pécsvárad irányító szere
pét a kistérségben. Ez az elmúlt 12 év gyakor
latával ellentétben egyenrangú partnerséggel, 
intézményi és szakmai hátterünk hatékonyabb 
kihasználásával lehetséges.

Megoldás az átgondolt, áldozatokkal is járó 
pénzügy-politika következetes végrehajtása. 

Ehhez kérem támogatásukat.

Hohmann
István
Független

Kedves Választó- 
polgár!

Hohmann István 
vagyok, 51 éves 
közgazdász. Immár 
két cikluson át vol
tam önkormányzati 
képviselő, melyből 
az utóbbi két évben

Dr.
Hutvágner
Rozália
Független

A költségvetési 
egyensúlyt szem 
előtt tartó felelős
ségteli munkával, 
közösségben, szo
lidaritással egy
más iránt.
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László 
Miklós
Független

László Miklós va
gyok, 22 éves. 
Édesanyám itt 
Pécsváradon tanár, 
édesapám moz
donyvezetőként 
ment nyugdíjba. 
Sok kortársammal 
ellentétben én itt, 
PÉCSVÁRADON

tervezem leélni életem hátralévő részét, ezért 
szeretnék már nem csak ifjúsági téren, hanem 
önkormányzati szinten is minél többet tenni 
városunkért!
Az érettségit Pécsen a Janus Pannonius Gim
náziumban szereztem meg, majd felsőfokú 
szakképzésben intézményi kommunikátor vég
zettséggel lettem gazdagabb, jelenleg pedig a 
Pécsi Tudományegyetem elsőéves ifjúságse
gítő hallgatója vagyok.
Hat éve kezdtem önkénteskedni a Pécsváradi If
júsági Önkormányzatban, akkor még külső se
gítőént, négy éve pedig már aktív tagja vagyok 
a szervezetnek. Ez idő alatt nem csak a határon 
belüli szervezettekkel, hanem több külföldi part
nerrel is sikerült megismerkednem és szorosabb 
kapcsolatot létesítenem, aminek köszönhetően 
rendszeresen kapunk meghívást különböző ifjú
sági találkozókra és szemináriumokra a határon 
innen és túl. Az elmúlt két évben PIFÖ képvise
lőként, és a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Háló
zat egyik aktivistájaként is elismerő oklevélben 
részesülhettem. A Pécsváradon 2009-ben meg
rendezett Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok 
Országos.Találkozója után az együttműködő 
szervezettekkel, mi, pécsváradiak újra létrehoz
tuk a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Tár
saságot, mely országos szinten foglalkozik a 
fiatalok érdekképviseletével. Jelenleg jómagam 
tölthetem be az egyik alelnöki tisztséget ezen 
szervezeten belül.
Ifjúsági önkormányzati képviselőként az utóbbi 
négy évben rengeteget tanultam, és sikerült a 
helyi fiatalok életét a kortársaimmal együtt szí
nesebbé és mozgalmasabbá tennem. Az utóbbi 
években több alkalommal sikerült ifjúsági kép
viselőtársaimmal közösen hatékonyan megszó
lítanunk a fiatalokat, és úgy érzem, ezt a felnőtt 
önkormányzatban is hasznosíthatnám.
Az utóbbi két évben több nemzetközi szeminá
riumon is részt vehettünk, aminek köszönhetően 
rengeteg külföldi ifjúsági szervezetett sikerült 
megismernünk. A jövőben terveim között szere
pel, hogy Pécsváradon rendezzünk hasonló 
nemzetközi találkozókat, amikkel városunk hír
nevét még tovább tudnánk öregbíteni.
Hiszem, hogy ha azt akarjuk, hogy a fiatalok itt 
maradjanak városunkban, őket is jobban be kell 
vonnunk a döntéshozásba, hiszen az ö jövőjükért 
dolgozik az önkormányzat.

Ahhoz, hogy városunk élhetőbb legyen, és az 
idelátogatóknak több lehetőséget kínáljon, csa
patban kell együtt dolgoznunk. Ehhez Kárpáti 
Árpád megtalálta a megfelelő jelölteket és re
mélem, Ön is bizalmat szavaz nekünk, hiszen 
Pécsvárad többre képes, többre érdemes!

Link Zoltán
Független

Tisztelt pécsváradi 
Választópolgárok! 
Kedves Olvasók!

Kérem engedjék 
meg, hogy röviden 
bemutatkozzam! 
1984-ben születtem, 
azóta Pécsváradon 
élek családommal. 
Felsőfokú tanulmá

nyaimat a Pécsi Tudományegyetemen végeztem. 
Első diplomámat 2008-ban szereztem a Bölcsé
szettudományi Karon Szociálpolitika szakon, a 
másodikat munka mellett, idén, a Közgazdaság- 
tudományi Karon Marketing szakon. Az egye
tem elvégzése után egy évet dolgoztam a 
kistérségben munkaerő-piaci mentorként. Immár 
másfél éve a helyi önkormányzatnál dolgozom 
pályázatíróként.
Ellentétben a fiatal generáció elvándorlásával te
lepülésünkről, igyekszem párommal együtt ide
haza megállni a lábamon, a jövőben itt családot 
alapítani, gyermekeket nevelni. Munkahelyvá
lasztásomnál az elsődleges szempont az volt, 
hogy annak valamiféle társadalmi haszna le
gyen. Fontosnak tartom, hogy egy olyan felgyor
sult világban, amikor az individualizmus a 
virágkorát éli, amikor a közösségi értékek gyak
ran feledésbe merülnek, mikor az olyan szavak, 
mint a tisztesség, hűség, igazmondás, őszinteség, 
testvériség vagy a hit egyre kevesebbet jelente
nek az emberek számára, legyenek olyanok, akik 
ezeket az értékeket képviselik. Jómagam is erre 
törekszem.
Nem kívánok itt szakmai programjavaslatokat 
felsorolni, akciótervvel, ilyen-olyan koncepció
val példálózni, hogy azzal esetleg rátermettebb
nek tűnjek a képviselői feladatok elvégzésére, 
vagy egyes csoportok szimpátiáját kivívjam ma
gamnak. Végképp nem szeretnék meggondolat
lan ígéreteket tenni egy olyan időszakban, amikor 
a „hullámvasút gyakrabban megy lefele, mint fel
fele” s a jövőnk több mint kiszámíthatatlan. Any- 
nyit azonban mindenképpen megígérek, hogy 
amennyiben szavazataikkal támogatnak, az Önök 
és Isten segítségével, mindenféle önös és egyéb 
érdektől mentesen, a lehető legjobb tudásom és 
belátásom szerint, lelkiismeretesen fogom Pécs
várad ügyeit és polgárait képviselni.

Tóth 
Györgyi
Független

Tisztelt Pécsváradi 
Választópolgárok!

Tóth Györgyi va
gyok, a Kodolányi 
János ÁMK fő
igazgatója. 1988 
óta élek a települé
sen, az általános 
iskolában kezdtem

pedagógusi pályámat, és azóta is megszakítás 
nélkül itt dolgozom. Német nemzetiségi tanító 
és középiskolai tanári diplomát szereztem, vala

mint elvégeztem a közoktatási vezető szakot is. 
Pályám kezdetén akkori igazgatóm, Erdősi 
Tibor azzal a feladattal bízott meg, hogy az 
éppen szárnyait bontogató kéttannyelvü okta
tásban vegyek részt, mely abban az időben a 
legkorszerűbb nyelvoktatási program volt, és 
a mai napig is megfelel a kor követelményei
nek, így a mi iskolánkban is évről évre sok ta
nuló, illetve szülő választja ezt az oktatási 
formát.
Az évek során sok tanulóval, szülővel, pécsvá
radi lakossal ismerkedtem meg, sokan ismer
hettek meg engem. Pedagógusi munkám 
mellett számos feladatot vállaltam már eddig 
is a város közéletében, főként a kultúra, az if
júsági és szabadidős programok, valamint 
nyelvismeretem révén a partnerkapcsolatok ki
alakítása, majd ápolása területén. 2006-tól ön- 
kormányzati képviselő vagyok. Az elmúlt 4 
évben a Német Kisebbségi Önkormányzat tag
jaként azon dolgoztam, hogy óvodánkban, is
kolánkban, városunkban a német nemzetiség 
hagyományai, őseink kultúrája és nyelve ne 
merüljön feledésbe. Nemzetiségi származású
ként kötelességemnek érzem ezen tevékenység 
folytatását.
Ha elnyerem a választók bizalmát, munkámmal 
segíteni szeretném egy korszerű óvoda és iskola 
felépülését, egy jól felszerelt, magas színvonalon 
működő oktatási centrum működését.
A Hírmondó hasábjain keresztül kérem a pécs
váradi választók támogatását eddigi munkám 
folytatásához a nagy és a kisebbségi önkor
mányzaton belül. Bizalmuk megtisztelő lenne 
számomra!

BARANYAI EMBEREKÉRT 
SZÖVETSÉG

SZAVAZZON AZ EGYETLEN 
FÜGGETLEN MEGYEI 

LISTÁRA!

Kistérségünkből a listán szerepelnek: 
Éliás-Mezey Erzsébet, Óbányai 
Német Olvasókör Egyesület 
Kárpáti Árpád, polgármesterjelölt, 
Pécsvárad
Kárpátiné Kovács Zita, Nyugdíja
sok Körzeti Egyesülete 
Ördög Béla, polgármesterjelölt, 
Zengővárkony

EGYÜTT a megye civil 
szervezeteivel, a német és horvát 

kisebbséggel!

NEMCSAK A PÁRTOKÉ A VILÁG...

MOST RÁNK, HELYI EMBE
REKRE IS SZÜKSÉG LESZ!
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Választási melléklet

KISEBBSÉGI KÉPVISELŐJELÖLTEK
• •

Német Kisebbségi Önkormányzat
Apaceller József
1990-től Pécsvárad Város Önkormányzatának 
képviselője voltam. Az elmúlt húsz év alatt a 
kulturális bizottság elnökeként arra töreked
tem, hogy településünk a kultúra kisvárosa le
gyen.

