
Negyven éves a pécsváradi idősgondozás
Többszörös jubileumot ünnepelhettünk az el
múlt hónapban az idősgondozás területén. Idén 
40 éves a házi segítségnyújtás, 35 éves az Öre
gek Klubja, 25 éves a Hetes Otthon és 15 éves 
a szociális otthoni ellátás. A pécsváradi idős- 
gondozás múltjáról és jelenéről beszélgettünk 
Kovácsné Kárpáti Zitával, aki 1998 óta tevé
kenykedik a Gondozási Központ vezetőjeként, 
és irányítja az intézményhez tartozó széleskörű 
ellátási feladatokat.

Településünkön évek óta öregedik a lakosság. 
Hogyan jelentkezik ez az idősellátásban? 
Pécsváradon a jelenlegi adatok szerint 862 fő 
él, aki 60 éven felüli. Tehát a város lélekszámát 
tekintve elmondhatjuk, hogy a lakosság egyne
gyede esik ebbe a korosztályba. A nem aktívak 
száma azonban ennél magasabb: egy tavalyi 
adat szerint 1300 helyi lakos kap valamilyen 
nyugdíjszerű ellátást. Ez a tendencia általános, 
az egész országra jellemző. Öregedik a lakos
ság, kevés gyerek születik, és nem véletlen, 
hogy ilyen nagy figyelmet kapnak most a nyug
díjazással kapcsolatos döntések. Ennek megfe
lelően kitolódik az életkor is, mi például a 90 
év felettieket szoktuk köszönteni, akik évről 
évre egyre többen vannak. Meg kell említenem, 
hogy Pécsváradon emberemlékezet óta nem 
volt 100 éves ember, még a krónika sem tud 
róla. Idén otthonunk egyik lakója, Kuppi Erzsé
bet - aki egyébként kitűnő egészségnek örvend 
- elérte ezt a kort. Mi jelenleg kb. 500 ellátottal 
vagyunk kapcsolatban. Az állandó és követhe
tetlen jogszabályváltozások, nyilvántartási kö
telezettségek, dokumentációk megkeserítik a 
dolgozók életét, de soha egy pillanatra sem fe
lejtjük el, hogy az idősekért, a gondozottjain
kért, a támogatásra szorulókért vagyunk. 
Pécsváradnak az országoshoz képest magasabb 
átlagéletkora minden bizonnyal annak is kö
szönhető, hogy helyi szinten gondos, lelkiisme
retes szociális ellátás folyik. Úgy hiszem, hogy 
a jó szó, a meleg ebéd, az orvoshoz való eljutás

segítése, az idős emberek napi gondozása nagy
ban hozzájárul ehhez.
Az egyik idősebb bácsi egyszer állítólag azt 
mondta, hogy amióta a nyugdíjasklubba jár, 
nem kell neki orvosság.
Én csak Menczer doktort tudom idézni, aki 
gyakran úgy fogalmaz, hogy „receptre írom fel 
a nyugdíjasklubof ’. A közösség gyógyító ereje 
karbantartja ezeket az idős embereket. Sokan 
nagyon magányosak, egyedül élnek, és amikor 
eljönnek egy ilyen közösségbe, és látják, hogy 
másnak is van ilyen problémája, akkor a saját
juk picit kisebb lesz. És van kivel megbeszél
niük.
A közösség sokat segíthet, de vajon hogyan vál
tozott az idősekre való odafigyelés a családon 
belül? Hogyan kezelik ezt a korosztályt a fiata
labb generációk?
Ez elég vegyes. Maga az idősellátás éppen 
akkor alakult ki, amikor a nők munkába álltak 
az ötvenes években. Először a gyerekek fel
ügyeletét és ellátását próbálták megoldani, 
ekkor nyíltak meg a bölcsődék, óvodák. Ké
sőbb kiderült, hogy a többgenerációs családok

felbomlása miatt az idősekről is gondoskodni 
kell. így merült fel a szociális ellátás kérdése a 
hatvanas évek elején. Pécsvárad viszonylag 
korán tárgyalta a témát, és már ’70-ben bein
dulhatott az ellátás. Napjainkra nincsenek már 
nagy családok, akik együtt élnek, ezzel párhu
zamosan viszont egyre több az idős ember. Aki
nek van munkája, örül, hogy dolgozni tud, és 
egyre nagyobb probléma a rosszabb egészségi 
állapotban lévő emberek ellátása.

folytatás a 7. oldalon

Ez alkalommal kívánunk minden 
Kedves Olvasónak kellemes ünnepe
ket, sikerekben gazdag újévkezdést, és 
köszönjük meg minden Kedves Tudó
sítónak egész éves segítségét, közre
működését abban, hogy a Pécsváradi 
Hírmondó a lehető legszélesebb kör
ben nyújtson tájékoztatást városunk 
eseményeiről. Találkozunk 2011-ben!

A szerk.

Szarvas a főutcán
A könyvtárudvarba szorították be azt az eltévedt szarvast, amelyik nov
ember 27-én, péntek délután jelent meg Pécsvárad főutcáján. A könyvtár, 
valamint az ifjúsági klub közös udvarának elgördíthető, magasfalú kapuját 
használták ki azok, akik rajtakapták az elkóborolt vadat. Nem sokáig gyö
nyörködhettek a tennetes jószágban: a szarvas amilyen gyorsan jött, olyan 
gyorsan távozott. Bámulatos magasugrói technikáit bevetve végül átug
rotta a kőfalat, és mire az illetékes vadásztársaság képviselői kiérkeztek 
volna, ő eltűnt a színről. A szomszédos autósműhelyből azonban Máriusz 
Attilának sikerült lencsevégre kapnia az eltévedt állatot.
Bár nem sok hasonló esetről tudhatunk a környéken, volt már rá példa, 
hogy lakott területen jelent meg a négylábú. A szarvasnak - hasonlóan a 
városokban, falvakban egyre gyakrabban megjelenő rókához - egyre szű
kül az élettere. Hogy ezúttal egy esetleges hajtás miatt kerülhetett a kör
nyékre, vagy csak megzavarta valami, nem tudni, mindenesetre nem sokra 
rá, december 6-án a legtöbb házhoz megérkezett a télapó is.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Összevont évvégi ülés

Pécsvárad Város Önkormányzata novemberi-decemberi összevont ülésén többek között a 2011. évi költségvetési koncepciót tárgyalja.
Az ülés időpontja: december 13., hétfő, 16.00

Az eseményt a Pécsváradi Városi Televíziója ez alkalommal is élőben közvetíti, a költségvetési vitáról részletes tudósítást olvashatnak a Hírmondó kö
vetkező, januári számában, melyben az aktuálisan kalkulált költségvetési számadatokat is közzétesszük.

Már sokan használják Pécsvárad új honlapját
Ez év elején indult városunk vendégváró honlapja, mely - bár a pécs- 
váradiak is számos hasznos vagy érdekes hírt, adatot találhatnak rajta- 
elsősorban az idegeneknek szól: minden információt megtalálhatnak 
turisták és lakóhelyet, intézményt keresők is.
Folyamatosan vizsgáljuk a honlap forgalmát: így tudjuk, hogy 30 % fe
letti a visszafordulások aránya (tehát az oldalra többször visszatérők 
aránya) és tudjuk, hogy a legtöbben nyitóoldal után az Aktuális, a Szál
lás és a Képgaléria menüpontokat keresik fel.
Egyelőre csak magyar nyelven érhetők el a tartalmak, de a téli, idegen- 
forgalmi szempontból csendesebb időszakban hozzáfogunk a német és 
angol nyelvű oldalak feltöltéséhez is.

Pécsvárad lett a Magyar Zarándokút egyik állomása
Pécsvárad és a Skóciai Szent Margit-túraút is része lett a Magyar Zárán- idén járhatók, 2011-ben pedig a Magyar Zarándokút teljes hosszában, Esz-
dokútnak. Dr. Bíró Ferenc Budapesten aláírta annak az önkormányzati tár
sulásnak a szerződését, melyet az érintett települések hoztak létre. 
Pécsváradon zarándokszállás kialakítását tervezik, és természetesen gon
doskodnak az érintett útszakasz járhatóságáról.
A Magyar Zarándokutat a róla elnevezett egyesület szervezi. Céljuk, hogy 
a spanyolországi El Camino úthoz hasonló, hálózati jelleggel működő utat 
alakítsanak ki. A zarándokszállások kb. 25 - 30 kilométerenkénti hálózata 
és a kijelölt, „felfestett” útvonal jelzi majd a utat. Egyes szakaszai már

Ezúton kérjük a kedves pécsváradiakat, kövessék figyelemmel a honlap 
alakulását! Váijuk építő megjegyzéseiket, ötleteiket! Örömmel vesszük, 
ha élménybeszámolókkal vagy egyéb cikkekkel járulnak hozzá a tartalom 
bővítéséhez - és külön örömmel fogadjuk fényképeiket is!
Fotóverseny
Meghirdettük „A Hónap fotója” versenyt: bárki, bármilyen Pécsváradon 
készült képpel nevezhet. Szándékunk szerint a fotókat nem csupán a 
honlapon, hanem a különböző kiadványokban is felhasználnánk. Ha
vonta hirdetünk győztest, első alkalommal december végén.

Tehát: netre fel és irány a www.pecsvarad.info.hu oldal!
Gászné Bősz Bernadett

tergomtól - Máriagyűdig (mintegy 400 km hosszú szakaszon), szállásépü
leteivel és irodáival együtt megnyitja kapuit.
A szervezésben elévülhetetlen érdemei vannak dr. Novotny Ivánnak, akit 
szakértőként felkértek arra is, hogy működjön közre a zarándokút kerék
páros végigjárhatóságának, ennek feltételeinek kidolgozásában.
A Magyar Zarándokút egyben az európai észak-déli irányú Mária-út része 
is, mely CzQstochowatól Medugoije-ig húzódik.

