
Egy nap az idősekért

Pécsváradon 1964 óta hagyomány, hogy ősz
szel, Idősek Napján köszöntjük a 65 év feletti 
lakosokat. Az érdeklődés mindig nagy, az idő
sek mindig izgatottan várják a rendezvényt, 
már hónapokkal előtte kérdezgetik, mikor is 
lesz pontosan.
Rendszerint zsúfolásig telik a művelődési ház 
nagyterme. Ebben az évben a 650 meghívott
ból közel 300-an jöttek el a rendezvényre. 
Idén Szabó Lászlóné, református lelkész asz- 
szony mondott szívhez szóló beszédet. Az 
elengedhetetlen műsorban közreműködött a 
pécsváradi óvoda német és magyar csoportja 
is, mosolyt csalva az arcokra. A II. Béla Kö
zépiskolából trombitaszólót és verseket hall
hattunk, amit Gubik Józsefné szólóéneke és 
Vörös Irma verse követett. Az est meglepe
tésvendége a bonyhádi Beavis együttes volt, 
mely népszerű melódiákat és operett sláge
reket szólaltatott meg. Ezúton is köszönjük a 
szereplőknek és felkészítő pedagógusaiknak,

hogy áldozatos munkájukkal szebbé tették az 
ünnepet.
A hagyományokhoz híven, a 90 éven felüliek 
és jubileumi házassági évfordulójukat ünnep
lő házaspárok emléklapot és virágot vehettek 
át. Az ajándék csak jelképes, mégis többen 
könnyekig hatódtak. „Minden együtt töltött év 
ajándék” hallani az ünnepeitektől. Ebben az 
évben az Albert házaspár büszkélkedhet a leg
nagyobb múlttal. 67 éve kötöttek házasságot. 
A két legidősebb pécsváradi lakos Kuppi Er
zsébet (101) és Rákóczy Istvánná (96), a Gon
dozási Központ lakói. Szívből kívánunk sok 
boldogságot, jó egészséget valamennyiüknek. 
A rendezvény Pécsvárad Város Önkormány
zata a Magyar Vöröskereszt és Deák Tibor tá
mogatásával jöhetett létre, akinek ezúton is 
magam és a sok csillogó idős szempár nevé
ben szeretnék köszönetét mondani.

Kárpátiné Kovács Zita

Legidősebbek: 90 éves
Hüttner Bálintné 
Kéméndi Istvánná 
91 éves:
Kéméndy Stefan 
Mester Mihályné 
Papp Károlyné 
Géczi Jánosné 
Albert Jánosné 
Osváth Imréné 
Varga Lajosné 
94. éves 
Lerch Károlyné 
96 éves:
Rákóczy Istvánná 
101. éves 
Kuppi Erzsébet

50 éve házasok:
Dr. Novotny Iván és Gellér Terézia 
Hesz Antal és Mosonyi Mária 
Baumhoczer József és Schön Terézia 
Weintraut János és Varga Mária

55 éve házasok:
Wittembart Ferenc és 
Bánusz Magdolna 
Dittrich Ede és Sasvári Katalin 
Hauck Nándor és Szorg Rozália 
Fullér Pál és Kollár Mária

61 éve házasok:
Komári József és Tanó Rozália 
Buszlauer András és Gungl Katalin 
Hering Sándor és Oberritter Hona

62 éve házasok:
Simon János és Török Margit 
Apaceller József és Merk Julianna 
Pusch József és Harmat Katalin 
Amrein István és Gerner Katalin

64 éve házasok:
Pusch József és Friesz Éva

67 éve házasok:
Albert András és Bazsó Erzsébet

Pécsvárad. A hely, ahol élünk. Mindegy, hogy itt születtünk, vagy csak ide 
sodort az élet... nap, mint nap végigmegyünk a Kossuth utcán, a buszmeg
állótól el a társasok alatti üzletsor mellett, amit a két patika fog közre. Talán 
észre sem vesszük a hétköznapok rohanásában, de vessünk csak egy pillan
tást Mártusz József fényképére! Ugye milyen gyönyörű? És ugyancsak eláll 
a lélegzetünk, ha az ünnepi fényekbe öltözött főutcán sétálunk haza este, 
fáradtan.
Ezzel a felvétellel kívánok minden kedves olvasónak és helyi lakosnak bol
dog, békés, áldott karácsonyi ünnepeket, sikerekben, szerencsében és egész
ségben gazdag boldog új évet.
Továbbá itt szeretnék köszönetét mondani minden tudósítónak egész éves mun
kájáért, a cikkek írásáért, a határidők betartásáért, a kedves együttműködésért. 
És bíztatnék mindenkit, hogy a közösség számára fontos, vagy érdekes informá
ciókat cikkek, olvasói levelek formájában osszák meg az újság feltöltésre váró 
hasábjain.
Valamint köszönetét érdemel Bayer Alexandra eddigi áldozatos és lelkiismere
tes szerkesztői munkája, melynek eredményeképpen színvonalas újság jött létre 
hónapról hónapra Pécsváradról, Pécsváradnak. Köszönöm, hogy egy jól felépí
tett újságot vehettem át, bízom benne, hogy legalább olyan színvonalon tudom 
folytatni. Weintraut Rita - szerkesztő
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Önkormányzati Napló 
a képviselő-testület 

noveber 28-án tartott üléséről

Tájékoztató
az önkormánzat háromnegyed 
éves pénzügyi helyzetéről

Dr. Bíró Ferenc és Fullér Péter megtar
tották az önkormányzat szokásos három
negyed éves pénzügyi beszámolóját. Pol
gármester úr felhívta rá a figyelmet, hogy 
a következő időszak nagy pénzmozgásai 
miatt az egy hónap múlva esedékes év 
végi beszámoló sokkal reálisabb képet 
fog adni városunk pénzügyi helyzetéről. 
Elmondta, a városnak folyószámla hite
le van, ami olykor nő, olykor csökken, 
de a 30-40 milliós hiány tartósnak tűnik. 
Hangsúlyozta, a hiány nem a rossz gaz
dálkodás miatt alakult ki, hiszen a terve
zett költségvetésben is így szerepel. Ami
be a jelenleg fennálló hitelválságot nem 
kalkulálták bele, így jónak mondható, 
hogy a tervezett költségvetés hiányt nem 
lépi túl az önkormányzat.
A képviselő-testület a pénzügyi beszámo
lót egyhangúan elfogadta.

2. helyi védelembe vétel

A Pécsvárad és Zengővárkony határában 
lévő szelídgesztenyés védelmét eddig 
egy kormányrendelet biztosította, azon
ban ez megszűnik. Ezért ezentúl a védett
séget helyi rendelettel kell biztosítani. 
Polgármester úr javasolta a 6,5762 hek
tár kiterjedésű terület helyi jelentőségű 
védett természeti területté nyilvánítását. 
A szelídgesztenyés természetvédelmi ke
zelési feladatait ellátó személyek és szer
vezetek ezentúl tehát a területek tulajdo
nosai, Pécsvárad Város Önkormányzata, 
a Vár Kft. és a Pécsváradért Alapitvány. 
Gállos Orsolya kérdésére polgármester úr 
elmondta, hogy Zengővárkony is ugyan
ilyen rendelettel fogja biztosítani a gesz
tenyés védelmét.
A Szelídgesztenyés helyi védelembe vé
telét a képviselőtestület egyhangúan elfo
gadta.