- A Német Kisebbségi Önkormányzatnak meg
alakulása óta tagja vagyok, emellett több or
szágos szervezetben töltöttem be vezető 
funkciót. Helyi, megyei, országos találkozók 
és versenyek zsűri tagjaként tanácsaimmal 
igyekeztem formálni a fúvószenekarok és a 
tánccsoportok kísérő zenekarainak műsorösz- 
szeállítását és hangzáskultúráját.

- Megválasztásom esetén továbbra is felválla
lom az 1995 óta kezdeményezésemre létreho
zott ifjúsági zenekari találkozókat, valamint a 
németséghez kötődő kulturális programok 
szervezését.

- Fontosnak tartom az osztrák és német part
nerkapcsolatok ápolását, melyekért eddig is 
aktívan tevékenykedtem.

- Német kisebbségi önkormányzati képviselő
ként együttműködésre törekszem a város ve
zetőivel és civil szervezetivel.

Baumann 
Mihály

A Német Kisebb
ségi Önkormány
zatban 4. ciklusban 
töltöttem be az el
nöki tisztséget. 
1998 és 2002 közt 
a Magyarországi 
Németek Országos 
Önkormányzatá
ban is tevékeny
kedtem, 2006 óta

pedig a Baranyai Német Önkormányzat tagja 
vagyok. Az elmúlt időszakban szerzett élmények 
és tapasztalatok megerősítettek abban, hogy ér
demes a német hagyományok ápolásáért folyta
tott munkát a továbbiakban is végezni.
Az elkövetkező időszakban továbbra is az a 
szándékunk, hogy ezen a területen is Pécsvá
rad kistérségi központi szerepét erősítsük. Ezt 
szolgálja a régiós és országos rendezvényünk 
(Német Ifjúsági Fúvószenekarok Találkozója), 
illetve az elmúlt évtizedben már hagyomá
nyossá vált helyi és kistérségi programjaink. 
Tovább szeretném mélyíteni az osztrák és 
német testvérvárosainkkal kialakult baráti kap
csolatainkat úgy, hogy azok minél szélesebb 
réteg érdekeit szolgálják.

Gászné Bősz Bernadett
Nagy értéknek tekintem azt a lehetőséget, hogy 
két kultúra részese, ismerője lehetek. Úgy vélem, 
egyik sem gyengíti a másikat, általuk gazdagabb 
ember vagyok.

ANémet Kisebbségi Ónkormányzat munkájában 
azért vállaltam szerepet, mert fontosnak tartom a 
német nemzetiségi kultúra életben tartását és to
vábbadását. Ezért kezdtem bele 6 évvel ezelőtt a 
német táborok szervezésébe, ezért veszek részt a 
német klub munkájában vezetőségi tagként is. A 
jövőben is elsősorban az ifjú korosztály „megfer
tőzését” és a németes (német származású-néme
tül beszélő) közösség összetartását tartom fő 
feladatomnak. Ezzel össszefuggésben olyan 
programok szervezését is vállalom, mely minden 
korosztálynak örömet ad és közösséget erősít - s 
ha lehet, még városunk népszerűsítéséhez is hoz
zájárul. (Jó példa volt erre az augusztusi Német 
Nemzetiségi Elmémnynap.) Mindehhez a pályá
zati források kihasználását is ígérem.

Aktívan részt veszek a jövőben is a német nyelv- 
területen található testvérvárosi kapcsolataink 
működtetésében - ehhez nyelvtudásomat és 
most már sokéves tapasztalaimat kínálom.

Angol és német 
korrepetálás, nyelvoktatás, 

vizsgafelkészítés 
Pécsváradon

Törekszem arra, hogy ismét a Baranyai Német 
Önkormányzat tagja legyek, hogy ott a kistér
ségünk érdekeit tudjam képviselni.

• kezdőtől a felsőfokig

• egyéni vagy 
2-3 fős csoportok

• szakképzett, gyakorlott 
nyelvtatár

• ingyenes „Próbaóra”

1/8
1/4

1/2

1/4 1/2

A Hírmondó hirdetési felületet biztosit 
vállalkozói és lakossági hirdetések számára. 

A hirdetéseket a
pecsvaradi. hirmondofagmail. com 

emailcimre kérjük eljutattni (Bővebb 
információ: 06-20/996-9612,465-123).
A hirdetésre szabható felületek árai a

Bővebb információ: 
70 334 04 90

1/4

:íh

1/3

következők.

I oldal 1183 x 267 mm): 40.000.-
1/2 oldal (89,5x267 mm
vagy 183 x 131 mm): 20.000.-
1/3 oldal (58x267 mm
vagy 183x86 mm): 15.000.-
1/4 oldal (89,5x127,5 mm
vagy 182 x 62 mm): 8.000.-
1/8 oldal (43x 127,5 mm
vagy 89.5 x 62 mm): 4.000.-
Lakossági apróhirdetés
(max. 10 szóig): 500.-
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Átadták a város idei kitüntetéseit
Pécsvárad város kitüntetéseinek kiosztására gyűl
tek össze az érdeklődők, díjazok és díjazottak au
gusztus 19-én a pécsváradi vár dísztermében. Az 
idei évben Pécsvárad Város Önkormányzatának 
kitüntetésében összesen tíz díjazott - magánsze
mély, csoport vagy szervezet - részesülhetett, de 
elismerést adott át a Német Kisebbségi Önkor
mányzat, a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat és 
a Közösségi Kerekasztal is.

pfCSVÁRAO

A város életében betöltött kiemelkedő teljesítmé
nyek elismerése mellett a Takaros porta, takaros 
portál díjainak odaítélésére is sor került. A szép, 
ápolt, rendezett környezet kialakításának érdeké
ben alapított díjat immáron harmadik alkalom
mal vehetik át ezen a napon azok, akik a szakmai 
és társadalmi zsűri értékelése alapján sokat tettek 
saját portájukon, portáljukon a vonzó városkép 
megteremtéséért.

Az egybegyűlteket a zeneiskola növendékei kö
szöntötték az Apaceller József hangszerelésében 
felcsendülő Pécsváradi Hiymnikus Indulóval, 
majd idén is a Pécsváradi Női Kamarakórus elő
adáscsokra szolgált méltó felvezetéséül az ünnepi 
pillanatoknak. Dr. Bíró Ferenc polgármester ün
nepi beszédét követően adta át a város 2010. évi 
kitüntetéseit, melyeket itt a teljesség igényével 
teszünk közzé.

Emlékplakett elismerésben részesült

• a Díszítőművész Szakkör az évtizedek óta tartó kimagasló és színvonalas hagyományápoló, megőrző, átörökítő munkájáért, a város kulturális 
életében való aktív közreműködéséért, kiállítások szervezéséért.

• Györkő Tibomé, a Mozgáskorlátozottak Pécsváradi Egyesületének elnöke, a mozgásukban nehezített emberek összefogásáért, érdekeiknek 
lelkiismeretes, sokrétű képviseletért, a sikeres, nagy létszámot megmozgató programokért, melyek Pécsvárad hímevét is öregbítették.

• Hódosi Viktória a nemzetközi és hazai súlyemelő versenyeken elért kiváló eredményeiéit.
• Jagados Gábor tizenkét éve elkötelezetten és nagy eredményességgel végzett tevékenységéért, amellyel embertársaink indíttatást kapva hasznos 

tagjává válnak családjuknak, városuknak, társadalmunknak.
• Pere Gábor Pécsvárad város kispályás labdarúgó bajnokságának több éves sikeres szervezésért, eredményes labdarúgó tevékenységéért.
• Puchné Kató Márta Pécsvárad város egészségügyi ellátásban több mint két évtizeden át végzett lelkiismeretes munkájáért.
• Ratting Anita a nemzetközi és hazai gépíró versenyeken elért kiváló eredményeiért.
• iff. Walter Gyula Pécsvárad évszázados borkultúrájának megőrzéséért, a hagyományos szőlőfajták újratelepítéséért, a pécsváradi minőségi 

borászat megyeszerte ismertté tételéért.

Pécsvárad Város Képviselő-testülete Elismerő oklevelet adományozott

• az UniCum Laude Énekegyüttesnek a pécsváradi Szent István Napokon évek óta nyújtott kiemelkedő művészi tevékenységéért.
• Fuchs Károlynak Pécsvárad színeiben nyújtott több évtizedes sikeres labdarúgó tevékenységéért.
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A Német Kisebbségi Önkormányzat Pécs
váradi Német Nemzetiségért Díját a 
Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar vehette 
át. A 30 éves Pécsváradi Ifjúsági Fúvósze
nekar megalakulása óta aktív résztvevője a 
város kulturális és társadalmi rendezvénye
inek. A zenekar a fúvószenekari feldolgo
zások mellett már a kezdetektől felvállalta 
a német nemzetiségi fúvósmuzsika ápolását 
is. Állandó résztvevője és sikeres szereplője 
ezeknek a német fuvószenei találkozóknak 
és versenyeknek. Az előadott művek stílu
sos és színvonalas megszólaltatásáért szá
mos díj tulajdonosai. Wagner József, a 
zenekar karnagya 1983-tól egy mindig 
megújulni képes együttest hozott létre, 
melyre mindannyian büszkék vagyunk. 
Hosszú ideje folytatott kiemelkedő szakmai 
munkájáért a díjhoz tárgyjutalomként 
Szabó László szobrászművész „Végtelen
ség” című hársfa szobrát vehette át ajándék
ként.

