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2011-ES ÉVÉRTÉKELŐ
Interjú dr. Bíró Ferenc polgármesterrel

Nemcsak az egyének, de a város életében is vannak pontok, amikor jó 
megállni és visszanézni. Dr. Bíró Ferenc polgármester úrral beszélgettem, 
összegezve a 2011-es évet és áttekintve a következő év feladatait. Szó esett 
a pályázati pénzekből megvalósuló beruházásokról, energiaracionalizálás
ról, költségvetésről, testvérvárosi kapcsolatokról...

A táv: ’ i évértékelő interjúban két nagy feladatot említett a 2011-es évre. Új 
iskola építését és a Vár Kft. ügyének megoldását. Milyen eredményt ért el az 
önkormányzat ezekben a pontokban?
Az iskolaépítést olyan értelemben pipálhatjuk ki, hogy elindult a folyamat. A tény

leges munkálatok januárban kezdődhetnek, és a kivitelezők 250 nap alatt vállalták 
az új iskola felépítését. A legutolsó ülésen Pécsvárad önkormányzata támogatta a 
pályázati összeg szükség esetén kötvénypénzeinkből való pótolását, így rendelke
zésre állnak a szükséges források, a beruházás biztosan megvalósul.

A másik célkitűzést is sikeresen megoldottuk. A Vár Kft. városgazdálkodási céggé 
alakult át. így minden önkormányzat által vállalt feladatot ellát, úgy, mint: a közte
rületek karbantartása, utcák és a csapadékvíz elvezető árkok tisztántartása, fűnyí
rás, levelek összegyűjtése, közterületi fák gondozása. Tehát minden olyan munkát, 
ami a kulturált környezethez és ápolt városképhez elengedhetetlen, és amit eddig 
nagyrészt külső vállalkozók végeztek. A Vár Kft. felelős vezetője Gerthart Csaba 
az önkormányzat jóváhagyásával végzi ezeket a feladatokat. Pályázati forrásokból 
folyamatosan eszközökkel töltjük fel a céget. Például nemrég érkezett meg egy kom
binált gép, amely nemcsak fűnyírásra, hanem hó-tolásra és sózásra is alkalmas. így 
már ezek a feladatok is a város kezében vannak. A Vár Kft.-hoz kapcsolódik a köz
munka program, hiszen a közmunka nagy része épp a városgazdálkodási tevékeny
séghez tartozik. Érdemes megemlíteni, hogy részben a programnak köszönhetően 
Pécsváradon a foglalkoztatási mutató a második legjobb a megyében, csak Pécs van 
előttünk. Tehát amit a ciklus elején ígértünk a munkanélküliség tekintetében, mára 
megvalósult. És reményeink Szerint a foglalkoztatottak száma tovább fog növekedni 
a jövő évi „Start” programnak köszönhetően, melynek keretén belül közel 70 darab 
nyolc órás munkahelyet tudunk teremetni. Ezt a számot további pályázatokkal sze
retnénk növelni.

Milyen beruházásokra került sor idén?
Napelemek kerültek fel a művelődési központ tetőszerkezetére. Ezt egy KEOP pá

lyázat elnyerésével tudtuk megvalósítani, nagyon kedvező, 85%-os állami támogatás. 
Egy 49,8 kW-os kisebb naperőművel a művelődési központ és a sportcsarnok teljes 
évi energiafogyasztását fedezni tudjuk. A jövőben is szeretnénk minden olyan ener
giaracionalizálási lehetőséget megragadni, melynek segítségével csökkenteni tudjuk 
a közintézmények működési költségeit. Ezért tervezünk további napkollektorokat 
az új iskola tetejére, mely a használati melegvizet állítaná elő, illetve az uszodához is. 
Továbbá a közvilágítás korszerűsítésével szintén csökkentjük az önkormányzat által

felhasznált áram mennyiségét.

Milyen fejlesztési tervek vannak 
2012-es évre nézve?
Jelenleg egy olyan pályázat előkészíté

sén dolgozunk, melynek segítségével az 
idősek gondozási központját tudnánk 
egy új szárnnyal bővíteni, a meglévő 
épületet pedig korszerűsíteni és ener- 
giahatékonyabbá tenni.
A másik tervünk az Európa tér arcula

tának átrendezése, ezzel egy igazi város- 
központ kialakítása. A játszótér melletti 
részére egy sétányt tervezünk, és szeret
nénk díszkivilágítással ellátni a teret.
Általános irányelv az energiahaté

konyságra törekvés? Ebben látja a jö
vőt az önkormányzat?

Sok intézményt működtetünk, és sze- 

folytatás a 3. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Önkormányzati napló az önkormányzat 
2011. december 19-én tartott üléséről

2012-es költségvetési koncepció
Dr. Bíró Ferenc polgármester úr ismertette a 2012-es 

éves önkormányzati költségvetés koncepcióját, mely 
nagymértékben hasonlít a 2011-es évi költségvetéshez. 
A tervezett 20 millió forintos költségvetési hiány miatt 
Hohmann István képviselő úr aggodalmát fejezte ki. Mint 
mondta, nem várható a gazdasági helyzet javulása. Ha a 30 
millió forintos folyó hiány mellé a jövő évi költségvetésbe 
20 millió forintos hiányt tervez az önkormányzat,

fennállhat az eladósodás veszélye. Így „sok helyen kell 
majd 1000 Forintot is megfogni”, mondta. Polgármester úr 
válaszul elmondta, jogosak az észrevételek. A prioritásokat 
meg kell határozni, és le kell mondani olyan nem kötelező 
ellátásokról, amiket állami normatívából lehetetlen 
fenntartani. Elmondta, ezt precízen kell meghatározni, ezért 
a következő másfél hónapban ezt alaposan végiggondolják 
és kidolgozzák. Végül felhívta rá a figyelmet: kritika ott 
érheti a költségvetést, ahol felelőtlenül gazdálkodnak az 
erőforrásokkal. A pécsváradi önkormányzatra ez nem

A 2012-es évben változnak a helyi adó díjak, a szemétszállítási díj, illetve a csatorna díj. A 
táblázatokban a tervezett változtatásokat olvashatják.

SEGÉDTÁBLA A 2012. ÉVI HELYI ADÓK ÉS DÍJAK TERVEZÉSÉHEZ

Helyi adók díjai:

ADÓNEMEK Adó alapja Adótárgyak
2011 évi 

adó mérték 
Ft/év

2012 évi 
adó mérték 
Ft/év terv.

Magánszemélyek
kommunális
adója
Adó maximum:
25 628 Ft/ 
adótárgy

Lakástulajdon, 
lakásbérlet (db)

egyszobás lakásnál 71 12 700 14 000

kétszobás lakásnál 223 14 700 16 200

három és több
szobás lakásnál

865 15 800 17 400

Lakástulajdon, 
lakásbérlet 
egyedülálló 
személynél (db)

egyszobás lakásnál 31 10 200 11 200

kétszobás lakásnál 89 11 800 13 000

három és több-szo
bás lakásnál

184 12 600 13 900

Üdülő (hétvégi 
ház) és pincék 
után (db)

Dombay tavi 
üdülőkörzetben

135 14 700 16 200

egyéb területen 367 12 700 14 000

VÍZ, CSATORNA Díj, FOLYÉKONY
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK DÍJAI

2011.évi 
tényleges

2O12.évi
tervezet

Lakossági díj 110literesl(Ft/db) 259Ft+ÁFA 259Ft+ÁFA

Lakossági díj 70 literesl (Ft/db) 0 194Ft+ÁFA

Negyedéves lakossági díj 1101 (Ft) 
(13 hét*Ft/db+25 % ÁFA)

4 209 Ft 4 573 Ft

Negyedéves lakossági díj 701 (Ft)
(13 hét*Ft/db+ 27% ÁFA)

OFt 3 230 Ft

2011.évi díj 2O12.évi díj
tervezet

vízdíj lakossági 275 Ft/m3 290 Ft/m3
vízdíj nem lakossági 375 Ft/m3 395 Ft/m3
csatornadíj lakossági 240 Ft/m3 255 Ft/m3
csatornadíj nem lakossági 275 Ft/m3 290 Ft/m3
folyékony hulladék nettó 1 400 Ft/m3 1 496 Ft/m3
folyékony hulladék bruttó 
(25%,27%)

1 750 Ft/m3 1 900 Ft/m3
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mondható el, hiszen a kiadásokat az 
intézménystruktúrák javítására költik. 
Ha az új iskola építésére elkölti az 
önkormányzat a teljes kötvényalapot, 
még akkor is jól cselekedett, hiszen 
a pécsváradi gyermekekért épül az 
iskola. Megnyugtatásul polgármester 
úr elmondta: az önkormányzat helyzete 
még mindig kezelhető, és ő sem 
szeretné, ha Pécsvárad a fizetőképtelen 
önkormányzatok listájára kerülne.