Alapító okirat módosítása

A városi sportcsarnokot és az uszodát 
is a Kodolányi ÁMK általános iskolájá
hoz csatolták, így az intézmény új neve 
Kodolányi János ÁMK Német Nemze
tiségi Általános Iskolája, Tornaterme és 
Tanuszodája lett. A tagintézmények eddig 
a művelődési központhoz voltak nevesít
ve. A változtatásokra azért volt szükség, 
mert így a fenntartás költségek az iskola 
költségeihez adódnak. Ha az új közokta
tási törvény átvállalja az iskolák finanszí
rozását, akkor az uszoda költségei alól a 
város mentesül. Egyenlőre csak a műve
lődési központ okiratát lehet módosítani, 
mivel tanév alatt az iskola okirata nem 
módosítható..
A képviselőtestület egyhangúan támogat
ta az alapító okirat módosítását.

ENERIN szerződés ismertetése

Polgármester úr ismertette az ENERIN 
Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Tár
sasággal kötendő szerződést. Az Ön- 
kormányzat a város területén lévő aktív 
elemek használati jogát átadja a társaság
nak, aki vállalja, hogy korszerűsíti azo
kat. Egy speciális előtét felhelyezésével a 
világítótestek éjféltől a hajnali órákig ki
sebb fényteljesítménnyel fognak világíta
ni. így 40%-os megtakarítás is elérhető, 
ami éves szinten 10 milliós nagyságren
dű lehet. A teljes beruházás költsége 6 év 
alatt térül meg.
A képviselő-testület egy tartózkodás mel
lett elfogadta a szerződés feltételeit.

Önkormányzati
földterület értékesítése
Az önkormányzat 6 millió forintos áron 
kívánja értékesíteni a Kodolányi utca 13. 
számú 14 hektáros földterületet. Ha a 
Nemzeti Földalap nem él elővételi jogá
val, a két pályázó közül az veheti meg a 
telket, aki elővásárlási joggal rendelkezik.

Beszámoló a leányvásárról:

Tóth Györgyi, az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság elnöke Leányvásárról 
tartott értékelésében elmondta, hogy a 
Szentháromság-tér, mint új helyszín na
gyon jónak bizonyult. Ezért szeretnék 
igazi rendezvénytérré alakítani, ami nem 
csak a Leányvásárok alkalmával használ
ható, hanem a szokásos augusztusi prog
ramok otthonául is szolgálhatna.
Az ide Leányvásár másik nagy pozitívu
maként a pécsváradi és a zengővárkonyi 
tánccsoport ok sikeres együttműködé
sét említette. Továbbá javasolta az ön- 
kormányzatnak áramlekötő dobozok be
szerzését, mivel jelenleg minden évben 
bérelik, ami jelentős költségekkel jár. Be
számolt még a november 22-ei vacsorá
ról, amit a rendezvényen segítő önkénte
seknek szervezett a művelődési központ 
köszönetének kifejezése képpen. Polgár- 
mester úr megköszönte az önkéntesek 
segítségét, és elmondta, megkezdték a 
Leányvásár felterjesztésének előkészüle
teit a szellemi kulturális örökség nemzeti 
jegyzékébe.

Iskolaépítés

Az iskolaépítés jelenlegi állásáról polgár- 
mester úr elmondta, december 5-én zárul 
az ajánlattételi időszak a közbeszerzés
ben, utána a bírálati időszak következik, 
így január elején kezdődhetnek meg a 
szerződéskötések.

Testvérvárosi kapcsolatok

A pannonhalmi látogatásról tartott él
ménybeszámolót polgármester úr és 
Benkő László. (Az útról bővebben a 3. 
oldalon olvashatnak.)

Napelemek a művelődési 
központ tetőszerkezetén

Felkerültek a napelemek a művelődési 
központ tetőszerkezetére, így a komple
xum éves áramfogyasztása a felére csök
kenhet. Polgármester úr mindenkit meg
nyugtatott: a napelemek nem csak napos 
időben működnek. Köd esetén is termel
nek energiát, igaz, csak 20%-os hatást 
fejtenek ki.
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Testvérvárosi látogatás Pannonhalmán
Hazai testvérvárosában, Pannonhalmán járt 
november 25-26-án a pécsváradi képviselő- 
testület dr. Bíró Ferenc polgármester veze
tésével. Bagó Ferenc házigazda polgármes
ter és a pannonhalmi testület tagjai, valamint 
Kovács Szabolcs jegyző bemutatták a város 
nemrég megnyílt létesítményeit. Az egykori 
rendőrség épületében teljes helyreállítás után 
indult a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol
gálat. Új rendelőintézetüket is bejárhattuk, 
továbbá megismertük a városközpont szépí
tésére vonatkozó elképzeléseket, valamint a 
termálfürdő-szálloda terveit. Valamennyi pá
lyázati úton valósul meg, akárcsak a Szent 
Benedek Rendi Főapátság igen jelentős fej
lesztései: ezúttal az apátság gyógynövény
kertjében jártunk. Itt működik a növényi hul
ladékot és forgácsot feldolgozó igen modem 
fűtőrendszer, amely ellátja az egész apátságot 
- a bencések ugyanis minden korban a fejlő
dés élén jártak.
Győri látogatásuk alkalmával a két testület 
tagjai képet kaptak a sikeres modem város
rehabilitációról, a püspökvárról, a székes- 
egyházról, a megújuló ódon utcákról, ame
lyekben pezsgő a kereskedelmi élet - nem kis részben a szlovák és 
az osztrák bevásárló-turizmusnak köszönhetően. Végül Pécsvárad régi 
barátja, Csóka Gáspár atya mutatta be a győri Bencés Gimnázium ne
vezetességeit.

Képünkön: balról Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző, 
dr. Bíró Ferenc és a két képviselőtestület tagjai a pannonhalmi város
nézésen.

Fotó: Orbán Péter

• December 19. hétfő: Eurodance évzáró 
táncgála 17 órától a művelődési központban.

• December 20. kedd: Véradás a művelődési 
központban 8 és 13 óra között a Magyar 
Vöröskereszt szervezésében. Adj vért, és 
ments meg három életet!

• December 21. szerda: a Felvidéki klub 
karácsonyi klubnapja 17 órától a művelődési 
központ klubhelységében.

• December 30-31: Szilveszteri Focikupa a 
sportcsarnokban.

• December 30. péntek: hagyományos 
Szilveszteri Zengő túra a Pécsváradi 
Várbaráti Kör szervezésében. Találkozó 10 
órakor a Kossuth téren, pezsgőbontás 12 
órakor a Zengő csúcson.

• December 31. szombat: Szilveszteri 
PIFÖ bál. A zenéről a Joker gondoskodik, 
a jó hangulat garantált. Asztalfoglalás 
és jegyvásárlás a Tourinform irodában 
elővételben 2700 forintos, a helyszínen 3000 
forintos áron.

• Január 5-étöl: minden csütörtökön 15 órától 
Kreatív Töltőállomás néven mozgásszínház 
indul. Jelentkezni Walter Katánál lehet. 
(Bővebb információ all. oldalon)

• Január 8. vasárnap: a Pécsváradi Big Bánd 
Újévi koncertje 15 órától. A koncertre 
a zenekar által kiadott tiszteletjegyek 
érvényesek Wagner Józsefnél, az együttes 
vezetőjénél igényelhetők.
•Január 12. csütörtök: 10 és 15 órától a Bajai
Színház zenés előadása: Óz a nagy varázsló 
címmel. Jegyek a Tourinform irodában 
kaphatók.

• Január 17. kedd: 18 órától Világjáró klub. 
A belépés ingyenes.

• Január 20. péntek: 17 órától a 20 éves 
Pécsváradi TV kiállítás megnyitóval 
egybekötött jubileumi ünnepsége a 
művelődési központban.

• Január 23. hétfő: Népdaléneklési verseny 
döntője 14 órától a művelődési központban.

• Január 21. szombat: Svábbál. További 
információk és jegyek a Tourinform irodában.

