
Szent István Napok: tarolt az Indul a bakterház

Z „Indul a bakterház” c. darab
ra voltak a legtöbben kíváncsiak 

az idei Szent István Napi rendezvé
nyek közül, de a táncos produkciókat 
leszámítva minden bérletes előadást 
hatalmas érdeklődés kísért - derült ki 
a programsorozat végére a szervezők 
beszámolója szerint. A rendezvények 
többsége már lezajlott, a záró program 
azonban még hátravan: aki nem szeret
ne lemaradni az idei kulturális kínálat 
egyik legígéretesebb koncertjéről, még 
megvásárolhatja a jegyet a Csík zenekar 
szeptemberi fellépésére.

Az évről évre jelentős érdeklődés 
mellett zajló várszínházak sikeressé
gét mutatja, hogy idén közel fél millió 
forinttal több jegybevételt könyvel
hettek el, mint az elmúlt években. 
Mind a négy nagy előadás alkalmával 
szinte teljesen megtöltötte a nézőteret 
a közönség: a népszerű Indul a bak
terház mellett (a soproni Petőfi Szín
ház és a Turay Ida Színház közös pro
dukciója) könnyed esti szórakozást 
jelentett a Fekete Péter (veszprémi 
Pannon Várszínház), de talán a leg
igényesebb a Mici néni két élete című 
előadás volt a Turay Ida Színház tol
mácsolásában - értékelte a műsort a

művelődési központ vezetője, Nagyné Mayer 
Ágnes. A bemutatásra kerülő darabokat 25-30 
ajánlat közül választotta ki a kulturális bizott
ság még az év elején.
A július 15-étől zajló programsorozat kellően 
felpezsdítette a kulturális életet városunkban, 
ahol a nyári időszakban rengeteg látogató, 
turistacsoport is megfordult. A szabadtéri 
várszínházi előadások mellett minden évben 
koncertek, kiállítások, ifjúsági és gyermek
programok, hagyományőrző rendezvények 
közül választhatnak az érdeklődők. A sok 
közkedvelt, visszatérő program mellett (ifjú
sági fesztivál, Német Nemzetiségi Mulatság,

FA Alkotótábor, képzőművészeti kiállítás, 
Big Bánd koncert, UniCum Laude koncert, 
Kígyós Emlékkor találkozó, stb.) ez évben 
újdonság volt a Vár Napja. Az egész napos 
rendezvényen a látogatók birtokba vehették 
településünk legrégebbi történelmi emlékét, a 
bemutatók, gyermekprogramok és a várveze
tés mellett pedig megkísérelték körbekarolni 
a várat. A SZÍN keretében került sor szintén 
elsőként egy olyan néptánc táborra, melyen 
nem csak a hagyományőrzés, hanem a kultu
rális tudás gazdagítása volt a cél. A táncosok 
egy frenetikus hangulatú gálán bizonyították 
be a nagyközönség előtt, hogy milyen kö
zösségformáló erő, pótolhatatlan kulturális 
örökségünk a néptánc. A tőlük megszokott 
színvonalat hozták Tokody Ilona operaénekes 
és művésztársai, akik a felújítás alatt álló ka
tolikus templom javára szervezett koncerten 
léptek fel a művelődési házban (Lásd erről 
írásunkat a 7. oldalon.)
A pécsváradi Szent István Napok főszerve

zője, Nagyné Mayer Ágnes szerint a nagy- 
rendezvény azért jelentős esemény városunk 
kulturális életében, mert növeli Pécsvárad 
ismertségét, elismertségét hazánkban és 
Európa-szerte. „A várost történelmi és kul
turális múltja mindenképpen arra kötelezi, 
hogy ennek az örökségnek meg tudjon felelni” 
Folytatás a 10. oldalon

VÁRHÍRADÓ
Újra Pécsvárad kezében a vár

Megszűnt május végén a várat 2009 júniusa óta üzemeltető Mons 
Ferreus Kft. szerződése, hiszen a város 10 éves szerződése is ekkor 
járt le a Nemzeti Vagyonkezelői Zrt-vel. Pécsvárad önkormányzata 
idén januárban kérte a Nemzeti Vagyonkezelői Zrt-től a vagyonkezelői 
jogot, húsz évre. Az elbírálás érdemi lépései áprilisban kezdődtek, biz
tató eredménnyel. A kilátásba helyezett szerződés elkészítése hosszabb 
folyamat, emiatt a vagyonkezelő 2011. május 29-én három hónapra 
szóló ideiglenes szerződést írt alá Pécsvárad városával, hogy jogilag is 
rendezze a helyzetet és biztosítsa a műemlék folyamatos látogatható- 
ságát. Pécsvárad Város Önkormányzata a testület által felállított várbi
zottság javaslatára a Mons Ferreus Kft-nek is szintén három hónapos, 
az eredetitől részben eltérő szerződést kínált, melyet a cég képviselői 
nem kívántak aláírni. A városvezetés felszólította a Mons Ferreus Kft-t, 
hogy adja át az ingatlant Pécsvárad önkormányzatának. Ezt a kft. ön
ként nem tette meg, továbbra sem számolt el pénzügyi tartozásaival, 
emiatt Pécsvárad az ingatlant átvette, és elszállíttatta ingóságait. A bér
leti szerződésre vonatkozóan jogi vita lépett fel a közreműködő és az 
önkormányzat között, ezért utóbbi polgári peres úton kívánja behajtani 
azokat a kötelezettségeket, amelyeket a kft. a szerződésben vállalt, de 
máig nem teljesített.
A város azóta biztosította az ingatlan további működtetésének feltét
eleit. Személyzetet vett fel, és megkezdte az ingatlan működtetésének 
átszervezését, technikai feltételeinek javítását. A műemléki együttes 
továbbra is látogatható, a szálló működik, a melegkonyhás éttermet

várhatóan a jövő 
évben fogják újra 
beüzemelni. Addig 
is.a rendezvények, 
valamint a csopor
tosan érkező ven
dégek ételellátását 
(kivéve a reggelit) 
az intézményrend
szer összefogásá
val, illetve külső 
alvállalkozókkal
kívánják megoldani. Az idei év során két pályázati lehetőség is várha
tó, amely műemléki jelentőségű ingatlanok felújítására, turisztikai att
rakciók fejlesztésére szolgál. A város ezeken a pályázatokon indulni kí
ván, hiszen ezek lehetővé tennék a vár teljes ingatlanának felújítását és 
fejlesztését az elkészült vagyonfejlesztői koncepciónak megfelelően. 
„Pécsvárad legfontosabb műemléke a vár. Az eddigi üzemeltetőkkel 
szembeni rossz tapasztalatok miatt a városvezetés és a Vagyonkezelői 
Zrt. is úgy gondolja, hogy a vár ezentúl akkor lesz a legjobb kezekben, 
ha Pécsvárad üzemelteti.” - nyilatkozta erről dr. Bíró Ferenc polgár- 
mester. A vagyonkezelői szerződés megkötése folyamatban van.

B.A. - Fotó: civertan.hu
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VÁROSI KITÜNTETÉSEK

Pécsvárad Város Önkor
mányzata a város három 
évtizedes történetét hűen 
megörökítő krónika írásáért, 
kiemelkedő jelentőségű vá
rostörténeti munkásságáért
DÍSZPOLGÁRI CÍMET 
adományozott
dr. Kófiás Mihálynak.

A Köz Szolgálatáért kitün
tetésben részesült Ormainé 
Geizer Mária, több mint há
rom évtizedes védőnői mun
kájáért, a pécsváradi családo
kat segítő tevékenységéért.

Emlékplakett elismerésben
részesült Böröcz Lívia, közel tíz éves, Pécsvárad ifjúságát segítő ered
ményes szervező munkájáért.

Emlékplakett elismerésben részesült
Dr. Kardos Sándorné, pécsváradi gyógyszerészként végzett 15 éves 
színvonalas gyógyszerész munkájáért.

Emlékplakett elismerésben részesült
Hódosiné Vadász Ildikó, többéves, aktív sportvezetői munkájáért, a ké
zilabda-szakosztály élén végzett eredményes tevékenységéért.

Emlékplakett elismerésben 
részesült Józsa Zoltán, ki
emelkedő közösségi munká
jáért, aktív sportszervező te
vékenységéért, a határon túli 
magyarokkal való kapcsolat 
ápolásáért.