Hutvágner Rozália képviselőasszony 
a koncepcióhoz az ügyeleti díjak 
emelését javasolta. Felhívta rá a 
figyelmet, hogy a mostani ügyeleti 
díjak még azt a minimumot sem 
érik el, ami egy 17 000 fős körzetben 
várható lenne. (A jelenlegi ügyeleti 
díj bruttó 1300 Forint óránként 
hétköznapokon, hétvégente bruttó 
1560 Ft.) Továbbá elmondta, mivel az 
egészségügyi központot vállalkozók 
tartják fent, az önkormányzatnak 
eddig nem jelentett anyagi kiadást. 
Polgármester úr válaszul elmondta, az 
ügyelet kötelező ellátás, és ez az elmúlt 
3 évben 6-7 millió forintot jelentett 
az önkormányzat kiadásaiban. Mivel 
nincs törvényi szabályozás az ügyeleti 
bérminimumra, ezért ez mindenhol 
más és más. A bérezés elsősorban 
az ügyeleti társulás feladata, az 
önkormányzat csak közel 40%-ban 
járul hozzá a költségekhez.

A 2012-es költségvetési koncepciót a 
képviselőtestület 4 igen és 2 nem szavat 
mellett elfogadta.

Új időpontban az önkormányzati 
ülések

Fenyvesi János jegyző úr javaslatára az 
eddigi minden hónap utolsó hétfőjén 
tartott önkormányzati üléseket 
minden hónap második hétfőjén 
fogják tartani. A változtatásra a 
pályázati határidők miatt volt szükség. 
A önkormányzati üléseket a városi tévé 
minden alkalommal élőben közvetíti.

folytatás az 1. oldalról

retnénk ezt a leggazdaságosabban tenni. 
Hiszen a szociális ellátás, a közművelő
dés, a sport nem állami feladatok. A bé
rek meghatározottak, csak a dologi költ
ségek változóak. Ha csökkenteni tudunk 
bármilyen energiafaló épület kiadásain 
annak korszerűsítésével, akkor ezzel él
nünk kell. Ez a racionális megoldás.

Beszéljünk a költségvetésről. Hogyan 
működött ilyen váratlan gazdasági 
helyzet mellett? Hogyan tudta az ön- 
kormányzat mégis teljesíteni a terve
zett költségvetést?
Nem volt könnyű tartani a tervezett 

költségvetést. Nagyon takarékosan kel
lett az önkormányzatnak a meglévő for
rásaival gazdálkodnia, hiszen az állami 
bevételek (működési költségek) folya
matosan csökkentek és a hiányt saját 
forrásokból kellett fedezni. Azokat a 
pécsváradi intézményeket, amikre nincs 
állami normatíva (például a sportcsar
nok, az uszoda, a zeneiskola) helyi adó 
bevételekből tudtuk fenntartani.

2010-ben az újonnan megalakult ön- 
kormányzat készített egy ciklusprog
ramot, melyből eddig 16 hónap telt el. 
Hogy alakult eddig?

Úgy gondolom nagyon jól haladunk a 
kitűzött ciklusprogramban. Nagy lépés 
volt ebben az évben a vár vagyonke
zelésbe való vétele. Ez azt jelenti, hogy 
most már teljes egészében az önkor
mányzat rendelkezik a pécsváradi vár
ról. Ennek megfelelően elsősorban a Vár 
Kft.-n keresztül kívánjuk működtetni. 
Szeretnénk a várat úgy felújítani, hogy 
gazdaságosan lehessen működtetni. A 
szálloda felújítás első ütemét 2012-re 
tervezzük: tetőzet és ablakok cseréje, 
hőszigetelés.

Ebben az évben kezdődött meg a 
Nagyboldogasszony templom rekonst
rukciója is, melyhez a város jelentős 
anyagi támogatást nyújtott.

Milyen volt a turisztikai élet?
Sikerült kicsit fellendíteni a turizmust 

Pécsváradon. Ez a Tourinform iroda, a 
városmarketinges Gászné Bősz Berna
dett, és a Várbaráti Kör közös munká
jának eredménye. Elsősorban a vár után 
érdeklődők száma nőtt. Szakszerű ide
genvezetés eddig is volt, de most külön
böző kiadványok és brossúrák is csalo
gatják a turistákat. Ez a vár klaszter pá

lyázatnak, és az európai desztinációs pá
lyázatnak köszönhető. Utóbbin Orfűvel 
együttműködve közösen nyertünk,, és 
a nyert összeget teljes egészében kiad
ványokra fordítottuk.

Nagyon sokat lehetett idén hallani a 
testvérvárosi látogatásokról.

Igen, ebben az évben nagyon élénkek 
voltak a testvérvárosi kapcsolataink Az 
utolsó pannonhalmi látogatásunk na
gyon sok olyan tapasztalatot hozott, 
amit hasznosítani tudunk itthon is. Pél
dául láthattuk a hulladékégető hő köz
pontjukat, melyhez hasonlót mi is sze
retnénk megvalósítani. És bebizonyo
sodott, hogy nagyon jó döntést hoztunk 
akkor, amikor visszaléptünk a szakellátó 
központ építésétől annak ellenére, hogy 
nyertünk a pályázaton. Pannonhal
mán megépítették, és most neki az az 
„uszodájuk”, nagyon nagy költséggel jár 
a fenntartása. Volt még több szokásos 
Európai Uniós találkozás, meghívást 
kaptunk például a hausmanstátteni is- 
kolaavatóra.

Hogyan foglalná össze röviden a 
2011-es évet?

Szűkülő források mellett is a belső 
erők átcsoportosításával és racionalizá
lással biztosítani tudtuk a város és az in
tézmények működtetését. Az általános 
recessziós helyzetben az önkormányzat 
úgy tudott stabil maradni gazdasági
lag, hogy a vállalt feladatait is ellátta. A 
közprogramokkal csökkenteni tudtuk a 
munkanélküliséget. Kissé félve nézünk 
a jövőbe, mert nem tudjuk, mit hoznak 
a változások. Viszont az önkormányzat 
ígéri, hogy mindig gyorsan fog alkal
mazkodni az új helyzetekhez, és végre
hajtja azokat a korrekciókat, amik szük
ségesek.

Mit üzen az olvasóknak?
Szeretnék mindenkinek boldog új

évet kívánni. Ugyanakkor tudni kell, 
hogy nehéz idők jönnek. Én a megol
dást a családok összefogásában látom. 
Ha a nagyszülők segítik a gyerekeket, és 
ápoljuk emberi kapcsolatainkat, az át
segíthet a nehézségeken. Magyarország 
(igaz nem mostanában, de) volt már 
nehezebb helyzetben is. Úgyhogy nem 
szabad elveszítenünk a hitünket, mert 
jönnek még jobb idők.

