
Megalakult az új testület
Október 14-én megalakult Pécsvárad új, hatfős 
képviselő-testülete. A polgármesteri széket dr. 
Bíró Ferenc foglalhatta el. A testületbe az ok
tóber 3-ai települési önkormányzati választások 
alapján bekerült: Tóth Györgyi, Kakas Sándor, 
Benkő László, Gászné Bősz Bernadett és dr. 
Hutvágner Rozália. Kakas Sándor azonban az 
alakuló ülést megelőzően lemondott képviselői 
mandátumáról, helyét a kapott szavazatok 
alapján Hohmann István vette át.

Letették az esküt városunk képviselői
Az alakuló ülés, mely a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében zajlott, a választási eredmények 
ismertetésével vette kezdedét. Resszer Ferenc, 
a Helyi Választási Bizottság elnöke beszámo
lóját a polgármester, illetve a képviselők eskü
tétele, valamint a megbízólevelek átvétele 
követte. Dr. Bíró Ferenc köszöntő szavaiban re
ményét fejezte ki afelől, hogy a jelenlegi kis 
létszámú testülettel is ugyanazt a munkát el 
fogják tudni végezni, mint a korábbival. Ennek 
megfelelően a testület felépítése is változik, hi
szen továbbra is ugyanazokat a feladatköröket 
kell ellátnia a csökkentett létszámú testületnek. 
Kihangsúlyozta továbbá, hogy most zajlik a 
közigazgatás átalakítása, ami az önkormány
zatok működését is jelentősen érinteni fogja. 
Elmondta: kész mindenkivel együttműködni, 
indulatoktól mentesen, hiszen mindannyiuk 
célja, hogy Pécsvárad épüljön, szépüljön. 
Ehhez kérte a képviselők segítségét is, ki
emelve, hogy azzal felelnek meg a választópol
gároknak, ha együttműködnek a közös cél 
érdekében.

Megválasztották az alpolgármestert és a bi
zottságokat
Az alakuló ülés ünnepélyes szakaszát követően 
a testület rögtön rá is tért az új bizottságok ki
alakítására és a kijelölendő posztok meghatá
rozására és megválasztására.
A képviselő-testület polgármesteri javaslatra 
Gállos Orsolyát választotta meg Pécsvárad al
polgármesterének. Dr. Bíró Ferenc indoklása 
alapján Gállos Orsolya városunk régóta köz- 
tiszteletben álló polgára, aki a Várbaráti Kör el
nökeként is már sokat tett a településért. A 
titkos, ad hoc szavazás alapján a jelölt egy
hangú támogatottságot élvezett a testületen 
belül. Elfogadták továbbá a polgármesteri tisz
teletdíj törvény által előírt, minimum összegét. 
Az alpolgármester és a képviselők egyhangúan

kijelentették, hogy tiszteletdíj nékül vállalják 
és látják el a munkát.
A bizottságok felállítására az első rendkívüli 
testületi ülésen került sor egy héttel az alakuló 
ülés után. Eszerint a jövőben három bizottság 
működik:
- Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, mely mű
szaki kérdésekben is eljár, ill. az ügyrendi - fel
adatokat is ellátja. Elnöke: Benkő László.
- Kulturális, Oktatási Sportbizottság, mely if
júsági, idegenforgalmi és tájékoztatási kérdé
sekben is illetékes. Elnöke: Tóth Györgyi
- Szociális és Egészségügyi Bizottság. 
Elnöke:dr. Hutvágner Rozália 
Valamennyi bizottság bevont a munkájába 
külső tagot, ill. több szakértőt is a minél ered
ményesebb munka érdekében.

A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat választásainak eredménvei
Pécsváradon nem csak a települési önkormány
zatok választására, hanem a helyi ifjúsági ön- 
kormányzat választásaira is sor került az elmúlt 
időszakban. 2002 óta minden második év nov
emberében járulhat hozzá a 15-29 év közötti 
helyi ifjúság az urnákhoz, hogy megválasszák a 
következő két évre az őket képviselő ifjúsági kép
viselőket és ifjúsági polgármestert.

Az ifjúsági korosztály szavazása november 6- 
án, szombaton, 8 és 18 óra között zajlott, ame
lyen szavazásra jogosult volt minden 15-30 év 
közti fiatal, aki pécsváradi lakhellyel rendelke
zett. A választás előkészületeit, lefolytatását, va
lamint a szavazatok számlálását idén is a 
Választási Bizottság felügyelte (Bayer Ale
xandra, Böröcz Lívia, Györkő Zsuzsanna, Mo- 
sonyi Gábor), az eredmények ünnepélyes 
kihirdetésére pedig ez alkalommal sem kellett 
sokat várni: az este 18 órai umazárást követően 
másfél órával már együtt koccinthattak az új tes
tület tagjai. Az eredményeket Böröcz Lívia ifjú
sági referens ismertette, aki többek között 
elmondta, továbbra is számít azoknak a jelöltek
nek akár külsősként való segítségére, együttmü-

ködösére, akik ezen a szavazáson nem kerültek 
be a 9 fos testületbe. Ezután a leköszönő ifjúsági 
polgármester, Resszer István kívánt jó munkát a 
továbbiakra a testületnek, és gratulált az új ifjú
sági polgármesternek és képviselőknek. Az ered
ményhirdetésen jelen volt dr. Bíró Ferenc, 
városunk polgármestere is, aki köszöntő szava
iban az önkormányzattal való aktív közreműkö
désre buzdította a fiatalokat. Az izgalmakat 
kellően lazította a NAIV zenekar esti élő kon
certje és az azt követő Karaoke buli.

Idén 11 képviselő-jelölt és 2 polgármester-jelölt 
mérettette meg magát. Utóbbiak közül László 
Miklós meggyőző fölénnyel kapta meg a több
ség szavazatát. A korábbi testületből négy aktí
van dolgozó fiatal gondolta úgy, hogy tovább 
szeretne dolgozni Pécsváradi iljúságáért, és si
keres eredményüknek köszönhetően az öt újon
nan érkezett képviselővel együtt alkothatnak 
majd testületet november 20-án. A testületbe be 
nem került jelöltek csupán pár szavazattal ma
radtak le.

folytatás a 3. oldalon

Eredmények* PIFO-választás
2010. november 6.

(Zárójelben a kapott szavazatok száma, 
vastagon szedve a bejutott képviselők)

Ifjúsági polgármester:
László Miklós (66)
Györkő Tímea (13)

Ifjúsági képviselők:
Weintraut Rita (58)
Györkő Tímea (53)

Szakálos Sziringa (52)
Schnell Ágota (46)
Jakab Dániel (44)
Pesti Gábor (43)

Marcsik Ákos (40)
Solti Dániel (38)

Takács Andrea (32)
Tamicza Dávid (29)
Székely Dávid (23)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Fokozatosan romlik a Gondozási 

Központ műszaki állapota

A Gondozási Központ került napirendre többek 
között a testület októberi ülésén. Kárpátiné Ko
vács Zita intézményvezető beszámolóját dr. 
Hutvágner Rozália képviselő tárta a testület elé. 
Az intézménnyel kapcsolatban elhangzott, hogy 
továbbra is egyre rosszabb az épület műszaki ál
lapota: évek óta beázik a tető, nemrégiben meg
repedt a lábazat, és az egyik lakás fala is 
kidőlőben van. Az intézmény kinőtte jelenlegi 
otthonát, létszáma meghaladja a rendelkezésre 
álló kereteket, ugyanakkor a személyi állománya 
nem kielégítő: Hiányzik két nővér, valamint egy 
adminisztrátor is. Pillanatnyilag 33 időst gon
doznak 30 férőhelyen, a várakozók száma pedig 
15 fő. Felmerült az igény kisebb apartmanokban 
való elhelyezésre.
Dr. Bíró Ferenc a beszámolóra reagálva el
mondta, hogy reálisnak látja valamely felszaba
duló épületben az apartmanos elhelyezés 
kialakítását - az iskolapályázat megvalósulásá
nak függvényében. A műszaki állapottal kapcso
latban elmondta, az idei év folyamán a testület 
megszavazott egy erre a célra elkülönítettt költ
ségvetési összeget, melyből szakaszosan ugyan, 
de a lehetőségekhez mérten megkezdődtek a ja
vítások. Várhatóan még novemben sor kerül a 
tetőszerkezet teljeskörű javítására, a téli időszak
ban pedig kisebb beltéri javításokat fognak el
végeztetni.

Az Egészségügyi Központ 
munkájáról tárgyaltak

Dr. Wilheim Andrea tartott tájékoztatta a testü
letet az októberi ülés alkalmával az Entz Béla 
Egészségügyi Központ jelenlegi helyzetéről. El-

Egyebek

• Módosították az ÁMK (Általános Művelő
dési Központ) alapító okiratát. Az egységesí
tett intézmények mellé hivatalosan is 
felsorakozott a vármúzeum, illetve a mozgó
könyvtár.