Emlékplakett elismerésben 
részesült Rauschenberger 
András, Pécsvárad köztéri 
emlékhelyeinek kialakításá
ban végzett önzetlen segítő 
munkájáért.

Emlékplakett elismerésben 
részesült Ripszám István, 
Pécsvárad és környéke ter

mészeti örökségének védelmében végzett példamutató és önzetlen 
munkájáért.

Idén is jutalmazták Pécsvárad legszebb portáit, portáljait. A Takaros porta, taka
ros portál idei díjazottjai:

Koch Lajos, Radnóti utca 3. (Takaros erkély)
Patacsi Antalné, Szent Gellért utca 19. (Takaros porta)
Vértes László, Bem köz 3. (Takaros porta)
Kresz és Fiedler Kft., Pécsi út 1/1. (Takaros portál)

A SZENT ISTVÁN NAPOK KEPEKBEN
Kézműves vásár, játszóház, várvezetés, hőspróba, solymászok és kö- Tizedik alkalommal nyílhatott meg idén nyáron a szobrászművészek
zépkori harcosok várták a látogatókat a Vár Napján, augusztus 7-én alkotóbora, melynek évről évre otthont ad a pécsváradi Samu Géza Múzeum.

Koncert az altemplomban: A Pécsváradi Női Kamarakórus koncertjével vette kezdetét
zenél Arató Gergő és Rosenberger Ramóna. idén is az ünnepi önkormányzati ülés a vár dísztermében.
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NEMZETI ÜNNEP A VÁRBAN

(Az alábbiakban Borhy Istvánnak, a Spartacus Sport
kör elnökének 2011. augusztus 20-án, a pécsváradi 
várban elhangzott ünnepi beszédét közöljük.) 

„Tisztelt Polgármester Úr,

Hölgyeim és Uraim, tisztelt Ünneplő Közönség! 
2011. augusztus 20-a van, ünnepelünk. 
Ünnepelünk, mert van mit ünnepelnünk. 
Ünnepeink azokról a bennünk lévő különle
gességekről szólnak, amelyek erőt adnak a 
holnaphoz, ezért szeressük, ami különleges 
bennünk, és ne dobjuk el a hagyományainkat! 
Azok a nemzetek sikeresek, amelyek meg 
tudták és meg tudják őrizni sajátosságaikat. 
Augusztus 20-án évről-évre felidézzük első 
királyunk, Szent István nagy tettét, a magyar 
állam megalapítását, amellyel a magyaroknak 
biztos helyet készített Európában, és felidéz
zük, hogy ennek köszönhetjük megmaradá
sunkat. Ezer évvel ezelőtt a megmaradás volt 
a cél, az eszköz, amelyre ehhez szükség volt, 
a kereszténység, és aki ezt megvalósította, 
első királyunk, István. O az, akinek sikerült 
pályára állítani országunkat, amely számtalan 
nehézség és viszontagság közepette ma is él. 
Szent István legnagyobb tette azonban nem 
az volt, hogy megalapította a magyar király
ságot, és hogy ezzel Európához csatolt min
ket; ezt az ő korában sokan megtették. Euró
pa keleti szélén sorra alakultak a keresztény 
királyságok és fejedelemségek. István igazi 
nagysága abban rejlik, hogy szuverén módon 
határozta meg Magyarország helyét az akkori 
világban. Lássuk meg, vegyük végre észre és 
tekintsük példának azt az öntudatot, azt az ön
becsülést, ahogy István fellépett Európában. 
Nem tett hűségesküt a német-római császár
nak, egész életében kerülte a találkozást Ottó 
császárral, nehogy ez szóba jöhessen. De nem 
lett alattvalója Szent Péternek sem, a pápa ha
talmát csakis a lelki dolgokban volt hajlandó 
elismerni. A császár és a pápa között olyan 
függetlenséget biztosított Magyarországnak, 
amelyre abban a korban csak Franciaország 
volt képes.
Ezt a függetlenséget István úgy őrizte meg, 
hogy közben bekapcsolta Magyarországot 
Európa teljes gazdasági és kulturális vér

keringésébe. Ennek fontos része volt, hogy 
megnyitotta a Szentföldre Magyarországon 
keresztül vezető zarándokutat. Mai szóval ez 
egy alapvető információs csatorna volt, amely 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy országunk 
számottevő európai tényezővé válhatott.

2011. augusztus 20-a van.

Nehéz időket élünk, ami nekünk, magyarok
nak nem újdonság. Szent István tetteire és a 
munkáját őrzőkre azonban akkor is emlékez
nünk kell, amikor erőinket felemésztő akadá
lyokkal, új és még újabb kihívásokkal, kímé
letlen ellenségekkel kell szembenéznünk. A 
gazdasági válság immár visszavonhatatlanul 
elérte Amerikát is: az óriásira fújt léggömb 
kipukkadt. A svájci frank árfolyama elérte az 
euróét, a tartalékok már rég kifogytak, a fe
szültség napról-napra elviselhetetlenebb, és 
egyre nagyobb teret hódít a nincstelenség... 
Ellenségeink nem fegyvert szegeznek ránk, 
hanem kiszolgáltatottságot, adósságot, elzá
logosított jövőt. Kimerítő és keserű háborúba 
kényszerítenek, amely azért is nagyon nehéz, 
mert joggal érezhetjük úgy, hogy akaratun
kon kívül - mások hibájából - kerültünk erre a 
csatatérre. Kimerítő és keserű, mert tudatában 
vagyunk, hogy ezt a harcot nem egy-egy nap

alatt kell megvívnunk, hanem az akár évekig 
is elhúzódhat. Amikor ez már elviselhetetle
nül nehéz, akkor kell felidézni Szent Istvánt és 
az általa teremtett nemzet nagyjait, akik a ma
guk idejében hasonlóan nehéz harcokat vívtak 
és nyertek meg.

1011 évvel István megkoronázása után is fel
merül a kérdés megmaradásunkkal kapcsolat
ban. A mai kaotikus, rövidtávra is, de hosszú 
távra mindenképpen tervezhetetlennek tűnő 
helyzetben sikerül-e ismét jó irányba továb
bítani az országunkat? A magunk féle nemzet
nek elegendő lehet egyetlen elhibázott lépés, 
egyetlen megszédülés, hogy függetlenségünk, 
szabadságunk, létezésünk végveszélybe jus
son. Ha helyt akarunk állni a versenyben, is
mernünk kell magunkat, az erősségeinket és a 
gyengeségeinket. Csak így tűzhetünk ki elér
hető célokat, csak így találhatjuk meg a kitű
zött célhoz vezető utat. A saját utunkat, amely

segít eligazodni Európa és a világ szennyel, 
örvényekkel és tajtékzó hullámokkal teli ten
gerén, a saját utunkat, ami a sikerhez vezet. 
Mindnyájunknak tudni kell, hogy az Európai 
Unió is csak verseny, ahol lehet nyerni, vagy 
veszíteni, lehet jó vagy rossz pozíciókat elfog
lalni, de a versenyre mindenképpen hazai pá
lyán kell felkészülni, s a felkészüléskor csak a 
saját erőnkre és a saját eszünkre támaszkod
hatunk.

Aki mindig a hegy csúcsán áll, az nem isme
ri a feljutás örömét. Bennünket ez a veszély 
ritkán fenyegetett, sőt a XX. század minket, 
magyarokat különösképpen próbára tett. Az a 
sok fájdalmas csapás, mint amit mi kaptunk, 
más, talán népesebb nemzeteket is porba súj
tott volna. Csak az utolsó hatvan esztendőben 
több mint egymillió embert veszítettünk! Ke
serves és cinikus század volt, csaknem ösz- 
szetörte álmunkat, Szent István nagy álmát; 
de akinek nagy céljai vannak, azt még az el
lenségei is útjára segítik. Mert amit túlélünk, 
erősebbé tesz bennünket.

1011 évvel az államalapítás után felvetődik 
egy másik kérdés is. Ráébred-e végre a ma
gyarság az összefogás szükségességére az 
együtt, jó irányba húzáshoz..?