W.R.
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fel A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

• A novemberben megtartott területi he
lyesírási versenyek eredményei:

Alsó tagozat

2. évfolyam:
I. Gál Bianka 2. b
II. Bátai László 2. b
III. Laki Fülöp Nagypall

3. évfolyam:
I. Ottlakán Amira 3. b
I. Hideg Kata 3. b
I. Bölcskei Gábor Geresdlak

4. évfolyam:
I. Borbás Diána 4. b
II. Gonda Barnabás 4.b
III. Feil Marcell 4. a

:lső tagozat

5. évfolyam:
I. Zsáli Zsombor 5. b
II. Bősz Levente 5. b
III. Benkő Alexandra 5.b

6. évfolyam:
I. Bogdán Márió 6. a
II. Végh György Geresdlak
III. Szűcs Zsaklin 6. a

7. évfolyam:
I. Mayer Adrián Geresdlak
II. Hertrich Adrienn 7.b
III. Gyöngyös Bettina 7. b

Panta Kamilla 7. b

8. évfolyam
I. Fuller Rebeka 8.b
II. Jéhn Máté 8.b
III. Borbás Leila 8. b

• A november 24-i „Őszi népszokások” 
c. területi rajzverseny eredményei:

1.-évfolyam:
1. Beck Zsuzsanna l.b
II. Báling Zoé l.b
III. BedegiRéka l.a

2. évfolyam:
I. Méhes Edina 2. b
II. Gungl Gréta 2. b
III. Fullér Darina 2. b 

Kovács Vanessza 2. a

Különdíjban részesült:
Rózsa Viktória 2. b

3. évfolyam:
I. Hantosi Koppány 3. b
II. Wágner Renáta 3. b
III. Ottlakán Amira 3. b

Lajos Bettina 3. b

4. évfolyam:
I. Németh Patrik 4. a
II. Hevesi Bianka 4. a
III. Pere Gergő 4. a

Temirci Nuriye 4. b

• November 15-én rendezték a Janus 
Pannonius Gimnáziumban a megyei 
matematikaversenyt.

Iskolánkból 10 tanuló indult a megméret
tetésen. A 8. évfolyam tanulói közül Poller 
András 2. helyezést ért el. Poller Péter és 
Börcsök Erik hatodikos tanulók dicséret
ben részesültek. Felkészítő tanáruk Poller 
György.

• A novemberi iskolai matematikaver
seny eredményei:

4. évfolyam:
I. Matesz Kornél és Lébenthal 

Kristóf
II. Pap Marcell

5. évfolyam:
I. Horváth Ákos
II. Bayer Maja
III. Tamicza András

6. évfolyam:
I. Poller Péter
II. Börcsök Erik
III. Zsigrai Balázs

7. évfolyam:
I. Vörös Blanka
II. Balog Nikoletta
III. Horváth András

8. évfolyam:
I. Poller András
II. Jéhn Máté
III. Szűcs Erik

Felkészítő tanáraik: Lászlóné Auth Mária, 
Molnár Józsefné, Poller György. Gratulá
lunk minden díjazottnak, és köszönjük a 
felkészítő és a lebonyolításban részt vevő 
kollégák munkáját!

• A november és december folyamán 
megrendezett német nyelvi megyei 
versenyek eredményei:

Pécsi Református Kollégium Gimnáziu
ma, Általános Iskolája és Óvodája
Pongrácz Panka 7. hely

Janus Pannonius Gimnázium Pécs
Fuller Rebeka Dominika 12. hely

Koch Valéria Középiskola, Általános 
Iskola, Óvoda és Kollégium Pécs
Jéhn Máté 10. hely
Leöwey Klára Gimnázum Pécs
Jaczkó Noémi 4. hely
Fuller Rebeka Dominika 9. hely
Felkészítő tanárok: Májerné Petz Anna 
és Wágner Jánosné

• A december hónap iskolánk tanulói 
számára különösen sok programot 
tartogatott.

6-án ellátogatott az alsós osztályokba a 
Mikulás; sőt még arra is volt ideje, hogy 
az ötödik és hatodikos diákokat is meg
keresse, így minden tanuló megkapta tőle 
ajándékát és jó tanácsait.
Mint minden évben, a karácsonyi műsort 
idén is a két negyedik osztály készítette. El
sőként 13-án, Luca napján, az ÖregekNap- 
közi Otthonában tartották meg debütáló 
előadásukat, majd másnap délután a szü
lők láthatták a gyerekek műsorát. Az alsó 
iskolában 15-én délelőtt az iskola tanulói is 
megnézhették az élvezetes előadást. 
Köszönjük a felkészülést a 4. a és b osz
tály tanulóinak és tanáraiknak Wágner 
Jánosnénak és Tolnai Zoltánnénak, vala
mint a szülők lelkes segítségét!

• 4-én délelőtt a Bonyhádi Oktatási Ne
velési Intézmény alapfokú táncművé
szeti tagozata adta elő a művelődési 
házban „A kis gyufaárus lány” című 
táncjátékát alsós, valamint ötödik és 
hatodik osztályos tanulóink számá
ra.

A megható történet nagy sikert aratott, s 
beigazolódott, hogy a szavak nem minden 
esetben szükségesek, egymás megértésé
hez...
A két város (Bonyhád és Pécsvárad) alap
fokú művészeti iskolája között van kibon
takozóban egy partneriskolái kapcsolat, 
melynek egyik állomása ez a táncjáték.

• A zeneiskolások, immár hagyomány
ként, utolsó előtti tanítási napon el
látogattak iskolánkba, s hangulatos 
karácsonyi koncertet adtak.

• A napközis tanulók és nevelőik már 
második éve szintén készülnek egy kis 
karácsonyi műsorral, ahol elsőtől a 
negyedikig együtt szerepelnek a gye
rekek.



XXII. ÉVFOLYAM l.SZÁM, 2012. JANUÁR 5

Köszönjük minden kisdiákunk és tanítóik - Jenei Ilona, Wagner 
Helga, Peréné Papp Éva, Endrődiné Hornyák Mária - munkáját!

• A karácsonyi kavalkád az utolsó tanítási napon az iskolások 
karácsonyi vásárral zárult.

Köszönjük a szülők felajánlásait, s hozzájárulásukat a vásár sike
réhez!

• December 17-én kezdődött a téli szünet, mely 2011. január 
2-áig tart.

Minden kedves diákunknak, tanárunknak jó pihenést kívánunk!

Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi

BARANYA MEGYEI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PÉCSVÁRADI TAGINTÉZMÉNYE

- Tagintézményünk 2012. január 1-től a Baranya Megyei Kor
mányhivatal fenntartásában működik, állami fenntartásba ke
rült.
- A december a karácsonyi készülődés jegyében telt. Az adventi 

hetek izgalmas és érdekes programokat kínáltak a diákok számára. 
Az első héten lázas készülődés járta át az iskola falait, hiszen az első 
eseményt a „Mikulás váró” délelőttöt már nagyon várták a kicsik 
és a nagyobbak is. December 6-án meg is érkezett, kicsik és na
gyok nagy örömére, elhozva a várva-várt ajándékot. Az osztályok 
versekkel, énekkel köszönték meg a csomagokat.
- Komlón volt a már hagyományos Mikulás kupa. A pécsváradi 

tagintézmény diákjai idén a harmadik helyezést hozták haza a jó 
hangulatú rendezvényről.