PÁLYÁZATI HÍREK
LEADER pályázatok

Benyújtották kifizetési kérelmeiket a LEADER 
pályázaton résztvevők. Pécsváradon a követ
kező célokra igényeltek pályázati forrást:

Pécsváradért Alapítvány: 363.200,-
Településfenntartási eszközök beszerzésére 
A város közterületeinek fenntartásához szüksé
ges nagyobb értékű eszközök (pl.: STIHL aljnö
vényzet tisztító, motorfűrész) vásárlására.

Pécsvárad Város Önkormányzata: 2.001.618,-
A Pécsváradi Rendőrőrs tetőszerkezetének fel
újítására
Elkészült a Pécsváradi Rendőrőrs elavult tető- 
szerkezetének felújítása. A palatető helyett új 
cserép került az épületre. Az ereszcsatorna is le
cserélésre került, ahogy a homlokzat és a lábazat 
vakolatának javítása is megtörtént.

NKA nyertes pályázatok

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága és Ré
gészeti Szakmai Kollégiuma által meghirdetett 
„Műemléki épületek és építmények állagmeg

óvásának részleges, vagy teljes helyreállításá
nak, felújításának, valamint a műemlékek elvá
laszthatatlan részét képező képzőművészeti 
alkotások restaurálásának támogatására” című 
pályázaton a Pécsváradi Önkormányzat a Pécs
váradi Plébániai Hivatallal együttműködve 
8.000.000,- összegű támogatást nyert a Pécsvá
radi Nagyboldogasszony templom homlokzatá
nakfelújítására. Akorábbi testület 13.000.000.- 
összeget szavazott meg erre a célra önrészként. 
Egy korábbi pályázat egyik ütemeként már res
taurálásra került négy szobor a templom körül. 
A mostani munkálatok a télre való tekintettel 
jövő tavasszal kezdődhetnek.

Pécsvárad Város Önkormányzata szeptember
ben nyújtott be pályázatot a Pécsváradi Várba
ráti Kör segítségével, a helytörténeti gyűjtemény 
értékesebb tárgyainak szakszerű restaulárására 
és állagvédelmére. A Nemzeti Kulturális Alap 
Múzeumi Szakmai Kollégiumának pályázata 
100%-os támogatást biztosít múzeumok fenn
tartóinak állagvédelemre, preparálásra, konzer
válásra, restaurálásra, műtárgyvédelmi 
szempontból indokolt, egyedi mütárgymáso- 
lásra, valamint a pályázatban megjelölt tevé
kenységhez szorosan kapcsolódó, a műtárgyak 
védelmét, biztonságos és korszerű tárolását se
gítő eszközök, anyagok beszerzésére. A bírálók 
idén támogatásra méltónak értékelték a szakmai 
anyagot, és 500.000 Ft-ot ítéltek meg a kitűzött 
célok megvalósításához. Helyi festett bútort (ké
pünkön), az eredeti Milos szobrot, a bíró ládáját 
tervezik többek között helyreállíttatni. A restau

rálást a pécsi Janus Pannonius Múzeum szakem
bere fogja elvégezni.

TÁMOP nyertes pályázat

A pécsváradi KJÁMK Fülep Lajos Művelődési 
Központja 26.376.097 Ft-os támogatást nyert a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő 
Közösségek” - közművelődési intézmények az 
egész életen át tartó tanulásért c. pályázati felhí
vásra benyújtott pályázatával. A közel két éven 
át tartó projekt keretén belül számos új szakkör, 
foglalkozás, tematikus program és tábor kerül 
megvalósításra, melynek célcsoportja a helyi, 
közoktatási intézményekben tanuló gyermekek, 
fiatalok.

Pécsváradi Pályázati Csoport

Pécsváradi Várbaráti Kör: 507.038,-
Leányvásári rendezvények
A 2010-es Leányvásári rendezvényre, főként a 
hangosításra, terembérekre fordíthatták a szer
vezők az elnyert támogatást.

http://www.pecsvarad.info.hu
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Megkezdődött az adventi készülődés
Kezdetét vette az adventi készülődés, és ezzel 
együtt a karácsonyváró programsorozat is vá
rosunk művelődési központjában. A sort a 
Német Klub kezdte, ezt követte a Közösségi 
Kerekasztal rendezvénye, majd a harmadik, 
záró alkalommal adventi koncerttel teszik ün-
nepélyesebbé a karácsonyi hangulatot. Az ál-

Fiatal festők kiállítássorozata 
a művelődési házban

Fiatal helyi, illetve helyi kötődésű képzőművé
szek bemutatását tűzték ki célul nemrégiben a 
pécsváradi művelődési központban. A tehetséges 
alkotók hónapról hónapra egy-egy egyéni vagy 
közös tárlat formájában tárhatják közsszemlére 
munkáikat, ezzel is bizonyítva, hogy helyi szin
ten is bőven akad utánpótlás a képzőművészet 
területén. A művelődési központ így teret biztosít 
azoknak az ifjú művészeknek, akik még szakmai 
pályájuk kezdetén állnak, de figyelemreméltó 
munkáik révén már most különleges élményt

AJ
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Szokodi Veronika alkotásai

A Pécsváradi Női Kamarakórus várja legújabb
A több mint 30 éve működő kórus 
számos szakmai elismerést, nívódíjat tudhat magáénak 
Nagy sikerrel lép fel országszerte és külföldön Is, } - 
rendszeresen vesz részt kórustalálkozókon, a 

Néhány éve önálló felvételt is megjelentetett.
A kórus vezetője dr. Kutnyánszky Csaba kárnáj 
a Zenekadémia tanára, az Unicum Laude ének 
A kórustagok várják azokat az énekelni szeret
akik nem csak egy szakmailag is elismert, szín 
egyben egy jó közösséghez is szeretnének csati; 
Jelentkezés: A karnagynál, vagy bármely kóriisTdgn'i 
(csütörtökönként /8. OO-tól a művelődési központban, 
Bővebb információ a kórusról:
http://pecsvaradikorus. uw. hu 

talános iskola szervezésében fellép majd a 
Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar, a Pécsvá
radi Női Kamarakórus, a Pécsváradi Big Bánd, 
a Kodolányi János ÁMK Általános Iskola 4. 
osztálya, valamint Arató Gergő és Rosenberger 
Ramóna (Időpontja: december 11., 17.00.)

nyújthatnak az idelátogató érdeklődők számára. 
Ebben a sorozatban mutatkozott be októberben 
Winkler Viktor, a Magyar Képzőművészeti egye
tem festő szakos hallgatója, valamint legutóbb 
Szokodi Veronika és Majláth Edit festőművészek, 
a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának 
nemrégiben végzett hallgatói. Első közös kiállí
tásuk december 17-ig tekinthető meg a művelő
dési központ emeleti termében. A kiállítássorozat 
a következő évben is folytatódik.

Rorate a várkápolnában
A karácsonyi készülődés nemcsak 

a vásárlásból, a lakás díszbe öltöztetéséből 
áll...

A lelki felkészüléshez a roráték is alkalmat 
kínálnak - idén különleges környezetben! 
Az adventi hajnali szentmiséket a pécsvá

radi vár XI. századi kápolnájában 
mutatja be

Antal Géza apátplébános

november 29. és december 23. között 
hétfőtől csütörtökig, reggel 6 órakor.

Öltöztesse lelkét is ünneplőbe, készül
jön így is a karácsonyra!

Meghívó
Korbely István
festőművész kiállítása

„Mézédes narancsízű kacatok.
Szavakat fest a színekben, szerelmet, 

illatot, ódát és szonettet.”
Erika Neudl (író) 

Megnyitó:
2010. december 10 - én 18 órakor a 
Pécsváradi Várszálló Galériában 

(Pécsvárad, Vár u. 45.)

A kiállítást megnyitja: 
Wilheim Gábor dízájner

Közreműködő művészek: 
Apaczeller Péter, 

Apaczeller - Czigola Orsolya, és 
Pánczélné Varga Adrienn 

A kiállítás megtekinthető:
2010. december 10. - 2011. január 31.

Önkéntes véradás 
Időpontja: dec. 21., 9.00-13.00 
Helyszín: művelődési központ 
Minden véradó ajándékot kap.

lízzz, akinek a vér is jelenthet 
_________karácsonyt!_________

http://pecsvaradikorus
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Korszerű taneszközöket mutattak be Versenyeink

November 16-án, egy egész délutános tovább
képzésen vettek részt mind az alsó, mind a felső 
tagozat érdeklődő kollégái: az Apáczai Kiadó te
rületi képviselője tartott egy igen személetes és 
a jövőbe mutató előadást, amely az interaktív 
táblák és a jelenleg elérhető digitális tananyagok 
használatának előnyeit mutatta be. Ma már szá
mos, az oktatói-nevelői munkát forradalmasító 
taneszköz áll a pedagógus rendelkezésére - kor
látot csak a szűkös anyagi lehetőségek jelenthet
nek...