Rá kell, hogy ébredjen, hiszen mindnyájan ezt 
akarjuk! És amit nagyon akarunk, amiben hi
szünk, azt meg is tudjuk valósítani!
Még akkor is,
amikor úgy érezzük, hogy fejünk fölött 
állandóan ott lóg Damoklész kardja; 
amikor folyamatosan rettegnünk kell, 
hogy elveszítjük a munkánkat; 
amikor két-három, sőt több hetet késik 
a fizetésünk, miközben a befizetendő 
csekkhalmaz folyton-folyvást nő.
Még akkor is,
amikor nem kapjuk meg termékünk 
vagy szolgáltatásunk ellenértékét; 
amikor azt érezzük, hogy egy adott körön 
belül - velünk, magyarokkal - számos, 
ésszerűséget nélkülöző törvényt sunyi, 
adminisztratív eszközökkel - mások javá
ra - mindenáron meg akarnak tartatni...

Folytatás a 9. oldalon
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Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 
Óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma

TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0026
„Együtt a gyermekek és fiatalok kulturá
lis és szabadidős nevelésért Baranyában ” 
A táborozásoknak vége, már az elmúlt tanév 
második felének számvetésével is elkészül
tek az „Együtt a fiatalokért” című program
ban. A különféle előadásokon diákjaink, a 
témavezető pedagógusok mellett, a meghívott 
vendégektől színes, élménydús előadásokat 
hallhattak a környezeti nevelésről, az egészsé
ges életmódról. A sportfoglalkozások keretén 
belül részt vehettek egyéni és csapatjátékok
ban, kipróbálhattak különféle sporteszközö
ket, amelyek szintén nagy élményt nyújtott 
számukra. A záró programokra a nyár folya
mán került sor. A számok egyértelműsítik: 
a tanórán kívüli foglalkozásokra rendkívüli 
igényt mutattak a gyerekek. Az adatok szerint 
az egyéves program második felében, 2011. 
január 30. és 2011. július 29. között az együtt
működő öt intézményben 439 eseményen ösz- 
szesen 5365 résztvevőt jegyeztek fel. Ez azt is 
mutatja, hogy nemcsak a heti, havi rendszeres 
foglalkozásokra mutatkozott jelentős érdeklő
dés, de sokan jelentkeztek többféle esemény
re is. Intézményi bontásban a komlói BMÖ 
EGYMI-je, Óvodája, Általános Iskolája, Spe
ciális Szakiskolája és Kollégiuma 173/1315- 
tel zárt, ugyanezen intézmény pécsváradi te
lephelye 44/775-tel.

Kézműves kreatív tábor
Ismét egy tartalmas, jó hangulatú hetet tölt
hettünk együtt Sikondán, a kreatív táborban. 
A pécsváradi tagintézményből 20 kisebb-na- 
gyobb diákkal szőttünk, fontunk, batikoltunk 
és sok egyéb érdekes technikát kipróbáltunk. 
A szakiskolás diákok kedvük szerint válogat
hattak a technikák és az anyagok között. A hét 
végére szép egyéni munkák születtek. Voltak, 
akik pólót, tornazsákot, pénztárcát festettek, 
néhányan tarisznyát szőttek, és díszítettek 
kedvük szerint. Sok ékszer is készült, a lá
nyok még fülbevalókat is terveztek és fűztek. 
Az egyik legkedvesebb technika az üvegfes
tés volt. Nem csak vázákat, ablaküveget dí
szítettek, de különleges volt az üvegfestékkel 
készült kulcstartó is. A kreatív programok 
mellett jutott idő a kirándulásra, sportverse
nyekre, és a nyári melegben mindenki nagyon 
élvezte a fürdőzést, amit az iskola biztosított 
a welnessben. A zárónapi tábortüzet sajnos 
elmosta az eső, de nem csüggedtünk, a sza
lonnát és a hagymát így is jóízűen, vidám 
hangulatban elfogyasztottuk, beszélgettünk és 
közösen játszottunk, énekeltünk. Nem hiába

Színjátszó tábor résztvevői

mondják: A legügyesebb szerszám az emberi 
kéz. Ezt mi is megtapasztalhattuk a táborban 
eltöltött néhány nap alatt.

Színjátszó tábor Sikondán
A rendezvénysorozatot a színjátszó tábor zár
ta, augusztus első hetében, szintén a sikondai 
üdülőtelepülésen. A táborozáson részt vett 
21 diák pozitív élményekkel tért haza az ott 
eltöltött napok után. A beszámolót erről a 
honlapunkra (www.komlo-iskola.shp.hu) is 
Ivanova Liliána írta, biztosan szívesen ol
vassák a pécsváradiak is szavait: „A sikondai 
színjátszó tábort mélyen a szívembe zártam. 
A Mester Andrea néni által vezetett játékok, 
drámajáték órák, a társaság összetartozása, a 
régi és új barátok összekovácsolása, a bábké
szítések Kolmann Éva nénivel és a sportprog
ramok, kirándulások, valamint filmklubok 
Molnár Jóska bácsival és még sorolhatnám az 
élményeket... A délelőtti és délutáni kiadós 
próbákat csak a finom ebéd és az élmény- 
fürdőben eltöltött fürdőzés szakította meg. A 
hét utolsó napján Jóska bácsi gitárjátéka és 
néhány ügyes fiú gondoskodott egy remek 
hangulatú estéről a tábortűz mellett. Egyszó
val: köszönöm, hogy helyet kaptam ebben a 
táborban, hiszen remek élményekkel gazda
godtam.”

Augusztus 29-én a megyeházán projektzáró 
konferenciát tartottak, ahol a pályázati prog
ram eredményeit, eseményeit értékelték. Él
ményekben gazdag időszak volt ez gyerek és 
felnőtt számára. Bízunk a folytatásban!

Integrált életmód tábor a 
Dombay-tónál

Szinte véget sem ért a tanév, máris kezdetét 
vette a dombay-tavi életmód tábor, amely cso
dás helyszíne volt az egészségmegőrző, önis
mereti, környezetvédelmi és zenés-mozgásos 
játékoknak, kreatív foglalkozásoknak. A tá
borban iskolánk és a pécsváradi Kodolányi 
János ÁMK általános iskolájának diákjai 
közül vettek részt több mint húszán, derűs, 
jó hangulatú légkörben. A tábort és a progra
mokat elsősorban olyan gyermekek számára 
rendeztük meg, akiknek a szünidőben nincs 
lehetőségük a lakóhelyükön kikapcsolódásra. 
Pécsvárad önkormányzatának köszönhetően 
sok hasznos programon is részt vehettek a 
táborlakók. A tábor egyik kiemelkedő esemé
nye a Mohácsra tett kirándulás volt, ahol egy 
teljes napot töltöttek el. Megismerkedhettek 
a helyi nevezetességekkel és hajókirándu
láson vettek részt. Egész napos kirándulást 
szerveztünk még a pécsi állatkertbe, majd a 
látogatás után egy séta keretében megismer
kedtünk Pécs nevezetességeivel. A táborban 
szakemberek tartottak hasznos tanácsokkal 
teli előadásokat. Az ott töltött idő alatt egy 
hangulatos színpadi műsorral is készültünk, 
és diavetítéssel egybekötött beszámolót tar
tottunk támogatóinknak, vendégeinknek és 
az érdeklődő szülőknek. Ha lehetőség lesz 
rá, jövőre is örömmel részt veszünk hasonló 
táborban.
Összeállították: Kolmann Éva,

Mesterné Magyar Andrea,
Moschnitzka Zsuzsanna

r
„ Uj idők” a katolikus templomban

Fantasztikus a látvány a Nagyboldog asszony 
templom tornyából, ahová dr. Bíró Ferenccel 
és Benkő Lászlóval kapaszkodtunk fel az áll
ványzaton. Zajlik ugyanis a műemléki hely
reállítás a Pécsváradi Architekt Kft. kivitele
zésében. Ami szemlélőként szédítő látvány, 
tériszony, ijedtség és csodálat, - az építőknek

mindennapi munkaterület - minden tisztelet 
kijár érte. Ott jártunkkor le volt verve a vakolat 
a teljes homlokzatról és toronyról, az óra kör
nyékén vakolták a tornyot. Maga a toronyóra 
2 méter átmérőjű lapja négy példányban lent 
volt már a templomtéren az óraszerkezettel és 
a mutatókkal együtt. Egy példány visszakerült

a templom apáti karzatára, az utókor számára. 
Új óralap és óraszerkezet várja ezután Benkő 
Lászlót, aki csaknem 30 éve minden nap fel
járt a toronyba, hogy felhúzza az órát.