- Luca napján, a legkisebbek lepték meg 
diáktársaikat a népszokások felelevenítésé
vel. A hagyomány szerint Luca napjának 
hajnalán a gyerekek (esetenként kísértetnek 
öltözve) körbejárták a házakat, és lopott fán 
vagy szalmán térdepelve mondókákkal bő 
termést és jószágszaporulatot ígértek cse
rébe a kisebb ajándékokért.
- Az 5-12. csoport tanulói, december 

közepén nézhették meg az ünnepi ruhába 
öltöztetett Pécs városát. Nagy élmény volt 
ez a gyerekek számára, hiszen volt olyan 
tanuló, aki most csodálhatta meg először 
a Széchenyi téren felállított „mindenki ka
rácsonyfáját”, az áruházak pompás dekorá
cióit és azt a varázslatos hangulatot, amely 
az adventi időszakra jellemző.
- „Tél-karácsony” témában rajzversenyt 

hirdettek az általános iskolásoknak. Sok
szép „ünnepi” alkotás készült, amelyek közül a legszebbek jutalom
ban részesültek. A résztvevőknek és a nyerteseknek gratulálunk!
- A szakmunkás tanulók munkáiból, kiállítást rendezett a tagin

tézmény. A diákönkormányzat segítségével a karácsonyra elkészült 
remekművekből a város lakói is válogathattak. A befolyt összeget 
a diákok saját programjaikra használhatják fel.

- Színvonalas műsorral szerepeltek tagintézményünk növendékei 
és a művelődési központ integrált szakkörének tanulói december 
4-én a Közösségi Kerekasztal szervezésében megrendezett kará
csonyi műsorban, a Mikulás napi bál megnyitóján. A sikeres, 
hangulatos rendezvényen, szülők, gyermekek, vendégek, kollégák 
örömmel vettek részt és remekül érezték magunkat. Felkészítő 
pedagógusok: Mesterné Magyar Andrea, Weintrautné Benács 
Zsuzsanna.
- Az ÉFOÉSZ rendezvényén december 15-én a színjátszó kör 

tanulói karácsonyi műsorral ajándékozták meg Pécsett, az Éltes 
Mátyás Iskolában jelenlévő nézőket. A karácsonyi dalokat, verse
ket és a színdarabot, a hangulatos műsort a közönség vastapssal 
jutalmazta. A sok új ajándék, a feldíszített karácsonyfa meghitté, 
emlékezetessé tette a diákok karácsonyát. Felkészítő pedagógus:

Mesterné Magyar Andrea
- A szünet előtti utolsó héten, két igazán szép 

ünnepéllyel ajándékozták meg a gyerekek di
áktársaikat és a felnőtteket. December 20-án a 
kollégium rendezésében karácsonyi vacsora
esten vettek részt a diákok és nevelőtanáraik. 
A színes műsor után, minden csoport átve
hette a karácsonyfa alatt várakozó csomagját, 
ami fejlesztő játékokat tartalmazott. A finom 
vacsora után a jó hangulat sem maradt el, mert 
a zenével és tánccal még egy jót bulizhattak a 
téli szünet előtt.
- December 21-én már mindenki izgatottan 

várta a hagyományos közös tagintézményi 
karácsonyi ünnepséget. A szereplők lelkesen 
készültek az előadásra, hogy egy igazán meg
hitt ajándékot nyújthassanak át a többieknek. 
A műsorban szerepelt mesejáték, karácsonyi 
dalok gitár és furulya előadásában és egy na

gyon vidám táncos ünnepi produkció. Folytatódott a meglepe
tést, igazgatóasszony átadta az osztályoknak szánt ajándékokat 
és kellemes ünnepeket kívánt mindenkinek! Felkészítő pedagó
gusok: Mesterné Magyar Andrea, Molnár József, Moschnitzka 
Zsuzsanna,

Kolmann Éva, Mesterné Magyar Andrea
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ÓVODAI HÍREK?
Decemberi hónap a kicsik életében 
igen mozgalmas volt. 6-án megérkezett 
óvodánkba a várva várt Mikulás, 
segítőtársaival a krampuszokkal. Zsákja 
telis-teli volt ajándékokkal melyet a 
gyerekek sok-sok verssel és dallal köszöntek 
meg!
December 7-én idén először mi mentünk 
el a kicsikkel a zeneiskolába meghallgatni 
a zeneiskolás gyerekek karácsonyi 
hangversenyét. Ez óriási élmény volt a 
gyerekeknek.
December 12-én a már hagyománnyá vált 
karácsonyi kézműves délutánt tartottuk. A 
szülők és gyerekeik közösen készíthettek 
különböző karácsonyi asztali díszeket, 
fenyőfa díszeket csuhéból, és aminek a 
legnagyobb sikere volt: mézeskalácsot 
süthettek.
A Művelődési házban szervezett Mikulás bált 
óvodánk legkisebbjei a Mackó csoportosok 
nyitották meg. Nem is akármilyen tánccal,

a kéményseprők táncával! (Képünkön.) 
Nagy sikert arattak.
December 16-án karácsonyoztunk az 
oviban. A gyerekek nagyon örültek a sok 
érdekes és színes ajándéknak, értékes 
játékoknak! Kaptak például elmetornás 
játékot, könyveket, szerepjátékokhoz 
való kiegészítő eszközöket. Mindezeket 
köszönjük még egyszer azoknak a

szülőknek, akik a Szülők - nevelők bálján 
adományoztak, hiszen a játékokat az 
ott befolyt összegből varázsolhattuk a 
karácsonyfa alá!
Sikerekben gazdag boldog új évet kívánnak a 
pécsváradi óvodások és az óvoda dolgozói.

Breitenbach Antalné

Megújuló energiaforrás Pécsváradon
Tavaly év végén kerültek fel a Művelő
dési Központ tetejére azok a napelemek, 
melyekre városunk önkormányzata az Új 
Széchenyi, terv, a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP 4.2.0/A/ll- 
2011) keretein belül 47 897 579 Ft. vissza 
nem térítendő támogatásban részesült az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és 
a hazai központi költségvetési előirány
zatból. Az előzetes kalkulációk szerint 
működésükkel a művelődési
központ és a sportcsarnok 
villamos energia igénye tel
jes egészében kielégíthető.
44 millió forint áfa nélkül.
Ennyi volt a projekt teljes 
költségvetése, melyhez az 
önkormányzat 15% önrész
szel járult hozzá. A maradék 
85%-ot a pályázati forrásból 
fedezték. így a beruházásra 
fordított összeg 2,5 - 3 év 
alatt térülhet meg teljesen.
A 323 négyzetméternyi - 
összesen 197 darab - nap
elem, jó minőségű német gyártmány, 
mely 20 éves működés után is 80%-os 
teljesítménnyel képes dolgozni. A nap
elemek felszerelése előtt szükség volt a 
művelődési központ tetején a víz- és hő-

szigetelés felújítására, mivel a napelemek 
rögzítése után ez már aligha lett volna 
lehetséges - tudtuk meg Bori Gábortól, a 
Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjá
nak vezetőjétől.
A horganyzott acél tartószerkezetet és 
annak rögzítését statikailag külön kellett 
méretezni a jelentős szélteherre, mert a 
nagy felületű napelemek szél esetén - vi
torlaként működve - jelentős emelő erőt 

fejtenek ki.
A kedvező déli tájolású 
tetőre 30°-os szögben ke
rültek rögzítésre az ele
mek, ezzel biztosítva az 
optimális áramtermelés 
feltételeit. Az elkészült 
napelem park a kézzel 
fogható haszna mellett 
egy igazán impozáns 
műszaki alkotás.
A napelemek annyi ára
mot termelnek majd, 
amennyi körülbelül tíz 
darab átlagos, vagy 15 ta

karékosan üzemeltett családi ház villamos 
energia igényét fedezi. Ez természetesen 
függ az időjárástól: főleg a napsütéses órák 
számától. A rendszer kialakítása olyan 
hogy az intézményben fel nem használt

Anyakönyvi hírek:
Auth Zsombor Született: 2011.11.15. 
AuthNimród Született: 2011.11.15.
Fuchs Vilmos Ferdinánd
Született: 2011.12.14., Zengővárkony 
Őri Titusz. Született: 2011.12.14.
Vászner Emma Született: 2011.12.18.