Környezettudatosság: pályázatok, 
gyűjtések iskolánkban

Október utolsó munkanapja a takarékossági vi
lágnap. Erre az alkalomra rajzpályázatot hirdet
tünk, melyen Bayer Maja 4. a osztályos 
tanulónk különdíjat kapott pályamunkájáért. 
Gratulálunk Majának és felkészítő tanárának 
Wagnemé Rozmer Anikónak.
Október 28-án papírgyűjtést rendeztünk. A gye
rekek idén remek munkát végeztek, 171.000 Ft 
volt a bevételünk. A BIOKOM Kft. igazgatójától 
ezért a teljesítményért kaptunk egy elismerő le
velet. Köszönjük a szülők és a gyerekek mun
káját!
Iskolánk tanulói is részt vettek azon az orszá
gos gyűjtési akción, amely az iszapkatasztrófa 
áldozatainak megsegítésére indult. A gyerekek 
fejenként 100-100 Ft-ot ajánlottak fel a zseb
pénzükből, de több olyan tanulónk és kollé
gánk is volt, aki nagyobb összeggel segítette a 
bajba jutott családokat. Összesen 38.525 Ft 
gyűlt így össze. Köszönjük a segítséget!
A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet a ta
karékosság világnapja alkalmából vetélkedőt 
szervezett október 25-én Bonyhádon. ATolna és 
Baranya megyei diákok 10 feladatban bizonyí
tották felkészültségüket. A szellemi megméret
tetés fő célja idén is a takarékosság 
gondolatának elmélyítése volt a diákokban. A 17 
csapat között iskolánkat a 7.b osztály képviselte. 
A csapat tagjai: Hock Helga, Pongrácz Panka és 
Lippert Klaudia voltak.

Meseolvasó verseny
November 23-án területi meseolvasó versenyt 
rendezett a 2., 3. és 4. évfolyamon iskolánk, 
amelyen a vidéki tagiskolák tanulói is részt vet
tek. A megmérettetésen három ismert szövegből 
kellett a diákoknak kifejezően felolvasniuk, va
lamint egy ismeretlen szövegrésszel is meg kel
lett birkózniuk.
A meseolvasó verseny eredménye:
2. évfolyam'.
I. Ottlakán Amira 2. b
II. Hideg Kata 2. b
III. Sárosi Ármin 2.b,

Knézits Kinga 2. a
3. évfolyam:
I. Pere Gergő 3. a
II. Dobszai Dorina - Nagypall
III. Kovács Bálint 3. a ,

Borbás Diána 3.b
4. évfolyam:
1. Tamicza András - Zengővárkony
II. Kálmán Dalma 4. b
III. Marton Zita 4. b
Meseillusztrációs rajzverseny
Az olvasási versenyhez meseillusztrációs rajz
versenyt is hirdetett iskolánk - amelyen bármely 
alsó tagozatos kisdiák részt vehetett.
A rajzverseny eredménye:
2. évfolyam:
I. Ábel Tibor 2. b
II. Pataki Roland 2. a
III. Pichler Flóra 2. a
3. évfolyam:
I. Podolszki Evelin 3. b
II. Faragó Edina 3. a
III. Brand Diána 3.b,

Dobszai Dorina - Nagypall
4. évfolyam:
I. Vas Eszter 4. a
II. Schmolcz Lilla - Nagypall
III. Hédi Emese 4. a
Különdíjat kapott Fullér Ferenc, 4. b osztályos 
tanuló.
A versenyek nyerteseit ajándékkönyvekkel, ok
levelekkel jutalmaztuk. Gratulálunk ügyes kezű

tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak! Köszön
jük a szervezők, Szakálosné Panta Dóra, Szabó 
Tamásné Gasteiger Eszter, Fáth Hedvig, a felké
szítő és a lebonyolításban segédkező tanítók, va
lamint a zsűrizésben részt vevő jelenlegi és 
nyugdíjas kollégáink munkáját!
Bolyai matematikaverseny
Október 15-én rendezték a Bolyai matematika 
csapatverseny megyei fordulóját Pécsett a Koch 
Valéria Iskolaközpontban. A versenyt 3. éve hir
dették meg, és Baranya valamint Tolna megye 
versenyzői vettek részt rajta. Az egyre népsze
rűbbé váló versenyen iskolánkból a 4., 5., 7. és 
8. évfolyam 4-4 főből álló csapata indult. Nyol
cadikosaink a 4. helyen végeztek. A csapat tag
jai: Becker Norbert, Jenes Richárd, Steiber 
Árpád, Walter Benedek. Felkészítő tanárok: 
Lászlóné Auth Mária és Poller György. Gratu
lálunk a szép eredményhez, további sikeres 
munkát kívánunk!
Helyesírási verseny
A felső tagozaton november 15-én tartottuk a 
helyesírási versenyt. Ebben a tanévben geresd- 
laki gyerekek is indultak tanárnőjük, Dr. Rill 
Zoltánná kíséretében, és nagyszerűen szerepel
tek. Eredmények: 5. évfolyam: 1. Hering Vivien
2. Farkas Gergő 3. Szűcs Zsaklin 6. évfolyam: 
1. Mayer Adrián 2. Hertrich Adrienn 3. Panta 
Kamilla 7. évfolyam: 1. Szűcs Patrik 2. Szép 
Eszter 3. König Zsófia 8. évfolyam: 1. Kiss Pat
rícia 2. Windischmann Evelin 3. Árvái Dorottya.

Egyéb októberi események

Hangversenybérlettel rendelkező tanulóink nov
ember 8-án vidám hangulatú műsoron vehettek 
részt a művelődési házban. November első felé
ben a harmadik évfolyam diákjai egy-egy egész 
délelőttös erdei iskolai foglalkozáson bővíthet
ték a természettel kapcsolatos ismereteiket. 
November 11-ét, Márton napját immár hagyo
mányosan a templomban ünnepelte az alsó ta
gozat. Köszönjük a hangulatos műsort a 2., 3. és 
4. évfolyam diákjainak és felkészítő tanáraik
nak! Az elsősök november 12-én vihették haza 
az első negyedéves írásos értékelésüket eddigi 
munkájukról. November harmadik hetében tet
tek látogatást a jelenlegi ötödik évfolyamon 
azok az alsós kollégák, akik az elmúlt években 
ezekben az osztályokban tanítottak. A pedagó
gusoknak lehetőségük volt megtapasztalni, hogy 
volt tanítványaik hogyan állnak helyt felső tago
zatos diákként. Advent első hétvégéjén, novem
ber 27-én, szombaton az alsó tagozat német 
szakkörösei adtak hangulatos műsort a művelő
dési házban. Felkészítőjük Szabó Tamásné Gas
teiger Eszter.
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ZENEHÍRADÓ
Pécsváradi kisfiú kimagasló eredménye az 

országos szaxofonversenyen
November 19-21. között rendezték meg Pomá- 
zon a Teleki-Wattay Művészeti Iskolában a IV. 
Országos Szaxofonversenyt. A Kodolányi János 
ÁMK Zeneiskolája első alkalommal indított nö
vendéket eme rangos eseményen. Poller Péter 
(Képünkön) nagyszerű szaxofonjátékával már

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSEGES GYÓGYPEDAGÓGIAI 
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, ÓVODÁJA, ALTALÁNOS ISKOLÁJA, 

SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÍREI
vásáron lesz Mestemé Magyar Andrea szakkör-„Varjú szárnyú november, 

hajnal zúzmarája 
ködökkel borongó, 
baglyokkal keringő, 
ördög szekerével 
dombon nyargalászó.”

Szepesi Attila: November
Az őszi szünet után iskolánkban ismét megkez
dődött a munka. Könnyebbséget adott a vissza- 
rázódáshoz a Márton-napi készülődés. A 
hagyományok felidézése mellett különféle tech
nikákkal készült munkákkal várták a diákok az 
eseményt. November 11-én a kollégisták az est 
folyamán lampionos felvonulást rendeztek. In
tézményünk pár tanulója meghívást kapott a vá
rosi óvoda Márton-napi műsorának 
megtekintésére. A hangulat nagyon jó volt, a 
gyerekek jól érezték magukat. A műsorhoz ez
úton is gratulálunk az óvoda dolgozóinak. 
November 17-én nyílt nap volt intézményünk
ben. A szülők és nevelőszülők betekintést nyer
hettek az oktatásba, a szakmai továbbtanulásba 
és az iskola működésébe.

TÁMOP pályázatos hírek
November 11.: a sportpályázat következő ága a 
labdarúgás volt Bognár Norbert testnevelő tanár 
vezetésével.
November 18.: a második környezeti nevelési 
témanap témája a „Növekedés korlátái”. A di
ákok interaktív módon ismerkedtek az energia- 
termelés és felhasználás problémakörével, 
mindennapi életünk anyagaival, az újrahaszno
sítással, a szelektív hulladékgyűjtés fortélyaival. 
A projektnap zárásaként kézműves foglalkozá
son újrahasznosított anyagok felhasználásával 
ötletesnél ötletesebb mikulászacskókat készít
hettek a témavezető Ecker Katalin tanárnő irá
nyításával
A színjátszó szakkör folyamatosan működik: a 
mozgást, a táncot, a drámajátékot nem csupán 
fejlesztés, hanem önkifejezési eszközként is te
kintik, amelyen nagy örömmel vesznek részt. A 
következő fellépés december 4-én, az adventi

az első fordulóban remekül szerepelt. Az ország 
legjobb 30 szaxofonosából tízen jutottak a más
napi döntőbe. E 10 versenyző közül választotta 
ki a zsűri a legjobb hármat. Péter a magas pont
számai alapján a második helyezést érte el kor
csoportjában. Zongorakísérője: Papp Gyuláné; 
felkészítő tanára: Kreszits Margit.

A zeneiskola programajánlója 
adventtól újévig

- December 2-án 17 órai kezdettel a rézfűvós 
tanszak Mikulás-koncertet ad a zeneiskolában.
- December 5-én 11 órakor a református gyü
lekezeti teremben Adventi koncert lesz iskolánk 
énekkarának és kamaraegyütteseinek közremű
ködésével.
- Szintén december 5-én Hirden a katolikus 
templomban a Szaxofon-együttes közreműkö
désével adunk adventi hangversenyt.
- December 8-án 10 órakor a művelődési ház
ban Mary Poppins csodálatos utazásai címmel 
zenés mesekoncert lesz a zeneiskola növendé
keinek és tanárainak előadásában.

vezető bábáskodásával.
A művelődési központban integrált mozgás-rit- 
musnevelés szakköri foglalkozás indult. A kü
lönböző iskolákból érkező gyerekekkel 
hétről-hétre Mestemé Magyar Andrea és Weint- 
rautné Benács Zsuzsanna pedagógusok foglal
koznak.