Szöveg: G.O. 
(Benkő László fotója az 5. oldal alján)

http://www.komlo-iskola.shp.hu
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Városvédő
Megújult az egykori hadikórház

rákeres műemléki 
kJ felújításban ré
szesült Pécsváradon 
a középiskolai kollé
gium, a város egyik 
legmonumentálisabb 
barokk emléke. Hom
lokzata egységes a 10-10 
ablakkal, a párkányok 
ritmikus tagolásával és 
a sarkok armirozásával.
Szépen felújították az 
épület közepén végigfu
tó frízt is, visszaállították 
a kontyolt tetőt Az épü
let vaskos falai, arányai 
rangos középületre utal
nak, amely harmonikus 
barokk tömbként jelenik 
meg a főutca kivezető szakaszán.

1763-ban már említik, hogy Pécsvárad szé
lén katonai telepet létesitett az uralkodó a 
lovas ezred törzsének és gyengélkedőjének 
(kórház, lázárét). A mai kollégium volt a kór
ház, a tiszti lakások a mai „Pentagon” eredeti 
épületében voltak. Utóbbit az 1990-es évek 
közepén sajnos a felismerhetetlenségig átala
kították. A két fő épület mögött, az udvaron 
négyszögben katonai raktárak zárták a körle
tet: ezekben létesült később a sajtgyár - ma az 
iskola épületei telepedtek rá. A törzs lovainak 
istállóját a régi mozi (ma csavarbolt) fogad
ta be. Esetenként több száz fős legénység is

állomásozott Pécsváradon. Őket a polgárok
hoz szállásolták, és ez súlyos terhet jelentett 
a lakosság számára. A XVIII. századi német 
házakban külön bejáratú „katonaszoba” is 
látható a mai napig. A katonai telep helyé
nek kiválasztásában ismét Pécsvárad kedve
ző geopolitikai elhelyezkedése, közlekedési 
csomópont volta és az uradalom esett latba. 
Az uradalom szakemberei, a tisztikar jelen
léte sok tekintetben színvonalasabbá, az át
lagosnál fejlettebbé tette Pécsvárad életét. 
Nemcsak az agrárszakemberek, a katona
tisztek, orvosok, a sokféle munkalehetőség, 
vagy a fejlettebb gazdálkodás erős jelenléte 
volt jellemző Pécsváradon a XVIII. század

közepétől. A rézfüvósok meghonosodása is a 
katonák, a katonazene jelenlétéből ered. Witt 
János jeles muzsikus apja is itt volt például 
katonazenész.
A katonai kórház különösen fontos szerepet 
játszott a napóleoni háborúk, vagy az 1831- 
es, és a későbbi kolerajárványok idején. 
A kórházhoz kápolnát is építettek, a betegek 
temetőjét pedig még ott találjuk Pécsvárad 
1865-ös kataszteri térképén: a mai Rákóczi 
utca - Liszt Ferenc utca határolta saroktelken. 
Fontos 1848-as emlékhely is az egykori ka
tonai telep. Ennek hadiraktárait fosztották ki 
a pécsi nemzetőrök a pécsváradi polgárokkal 
együtt. Innen fegyverezték fel Eszék védőit. 
A pécsváradiakra börtön és botozás várt a for
radalom bukása után. A mezőváros egészség- 
ügyi ellátása jobb volt az átlagosnál, hiszen 
a Közalapítványi Uradalom is saját orvossal 
rendelkezett. Jellemző, hogy a gyógyítás, a 
betegápolás a középkori monostor tevékeny
ségében is kiemelt szerepet játszott. Herry 
József patikája is megépül 1842-re a város 
piacán. A katonaság a millenniumig, 1895-ig 
tartózkodott Pécsváradon. Ezután az épület 
a Pécsváradi Járásbíróság és a telekkönyvi 
hivatal székhelye lett 1966-ig, azóta közép
iskolai kollégium. 1848-as emlékhely, becses 
emléke Pécsvárad XVIII-XIX. századi virág
korának. G.O.

A BAROKK VÁROSUNKBAN

A napjainkban zajló felújítások ráébreszthetnek arra, hogy Pécsvárad 
milyen egyedülálló színtere a középkor és a barokk építészetének is. A 
barokk kor hazánkban egybeesett a török utáni újjáépítéssel, az ország új
jászervezésével. Főként Mária Terézia uralkodása idején zajlott hazánkban 
jelentős építkezés - a barokk jegyében. Városunk komoly épületbázissal, 
középületekkel és magánházakkal rendelkezik ebből a korból. Közülük 
most kapott szakszerű felújítást a kollégium (volt hadikórház), és jelenleg 
is folyik a Nagyboldog asszony műemléki rekonstrukciója. Korábban - 
pályázat segítségével - felújította a város a könyvtárnak helyet adó volt 
uradalmi fogadót. Jó kezekben van a plébánia épülete, Andor Ilona szülő
háza (Változóház), a volt „báróház” (volt uradalmi lakóépület mindkettő). 
Sajnos városképi jelentőségű barokk épület lebontása is előfordul, és sok 
az olyan lakóház (a régi erdészházak - azaz közalapítványi lakóházak, 
parasztporták), amelyek felújításra várnak. Van, hogy az épületet teljesen 
kifordítják eredeti formájából, mint ahogy az a befejezetlen „Pentagon” 
esetében történt.
Pedig ezek az épületek rangot, arculatot adnak városunknak. Csatolják azt 
a magyar történelemhez és az európai épitészeti hagyományhoz. Pécsvárad 
olyan fénykorát idézik fel, amelyben - a XVIII-XIX. században - a jelenle
ginél kiemelkedőbb, országos szerepet játszott a Közalapítványi Uradalom 
és a lovas ezredek törzsének telepe révén. Jó anyagból, stabilan megépített 
házak ezek, csak csodálhatjuk a régi megrendelők (a pécsváradi uradalom, 
a katolikus egyház, a kincstár) és a mesterek igényességét. Egyúttal a helyi 
építészeti hagyományok, a kőfaragók, a kőművesek, az ácsok mesterségét 
is dicséri a pécsváradi barokk.

Gállos O.
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A Nyugdíjas Egyesület hírei

- Nyáron is mozgalmas az élet a Nyugdíjasklubban. Június vé
gén 4 napos országjárásra indult 40 fő, hogy meglátogassák a 
nagymágocsi nyugdíjasklubot, fürödjenek a gyopárosfurdői és 
mórahalmi gyógyvízben, megcsodálják Hódmezővásárhely és 
Orosháza nevezetességeit.
- Júliusi klubnapjukon az itthon maradt tagtársaknak számoltak 
be élményeikről. 14-én Magyarhertelendre kirándultak, hogy 
a felújított fürdőben, nagyon kellemes, árnyas fák árnyékában 
hűsöljenek, furödjenek. 30-án a helyi nyugdíjasklub meg
hívására Szebényben lépett fel a tánccsoport és az énekkar. 
(Képünkön.)
- Szeptemberben háromnapos kirándulás szervezünk Eszter
gom - Dobogókő - Szentendrére. A programban szerepel a Su
zuki gyár meglátogatása, dobogókői kirándulás, a szentendrei 
skanzen és a gyémántcsiszoló manufaktúra megtekintése is.

Október 1-jén, az Idősek Világnapja alkalmából 14 órától 
a pécsváradi művelődési központban

KISTÉRSÉGI NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
kerül megrendezésre.

A találkozóra szeretettel hívjuk a Pécsváradi Kistérség 19 településének nyugdíjas csoportjait, 
egyéni érdeklődőket.

Színes programokkal, műsorral, előadásokkal várjuk az ezüst korosztályt.

A Pécsváradi Várbaráti Kör hírei
Őszi kirándulás
A Pécsváradi Várbaráti Kör október 1-jén, 
szombaton egynapos kirándulást szervez Gö
döllőre. Indulás 6 órakor a művelődési háztól. 
A részvételi költség 7500 Ft. Megtekintjük a 
királyi kastélyt, a barokk színházat és a város 
nevezetességeit. Jelentkezni lehet hétfő dél
utánonként a művelődési házban.