• Módosították a Biokom Kft.-vel kötött szer
ződést, miután elkészült a cikói hulladéklera
kóhely. A módosítás értelmében a jövő évtől 
erre a telephelyre szállítják majd a hulladé
kot, ezért várhatóan nő majd a szemétszállítás 
díja is. Ezzel kapcsolatban a polgármester la
kossági tájékoztatást ígért a jövőben. Eköz
ben elkészült a Pécsváradon nemrég bezárt 
szemétlerakóhely rekultivációja is, továbbá 
három helyen is tervezik szelektív hulladék
gyűjtő-szigetek kialakítását, az uniós szabvá
nyoknak megfelelően.

mondta, hogy problémaként merült fel az ügye
leti díjszabás, mely szerinte évek óta megalá
zóan alacsony más, hasonló lélekszámú 
körzetekéhez képest. Erre reagálva dr. Bíró Fe
renc kifejtette: mivel még nem ismeretes a jövő 
évi költségvetés, egyelőre csak a tárgyalás szint
jén tudnak foglalkozni a témával. A központ el
látása alá eső települések önkormányzataival és 
az orvosokkal közösen kívánnak majd megálla
podásra jutni ez ügyben. Hozzátette, hogy a köz
pontban a közel harminc éve folyó munka 
eredményét is jól mutatja, hogy az intézmény a 
krónikus betegségek ápolásában, valamint a 
korai halálozás megelőzésében az országos 
eredményeknél lényegesen jobb mutatókkal bír. 
Egy két évvel ezelőtti adat szerint pedig az itt 
élők átlagéletkora is magasabb, mint országo
san.
Dr. Hutvágner Rozália felhívta a figyelmet, hogy 
az is problémát jelent, hogy az ügyeleti munka 
miatt nem tudják kivenni a szabadnapjukat, me
lyet a jogszabály biztosít. Javaslatát a testület ha
tározatként fogadta el: megvizsgálják, miként 
lehet az ügyeleti díjakat az átlaghoz közelíteni.

Újra növekvő taglétszám a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületében

A mozgáskorlátozottak képviseletében Györkő 
Tiborné egyesületi elnök számolt be a testület
nek októberben az egyesület és a klub életéről. 
Ennek során felvázolta az egyesület és az azon 
belül folyó klubélet fontosságát, hatását az érin
tett csoportra, és kiemelte, a taglétszám újra nö
vekedést mutat az utóbbi időben. A több mint 
100 fös klub látogatottsági aránya jelenleg 60- 
70%-nak mondható. Az elmúlt időszakban újon
nan jelentkező problémaként fogalmazta meg, 
hogy tagjaik nagy részének egyre súlyosabb eg-

A következő
önkormányzati ülés időpontja: 

december 13., hétfő, 16.00

Az ülést a Pécsváradi Városi 
Televíziója élőben közvetíti.

Várható napirendi pontok:

A 2011. évi költségvetési 
koncepció

A Pécsváradi Nyugdíjasklub 
tájékoztatója

Az önkormányzat szociális 
tevékenységének áttekintése

A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat beszámolója

zisztenciális gondokkal kell megküzdeniük, amit 
az egyesület megoldani nem tud, csak lelkiekben 
tudja támogatni őket. Emellett azonban élénk 
közösségi élet folyik, számos előadást is tartanak 
a mozgássérültek életét érintő témákban, a meg
felelő szakemberekkel.
Dr. Bíró Ferenc hozzátette, az egyesület egy 
olyan speciális rétegigényt elégít ki, melynek 
minden lehetőséget meg kell adni, ezért a jövő
ben is a lehetőségekhez mérten szeretnék meg
adni a megfelelő támogatást.

Újabb mozgalmas évet zárt 
a Várbaráti Kör

Gállos Orsolya, a kör elnöke számolt be októ
berben Pécsvárad legrégebbi egyesületének el
múlt évéről. A fennállásának 30 éves 
jubileumához közeledő szervezet nem csak a 
Pécsváradi Várat kíséri nagy figyelemmel, 
hanem folyamatosan ápolja városunk hagyomá
nyait, jelentős közösségi élettel rendelkezik, és 
jelenleg is a település legaktívabb szervezeteihez 
tartozik. Rendezvényeiről, közösségi akcióiról 
lapunk folyamatosan ad tájékoztatást. A kör leg
utóbbi kezdeményezése a Helytörténeti Mú
zeum kialakítása a város szívében, a régi patika 
helyén. Erre a célra már benyújtottak egy 10 
millió forint összegű pályázatot, amely sajnos 
eredménytelen lett, de azóta is folyamatosan fi
gyelemmel kísérik a lehetőségeket, tekintve, 
hogy a múzeum kialakításához már szinte min
den feltétel adott, csak a magas költségek fede
zete hiányzik.
Dr. Bíró Ferenc hozzátette a beszámolóhoz, 
hogy személy szerint az egyetlen problémát 
abban látja, hogy a körben egyelőre nem képvi
selteti magát a fiatalabb koroszály, így jelenleg 
hiányzik az „értékmentő” utánpótlás.

Köszönetnyilvánítás

Kedves Választóim!

Köszönetemet szeretném Önöknek tolmá
csolni a választáson személyemnek szóló tá
mogatásért.

Meggyőződésem, hogy az új összetételű Ön- 
kormányzatban nem tudnám az általam elkép
zelt és képviselt célkitűzéseket elveim szerint 
érvényre juttatni, ezért úgy döntöttem, hogy 
mandátumomról lemondok.

Tisztelettel köszönöm bizalmukat.

Kakas Sándor
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folytatás az I. oldalról
Sajnos az utóbbi években csökkenő tendencia 
mutatkozik Pécsvárad ifjúsági korosztályának 
létszámát illetően: az első választáskor regiszt
rált 935 főhöz képest idén már csak 650 fő ke
rülhetett be a szavazási jegyzékbe. Közülük 
ezúttal 80 fiatal adta le voksát, ami 12%-os rész
vételi arányt jelent. Fontos kiemelni, hogy míg 
a szavazásra jogosultak száma az elmúlt 9 évben 
fokozatosan csökkent, a részvételi arány nem 
mutat különösebb visszaesést ebben az időszak
ban. A számadatok mögött rejlő tendenciákat 
azonban folyamatosan figyelemmel kísérik: a 
korábbi választásokhoz hasonlóan a fiatalok a 
szavazólap mellé idén is egy-egy kérdőívet kap
tak, melynek segítségével egy átfogó felmérés 
keretében kérdeztek rá a fiatalok szabadidős te
vékenységeire, értékpreferenciáira, jövőbeli ter
veire, valamint a várossal kapcsolatos 
elégedettségükre. Az így készülő felmérés jó 
iránymutató lehet a jövőben az ifjúsággal kap
csolatban felmerülő lehetséges problémák, ten
nivalók behatárolására - mind az új testület, 
mind a városban tevékenykedő ifjúsági szakem
berek és ifjúsággal foglalkozó szervezetek, mind 
a városi önkormányzat számára.

PIFÖ választások számokban (2001-2010)

Év Választásra jogosult
15-30 év közötti fiatal (fő) Részt vett választó Induló képviselő/ 

polgármester
2001 935 132(14%) 13/3

2002 918 203(22%) 20/2

2004 828 62(7%) 9/1
2006 776 81(10%) 12/1
2008 725 104(14%) 16/3
2010 650 80(12%) 11/2

r

Nagyné Mayer Ágnes vezetésében 
folytatódik a munka

2010 augusztusában hivatalosan is a Fülep Lajos 
ÁMK Művelődési Központ intézményévezőjévé 
nevezték ki Nagyné Mayer Ágnest, aki az elmúlt 
egy évben megbízott vezetőként látta el az ezzel 
járó feladatokat. A KJÁMK Igazgató Tanácsának 
döntése értelmében további öt évig, 2015. au
gusztus 31-ig tevékenykedhet a város kulturális 
életéért a művelődési ház igazgatójaként.
A döntést az ezt megelőző év eredményes mun
kája előzte meg: számos újítás történt, mind a 
rendezvények terén, mind az intézmény belső 
munkájában. Nagyné Mayer Ágnes elmondta: a 
nagyobb rendezvények szervezésekor mostantól 
igyekeznek önkénteseket is bevonni a munkába, 
így például az idei Leányvásár alkalmával több 
mint 100 önkéntes segítette a művelődési köz
pont szervezésében megvalósuló rendezvény 
zökkenőmentes lebonyolítását. Az intézmény- 
vezető komoly előrelépésnek tartja még, hogy 
ezen a rendezvényen hosszú évek után újra mi
nősülhettek a csoportok, mely a színvonalat is 
jelentős mértékben emelte. Ezen kívül az elmúlt 
időszakban több éve felhalmozódott hulladékot, 
selejtezésre váró anyagot távolítottak el a műve
lődési központ munkatársai különböző helyisé
gekből, egy több héten át tartó nagytakarítás 
során, melyet a könyvtárban szeretnének majd 
folytatni. Áz igazgató tervei közt szerepelnek új 
könyvtári programok, szavalóversenyek és nép
daléneklési versenyek, kis-könyvtáros szakkör 
és olvasókör, valamint egy mozgókönyvtári