A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat Pécsvárad Ifjúságáért Díjat adományozott

• Zsáli János nyugalmazott polgármester részére. Pécsvárad polgármestereként és magánem
berként is kiemelten támogatta a helyi ifjúságot.A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat meg
alakulását és működését fontosnak tartotta, valódi partnerként kezelte a PIFÖ testület 
mindenkori tagjait és az ifjúsági polgármestert. Szavakkal és tetteivel bátorította a fiatalokat 
arra, hogy városunk fejlődését csakis a fiatalsággal együtt lehet és kell eredményesen szol
gálni.Ösztönözte a fiatalokat arra, hogy vállaljanak aktív szerepet a közéletben, mivel idővel 
ők lesznek a település alakitói, döntéshozói. Tapasztalata, bölcsessége és a fiatalok irányában 
megnyilvánuló segítőkészsége példaként szolgál minden pécsváradi számára. A pécsváradi 
ifjúsági élet eredményessége, példás tevékenysége nélküle valóban nem valósulhatott volna 
meg.

A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat Pécsvárad Ifjúságáért Díjat adományozott

• Bognár András részére. A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat egyik alapító tagja, képviselője, 
majd 2004-2006 között ifjúsági polgármestere, jelenleg önkéntes segítője. Az ifjúsági kor
osztályok érdekeinek lelkiismeretes képviseletéért, példamutató magatartásáért, a PIFÖ zenei 
és sport rendezvényeinek 10 éven át tartó aktív részvételéért, önkéntes segitségéért/munká- 
jáért.

A „Takaros porta, takaros portál” verseny díjazottjai
Név Település Cím Hrsz Kitüntetés

Gál Tamás Pécsvárad Kossuth u. 16/B. 7720 Takaros erkély

Mecsek-Drog Kft.Kakas Sándor Pécsvárad Erzsébeti út 18. 7720 Takaros portál

PengeházPomsár Sándor Pécsvárad Szászvölgy 15. 7720 Takaros társasház

Ladányi János Pécsvárad Munkácsy M. u. 11. 7720 Takaros porta - régi házak

Horváth Vince Pécsvárad Petőfi u. 18. 7720 Takaros porta - régi házak

Kreuz János Pécsvárad Munkácsy M. u. 34. 7720 Takaros porta - új házak

Göbl Ferenc Pécsvárad Vak Béla u. 12. 7720 Takaros porta - új házak

A Mott János apát tér lakóközössége 
Somogyvári Mariann Pécsvárad Mecsekkömyék 23. 7720 Takaros Közösség

Teret nyer a bánáti bazsarózsa 
Mecseki Erdészeti Zrt.

Zajlanak a munkálatok a Mecseki Erdészeti Zrt. 
vezetésével a bánáti bazsarózsa élőhelyének vé
delme érdekében. A bánáti bazsarózsa növény
ritkaság, ezért kiemelkedő fontosságú a védelme. 
Fokozottan védett, eszmei értéke 250 000 Ft.
A Mecseki Erdészeti Zrt. által elnyert KEOP- 
3.1.2. „A bánáti bazsarózsa megőrzése, komplex 
élőhelyvédelem a Kelet-Mecsek Tájvédelmi 
Körzetben és közvetlen környezetében” projekt 
megvalósítási munkáinak nettó összköltsége 81 
980 572 Ft, melyet 100%-ban finanszíroz az Eu
rópai Unió és a Magyar Állam.
Ripszám István, a Pécsváradi Erdészet igazgatója 
elmondta, hogy a pályázat kiírója által kötelezően 
előírt közbeszerzés sikeresen lezárult. A rendkí
vül speciális, kevés közvetlen előzménnyel bíró 
projekt feladta a leckét az érintett vállalkozóknak, 
akik közül meglehetősen kevesen néztek szembe 
a kihívásokkal, mint ezt a beadott pályázatok 
száma is mutatja.

A közbeszerzési eljárás végül hivatalosan ez 
év május 12-én zárult le, amikor sor került a 
vállalkozói szerződés aláírására a nyertes cég
gel (RITROVI Kft.), amely így nekiláthatott a 
munkálatoknak.
Az eredetileg tervezett kezdés csúszott a május
júniusi esős időjárás miatt. Az emiatt felmerülő 
problémákat azonban rövid időn belül sikerült 
megoldani, így a jelenlegi állás szerint tartani tud
ják majd a meghatározott ütemtervet.
A természetes környezetében - a Zengő gerincén 
- megtalálható bánáti bazsarózsa élőhelyét több
féle módon is próbálják óvni.

Emellett megkezdték a tájidegen özönnövény- 
nek (szakszóval invazív fajnak) számító bál
ványfa vegyszeres ritkítását. Ez a fafaj ugyanis 
veszélyt jelent az őshonos növénytársulásokra: 
gyorsabban növekszik náluk, ráadásul nem 
szolgál táplálékul a helyi állatvilágnak sem.

így ha felelőtlenül hagyják elszaporodni, elve
szi az életteret más, kevésbé agresszív fajoktól. 
A Mecseki Erdészeti Zrt. mindig is különös fi
gyelmet fordított a természetközeli erdőgazdál
kodási módszerek és eljárások alkalmazására. 
Mivel a hatáskörében lévő erdők több mint há
romnegyede (egész pontosan 78%-a) természet
szerű, kezelésük is ennek megfelelően történik. 
Nem kivétel ez alól jelen pályázat megvalósítása 
sem.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Eu
rópai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszíro
zásával valósult meg.

Forrás: Ferling PR

MECSEKI ERDÉSZETI ZRT.
természetes úton..
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EGY HÓNAP A KULTÚRA JEGYEBEN
Szent István Napok 2010

folytatás az 1. oldalról

Várszínházak

A Szent István Napok legfőbb eseményeit képe
zik a várszínházi előadások immáron tíz éve. A 
veszprémi Pannon Várszínház minden évben telt 
ház előtt mutatta be előadásait. Az ezen a nyáron 
játszott Tánc-Dal-Fesztivál előadásuk a 60-70- 
80 -as évek slágereit szólaltatta meg. A Körúti 
Színház előadásában Koltai Róbert, Vándor 
Éva, Pikali Gerda és Király Adrián parádés ko- 
médiázása nevettette meg a közönséget. Idén 
először léptek fel a Békés Megyei Jókai Színház 
művészei a nyári színházban (Képünkön). 
Remek előadásuk Hetvenkedője akár a mai kor 
szereplője is lehetne. A címszerepet játszó Nem- 
csák Károlyra aligha ismert rá az, aki a Szom- 
szédok-beli Vágási Ferit várta, de méltó társa 
volt Tege Antal Puruttyája vagy Márton András 
Kanmanusa is.

Táncprogramok

A nyári táncműsorokon rendszeresen szépszámú 
közönség gyűlik össze. A Pécsváradi Várszínház 
tíz éve alatt olyan neves táncegyüttesek is fel
léptek már városunkban, mint például a Magyar 
Állami Népi Együttes. Az elmúlt években a 
megye neves és nívós néptáncegyüttesei kaptak 
felkérést. Ebbe a sorozatba kiválóan illeszkedett 
a Tanac Táncegyüttes. Bár a zord időjárás miatt 
erre a produkcióra is fedett helyszínen kerülhe- 
tettt csak sor, a légies könnyedséggel vagy éppen 
elképesztő temperamentummal bemutatott hor
vát, bolgár táncok ámulatba ejtették a nézőkö
zönséget a művelődési ház padjai között is. 
Augusztus 20-án, államalapításunk napján a 
Szentháromság térre csábította a helyieket a tán
cos-zenés forgatag. Idei vendégeink voltak a Ro
mániából érkezett Mugurelul és a velük azonos 
településen, Aranyosgyéresen működő magyar 
néptánccsoport, majd a Zivinicéről (Bosznia-

Hercegovina) érkezett Kulturális és Művészeti 
Egyesület táncosai. A Zengő Néptánc Egyesület, 
a Pécsváradi Big Bánd és a Pécsváradi Ifjúsági 
Fúvószenekar mellett az „Egészségügyi Köz
pont és barátaik” ír és country tánca színesítette 
a helyi fellépők produkcióit. Ez utóbbi csoport 
Farkas Tamás Zoltán és társainak (Pataki István 
és Ömböli Ádám) zenéjére is táncra perdült. Aki 
a délutáni programban kedvett kapott a tánchoz, 
a hosszúhetényi Joker zenekar muzsikájára fog
lalhatta el a táncteret az esti utcabálon. A műve
lődési központban zajló hagyományőrző 
néptáncegyüttesek bemutatóján lépett fel a Bá- 
taszéki Felvidék Néptáncegyüttes, melynek tag
jai egy friss és eleven produkciót vittek 
színpadra. A felvidéki Zselízről érkezett Kincső 
Néptáncegyüttes (Képünkön) fergeteges elő
adása szó szerint „minden port felkavart” - igazi 
örömtáncot és örömzenét láthattunk tőlük. Nem 
maradhatott ki a helyi Zengő Néptánc Együttes 
előadása sem, amely idén ünnepli fennállásának 
50. évfordulóját, így az alkalomra meghívást 
kaptak az egyesület egykori tagjai is. A színpadi 
előadásokat követően a népes közönség immá
ron kellő lelkesedéssel vethette be magát a közös 
táncházba.

Gyermek-és ifjúsági programok

A Szent István Napok sem múlhatnak el anélkül, 
hogy a fiatalabb korosztályoknak ne kedvesked
nének néhány izgalmas programmal. Az elmúlt 
évek során kiváló kapcsolat alakult ki a Fülep 
Lajos Művelődési Központ, a Pécsváradi Ifjú
sági Önkormányzat, a Tarkabarka Alapítvány és 
a Zengő Néptánc Egyesület tagjai között. Mind 
a jubiláló X. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál, mind 
a Gyermek- és Ifjúsági Nap középkori kalandjai, 
mind a „Kerek egy esztendő" záró rendezvénye 
rengeteg érdeklődőt vonzott. Ez utóbbin a ke
nyérsütés lépéseit, fortélyait is megtanulhatták a 
gyerekek. A legkisebbeknek is jutott népi játék, 
foglalkozás, emellett kiállításon mutatták be az 
szervezők az elmúlt esztendő játszóházai során 
készült legszebb darabokat.