Leanderek, muskátlik a várudvarban
Leanderek díszítik újra a pécsváradi vár ud
varát - valamennyi helyi családok adománya. 
Csak annyit kértünk, ha van felesleges virág 
az udvarban, elvinnénk egyet. így kapott a 
város 6 darabot Dretzky Katalintól és Sár
közi Istvántól, kettőt Szabó Évától, továb
bá Böröcz Pétemétől. Felajánlotta virágait

Gyenes Péter, Hara Zoltán is. Köszönet érte. 
A piros magyar muskátli is kikerül majd a 
Kovács Attila és a Változóház készítette vi
rágládákba - Buszlauer Miklósné és Böröcz 
Pétemé virágoskertjéből. Ezzel újra a lean
der és a piros muskátli lesz a várudvar dí
sze a levendulával együtt, mint eredetileg, a 
vár megnyitásakor. Az udvar, mint romkert 
ugyanis nem telepíthető be dísznövényekkel, 
fákkal, annak a feltárt épületek bemutatását 
kell szolgálnia. Ezért gyomtalanítottuk a vá
ros közmunkás asszonyaival a vár udvarát. 
Ez folytatódik szeptemberben a romterületen 
is. Köszönjük a virágokat az adományozó 
pécsváradi családoknak:

Gállos Orsolya 
a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke

A Gondozási Központ
ÉLETÉBŐI

Tévériport - Júniusban a Duna Televízió 
felvételt készített a pécsváradi idősellátásról. 
A műsorban az intézményvezető tájékoztatót 
adott az intézményben folyó ellátásokról és ri
portot láthattak a nézők az otthon legidősebb 
lakójával.

Anna Nap - Szép hagyomány, hogy Anna 
nap alkalmával a Fekedi kórus felkeresi a 
pécsváradi Idősek Otthonának lakóit, hogy 
német és magyar dalokkal, finom házi süte
ményekkel kedveskedjenek az ott lakóknak. 
Idén nyolc Annát köszöntöttünk névnapjuk 
alkalmából. Dóm Károlyné (Anna néni) há
rom éve költözött Fékedről az otthonba. A kó
rustagok nem felejtették el egykori társukat, 
névnapján meglátogatják, és nemcsak neki, 
hanem minden ott lakónak kellemes perceket 
szereztek. Köszönjük!

Közös szentmise- Október 7-én Máriagyüdre 
látogatnak az otthon lakói, ahol a Magya
rok Nagyasszonya Búcsú alkalmából közös 
szentmisén vesznek részt több Baranya me
gyei idősek otthona lakóival együtt.

Cserkészhírek
Cserkészcsapatunk idén harmadszorra is elvonult a város zajától, hogy 
együtt játszhasson, szórakozhasson, kirándulhasson, tanulhasson. Eb
ben az évben a Zobákpusztai Ifjúsági Táborban töltöttünk el öt napot. 
Minden nap angyalkákként vigyáztunk egymásra, rajzoltunk, zászlót 
készítettünk. Egy nap pedig segélykérő üzenet érkezett Simbától, a 
Szavannák Seregeinek Urától, amiben arra kért bennünket, hogy áll
junk mellé, segítsünk neki visszafoglalni a birodalmát gonosz nagy
bátyjától, Zordontól. Nem kevés segítség és harcra való gyakorlás árán 
Zordont elijesztettük és hálából Simbától mindenki kitüntetést kapott 
a bátorságáért. Mindez természetesen annak volt köszönhető, hogy 
kitartó, állhatatos, ügyes és bátor kiscserkészeink vannak. Reméljük, 
hamarosan hasonlóan jól érezhetjük magunkat együtt!

Külön köszönet a segítségért Somogyi Bernadettnek és Bögyös Ist
vánnak; valamint támogatóink voltak: AGROVER Kft., Kelet Mecsek 
Kft., Mecsek Drog Kft.

Brand Petra és Réder Zsófia őrsvezetők
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Három gombóc fagyi
A „Művészek a templomokért” akció ke

retében augusztus 27-én Pécsváradon adott 
koncertet művésztársaival Tokody Ilona ope
raénekes, Kossuth-díjas Kiváló Művész, a 
Halhatatlanok Társulatának tagja. A koncertet 
második alkalommal szervezte a pécsváradi 
Nagyboldog asszony templom javára a 
Pécsváradi Várbaráti Kör: a 147.300,- Ft be
vételt befizették a Pécsváradi Plébániahivatal 
számlájára.

Akik ott voltunk pécsváradiak, csak a döb
benet hangján tudunk szólni arról, ki minden
ki nem méltatta jelenlétével azt a koncertet, 
amelyen olyan művész lépett fel, a mi temp
lomunkért, honorárium nélkül, akiért szerte a

világon nem 1000,- forint belépődíjat - há
rom gombóc fagyi árát - kell fizetni. Miköz
ben templomunk felállványozva szinte kiált 
a segítségért. Miközben a közönség jelentős 
részét pécsi, mohácsi hallgatóság tette ki. Mi
közben a város mindenfelől hallja az igénye
ket, mit kellene neki tennie templomaiért.

Tokody Ilona elbűvölte közönségét és min
denkit, akivel a várban, a városban találkozott. 
Placido Domingo, Jósé Carreras partnemője 
szót nem ejtett a csekély számú közönségről, 
ő a jelenlévők lelkesedését, tetszését értékelte, 
bejárta a várat és a szívébe zárta Pécsváradot.

Gállos Orsolya

RECEPTEK
AZENGŐ-VIDÉKRŐL

„Kerek egy esztendő a Zengő alján” címmel 
jelenik meg hamarosan a Tarkabarka Alapít
vány kiadványa, mely a Zengő-vidék jellegze
tes szokásait, népdalkincsét, receptjeit gyűjti 
egybe. Ezekből az ősi receptekből szemez
getve ajánljuk most a szüret idejére a szüreti 
sóskalácsot.

Szüreti sóskalács
Hozzávalók:
I kg liszt, 15-20 dkg zsír, 5 dkg élesztő, 2 tojás 
sárgája, fél liter tej

Elkészítése: A tejet és az élesztőt egy evőkanál 
cukorral felfuttatjuk. A hozzávalókból lágy 
tésztát gyúrunk, melyet egy órára kelni ha
gyunk. Két cipót készítünk, kinyújtjuk, zsírral 
megkenjük, megsózzuk őket. A tésztából kes
keny csíkokat vágunk, melyeket egyenként 
magunk felé haladva balra sodrunk. Tepsiben 
szorosan egymás mellé rakjuk. Kelni hagyjuk, 
tojásfehérjével megkenjük, majd megsütjük. 
A kisült tészta tetejére zsírt olvasztunk, bele 
sót, borsot, tejfolt teszünk. Felforraljuk, végül 
a kalács tetejére kenjük.

Jó étvágyat!

ANYAKÖNYVI HÍREK

A TÁMOP 3.2.3. /09/2-2010-0035 - Vár a SIKEr Pécsváradon pályázat jóvoltából 5 tábor
ban 120 pécsváradi és környékbeli gyermek vakációzhatott teljesen ingyenesen 2011 nyarán 
a Dombay-tónál. A különböző tematikájú táborokban általános iskoláskorúak vehettek részt. 
A Fényes középkor táborban történelmi örökségünk nagyobb állomásaival lehetett megismer
kedni. Az olvasótáborban olyan irodalmi müveket dolgozhattak fel, melyek szűkebb és tágabb 
értelemben egy-egy család életének rejtelmeibe kalauzoltak őket. A néptánc táborban különféle 
magyarországi tájegységek táncait sajátíthatták el. A médiatáborban fotózást, újságírást és film- 
készítést tanulhattak a táborozok. Az életmód táborban halmozottan hátrányos, szegény sorsú 
gyerekek tölthettek el egy nagyon kellemes hetet.