Addig is az új testületnek és az ifjúsági polgár
mesternek további lelkesedést, jó ötleteket és

szolgáltatás bevezetése a kistérségen belül. A 
művelődési központban is több új szakkör indul
hat be a jövőben - részben pályázati, részben ön- 
költéges finanszírozásból.
Pécsvárad vezetését az igazgató „kultúrabarát” 
önkormányzatnak ítéli meg, hiszen a város máig 
jelentős összegeket fordít erre a területre. Á 
Szent István Napok kiemelt támogatása mellett 
a kisebb rendezvényeket pályázati és szponzori 
finanszírozásból igyekeznek megvalósítani. 
2010-ben az elnyert támogatások jelentős mér
tékben járultak hozzá a programok megvalósí
tásához: a beadott pályázatok közel 80 %-a 
részesült támogatásban, ezeket a pályázatíró cso
porttal közösen dolgozták ki. Ennek köszönhe
tően az önkormányzat által az idei évre előírt 
kétmillió forintos megtakarítást is már most 
nagymértékben túlteljesítették.
A vezető a legfontosabb újítást az intézményi 
munka szervezetebbé válásában látja: sürü mun- 
kaértékezletek, rendezvények előtti megbeszé
lések segítik a mindennapi együttműködést a 
dolgozók között. Emellett racionalizáltabb mun
kamegosztásra nyílt lehetőség, melyet közcélú 
foglalkoztattak alkalmazása is segít. A dolgozók 
több olyan programon is részt vettek a közel
múltban, melyek a közösség építését szolgálták. 
Nagyné Mayer Ágnes szerint „mára már sikerült 
egy olyan összetartó közösségé formálni a dol
gozókat, akik hajlandóak egymásért és a munka 
színvonalának emeléséért többet tenni.”

eredményes csapatmunkát kívánunk!
Bayer Alexandra, Böröcz Lívia

Egykori ’56-os 
emlékeztetett 

a forradalom napjára
Dr. Debreczeni László egyetemi tanár, az egykori 
pécsi diákok vezetője mondott beszédet Pécsvá- 
radon az idei október 23-ai nemzeti ünnepen a 
Kossuth téri ’56-os szobornál. A11. Béla Közép
iskola diákjainak ünnepi műsorát az Ifjúsági Fú
vószenekar zenéje egészítette ki. Az idei évben 
először a Nemzetőrség tagjai is jelen voltak, és 
díszegyenruhában tisztelegtek a forradalmárok 
emlékműve előtt. Emlékeztek azokra az ’56- 
osokra is, akik idén először nem ünnepelhetnek 
velünk. Dr. Bíró Ferenc polgármester a város ne
vében Szabó László 1956 c. szobrát adta át az 
idén elhúnyt Várkonyi Imre özvegyének
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Zökkenőmentesen indult a tanév 

az átszervezett felső tagozaton

Az idei tanév a megszokottól eltérően indult: a 
mostoha időjárás miatt a gyerekek és az őket kí
sérő szülők és rokonok a Fülep Lajos Művelő
dési Központ nagytermében gyülekeztek. Tóth 
Györgyi igazgató köszöntő szavai után a tanulók 
az osztályfőnökökkel töltötték az első napot. 
Ebben az évben a felső tagozat tanulói két épü
letben tanulnak: az 5. és 6. osztályosok az alsó 
iskolában, a 7. és 8. osztályosok pedig a köz
ponti iskola épületében. Az eddig eltelt két 
hónap tapasztalata az, hogy a tanév zökkenő- 
mentesen beindult, és minden eddigi feladatot el 
tudunk látni. Dr. Ascsillán Andrea több vég mi
nőségi sötétítő függönnyel segítette intézmé
nyünket, melyeket az átszervezés során 
keletkezett új oktatási helyiségekben fogunk fel
használni. A függönyök megvarrása folyamat
ban van. Köszönjük Andrea segítségét!

Őszi bemelegítés: tanulmányi 
kirándulások, akadályverseny

Szeptember utolsó hetében az alsós osztályok 
verőfényes napsütésben megtették év eleji tanul
mányi kirándulásaikat környékünkön - ki Pécs
várad, ki távolabbi vidék látnivalóit ismerte 
meg. A felsős gyerekek ezen a napon akadály- 
versenyen vettek részt. Idén nemcsak ügyességi 
feladatokat oldottak meg a csapatok, hanem ál
lomásonként egy-egy totót is kitöltöttek. Ered
mények: 5. évfolyam: I. 5. b; II. 5. a; 6. 
évfolyam: I. 6. b; II. 6. a; III. 6. c. 7. évfolyam: 
/. 7. a; 7. b. 8. évfolyam: /. 8. a; II. 8. c; III. 8. b. 
A Dombay-tóhoz kiérkező csapatok tagjai tófu
táson mérhették össze gyorsaságukat. Az ötödi
kesek közül Werner Kata és Szendröi Bence, a 
hatodik évfolyamról Gyenis Barbara és az akkor 
még Pécsváradon tartózkodó külsheimi Hepp 
Karsten, a hetedik évfolyamról Kiss Lilla és 
Bayer Krisztián, a nyolcadikosok közül pedig 
Tirág Alexandra és Váradi Richárd volt a leg
ügyesebb. Gratulálunk!

Olvasás régen, most, mindig

Az idei évben a Városi Könyvtár az Országos 
Könyvtári Napok keretében pályázatot hirdetett, 
melyen a felsős tanulók közül Árvái Dorottya 
8. b osztályos tanuló indult fogalmazásával. íme 
néhány részlet Dorka munkájából:

„ Olvasás régen, most, mindig
Számomra az olvasás olyan, mint a víz, éltető 
erő. Az első könyvet pár hónapos koromban kap
tam, melyben képek voltak, aztán jöttek a ke
ménylapos kiskönyvek, melyeket anyukám 
elmondása szerint nagyon szerettem. Talán ez is 
segített, hogy ilyen korán hozzászoktattak a 
könyvek szeretetéhez. Ezáltal a könyvek nagy ra
jongója lettem. Általában értetlenül állok, ha va
laki azt mondja, hogy ő nem szokott, és nem is 
szeret olvasni. Az iskolában elolvas pár oldalt a 
kötelező olvasmányokból, és azzal le is tudta a 
dolgot. Az ilyen emberek biztosan nem tartottak 
még életükben normális, jó könyvet a kezükben. 
Ők nem ismerik azt a titkos világot, amelyet a 
könyvek nyújtanak az olvasók számára. Azt a vi

lágot, amelyben bármi megtörténhet, ahol senki 
számára nincs lehetetlen. Nem élték át azt az iz
galmat, amikor egy mesében a herceg kiszaba
dítja a királylányt, vagy egy krimiben 
megtudjuk, ki a tettes. Én egyáltalán nem tudnék 
úgy élni, hogy nincs könyv a kezemben a nap 
nagy részében.
A könyveket semmivel nem lehet pótolni. Elvégre 
nem hiába olvasnak nekünk fel a szüléink kis
gyermekkorunkban. Az ö segítségükkel tanulunk 
meg beszélni, és intelligensebbek leszünk tőle. 
Mikor olvasok, a fantáziám szárnyal, kíváncsian 
várom a folytatást, és minél közelebb járok a vé
géhez, annál jobban ivódnak belém a szavak.
A könyvek világa sokszínű, nincs két egyforma 
közöttük. Mindenki választhat az ízlésének meg
felelőt. A mi családunkban is központi helyet 
foglal el a könyvek szeretete. A nagymamám az, 
aki egész életében könyveket bújt, és ö az, akitől 
ezt örököltem. Édesanyám is sokat szokott ol
vasni, mindenféle könyvet válogatás nélkül. Volt 
már rá példa, hogy együtt olvastunk, csöndben, 
egymás mellett. Kiskoromban is ő olvasott fel 
nekem esténként. Talán mégis én vagyok az a 
családban, aki a legtöbbet olvas. Hiszen ha van 
egy jó könyv a tulajdonomban, akkor minden 
szabad percemben azt olvasom. Mondhatnám 
azt is, hogy az olvasás megszállottja vagyok. A 
könyvek világa rabul ejtette a szívemet.
Vajon miért tanítanak meg minket tanáraink ol
vasni az általános iskolában? A válasz igen egy
szerű: azért, hogy az életünket jobbá, szebbé, 
egésszé tegyék...,,