• Január 27. péntek: a II. Béla középiskola 
Szalagavató bálja a művelődési központban.

Az uszoda decemberi 
nyitvatartása:

Utolsó nyitvatartási nap:
2011. december 16. péntek.
2011. december. 17-e és 2012. január 01 -e 
között az uszoda zárva tart.

Nyitás: 2012. január 2-án, hétfőn, 6 órakor.

ú'---------------—'—"— ------z— -------s20. Oévbúcsúztató Zengő túra
20. alkalommal rendezi meg szilveszteri Zengő-túráját a Pécsváradi Várbaráti Kör. A fennállásának 30. évfordulóját idén ün
neplő egyesület tagjai és a hozzájuk csatlakozók első ízben 1992. december 30-án vágtak neki a havas Zengőnek. A kirándulás 
feledhetetlen volt, s azóta minden évben egyre többen másszák meg a csúcsot.

Az idei túra is december 30-án, 10 órakor indul a Kossuth térről, és várhatóan 12 órakor együtt köszöntik a résztvevők az új 
esztendőt a Mecsek csúcsán.

Gállos Orsolyas_______________________z
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

• Az októberi papírgyűjtésen az alsó tagozatosok 9.265, a felső tago
zatosok 10.818 kg papirt gyűjtöttek össze. Köszönjük a gyerekek és a 
szülők szorgalmát!

• Idén a hatodik évfolyam tanulói készítették az. október 23-i meg
emlékezést. Kissé rendhagyó módon (a kisgyermek szemüvegén ke
resztül megmutatva) elevenítették fel az eseményeket. A második vi
lágháború lezárásától kezdve, a szovjet megszállás, a kitelepítések, az 
úttörőmozgalom képeinek felvillantása után került sor a forradalom 
megjelenítésére. A műsort Koncz Zsuzsa dala, valamint neves költő
ink versrészletei fűszerezték. A zord idő ellenére sokan gyűltek össze 
23-án délelőtt a Kossuth téri ’56-os szobornál. Gratulálunk a műsor
ban szereplő gyerekeknek: Becker Bálint, Bogdán Márió (6.a), Andrics 
Csenge, Békefi Nikolett, Börcsök Erik, Farkas Gergő, Hering Vivien, 
Penczel Richárd, Poller Péter, Somogyvári Mercédesz, Szendrői Ben
ce, Zsigrai Balázs (6. b), az énekkar tagjainak: Bencze Renáta, Gyenis 
Barbara, Háry Anna, Hock Kitti, Németh Cintia, Németh Ninetta, 
Szincsák Elizabet (7.a), Fuller Botond, Weigert Klaudia (7. b), vala
mint a műsort összeállító és a gyerekeket felkészítő kollégáknak: Boris 
Sándoménak, Oszbach Ritának és Somogyi Bernadettnek a színvona
las műsorért.

• November 11—ét, Márton napját a művelődési házban ünnepelte 
az alsó tagozat. Köszönjük a hangulatos műsort a 2. évfolyam diákja
inak és felkészítő tanáraiknak Szabó Tamásné Gasteiger Eszternek és 
Szakálosné Panta Dórának.

• Az elsősök november első hetében vihették haza az I. negyedéves 
írásos értékeléseket eddigi munkájukról.

• November 15-én a D.A.D.A program keretében a rendőrség képvi
selője tartott előadásokat a 3-4. évfolyamon.

• November 15-én Pécsett a Művészetek Házában volt a „A mecseki 
láthatatlanok nyomában” címmel kiírt irodalmi és rajzpályázat ünne
pélyes díjátadója. A pályázatot azzal a céllal hirdették meg, hogy az 
1956-os forradalom és szabadságharc Pécs környéki utóvéd harca mél
tó helyre kerüljön a mai nemzedékek emlékezetében. Neves művészek 
- Csizmadia László, Szatyor Győző, Balázs Balázs - értékelték a beér
kezett munkákat. A pályázaton alsó és felső tagozatos diákjaink is szép 
számban vettek részt.

Díjazottak:
Második évfolyam:

I. helyezett: Gungl Gréta (2. b)
II. helyezett: Rózsa Viktória (2. b)
III. helyezett: Gál Dorina (2. b)

Harmadik évfolyam:
I. helyezett: Hantosi Koppány (3. b)

Negyedik évfolyam:
I. helyezett: Emeneth Petra (4. b)
III. helyezett: Pere Gergő (4. b)

5-6. évfolyam:
1.helyezett: Kempf Amélia (5.b)

7-8. évfolyam:
I. helyezett: Bencze Renáta (7.a)

Gratulálunk a díjazottaknak és felkészítő tanáraiknak Wagnemé 
Rozmer Anikónak, Patonainé Link Zsuzsannának és Kárász Rózsának!

• November harmadik hetében tettek látogatást a jelenlegi ötödik év
folyamon a volt alsós osztályfőnökök, hogy nyomon követhessék, ta
nítványaik hogy állnak helyt felső tagozatos diákkén.

• November 21 -én munkaértekezletet tartott a tantestület, majd este a 
szülők fogadóórákon vehettek részt.

• Advent első szombatján az alsó tagozat német szakkörösei adtak 
hangulatos adventi műsort a művelődési házban. Köszönjük a gyere
kek és felkészítőjük, Szabó Tamásné Gasteiger Eszter munkáját!

• A Pécsi Egyházmegye 2011-ben, a család évében szabadon válasz
tott technikájú képzőművészeti alkotások készítésére hirdetett pályáza
tot „A keresztény család” témában.
Iskolánk tanulói közül Kőnig Zsófia 8. a osztályos tanuló üvegfest
ményével I. helyezést ért el. Kempf Amélia 5. b osztályos tanuló se
lyemfestményével pedig a II. helyen végzett a rangos megméretteté
sen. Alkotásaikat a pécsi székesegyház altemplomában állították ki. 
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő tanáruknak, Kárász Rózsá
nak! További, kitartó szakköri munkájuk bizonyára még sok sikert hoz 
számukra.

• Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy az aktuális és a korábbi tan
évek eseményeit megtalálhatják iskolánk honlapján: www.kodolanyi. 
atw.hu, ugyanitt megtekinthetik rendezvényeinkről készült fotókat is.

Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi

Engeni utazás
A Kodolányi János ÁMK Német Nemzetiségi Általános Isko
lájából négy 8. osztályos tanulónak nyílt lehetősége arra, hogy 
pannonhalmi diákokkal együtt Engenbe utazzon. Engen Pan
nonhalma németországi testvérvárosa, a Fekete-erdőben talál
ható. A 8. a osztályból utazó diákok Taksonyi Beatrix Nikolett, 
Künsztler Dóra, Tamás Luca és Bálint Benjámin voltak. Kísérő
ként Wágner Jánosné tanárnő is velünk tartott.

Első nap: (okt. 24): Pannonhalmára megérkeztünk, ahol kedves fogad
tatásban volt részünk.

Második nap: Reggel indultunk a hosszú útra, kalandokkal teli utazás 
várt bennünket. Az úton két alakalommal is lerobbant a busz. Bár any- 
nyira nem bántuk, mert így legalább volt alkalmunk megismerkedni 
útitársainkkal.