„Ez a kuka divat”
címmel kreatív kukaszépítő pályázatot hirdetett 
a BIOKOM Kft., amire az értelmileg akadályo
zottak tagozatáról négy csoport is nevezett és 
díszített gyűjtő edényeket. Munka közben a 
gyerekek a szelektív szemétgyűjtés fogalmával 
ismerkedtek. Az elkészült alkotások a csoport
ban maradtak, pályázni a munkafolyamatról ké
szült fotókkal lehetett. Izgatottan várjuk a 
decemberi eredményhirdetést.

Felhívás kupakgyűjtésre 
Tavaly a BIOKOM Kft. Kupakkép pályázatán 
állatkerti belépőket is nyertek tanulóink, akik 
most látogattak a pécsi állatkertbe. Megdöb
benve tapasztalták, hogy a csimpánzok milyen 
embertelen - pontosabban szólva „emberszabá- 
súatlan” - körülmények között tengetik életü
ket. Segíteni akarnak, így kupakgyűjtést 
szerveznek a két csimpánz életkörülményeinek

- December 11-én 17 órakor a művelődési ház 
szervezésében az advent jegyében közös kon
certet adnak: a Pécsváradi Nőikar; az Ifjúsági 
Fúvószenekar; a zeneiskola szólistái és a Pécs
várad Big Bánd.
- December 12-én Budapesten a Vígadóban 
Nemzetiségek Gálaműsorát rendezik meg. Ed
digi munkájuk elismeréseként kapott meghívást 
a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar a nívós 
fesztiválra.
- December 16-án 17 órai kezdettel hallgatható 
meg iskolánk hagyományos NAGY KARÁ
CSONYI HANGVERSENY-e a művelődési 
ház nagytermében.
- Január 2-án 15 órakor újévi koncert adunk a 
a Pécsvárad Big Band-del.
Programjainkra szeretettel várunk minden ked
ves zenebarátot!

A Zeneiskola tantestülete Áldott 
Karácsonyt és Békés Boldog Új Esztendőt 

kíván mindenkinek.

javítása érdekében Arra kérjük a pécsváradia- 
kat, az összegyűjtött kupakokat - bármilyen 
műanyag kupak lehet - adják le intézményünk 
portáján. Segítségüket, együttműködésüket 
előre is köszönjük.

Ott segítünk, ahol tudunk... 
Intézményünkben a vörösiszap károsultjainak 
pénzgyűjtést szervezett a diákönkormányzat. A 
gyerekek segítségével a pénzgyűjtés egy hétig 
tartott. A lelkes segítség után a szép kis összeget 
a megfelelő helyre utaltuk át.

Obersdor Miklós, DÖK elnök
Készülődés az adventre...

A speciális szakiskola tanulói (faműves, porce
lánfestő, virágkötő) nagy igyekezettel állítják 
elő az eladásra váró termékeiket a már hagyo
mányosan megrendezett városi jótékonysági 
vásáron. A Közösségi Kerekasztal felkérésére 
iskolánk ügyes kezű kollégái és tanulói vállalták 
a vásárra szánt bögrék festését, ezzel is támo
gatva a civil közösség munkáját. Idén a komlói 
intézményegység diákjai is részt vesznek 
egyedi, kézműves módon készített karácsonyi 
lapokkal.

Összeállították: 
Kolmann Éva és Ecker Katalin
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Német nemzetiségi hét és Márton nap az óvodában
A novemberi hónap is mozgalmasan telt a 
pécsváradi óvodások számára. Megismerked
hettek a különböző sváb népi játékok elkészí
tésében, melyeken maguk is részt vehettek. így 
számos rongybaba, ostor, csuhékígyó került ki 
az apró kezek közül. Továbbá lehetőség nyílt 
rövid tánctanulásra, a hagyományok még tel
jesebb megismerése érdekében. A hét második 
felében a réteskészítés fortélyait leshették el 
ügyes kezű asszonyoktól. A grízes-meggyes és 
túrós rétesekből bőven jutott a pocakokba is. 
Az óvónénik az idén „A tücsök és a hangya” 
című mesével lepték meg a gyerekeket Márton 
napján. Sulyok Amálnak köszönhetően szebb
nél szebb lámpások találtak gazdára a Márton 
napi felvonuláson. Mint minden évben, most 
is meleg tea, zsíros kenyér és forralt bor várta 
a visszaérkezőket. Különleges lampionok fel
engedésével sikerült a Márton napot még va
rázslatosabbá tenni.
Szintén ebben a hónapban látogatott hozzánk 
Hartbergből két diáklány, akikben reméljük, 
pozitív kép alakult ki az óvodánkban folyó 
szakmai munkáról.

Idősek Napja 2010

November 7 -én ismét több száz időskorút kö
szöntöttek a pécsváradi művelődési házban. A 
hagyományokhoz híven a Magyar Vöröskereszt 
Pécsváradi Szervezete hívta meg a 65 éven fe
lülieket, hogy Szűcs Edit a Baranya Megyei Vö
röskereszt elnökének köszöntője után 
megnézzék az óvodások és a Nyugdíjas Egye
sület műsorát, melyet ezúton is köszönünk a 
szereplőknek és az őket felkészítő óvónénik
nek.
A legidősebbek, a 90 éven felüliek, valamint 
azok a házaspárok, akik jubileumi házassági év
fordulójukat ünnepük ebben az esztendőben, 
emléklapot és virágot vehettek át. Pécsváradon 
emberemlékezet óta először köszönthettek 100 
esztendős lakost Kuppi Erzsébet személyében. 
Szívből kívánunk sok boldogságot, jó egészsé
get valamennyi ünnepeknek.

Jubilált a Gondozási Központ

Többszörös kerek jubileumot ünnepelt a pécs
váradi Gondozási Központ november 17 -én. 
Nem volt véletlen az időpont kiválasztása: nem 
csak a november 12-ei Szociális Munka Nap
jához kötődött, de az Idősek Otthonában lakó 
100. életévét betöltő Kuppi Erzsébet születés
napjára is esett.
Kárpátiné Kovács Zita intézményvezető vissza
tekintésében felidézte az elmúlt 40 év eseményeit 
- az idősgondozás fokozatosan kiépülő, bővülő 
állomásait. 40 évvel ezelőtt szociális házi segít
ségnyújtással kezdődött az idősekről való gon
doskodás, mely napjainkra étkeztetéssel, nappali 
ellátással, bentlakásos ellátással, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtással, családsegítő- és gyer
mekjóléti szolgálat működtetésével bővült. Ezt 
követően Herczeg Ferencné, Pécs Megyei Jogú 
Város Integrált Szociális Intézményének igazga
tója köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve a szo
ciális gondoskodás fontosságát, tekintettel a 
növekvő számú időskorú lakosságra. Az intéz
ményt fenntartó Pécsvárad Város Önkormány

zata nevében Gállos Orsolya alpolgármester asz- 
szony köszöntötte a jubiláló intézményt, elismerő 
oklevelet adva át számukra.
Emléklapot kapott Freund Ferencné, mint az 
első társadalmi gondozónő, Grósz Ferencné, az 
első házigondozónő, valamint Köberling Jenő, 
akinek felesége, Annuska volt az intézmény 
első vezetője, a szociális ellátások elindítója. 
(Köberling Jenő egyébként 40 éve kíséri har
monikaszóval az intézmény valamennyi rendez
vényét, legyen az születésnap, névnap, majális 
vagy farsangi mulatság.)
A rendezvényen a Gondozási Központ ellátott
jain és dolgozóin kívül részt vettek a régi dol
gozók, valamint a megyében működő, 
idősellátással foglalkozó intézmények képvise
lői (Malomvölgy, Béda, Mecseknádasd, Boly, 
Görcsöny, Szederkény) is. Meghívást kaptak 
régi és jelenlegi hivatali dolgozók és az óvodák 
konyhásai, akik az intézmény napi munkáját se
gítik több évtizede. Ezúton is köszönjük nekik. 
Egyéb elfoglaltsága miatt sajnos nem lehetett 
jelen az ünnepségen dr. Kófiás Mihály, akinek 
köszönetünket fejezzük ki a több évtizedet ösz- 
szefoglaló, gondos feljegyzéseiért, amely a visz- 
szaemlékezések alapját képezte. Az ünnepi 
műsor után terített asztal mellett beszélgettek és 
emlékeztek vissza a múltra a jelenlévők.

A Nyugdíjas Egyesület hírei

Az egyesület változatlan időpontban, minden 
hónap második keddjén, 16 órakor tartja össze
jöveteleit.
December 14 -én Karácsonyváró ünnepséget 
tartunk; 27 -én, szombaton Budapestre utazunk 
a Syma Csarnokban megrendezésre kerülő II. 
Nyugdíjas Expóra.
2011. január 11-én éves közgyűlésünkre várjuk 
szeretettel tagjainkat.