Ünnepi díjátadások és 
megemlékezés

Augusztus 20-án ünnepi műsorral emlékeztünk 
államalapításunk évfordulójára a pécsváradi vár
ban Borsos Miklós I. István szobra előtt. Dr. 
Bíró Ferenc polgármester beszédét koszorúzás, 
majd az új kenyér megszegése követte. (Képün
kön) Szent István Napját megelőzően, augusztus 
19-én ünnepi képviselő-testületi ülésen osztották 
ki a város által odaítélt kitüntetéseket.

(Bővebben: 11. oldal)

Komoly- és könnyűzenei 
koncertek

Azok, akik régóta figyelemmel kísérik a nyári 
rendezvénysorozatot, már tudhatják, hogy a 
Szent István ünnepe köré szervező programok 
sora Pécsváradon már júliusban kezdetét veszi. 
Ebben az évben sem volt ez másként, a már 
megszokott könnyűzenei koncerttel várták az
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első érdeklődőket. Bereczki Zoltán-Szinetár 
Dóra kettőse a rossz időjárás miatt a sportcsar
nokban lépett fel, másfélezer néző előtt. Ebben 
az évben ünnepelte a Pécsváradi Ifjúsági Fúvós- 
zenekar 30 éves jubileumát. Az alkalomra meg
hívást kapott a Sásdi Városi Koncert 
Fúvószenekar, a Zengő Néptánc Egyesület és a 
Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület is. 
Papp Zoltán szerzeménye, a Pécsváradi Himni- 
kus Induló ezen az estén hangzott el először. Az 
együttesek műsora után külön köszöntötték az 
alapító zenekar tagjait az ez alkalomra készült 
emlékérem átadásával, és nem hiányozhatott az 
ünnepi torta sem. (Képünkön) A zenés rendez
vények sorát erősítette a Pécsváradi Big Bánd 
koncertje. A helybeli együttes már évek óta ál
landó fellépője a Szent István Napoknak. Wag
ner József és zenekara idén is megörvendeztette 
a könnyűzenei műfaj kedvelőit. A műfaji és 
nemzetiségi sokszínűséget bővítették előadásuk
kal az Ister együttes tagjai, akik az ír és skót zene 
elkötelezett hívei és hű tolmácsolói voltak. Zenei 
vénájuk akkor mutatkozott meg igazán, amikor 
a koncert végén lecsapó viharos szél és eső el
üldözte a nézőket, ám a zenekar tagjai az áram 
nélkül maradt, sötét öltözősátorban, a beverő 
esőtől sem zavartatva, maguk és a szervezők 
örömére zenéltek tovább. Az UniCum Laude 
énekegyüttes hat tagját szinte már „hazavárják” 
Pécsváradra. Az ünnepi önkormányzati ülésen 
átvett elismerő oklevélen kívül a nézők tapsa is 
bizonyította ezt az azt követő kellemes esti kon
certen. Az augusztusi programok végére is jutott 
zenei kuriózum: a Pitti Katalin, Készéi Bori és 
Sárkány Kázmér operaénekesek fellépésével a 
templomok javára szervezett est nézői megtöl
tötték a művelődési központ színháztermét. 
(Részletek a 16. oldalon.)

Képzőművészeti kiállítások

Idén is teret kapott a képzőművészet. A hagyo
mányos Fa Alkotótábor elmaradhatatlan része a 
Szent István Napoknak. Évek óta minden nyá
ron a Samu Géza Múzeum udvarán dolgoznak 
a művészek. (Képünkön) Ebben az évben Balázs 
Balázs, Dechandt Antal, Lukács József, Mosonyi 
Tamás, Szabó János, Szabó László, Vanyúr Ist
ván és Várhelyi György szobrászok kisebb mé
retű alkotásokat, Deák Zsuzsanna

grafikusművész képet készített. Bemutatkozó 
kiállításuk a művelődési központ kiállító termé
ben volt megtekinthető a tábor ideje alatt. Wink- 
ler Viktor személyében egy fiatal tehetséges 
helyi képzőművész mutatkozhatott be a műve
lődési központban szintén a nyári rendezvény- 
sorozat keretein belül. A Képzőművészeti 
Egyetem hallgatójának tárlatát Bencsik István

Kossuth-díjas szobrászművész nyitotta meg,
megszívlelendő beszédében kitérve a kultúra Fotók: Baumann Mihály, Bayer Alexandra, 
helyzetére, fontosságára. A nyári programkínálat Bischof Balázs, Bognár Gyöngyvér

egyik kiemelkedő eseménye volt a várban meg
nyílt kiállítás, mely Lantos Ferenc Kossuth-díjas 
festőművész életművét mutatta be. A szervező 
Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományt szeretne 
teremteni a későbbiekben Pécsváradhoz kötődő 
országos hírű művészek kiállításainak megren
dezésével.
A Szent István Napok a művelődési központ 
szervezésében, számos civil szervezet és magán- 
személy közreműködésével valósult meg. 
Köszönjük mindazoknak a cégeknek és szemé
lyeknek, akik anyagi hozzájárulásukkal támo
gatták rendezvényeinket: Baumann Mihály, 
Kakas Sándor, Pannonpharma Gyógyszergyártó 
Kft, Pécsváradi Agrover Zrt., Pécsváradi Arany
cipó Kft, Schenk Ernő, Zengő Cukrászda

Külön köszönjük azoknak, akik munkájukkal 
segítették elő rendezvényeink sikerét: 
Pécsváradi Felvidékiek Klubja, Pécsváradi Ifjú
sági Fúvószenekar szülői közössége, Pécsváradi 
Ifjúsági Önkormányzat, Pécsváradi Várbaráti 
Kör, Tarkabarka Alapítvány, Zengő Néptánc 
Egyesület, Zengővárkonyi Hagyományőrző 
Egyesület
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PIFÖ-HÍREK
Lezajlott a X. PIFÖ Fesztivál - 

Az első iksz
A tizedik Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál. Az első 
óta egy generáció nőtt fel. Ebben az évben sem 
voltak világsztárok, mert az anyagi kereteink 
sajnos szűkösek. Itt volt viszont a Rózsaszín 
Pitbull, a Jump Rock Bánd, és a Randy zenekar 
is. Akinek ezek a nevek nem mondanának 
semmit: itt volt a pécsváradi fiatalok színe- 
java. Barátok, régi osztálytársak, itt lakók és 
innen elszármazottak találkoztak. Szeretjük ezt

a fesztivált, mert tíz éve ez a saját fesztiválunk. 
És ez néha ilyen egyszerű.
Köszönjük, hogy ott voltatok. Azokat a kedves 
lakókat pedig, akik a hangos zene miatt nem 
tudtak aludni, jövőre a koncert első sorába sze
retnénk invitálni.

W.M.

Hárman vehették át a Tett-hely 
központ önkénteseknek 

odaítélt díját

László Miklósnak, Resszer 
Istvánnak és Weintraut Ri
tának ítélték oda a Tett
hely Ifjúsági Szolgáltató 
Hálózat pécsváradi akti
vistái közül az önkéntese
ket megillető elismerést. A 
„Tett-hely” néven ismert, 
pécsi székhelyű ifjúsági 
információs és tanácsadó 
központ megyeszerte bő
vülő hálózattal rendelke
zik, melynek egyik pontja 
a Pécsváradi Teleház és a 
Pécsváradi Ifjúsági Ön- 
kormányzat. így az itt élő 
fiatalok is bekapcsolód

hatnak a megyei szintű ifjúsági életbe - az 
együttműködés a fentiek alapján is úgy tűnik, 
egyre hatékonyabb a hálózati tagok között. Az 
idei, szeptember 3-án megrendezett V. Tett- 
Hely Hálózati Nap alkalmával többek között 
azokat az önkéntes fiatalokat jutalmazták díj
jal, akik helyben és/vagy a hálózat életében 
példamutató önkéntes munkát végeztek az el
múlt időszakban. Gratulálunk a díjazottaknak! 

Őszi programelőzetes

A PIFÖ októberben sem tétlenkedik, hiszen a 
Pécsváradi Leányvásáron is képviseltetni fogja 
magát, ahogyan az az elmúlt években is meg
szokott volt. Gesztenye játszóházzal, PIFÖ 
standdal várja az érdeklődőket.
November elején ismét ifjúsági önkormányzati 
választások elé nézhetünk. A Pécsváradi Ifjú
sági Önkormányzat soron következő válasz
tása 2010. november 6-án, szombaton, 
8.00-18.00 óra között a művelődési központ
ban. A választási dokumentumok hamarosan 
megtalálhatóak lesznek a PIFÖ honlapján és a 
plakátokon!

További információ: 
Böröcz Lívia ifjúsági referens

Ifjúsági Díj Kis csapatunk nagy nyári élménye
Azaz cserkészcsapatunk Ladon tanyázott

Fischerné Virág Évának

Minden évben szeptember elsején oszt
ják ki a város díjait Pécsett. Az ünnepi 
közgyűlésen idén először került sor az 
ifjúságért tevékenykedők munkájának 
hivatalos elismerésére. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy ezt a díjat elsőként egy 
pécsváradi vehetette át: Fischerné Virág 
Éva a Baranyai Fiatalok Egészséges 
Életéért Alapítvány, valamint az ANTSZ 
egészségfejlesztő munkatársaként vég
zett példamutató munkát ezen a terüle
ten.
A díjazott több mint egy évtizede mun
kálkodik a városbeli fiatalok egészségé
ért, először ifjúsági védőnőként, majd 
egészségfejlesztőként. Négy éve a Bara
nyai Fiatalok Egészséges Életéért Alapít
vány vezetője. Megyeszerte tart 
különböző foglalkozásokat az érintett 
korosztály számára - általános és közép
iskolákban, kollégiumokban, lakásottho
nokban -, részt vesz komplex 
egészségmegőrző programok, táborok 
lebonyolításában, iskolai egészségnapo- 
kon.Gratulálunk az elismeréshez és to
vábbi eredményes munkát kívánunk!

A tavalyi tanyázáshoz hasonlóan idén 
Ladra látogattunk. Lad egy pici falu So
mogy megyében. A helyi plébános úr, Stix 
Tamás atyánál vendégeskedtünk négy 
napig.