Harmadik nap: A „Werkrealschule”-ban kaptunk reggelit. Utána be
tekinthettünk a német gyerekek tanóráira (informatika, angol, német). 
Ezek után ebédelni mentünk, és felkészültünk a túrára. Megnéztük a 
Petersfels barlangot, majd a város megtekintése közben vásárolhattunk 
is.
Negyedik nap: Reggel gyülekezés az iskolánál, majd kirándulás kö
vetkezett a környékre autóbusszal (Donaueschingen: Duna-forrás, a 
Bodeni tavon található Reichenau-sziget, Hegau)

Ötödik nap: Városnéző séta a történelmi óvárosban és fogadás a vá
rosházán a polgármesternél. Ezt követően túráztunk a Hohenhewen- 
hegyre, ahol a hegytetőn grilleztünk. Este búcsúparti volt az iskolában. 
A következő nap sajnos már a hazautazás következett. Mindannyian 
nagyon jól éreztük magunkat, új barátokat szereztünk. Köszönjük a 
pannonhalmi és a pécsváradi iskola igazgatóinak, tanárainak, hogy tag
jai lehettünk ennek a kis csapatnak.

Taksonyi Beatrix Nikolett és Künsztler Dóra 8. a

http://www.kodolanyi
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"Az udvaron vaskalapú,
krumpliorrú hóember
hirdeti, hogy megérkezett
szélparipán December”

Zelk Zoltán: December

Egy nap a történelem 
és a természet ösvényem

Az Öko-Pannon Kft. pályázat nyerteseiként 
egy napot tölthetek diákjaink a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Béda-Karapancsa tájegységén. 
A nap első felében a Mohácsi Történelmi Em
lékhelyre látogattak el. A tömegsírok között 
sétálva felidézték az egyik legemlékezetesebb 
csatánk történéseit, kipróbálhatták régi korok 
fegyvereit és íjászkodtak is.
A második állomás a Kölkedi Fehér Gólya 
Múzeum volt. A tárlatvezetésen megismerték 
a gólyák táplálkozási szokásait, fészkelésük 
módját, vonulási útvonalukat. Megismerked
tek a gólyagyűrűzéssel és a világ gólyáival. 
Ebéd után gyalogosan vágtak neki az 5 km-es 
túrának, amely során megismerkedtek az ár
tér működésével, ízelítőt kaptak az árvizek és 
az ártéri gazdálkodás összefüggéseiről, őseink 
életmódjáról. Fáradtan, de élményekben és új 
ismeretekkel gazdagabban tértek haza a nap 
végén.

„Adj vért
és ments meg három életet!”

A biztonságos hazai vérellátáshoz évente több 
mint 430 000 egység vérre van szükség. Eh
hez évente közel félmillió önkéntes ember
társunk véradományát, önzetlen segítségét 
várják beteg embertársaink. Másodízben ren
dezték meg intézményükben a Komlói Vér
adó Állomás közreműködésével a véradási 
akciót. A diákok mellett a dolgozók, illetve

családtagok, ismerősök is fontosnak tartották 
a segítségnyújtásnak ezt a módját. Összesen 
23-an adtak vért.

Idősek napja
Hagyományosan ezen a napon ellátogattak 
diákjaink a pécsváradi idősek napközi ottho

nába. Énekkel, versekkel és egy szép mesével 
örvendeztették meg az otthon lakóit. A műsor 
után a szereplőket sütire és üdítőre invitálták 
a vendéglátók.

„Öltözz pirosba!”
November 25-én az tanulók és dolgozók csat
lakoztak a Szemem Fénye Alapítvány „Öltözz 
pirosba” akciójához. Azok, akik részt vettek a 
krónikus betegségben szenvedő gyerekeket és 
családjaikat segítő intézmények számára indí
tott adománygyűjtésben, piros ruhában jelez
ték segítő szándékukat. Az adománygyűjtés 
egész héten folytatódott. Az összegyűjtött fel
ajánlásokat postai úton juttatjuk el az alapít
vány címére. Ez a nap az összefogás és a jó
tékonykodás napja volt, hiszen, ha sokan a jó 
ügy mellé állunk, akkor Magyarország beteg 
gyermekein segíthetünk.

Szülői klub
Második alkalommal tartottunk klubfoglalko
zás a szülők számára, ahol hasznos informáci
ókat és tanácsokat kaphattak aktuális témánk
ról, a szociális juttatásokról. A pécsváradi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai tartottak előadást, melyet ezúton 
is köszönünk Schmitter Hajnalkának és Végh 
Emőkének.

Rajzpályázat
Az elmúlt hónapban Pécsváradon a régmúlt 
hagyományát felelevenítő Leányvásár volt.

Intézményünk rajzpályázatot hirdetett” Le
ányvásári forgatag” címmel. Akinek nem volt 
lehetősége sétálni a vásári forgatagban, érezni 
a sült gesztenye illát és megkóstolni a finom 
mézeskalácsot, látogatást tehetett a helyi kul- 
túrházba ahol kiállítás volt a régmúlt leány
vásárokról, számtalan gyönyörűen elkészített 

ékszert, népviseletet láthatott. A 
hagyományos vásár és a kiállí
tás kitűnő ötleteket adott a rajzok 
elkészítéséhez. A legjobb alkotá
sok jutalomban részesültek.

Adventi készülődés...

„Csináld magad” kreatív délutánt 
tartottunk a szülök és gyerekek 
részére, melyen sok ötletes, kará
csonyi ajándék született. Készül
tek asztali- és karácsonyfadíszek, 
üdvözlőkártyák, és mindenki el
sajátíthatott egyszerűbb és nehe
zebb csomagolási technikát. A 
munka közben pihenni vágyókat 
teával és süteménnyel kínáltuk.

Összeállította: 
Ecker Katalin, Kolmann Éva

Mozogj, játssz, 
légy szabad!

„Kreatív töltőállomás” néven indul az 
első pécsváradi mozgásszínház műhe
lye 2012. január 5-én.
Egy olyan nyílt tréninget képzelj el, 
ahol sokat játszunk majd: bizalom
játékokon, mozgáskészség-fejlesztő 
gyakorlatokon vehetsz részt, impro
vizációs helyzeteket próbálhatsz ki. A 
műhelymunka során egy biztonságos 
teret hozunk létre, ahol „megtörtén
hetnek dolgok”, ahol merhetsz rossz 
csúnya vagy éppen elragadóan csodá
latos lenni.
A cél a mindenkiben meglévő kreati
vitás feltárása és fejlesztése. Ha úgy 
érzed, hogy szívesen játszanál egy 
biztonságos játszótéren, ha szereted 
a színházat, a mozgást, ha olykor azt 
gondolod: „Nahát, ezt én is mondhat
tam volna, csak nem tudtam ilyen ha
mar, ilyen jól megfogalmazni!”, ha ér
zed, hogy sok minden van benned, de 
nem tudod kifejezni - akkor gyere el, 
és tedd szabaddá magad!
Éld át a kreativitás örömét, és ne fe
ledd: az improvizáció az önbizalmat 
és a kommunikációs készséget is fej
leszti!

Walter Katalin - csoportvezető
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ÓVODAI HÍREK

„Tanulás egymástól”
Beszámoló a hartbergi tapasztalatcseréről

A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és 
Szakmai Szolgáltatások Központjának 15 
éves partnerkapcsolata jóvoltából tavaly ősz
szel az osztrák hartbergi BAKIP iskolaköz
pontból két óvodapedagógus növendéket fo
gadott óvodánk, akik nálunk töltötték szakmai 
gyakorlatukat.
Ennek a kapcsolatnak a folytatásaként idén 
ősázel a majsi, a bólyi és a pécsváradi óvo
dából látogathattak el óvodapedagógusok 
Hartbergbe. Pécsváradról Hegyi Anasztázia és 
jómagam, vettünk részt ezen az interkulturális 
továbbképzésen. Tapasztalatcserére és is
meretek megosztására szolgált a találkozó. 
"Tanulás egymástól"- foglalta össze Nagy

Lajosné, Ilike, a projekt főkoordinátora, miu
tán prezentáltuk az óvodánkban folyó nevelő
oktató munkánkat és módszereinket.
A programsorozat középpontjában az ének

zenei nevelés, a bölcsődei gondozás és a szá
munkra új módszer, a „Kett pedagógia” állt. 
A közös éneklés, táncolás, ritmikus gyakorla
tok mellett megtudtuk, hogy a „Kett pedagó
gia” egy olyan valláspedagógiai módszer, ami 
nemcsak a gyermekekhez, de a felnőttekhez 
is nagyon közel áll. A módszer pozitív képek
kel dolgozik, amelyek reményteljes jövőképet 
alkotnak, és gyógyító erőket mozgatnak. Kö
zéppontban a gyermek áll, mely az élet legna
gyobb ajándéka, és egyben Isten ajándéka. A 
nagyon megérintő foglalkozáson „lecsende
sedtünk, megnyugodtunk” utána pedig lelki
leg feltöltődtünk, testileg felfrissültünk.