A művelődési központ leányvásári felhívása

Pécsváradi
Leányvásár

45 éve annak, hogy 1966-ban először rendezték meg 
Pécsváradon a LEÁNYVÁSÁRT. Ebben az évben az évforduló 
tiszteletére kiállítást rendezünk, melyen az elmúlt évek tárgyi 
emlékeit, meghívóit, fotóit szeretnénk kiállítani. Ehhez kér
jük mindazok segítségét, akik rendelkeznek ilyenekkel. Kér
jük, bocsássák rendelkezésünkre, hogy ennek a nagyon szép

rendezvénynek a történetét méltóképpen mutathassuk be a nagyközönségnek.
A tárgyakat a művelődési központban lehet leadni.

Információ: 72/465-123

Önkéntes véradás
szeptember 20-án, kedden, 9-13 óra között 

a pécsváradi művelődési házban

Kedves Szülők!
A megjelentetéséhez szükséges formanyom
tatványokat keressék a védőnőknél és a mű
velődési központban.
Köszöntjük az elmúlt hónapok újszülöttjeit!

Virág Valentin Antónia
Szül.: 2011. június 29.

Víg Boglárka 
Szül.: 2011. július 12.

Gradwoh! Laura
Szül.: 2011. július 13.

Lévai Bálint
(Pécs)
Szül.: 2011. július 17.

Fodor Bálint
Szül.: 2011. július 18.

Józsa Adám
Szül.: 2011. augusztus 5.

Ignácz Norbert Alex 
Szül.: 2011. augusztus 17.
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IFJÚSÁGI FELMÉRÉS 2010

A településen élő fiatalok több mint fele nem érzi azt, hogy a települési 
önkormányzatnál figyelembe vennék a fiatalok igényeit.

Mennyire ismeri a fiatalok igényeit 
a települési önkormányzat

(n=83)

Eredmények (folytatás)
A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat tavalyi választásán, 
2010. november 6-án 83 fiatal (15 és 30 év közöttiek) töltöt
te ki azt a kérdőívet, amely a helyi fiatalok érdeklődési körét, 
szabadidős tevékenységeit, jövőbeli terveit próbálta meg fel
térképezni. A felmérést Böröcz Lívia, volt ifjúsági referens és 
Rafa-Gyovai Tibor, a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat 
munkatársa készítették. Májusi és július-augusztusi számunk 
után most folytatjuk a részeredmények közlését.
6. Pécsváradról
A helyi eseményekről az alábbi csatornákból értesülnek a fiatalok. 
Legtöbben a baráttól és ismerőstől válaszlehetőséget jelölték meg.

6,0%

nagyrészt igen 
nagyrészt nem 

In egyáltalán nem 
!□ nem tudom 

nincs válasz

9,6%

12,0%

27,7%

44,6%

Úgy tűnik, az elégedetlenek aránya mindegyik évben 40- és 50% kö
zött mozog, az elégedettek arányának változása csak a bizonytalanok 
csökkenésével jár együttMilyen kommunikációs csatornákból értesül a helyi eseményekről

A fiatalok több mint %-e maximum 3 csatornán keresztül értesül az

Mennyire ismeri a fiatalok igényeit 
a települési önkormányzat 

2002-2010

2002
(n=149)

2004
(n=55)

2006

(n=74)
1

2010
(n=83)

nagyrészt igen 25,5% 41,8% 14,9% 27,7%

nagyrészt nem 40,3% 34,5% 12,2% 44,6%

egyáltalán nem 14,1% 7,3% 33,8% 12,0%

nem tudom 20,1% 16,4% 35,1% 9,6%

nincs válasz 0,0% 0,0% 4,1% 6,0%

A települési önkormányzattal ellentétben a P1FÖ munkájával a többség 
elégedett (85,5%). Valószínűleg azért, mert maguk is szavaztak a kép
viselő-jelöltekre.

eseményekről, de jelentős a szóródás a megnevezett csatornákban.___________________________________________
A PIFŐ munkájával való elégedettség

(n=83)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□ nagyon jó ■ jó □ rossz □ nagyon rossz ■ nincs válasz

Ez a népszerűség nemcsak ennek a testületnek szól, mindegyik felmé
rés során ilyen nagyarányú - vagy ennél nagyobb - volt a támogatott
ság.
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IFJÚSÁGI FELMÉRÉS 2010

PIFÖ munkája 

2002-2010

2002

(n=138)
2004

(n=55)
2006

(n=74)
2010

(n=83)

nagyon jó 10,9% 7,3% 27,0% 18,1%
jó 75,4% 80,0% 62,2% 67,5%
rossz 10,9% 12,7% 5,4% 12,0%
nagyon rossz 2,9% 0,0% 2,7% 1,2%
nincs válasz 0,0% 0,0% 2,7% 1,2%

Ez a PIFÖ által szervezett programokon való részvételben is tetten ér
hető. Érdekes a végletek („soha” vagy „mindig”) fogyása, és a közép 
(„ami érdekel”) hízása bizonyos években.

PIFÖ rendezvényein 

való részvétel 

2002-2010

2002

(n=150)
2004

(n=55)
2006

(n=74)
2010

(n=83)

mindig 25,3% 16,4% 21,6% 15,7%
ami érdekel 49,3% 70,9% 50,0% 68,7%
Ritkán 14,0% 12,7% 21,6% 13,3%
soha 11,3% 0,0% 4,1% 1,2%
nincs válasz 0,0% 0,0% 2,7% 1,2%

A település megítélése az inkább fejlődőből a kissé pesszimistább stag- 
nálóba futott át.

Ez a pesszimista hangulat a település megtartóerején is megmutatko
zott, a maradni szándékozók aránya csökkent az elköltözni kívánók 
javára. Ennek ellenére is 50% felett van a maradni akarók aránya, de a 
tendencia előrevetíti a további fogyásukat.

Szeretne-e Pécsváradon 
élni a jövőben is 

2002-2070

2002
(n=149)

2004
(n=55)

2006
(n=74)

2010
(n=83)

nagyon 24,2% 21,8% 27,0% 18,1%
inkább igen 40,3% 45,5% 29,7% 37,3%
inkábbnem 8,7% 12,7% 9,5% 13,3%
egyáltalán nem 5,4% 3,6% 1,4% 6,0%
nem tudom 21,5% 16,4% 29,7% 25,3%
nincs válasz 0,0% 0,0% 2,7% 0,0%

Látható, hogy az idősebbek már inkább maradnának a településen. En
nek az egyik magyarázata lehet, hogy aki el kart menni, az ekkorra 
megtette már, aki pedig maradt, az már helyben megkezdte jövőjének 
építését. A középső korosztályban nagyobb a bizonytalanság ebben a 
kérdésben, mint a sokkal fiatalabbak között. A legfiatalabbakat még 
minden fontos dolog a településhez köti, és még nem is kerültek dönté
si helyzetbe. (folyt, köv.)

Szeretne-e Pécsváradon élni a jövőben Is

(n=77)

[n nagyon ■ inkábbigen □ inkábbnem □ egyáltalán nemn nem tudom Bilincs válasz

NEMZETI ÜNNEP A VÁRBAN
Folytatás a 3. oldalról

Egyre jobban érezhető, hogy valami megmoz
dult a magyar lelkekben. Valami, ami igazi, 
mélyről fakadó változást hozhat mindnyájunk 
életébe... Olyan változást, ami szívből jövő, 
mégis tudatosan vezet el bennünket, magya
rokat egy kiegyensúlyozottabb, élhetőbb vi
lágba. Ahol a remény újra kél közöttünk, ahol 
tiszták a tekintetek, bizakodók az arcok, és 
ahol egyenesek a gerincek. Ahol derűvel ter
vezhető, kiszámíthatóbb a jövő a fiatalok, a 
családok számára, és ahol mindenki élvezheti 
saját munkája gyümölcsét.
Amikor István király emléke előtt fejet haj
tunk, tisztelettel, hálával és elismeréssel em
lékezünk meg mindazokról, akik több mint 
ezer éven át becsülettel tették a dolgukat. Az 
ezeréves keresztény magyar állam a magyar

nemzet közösségének nagy és maradandó al
kotása. Közös alkotás, amely ezer esztendő 
összes nemzedékének, az ország összes va
laha volt polgárának munkájából, harcából, 
szenvedéséből, kudarcából, sikeréből, remé
nyéből és akarásából született. Közös alkotás, 
mindannyiunk tulajdona.
Kedves Ünneplő Közönség!
Sokan érezzük úgy, hogy Szent István máig 
ható érvénnyel megadta a magyar nemzet 
hivatását és küldetését. Valahogy úgy, hogy 
lennie kell Európa szívében, a Kárpát-meden
cében egy erős, gazdag, független és szabad 
országnak. Lennie kell egy államnak, amelyet 
szabad, magukban bízó és büszke emberek 
építenek maguknak a saját szájuk íze szerint.