Egyéb októberi események

Október elsejével ismét elkezdődtek a szakkö
rök, valamint a levelezős versenyek. (Alma 
Mater, Bendegúz, Jonatán).
Október 4-én megemlékeztünk az Állatok Vi
lágnapjáról. A műsort a 6. a és a 7. a osztály ké
szítette osztályfőnökeik Major Józsefné és 
Győrffy Zsuzsanna segítségével.
Október 6-án, az Aradi Vértanúk napján szép 
megemlékezést hallhattunk és láthattunk az alsó 
tagozaton a 3. évfolyam előadásában. A felsős 
műsort a 8. a osztály készítette. Köszönjük a 
gyerekek, és felkészítő tanáraik (Wagnemé Roz- 
mer Anikó, Tolnai Zoltánné, Gelencsér János és 
Schaffer József) munkáját!
Szeptember-október a gesztenyeérés ideje: ezen 
az őszön is szorgos kezek szedegették össze a 
vadgesztenyét az erdő lakói számára... Az alsó 
tagozat tanulói összesen 2640 kg gesztenyét

gyűjtöttek, melynek ára az osztályok kasszáját 
gazdagította.
A gyűjtögető munkát e hónapban az iskolai pa
pírgyűjtés zárta, 28-án.
Október hónappal befejeződött a beszoktatási 
időszak is az új kis elsőseink számára: óvónőik 
(mind Pécsváradról, mind a vidéki óvodákból) 
október 20-án győződhettek meg róla, hogy egy
kori kis ovisaik igazi iskolásokká váltak!
Az elsősök számára a következő hét is izgalma
kat tartogatott: a szülők nyílt órák keretében fi
gyelhették meg gyermekeik ügyességét és 
talpraesettségét az 1. a (o.f.: Szakálosné Panta 
Dóra) és az 1. b (oS..Szabó Tamásné Gasteiger 
Eszter) osztályokban.
Iskolánk felső tagozata szemétgyűjtési akciót 
szervezett szeptember 23-ára a Takarítás Világ
napjára. 52 tanuló vállalkozott arra, hogy kesz
tyűkkel és hatalmas szemetes zsákokkal 
felszerelkezve bejárják Pécsvárad központját, és 
összegyűjtsék a mások által felelőtlenül eldobott 
szemetet. A gyerekek önkéntes jelentkezés alap
ján dolgoztak, így aktív részeseivé váltak ennek 
a napnak. A munkában Győrffy Zsuzsanna, 
Major Józsefné és Friesz Péter segédkezett.

ISKOLAI SPORTHÍREK

Október 3-án rendezték a NUSI-UPI utánpótlás 
labdarúgó tornát Hosszúhetényben, amelyen is
kolánk három korosztállyal vett részt. Az ellen
felek Komló, Hosszúhetény, Szászvár és Sásd 
csapatai voltak. U-7-es és U-9-es kategóriában 
második, U-11 -es korosztályban pedig harmadik 
helyen végeztek a gyerekek.
Legjobb játékosok: 7 évesek: Pohli Péter, Dénes 
Viktor. 9 évesek: Markovics-Horváth Balázs, 
Zsigrai Ákos. 11 évesek: Kelemen Róbert, Resch 
Róbert.
Felkészítő tanárok: Friesz Péter, Gelencsér János

NUPI Utánpótlás labdarúgó program 
körzeti torna

U7 Pécsvárad, 10.04.

Résztvevő csapatok:
Pécsvárad - Komló I. - Komló II. - Hosszúhe
tény I. -Hosszúhetény II.- Sásd 

A pécsváradi csapat mérkőzései:

Pécsvárad - Hosszúhetény= 3 : 5 
Komló I - Pécsvárad= 0 : 1
Komló II. - Pécsvárad= 2 : 3 
Pécsvárad - Sásd= 1: 0
Pécsvárad - Hosszúhetény 11=6 : 0 

A pécsváradi csapat játékosai:

Dénes Gábor - Kovács Zsolt - Pohli Péter -
Bősz Norbert - Kárpáti Kristóf -
Fodor Dániel - Kalányos Lajos - Fuchs András
- Pere Balázs - Lajos Bettina
Gólok: Dénes Viktor (8) - Pohli Péter (4) -
Fodor Dániel (1)

Összeállították: 
Fáth Hedvig, Friesz Péter,

Gelencsér János, Szabó Gyöngyi



XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM • 2010. NOVEMBER 5
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI 

MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 
SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÍREI

„Hűvös őszi szélben
Sárga pille táncol,
Nem is pille,
Falevél az ágról."

Fésűs Éva: Az ősz

Október első vasárnapja az Állatok világnapja. 
1991-től hívják fel az emberek figyelmét az ál
latok védelmére, a gondoskodásra. Intézmé
nyünkben plakátverseny és rajzpályázat keretén 
belül emlékeztek meg a diákok erről, ami jó al
kalom volt arra, hogy beszélgessenek az állatok 
megóvásáról. A diákok különféle technikákkal 
készítették el közös, illetve egyéni munkájukat, 
amiket kiállítottak az iskolában.

Megemlékezések...
Október 7-én megemlékezést tartottunk az aradi 
vértanuk napjáról a Kossuth szobornál. Rövid 
történelmi visszatekintés után saját készítésű 
zászlókat is elhelyeztek a diákok az emlékmű
nél.
A kollégisták már napokkal előbb plakátokkal 
készültek a jeles napra, amit a faliújságokon 
meg is tekinthettünk.
Az 1956-os forradalom emlékére az ünnep előtti 
napon színvonalas műsort adtak elő a kollégium 
diákjai Molnár József tanár úr vezetésével. Más
nap a városi megemlékezésen intézményünket 
képviselve, elhelyezték a kegyelet virágait a for
radalmi emlékműnél.

Őszi kirándulás
Akirándulás napján az időjárás igen kegyes volt 
hozzánk, mert verőfényes napsütésben indul
hattunk a Dombay-tóhoz, ahol játékos sportve
télkedőn mérhették össze tudásukat a diákok. 
Nagyon jó hangulatban zajlott a verseny.

Hagyományőrzés
A speciális szakiskola két szakképző osztálya 
(famüves, virágkötő) elvállalta Rockenbauer 
Pál sírjának rendbetételét. A tereprendezés 
során a sírra földet hordtak, amit a zengővárko- 
nyi önkormányzat biztosított, ezzel kialakítva

az eredeti formát. Növényeket is ültettek, amit 
folyamatosan gondoznak majd. A kollégisták is 
részt vállaltak a sír ápolásában. A famüves ta
nulók koszorútartót készítettek, hogy a koszo
rúk méltó helyre kerülhessenek. Tervezik egy 
emléktábla elhelyezését is a nagy túrázó életéről 
és munkásságáról, hogy aki arra jár, tudja, mi
lyen neves személy nyugszik Pécsvárad határá- 
ban.A munkálatokat vezették: id. Apaceller 
Péter és Királyiné Pongrácz Anikó szakoktatók.

Hagyományainkhoz híven iskolánk őszi papír
gyűjtést szervezett. A gyerekek nagy igyekezet
tel hordtak mindenféle papírt, hiszen az érte 
kapott pénzt ismét az osztályok használhatják 
majd fel.

TÁMOP pályázatok
Szeptember 24-én délután tartottuk az első kör
nyezeti-nevelési témanapot a fenntartható fej
lődés témakörben. Játékos feladatok 
segítségével sok információhoz jutottak a tanu
lók az élő és élettelen környezetükkel, az élet

közösségekkel és az éltető vízzel kapcsolatban. 
Témavezető pedagógus: Ecker Katalin 
Október 7-én a sportpályázat első fordulóján, 
házi atlétikai versenyen a diákok megmérethet
ték magukat futásban, kislabdahajításban, súly
lökésben, távolugrásban és magasugrásban. A 
délutáni verseny jó hangulattal telt. A sikerért 
dolgozott Bognár Norbert, segítőivel, Bajor 
Margit gyógypedagógussal és Kolmann Gá- 
bomé gyógypedagógiai asszisztenssel.
Október 27-én sor került az egészségre nevelés 
első témanapjára is. Itt a diákok a drogfogyasz
tás veszélyeiről, megelőzéséről kaptak fontos 
információkat. Témavezető pedagógus: Kirá
lyiné Pongrácz Anikó

Kulturális élet
Idősek napja
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének köszön
hetően, több éve október 1-jén emlékeznek meg 
az idős emberekről. Ebből az alkalomból adtak 
kis műsort tanulóink az Öregek Napközi ottho
nában. Verssel és dalokkal kedveskedtek az ott
hon lakóinak. Felkészítő tanár: Bayer Zoltánné

Kiállítás
„Tükörben a világ” címmel kiállítást tekintettek 
meg Pécsett a Pollack Mihály Műszaki Kar au
lájában a szakiskolások. A kiállítás egy színes 
labirintus számtalan játékkal, melynek célja a 
fenntartható fejlődés ösvényének a felkutatása. 
Számos környezettudatos viselkedési formával 
- komposztálás, a tudatos vásárlás vagy a sze
lektív hulladékgyűjtés - találkoztak a kiállítá
son. A sok új ismeret mellett még játszhattak is.

Hallowen muri
Bár ez az ünnepnap nem tartozik a magyarság 
ünnepkörébe, már nagyon hiányzott a tanulás 
mellett egy kis kikapcsolódás, buli. Az őszi szü
netet megelőző hét egyik délutánján a kollégista 
ifjak próbáltak gondoskodni a hiány betöltésé
ről. Táncos produkciók nyitották a partit és 
utána elkezdődhetett a várva várt zene és tánc. 
A talpalávalót Molnár József tanár úr szolgál
tatta, a produkciókra Teleky Edit és Mestemé 
Magyar Andrea tanárnők készítették fel a gye
rekeket.