Idősek Napja 2010

A legidősebbek
90 éves
Kéméndy Stefan, Mester Mihályné, Papp Ká- 
rolyné, Géczi Jánosné, Albert Jánosné, Osváth 
Imréné, Varga Lajosné
91 éves Gungl Gáspámé, Pifnyuk Ferencné 
93 éves Lerch Károlyné
95 éves Rákóczy Istvánné
96 éves Gállos Ferencné

100 éves Kuppi Erzsébet

Házassági évfordulók
50. (1960)
Moschnitzka János és Kiss Ágnes 
Link József és Link Teréz 
Pifkó István és Bayer Anna 
Gungl István és Bauer Marianna 
Molnár Lajos és Koch Erzsébet 
Winkler György és Márk Blanka 
Császár János és Völgyes Erzsébet 
Dr. Kófiás Mihály és Komlósi Zsuzsanna 
55. (1955)
Koch Lajos és Winkler Erzsébet
Schrempf György és Becker Anna
60. (1950)
Buszlauer András és Gungl Katalin 
Komári József és Tanó Rozália 
Hering Sándor és Oberritter Ilona
61. (1949)
Apaceller József és Merk Júlianna 
Pusch József és Harmat Katalin 
Amrein István és Gemer Katalin
62. (1948)
Farkas István és Katona Anna
63. (1947)
Pusch József és Friesz Terézia
Bárdos Lajos és Bárdi Éva
66. (1944)
Albert András és Bazsó Erzsébet
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(folytatás az 1. oldalról)
Létezik most egy — szintén országos méretű - 
tendencia, hogy időseket gondozó nők külföldre 
járnak munkát vállalni, és gyakorlatilag ott ka
matoztatják szakmai tudásukat. Tudjuk, hogy 
Pécsváradon is van erre bőven példa. Mi a vé
leménye erről a jelenségről?
Én kicsit tragikusnak tartom a helyzetet. Az in
tézményből is több korábbi dolgozónk dolgo
zik most külföldön, és van olyan ellátottunk, 
akinek a családja ott vállal munkát. Én úgy 
tudom, hogy Pécsváradon jelenleg körülbelül 
ötvenen vállalnak ilyen munkákat külföldön - 
német nyelvterületen, vagy akár Angliában. Ezt 
nekünk tényként kell kezelnünk, jelenleg ez a 
helyzet, aminek megvan a maga háttere, de ez 
sajnos egy plusz terhet ró az ellátórendsze
rünkre. Nálunk sem lesz jobb, egyre több az el
látásra szoruló idős ember, és azt kell 
mondanom, hogy ha nem történik valami radi
kális változás a szociális szférában, akkor itt 5- 
6-10 év múlva nem lesz olyan ember, aki az 
időseket ellátja. Nem túl elismert szakma a szo
ciális szféra, hamar elfáradnak a dolgozók. Itt 
nincs ünnepnap, folyamatosan dolgoznunk

kell. Ha bárki követi az eseményeket, látja, 
hogy a szociális szférában soha nem sztrájkol
nak, mert egy bentlakásos otthonban nem lehet 
otthagyni az öregeket. Arról nem is beszélve, 
hogy a közalkalmazotti fizetések jópár éve nem 
mozdultak. Aki ezen a területen dolgozik, az 
véleményem szerint megszállott.
Talán a legrosszabb állapotú önkormányzati 

fenntartású épület most az Idősek Otthona. Ho
gyan állnak a felújítások?
A két legöregebb intézmény tartozik az intéz
ményhez, hiszen a Dózsa György utcai épület 
is műemlék. A pécsváradiak jól tudják, hogy ez 
az épület zsidó iskola és templom volt, majd 
szükséglakásokat alakítottak ki belőle. Az 
egyik épületrész pékség volt, majd abból alakí
tották ki a zeneiskolai tantermeket, és ebből lett 
az Idősek Otthona. Tehát egyiket sem erre a 
funkcióra tervezték, ami eléggé rányomja a bé
lyegét a műszaki állapotára: szigeteletlen falak, 
régi nyílászárók... Nagyon nehéz ilyen adottsá
gokkal költséghatékonyan működtetni, bár én 
megpróbáltam kihozni ebből, amit tudtam. 
Most a „B” épületünk új cserepet kapott a be
ázások miatt - bízunk benne, hogy tavasszal

egy újabb tetőrészt is javíthatunk. Viszont ki
nőttük az épületet, a forgalom is megnőtt, és ne
hezen közelíthető meg. Mindenképpen egy új 
épület lenne az ideális. Ha esetleg elkészül 
majd az új iskola, és odaköltözik a zeneiskola, 
akkor a kiürült épületet tudnánk átalakítani egy 
olyan emelt szintű otthonná, ahol a viszonylag 
önálló idősek el tudnák látni magukat.
Milyen jövőbeli tervek körvonalazódnak? A 
meglévő költségvetési keretek között mennyire 
lehet előre gondolkodni?
Az egész szociális ellátás három lábon áll. Van 
egy állami normatíva, egy intézményi térítési 
díj, és ezt egészítheti ki az önkormányzat. A mi 
esetünkben utóbbira eddig nem volt szükség, 
mert valahogyan mindig meg tudtuk oldani a 
szűkös anyagi helyzetet. Ugyanakkor nagyon 
drasztikusan növekednek a rezsiköltségek és az 
élelmezési költségek, a normatívával ellentét
ben. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 
idén már csak pályázaton lehetett finanszírozást 
kérni, és jövőre kilátásba helyezték a kistérségi 
kiegészítő normatíva megszüntetését. Ez mind 
mínuszt fog jelenteni. Emellett a szociális ellá
tás egy olyan szféra, amihez - hogy úgy mond- 
jam - mindenki ért, mint a focihoz, viszont 
valahogy mindig a rangsor végére kerül. Nem 
túl jó a szakma érdekérvényesítése, ennek is 
köszönhető az, ahol most tartunk.
Hogyan érzik magukat az itt lakók? 
Elmondhatom, hogy mindezek ellenére az ott
hon lakói nagyon jól érzik magukat. Volt, aki 
nem környékbeli településről hozta ide az édes
apját, mert azt hallotta, hogy itt szeretettelje- 
sebb az ellátás, mint máshol. A püspök úr, 
akinek egy ismerőse kapott itt elhelyezést, le
vélben dicsérte meg az itt folyó munkát. Pa
naszkodhatok az épület műszaki állapotára, a 
magas költségekre, de ha bármelyik lakót meg
kérdezzük, akkor azt mondja, hogy örül, hogy 
itt lehet. Pedig sokat kirándulunk, gyakran el
látogatunk más, jobb állapotú otthonokba is - 
ők mégis azt mondják, hogy itt élnek legszíve
sebben. Számunkra pedig ez a legnagyobb el
ismerés.

A pécsváradi idősgondozás 40 éve
Dr. Kófiás Mihály nyugalmazott körjegyzőnek, 
Pécsvárad krónikaírójának, valamint Sántha 
Lászlónak, a Dunántúli Napló és a Pécsi Rádió 
egykori tudósítójának feljegyzései alapján 
1963 - Pécsvárad Képviselő-testülete napi
rendre tűzi az idősek helyzetét
1966 - Gering Béláné és Sántha Lászlóné Vö
röskeresztes titkárok, valamint a szociális bi
zottságot patronáló dolgozók, Lelkes Edéné, 
Hesz Antalné kezdeményezésére elsőként a ta
nács szociális bizottsága, majd a végrehajtó bi
zottság fogalmazza meg az igényt napközi 
otthon létesítésére
1970 - Kezdetét veszi a házi szociális gondozás. 
A pécsváradi j árásban Kőberling Jenőné az első 
főfoglalkozású szociális gondozó. Később a 
gondozónői hálózat önkéntes és tiszteletdíjas 
aktivistákkal szélesedik ki. Az első önkéntes 
gondozónők: Freund Ferencné, Grósz Ferencné 
és Vadász Lászlóné
1975 - Helyhiány miatt átmeneti megoldásként 
a művelődési házban kap helyet az Öregek 
Klubja. Előadásokat, klubdélutánokat, kirándu
lásokat, tapasztalatcseréket szerveznek 
1977 - Beindul a szociális étkeztetés. Az ebédet 
a Zengő étteremből szállítják - eleinte három

gondozó, majd a KTSZ és a TSZ gépkocsija is 
besegít, mindezt társadalmi munkában. Közben 
a tanács átveszi a Dózsa Gy. u. 2 sz. alatti régi 
sütőüzemet és a telket, ahol ekkor még két lakás 
is van. A volt sütőüzem belső átalakításával ze
neiskolai tantermeket hoznak létre, az idősek ré
szére kialakítanak egy kis alapterületű, 
függönnyel leválasztható helyiséget. A krónika 
feljegyezte, hogy a berendezést és csinosítást 
helyi szocialista brigádok és Vöröskeresztes ak
tivisták végezték. Személyi kapcsolat révén a 
pécsi Uránbánya Munkásszállásán feleslegessé 
vált heverőket, asztalokat, székeket és egy vil
lanytűzhelyet kap az otthon. Később egy 
konyha kialakításával már ebédet és uzsonnát is 
kapnak a gondozottak, és a klubvezető Kőber
ling Jenőné mellé felvételt nyer egy segédgon
dozó, Schneider Jánosné. A házigondozói 
feladatokat Grósz Ferencnét látja el. Dr. Györffy 
Boldizsár főorvos társadalmi munkában láto
gatja naponta a klubtagokat, receptet írt és lelki 
gondozásukkal is törődik. Ezután évről évre 
bővül, fejlődik az otthon.
1984 - A házigondozást és az Öregek Nappali 
Ellátását egybevonják, ezzel megteszik az első 
lépést a Gondozási Központ kialakításához