Lennie kell egy olyan államnak, amely az ide
genbe szakadt és az anyaországban élő ma
gyarok közös tulajdona.
Az egységteremtő Istvánnak komoly üzenete 
is van számunkra. Akivel nem lehet együttmű
ködni a jó cél érdekében, azt le kell győzni, 
akivel lehet, azzal meg kell egyezni. így gon
dolkodik ma minden, hazája sorsáért aggódó, 
magyar ember. Tisztelettel és hálával gondo
lunk a szent királyra, aki helyes útra vezette a 
magyarokat, és akinek útmutatását nekünk is 
követnünk kell.

Köszönöm, hogy meghallgattak,

Isten áldja Magyarországot!”
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SPORTHÍREK
LABDARÚGÁS

Nyáron több új játékos érkezett a csapa
tunkhoz. Mohácsról jött Laki Gergely, 
Molnár Gábor, Dénes Gábor, Pogányból 
Tóth Máté és Farkas Bálint. Czifra Norbert 
Kozármislenyből és Laki János a PMFC-től, 
valamint Tóth Adrián Ausztriából jött vissza 
a csapathoz.
Első mérkőzésünket is lejátszottuk augusztus
ban: a tavalyi bajnok Sellye otthonában tud
tunk győzni 1-0 arányban Schvedics Zoltán 
góljával.

Szigeti Endre 
edző

KÉZILABDA

Június utolsó szombatján jól sikerült évzáró 
bográcspartival zártuk sérülésekkel, gondok
kal telt, de eredményes évünket. Augusztus 
1-jén már az új rendszerben (mint ismeretes, 
csak egy csapat működik tovább) megkezdtük 
a felkészülést a 2011/12-es bajnoki évre, az 
első héten napi egy, a második héttől napi két 
kemény edzéssel (2x2 óra). Felkészülésünk 
során 36 edzést, 12 edzőmérkőzést tartottunk. 
Személyi változások: 2 játékosunk az UKSE 
Szekszárd csapatában folytatja pályafutását, 
még kétjátékosunk távozott: Garai, Amold.
A volt pécsváradi csapatból érkezett Gál Pet
ra és Gál Rebeka, Komlóról pedig Janisch

Kitti. Tervezzünk még egy balkezes játékos 
igazolását, valamint elkezdte a felkészülését a 
vállműtéten átesett Nagy Evelin. Legnagyobb 
igazolásnak mégis azt tartom, hogy a tavaszi 
távozók, valamint a morális gócot alkotó volt 
„pécsváradiak” eligazolásával mentális meg
tisztulásban átesett, egymásért, egyesületért 
küzdeni tudó, akaró, igazi csapategységet 
alkotó játékosok kezdték meg a felkészülést. 
Szeptember 11-én, vasárnap kezdjük hazai pá
lyán a bajnokságot 18 órakor a Mágocs csapa
ta ellen. Továbbra is KÉRJÜK volt és leendő 
szurkolóink, támogatóink segítségét, hogy ez 
a fiatal, szerethető csapat elérje CÉLJÁT.

Valentai Csaba edző

A Komlói Rendőrkapitányság Pécsváradi Rendőrőrsének 
közérdekű bűnmegelőzési közleménye

Tisztelt tulajdonos HölgyZÚr!

Kérem, fogadja meg a Pécsváradi Rendőrőrs 
munkatársainak tanácsait a gépkocsi feltöré
sekkel, lakásbetörésekkel kapcsolatos lopá
sok, rongálások megelőzése érdekében:

1. Lehetőség szerint 22.00 és 5.00 óra 
között ne hagyja gépjárművét az utcán. Ne 
hagyjon benne (üléseken, kalaptartón, vagy a 
kesztyűtartóban) készpénzt, értékeket.

Szent István Napok
Folytatás az I. oldalról

- tette hozzá. Még mindig látogatható a Bizse 
János munkásságát bemutató kiállítás a vár
ban egészen szeptember 30-ig, a szeptember 
17-ei Csík koncertre pedig már augusztusban 
megkezdődött a jegyárusítás. (Jegyek elővé
telben a Tourinform Irodában 3.000 Ft-ért, a 
helyszínen 3.500 Ft-ért kaphatók.)
Néhány szó a Csík zenekarról:
A Magyarországon immár 23 éve működő 
Csík Zenekar elsősorban a magyar népzene 
hiteles tolmácsolója. Az utóbbi néhány évben 
olyan zenei utat választottak, amely lehetősé
get ad arra, hogy minél több embernek adjon 
a népzene váratlan, de kellemes élményt. Bát
ran mondhatjuk, hogy a népzene és a könnyű 
műfajok eddig soha nem alkalmazott, igazán 
érdekes és sikeres ötvözését egy új műfaj meg
teremtésével hozták létre.

Köszönet a Szent István Napok támogatóinak: 
Pécsvárad Város Önkormányzatának, Kisztner 
Györgynek (Pécsvárad), a CBA-nak (Pécsvárad, 
Kossuth L. u.) és Szabóné Tóka Ivettnek (STIM 
Ékszer)

2. Gépjárművét az ingatlanhoz tartozó 
zárt udvaron tárolja.

3. Javasoljuk a távfelügyeleti rendszer
be kapcsolt vagyonvédelmi riasztórendszer 
kiépítését!

4. Kísérje figyelemmel a háza környé
kén gyanús személyek megjelenését, sze
mélyleírását, viselkedését. Az elkövetők a tá
madás előtt gyakran feltérképezik az ingatlan 
belterületét, a környéket, a forgalmat.

5. Az utcáról becsengető, szolgáltatást 
kínáló, vagy túlfizetés miatt visszafizetést 
ajánló személyeket ne engedjék be az ingat
lanba.

6. Ha az illető rosszullétre hivatkozik, ne 
engedje be az ingatlanba, hívjon mentőt. Min
den ilyen esetben azonnal értesítse a rendőr
séget.

7. A bűncselekmény észlelése esetén 
őrizze meg nyugalmát és koncentráljon a sze
mélyleírásra.

8. Figyeljék meg a támadó(k) menekülé
si útvonalát, a menekülés eszközét!

9. Haladéktalanul értesítsék a rendőrsé
get (112, 107), és a helyszínen várják meg a 
járőrt. Mindent jegyezzenek fel, amit észlel
tek!

10. A helyszínt ne változtassák meg!

11. Javasoljuk az ingatlan belterületén 
mozgásérzékelővel ellátott világítás kihelye
zését.

12. Ha hosszabb-rövidebb időre elhagy
ják otthonukat, vegyék fel a kapcsolatot a 
szomszédokkal, rokonokkal. Ürítsék ki egy
más postaládáit.

13. Ha a házőrzőjük hirtelen megbeteg

szik, mérgezési tüneteket mutat, vagy elpusz
tul, fokozottan figyeljenek lakókörnyezetükre.

14. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
a lopások nagy része a sértettek felelőtlensé
géből következik be. Ne adjunk alkalmat a 
bűnözőknek, hogy anyagi javainkban minket 
megkárosíthassanak!

A bűnmegelőzés közös érdekünk. 
Kérjük, Ön is tegyen érte!

Elérhetőségeink: 72/465-004,
Járőr mobil: 06-30/226-8918

Dk. KUTAS GERGELY
ÜGYVÉD

Tájékoztatom 
a pécsváradi lakosságot, 

hogy megkezdtem 
ügyvédi tevékenységemet.