Sportsikerek
A Pécsett megrendezett megyei atlétikai verse
nyen diákjaink előkelő helyeket értek el:
Czája Márió: távolugrás 1. hely, lOOm futás 1. 
hely, kislabda hajítás 1. hely, súlylökés 2. hely 
Makány Péter: magasugrás 1. hely,
Rigó Tamás: súlylökés 1. hely, 100 m futás 3. 
hely, kislabdahajítás 3. hely 
Ofcsák Krisztián: 400m futás 2. hely, távolugrás 
2. hely,
Felkészítő tanár: Bognár Norbert testnevelő 
tanár

Az intézményből tudósított: 
Ecker Katalin és Kolmann Éva
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Gesztenyeszüreti mulatság az óvodában
Október első hetében az óvodában is megkez
dődtek a leányvásári előkészületek. Egy teljes 
hét a kézműves foglalkozások különböző terü
leteivel ismertette meg a gyerekeket. Mindeze
ket kipróbálhatták, és október 13-án az oviban 
tartott Gesztenyeszüreti mulatságon, vásári 
sátrak alatt állítottuk ki a gyerekek által készí
tett tárgyakat.
Míg a szülők gyönyörködhettek gyerekeik al
kotásaiban, a magyar népzene legszebb darab
jait szólaltatták meg a Kerek erdő zenészei, és 
természetesen egy rövid táncházzal zárták le 
előadásukat. Ezen a szép délutánon a szülők 
segítségével csemegészhettek a kicsik a finom 
sült gesztenyéből is. Az est egyik kedvelt része 
volt a gyerekek által készitett sütemények és 
gyümölcssaláták kóstolása, vásárlása.
Ez úton szeretnénk köszönetét mondani mind
azoknak akik segítségünkre voltak abban, 
hogy mi itt, az oviban is „igazi” vásári hangu
latot tudtunk teremteni, és a kézműves fogla
kozásokhoz az alapanyagot biztosították 
számunkra (A Szülői Munkaközösségnek, Ful- 
lér Tibornak és Sulyok Amálnak).

A Városi Könyvtár híreiből
Ki, és hogyan olvas a családban régen és ma 
- rajzkiállítás a könyvtárban
Október 7-én délután rajzkiállítást nyitottunk 
meg a Kodolányi János ÁMK Általános Is
kola tanulói rajzaiból Ki, és hogyan olvas a 
családban régen és ma címmel. Alsó tagoza
tosok fejezték ki rajzban, mit jelent az olvasás 
a családjukban, hol és hogyan olvasnak. 28 
szép rajz'érkezett, amit a Városi Könyvtárban 
egész évben meg lehet tekinteni. A felső tago
zatosok közül Árvái Dorottya 8.b. tanuló fo
galmazást készített e témában, melyet a 
megnyitón fel is olvasott az érdeklődők előtt.

Könyvtárát - a Békéscsabáról indított 
könyvet pécsváradiak vitték a célba
2010. október 10-én 10 órára várták azt a 
könyvet a pécsváradi Városi Könyvtárba, me
lyet a békéscsabai könyvtár dolgozói indítottak 
útjára, s számos településen áthaladva gyalog

szerrel és kerékpárral jutott el végállomására, 
a pécsi Tudásközpontba. Az akció célja az ol
vasás és a könyvtárak népszerűsítése volt, és 
az sem véletlen, hogy éppen az ország csak
nem legnagyobb, de feltétlenül a legmoder
nebb könyvtárába érkezett meg végül a 
küldemény.
Pécsváradra mecseknádasdi kisdiákok, tanárok 
és szülők hozták el a könyvcsomagot gyalogo
san. Arnold Istvánné könyvtáros kedves kö
szöntője, a hivatalos átadás-átvétel és a közös 
fotók elkészülte után a New York-maratont is 
megjárt Fuller Zoltán futva, Böröcz István és 
Wágner Tibor pedig kerékpározva vitték to
vább a „stafétát”. Pécs határában csatlakoztak 
hozzájuk a Tudásközpont dolgozói szintén ke
rékpáron, és megérkeztek a békéscsabai szer
vezők, a könyv elindítói is, hogy az utolsó 
métereket közösen tegyék meg.

(Fotó: könyvstaféta)

A Pécsváradi Tanuszoda 
decemberi nyitva tartása

Kedves Vendégeink!

Tájékozatjuk Önöket, 
hogy a Pécsváradi Tanuszoda

nyitva tartása a következőképpen 
alakul decemberben:

2010. december 11. szombat: 
Nyitva (6.00-21.00 óra) ...

2010. december 20-23:
Nyitva (6.00-21.00 óra)

2010. december 24. péntek: Záft^g

2010. december 27-30:
Nyitva (6.00-21.00 óra)

2010. december 31. péntek: Zárva

Nyitás: 2011. január 3-án, hétfőn

Ajegyek és uszodabérleték árai 
2011-ben nem változnak! A

Kellemes kikapcsolódást 
kívánunk!
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Minősített versenyek, kiállítások, gyerekprogramok:
Körkép az idei Leányvásárról

1966 óta 23. alkalommal került megrendezésre 
a Pécsváradi Leányvásár. A rendezvény pénte
ken két kiállításmegnyitóval kezdődött: a II. 
Béla Középiskola „A kenyér története” címmel 
a hagyományos pékáruk bemutatásával és kós
tolójával, a Pécsváradi Díszítőművészeti Szak
kör pedig a szakkör munkáiból készült tárlattal 
mutatkozott be. A kiállítást a Pécsváradi Várba
ráti Kör nevében Dretzky Katalin nyitotta meg, 
helyi borok és sült gesztenye kísérte az ünnep
séget.
Október 16-án, szombaton a művelődési központ 
előtti Európa téren Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad 
polgármesterének köszöntője után, Dr. Hargitai 
János, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke nyi
totta meg a Leányvásárt. A két nap során fellép
tek: Bogyiszló, Budapest (Zomica), Hőgyész, 
Kalocsa, Lakócsa, Miskc-Drágszél, Nagyecsed, 
Nagykálló, Nemesnádudvar, Pécsvárad, Pörböly, 
Sióagárd, Vitnyéd, Zengővárkony, Aparhant, 
Báta, Decs, Egyházaskozár, Fadd, Kozármisleny, 
Magyaregregy, Magyarkeszi, Pécs (Leőwey 
Táncegyüttes), Sárpilis, Szentlászló, Szeremle, 
Véménd, Veresegyház települések hagyomány- 
őrző népi együttesei és dalkörei a művelődési

központ színházter
mében. A térzenét a 
Városi és Pécsvá
radi Ifjúsági Zene
kar biztosította. A 
legkisebbeknek 
gesztenye és termés 
játszóházzal, a Ká
kics Együttes és az 
Ördögszekér Kom
pánia előadásával 
készültek a szerve
zők. Szombaton 
Sárközi össztánccal 
és a Leányvásári 
bállal, vasárnap az
immár hagyományosnak mond
ható Zengő-Rezek előadásával, 
valamint Gálaműsorral zárták a 
napot.
2002 után idén először minősül

hettek újra a magukat megmérettetni kívánó ha

gyományőrző együttesek Pécsváradon. És végül 
egy kis statisztika: A hétvégén 27 tánccsoport 
1075 táncosa, valamint három fúvószenekar 160 
taggal lépett fel. A fellépők közül 24 tánccsoport 
minősült, ebből 11-en kaptak kiváló minősítést, 
6-an jól minősült, 6 minősült, és egy bemutatko

zott (nem kért minősítést) a zsűri előtt. 55 kéz
műves és 91 egyéb kereskedő színesítette a vá
sári forgatagot. A magyar táncok mellett horvát, 
bolgár, német, székely, csángó-magyar hagyo
mányokat és egy horvátországi csoport is meg
ismerhettünk.

A Pécsváradi Leányvásár idei támogatói voltak:

Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti 
Szakmai Kollégiuma, LEADER Program 

Köszönet segítőinknek:

A Pécsváradi, Lovászhetényi, Zengővárkonyi és 
Hosszúhetényi Polgárőrségnek; Gyenes Péter
nek; a Nyugdíjas és Mozgáskorlátozott Klubok 
tagjainak; Kempfné Mayer Szilvinek és a PIFÖ 
játszóháznak; a Díszitőművészeti Szakkör kiál
lítóinak és teremőreinek; Bőszné Geng Eszter 
fotósnak; Hauk István villanyszerelőnek a vá
ratlan probléma elhárításáért; a Kodolányi János 
ÁMK dolgozóinak; valamint Fuller Tibornak és 
embereinek.

Köszönjük, hogy kitartottak velünk a kedvezőt
len időjárás mellett is és reméljük, jövőre talál
kozunk — talán kicsit jobb időben — ugyanitt!

A művelődési központ dolgozói 
Fotók: Bischof Balázs (l.,3.) 

és Bőszné Geng Eszter (2.,4.)
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A leomlott fal helyreállítása kezdődött meg a 
pécsváradi vár délnyugati oldalán. A boltív itt 
nem kaput jelez, hanem a meredek oldalban fe
szültség kioldó szerepet játszott. A boltív meg
maradt, az azt kitöltő fal dőlt le pár éve.
Bodó Balázs régész bástya maradványait tárta fel 
ezen a helyen. Most a kidőlt fal köveinek felter
melésével jól kivehetővé váltak a bástya körvo
nalai. A ledőlt szakaszt most a bástya 
alapozásának megerősítésével támasztják meg - 
mondta a jelenlegi munkálatokról Nagy Erzsébet, 
a Janus Pannonius Múzeum régészeti osztályve
zetője. A beruházást, amely több éve várat ma
gára, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
végzi. Nagy Erzsébet a régészeti szakfelügyeletet 
látja el. - A mostani munkálatok a statikai meg
erősítést szolgálják, ez nem látványos munka, vi
szont ez a legfontosabb feladat. Ezt követi majd 
a további munkálatok megtervezése.