1985 - Az ingatlanon lévő volt zsidóiskola és 
magánlakás kisajátítása után kialakításra kerül 
a Hetes Otthon (szállást biztosító idősek klubja)
1986 - Megalakul a Gondozási Központ, mely 
eleget tesz a minisztériumi rendelet négyes 
funkciójának (idősek klubja, szállást biztosító 
idősek klubja, szociális étkeztetés, házigondozói 
szolgálat)
1989 - A lakók gyűjtésbe kezdenek, mivel az 
otthonba való bejárás - főként a hegyen lakók
nak - fárasztó, ezért megvásárolják az intéz
mény első önálló gépkocsiját, egy ZUK -ot. A 
hetes otthont további 4 szobával és társalgóval 
bővítik. Később a zeneiskola tantermeiből 2 
garzon és 8 db egyszemélyes szoba is kialakí
tásra kerül.
1995 - az első két garzonba beköltöznek a lakók 
2000 - Új mosoda, betegszoba, orvosi szoba, a 
tetőtérben két garzonlakás épül. A ZUK-ot 
Mazda gépkocsira cserélik, az udvar térköve 
burkolatot kap, akadálymentesítik a bejáratokat, 
felújítják a vizesblokkokat
2005 - Beindul a jelzőrendszeres házi segítség- 
nyújtás, kistérségi szintű családsegítő- és gyer
mekjóléti szolgálatot kapcsolnak az ellátási 
feladatokhoz
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A Pécsváradi Várbaráti Kör hírei
Vár a vár! Művészi kiállítású kiadványok láttak 
napvilágot a hazai várakról, többek között a 
pécsváradi várról is, amiről büszkén állapíthat
juk meg, hogy a legszebb, leggazdagabb ilyen 
hazai épületegyüttesünk. A vár a pazar légi fel
vételeiről, művészi rekonstrukciós rajzairól is
mert Civertan stúdió gondozásában megjelent 
Kolostorok Magyarországon című albumban ta
lálható. Népszerű kiadványuk még a magyar 
várak képeivel díszített 2x55-ös pakli kártya is, 
amelynek hátoldalán 55 légi felvétel és ugyan
ennyi rekonstrukció látható. De kártya jelent 
meg a reneszánsz viseletekről, a hazai kolosto
rokról és a kastélyokról is. A Civertan kiadása a 
magyar várakat rekonstrukciós rajzokkal és légi 
felvételekkel bemutató térkép is. Ugyancsak az 
ő munkájuk az a képeslap, amely a pécsváradi 
várat ábrázolja fénykorában, az 1500-as évek 
elején. (Lásd a mellékelt cikket).
Zrínyi Napok Szigetváron. Egyesületünk a ha
gyományokhoz híven idén is részt vett a Sziget
vári Várbaráti Kör által november 19-én 
rendezett konferencián, amelynek címe: A költő 
és hadvezér Zrínyi Miklós élete és öröksége. A 
tanácskozáson hazai és horvátországi történé
szek mutatták be kutatási eredményeiket izgal

Vajon hogyan festhetett a pécsváradi apátság a 
fénykorában, amikor Mátyás király azt írta róla, 
hogy ennél nyugodtabb és jövedelmezőbb nincs 
az országban? Amikor 1543 nyarán a török 
hadak ideértek, az utolsó javadalmas apát, Mar- 
tinuzzi Fráter György parancsot adott a kolos
torvárfelrobbantására. így reánk, kései utódokra 
a romok maradtak, amelyek jelen állapotukban 
is monumentálisak és méltóságot sugároznak.
A régészeti kutatások nyomán sorra készülnek 
várainkról, így a pécsváradiról is a számítógépes 
rekonstrukciók és rajzok. Vagyis a feltárt falak és 
a korstílus, valamint az írott források alapján meg 
lehet becsülni, milyen jellegű építmények, falak 
állhatták az adott területen. így rajzolódik ki előt
tünk a pécsváradi vár képe - ugyanez makett for
májában is megtekinthető a vármúzeumban. 
Valaha az a kép fogadhatta az 1316 óta Pécsvá
radnak nevezett városhoz közeledőket, mint 
Nyugat-Európa szerencsésebb tájain napjainkban 
is: a hegyet templomok, magas falak, bástyák 
ékesítették, tekintélyt parancsoló épületegyüttes 
koszorúzta. Messziről hirdette, hogy jelentős 
egyházközpontba érkezik az utazó, amit Szent 
István alapított, s ahol királyainkat is gyakran fo
gadták. Tudtuk például, hogy a várnak több tor
nya volt, valamint templom és kolostor állt az 
udvar közepén. Az elhelyezésüket Szent Bene
dek Regulája szabályozta. A kép bal oldalán a ma 
is meglévő bejáratot láthatjuk a török idők előtti 
állapotában. Ma is megvannak a kapuvédő kis 
körbástya maradványai. Innen fallal védett bejá
rat vezetett a várhoz, a csapóhídon át, a farkas
verem felett - mindezt megőrizte a műemléki 
helyreállítás. Két kapuvédő bástyát találunk a vi
zesárok után, a második, a magasabb már egy vo
nalban van a főépülettel - a jelenlegi 
palotaszámnyal. Ma is megvan az eredeti közép
kori bejárat, ezen keresztül léphetünk be a pécs
váradi várba. Még a kopott kerékvető kövek is 
eredeti helyükön találhatók. A bejárattól balra lát
hatjuk a ma is meglévő X. századi várkápolna 
épületét. A legrégebbinek ismert monostorépüle

mas előadásokban. A pécsváradiak és a sziget
váriak megegyeztek abban, hogy rövidesen ösz- 
szehívják Szigetváron a baranyai várbaráti körök 
régóta esedékes találkozóját.
Öt éve szabad a Zengő! Öt éve, 2005. novem
ber 22-én jelentette be Gyurcsány Ferenc mi
niszterelnök, hogy a Zengőre nem épül lokátor, 
helyette a Tubest választják. Azóta mindkét 
helyszínt elvetették, ezt tette Orbán Viktor kor
mánya is. A Civilek a Zengőért Mozgalom tagjai 
túrával szoktak megemlékezni sokéves küzdel
meik és félelmeik végeszakadtának. Idei túráju
kat december 4-én, szombaton tartják, és 10 
órakor indulnak fel a hegyre, hogy találkozzanak 
hosszúhetényi társaikkal.
Óévbúcsúztató Zengő-túra. A szokásos idő
pontban, december 30-án, csütörtökön 10 órakor 
indul a Kossuth térről a Kör kirándulása a Zen
gőre. Idén a XIX. alkalommal vágnak neki a 
csúcsostromnak a pécsváradiak, hosszúheté- 
nyiek, zengővárkonyiak, pécsiek - és bizonyára 
idén is sok lesz a távolabbról érkező vendég. 
Délben hangzik el a csúcson az újévi köszöntő 
és a legifjabb, legidősebb túrázók köszöntése. 
Múzeumi gyarapodás. Hagyományos kemence 
épült a leendő Várostörténeti Múzeum „nyári

Fénykorában a várunk
tet a bejárattól jobbra, a nyugati oldalon található. 
Itt ma románkori lőrésablakokat fedezhet fel a lá
togató a vár külső oldalán. Zömök lakótorony is 
látható a képen a bejárattól jobbra, a nyugati ol
dalon. A vár helyreállításakor az itt említett bás
tyákat nem építették vissza, hanem a ma látható 
egységes tetővel hozták egy szintbe a palotaszár
nyat. De látható, hogy további ablakok kezdőd
nek az egykori lakótorony eresze alatt. 
Jobboldalt, a vár nyugati szárnyán ma is felme
hetünk a várfalra, a „szakállszárítóra”, és a romok 
alapján felfedezhetjük, hogy további két bástya
torony övezte a nyugati és a déli falakat. A déli 
bástya kutatásakor dőlt ki pár éve a fal, jelenleg 
ezt állítja helyre a Magyar Államkincstár. Mára 
csak a vár öregtomya maradt meg, amelynek épí
tési ideje ismeretes: az 1490-es évekre tehető, ez 
is megtalálható a képen.
A várudvarban rendkívül impozáns épület- 
együttes emelkedik: a mai romkertben szemlél
hető az egykori gótikus csamoktemplom,

konyhájában”, Gradwohl Zsolt mecseknádasdi 
keramikusművész keze munkájából. A helyreál
lított egykori füstös konyhában került helyére a 
kemence, melyet a Norvég Civil Támogatási 
Alap egyik nyertes pályázata tett lehetővé, 
Kótsch Petra (Pécsváradi Pályázati Csoport) 
munkájának köszönetően. A nyáron felépített 
kemencéhez a Schneider-cég készítette el a ké
ményt, a vaskellékeket. Végül Bachmayer Barna 
bádogos külső védőtetővel látta el a kéményt. 
Ezek után kezdődhetett meg a kemence felfu
tásé. A fokozatos tüzeléssel lehet elérni a hagyo
mányos módon felrakott kemence teljes 
kiszáradását. A kemence és a múzeum rendsze
res szellőztetéséről, a gyűjtemény gondozásáról 
a Pécsváradi Várbaráti Kör tagjai, nevezetesen 
Szabó Éva tanárnő gondoskodik.
Miközben a város közmunkásai dolgoznak az 
épület alagcsövezésén, nemrég helyi magyar 
festett bútor, egy különleges megoldású sarok- 
pad került a Kör gyűjteményébe Beck Józsefné 
és családja adományaként, és egy ugyancsak 
magyar viseleti darab, egy berlinerkendő Tóth 
Zsuzsa jóvoltából.

Gállos Orsolya

melyhez kápolnák csatlakoznak bal felől, azaz 
északról. Alapfalaik ma is megvannak. A temp
lomhoz délről gótikus monostorépület csatlako
zik. A rajz még az udvarába is bepillantást 
enged, ahol jellegzetes gótikus kerengő, azaz 
keresztfolyosó övezte az udvart. Az udvarban 
szökőkút állt - mind a kerengő, mind a szökő
kút köveit megtalálta a kutatás. A bejárattól 
balra lévő kápolnát és az udvar közepén álló 
csamoktemplomot összekötő épületnek is meg
vannak az alapjai: a régész ezt a palotaszámyat 
tartja IV. Béla lakosztályának.
Mindezt koronként készült számítógépes rajzo
kon mutatta be Bodó Balázs régész kutatásai 
alapján a Pécsváradi Várbaráti Kör által rende
zett kiállítás, amely több ízben volt látható a vár
ban, és tette érthetővé a ránk maradt látnivalókat. 
Az itt látható grafikát Ferenc Tamás készítette, 
kiadta a Pécsváradi Várbaráti Kör képeslapként, 
a Civertan Stúdió kivitelezésében.