Szolgáltatásaim:
• szerződésszerkesztés
• polgári jogi, büntetőjogi 
képviselet
• cégügyek
• jogi tanácsadás

Ügyfélfogadás előzetes 
időpont egyeztetés alapján. 
Telefon: 06 70/501-9217;

06 72/312 422
E-mail:

dr.kutas.gergely@gmail.com

mailto:dr.kutas.gergely%40gmail.com
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A KÖZÖSSÉGI KERÉKASZTAL HÍREI 
Nyári táboroztatást támogattunk r

A Közösségi Kerekasztal a Család és Közös- i 
ség Alapítvánnyal karöltve idén is finanszí- I 
rozta 18 gyermek nyári táboroztatását. A tábor 
Czirokné Higi Réka és segítőtársai szerve
zésében valósult meg a Dombay-tó melletti 
Zengő-Tanodában. Az egy hetes programban 
a gyermekek kézművességet, bibliai ismerete
ket, angol nyelvi alapismereteket sajátíthattak . 
el játékos formában. A tábort Pintér Béla kon
certje zárta.
A nemzet kenyere jótékony célra

Augusztus 20-án önkormányzatunk 300 
db „nemzet cipóját” ajánlott fel a Család és 
Közösség Alapítvány számára. A cipókat lel
kes önkéntesek értékesítették, az árusításból 
50.000 Ft bevétele származott az alapítvány
nak. Köszönet az önkormányzatnak, a segítő i 
szándékú önkénteseknek, és a vásárlóknak.

Adománybolt nyílik 
Pécsváradon

A Közösségi Kerekasztal a Család és Közös- ■ 
ség Alapítvánnyal karöltve évek óta igyek
szik rendezvényekkel, adománygyűjtéssel, 
pályázatokkal segíteni közösségi céljainkat 
és az arra rászoruló családokat, tehetséges 
fiatalokat. így történt ez az adventi vásárok, 
Mikulás-napok alkalmával, a tehetséges gyér- ' 
mekek táboroztatása során, illetve köztereink . 
megszépítésénél is. A mindnyájunkat érzé
kenyen érintő gazdasági válság következmé
nyeit mérlegelve új megoldásokat keresünk 
az alapítvány és a kerekasztal által kitűzött 
célok megvalósítására. így született meg egy i 
adománybolt létrehozásának gondolata. A I 
feleslegessé vált, lecserélendő különféle tár
gyakat — úgy, mint háztartási eszközöket; 
eíektromos készülékeket; könyveket; játé
kokat; sporteszközöket; bútorokat; szükség
telenné vált, de használható gyógyászati se
gédeszközöket; kimosott, kivasalt, a mai napi . 
használatnak megfelelő ruhákat, ágyneműt, 
függönyt; szőnyeget — örömmel fogadnánk 
az egészségügyi központ úgynevezett torta
termében, ahol az átvételt és a boltot működ
tetnénk. A felajánlott és használható tárgyak i 
alacsony összegért itt megvásárolhatók lenné- ' 
nek. A befolyt pénzt az alapítvány céljaira for
dítanánk. Terveink szerint szeptember végén, 
október elején nyitna a bolt. Pontos részletek
ről a városi TV-ben tudósítunk.

Ennek érdekében készítettük el kérdőívünket, 
melynek kitöltésével a Kedves’ Olvasó is jelen
tős mértékben segítené a munkánkat. Kérjük, 
a kitöltött kérdőívet az egészségügyi központ- | 
bán, illetve a művelődési házban az „ADÓ- 1 
MÁNYBOLT” feliratú ládákban szíveskedje- . 
nek leadni. A kérdőíven kérjük, tüntessék fel 
pontos nevüket, címüket, telefonszámukat, 
hogy szükség esetén felkereshessük Önöket. 
Várunk továbbá rátermett önkénteseket, akik 
szívesen segítenének alkalmanként egy-egy i 
órát az árusításban. Minél többen vagyunk, ' 
annál ritkábban kerülne ránk a sor. Ezért HAJ
RA, bátraké a szerencse! Köszönjük szépen a 
felajánlásokat, a segítséget.
A Közösségi Kerekasztal nevében:

dr. Hutvágner Rozália 
és dr. Wilheim Andrea ClZ

1. Szokott-e adományt adni rászorulóknak?
Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül!
□ Igen, rendszeresen
□ Igen, de ritkán
□ Eddig csak egyszer-kétszer fordult ez elő
□ Nem, soha

2. Tudomása szerint az Ön közelében élő személyek
(pl. rokonok, barátok, kollégák) adományoztak-e már?

□ Többségük többé-kevésbé rendszeres adományozó
□ Akad köztük rendszeres adományozó, 

de a többség csak ritkán tesz ilyet
□ Nincs köztük rendszeres adományozó, de néhányan tesznek ilyet
□ Ismerőseim tudtommal nem szoktak adományozni

3. Hallott-e már adományboltokról, jótékonysági üzletekről ?
□ Igen
□ Nem

4. Mit gondol, juttatna-e adományt adománybolt számára?
□ Mindenképpen
□ Valószínűleg igen
□ Valószínűleg nem
□ Biztosan nem

5. Mit gondol, ismerőseinek többsége juttatna-e
adományt adománybolt részére?

□ Biztosan igen
□ Valószínűleg igen
□ Valószínűleg nem
□ Biztosan nem

6. Ön elsősorban milyen jellegű adományt tudna adni?
Válasszon ki egyet vagy többet az alábbiak közül!

□ Ruha
□ Könyv
□ Elektronikai cikk
□ Egyéb, éspedig:...............................................................................

7. Mit gondol, vásárolna-e egy adományboltban?
□ Mindenképpen, rendszeresen
□ Néha
□ Egyszer kipróbálnám
□ Soha

8. Milyen használt, de jó állapotban levő terméket látna
szívesen egy ilyen üzletben?

9. Ön önkéntesként segítene-e egy ilyen kezdeményezést
(például adománygyűjtéssel vagy árusítással)?
Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül!

□ Igen, rendszeresen
□ Igen, eseti jelleggel
□ Valószínűleg nem
□ Biztosan nem

10. Mit javasol Ön, mikor legyen nyitva az adománybolt?

□ délelőtt 2 órát
□ kora délután 2 órát
□ késő délután 2 órát
□ délelőtt és délután 1-1 órát
□ egyéb, éspedig:................................................................................
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PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

Adja meg gyermekének a behozha
tatlan előnyt!
FirSteps

Early English fór Infants and 
Children

• 1-10 éves gyermekeknek
• játékos, meseközpontú angol 

foglalkozások megfizethető áron
• mozgással, tánccal kísért énekek
• otthoni hallgatási anyaggal, 

mesekönyvekkel, foglalkoztatóval
Ingyenes bemutató óra:
Fülep Lajos KJÁMK. 
Művelődési Központ 

Szeptember 16-án, pénteken, 
16 órától

Bejelentkezés szükséges!
Bővebb információ: 
www.firsteps.hu 

Czirokné Higi Réka 
06-70-775-7032

INGYENES JOGSEGÉLY- 
SZOLGÁLAT

A PÉCSVÁRADI POLGÁR- 
MESTERI HIVATALBAN

2011. augusztus 1-jétó'l
kezdődően heti rendszerességgel, 

csütörtöki napokon, 14 és 17 óra közötti 
időszakban a hivatal épületében 

ingyenes jogi segítségnyújtó 
szolgáltatást látnak el 

dr. Bodor István és dr. Kutas Gergely 
pécsi ügyvédek.

Előzetes érdeklődés az alábbi telefonokon: 
+36/30/2176-048, 
+36/70/5019-217.

PÉCSVÁRADI
löt POLGÁRŐRSÉG
NUlMUtl

Ügyeleti telefonszámunk, 
ami éjjel-nappal hívható:

06-70-278-7115
Az esetleges adományokat, támogatói 

befizetéseket a következő 
számlaszámra várjuk:

50300044-10001428 
Továbbra is várjuk új tagok 

jelentkezését egyesületünkbe!

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR,

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR
KATEGÓRIÁKBAN

Helyszín'.
PÉCSVÁRAD, MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Időpont:
2011. SZEPTEMBER 8. 
(Csütörtök), 16 óra 

Váijuk a további jelentkezőket!
Bővebb információ:

Link Antal iskolavezetőnél 
Pécsvárad, Hegedűs Imre u. 21. 

Tel.: 06-20/926-9061 
72/465-528 

Pécsváradi Hírmondó
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 1500 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő:
Bayer Alexandra

E-mail: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

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

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

E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu 
Tördelésszerkesztés:

Nyomdai ötletek Kft., Szekszárd

Nyomdai munkálatok:
V-TESA Bt., Pécsvárad

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