Tisztelt szülők! Továbbra is van lehetőség az 
anyakönyvi rovatban gyermekük születését 
megjelentetni. A formanyomtatványért 
keressék a védőnőket vagy a szerkesztőséget 
az impresszumban olvasható elérhetőségek 

bármelyikén.

villamos energiát az E.ON hálózatában 
betáplálja, azt a szolgáltató átveszi. A köz
elmúltban az erre vonatkozó szerződés a 
felek között létre is jött. A pontos elszá
molást a fogyasztásmérő órák átállításával 
oldják meg, melyek az elhasznált ener
gia mellett mérik a betáplált mennyisé
get is. A szerződés szerint a felek évente 
számolják el a különbözetet. Optimális 
esetben - amennyiben a rendszer többet 
termel, mint amennyi felhasználásra ke
rül - a szolgáltató jogszabályban rögzí
tett áron kifizeti önkormányzatunkban a 
villamosenergiát.
Igazán örvendetes, hogy városunknak volt 
lehetősége nyitni a megújuló energiafor
rások felé és így költséghatékonyan képes 
megoldani a közintézmények áramellátá
sának egy részét.

W.R.
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ZENGŐ-TÚRA HUSZADSZOR ismerős köszöntötte és kínálta egymást 
jóféle enni-innivalóval. Nem maradtak el 
a szokásos ceremóniák: a Várbaráti Kör 
asszonyai kiosztották a csúcs csokoládé
kat, a kör elnöke, e beszámoló szerzője kö
szöntötte a XX. túra résztvevőit, továbbá 
a Jánosokat, Évákat, Istvánokat. Megem
lékezett azokról, akik már nem lehettek 
ott a hegyen, köztük a nemrég, 46 évesen 
elhunyt debreceni Zengő-védőről, Csank 
Róbertról. Emlékükre Kász Lászlóné és 
dr. Novotny Iván a Pécsváradi Várbaráti 
Kör nevében megkoszorúzta a Zengő vé
dőinek 2011 májusában felavatott emlék
tábláját. Ezután dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad 
polgármestere köszöntötte a sok túrázót, 
és bár mint mondta nehéz év előtt állunk, 
mindenkinek boldog újévet kívánt. 
Gyönyörűen zengett a közösen elénekelt 

Himnusz a havas hegycsúcson, majd meg
kezdődött az általános ünneplés.

G.O.Eszményi enyhe időben, derengő napsü
tésben indult a 2011. december 30-ai Zen- 
gő-túra, amit XX. alkalommal rendezett 
meg a Pécsváradi Várbaráti Kör. A kezde
ményező Dretzky Katalin sajnos influen
zával az ágyat nyomta, másokat is beteg
ség, kisebb baleset tartott távol, kevesen 
voltunk az első túra részt vevői közül. Volt, 
aki otthonából indította útnak a kirándu
lókat, mint Böröcz Péterné, Örzsike, aki 
70. születésnapjáig szintén rendszeresen 
feljött a Zengőre. Azóta otthon, a kapu
ban várja az egykori túratársakat egy nye
let pálinkára és egy kis pogácsára. Idén is 
megköszöntöttük, Isten éltesse!
Sokan voltak viszont a hagyomány foly

tatói, a fiatalok, akik talán minden eddi
ginél nagyobb számban indultak neki a 
hegynek. Jöttek ismét a baráti társaságok, 
egész családok vettek részt az úton, mint 
Benkő Lászlóék, többen a nagyapától,

nagyanyától az unokákig, mint Brandték 
vagy Michlék esetében. Jöttek közelről 
- Várkonyból, Hosszúhetényből, Pécs
ről - és távolról, mint a Szegedről mindig 
megérkező Rattay Margit vagy Németor
szágból Nékám Krisztina és Novotnyék, 
de még sorolhatnánk. Itt voltak dr. Vicze 
Csilla vezetésével a Tubes védői, a Civilek 
a Mecsekért és dr. Herbert Tamás képvi
seletében a Civilek a Zengőért Mozgalom 
tagjai. Volt, aki először jött fel óévet bú
csúztatni a Zengőre, mint Nékám Krisz
tina vagy Tóth Györgyi képviselőasszony, 
és volt, aki szinte mindig itt volt, mint 
Dékány Károlyné vagy Bánusz Aladár és 
neje. A névsor korántsem teljes, hisz szin
te áttekinthetetlenül nagy volt a résztve
vők száma ebben az évben is. Mint jó ideje 
mindig, most is félezren lehettünk. 
Ropogós hóban értünk a csúcsra, ahol 12 

órára már jókora tömeg, sok régi barát,

Takarítás a Zengőn
Böröcz István és Ács Tibor decemberben Mayer

Pállal ment fel a Zengőre, hogy takarítson a csú
cson, valamint a pihenőnél. Ezt ősszel és tavasszal 
rendszeresen megteszik. Nem volt sok szemét, vi
szont tény, hogy az esőbeálló nagyon megrozzant. 
Jó volna, ha az erdészet helyreállítaná ezt a házi
kót, amit nagyon sok túrázó keres fel egész évben. 
Böröcz István kocsijával tették meg az utat, és hoz
ták le műanyag zsákban az összegyűlt hulladékot.
Jó volna, ha ki-ki maga hozná le a szemetet, az 

italosüvegeit a Zengő természetvédelmi területé
ről.
____________________________________£O>

2011. december 30-ról 31-re virradó éjszaka betörtek a pécsváradi
Nagyboldogasszony-templomba. Három bejárati ajtót megrongáltak, a 
negyediket pedig szinte teljesen szétverték, így jutottak be a templomba. 
Egy páncélszekrényt feltörtek, de a benne levő kelyheket nem bántották. 
Négy perselyt megrongáltak, de azokban pénz nem volt, mivel mise után 
kiürítjük azokat, a templomban pénzt nem tartunk.
A gyerekek rajzpályázatára elkészített jutalmat, 52 tábla csokoládét 

loptak el, valamint két nyakba akasztható kis keresztet. A gyerekek 
szánt ajándékokat pótoltam, őket kár nem éri. A rongálásokat részben 
helyreállítottuk, hasonló esetek megelőzésére riasztóberendezést szerelünk

Antal Géza, apátplébános )
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ADDIKCIO

KONFERENCIA
2011. december 13-án egy szenve
délybetegség problémájával foglal
kozó konferenciát szervezett a Csa
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Pécsváradon, a művelődési központ 
klubtermében.

A rendezvénnyel kívántuk bemutat
ni azt a kezdeményezést, melyben 
a településsel közösen cselekszünk 
a kérdésben. Célja ezen túl az volt, 
hogy felhívja a figyelmet a probléma 
súlyosságára városunkban, illetve, 
hogy információhoz juttassa azo
kat, akik munkájuk során bármilyen 
módon szembesülhetnek a szen
vedélybetegséggel, és esetlegesen 
más intézmények szakembereivel 
együttműködve közösen és hatéko
nyan léphessenek fel a kérdésben. 
Az eseményt élénk érdeklődés kísér
te, közel ötven fő vett részt a konfe
rencián. Négy előadó tájékoztatta a 
megjelenteket a szenvedélybetegség 
különböző aspektusairól, megjele
nési formáiról, elterjedéséről, és az 
utóbbi években megjelent szerek ál
tal okozott veszélyekről:

Posta János:
Kábítószerügyi helyzetkép - A Ká
bítószerügyi Egyeztető Fórum szerepe 

Kovács Attila:
Az addikció természetének változása 
az elmúlt tíz évben 

Máté Zsolt:
Függőségek iskolai színtereken való 
„előhívása”

Fekete Rita:
Drogprevenció rendőri szemmel.

A konferencia végén kialakult dis
kurzus, illetve az eddig kérdőív for
májában visszaérkezett értékelések 
alapján kijelenthetjük, hogy a kezde
ményezés rendkívül pozitív fogad
tatásban részesült. A szakemberek 
többsége sürgetné a hálózat szintű 
fellépést, illetve a közös cselekvést.