Csapatunk kiscserkész népe egy fiú őrssel 
bővült az elmúlt egy évben. Az ő vezető
jük Brand Petra lett. így két őrssel indul
tunk június 20-án reggel az önkormányzat 
kisbuszával Ladra.
Rengeteget játszottunk és még a rossz idő 
ellenére sem lankadt a lelkesedésünk. Ma- 
ugli keresésére indultunk, számháborúz
tunk, fociztunk, versenyeztünk, énekeltünk, 
rengeteget ettünk - mert a kiscserkész min
dig éhes! - és látogatót fogadtunk, aki leve
zette a fölösleges energiáinkat, mert ő is 
örök gyerek marad... A tanyázás utolsó es
téjét egy tábortűzzel ünnepeltük meg. 
Reméljük, hogy minden kiscserkésznek 
és kiscserkész jelöltnek tetszett a tanyázás 
(bár ez látszott az arcukon és a szemük 
csillogásán)!
Köszönetét kell továbbá mondanunk se
gítőinknek: Arató Rékának, Berbert 
Áronnak, Somogyi Bernadettnek, Szőke 
Ferencnek, Pécsvárad Város Önkormány
zatának és végül, de nem utolsó sorban 
Antal Gézának apátúrnak, a csapatpa

rancsnokunknak. Hálásak vagyunk a szü
lők segítőkészségéért és köszönjük az 
adományaikat.
Minden diáknak - akár cserkész, akár 
nem - kívánunk a tanévre jó munkát!

Brand Petra mb. öv, Réder Zsófia öv.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Kedves Szülők! Továbbra is lehetőség 
van az újszülöttek nevének és adatainak 
közzétételéhez az újságban. Az ehhez 
szükséges formanyomtatványok kitölthe- 
tők a védőnőknél, valamint a művelődési 
központban. A legfrissebben regisztrált 
újszülöttek:

Fischer Nóra
Szül.: 2010. 07. 14. Pécsvárad

Mohácsi Hana Anna
Szül.: 2010. 07. 27. Pécsvárad
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„ A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él.”
Fényes Középkor Tábor harmadszor

A fenti idézetet választottuk idei táborunk mot
tójául. Szerettük volna megértetni a táborlakók
kal, hogy mennyire nagy igazságot rejt 
magában ez a könnyen megjegyezhető mondat. 
Hiszen arra vállalkoztak a hozzánk érkező gye
rekek, hogy egy időkerék segítségével évszáza
dokat visszapörgetve részeseivé váljanak az 
árpádi honfoglalás, azaz a hazatérés korának 
szépségeit rejtő korszakának.
„A múlt erős gyökér..- mi, akik e tábor szer
vezését, véghezvitelét már harmadszor felvál
laltuk, megnyugodva tapasztalhatjuk, hogy a 
visszatérő gyerekek száma, a következő évi 
program utáni érdeklődésük azt bizonyítja: erős 
gyökereket sikerül növesztenünk bennük ér
zelmi, értelmi téren. Az ő lelkesedésük ránk is 
nagy hatással van, sokáig elkísérnek az egy hét 
emlékei, a kellemesen hasznos és igényes ki- 
kapcsolódás percei.
A tábor 23 résztvevője a Dunántúl számos szeg
letéből érkezett: a főváros éppúgy képviseltette 
magát, mint Vas megye vagy Székesfehérvár, 
Kaposvár, Szekszárd. A megyeszékhelyről is 
jöttek a Dombay-tó mellé, a pécsváradi hűséges 
visszatérő iskolások pedig jó házigazda módjára 
szívesen fogadták társaikat.
Az idei program kissé más volt a megszokott
hoz képest. A gyerekek három nemzetséggé vál
tak a tábor elején, ez az együvé tartozás 
közösségformáló próbatétel is volt egyben. A 
vizsga minden tekintetben remekül sikerült: a 
szkíta, a turul és az avar nemzetség összefogás
ból, munkából, tudásból kiválóan teljesített. Az 
idei évben kardok készültek: ahány, annyiféle - 
szebbnél szebbek. Azt pedig, hogy békés szán
dékkal érkezett mindenki a táborba, bizonyítja, 
hogy Nagyboldogasszony napján a vár altemp
lomában ünnepség részesei voltunk: énekekkel, 
jelmezekkel emlékeztünk Szűz Máriára és 
Szent Istvánra. A búcsúestet szintén rendhagyó

módon töltöttük. Árpád fejedelem „személye
sen” látogatott el a táborba, hogy meggyőződ
jön a nemzetségek felkészültségéről, az 
elkészített fegyverek szépségéről, és kiossza a 
névre szóló emléklapokat, mely figyelemre 
méltó helyre kerülhet minden gyerekszoba fa
lára. A ráadás még a szervezők számára is meg
lepetésül szolgált: valódi táncházzá nőtte ki 
magát az idei „utolsó vacsora”.
Szeretnénk felsorolni idei támogatóinkat, akik 
újra lehetővé tették, hogy a megszokott áron ke
rülhetett megrendezésre az idei turnus: főtámo
gatóink idén a Baranya Megyei Közgyűlés és a 
Dea Bt. voltak. További anyagi segítséget kínált 
a pécsi Sigmond Optika, Dr. Hutvágner Rozália 
és Lépőid József. Vacsoráinkról az Agrover Zrt. 
és az Aranycipó Kft. gondoskodott. Vitamin

szükségleteinket Hohmann Edit, Kresz Erika és 
SchenkEmő elégítette ki. Kardjaink csinosságát 
Balku Istvánnak is köszönhetjük. Médiatámo
gatónk Füri Ferenc volt.
Á cikk írója külön köszönettel tartozik minden 
közreműködőnek, akik a tábor színvonalát a 
saját területükön kiemelkedő színvonalon telje
sítették: Antal Géza apát úr, Arató Réka, Benkő 
László, Bognár Judit, Csizi bácsi (Csizmadia 
László), Kempf Jolanda, Koncsag András, 
Marcz Renáta, Pomázi Ákos, Réder Zsófia, So
mogyi Bernadett, Szendrői Balázs, Takács Mik
lós.
Bízom benne, hogy jövőre is találkozni fog a jó 
szándék a tartalmas szórakozással - és akkor ta
lálkozhatunk mi is újra!

Hegedűs Andrea

FirSTeps táborok
„Noé Bárkája”, „Csodálatos természet” és 
„Elet a tóparton”: angol nyári tábor kicsiknek
Negyven óvodás és kisiskolás tanulhatott kötet
len, játékos formában idegennyelvet az angol 
napközis táborokban. A népszerű firSTeps fog
lalkozások idén nyáron három alkalommal is le
hetőséget kínáltak az angol nyelv elsajátítására, 
mindhárom táborban különböző témákkal vár
ták a tanulni vágyó gyerekeket. A „Csodálatos 
természet” témakör segítségével növények, ál
latok, emberek neveivel ismerkedhettek meg, a 
„Noé bárkája” táboron az állatok és az időjárás 
volt a fő téma, harmadik alkalommal pedig a 
Dombay-tó vadregényes tájain „kalandozhat
tak”, ahol a tóparti élettel ismerkedhettek meg a 
kicsik nádból készült sátor építésével, horgá
szással, lufiúsztatással, pataktúrázással.
Mint ahogy az a fentiekből is kitűnik, az angol 
nyelvet nem csak a tankönyvek, füzetek felett 
bújva lehet és kell elsajátítani, hiszen a gyakor
lat, a játékos feladatok, a mesélés által a gyere
kek számára életszerűbb, izgalmasabb élményt 
nyújthat az idegennyelv-tanulás. Bizonyítják ezt 
azok a foglalkozások is, melyeken kreativitásu
kat és kézügyességüket felhasználva szüleiknek 
készíthettek a tábor témájával kapcsolatos meg
lepetést. A táborlakók minden tábor során egy-

egy történetet dolgozhattak fel, majd búcsúzóul 
egy ünnepélyes táborzárón adhattak elő angol 
nyelvű színdarabot, sok-sok énekkel, zenével 
szüleik, rokonaik előtt.
Czirokné Higi Réka táborvezető mellett egy 
angol anyanyelvű oktató is segített fejleszteni a 
gyermekek nyelvtudását, amit később otthon, a 
szülőkkel együtt is felfrissíthetnek, hiszen a 
tábor ajándékaként az ott tanult énekeket, témá
kat tartalmazó munkafüzetet, CD-t vihettek ma
gukkal.
A tóparti tábornak a Zengő Ifjúsági 
Tábor adott otthont. A nyári élmé
nyekről készült képeket a következő 
linken lehet megtekinteni: 
wwwflickr. com/photos/firsteps.
A szervezők jövőre is várják a gyere
kek jelentkezését, hiszen 2011-ben 
két korosztály számára is indulnak tá
borok: 3-6 éveseknek, és 6-10 évesek 
részére. Addig is jó angol tanulást kí
vánunk kicsiknek és szüleiknek egy
aránt!
Biblia tábor gyerekeknek
Idén első alkalommal ismerkedhettek 
a gyerekek bibliai történetekkel nyári 
tábor formájában. 3-9 éves korosz

tály gyűlt össze a firSTeps táborban, ahol a 
Szentírással való ismerkedés mellett kézműves 
foglalkozásokon is részt vehettek. Az ajándék
készítés mellett sok játékban, kirándulásban le
hetett részük, táborzáró műsorukban pedig Max 
Lucado Értékes vagy c. történetét adták elő. 
Ajándék CD-vel, munkafüzettel térhettek haza. 
Köszönet a tábor támogatóinak, a Tarkabarka 
Alapítványnak, a Europe’s children amerikai 
szervezetnek és a Család és Közösség Alapít
ványnak, mely utóbbi idén mindkét táborban 7- 
7 gyermek táboroztatását tette lehetővé.
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A Pécsváradi Várbaráti Kör hírei
Lantos Ferenc életműkiállí

tás nyílt a várban
Pécsváradhoz sok szállal kötődő művész, az idei 
Kossuth-díjas Lantos Ferenc (Képünkön) kiállí
tását nyitotta meg a vár kiállítótermében dr. Ke
serű Katalin művészettörténész, Széchenyi-díjas. 
A kiállítást a Pécsváradi Várbaráti Kör szervezte 
meg, a Fülep Lajos Művelődési Központ pályá
zatának támogatásával. A rendezést Pinczehelyi 
Sándor Érdemes Művész vállalta, a művelődési 
ház munkatársai, Brandt Zoltán és Bada László 
közreműködésével. A megnyitó százhúsz fos kö
zönsége körében ott voltak Lantos Ferenc mű
vésztársai, számos művészettörténész, pécsi és 
pécsváradi érdeklődők, számos egykori tanít
vánnyal egyetemben.