Kép és szöveg: Gállos Orsolya

Várhíradó
Helyreállítják a ledőlt várfalat

o i. ' ' f. ~ t. 'Szezonbucsuztato
2010. november 7-én, vasárnap, az iskolai őszi 
szünet utolsó napján szezonbúcsúztató rendez
vényre hívtuk az érdeklődőket a Pécsváradi 
Várba.
14 órától belépőjegy megváltása nélkül léphettek 
a vendégek az egykori bencés monostor terüle
tére, nézhették meg a vármúzeumot, a Kígyós 
Sándor-kiállítást, a XI. Századi várkápolnát és a 
romkertet. A gyermekeket a Mesés kakaódélután 
a pécsváradi várban c. garantált programunk íze
lítőjével vártuk: mesét hallgathattak és játszhat
tak. A felnőttek csak távolabbról füleltek... Fél 
négykor viszont a gyertyafényes várkápolnában 
már mindenki összegyűlt, hogy egy másik ga
rantált programból (Időutazás az államalapítás 
korába) kapjon kóstolót: Kresztis Margit veze
tésével a helyi zeneiskola Klarinét Kamara- 
együttese és Poller Péter szaxofonos a muzsika 
segítségével vitt időutazásra. (Zongorán Papp 
Gyuláné kísért.)
A zenés program előtt Gászné Bősz Bernadett 
ismertette röviden a 2010-es nyári szezon és az 
egész éves működés sikereit, tapasztalatait, újí
tásait. A vár, a Szent István alapította monostor, 
a magyar államalapítás egyik legfontosabb 
helyszíne egész évben látogatható. Április 1. - 
november 1. között hétfő kivételével minden 
nap nyitva tart. A téli időszakban ügyeleti rend
szer működik, de előzetes bejelentkezéssel még 
a rövid várakozási idő is megtakarítható. Az idei 
évre 10.000 látogatót tűztünk ki célként, mely 
szeptember 28-án teljesült. A budapesti Biró 
Gábort a város polgármestere, dr. Bíró Ferenc 
ajándékcsomaggal köszöntötte. A szezonzáró 
napjáig összesen 11,378-an keresték fel a várat, 
de magán a rendezvényen is közel 50 néző vett 
részt.
Az idei esztendő számos újítást hozott, hiszen ez 
az első teljes év, amikor az önkormányzat saját 
kezelésében működteti a vár múzeumi területeit:
- Várvezetést magyarul, németül és angolul kér
hetnek a vendégek.
- Folyamatosan bővül a múzeumi bolt kínálata: 
számos kiadvány, térképek, helyi ajándéktárgyak 
vásárolhatók. A szezon abszolút kedvence a 
pécsváradi vár látképével díszített hűtőmágnes, 
Szabó István fajáték-készítő munkája.

- Négy garantált programmal veszünk részt a 
Dél-Dunántúlt átfogó rendszerben (részletesen a 
www.pecsvarad.info.hu oldalon tájékozódhatnak 
ezekről.)
-A hosszú évek óta sikeres Szent István Napok 
programsorozat mellett számos új rendezvény 
került - hagyományteremtő céllal - a vár falai 
közé:
• Koncertek, gyermekprogramok (pl. anyák napi 
virágültetés), de esküvők, egyéb családi-céges 
rendezvények esetén is élénkült az érdeklődés.
• Idén első alkalommal rendeztük meg a Bazsa
rózsa Napot, melyet jövőre tovább bővítve, 
Hosszúheténnyel együttműködve tartunk meg.
• Pünkösdvasárnaptól a Kulturális Örökség Nap
jai vasárnapjáig minden vasárnap délelőtt Vár
vásárt tartottak a középkori bejárat csapóhídján 
a helyi és környékbeli kézművesek.
• Októberben indult, de idén még két alkalom
mal váija a vendégeket a KápolnaKultúra- soro
zat: a XI. századi kápolnában minden technikát 
mellőzve, gyertyafényben tartunk kamaraelőa
dásokat, koncerteket, felolvasóesteket - külön
leges élmény!
• A Pécsváradhoz kötődő képzőművészek kiál
lítás-sorozatát szintén idén indítottuk útjára, a 
friss Kossuth-díjas Lantos Ferenc kiállítását 
nagy érdeklődés, óriási siker övezte. 
Természetesen számos tervünk van a következő 
évre is: a fent említett programok folytatásán 
kívül újakban is gondolkodunk. Cél az, hogy 
minél inkább integráljuk Pécsvárad páratlanul 
gazdag kulturális életében a várat mint helyszínt, 
s ezáltal minél több vendégnek mutathassuk meg 
élménydús keretek között, büszkén nemzeti kin
csünket. így a hagyományos Szent György-napi 
Város Napja című rendezvényt nagyszabású 
várvásárral egészítenénk ki, de hasonló vásárt 
tervezünk a Szent István Napok idejére is. A nyár 
elején látványos és sok élményt kínáló program
mal hirdetjük meg a Vár Napját. Folytatjuk a kü
lönféle foglalkozások kidolgozását (akár 
óvodai-iskolai csoportok részére), mellyel a kü
lönleges környezetben a helyi kézművességgel 
vagy éppen a történelemmel ismerkedhetnek a 
résztvevők. ígéretet kaptunk a kiállítás frissíté
sére és tovább keressük a lehetőségét a Kőtár

anyagának látogathatóvá tételére. A helyi szol
gáltatók és vállalkozások egységes fellépésre ké
szülnek Pécsváradi Esküvő elnevezés alatt. 
Célunk az, hogy a város teljes rendezvény-kíná
latát - határozottan nem csak az esküvőt, hanem 
minden családi és céges rendezvényt, ünnepsé
get, jubileumot - egységes egészként mutassuk 
be. Pécsváradon minden rendelkezésre áll, ami 
egy sikeres rendezvény feltétele: magas színvo
nalon, kisvárosi árakon, csodálatos környezet
ben, kényelmesen és biztonságosan, egy helyen! 
A közös bemutatkozás része egy élménynap is
2011. március 26-án a művelődési központban. 
Sikeres fogadtatás esetén szeptemberben ha
sonló rendezvényt tervezünk a várban. Nagy re
ményekkel csatlakoztunk a Várklaszterhez, mely 
a Dél-Dunántúl 7 várát és 5 kastélyát fogja 
egybe: az összefogás, az együttműködés, a 
közös fellépés sok tartalékerőt mozgathat meg. 
A vár most téli álomra készül, de álma nem lesz 
mély - szabad felébreszteni!

Kép és szöveg: Gászné Bősz Bernadett

http://www.pecsvarad.info.hu
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Delegáció Garamszentgyörgyben
Ismét meghívást kaptunk felvidéki testvértele
pülésünkre, Garamszentgyörgybe a Tökparádé 
elnevezésű programra. A delegációt dr. Bíró Fe
renc polgármester vezette, tagjai a képvielőkön 
kívül a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat aktív 
tagjai, valamint Resszer István ifjúsági polgár- 
mester és Böröcz Lívia ifjúsági referens voltak. 
A garamszentgyörgyi fiatalok ugyanis hasonló 
ifjúsági önkormányzat alapítását tervezik, ehhez 
kértek és kaptak segítséget a pécsváradiaktól.
A komoly megbeszélést és a hősök emlékműve
inél zajló ünnepélyes megemlékezést követte a 
Tökparádé, melyen ezúttal - a tavalyi 30 dkg kü
lönbségre visszavágva - meggyőző pécsváradi 
győzelem született: 84,6 kg-os tökünknek nem 
akadt legyőzője! Helena Valentova polgármester 
asszony és dr. Bíró Ferenc együtt is helyet tudtak 
foglalni a termetes zöldségen. A gyönyörű idő
ben, a szép, gondozott parkban felcsapott a rőzse 
lángja is: polgármester úr és Füri Ferenc sütötték 
a pécsváradi gesztenyét, melyet a helyiek is 
örömmel kóstoltak.
Valódi mulatság zárta a napot, melynek fellépői 
között a pécsváradi Zengő Néptáncegyesület 
táncosai is bemutatkoztak - nagy sikerrel! 
Egyébként helyi lakosok adtak vidám, szórakoz
tató műsort - sokszor a profikat meghazudtoló 
sikerrel! Végül a bálban együtt roptuk a táncot! 
Ismét megtapasztalhattuk a szentgyörgyiek pél