Ezen kívül bepillantást nyerhettünk a bölcső
dei és óvodai csoportok életébe, munkájába. 
Számos ötlettel gazdagodtunk. Épp a Már- 
ton-napi lampionos felvonulásra készülődtek 
és egy lampionos műsorral kedveskedtek az 
óvodás gyerekek.
A „nyitott óvodai rendszer” módszere alapján 
működő furstenfeldi óvodába is tettünk egy 
látogatást.
A szakmai ismeretszerzés, közös élmények 
mellett az osztrákok mérhetetlen nagy ven
dégszeretetében lehetett részünk. Névre szóló 
ajándékot kaptunk, megismerhettük történel
mi múltú városukat: az óvárost a régi üzletek
kel, a főteret a városházával, templommal és 
a hangulatos kávézójukat. Sok új szakmai ta
pasztalattal, élménnyel, térhettünk haza, amit 
fel tudunk használni munkánk során.
Nagyon örülünk, hogy eljuthattunk ide és kö
szönettel tartozunk a Pécsváradi Német Ki
sebbségi Önkormányzat támogatásáért.

Weintrautné Benács Zsuzsanna

Szülők - Nevelők bálja

Hosszú idő után a Szülői Munkaközösség 
kezdeményezésére újra szerveztünk óvodai 
Szülők - Nevelők bálját a művelődési köz
pontban 2011. november 19-én.
A rendkívül jó hangulatról a RANDY zene
kar gondoskodott, amit ezúton is köszönünk! 
A bált a gyerekek nyitották meg mai modem, 
és német nemzetiségi tánccal! Ezekbe a tán
cokba bevonták a kicsik a szülőket is, így már 
a bál elején remek volt a hangulat. Köszön
jük a Szülői Munkaközösség szervező mun
káját, mely nélkül a bál nem valósulhatott vol
na meg!
Továbbá az óvodások és az óvoda valameny- 
nyi dolgozója szeretne köszönetét mondani 
azoknak, akik részt vetettek az óvodai bálon, 
illetve támogatói jeggyel és tombola tárgyak 
felajánlásával hozzájárultak a bál sikeréhez! A 
bál teljes bevételét karácsonyi játékok vásár
lására fordítjuk.

Breitenbach Antalné

Zsebemben a nagyvilág
ró'ss Zsolt, az első magyar állampolgár, 
aki megmászta a Mount Everestet november 30-án 

a Világjáró klub vendége volt.

Nem hiába telt meg a művelődési központ nagyterme, igazán 
izgalmas, lebilincselő és őszinte élménybeszámolót hallhatott 
a nagyérdemű. Az extrém sport minden szépségét és veszélyét 
átélhették a jelenlevők. Fotókkal és videó felvételekkel tarkított 
előadásban láthatták, hogy hódított meg Erőss Zsolt kilenc 8000 
méter feletti csúcsot, hogyan ment jelenlegi feleségével „hegyi 
randira” és hogy épült fel egy olyan baleset után, ahol egyik lábát 
amputálni kellett. „ Ezen a felvételen a kislányommal együtt tanulunk 
járni... bár neki kicsit jobban megy ” - mondta a kórházi felvételek 
közben. Ám kilenc hónap múlva már egy 8000 méter magas 
hegycsúcson mosolyog vissza a fotóról. „Az emberekben rengeteg 
erő, és tartalék van ” - mondja „és egy hegycsúcs meghódítása után 
egyszerűen könnyebbnek látjuk a világot”. Vetített részleteket „A 
hópárduc talpra áll” című dokumentumfilmből, mely a kórházi

időszaktól egészen az első komoly expedícióig, a himalájai 
rehabilitációs túráig kísérte figyelemmel Zsolt életét. család, 
a barátok és a mászó társak sokat segítettek abban, hogy újra 
aktív és tartalmas életet élhetek, és sikerült a traumát pozitívumba 
átfordítanom ” - vallja.
Az előadás után kérdések véget nem érő sora következett, majd a 
hegymászó saját képeiből készült falinaptárakat vásárolhatta meg 
a közönség. A dedikálás spontán beszélgetésbe csapott át, még 
sokáig faggatták a jelenlévők a barátságos előadót.
A kéthetente megrendezésre kerülő Világjáró klubokat Ripszám 
István szervezőmunkájának köszönhetjük, aki elárulta, hogy 
az Antarktiszon kívül már a világ összes kontinenséről volt 
fényképvetítéssel egybekötött élménybeszámoló. „Mindig 
jön valaki, aki volt valahol" - mosolyog Sárközi Gergely, a 
klub rendszeres résztvevője. „Sokkal jobb, mint otthon nézni a 
sorozatokat” - teszi hozzá. A következő világjáró klub 2012. 
január 17-én, kedden 18 órától lesz a művelődési központban.

IE R.
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Családi est a Mozgáskorlátozottak Egyesületében

November 12-én tartottuk immár hagyomá
nyos családi estünket a Zengő étteremben. 
A szokásostól eltérő módon idén vendége
ket hívtunk: a mohácsi egyesület klubját és 
a szigetvári csoport vezetőségét. Rendezvé
nyünkön köszöntőt mondott városunk polgár- 
mestere, dr. Bíró Ferenc és részt vett az MBE 
megyei titkára, Farkas László is.

Elhangzott, hogy 2012 mind a tagcsoportunk
nál, mind a klubnál a választások éve lesz. A 
január 3-ai klubnapon kerül sor a vezetőség 
megválasztására, mivel jelenlegi klubveze
tőnk Gungl Jánosné egyéb elfoglaltságai miatt 
nem tudja a jövőben feladatát ellátni. A tag

csoport vezetőségének is lejárt a megbízatása, 
itt a vezetőségválasztásra 2012. február 23-án, 
16 órakor kerül sor. Bízunk benne, hogy so
kakat érdekel a jövő és nagy számban jönnek 
el szavazni.
A köszöntők után a siklósi Dolce Hegedű 
együttes adott minikoncertet, majd a pécsi 
Fordán Tánciskola helyi növendékei örven
deztettek meg bennünket műsorukkal. Ezt 
követően tombolát árultunk, melyek kisor
solására a finom vacsora után került sor. A 
jó hangulatról, ahogy a korábbi években is, 
Friesz János és társai gondoskodtak. Egész 
este szólt a zene, táncoltunk... jó volt újra 
együtt lenni, beszélgetni egymással, a ritkán

látott testvér klub tagjaival, megvitatni a ránk 
váró még bizonytalan jövőt, vagy akár a sütik 
receptjeit.
Vendégeink távozásakor klubunk meghívást 
kapott a mohácsi csoport farsangi rendezvé
nyére, melynek örömmel fogunk eleget tenni.

Rendezvényünket a Link virágüzlet, dr. 
Wilheim Andrea, dr.Bíró Ferenc, Füri Ferenc 
és Katona Zoltán támogatásával sikerült meg
valósítani, ezúton is köszönjük segítségüket.