Arató Gergely, szociális munkás

Az alkohol nem megoldás. 
Van segítség!

Az alkoholfogyasztás szinte egyidős az emberiséggel. Az alkohol az ünneplés, a kul
túrateremtés eszköze a magyar kultúrkörben is. Már a honfoglaló magyarok is nagy 
tivornyákkal ünnepelték győzelmeiket. Ez így vonult végig a magyar történelmen: az al
koholfogyasztás a dicsőség, a vitézség, a férfiasság, a virtus szimbóluma volt. Az elmúlt 
évtizedekben sem volt másképp.
Napjainkban a felgyorsult társadalmi változások következtében az emberek bizton

ságérzete megingott. Tömegesen váltak munkanélkülivé, nagyfokú a szegénység, a haj
léktalanság. A fiatal pályakezdők nem tudnak elhelyezkedni. A munkaerőpiacon olyan 
követelmények jelentek meg, amelyeket az elmúlt évtizedekben nem tudott elsajátítani 
az aktív generáció. A radikális társadalmi változások sokak életében krízisként jelen
tek meg. Az ilyen nagyszabású átalakulások az eddig képviselt értékek, normák, célok 
elvesztésével, nagyfokú identitásválsággal jártak. A szabadság növekedésével párhuza
mosan az emberek sokasága egyre kiszolgáltatottabbá vált. A függőséghez vezető szerek 
fogyasztásának terjedése felfogható e válság tüneteként is.
Ezen szerek közül legelterjedtebb az alkohol. Magyarországon jelenleg mintegy félmil

lió alkoholista él, családtagjaik és az általuk érintett személyek, lakótársak, munkatársak 
száma több millió! Az alkoholizmus társadalomromboló hatása - a közöny és a tények 
elhallgatása miatt - mára minden más problémát felülmúló szociális problémává vált 
hazánkban.
Alkoholfüggők azok a nagy mennyiségben alkoholt fogyasztók, akikre a felsoroltak kö

zül három igaz:
• Erős vagy kényszerítő vágy az alkoholivásra.
• Az iváskontrollálási nehézsége, ami az elkezdésre és az abbahagyásra illetve a 

mértékre vonatkozik.
• Testi tünetek, melyeknek bevezető tünete az alvási ciklus megváltozása, 

vegetatív izgalmi állapot
• Minden egyéb örömszerzés és érdeklődés háttérbe szorul és eltűnik. 

Ébrenléte alatti egyetlen és legfontosabb tevékenysége a további alkoholhoz 
való hozzájutás biztosítása, vagy a hatása alóli megszabadulás gyötrelmeinek 
kiheverése.

• Az alkoholizálás további folytatása annak tudatában, hogy milyen káros 
következményeitől szenved már is és még mi vár rá.

A potenciális alkohol beteg kezdetben csak esetenként keresi a kellemes megkönnyeb- 
bülési lehetőséget a szeszes ital fogyasztásában. Hat hónap és két év közötti időszak 
eltelte után a feszültség tűrőképessége annyira csökken, hogy egyre gyakrabban, majd 
naponta keres megkönnyebbülést az ivásban. Ez az iszákosság nem feltűnő a hozzátar
tozóknak, de a betegnek sem.
Megnő az alkoholtoleranciája, egyre nagyobb mennyiségű itallal képes csak azt a hatást 

elérni, ami a feszültség csökkenést vagy oldást jelenti.
Megromlott emberi kapcsolatok, széthullott családok jelzik az alkohol jelenlétét. De 

nem szabad elfelejtenünk, hogy segítség mindig van!
Pécsváradon az a szerencsés helyzet, hogy a háziorvosi hálózaton, a családsegítő szolgá

laton kívül közvetlen segítséget is kérhetnek az érintettek, vagy családtagjaik, barátaik. 
Hosszú évek óta elérhető városunkban a szenvedélybetegek rehabilitációjával foglal

kozó Változóház. Címük: Pécsvárad Erzsébeti út 1. Tel: 72/ 465-307 Vezetője Kovács 
Attila.
Továbbá bizalommal fordulhatnak segítségért a Dózsa György u. 13. szám alatt min

den szombaton gyűlést tartó Anonim Alkoholisták klubjának vezetőjéhez, Gáborhoz. 
Telefonszáma: 20/ 364 93 84.

Bodorkás Istvánné, szociális munkás, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Forrás: Kelemen Gábor: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia
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Már egy évtizede
Az elmúlt két év a jubileumokról szólt a 
PIFÖ tagok számára. Tavaly a fesztivál, 
idén viszont már maga a PIFÖ lett 10 éves. 
Ennek szellemében próbáltuk új progra
mokkal színesíteni a helyiek életét.
Az évet egy fergeteges rock koncerttel 
kezdtük, amit februárban a Valentin napi 
filmvetítés és sütizés követett. Márciustól 
péntekenként, amíg a fiatalok filmvetíté
seken vehettek részt az ifjúsági klubban, 
addig mi megjártuk Gyöngyösön a XII. 
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Ta
lálkozót, ahol a tapasztalatcsere mellett 
az ország több települési ifjúsági önkor
mányzatával sikerült elmélyíteni a kap
csolatunkat.
Áprilisban a KÖZÖD Önkéntes nap kere
tében a művelődési központban található 
Teleházat tettük otthonosabbá és a fiatalok 
számára vonzóbbá: festettünk és átrendez
tünk.
A jó idő beköszöntével a programjaink 
is megszaporodtak, májusban a diszkót, 
Májusfa kitáncoló utcabált, és 10. szüle
tésnapi retroparty-t szerveztünk. A PIFÖ 
születésnap délutáni ünneplésén a szerve
zet egykori és mai ifjúsági polgármesterei, 
képviselői a város vezetésével együtt eleve
nítették fel emlékeiket, a vicces sztorikat. 
Valamint megtisztelte a rendezvényt a 
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Tár
saság elnöke, és a Mobilitás Országos Ifjú
sági Igazgatóságának vezetője.

A nyár közepén all. Ifjúsági Fesztiválon a Metallica és az AC/DC tribute zenekarok 
vitték a prímet, amit augusztusban az ifjúsági klubban tartott „szögelések” követtek, a 
nyárra pedig az első Dombay Sound tette fel a koronát. A hangulatot még egy frissítő 
nyári zápor sem tudta elmosni.
Az ősz első hónapja ismét az ünneplésről szólt, a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat 
Napján a legaktívabb pécsváradi fiatalok, Takács Andrea és Jakab Dániel elismerő ok
levélben részesültek, majd a hó végén a „Mindig 30!” elnevezésű első jazz bulira került 
sor.
Októberben ismét történelmet írtunk. Sok külföldi út és tapasztalat után először 
adhattunk otthont nemzetközi ifjúsági programnak. Nyíregyháziak mellett nagybányai 
és Csíkszeredái fiatalok ismerhették meg a város és a fiatalok munkáját. A Leányvásári 
forgatag után „Ide vissza kell jönnünk!” felkiáltással búcsúztak. Az októbert a már 
hagyományos Rocktóberrel zártuk, amelyet december elején egy fergeteges Mikulás 
party követett a Triometrummal, végül pedig a szokásos bátyus bállal léptünk át az új 
esztendőbe.
Reméljük, hogy sikerült 2011-ben is sok emlékezetes pillanattal gazdagítani a város 
lakóit. Talán van, aki minden rendezvényen ott volt, van olyan aki egyiken sem, van aki 
mindenre emlékszik és van aki semmire... de az biztos, hogy a PIFÖ 2012-ben is itt lesz 
és vár Titeket a programjaira.