László Károly - megemlékezés
László Károly, a svájci Bázelban élő híres mű
gyűjtő mindig ragaszkodott szülővárosához, 
Pécshez, továbbá Pécsváradhoz is, ahol anyai 
nagyszülei nyugszanak a zsidó temetőben. Két 
gyűjteménye városunkban is látható. Életútját 
október 10-dikén, vasárnap délután mutatták be 
a Pécsi Zsidó Hitközségben. Az eseményen 
részt vett dr. Bíró Ferenc polgármester és Gállos 
Orsolya képviselő.
A megemlékezés résztvevői közül dr. Bíró Fe
renc volt az, aki többször találkozott László Ká
rollyal, járt műtárgyakkal teli bázeli villájában, 
ahol egy hosszabb videóinterjút is készített vele. 
László mindent gyűjtött, népművészeti tárgyak
tól a Távol-Kelet műtárgyaiig, a modem művé
szet alkotásaiig. Bíró Ferencet 1990 táján, mint 
országgyűlési képviselőt kereste fel László Ká
roly. Felkereste nagyszülei sírját a zsidó temető
ben, és kifejezte azt a szándékát, hogy egyszer ő 
is ide szeretne temetkezni. A pécsváradi kötődés 
emlékére felajánlotta két gyűjteményét a város
nak: egy válogatást Bali-szigeti vallási szobrai
ból, valamint egy XX. századi grafikai 
kollekciót, amelyben Kassák Lajos vagy Victor 
Vasarely müvei is megtalálhatók. A műtárgyakat 
Bíró Ferenc hozta el Pécsváradra, találkozásait, 
a híres gyűjtőről való emlékeit a Szemben az 
árral című emlékkötetben tette közzé.
László Károly a pécsváradi várba szánta a két 
kollekciót, ott is voltak a legutóbbi időkig, de 
sajnos méltatlan körülmények között. Ezért je

dátlan vendégszeretetét - hálás köszönet érte! A 
következő találkozóra Pécsváradon, a 2011-es 
Szent György napi ünnepségen kerül sor, s az is 
biztos, hogy a jövő évi Leányvásár egyik dísz

Pécsváradi kötődések
lenleg a könyvtár feletti galériában helyezték el 
a műalkotásokat. László Károly azt szerette 
volna, ha műtárgyai Magyarországra, szülővá
rosába kerülnek. Híres gyűjteményét többször 
felajánlotta Pécsnek, de azt a város nem fogadta 
be - Veszprém viszont biztosított számára egy 
palotát. A csupa élvonalbeli alkotást tartalmazó 
gyűjteményt a múzeum igazgatója mutatta be. 
Stenczer Béla színművész László Károly írása
iból olvasott fel, majd bemutatták a vele készült 
videóinterút. Hires gyűjteményéből Pécsvárad
ról vihettünk ízelítőt: egy László Károly portrét 
és két Bali-szigeti szobrot.
László Károly pécsváradi gyűjteménye a Városi 
Könyvtár nyitva tartása idején, az emeleten lá
togatható, ahol könyve is megvehető.

Kardos Botond
Pécs, 1949. március - Nürnberg, 2010. októ
ber 27.
Súlyos betegségben hunyt el Kardos Botond 
képzőművész, aki sok szállal kötődött Pécsvá
radhoz.
1977-ben végezte el a Magyar Iparművészeti 
Főiskola aranyműves szakát, fémtárgyak alko
tásával, fémplasztikákkal kezdett foglalkozni. 
1979-től Németországban, Nümbergben élt. 
Vaslemezből készített hegesztett térplasztikái
ban éles társadalomkritika, a világról alkotott 
véleménye fogalmazódik meg. Magyarorszá
gon állami megrendeléseket teljesített, Néme
tországban egyedi bútorokat, használati

vendége a közelmúltban alakult garamszent
györgyi tánccsoport lesz!

G.B.B.

tárgyakat, valamint belsőépítészeti terveket is 
készített. 1984-től állított ki térinstallációkat. 
A tér és a műalkotás, a tárgy viszonyát vizs
gálta és ennek megoldására, bemutatására tett 
kísérletet. 1987-ben kezdte Bibliothek című 
projektjének kidolgozását, mellyel az emberi 
kultúra legfőbb értéke, a könyv előtt tiszteleg. 
Kezdetben kisplasztikákat készített, majd akciót 
rendezett (1993, Nürnberg). Ezután még na
gyobb méretekben gondolkozott és a vas, ill. be
tonplasztika vált müvei anyagává. 1989- ben a 
Zengő című sorozatot kezdte el kidolgozni, 
melyben emléket állított a természeti jelensé
geknek, és az ember kömyezetpusztító tevé
kenysége ellen tiltakozott. Ezt a sorozatát 
Pécsváradon, a várban is kiállította. A plasztikus 
munkákat nagyméretű rajzokkal egészítette ki. 
Az 1996-ban bemutatott Délibáb sorozatát ki
fejezetten Magyarországra tervezte. Alkotásait 
német nagyvárosokban, valamint Budapesten 
állította ki.
Pécsváradhoz a Zengő utcai ház kötötte, ahol 
sok időt töltött. Tervezte, hogy a házban mű
vésztelepet létesít, neves művészeket hív meg 
alkotómunkára, de ezt a tervét nem tudta meg
valósítani. Művészként komoly elismertségre 
tett szert nemzetközi szinten, munkáit komoly 
elismerésekkel illették.

Családi körben, Nümbergben helyezték örök 
nyugalomra 2010. november 5-én.

G.O.
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LABDARÚGÁS
Megye I.
8. forduló: Pécsvárad - Ócsárd 2-2. G.: Kiss, 
Arató.
9. forduló: PVSK-Pécsvárad 1-1. G.: Dávid.
10. forduló: Pécsvárad - Szigetvár 0-2.11. forduló.
11. forduló: Boda - Pécsvárad 1-3. G.: Kiss, 
Arató, Horváth.
12. forduló: Pécsvárad - Beremend 0-1
Az együttes jelenleg 18 ponttal a nyolcadik he
lyen áll.

Ifi
5. forduló: Beremend - Pécsvárad 0-2. G.: 
Varga, Schaffer.
6. forduló: Pécsvárad-Lánycsók6-1. G.: Kesz- 
ler, Varga, Kőszegi, Harcz, Bérezés (2).
7. forduló: Hosszúhetény - Pécsvárad 2-6. G.: 
Wagner, Spanenberger, Kőszegi (2), Schaffer (2).
8. forduló: Szederkény - Pécsvárad 4-0
Az együttes  jelenleg a kilenc csapatból az ötödik 
helyen áll.

Serdülő
5. forduló: Beremend-Pécsvárad2-1. G.: Szűcs.
6. forduló: Pécsvárad - Lánycsók 3-2. G.: Ba
lázs, Völgyi, Prigli.
7. forduló: Hosszúhetény - Pécsvárad 0-5. G.: 
Tamás, Hendzsel, Schmieder, Völgyi, Szűcs.
8. forduló: Szederkény - Pécsvárad 1-5. G.: 
Prigli, Völgyi, Amrein, Balázs (2).
A serdülő jelenleg a hatodik helyen áll a kilenc 
csapatból.

Friesz Péter

KÉZILABDA
Felnőtt
Október 2-án folytatódott a felnőtt kézilabdás lá
nyok bajnoksága, Sellye csapatát fogadtuk itt

hon. A mérkőzés elején kiegyenlített volt a küz
delem, de az ellenfél hamar elfáradt, így a vég
eredmény 39-23 lett Pécsvárad javára.
Október 9-én játszotta a csapat az első idegen
beli mérkőzését Beremend ellen. Beremend csa
pata mindig nagy riválisa volt a lányoknak. 
Most sem adták könnyen a mérkőzést, de a 
pécsváradi csapat felkészültségének, küzdeni 
akarásának köszönhetően ezt a meccset is fel
nőtt csapatunk nyerte 26-24-re.
Október 15-én került sor az NB II-ből kiesett 
Hosszúhetény elleni mérkőzésre. A jó védeke
zésnek és a sikeres átlövéseknek köszönhetően 
a félidőben már jelentős előnyre tett szert a csa
pat. Végig higgadtan és fegyelmezetten kézilab
dáztak a lányok, így az eredmény 32-20 lett. 
Október 24-én Komlón játszotta a második ide
genbeli mérkőzését a csapat. A meggyengült el
lenfelet 33-12-re győztük le.

Hegedűs Tímea edző

Kézilabda utánpótlás
Folytattuk szereplésünket mindkét bajnokságban. 
Eredmények:
NB III. felnőtt
Pécsvárad Kistérség - G.l. Kozármisleny 20 - 
17/11-10/
Pécsvárad: Schváb - Grénus 3, Szemmelrock, 
Nagy Evelin 8, Gyenis 5, Bajorics 2, Brand 1, 
Cserék: Sándor, Péter (kapusok), Kresz 1, Nagy 
Nóra, Arnold, Kis Radó, Lukács 
Erőnléti fölényünk döntött a végjátékban a fá
radó vendégek ellen.

Szigetvár - Pécsvárad Kistérség 20-27/10-15/ 
Pécsvárad - Schváb - Grénus 8, Szemmel- 
rockl, Nagy Evelin 7, Gyenis3, Bajorics 1, 
Brand 4, Cserék: Sándor, Gebhardt (K), Nagy 
Nóra, Werb 1, Kozsán 2, Kresz, Arnold 
Magabiztos, lendületes játék, védekezési hibák
kal.