Györkö Tiborné

Klubhírek <

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

A Nyugdíjasklub tagjai november 25-én 
Budapestre utaztak a Syma Csarnokban 
megrendezett III. Nyugdíjas Expóra, ahol 
a korosztálynak szóló bemutatókon, egész
ség méréseken és Kovács Kati koncertjén 
vettek részt.

2012. január 10-én éves közgyűlésünkre 
várjuk szeretettel tagjainkat.

Az egyesület változatlan időpontban, min
den hónap második keddjén, délután 4 
órakor tartja összejöveteleit.

■

Túra skóciai szent Margit tiszteletére
A z idő kegyeibe fogadta november 19-én, a Skóciai 

él Szent Margit Emléktúra résztvevőit. Hűvös volt, 
de nem esett, es nem volt nagy köd. A tavalyi túrához 
hasonlóan idén is több mint háromszázan járták végig a 
távot Mecseknádasdtól Pécsváradig.

A helybélieken kívül pécsiek, szekszárdiak, komlóiak voltak jelentős 
számban, Kozármisleny, Mohács, Szederkény mellett, de két busszal 
(mintegy nyolcvanan) jöttek Bajáról, és a budapesti Patróna Hungáriáé 
leánygimnáziumból is jött négy diák Oláh Gábor tanár úr vezetésével. 
Indításként a nádasdi plébániatemplomban megnéztük szent Margit 
ereklyéjét, a képet és a szobrot, majd nekiindultunk a távnak. Az útba

eső Aranypatkó lovaspanzió gazdája, Brauer János és munkatársai 
meleg teával, és egy emléklapocskával lepték meg a túrázókat. A 
Réka-várban a pécsi 10. sz., a szekszárdi 608. sz. cserkészcsapat 
egy-egy Örse, és a Patróna Hungáriáé gimnázium csapata énekeltek, 
furulyaszót is hallhattunk. Szent Margit életéről, jelentőségéről 
elhangzott a szokásos ismertetés, ami azonban minden évben kicsit 
más. A Langehöhe gerincén, majd a Réka-völgybe leereszkedve, 
nagyon széthúzódva, 15 óra után értek a túrázók Pécsváradra. Szép 
nap volt!
2012. november 17.-én, a 25. Skóciai Szent Margit Emléktúrán újra 
együtt kapaszkodunk fel a Réka-vár romjaihoz.

Dr. Novotny Iván
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2011 képekben

A magyar kultúra napján, január 22-én vehette át a Pécsváradi Ifjúsá
gi Fúvószenekar a Pécs-Baranya Kulturális Szövetség nívódíját 30 
éves munkája elismeréseként. Képünkön Wagner József az együttes 
vezetője.

Első alkalommal rendezték meg a Pécsváradi Esküvő Élményna- 
pot. A nagy sikerű rendezvényen kétséget kizáróan bebizonyosodott, 
hogy helyi erőket mozgósítva meg lehet szervezni az ideális esküvőt.

Tizedik születésnapját ünnepelte a Pécsváradi Ifjúsági Önkormány
zat június 10-én. A szervezet munkáját bemutató kiállítás megnyitóra 
és vacsorára több volt ifjúsági képviselőt már gyermeke kísért el. Ké
pünkön Kárpáti Árpád ifjúsági referens, a PIFÖ megálmodója, Zsáli 
János akkori polgármester, a fiatalok elkötelezett támogatója, és Fuchs 
Gábor első ifjúsági polgármester látható.

Június 17-én bemutatták a Pécsváradi Füzetek 4. kötetét Városunk 
Sportja címmel, a Pécsváradi Várbaráti Köt által elindított helytörté
neti sorozat legújabb darabját. Dr. Kófiás Mihály szerző, Gállos Orso
lya szerkesztő és Spannenberger János egykori sportkör elnök, a kiadás 
egyik szervezője mutatták be a könyvet.

Együtt táborozott a Dombay-tónál Garamszentgyörgy, Máréfalva és 
Pécsvárad néptáncscsoportja. A tábor alatt megtanult koreográfiát nagy 
sikerrel mutatták be augusztus 12-én a várban.
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2011 képekben

Augusztus 20-a alkalmából idén is kitüntetéseket vehettek át azok, 
akik sokat tettek várásunkét. Kiemelkedő jelentőségű várostörténe
ti munkájáért Díszpolgári címet kapott dr. Kófiás Mihály nyugalma
zott jegyző, Pécsvárad krónikása. A Köz Szolgálatáért kitüntetésben 
részesült Ormainé Geizer Mária. Emlékplakettet vehetett át Böröcz 
Lívia, dr Kardos Sándomé, Hódosiné Vadász Ildikó, Józsa Zoltán, 
Rauschenberg András és Ripszám István.

Fuller Zoltán és 
Wagner Tibor 
mozgatták meg 
városunk lakóit 
május utolsó va
sárnapján. 200- 
an vettek részt 
az I. Várad-fu- 
táson. Többek 
között dr. Bíró 
Ferenc polgár- 
mester úr és 
Czukor Zoltán, 
olimpikon is tel
jesítette a sport
pálya - Erzsébe
ti út - Kossuth 
Lajos utca - Vár 
utca távot.

Októberre megújult a 
Nagyboldogasszony 
templom tornya.
Immár tört fehér árnyalat
ban, új órával magasodik ki 
a város épületei közül.

Fotó: Antal Géaz apát úr

A Mecsek térsége az Európai Turizmus Napján, szeptember 27-én, 
Brüsszelben vette át a Kiváló Európai Desztinációnak járó elisme
rést, melyet a „2011-es kiemelt európai úti célok: régi értékek - új 
funkciók” pályázaton nyert el. A fotó a brüsszeli díjátadón készült. 
Balról jobbra: Clare Agius, a rendezvény moderátora; Szabó Anett, 
a Tédéem Pécs Nonprofit Kft. ügyvezetője; Gászné Bősz Bernadett, 
Pécsvárad városmarketing felelőse, valamint Diego Canga Fano, az 
Európai Bizottság alelnöki kabinet helyettes vezetője.

Harmincadik alkalommal telt meg a városközpont viseltbe 
öltözött lányokkal és fiúkkal a jubileumi Leányvásáron. Október 
14 -16. között a sült gesztenyéhez gyönyörű őszi napsütés dukált.

városunk egyik legjelentősebb civil szervezete, a Pécsváradi Vár
baráti Kör. A képen az egyesület két „motoija” Gállos Orsolya elnök, 
és Dretzky Katalin, titkár vágják fel a vár képével díszített tortát.

Fennállásának 
30. évfor
dulóját ün
nepelte de
cember 9-én 

icsváradi Vár- 
: Orsolya elnök, 
ített tortát.
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KÉZILABDA
Mecseknádasd - Pécsvárad: 21-38 
Pécsvárad: Sándor-Horváth J. 2, 
Szemmelrock 9, Gál P. 4, Gyenis P. 2, Gyenis 
A. 9, Brand 8
Csere: Siska, Gebhardt (K), Farkas, Puska, 
Kis Radó, Gál R.4.
Határozott védekezés, fegyelmezett játék, 
magabiztos győzelmet eredményezett.

Pécsvárad - Szigetvár: 36-5
Pécsvárad: Sándor - Horváth J. 1, 
Szemmelrock 5, Gál R. 7, Gyenis P. 5,

Gyenis A.4, Brand 9
Csere: Siska, Gebhardt (K), Farkas 4, Puska, 
Kis Radó, Gál P 1
Nem volt egy súlycsoportban a két csapat.