A Kígyós Sándor Baráti Kör 
találkozója

XVIII. alkalommal gyűltek össze Pécsváradon, 
a művelődési központban Kígyós Sándor egy
kori tanítványai, munkatársai és barátai az em
lékkor idei találkozóján, a Pécsváradi Várbaráti 
Kör szervezésében. A harminchét résztvevő

megemlékezett az 1975-ben, a Pécsi Tanárképző 
Főiskola, majd a Pécsi Tudományegyetem kere
tei között 35 éve elindított népművelő-képzésről. 
Kígyós Sándor egyik megalapítója volt a tan
széknek, ide távozott a pécsváradi művelődési 
központ éléről. Munkásságáról emlékezett meg 
utóda, Dretzky Katalin (Képünkön). Sugárzó 
egyéniségét idézték fel Eredics Gábor, a Vuji- 
csity Együttes vezetője, Kamp Salamon karnagy, 
mindketten egyetemi oktatók, valamint dr. 
Kleisz Teréz, aki jelenleg is a tanszék oktatója. 
Megemlékeztek az első tanszékvezetőről, dr. Új
vári Jenőről, aki betegsége miatt nem jöhetett el 
a találkozóra. Az egybegyűlteket dr. Bíró Ferenc 
polgármester köszöntötte. A vendégek megte
kintették Kígyós Sándor állandó kiállítását, va
lamint Lantos Ferenc képeit a várban, majd 
Kígyós egykori műtermében fejeződött be a ha
gyományos baráti találkozó.

Sikeres koncert a templomért
205.000 forint bevétellel zárult augusztus 28- 
dikán a Pitti Katalin és művésztársai által a pécs
váradi Nagyboldogasszony templom javára 
adott ária és dalest a Fülep Lajos Művelődési 
Központ nagytermében. A tagság javaslatára a 
programot a Pécsváradi Várbaráti Kör szervezte 
meg. Nagy szervezőmunkát végzett Kungl Já- 
nosné Erzsiké, a kékesdi templom építője, 
ugyancsak egyesületi tagunk. Neki köszönhe
tően az eseményen a pécsváradi hallgatóság 
mellett pécsi, mohácsi és kékesdi látogatók is 
részt vettek, a rossz idő ellenére. Az estet Antal 
Géza címzetes pécsváradi apát köszöntője ve
zette be, majd a végén dr. Bíró Ferenc polgár- 
mester mondott köszönetét a fellépő 
művészeknek, akik fellépti díj nélkül szerepel
tek, csak útiköltségüket térítettük. Továbbá meg
köszönte a szervezők munkáját, amit apátúr is 
megtett a másnapi szentmisén. Pécsvárad önkor
mányzata 150.000 forinttal támogatta a jótékony 
célú rendezvényt. Az 1.000 forint belépődíjnak 
többen a tízszeresét fizették be, így támogatva a 
250. évfordulójához közeledő Nagyboldogasz- 
szony templom tatarozását. A Pannonpharma 
25.000 forint értékben vásárolt jegyeket erre az 
alkalomra, dolgozói számára. A szervezők a be
folyt összeget a katolikus egyház folyószámlá
jára fizették be.

Magyar szoba a 
Leányvásárra

Eredeti helyi református magyar szobabelsőt 
rendez be hagyományos leányvásári kiállításán 
a Pécsváradi Várbaráti Kör. A kék festett bútort 
bemutató kiállítás október 15-én, pénteken dél
után nyílik meg a Várostörténeti Múzeumban.

Veszteségeink
Egyesületünk több nagyszerű tagjától kellett 
végső búcsút vennünk ezen a nyáron. Három 
sírhalomra került oda nemzetiszín szalagos ko
szorúnk.
Elment az örök harcmezőkre a mecseki harcosok 
egyik utolsó képviselője, Koncsag András. Aki 
ismerte szelíd, derűs lényét, sok mindenre gon
dolt - forradalomra, harcra a legkevésbé. Pedig 
hűségesen megőrizte szívében 1956 emlékét. Le
ülte a kapott börtönbüntetést, majd munkába állt, 
családot alapított, nevelte gyermekeit. Meg tudta 
őrizni emberi függetlenségét a konszolidáció 
éveiben is. Nem hőstettnek, természetes emberi 
magatartásnak tartotta évtizedek múltán is azt, 
amit 1956-ban tett. Családjával, barátaival min
den év októberében felkereste Vágót pusztát, a 
mecseki ellenállás főhadiszállását. Beszélt veze
tőjükről, a Gazdáról, a pécsi srácokról, arról a 
pécsváradi őszről. Adott interjút, beszélt az isko
lásoknak, emlékezett a Szentháromság téri em
léktáblánál. 2006-ban, az 50. évfordulón átvette 
a város 1956 c. szobrát, Szabó László alkotását. 
Azon az őszön a Pécsváradi Várbaráti Kör tagjait 
vezette el Vágotra. A véletlen szervezte, hogy a 
történelmi helyszínre odajöttek az egykori pécsi 
orvostanhallgatók, egykori harcostársak, későbbi 
„börtöntöltelékek”, korunk megbecsült orvospro
fesszorai. Akik most is lerótták tiszteletüket baj
társuk, Koncsag András pécsváradi végtisztességén 
is.
Rózsahegyi Ferenc, legidősebb tagtársunk a 
Pécsváradi Várbaráti Kör alapító tagja, sok éven 
át vezetőségi tagja volt. Azon nemzedék egyik 
utolsó képviselője, amely még ismerte és érté
kelte a valódi közösségi életet. Ezért örömmel 
fogadta a Pécsvárad értékeiért síkra szálló kö
zösség megalakulását az 1980-as évek elején, és 
hűségesen részt vett rendezvényeinken. Család
ját is sokszor elhozta. Szerette a túrákat, a kirán
dulásokat, lelkesen vette ki részét a közös 
nótázásokból, mulatásokból. Részt vett a II. vi
lágháború emléktábla létrehozásában, az egye
sület dokumentációjának gazdagításában. A 
helytörténet egyik megbízható forrása volt. Ró
zsahegyi Ferenc értékes naplójegyzetei, amelyek 
háborús éveit örökítették meg, 2000-ben a Pécs
váradi Várbaráti Kör gondozásában jelentek 
meg Háborús napló címmel. Egy háborús nem
zedék tanúságtétele.
Ugyanebben az időben távozott el két régi tag
társunk, Büki Lászlóné, Annuska és Bősz Zoltán, 
akik egyéniségükkel, együttműködésükkel meg
határozó tagjai voltak a Pécsváradi Várbaráti 
Kör nagy családjának.
Távozásukkal szegényebb lett városunk, egye
sületünk. Emléküket megőrizzük.

Gállos Orsolya 
a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke



XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM • 2010. SZEPTEMBER 17
• •

Eseménydús nyár a Német Kisebbségi Önkormányzatnál
Immár hatodik alkalommal rendezte meg a ki
sebbségi önkormányzat a Német Tábort a Dom- 
bay-tó partján. Idén óriási érdeklődés kisérte a 
tábort, a legérdemesebbek kiválasztása után 
végül 34 diák dolgozta és élvezte végig az egy
hetes programot. Az idei téma: Női és férfimun
kák a házban és ház körül. A táborzáróesten, 
melyen a szülők előtt foglalták össze, mutatták 
be az eseménydús napok történéseit a gyerekek, 
Gászné Bősz Bernadett táborvezető elmondta, 
hogy ezúttal talán kevesebbet tanultak, de többet 
tapasztaltak a táborlakók: jártak Geresdlakon a 
Babamúzeumban és kipróbálva megismerték a 
tájházat; felejthetetlen napot töltöttek Dunaszek- 
csőn, ahol a helyi német hagyományok akadály- 
versenyszerü megismerésén kívül a rómaiakhoz 
és keltákhoz is ellátogattak; egyházi dalokat ta
nultak; hajnalban indultak a napfelkelte-túrára, 
hogy emlékezzenek a korán kelő ősökre; vicces 
versenyben elevenítették fel egy háziasszony 
dolgos hétköznapját - és még sorolhatnánk az él
ményeket. Tovább bővültek az 5 éve vezetett 
német-sváb-magyar szótárak, és remélhetőleg a 
gyerekek szókincse is.
A tábor lebonyolításában sok segítséget kaptunk 
az iskola pedagógusaitól és a német klub tagjai
tól, hálás köszönet érte! Pályázati úton a német 
belügyminisztérium, a Magyarországi Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány és a 
Baranya Megyei Német Önkormányzat támo
gatta programunkat, míg Pécsvárad Város Ön- 
kormányzata térítésmentesen bocsátotta 
rendelkezésünkre a tábort.
A Német Nemzetiségi Mulatság hosszú évek óta 
biztos programja a Szent István Napoknak. Idén 
bekapcsolódtunk a „Tőlünk színes a világ” c. 
programsorozatba, mely a kulturális fővárosba 
érkező vendégeknek kínál egész évben vidéki, 
nemzetiségi programokat. A csatlakozás feltétele 
volt, hogy egész napos programmal várjuk a 
vendégeket.

A ZENGŐ NÉPTÁNC EGYESÜLET 
felvételt hirdet az alábbi korcsoportokban:

- 3-5 év
- 5-7 év
- 7-9 év 
-9-13 év
- felnőtt

Próbáink nyitottak, melyekre szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!