Szentlőrinc - Pécsvárad Kistérség 31—27/14 — 
13/
Pécsvárad: Sándor - Grénus 6, Szemmelrock, 
Nagy Evelin 4, Gyenis 3, Bajorics 6, Brand 1, 
Cserék: Péter, Gebhardt(K), Nagy Nóra, Ko
zsán 1, Werb 6, Arnold
Fizikai adottságaikat, védekezési hibáinkat ki
használta a hazai csapat.

Országos Serdülő Bajnokság

Kozármisleny - Pécsvárad 20 -23/7- 12/ 
Pécsvárad: Sándor - Grénus 7, Szemmelrock, 
Nagy Evelin 5, Gyenis 3, Werb 2, Brand 5, Cse
rék: Péter, Gebhardt(K), Kozsán 1, Lehoczki, 
Arnold, Lukács
Szélsőink eredményessége döntött a dobogóért 
vívott mérkőzésen.

PEAC - Pécsvárad 28-23/16- 11/ 
Pécsvárad: Sándor - Grénus 6, Erb 4, Kozsán, 
Gyenis 1, Nagy E. 4, Brand 6, Cserék: Péter, 
Gebhardt (K), Kresz 4, Lehoczki, Arnold 
Az első félidő gyámoltalanságát már nem tudtuk 
kompenzálni a másodikban.

Szekszárdi FGKC - Pécsvárad 21 - 33 /5 - 18/ 
Pécsvárad - Sándor - Grénus 6, Szemmelrock, 
Nagy E.5, Gyenis 7, Werb 9, Brand 5, Cserék: 
Péter, Gebhardt(K), Kozsán 1, Lehoczki 
Remek védekezés, gyors, ötletes támadások az 
első félidőben, leeresztett csapat a másodikban.

Köszönjük a további hozzájárulásukat azoknak, 
akik hozzásegítettek a szerelések bizosításához: 
a Ronita - Tető Kft. -nek, a Kresz és Fiedler Kft. - 
nek, valamint a Weisz Autószerviznek.

Valentai Csaba edző

Ötéves Zengő-túra
2005. november 25-dikén jelentette be a kor
mány, hogy a elálltak a Zengőre telepítendő 
katonai lokátor tervétől. Ezzel lezárult a hegy 
megmentéséért 1996 májusában kezdődött til
takozás, amely a Civilek a Zengőért Mozga
lom akcióival érte el csúcspontját a 2003-2005.
évben. A Zengő védői azóta minden évben

örömtúrával emlékeznek meg a hegy megsza
badulásáról, amely azt jelenti, hogy a termé
szet maradt az úr egy értékes természetvédelmi 
területen, egy jelentős élőhelyen.

Idén november 27-dikén, szombaton 
10 órakor indul az emléktúra

Pécsváradról, a Kossuth térről 
a hegy csúcsára.

Képünkön Böröcz István (háttérben gépko
csija) és Csizmadia László a kitakarított eső
beállónál, a Zengő gerincén.

Fotó: Ács Tibor

Mozgáskorlátozottak
Egyesülete

Fogadónap:
november 18. csütörtök, 9-12h 

december 7. kedd, 14-15h.

Mozgássérültek Klubja 
Klubnap:

december 7. kedd, I5h-tól 
ZÁRTKÖRŰ rendezvény. 

Karácsonyváró a klub tagjai 
számára

SPORTHÍREK
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KÁPOLNAKULTÚRA
Kamaraelőadások, felolvasóestek, koncertek 

a XI. századi kápolnában 
havonta

(Pécsvárad, Vár u. 45.)

A következő alkalom:

2010.december 7., 17.30 óra

„Erről az előadásról elkésni önmagunk 
elleni bűntett.”

Veress István - evangélikus lelkész, 
Művészetek Völgye, Kapolcs

JÓNÁS KÖNYVE
Babits Mihály művét elmondja: 

Banka Gabriella színművész

Belépőjegy: 400,- Ft
Szeretettel várunk minden kultúrínyencet!
(A kápolnában hűvös van, melegen öltözzenek!)

Adventi jótékonysági vásár és Mikulás-bál 
Idén ismét megrendezi a Közösségi Kerekasztal 

az adventi jótékonysági vásárt:
2010. december 4-én,

új helyszínen, a művelődési központban és az Európa téren. 
A mottó és a célok viszont a régiek:

„A szeretet karácsonya” - közösen segíteni a nehéz helyzetben 
élőkön és újra elhelyezni-üzemeltetni-bővíteni a karácsonyi dísz- 

világítást - mindannyiunk örömére!
A program:

14 órától
Vásári forgatag: kézművesek, adománysátrak, játék- és 

süteményvásár, étel-ital; ismét bögrevásár: gyarapíthatják a 
két éve megkezdett készletet!

15-17 óra
Játszóház: gyertyaöntés, szalmacsillag és egyéb díszek, apró 
ajándékok készítése - hiszen nemcsak kapni, de adni is jó - 

már gyermekkorban is!
17 óra

Érkezik a Mikulás!
Gyerekek, várjátok dallal-versekkel!

18 óra
Színes műsor

Benne: ökomenikus istentisztelet 
21 óra 

Mikulás-bál 
Zene: Randy

Belépés piros-fekete öltözékben! Belépőjegy: l,.000,- Ft. 
Jegyvásárlás és asztalfoglalás a Tourinform irodában 

és a művelődési központban
A teljes rendezvény bevételét a gyermekek 

nyári táboroztatására fordítjuk.
Ehhez azonban az Önök támogatására, 

együttműködésére is szükség van!
Várjuk

• a sütemény-felajánlásaikat a vásárhoz: a süteményeket decem
ber 4-én délelőtt lehet leadni a művelődési központban
• a játék-felajánlásaikat: a megunt, feleslegessé vált, de jó álla
potú játékokat az egészségügyi központban és a Szent István Pati
kában adhatják le hétköznaponént munkaidőben, folymatosan
• tombolatárgy- felajánlásaikat a Mikulás-bálhoz - a művelődési 
központban adhatják le
• pénzadományaikat a díszvilágításhoz
• megtisztelő részvételüket a rendezvényen!

Készüljünk együtt az év legszebb ünnepére, a karácsonyra! 
Figyeljék hirdetéseinket és plakátjainkat! 

Számítunk Önökre - jelenlétükre, együttműködésükre és 
támogatásukra!

Téli nyitvatartás

2010. november 2-tól
2011. március 31-ig

téli nyitvatartással fogadja vendégeit 
a Szent István király által alapított 

egykori monostor múzeuma,a romkert, a 
várkápolna és a Kígyós- emlékkiállítás.

Keddtől vasárnapig, 10.00-16.00 óráig 
(hétfő szünnap) kérjük, 

hívják az ügyeletes múzeumőrt, aki né
hány percen belül a helyszínre érkezik:

Dr. Novotny Iván: 
72/466-326 vagy 20/336-2237 

Előzetes bejelentkezés 
az alábbi telefonszámokon: 

30/2206-370;
Tourinform iroda 72/466-487

Pécsváradi Hírmondó
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 1450 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő:
Bayer Alexandra

E-mail: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

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

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

E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu 
Tördelésszerkesztés:

Nyomdai ötletek Kft., Szekszárd

Nyomdai munkálatok:
V-TESA Bt., Pécsvárad

Pachwork klub indul!
Kérjük az érdeklődőket, hogy jelezzék 

részvételi szándékukat 
2010. november 19-ig a művelődési 

központban személyesen,
telefonon a 465-123 -as számon, vagy | 
pedig levélben:muvhaz@pecsvarad.hu 

\ foglalkozásra várhatóan szerdánként 1J 
órai kezdettel kerül sor.

A foglalkozást tartja: Turnár Szilvia

mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu


ttAAOi NOVEMBERI AKCIÓ 
2010. november 15 - 30.

Nyitvatartás: 
Hétfő-Péntek: 6.00-19.00 

Szombat: 6.00-13.00

Friss sertéskaraj Friss
sertéslapocka

Friss
apróhús 80%

Friss

Halasi liszt Perotti sűrített 
paradicsom 
70 g 
557 Ft/kg

Közel sör 
0,5 I
+24 Ft üvegj 
198 Ft/I

Adambráuksör, 
0,5 I 
198 Ft/I ■

Dráva tehéntúró 
250 g 
756 Ft/kg

Királyi 
felvágottak 
sonka, gombás,

Ricoré 3in1 
instant kávé

289 r

10x16g
1806 Ft/ka testié > I

V______________ >

______________ 7

Márki 
üdítők 
2 I
14-ízben 
39,50 Ft/I

v__________________ 7

Harmony Piknik 
2 rétegű,
2 tekercses

Harmony 
3 rétegű,
8 tekercses 
tolalettpapír 
75 Ft/tekercs

Üzlatünkban átkazási utalványokkal ás bankkártyával iá Irtat halnak' Az ár mindannamü adói magába foglal áa a káazlatak ara|álg árványaal
_ . ....... .Z. ..... . s «A_ ___ aa______ _________á-lá-_ á...á..nt. áal.lo.a+nal uAllalnlf
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