Sellye - Pécsvárad: 26-39
Pécsvárad: Sándor, Horváth J. 1, 
Szemmelrock 13, Gál R. 3, Gál P. 3, Gyenis 
A. 8, Brand 6
Csere: Siska, Gebhardt (K), Farkas 1, Puska 
1, Kis Radó, Gyenis P 3 
Nagy lelkesedéssel, sok hibával játszottunk. 
Győzelmünket a bennünket elkísérő szép 
számú szurkolóinknak ajánlom.

Pécsvárad - Villány: 24-21
Pécsvárad: Sándor-Horváth J, Szemmelrock 
4, Gál R.3, Gál P. 2, Gyenis A. 6, Brand 6. 
Csere: Siksa (K), Gyenis P 3, Farkas, Puska, 
Kis Radó

A szezon leggyengébb teljesítményét 
produkáltuk

Csapatunk 10 forduló után 
az I. helyen áll!

Valentai Csaba, edző

Vezetőségválasztás a Pécsv áradi Felvidékiek Klubjában

Kellemes hangulatban telt a felvidéki klub 
vezetőségválasztással egybekötött klubnap
ja november 30-án. A szokásos
nál nagyobb létszámban gyűl
tek össze felvidékről származó 
pécsváradiak a művelődési köz
pont klubtermében.
Füri Ferenc klubvezető röviden 
összefoglalt az eltelt három év 
történéseit. Elmondta, bár a felvi
déki klub 97 óta működik, az első 
vezetőségválasztásra csak három 
évvel ezelőtt került sor. Megvá
lasztása után próbálta az alkalom- 
szerű összejöveteleket rendszeres 
havi találkozókká alakítani. „Jó 
volt Önökkel, veletek klubozni”
- emlékezett vissza - „Jókat nó- 
táztunk az urakkal, pogácsáztunk, 
iszogattunk”.
Persze a szórakozás mellett ko
moly munka is folyt. Két évvel 
ezelőtt avatták fel az Európa téren a Felvidéki
ek Emlékkövét, melyet azóta is minden évben 
megkoszorúznak a felvidékiek napján. A kö
zösség munkáját is dicséri a Pécsváradi Várba
ráti Kör szerkesztésében megjelent Felvidéki
ek Pécsváradon című helytörténeti kiadvány, 
mely a Pécsváradi Füzetek 2. kötete. A felvi
dékiek összefogása jelenik meg benne, hiszen 
helyi felvidéki vállalkozók jelentős összeggel 
járultak hozzá a kiadáshoz. Külön öröm, hogy 
a kiadvány azon a napon jelent meg, amikor 
városunk aláírta testvérvárosi együttműködé
sét a szlovákiai Garamszentgyörggyel. A Ga- 
ram folyó mentén fekvő tündéri községgel 
fennálló kapcsolat is a Felvidéki klub kezde
ményezésének és lelkes szervezőmunkájának

köszönhető. Pécsvárad több testvérvárosi kap
csolata közül a garamszentgyörgyi azért külö

nösen sikeres, mert az együttműködés ugyan
úgy fennáll az önkormányzatok szintjén, mint 
a civil szervezetek, a tánccsoportok vagy fi
atalok között. A klub hagyományai közé tar
tozik a város ünnepélyeken való koszorúzás, 
valamint a városnapi főzés. Idén különösen 
fontos szerepet töltött be a felvidéki klub a 
városnapi vészforgatókönyv sikerességében. 
Az eső miatt a művelődési központba szorult 
rendezvényen is sikerült emlékezetes délutánt 
szerezni a pannonhalmi és garmszentgyörgyi 
vendégeknek.
A klubvezető kritikaként fogalmazta meg mű
ködésükkel kapcsolatban, hogy eddig még 
nem sikerült fiatalokat bevonni a klubba. Ám 
ez feladat a jövőre nézve... megmutatni ne

kik, hogy nem unalmas teadélutánokról szól 
a klubélet. (Ezt jelen sorok szemtelenül fiatal 

írója is alátámaszthatja, akinek már 
régen volt ilyen szórakoztató anyag- 
gyűjtése.)
Füri Ferenc végezetül elmondta, 
úgy érzi, a felvidék klub fontos sze
repet tölt be a város életében, amit 
mi sem bizonyít jobban, mint hogy 
tavaly augusztus 20-án munkája el
ismeréseként oklevelet vehetett át a 
közösség.
„Válasszunk, aztán érezzük jól ma
gunkat” felkiáltás után Füri Fe
rencet további 5 évre választották 
klubvezetőnek. A mondat második 
felhívása is maximálisan teljesült 
az utolsó Garamszentgyörgyön tett 
látogatásról készült videó vetítése 
után.
Kívánunk hosszú és tartalmas klub
életet, soha el nem fogyó aktivitást, 

jókedvet, és a közös múlt mellé közös jövőt a 
pécsváradi felvidékieknek! W. R.

A választás eredménye:
Elnök: Füri Ferenc 

Kincstárnok: Abelovszki Hajnalka 
További vezetőségi tagok: Kis-Bocz 

Jánosné, Szabó Máténé, Várkonyi Pirosa 

Helyesbítés
Előző számunkban a 10. oldalon Tökfeszti
vál Garamszentgyörgyön című cikkben hely
telenül jelent meg a dorozsba kifejezés, mely 
palóc nyelvjárásban vőfélyt jelent. Valamint 
rosszul szerepelt Rikkony Józsi bácsi neve. 
A hibákért ezúton is elnézést kérünk. A szerk.

Felvidéki könyvbemutató

Három év után, október 27-én ismét Klubunk vendége volt dr. Pukkai 
László történész.
Az Alsószeliben született magyar-történelem szakos nyugalmazott kö
zépiskolai tanár Mátyusföld jó ismerője, történetének feldolgozója. Ez
úttal „A földreformok árnyékában Mátyusföldön (1919-1949)” című 
könyvét hozta el Pécsváradra. Olvashatunk a könyvben az első föld
reform kapcsán a kolóniák és a Szlovák Liga szerepéről. A második 
Csehszlovák földreform (1945-1949) és Mátyusföld című fejezetben

megismerhetjük a dekrétumok születését, gyakorlati alkalmazását és 
utóéletüket. Megismerkedhetünk a reszlovakizáció, a munkaerő-tobor
zás (deportálás) és a lakosságcsere történéseivel. Betekintést nyerünk a 
lakosság nemzetiségi összetételének alakulásába. Megtaláljuk a Cseh
országba deportáltak, Magyarországra telepítettek, valamint Magyar- 
országról Mátyusföldre telepítettek jegyzékét.
Pukkai tanár úr ezúttal is sok hasznos dologgal bővítette ismereteinket. 
Köszönjük. Szabóné Füri Gizi

SPORTHÍREK
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ne/cteh Maa/u örömet
Ezekkel a szavakkal bátorította az an
gyal karácsony éjszakáján a félelemmel 
telt pásztorokat: „ne féljetek, mert hirde
tek nektek nagy örömet”. Azoknak szólt 
a mennyei üzenet, akik kitaszítottak vol
tak, akik az élet perifériáján éltek. Nekik, 
de mindenkinek szól az örömhír, hogy 
Megtartó született.
Ha az emberek reménytelennek is gon
dolják az életüket, ha a nagy többség le
mondott róluk, vagy éppen leírták őket, 
van egy jó hír a számukra. Isten nem 
mondott le róluk, nem írta le őket.
A XXI. század embere is sok remény
telenséggel küzd. Sokan érezhetik azt, 
hogy feleslegessé váltak. Vannak, akik 
elveszítették munkahelyüket, vagy csa
ládjukat, vagy a fedelet a fejük fölül. A 
mai kor aktuális üzenete, hogy Istennek 
van terve, velünk. Van jó terve az életünk 
számára, van szabadulási útvonal, a re
ménytelenségből.
Isten ma is lehajol és közel jön hozzánk, 
hozza a szabadulást, hozza az örömet, 
hozza a reménységet. Lehet, hogy olyan 
nagynak látja valaki a sötétséget, hogy el

sem meri gondolni, hogy ebbe belevilá
gítson a fény. A legnagyobb sötétségben 
is fel tud ragyogni az igazi világosság.