Péntekenként 16.30-tól a kicsik, 18.30-tól a 
nagyon jelentkezését várjuk.

Bővebb információ:
Katonáné Gunszt Andrea, 06-20/269-4722

A Német Nemzetiségi Élménynapot reggel 9 óra
kor német nyelvű szentmisével kezdtünk, melyet 
Schraub Ádám véméndi plébános celebrált. A 
zenés istentisztelet után a Városi Fúvószenekar 
adott koncertet a templom előtt, majd a várat 
mutattuk meg ingyenesen az érdeklődőknek. 
Gállos Orsolya sétára hívta a vendégeket az ősi, 
németek lakta városrészbe. Nagy örömünkre a 
helyi éttermek csatlakoztak programunkhoz, így 
mindenütt különleges sváb menüvel várták a 
vendégeket. Délután társszervezőnk, Nagypall 
Község Önkormányzata és a nagypalliak ven
dégszeretetét élvezhettük: kisbusz szállította át 
az érdeklődőket a „szomszédba”, ahol Grátz 
Erika polgármester asszony vezetésével felke
restük a látnivalókat, megnéztük a mosót, majd 
a parkban frissen sült lepényt és finom borokat

Díszítőművészeti Szakkör
Legrégebbi közösségeink egyike a Díszítőmű
vészeti Szakkör, amely 1958-ban már működött 
a TSZ asszonyai körében - mint Böröcz Pétemé 
elmondta, aki azóta tagja a csoportnak. Kezdet
ben Wéber Mária, majd Koleszár Istvánná ve
zette az általában 15-20 főt számláló szakkört. 
Ma tizenhatan gyűlnek össze minden hétfőn dél
után a művelődési központban. Ömböli Béláné

kóstoltunk, megcsodáltuk kézművesek munká
ját. Majd ismét Pécsváradon folytatódott a prog
ram: a Spátschoppen keretében színes színpadi 
műsorral vártuk a nézőket, melynek díszvendége 
a véméndi német tánccsoport volt. Több százan 
élvezték a műsort, majd fogyasztották a helyben 
készült töltött káposztát és a süteményeket. A 
nap zárásaként a Stefans Kapelle muzsikájára 
roptuk a táncot. A sok-sok vendég között egy bu
dapesti és egy tatai csoportot, több pécsi, kozár- 
mislenyi vendéget köszönthettünk, de jöttek a 
környékbeli településekről és persze Pécsvárad- 
ról is. Jól sikerült, emlékezetes, valódi élmény
nap volt! Köszönet minden közreműködőnek a 
sikerért!

Gászné Bősz Bernadett 
Fotó: B.M

és Csatlós Istvánná szakavatott vezetésével ápol
ják az eredeti népművészet hagyományait, pécs
váradi emléktárgyakat készítenek a Vármúzeum 
és a Várostörténeti Múzeum javára. Legköze
lebb a Leányvásár alkalmával hagyományosan 
megrendezett kiállításukon mutatják be legszebb 
alkotásaikat. Képünkön augusztus 19-diki kitün
tetésük alkalmával a várban.



18 pécsváradi hírmondó

Nyári kirándulásokon a mozgáskorlátozottak
Augusztus ll-én Sellyére látogattunk, az 
Ománság fővárosába. Csoportunkat dr. Fekete 
Géza, Sellye város jegyzője fogadta, majd a hi
vatal dísztermében diavetítés keretein belül 
megismerhettük a település és környékének 
múltját és jelenét. A programot egésznapos für
dőzés követte. A barátságos környezetből nehe
zen indultunk haza. Talán a jövőben még 
visszatérünk, és felfedezzük nem csak Sellyét, 
hanem az egész Ormánságot.

Június végén klubunk háromnapos kirándulást 
tett Sümegen, Tapolcán és Kehidakustányban 
járt. Megnéztük Sümeg, Tapolca nevezetessé
geit, „meghódítottunk” minden útba eső várat, 
és utánajártunk annak is, hogy Badacsonyban 
tényleg olyan jó-e a szürkebarát, mint a híre... 
Ahírt csak megerősíteni tudjuk, de itt sem időz
hettünk sokáig, hiszen várt minket a kehidakus- 
tányi strand. Az itt töltött kellemes nap után 
vidám hangulatban érkeztünk haza.

A Mozgáskorlátozottak Egyesülete családi estet 
szervez november 6-án. Kéijük, hogy a fogadó
napokon, illetve klubnapon jelezzék részvételi 
szándékukat!

Fogadónapjaink: szeptember 23., 9-12;
október 5., 14-15

Klubnap: október 5., 15 órától
Csoportvezetöségi megbeszélés: október 5., 13 
órától

SPORTHÍREK
LABDARÚGÁS

Jöttek, láttak, győztek - Baráti mérkőzés a 
várdaróci öregfíúkkal

Az 1980-as évek elején indult a délvidéki Vár- 
daróchoz kötődő kapcsolatunk, amelynek kö
zéppontjában a foci állt. Néhány éve sikerült 
felfrissítenünk a kapcsolatot, idén augusztusban 
pedig ismét baráti mérkőzésre kerülhetett sor 
Pécsváradon, a várdaróci öregfíúkkal.

Kezdetben a felnőtt labdarúgó csapatunk mér
kőzött meg a daróciakkal, ezzel párhuzamosan 
pedig az öregfiúk a szomszéd település Laskó- 
val mérték össze erejüket. A háború kirobbanása 
azonban akkoriban sajnálatos módon ezt a kap
csolatot is szétszakította. 2005-ben úgy gondol
tuk, hogy jó lenne déli szomszédainkat 
meglátogatni, az ismerősöket felkutatni, és újból 
jó focimérkőzéseket játszani. Próbálkozásunk 
sikerrel járt, és azóta évente egyszer Pécsvára
don, illetve Várdarocon mérkőzik meg egymás
sal a két öregfiú csapat.
Ennek köszönhetően járt nálunk augusztus 14- 
én egy daróci delegáció 20 fővel. Mivel a há
ború után sokan találtak otthonra Pécsváradon, 
a meleg kézfogást családi, baráti látogatások kö
vették. Sokan felkeresték a Dombay-tavat és a 
Szászvölgyet, azok pedig, akik még nem ismer
hették korábban településünket, a belváros szép
ségeivel ismerkedtek. Az öltözőben már 
háttérbe szorultak a „kedves szavak”, mindenki 
„véresen” komolyan tekintett a derbi elé. Egy 
közös fotó, majd kezdődhetett a meccs. A kez
deti tapogatózás után a vendégek szereztek ve
zetést, miután kapusunk "benézte” a lövést. A 
mérkőzés barátságos hangulatban zajlott, de 
egy-két kemény összecsapás jelezte, hogy 
mindkét csapat győzni szeretne. A vendégek 
remek taktikát választottak, hiszen végig horvát 
nyelven kommunikáltak egymással, amiből mi 
szinte egy szót sem értettünk. Ettől függetlenül 
az első félidőben két szép góllal sikerült meg
fordítani az állást. A második félidőben tovább 
folytatódott a hazaiak nyomása, de a gólokat 
újból a vendégek rúgták, számszerint még hár
mat, sajnálatos módon a védőink hathatós segít
ségével. A hazaiak még egy gólt rúgtak, így a 
végeredmény 4:3 lett a vendégek javára. Ezen 
a délutánon nem a jobb csapat, de az eredmé
nyesebb csapat nyert. Sőt úgy gondolom, ezt ne
vezik magyar vendégszeretetnek! A pécsváradi 
csapat tagjai: Kovács I, Michl F, Fuchs János, 
Friedrich Mihály, Fuchs K, Mokos Árpád, Pol- 
lák Péter, Fullér Zoltán, Mészáros Károly, Mé
száros S, Ulrich Miklós, Muth I. Somogyvári G,

Zsáli A, Arnold Z, Szabó J, Földi P, Vincze, Ful
lér T, Spannenberger János. A góllövők: Fullér, 
Arnold, Fuchs J.
A mérkőzést követően került sor a közös vacso
rára az erzsébeti úti klubszobában kb. 50 fő 
részvételével. Mindkét fél részéről ünnepi po
hárköszöntők hangzottak el, ajándékok átadása 
is megtörtént. A mi részünkről egy csapatképet 
adtunk át, vendégeink ez évi pálinkafogyasztá
sunkat „elégítették ki”. A fehér asztal mellett 
felelevenítettük a múltat - szinte hihetetlennek 
tűnt, hogy a több mint 25 évvel ezelőtt történt 
közös események milyen mély nyomokat hagy
tak a résztvevőkben. Jó volt látni, tapasztalni és 
érezni azt a sok mosolyt, azokat a szempárokat, 
melyek megerősítették bennünk az érzést: Jó 
volt barátok közt lenni! Folytatás jövőre Várda- 
rócon !

Spannenberger János

Változások a Megye I. csapatban

Jelentős változáson ment keresztül Megye I-es 
labdarúgó-csapatunk. Lieber és Látschám távo
zott. A felkészülést a fiúk már új edzővel kezd
ték meg, a Kozármisleny Il-től érkezett Németh 
Zsolttal. Új játékos a középpályás Hojfmann At
tila Pogányból, Arató Zsombor, aki csatár és 
Bogádról érkezett. Szintén Pogányból jött a 
védő Schvedics Zoltán. Ketten érkeztek Kozár- 
mislenyből, Kollár Péter és Pichler Gábor, 
mindketten védők. Szintén a hátsó alakzatot 
erősíti Dávid Roland, akit Bonyhádról igazol
tak. Szentlőrincről jött a kapus Nagy Viktor és a 
csatár Kiss János. Hosszúhetényből érkezett a

kapuba Vásárhelyi Gábor, Horváth Domonkos 
középpályás pedig Ffévízről. A csapat célja a 2- 
8. hely megszerzése.