Gállos Orsolya
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20 éves a Német Klub
1990-ben alakult meg a Freundeskreis von Pécs
várad (Német Barátsági Egyesület). Az általában 
csak német klubként említett civil szervezet 
fennállásának 20 éves évfordulóját október 29- 
én ünnepelte. Az ünnepséget nem csak Pécsvá
rad polgármestere, dr. Bíró Ferenc tisztelte meg 
jelenlétével, hanem az első testvérkapcsolatunk, 
a németországi Külsheim város polgármestere, 
Günter Kuhn is feleségével, aki aktív szerepet 
vállalt a klub létrejöttében. Jelen voltak még az 
osztrák testvárváros, Hausmannstátten képvise
lői is Johann Lendl alpolgármester vezetésével. 
Az ünneplők között köszönthettek több alapító- 
tagot és a környékbeli német önkormányzatok, 
egyesületek is képviseltették magukat. A zenét a 
Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Zenekar 
szolgáltatta Wágner József vezényletével.
A megemlékezés a német emlékűnél kezdődött 
- természetesen. Az ünnepség szónoka, Gászné 
Bősz Bernadett fogalmazott igy kétnyelvű be
szédében, hiszen az egyesület a nemzetiségi 
anyanyelv ápolását, a német közösség hagyomá
nyainak, szokásainak, kultúrájának megőrzését 
és továbbadását tűzte ki célul, így kötelessége 
elevenen tartani az ősök emlékét. A koszorúk el
helyezése után a művelődési központban folyta
tódott a program egy kissé közelebbi múltra 
emlékezve: a klub életének 20 évét idézte fel 
szóban az egyesület elnöke, Baumann Mihály, 
valamint a fotókiállítás képekben. Baumann Mi
hály megköszönte az alapítók és a klubtagok 
munkáját, kiemelte az önkormányzat folyamatos 
támogatását, megemlékezett a testvérvárosok se- 
gitségéről és megemlítette a sok színes közös 
programot, eseményt, melyben a klubtagoknak 
a 20 esztendő alatt részük volt.

A jubileumi ünnepség részeként kiállítás nyílt 
Frouke Swoustra hordozó-kendő gyűjtemé
nyéből. A németségre oly jellemző, csodálatos, 
80-120 éves kendőket maga a tulajdonos mu
tatta be - német-magyar „vegyes nyelven” a rá 
jellemző közvetlen és lelkes stílusban. Igazi 
meglepetésként „használat közben” is megcso
dálhattunk egy szép darabot: Bognárné Auth 
Mária sváb omamaként ringatta unokáját a 
„Kindstuch”-ban!
Színes műsorral folytatódott a jubileumi ün
nepség, melyben fellépett a Német Nemzeti
ségi Önkormányzat gyermektánccsoportja

Kroh Adrienn és Mártonná Fetzer Rita vezeté
sével, Perlaki Gábor (harmonika) és a mecsek
nádasdi Alté Kamerádén fúvószenekar. Ők 
muzsikáltak a vacsora után a bálban - mely ter
mészetesen hatalmas tortával fejeződött be. A 
nem túl népes közönség kiválóan szórakozott: 
táncolt a hamisítatlan régi német muzsikára, a 
zenekar pihenőidejében pedig régi német éne
keket dalolt.
Köszönet minden közreműködőnek és megje
lentnek, hogy valódi ünnepi hangulatot terem
tettek! A program megvalósítását a Baranya 
Megyei Német Önkormányzat támogatta.

Gyalogtúra Skóciai Szent Margit tiszteletére
November 16. Szent Margit napja, akinek tisz
teletére minden évben túrát rendeznek a már 
megszokott, úgynevezett Szent Margit útvona
lon, pécsváradi kiindulóponttal. Idén november 
13-án, ragyogó napsütésben gyülekezett a népes 
csapat a Kossuth téren.
Pécsett mentesítő buszt kellett beállítani, hogy 
elhozzák a túrázókat, Bajáról különjárattal jöt
tek; Bonyhád, Boly, Komló, Szekszárd, sőt, Bu
dapest is képviseltette magát. A pécsváradiak is 
számosán jelentek meg. Külön öröm volt az if
júság eddigieknél nagyobb arányú részvétele a 
túrán. Velünk gyalogolt Tóth Klára, a Baranya 
Megyei Természetbarát Szövetség elnöke, Antal 
Géza apátplébános úr, és Bognár Rudolf úr, a 
Magyar Zarándokút szervezőbizottságának el
nöke is.
A korábbi években megszokott túravezető be
tegsége miatt idén a pécsi Baumann József te
relgette a mintegy 300 résztvevőt az úton. A nap 
sütött, szél nem fújt, a sár nem volt jelentős, az 
erdő késő-őszi színeit mutatta: ideális kirándu
lóidő volt. A domborzat viszont megdolgoztatta 
a szívet, tüdőt. A kegyetlen kapaszkodó a Réka- 
völgyből a Vadásziakig szétzilálta a mezőnyt. A 
„Langehöhe” gerincútján kilométer hosszan ka
nyargód: az embersor.
A Réka-várban a pécsi 10-es cserkészcsapat két 
leányőrse várta a túrázókat. Szent Margitról 
szóló énekkel köszöntötték az emlékkő körül 
gyülekezőket, akik virágokkal borították el a 
követ. A tóra szervezője is felsántikált fájós lá

bával a vár falmaradványai közé, s az érdeklő
dőknek a szent életéről beszélt. A budapesti Pat- 
rona Hungáriáé gimnázium küldöttsége 
hazafias dalt hozott, amit a túrázók is velük 
együtt énekeltek. A kis megemlékezés a „Bol
dog asszony anyánk” kezdetű, közismert Mária- 
énekünkkel fejeződött be. A fák között 
ünnepélyesen zengett a többszáztorkú énekkar 
hangja.
A Réka-vár romjai közül a hajdani Stein-ma- 
lomhoz ereszkedtünk le, s indultunk az óbányai 
műúton Mecseknádasd felé. Kellemes megle
petés volt, hogy az út menti Aranypatkó panzió 
a tóra minden résztvevőjét megkínálta egy-egy

pohár forralt borral, vagy teával. Mecsekná- 
dasdról a menetrend szerinti busz nem tudta el
hozni a hazafelé igyekvőket, a Volánnak újra 
mentesítő járatot kellett beállítania, de nem kel
lett rá túl sokáig várni.
Szép nap volt, és a tóra 14 km-es hossza sem 
volt túl megerőltető. Reméljük, jövőre is jöhe
tünk! Jó hír, hogy a tóra végén Bognár Rudolf 
úrtól megtudtuk: a Skóciai Szt. Margit Út is 
része lesz a most alakuló, Esztergomtól Mária
gyűdig tartó Magyar Zarándokúinak.

A túratársak elmondása alapján lejegyezte:
dr. Novotny Iván
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LABDARÚGÁS
Megye I.
13. forduló: Szászvár - Pécsvárad 1-0
14. forduló: Pécsvárad - Pellérd 4-0. G.: Gal- 
góczi, Hoffmann, Arató (2).
15. forduló: Sellye - Pécsvárad 4-1. G.: Kiss. 
A csapat egy fordulóval az őszi idény vége előtt 
huszonegy ponttal a kilencedik helyen áll. 
Ifjúsági
11. forduló: Szászvár - Pécsvárad 2-4. G.: Kő
szegi, Wágner, Schaffer, Spannenberger.
12. forduló: Pécsvárad - Siklós 1-5. G.: Kő
szegi.
13. forduló: PEAC - Pécsvárad 3-1. G.: Kő
szegi.
Az együttes 13 forduló után 13 ponttal az ötö
dik helyen áll.
Serdülő
11. forduló: Szászvár - Pécsvárad 0-5. G.: Völ
gyi (3), Prigli (2).
12. forduló: Pécsvárad - Siklós 6-1. G.: Prigli 
(3), Völgyi, Balázs, Schmieder.
13. forduló: PEAC - Pécsvárad 1-5. G.: Bec- 
ker, Schmieder, Völgyi, Müller, Prigli.
Az együttes 13 forduló után 24 ponttal a má
sodik helyen áll.

Friesz Péter
KÉZILABDA
Felnőtt női csapat
Felnőtt kézilabda csapatunk első vereségét a 
listavezető Siklósiaktól szenvedte el itthon. 
Hiába küzdöttek a lányok, a hazai pálya előnye 
a vendég csapatnak jutott, a mérkőzést a bírók 
döntötték el egy 6 perces kiállítással. Ered
mény: 22:27.
November 14-én Kozármisleny otthonába lá
togattunk el, ahol a második játékrészben nyúj
tott jó teljesítménnyel győztük le a hazai 
csapatot 29:22-re.
November 20-án került megrendezésre a két 
hazai csapat mérkőzése. A felnőtt csapat nyert 
42:18-ra. A felnőtt csapat tagjai: Csordás V.,

Piacot a helyi termelőknek
Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a nyá
ron meghirdetett piac életre keltésével kapcso
latos aláírásgyűjtés lezárult, és az aláírásgyűjtő 
íveket egy levél kíséretében szeptember végén 
leadtam régi-új polgármesterünknek, dr. Bíró 
Ferencnek. Remélem, helyi termelőink már ta
vasszal birtokba vehetik a kellemes hangulatú 
„új piacot”. Amennyiben a város részéről po
zitív fogadtatásra talál kezdeményezésünk, 
nagy erővel és lelkesedéssel állok neki a meg
valósításnak.
Köszönöm az eddigi támogatást: Andrics Aliz

RENDŐRSÉGI HÍREK ■ioa

A tulajdonos „segít” a tolvajnak
Több olyan vagyon elleni bűncselekmény is 
történt az elmúlt néhány hónapban a pécsvá
radi rendőrőrs illetékességi területén, melyek
nél maga a sértett is okolható a kiszemelt 
vagyontárgyak sikeres eltulajdonításában. 
Nem egy esetben tűntek el például nagy értékű 
szerszámgépek. Szintén több esetben a nyílt 
utcán, lezáratlan kerékpárt "lovasított" meg is
meretlen elkövető. A rendőrőrs ezért szeretné

Napirana V., Bareith B., Nagy-Fehér A., Szat
mári R., Illés E., Brand P, Muthig V., Marász 
Á., Schuldeisz B., Gál Rebeka, Hegedűs T.