László Miklós, IJjúsági polgármester

SZÉCHÉNYI TERV

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból új gépek beszerzése a Schneider Fémipari Kft-nél

A Schneider Fémipari Kft. 8 196 000 forint uniós támogatást nyert a Mikro-kis- és középvállalkozások 
technológiai fejlesztése című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 20 490 000 forint 
összköltségű beruházásból 1 db HACO Synchromaster 30135 típusú hidraulikus CNC vezérelt élhajlító 
valamint 1 db KINGSLAND Multi 70 típusú hidraulikus lyukasztóqép került beszerzésre.

A Schneider Fémipari Kft (jogelődje a Schneider Bt) 2011.november hónapban ünnepelte alakulásának 20. évfordu
lóját. Évek óta az építőiparban dolgozunk, az új gépek beszerzésével szeretnénk rozsdamentes anyagok feldolgo
zásával (élhajlítás) méretre gyártott rozsdamentes termékek gyártásával/ foglalkozni. Az építőipari megrendelések 
csökkenése miatt szükség volt a váltásra, hogy a hosszú évek óta meglévő 17 fő dolgozónknak munkát tudjunk 
biztosítani.

Schneider Fémipari Kft
Székhely: 7720 Pécsvárad, Bem u. 22. 
E-mail: schneider.janosne@tolna.net 
Telephely: 7720 Pécsvárad, Ipartelep 1818 
E-mail: schfem@enternet.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu

mailto:schneider.janosne%40tolna.net
mailto:schfem%40enternet.hu
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Nem csak könyvtár! Kedves Olvasó!

„Nem fontos, hogy sok író legyen egy közösségben, 
de fontos, hogy sok olvasó legyen.”

/Márai Sándor/
Lassan két éve, 2010 februárjában alakult 

meg a pécsváradi könyvtárban Márai Sán
dor fenti idézetét mottóul választva, az ol
vasókör. A régi olvasókörök hangulatának 
felidézése mellett, célunk az irodalomsze
rető olvasóknak lehetőséget biztosítani, 
hogy olvasmányélményeiket, olvasási ta
pasztalataikat megoszthassák egymással, 
hogy jóízű beszélgetések alakuljanak ki 
könyvekről, vagy akár más témákban is.
Első alkalommal Nagyné Mayer Ágnes 
Szerb Antal: Pendragon legenda c. művét 
mutatta be. Az alakulás óta havi rendsze
rességgel jön össze, az irodalombarát ol
vasótábor. Számos tartalmas, szép regény 
került már megvitatásra, főleg magyar, de 
külföldi szerzők művei közül is. Például 
Szerb Antal: Utas és holdvilág, Öregasszony 
és a fiú, Mcullogh: Tövismadarak, hogy 
csak néhányat említsünk meg. Újabban a 
találkozókra az adott témában a könyvba
rátok hoznak egy-egy olvasmányélményt, 
novellát vagy verset, amit szívesen meg
osztanának a kör tagjaival. A felkínált té
makörök, többnyire az aktuális irodalmi, 
történelmi évfordulókhoz, illetve ünnepi 
alkalmakhoz kapcsolódnak, ezek egyben 
ritmust is adnak az összejövetelek tema
tikájának. A legutóbbi találkozás adventi, 
karácsonyi hangulatban telt, és a meghitt 
beszélgetésen kívül, finom süteménnyel, 
kis ajándékkal kedveskedtek egymásnak a 
kör tagjai.
Rendszeres foglalkozásunk az ugyancsak

2010-ben beindult „kiskönyvtáros szak-
0<><XX><><><><3,<><X>ö<><XXXXX>C<><XXXXXX><XXX><X><XXXXXXXX><XXXX><

kör” is, melyre heti rendszerességgel kerül
sor.
A szakkör tagjai többnyire az általános is

kola tanulóiból kerülnek ki, de gimnazista 
tagunk is van. Alapvető célunk a gyerme
kek könyvtári ismeretinek gyarapítása, 
elmélyítése, az olvasás, valamint a könyv 
megszerettetése. A vidám hangulatú fog
lalkozásokon közösséget is formálunk a 
részvevőkből ezért elengedhetetlen elem 
a játék. Fontos, hogy a szakkörösök kö
tetlen körülmények között tanulják meg 
használni a könyvet, a könyvtárt, ezáltal 
váljanak képessé az önművelésre, az is
meretek önálló .elsajátítására. Legyen igé
nyük a folyamatos művelődésre, legyenek 
érdeklődőbbek a világ eseményei és prob
lémái iránt, mint egy eszközként, tanulják 
meg használni a könyvtárt, a szakkörön 
elsajátított ismereteket építsék be a min
dennapok gyakorlatába. Törekvésünk,

Minden szerdán, fél négy magasságában kis csapat gyűlik ösz- 
sze a könyvtárban. Megtanuljuk a könyvtár funkcióit, rendel
tetésszerű használatának alapjait és egyéb „szakmai titkokat”. 
Örömmel várjuk köreinkben azokat az általános iskolásokat, 
akik szeretnének 1-2 órát „nyugiban” eltölteni, érdeklődnek 
az olvasás iránt, vonzza őket a könyvtár világa. Mielőtt bárki 
megijedne: a könyvtár a híresztelésekkel ellentétben nem az 
unalom szigete!
Foglalkozásokat tartunk, amiken Ági néni és Jutka néni se

gítségével információhoz jutunk, hogy mi is segíthessünk a 
kölcsönözni vágyókat. 2011 nyarán még tábor is volt. Ennek 
sikeréből felindulva nagyobb érdeklődésre számítottunk. Nem 
bánkódunk, viszont tényleg szíves örömest fogadjuk a frissen 
érkező tagjainkat. Sokat beszélgetünk, a különböző témákkal

Ha szereti a könyveket, esetleg mások
kal is megosztaná olvasmányélménye
it, ha szívesen töltené a szabadidejét 
hasonló érdeklődésűek között, akkor 
jöjjön a könyvtárba és csatlakozzon az 

olvasókörhöz!

Önt is szeretettel várjuk a Városi 
Könyvtár olvasótermében minden 

L hónap harmadik szerdáján 5 órakor j
az olvasókör tagjaként!

hogy a pécsváradi „kis könyvtárosok” 
bármely középfokú oktatási intézménybe 
kerülve otthonosan mozogjanak a szabad- 
polcos könyvtárban, ne legyenek idegen 
számukra az ETO-számok, a katalógus, az 
információhordozók fogalma. A foglalko
zásokat Nagyné Mayer Ágnes és Arnold 
Istvánné felváltva tartják.
Nyáron a szakkör tagjai - amint arról 

már előzőleg beszámoltunk - jutalomként 
olvasó-táborban töltöttek egy tartalmas, 
élményekkel teli vidám hetet, a Dombay- 
tó melletti ifjúsági táborban, melyhez az 

anyagi keretet a TÁMOP- 
3.2.3 pályázat biztosította. 
A következő tanévben is 
szeretettel várunk minden 
a szakkör iránt érdeklődő 
tanulót a könyvtárban!

Arnold Istvánné, 
könyvtáros

<k><><><x><x><><xx><><xxxxxxx><x><x><xxx>o<x><><xx;
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<xx><x>c<><xx><xxxx>c><xxxxxxxxxx>

kapcsolatban bárki elmesélheti az élményeit, a hétköznapijai törté
néseit. Jutka néni toleránsán fogadja azt is, hogyha néha kicsit elte
relődik a figyelmünk. Készségesen megismételi az aznapi anyagot, 
tapasztalat cseng minden egyes válaszából. A nyári tábor „anyu
kája” Rónai Judit is mindig rendelkezésünkre áll, akkor is, ha nem 
az irodalom terén adódnak problémák. Általában segédkezhetünk 
az újonnan megrendelt könyvek rendezésében, mert ugyebár több 
kéz hamar kész.
Ha sok szabadidőd van, itt remekül elűzheted a tétlen perceket.