De vannak, akik a világosságtól nem lát
ják az égen megjelenő csillagot. Talán 
sokakat elvakít a mű világosság, mely 
megakadályozza, hogy meglássák az iga
zi fényt, ami meg tud világosítani min
den embert. Ahogyan nagy városok felett 
olyan nagy a „fényszennyezettség”, hogy 
nem látható a csillagos égbolt, úgy lehet
séges, hogy mi is a mü világosság miatti 
fényszennyezettségtől nem látjuk az iga
zi világosságot.
Ebben a helyzetben szólít meg bennünket 
is az angyali üzenet, „ne féljetek, mert 
hirdetek nektek nagy örömet, mely az 
egész népnek öröme lesz, mert született 
néktek ma a Megtartó..”

Hangzik ez az üzenet kétezer éve, hogy 
mindenki meghallja és öröme legyen. 
Isten ilyen reménységgel van irántunk, 
ezért mi is örvendezhetünk.

Örömteli, áldott ünnepeket
adjon Isten minden kedves olvasónak.

Szabó Lászlóné lelkipásztor

nf “In

Ünnepi alkalmak a református egyházközségben.

Dec. 18-án 11 órakor a hittanosok karácsonyi műsora.

Adventi, Karácsonyi és Újévi szentmisék 
rendje a római katolikus egyházközösségben

Ádventben hétfőtől csütörtökig hajnali „Rorate” szentmise 
a várkápolnában reggel 6 órától.

Dec. 24-én 17 órakor a gyülekezeti teremben 
ünnepi istentisztelet.

Dec. 25-én 11 órakor a templomban
karácsonyi istentisztelet, úrvacsoraosztással.

Dec. 26-án 11 órakor a gyülekezeti teremben
karácsonyi istentisztelet, úrvacsoraosztással.

Dec.31-én 17 órakor a gyülekezeti teremben óévi istentisztelet. 

Jan. 1- én 11 órakor újévi istentisztelet a gyülekezeti teremben. 

Mindenkit szeretettel várunk 2011 adventjében.

Az Egyházközség Presbitériuma
°i______________________________ _ ______________________ p

December 24. szombat:

December 25. Vasárnap

December 26. Hétfő

December 31. Szombat

20:00 Zengővárkonyban 
igeliturgia a művelődési házban 
24:00 Pécsváradon éjféli szentmise

08:00 Nagypall, ünnepi szentmise 
09:00 Pécsvárad, ünnepi szentmise

09:00 Pécsvárad, ünnepi szentmise 
16:00 Apátvarasd, ünnepi szentmise 
17:00 Martonfa, ünnepi szentmise

17:00 Pécsvárad, év végi hálaadás 
23:30 - 00:30 szentségimádás

2012. Január 1. VasárnapWM) Pécsvárad, ünnepi szentmise

H__________ P

Adománybolt
„ínséges időkben, ha rosszabbul megy, két vá
lasztásunk van: Egymásnak ugrunk vagy ösz- 
szefogunk. ” A közösségi kerekasztal az utóbbi 
mellett tette le a voksát

így lett ötletgazdája annak az adománybolt
nak, mely a Dr. Entz Béla Egészségügyi Köz
pontban nyílt október 5-én. Ruhák, ékszerek, 
bútorok, háztartási eszközök és sok minden 
más jó minőségben, másod kézből, olcsón. A 
különbség egy átlagos használtcikk kereske
dés és az adománybolt között az, hogy az itt 
befolyt összeg teljes egészét (ami a nyitás óta 
kettőszázezer forintot tesz) jótékony célra for
dítják. így a közösség minden tagja jól jár: a ve
vők olcsón kapnak jó minőségű árut, a bevétel
ből pedig rászoruló családok segítséghez jutnak.

A Nyugaton bevált mintát itthon többen fél
re értelmezik. Vannak, akik nem érzik magu
kat „elég szegénynek” ahhoz, hogy betérjenek 
vásárolni. Pedig erről szó sincs. A jótékony
kodás és az újrahasznosítás jegyében minden 
réteget vár az adománybolt.
„Szerencsére a helyi lakosok adakozó szelle
műek és az eddigi forgalomra sem panaszkod
hatunk. Külön köszönet a helyi asszonyoknak, 
akik szabadidejüket áldozzák a bolt működte
tésére és az önkormányzatnak, aki a fenntartá
si költségek átvállalásával segíti a munkánkat. 
De sok adományt kaptunk testvérvárosaink
tól: Hausmannstattentöl és Külsheimtől, a 
Mecsek-Drog Kft-től és a gyárvárosi plébáni
ától is. ” - nyilatkozik dr. Hutvágner Rozália a 
Közösségi Kerekasztal tagja.

Az adománybolt tehát szívesen várja az ado
mányozókat és a vásárlókat szerdánként 15- 
17 és péntekenként 10-12 óra között az egész
ségügyi központban.
Aki a jótékonykodás egy másik formájával 
élne, felkeresheti az ABC-ben elhelyezett ka
rácsonyi gyűjtőt, ahova szintén várja a Közös
ségi Kerekasztal a felajánlásokat (elsősorban 
tartós élelmiszert). Egy kis törődéssel vala
mennyi pécsváradi család karácsonyát meg
szépíthetjük. W. R.

Az adománybolt nyitva tartása:

Szerda: 15.00-17.00 
Péntek: 10.00 -12.00
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BÁTYUS BAL

Új INTERNET és/vagy KÁBEL TV előfizetőinknek 
egy havi előfizetési díját elengedjük, 
és a család minden tagja örülni fog!

k jártat 2011. november 15-tól 2011. december 31-ij érvényes a Tan ffl. lakosság: effitelói körében, k akció érvényes imden újon
nan megkötöd szó gátas eseten, amennyiben az adóit vételi helyen az elmúl f hónapban nem volt az $«R sctea szolgálta
tás típus Az akté mértéke' hónap hwdij mentesség, kombi efeles esetéi $ megcontas sm erre a szolgáltalasta
vagy szc gátasokra esó ha-,-: díj. melyet a bekólés után kaiitatt első szamában mink yiva Az akta ’ éve; husegnia as eseten menyes. Az 
‘ díjmentes hónapot kővetően a mindenkor érvényben lövi I éves hűséges árak lépnek érvénybe. A t^ekoztatas nem terjes köri. érdeklődjön úgy- 
lélszolgálatainion.iizietkótéiriknéi.

tel.: 1223 • mail: info@tarr.hu • www.tarr.hu

A Pécsváradi Big Bánd Zenekar tisztelettel meghívja Önt
r

Újévi koncertjére 
2012. január 8-án vasárnap 15 órától 

Helyszín: KJÁMK Művelődési Központ

Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
A koncertre a zenekar által kiadott tiszteletjegyek érvényesek.

Tiszteletjegy igényelhető a 72/466-536-os vagy a 06-30//331-6389-es számon.

íW'i PÉCSVÁRADI
ifcJf POLGÁRŐRSÉG

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:
2012. JANUÁR 10.

(Kedd), 16 óra
Vájjuk 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:
Weintraut Rita

E-mail: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

+36-20/80-68-887
Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelődési Központ 

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
TeLZfax: +36-72/465-123 

E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu 
Tördelésszerkesztés:

Nyomdai ötletek Kit., Szekszárd

Nyomdai munkálatok:
V-TESABt., Pécsvárad
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