Hegedűs Tímea
Utánpótlás csapat
NB III. felnőtt bajnoki mérkőzéseink:
Pécsváradi Kistérség - Villány 30-10 (16-4) 
Pécsvárad: Schváb- Grénus 7, Szemmelrock 3, 
Nagy Evelin 2, Gyenis 1, Bajorics 4, Brand 2; 
Csere: Sándor, Gebhardt (K), Amold, Werb 5, 
Nagy Nóra, Kozsán 5, Lukács
Fegyelmezett játék az első félidőben, laza a 
másodikban.

Pécs-Kelet SE - Pécsváradi Kistérség 33-26 
(20-14)
Pécsvárad: Schváb- Grénus 11, Szemmelrock 
3, Nagy Evelin 5, Gyenis , Bajorics 1, Brand 
3; Csere: Sándor, Gebhrdt(K), Amold, Nagy 
Nóra, Kis Radó, Werb 3, Kozsán 
Gyámoltalan kezdés, a második félidőben csak 
az általános iskolások villogtak.

Pécsváradi Kistérség-Komló 37-28 (21-18) 
Pécsvárad: Sándor- Grénus 11, Szemmelrock 
5, Nagy Evelin 5,Kresz 4, Bajorics 6, Brand 3; 
Csere: Péter, Gebhardt (K), Amold 1, Nagy 
Nóra, Kis Radó, Kozsán 2, Lukács 
Játékosaink elfelejtették, hogy védekezés is van 
ebben a játékban.

Pécsváradi Kistérség- Vörös Meteor 22-17 (13-8) 
Pécsvárad: Schváb- Grénus 8, Szemmelrock 1, 
Nagy Evelin 4, Amold 1, Bajorics 4, Brand 3; 
Csere: Sándor, Gebhardt (K), Nagy Nóra, Kis 
Radó, Kozsán 1, Kresz, Lukács 
Hatékony védekezés volt a siker kulcsa. Gyá
moltalan támadások a második játékrészben.

Pécsvárad - Pécsváradi Kistérség 42-18 (17-8) 
Pécsváradi Kistérség: Sándor- Grénus 2, 
Szemmelrock 2, Nagy Evelin 6, Lukács 1, Ba

ismételten felhívni a helyi polgárok figyelmét, 
hogy vigyázzanak saját értékeikre, őrizzék 
őket körültekintően.

Télies idő, megváltozott útviszonyok
Szintén már-már örökzöld témának tekinthető 
tél elején a rendőrségi hírek hasábjain a meg
változott közlekedési feltételekre való átállás. 
Minden közlekedő tapasztalja, hogy korán sö
tétedik, az utak gyakran nedvesek, csúszósak.

jorics 4, Brand 2; Csere: Péter, Gebhardt (K), 
Nagy Nóra 1, Kis Radó 
Nagyon hiányzott a négy gipszben lévő játéko
sunk. A második félidő közepén teljesen szét
esett a játékunk.

Az Országos Serdülő Bajnokság eredményei:
Marcali - Pécsvárad 22-25 711-16/
Pécsvárad: Sándor-Grénus 8, Szemmelrock 4, 
Nagy 4, Gyenis 1, Werb 7, Brand 1;
Cserék: Péter, Gebhardt(K), Amold, Kis Radó, 
Kozsán, Lukács
Sok hiba jellemezte a mérkőzést, de először si
került győzni Marcaliban.

Pécsvárad - Tolna 29-20/17-10/
Pécsvárad: Sándor-Grénus 6, Szemmelrock 5, 
Nagy E. 6, Gyenis 4, Werb 6, Brand;
Cserék: Péter,Gebhardt(K), Amold, Kis Radó, 
Kozsán 2, Lukács
Alacsony fordulatszámon pörögtünk a mérkő
zésen, de a győzelmünk nem forgott veszélyben.

Mohács - Pécsvárad 36-16 /20-7/
Pécsvárad: Sándor-Grénus 6, Szemmelrock 4, 
Nagy E. 1, Gyenis 1, Kozsán 1, Brand;
Csere: Péter, Gebhardt(K), Amold 1, Kis 
Radó, Lukács
Két súlyos sérülés (Nagy, Gyenis) sem mentség 
a mutatott játékra. Rangadóhoz méltatlan volt 
a teljesítményünk, az első helyezett játszott a 
harmadikkal.

UKSE Szekszárd - Pécsvárad 23-34 /11-17/ 
Pécsvárad: Sándor-Grénus 9,Szemmelrock 3, 
Nagy E.10, Amold 5, Kozsán 2, Brand 2; 
Csere: Péter,Gebhardt(K), Kis Radó 1, Lukács 2 
A sok sérülés miatt lassan elfogyunk. Továbbra 
is gödörben vagyunk, az utolsó tíz perc telje
sítménye elég volt a győzelemhez.

Valentai Csaba

A rendőrség kéri a járművel vagy gyalogosan 
közlekedőket, legyenek különösen óvatosak és 
figyelmesek, kerüljük el együtt a baleseteket!

Bármilyen kérdés, bejelentés esetén keressék 
bizalommal a pécsváradi rendőrőrs dolgozóit!
Telefonszám: 72/465-004
Járőrmobil: 30/226-8918

Tóth József r. örgy. 
őrsparancsnok

SPORTHÍREK
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Ungarischer Sprachkurs
50 Stunden + 1 kostenlose Probestunde

Besprechung am 12. Januar 17 Uhr 
im Kulturhaus von Pécsvárad.

mehr Info:
Tímea Baumann +36 30/396-95-47 

www.learnhungarian.eu

Mik a jellegzetes 
zengővidéki szokások, 

hagyományok?

Tudnánk-e erről mesélni egy 
messziről jött vendégnek? 

Meg tudnánk-e kínálni egy tál, 
csak erre a vidékre 
jellemző étellel?

Minden szombaton:
17.30-18.30-ig 

Pécsvárad, Dózsa Gy.u.13. sz. alatt 
Hónapok első szombatján 
nyitottak, családtagokat, 

érdeklődőket is szeretettel 
várunk, akik tehetetlenek 
az alkohollal szemben.

06-20-364-9384

Elkészült a
„Kerek egy esztendő a Zengőalján” 

rendezvényeinek anyagából, fotóiból szerkesztett 
2011-es naptár,

mely megvásárolható a Tourinform irodában 
(uszoda pénztár)

Ára: 1.000 Ft/db
(A bevételt a rendezvénysorozat folytatására fordítjuk!)

Helyesbítés
Előző számunkban a Könyvtárát - a Békéscsa
báról indított könyvet pécsváradiak vitték 
célba c. cikkben tévesen közöltük a „könyv- 
futárok” nevét: Fullér Zoltán, Bögvös István 
és IVágner Tibor futott és kerekezett a pécsi 
Tudásközpontba a könyvstafétával. Bogyós 
Istvántól elnézést kérünk a hibáért!

OKOTARS
ALAPÍTVÁNY

Zengő Néptánc Egyesület - Tarkabarka Alapítvány - Pécsváradi Párbaráti Kör - 
Fülep Lajos Művelődési Központ

A Pécsváradi Okmányiroda automata 
központjának száma:

72/ 565-058

1. mellék:
útlevél, lakcímigazolvány, 

ügyfélkapu, népesség
2. mellék:

vállalkozói igazolvány, 
személyi igazolvány

3. mellék:
gépjármű ügyintézés

4. mellék: 
vezetői engedély,

parkolási igazolvány 
5. mellék: fax

nuáiiistfi

PÉCSVÁRADI
POLGÁRŐRSÉG

A polgárőrség az elmúlt időszakban 
gyűjtést szervezett a vörösiszap 
károsultjainak megsegítésére.

5900 Ft gyűlt össze, melyet 
az egyesület 5000 Ft-tal egészített ki. 

Köszönjük a támogatásokat.

Ügyeleti telefonszámunk, 
ami éjjel-nappal hívható:

06-70-278-7115
Az esetleges adományokat, 

támogatói befizetéseket 
a következő számlaszámra 

várjuk: 50300044-10001428

Mozgáskorlátozottak 
Klubnapja: 

január 4., kedd ,15 órától

Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének 
fogadónapjai: 
január 4., kedd, 
14-15 óra között

január 20., csütörtök, 
9-12 óra között

Vezetőségi megbeszélés: 
január 4., kedd, 13 órától

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

Hirdetésfelvétet:
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

http://www.learnhungarian.eu
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu


DECEMBERI AKCIÓ 
2010. december 8 - 31.

Nyitvatartás: 
Hétfő-Péntek: 6.00-19.00 

Szombat: 6.00-13.00

Friss sertéskaraj Friss
sertéslapocka

Friss 
apróhús 80%

Friss
sertésmáj

Bogádi
pároskolbász

299

Kistejes UHT 
tej 1 ;5%1

Trappista sajt Rama
margarinkocka

Borostyán 
krémesek

Fino finomföl 
20%, 345 g

Pepsi Cola 
2,5 I 
104FVI

Hey-Ko 
őszibarackital 
1 I

Szalon sör 
0,5 I

Viva szalvéta 
20 db mintás 
9 Ft/db

sg

Paloma 3 rétegű, 
4 tekercses 
tolalettpapír 
62 Ft/tekercs

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

'yuet /dvánw/n/c/

CSA PECSVARAD, ERZSÉBETI UT 22.