Sokszor a szakkört a művelődési központ igazgatója, Ági néni 
(Nagyné Mayer Ágnes) tartja, ő kicsit szigorúbban számol el a 
rosszalkodókkal. Természetesen a gyakorlati órák, ugyanolyan ér
dekesen telnek Ági néni szárnyai alatt is
Röviden összefoglalva: a könyvtárban csupa kedves, jó humorú, 

tapasztalt ember tudását tehetjük magunkévá. Gyere el Te is, meg
látod, izgalmas lesz! Borbás Leila
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Kórustalálkozó a pécsváradi Művelődési Központban

Mindannyiunk nagy örömére az NKA 2008/6032 „Európa 
Pécsváradi Csillagai” c. pályázat támogatásával megvalósulha
tott a régóta tervezett kórustalálkozó.
Hosszú barátság köt össze bennünket a szigetvári Tinódi Vegyeskarral 

és a mohácsi Bartók Béla Vegyeskarral. Már több alkalommal voltunk 
együtt kórusfesztiválokon, találkozókon, az együtt éneklés örömét szá
mos alkalommal megtapasztalhattuk összkari darabok, illetve baráti be
szélgetések mellett.
A kórustalálkozón először a vendéglátó Pécsváradi Női Kamarakórus 

lépett színpadra dr. Kutnyánszky Csaba vezényletével. Műsorunkban 
hallhattak Bartók Béla, Gárdonyi Zoltán, Orbán György darabokat, 
elhangzott egy csodálatos Ligeti kánon, valamint Charles Gounod egy

műve is, és először hallhatta tőlünk a kedves közönség 
Thoniot Arbeau: Pavane c. művét.
Másodikként a szigetvári Tinódi Vegyeskar színvonalas 

műsorát hallhattuk, karnagyuk Vucskics Anett. A kórus 
tiszta hangzásával, színes repertoárjával ismét nagy sikert 
aratott. Praetorius, Farkas Ferenc műveit hallhattuk tőlük 
többek között, Liszt és Kodály darabok mellett.
A mohácsi Bartók Béla Vegyeskar zárta a fellépők sorát. A 

nagy múltú kórus szép, karácsonyi hangulatú darabjaival 
teremtett kellemes adventi hangulatot, vezényelt Véghelyi 
Ákos. A műsor végén mindhárom kórus egyszerre állt a 
színpadon, az összkari éneklésbe a közönséget is bevontuk. 
A közös dalolás után jó hangulatú, kellemes vacsorával zá
rult az est, köszönet érte a Vadászkürt Vendéglőnek. 
Köszönjük a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központ 

támogatását, a pályázatban nyújtott segítségért és a koncert 
megszervezéséért is. Reméljük, hogy a jövőben is lehetősé
günk nyílik hasonló rendezvények lebonyolítására!

Most első alkalommal mutatkoztunk be az „új egyenru
hánkban”- azaz az új színes sálakkal a nyakunkban, ami egy 
kis változatosságot hozott a kórus összképében. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni a pécsváradi Séva divatáru üzlet 
támogatását!
A kórustalálkozóról készült képeket megtekint

hetik a Pécsváradi Női Kamarakórus honlapján 
/www.pecsvaradikorus.uw.hu/, ahol további hasznos in
formációkat is találhatnak kórusunkról.

Várkonyi Györgyi és Józsa-Beck Zsófia

KARÁCSONY A FELVIDÉKIEK KLUBJÁBAN

2011. december 21-én este mi, felvidéki áttelepítettek, leszármazottak, 
ünnepváró hangulatban gyülekeztünk a művelődési házban. Karácsonyi 
összejövetelt tartottunk.
A feldíszített kis, jelképes karácsonyfa mellett elénekeltük a jól ismert 
karácsonyi dalokat, kedves történeket hallgattunk, csillagszórók fényében 
gyönyörködtünk. Majd kötetlen beszélgetés közben idéztük fel régi 
karácsonyok emlékét, kínálgattuk egymást a finomabbnál finomabb ünnepi 
süteményeinkkel. A szeretet ünnepére készülve nem feledkeztünk meg 
elődeinkről: szüléinkről, nagyszüleinkről, barátainkról, ismerőseinkről sem. 
Tiszteletükre gyertyát gyújtottunk az emlékkőnél.

Kis-Bocz Jánosné

Mozgáskorlátozottak Egyesületének fogadónapjai:
Február 7. kedd, 14-15 óra.

Február 23. csütörtök 9-12 óra.
Mozgássérültek Klubjának klubnapja:

Február 7.15 óra, farsangi bátyus bál.
Szeretettel várjuk tagjainkat február 23-án 16 órakor kezdődő 

közgyűlésünkre a pécsváradi művelődési ház nagytermébe.

Felvidékiek Klubja, klubnap:
Január 25 szerda. 17 órától

Futball hírek jj! j
December hónap a teremtornák hava volt. Há

rom bajnokságnak is otthont adott sportcsarno
kunk. A Mikulás-kupát december első hétvégéjén 
rendezték meg és a Keretbe SE együttese nyerte. 
(Cikkünkben még szólni fogunk róluk.) A szo
kásokkal ellentétben a Karácsony-kupát idén az 
ünnepek előtt tartották. Az első helyet a Pit-Bulls 
csapata szerezte meg, amelyik már többször is el
hódította a trófeát az elmúlt években. Végül az év 
utolsó előtti napján tartották a legrangosabb via
dalt, a Szilveszter-kupát Perlaki Zoltán szervezésé
vel. Tizenkét csapat vett részt rajta, a megszokottal 
ellentétben idén egynapos volt. Ezt a tornát is a 
Keretbe SE nyerte, soraiban NB I-es játékosokkal, 
úgy, mint: Bartha László a Paksból vagy az olaszor
szági Regginát erősítő Szatmári Lóránd. A máso
dik helyezett zömében külföldön játszókat tömö
rítő Austria lett. A dobogó legalsó fokára a pécsi 
fiatalokból álló Öcsi bácsi csapata lett. A címvédő 
Mecsek Füszért a negyedik helyen végzett.

Friesz Péter

Futball hírek

file:///www.pecsvaradikorus.uw.hu/
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... akkor 2012-ben válassza 
a 100%-ban magyar tulajdonú távközlési szolgáltatót!

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

<M\ll33
íbel-TV, internet, telefon, mobilnet, akár kombi csomagban! |

TARR Kft. az Ön 100%ban magyar távközlési szolgáltatója!
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IDÉN IS LESZ ÓBÁNYÁN 
HUTZEL-SONNTAŐ, 

EZEN BELÜL 
TŰZESKERÉK-GURÍTÁS,

E 5 E H H E Z
TŰZKERÚ-TÚR A

Pécsvóradról - Obányóra 
2012. február 26.-án (vasárnap’)

Útvonal: Pécsvárad - Lőtér - erdei műút - Réka- 
kunyhó - Réka-völgy - Vadász-lak - Óbánya - 

(Mecseknádasd közp.).
fTáv: 10 (15) km, szintemelkedés: 300 m.
.Találkozó: Pécsváradon, a Kossuth téren, 11 órakor. 
ÍTúravezető: br. Novotny Iván (06 20 336 2237).

Minden résztvevő kerámia emlékplakettet kap! 
Óbányán meleg teával, zsíros-kenyérrel várják a

túrázókat.
A TŰZESKERÉK (Hutzelrad) 

az esti harangszó (18 óra) után gurul.

...MIN.b.ÉNKIT.SZERETETTEL y.ÁRN.A.K...AZ..Ó.BÁNyAIAK!

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR, 

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR 
KATEGÓRIÁKBAN 

Helyszín'.
PÉCSVÁRAD MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT

Időpont:
2012. FEBRUÁR 22. 
(SZERDA), 16 ÓRA 

Várjuk 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.

TeL/fax: +36-72/465-123 
E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu

Tördelésszerkesztés 
és nyomdai munkálatok: 

V-TESA Bt., Pécsvárad

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