Első forduló: 08.21. Kétújfalu - Pécsvárad 0-1 
(0-0)
Pécsvárad: Nagy V. - Hoffmann, Bódis, Dávid 
(Kollár), Egerszegi (Botló) - Schvedics, Ke
resztúri, Horváth D., Galgóczi - Arató (Kő
szegi), Kiss J (Spannenberger). G.: Horváth D.

Friesz Péter

KÉZILABDA
A megyei bajnokságon induló kézilabdás lá
nyok augusztus elején megkezdték a felkészü
lést a 2010/2011-es évad őszi fordulójára. A 
felkészülés során részt vettek egy edzőtáborban, 
amit a Dombay-tónál tartottak. Az alapozás zá
rásaként szeptember 4-én a kozármislenyiek 
szervezésében megrendezésre kerülő tornán 
fognak szerepelni.
A csapat két új taggal egészült ki, akik reméljük, 
eredményesen tudnak beilleszkedni.
Az idei bajnokság szeptember 11-én kezdődik. 
Hazai mérkőzéseinken szeretettel várjuk a szur
kolókat.

Mérkőzéseink:
09.11., 15.00, Pécsvárad - VörösMeteor 
09.18., 15.00, Pécsvárad - Szigetvár 
09.26., 11.00, Pécsvárad - Mágocs 
10.02., 15.00, Pécsvárad - Sellye

Hegedűs Tímea
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Sok a kiadása? Kiköltekezte magát 
az iskolakezdésre?
Takarítson meg szórakozásán! 
Ráadásul még a Bajnokok Ligájáról sem 
marad le mostantól! Digi sport 
a TARR KábelTV Extra csomagjában!** 

KÁBELTELEVÍZIÓ 
ÚJ ELŐFIZETŐINKNEK 
AZ ELSŐ HÓNAP 
DÍJMENTES I*
KITÁRJUK A VILÁGOT!*
Unja már hogy csak a legkisebb csomagunkat látja? 
Váltson Mini kábeltévéről Alap vagy Extra csoma
gunkra és 2 hónapon át továbbra is a Mini 
árát számlázzuk!

Fxlra

□ Fizetendő kábeltelevízió csomagok akciónkt
I I

an

Aláp
A Mlfrt CSOMAG AJIAN’

Mini

, I.
1.hónap

. I,
2 hónap

1 i 1
3 hónap

•A kedvezményes hónapok letelte után a mindenkor aktuális 1 éves hűséges árak lépnek eietöe. Az akció 2010 08.23-161 visszavonásig érvényes a Tarr Kft. 
lakossági előfizetői részére területi és időszaki kedvezménnyel. Az akűó feltétele 12 hónap húség vállalása, melybe beleszámítanak a di|mentes, valamint a 
csökkenteti havi dflú hónapok Is. A kedvezményok nem vonatkoznak a Kombiban rendelt ú| szolgáltatásokra, módosításokra. "Digi sport csatorna Ortű és 
Seregélyes településeken nem érhető el. eltérő csatorna kiosztás miatt.

Honlap: www.tarr.hu • E-mail: info@tarr.hu.
Tel.: 1223 • 06-40/416-000
Levelezési cím: TARR Kft. 7101 Szekszárd. Pf. 316.

Bruttó ár 1 éves hűséggel 
a 3. hónap végéig*

Bruttó ár 1 éves hűséggel 
a 4. hónaptól

NET 2M
garantált: 256/64Kbit/sec 1 895 Ft 3 790 Ft
NET 5M
garantált: 2560/512KWt/sec 2 695 Ft 5 390 Ft
NET 1OM
garantált: 5120/1024Kbrt/sec

> 3345 Ft 6 690 Ft
NET 15M‘*
garantált: 7680/1635Kbit/sec 3 995 Ft 7 990 Ft

•A kedvezmenyes hónapok letelte után a mindenkor aUuate 1 éves luséges árak lepnek életbe. Az akció 2010.08.23-tól visszavonásig érvényes a Tart Kft lakossági eölzetör 
'észére területi és időszaki kedvezménnyel. Az akció teltet.* 12 hónap hűség vallalasa. melybe beleszámdanak az 50% kedvezményes hónapok e. A kedvezmények nem 
vonatkoznak a Komtxbari lenoelt u) szckjáltatasokra. inouonlasoUa. ~NE115M esomayu* nem mmuen Tarr szűgattatassd leteoett településünkön érhetó el.

Honlap: www.tarr.hu • E-mail: info@tarr.hu. Tel.: 1223 • 06-40/416-000 
Levelezési cím: TARR Kft. 7'01 Szekszárd, Pf. 316.

A PÉCSVÁRADI POLGÁRŐRSÉG HÍREI
A polgárőrség tagsági igazolványán a szövetség 
emblémájában két kéz óvón ölel közre házat, 
autót, fákat, növényeket, piros-fehér-zöld tég
lalapokon pedig vigyázó, figyelő szemek rajza 
látható. Szimbolikusak a képek, de egyszerűsé
gükben is megfogalmazzák a feladatot: össze
fogással védjük környezetünket, tulajdonainkat, 
polgári létünket. Figyeljünk, előzzük meg a 
bajt, a kárt, segítsünk egymásnak!
Rövid tájékoztatás az elmúlt időszakban végzett 
munkánkról:
A PIFÖ által szervezett kétnapos ifjúsági fesz
tiválon folyamatosan ügyeltünk a rendre és a 
biztonságra. Ugyancsak felkérésre, Erzsébet 
községben a Kistérségi Partyn biztosítottuk a 
rendezvény zavartalanságát. A Dombay-tó kör
nyékéről több esetben kaptunk telefonhívást, a 
bejelentett problémákatt minden esetben meg
nyugtatóan megoldottuk.

A kiemelt tevékenységek mellett a helyi polgár
őrség folyamatosan, szinte napi rendszeresség
gel járőrözik. Járőri munkánkat elsősorban a 
késő esti éjszakai órákban végezzük. Bejárjuk 
az utcákat, a temetőt, a kertek, szőlők, préshá
zak környékét, próbáljuk megelőzni a lopáso
kat, betöréseket. Tagságunk úgy vélekedett a 
legutóbbi gyűlésünkön, hogy fontos lenne nap
közben is járőrözni. Mindenki örömére szép vi
rágosak az utcák, terek, gyakori a fűnyírás, 
takarítás. Sajnos az ápolt környezetet gyakran 
eldobált szemét, illegális szemétlerakók csúfít
ják el, többször megrongálják a köztéri bútoro
kat, összefirkálják a házfalakat és vandál módon 
széttörik az utcákat jelző táblákat! A barátságos 
kis játszótereken sokszor napközben, de külö
nösen az esti órákban hangoskodás, oda nem 
illő viselkedés, esetenként rongálás is zavaija a 
környékbeliek nyugalmát.

O P s z
Kérjük, várjuk és biztatjuk a lakosságot, hogy 
az összefogás - a „két kéz” - jegyében bátran 
jelentsék, vagy hívják a polgárőrséget, ha va
lami rendellenességet tapasztalnak. A bejelentő 
nevét természetesen diszkréten kezeljük.

24 órán keresztül élő telefonszolgálatunk a 06- 
70/278-71-15-ös számon hívható.

A helyi polgárőrség továbbra is szívesen fo
gadja a tagsághoz csatlakozókat, anyagi és min
den egyéb támogatást megköszönünk.

Támogatói számlaszám:
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 
50300044-10001428

Elnökség, Kálmán László, 
Galambosné Fónai Éva -pártoló tag

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR, 

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR 
KATEGÓRIÁKBAN 

Helyszín: 
Pécsvárad, 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Időpont:

2010. Szeptember 16. 
(Csütörtök), 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-TESABt., Pécsvárad

LEGYEN GYERMEKÉNEK 
VERSENYKÉPES ANGOL 

NYELVTUDÁSA

Anaoloktatás
kisisKolásoknak,

óvodásoknak,
bölcsödéseknek

Várjuk jelentkezését ingyenes 
bemutató óráinkra, melyeket 

szeptember 10-én pénteken délután 
a Fülep Lajos Művelődési Házban 

tartunk
06/70-775-7032,06/72-466-542

www.firsteps.hu
www.flickr.com/photos/firsteps

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


2010. szeptember 13 - 30.
Nyitvatartási 

Hétfő-Péntek: 6.00-19.00 
Szombat: 6.00-13.00

799 f

P&P 
sajtkrémes rúd

105 g 
752 Ft/kg

Zott tejföl 20% 
330 g 

500 Ft/kg Friss sertéscomb

179

Dráva túró 
250 g 

716 Ft/kg
P&P pizzás 
mini csiga

Bovita zöldborsó, 
sárgahüvelyű bab

450 g 
433 Ft/kg

279« |
Gyalult tök

kaporral

Bovita gyalult tök 
1 kg

ROYALSWEET

(CM)

Tojás ,,M’
10db 

24 Ft/db
Kristálycukor 

1 kgKistejes 
UHT tej 1,5%

1 I

Száraztészták
2 tojásos, 500 g, 7-féle 

378 Ft/kg

99 R 99 Ft

FINOMLISZTBVÍÍ
I kg

Hosszuszemü ,1

Halasi Malom Kft.

piskótatallér 
135 g 3-ízben 

733 Ft/kg

Lagris hosszaszemu 
főzőtasakos rizs 

2x125g 
396 Ft/kg

-ontana keksz
1 kg 3-féle

399 n
iSSeWí

(CM)
Instant kakaópor 

800 g 
499 Ft/kg

Halasi finomliszt 
1 kg

ey-Ho Classic 
őszibarack ital 

1 I 25%

Eduscho Dupla 
őrölt kávé 

250 g 
1596 Ft/kg

Hanr
kéztörlő

2 tekercs 
59,50 Ft/tekercs

Üzletünkben étkezési utalványokkal és bankkártyával is fizethetnek! Az ár mindennemű adót magába foglal és a készletek ere|éig érvényes! 
A termékek külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az esetleges nyomdahibákért nem tudunk felelősséget vállalni!

CBA PECSVARAD, ERZSÉBETI UT 22.


