
Húsz éves a Városi Tévé
1992-ben Pécsváradon Csizmadia „Csizi” László rekonstru

álja a Szent Györgyöt ábrázoló címert, Apaceller Józsefet vá
lasztják a zeneiskola igazgatójának, a gimnáziumi oktatás 
újraindul, a Baráthegyi Gyógyház kinyitja kapuit, Gállos 
Orsolya A tüsszögő ikon című novella fordításán dolgozik, a 
Várbaráti Kör megszervezi első óévbúcsúztató Zengő túráját 
a helyi televízió pedig megkezdi adását. Mindennek immár 
20 éve, január 21-én ünnepelte születésnapját a Városi Tele
vízió.

Közös emlékezésre hívott a Városi Tévé, minden jelenlevő
nek volt egy-egy személyes története. Felszólalt Papp Gyula, 
egykori önkormányzati képviselő, aki személyesen volt jelen 
a kezdetek kezdeténél: „De hogy a fenébe került ide falutévé? 
- kérdezi mosolyogva - „Miután bekötötték Pécsváradon a ká
beltévét, avval az ötlettel keresett meg Füri Feri, hogy a kilen
cedik csatornán lehetne helyi adás. Két lány jött bemondónak. 
Az újdonságra mindenki vevő volt és elnézték nekünk a kezdeti 
hibákat, ami nagyon jól esett”. Tehát így indult a történet. A 
20 éves jubileumhoz pedig dr. Hargitai János is személyesen 
gratulált az ünnepélyen, és a kis közösségek felértékelődésére 
hívta fel a figyelmet: „A világ őrült módon változik, a kommu
nikáció ugyanúgy, csak a Papp Gyula nem. -nevet- Ez a Tévé 
közösséget kovácsol, amihez ezúton is gratulálok”.
Dr. Bíró Ferenc, városunk polgármestere szerint a pécsváradi 

televízió megtalálta a középutat. Nem akarta túlnőni magát, 
hiszen a kereskedelmi csatornákkal úgysem tudna versenyez
ni, de nem is ez a cél. Füri Ferenc, a televízió alapító tagja 
és lelke a városi tévé archiváló szerepét hangsúlyozta. „Jó volt

látni, hogy a Várbaráti Kör harminc éves születésnapján Mott 
János szavai könnyet csaltak az ott lévők szemébe.” - És köszö
netét mondott mindenkinek, aki valamilyen módon segítette 
a tévét az elmúlt 20 évben. Különösen az Önkormányzatnak, 
aki mindig támogatta, hogy a helyi adások eljuthassanak a né
zőkhöz.

De nem lehet születésnap torta nélkül! A Kodolányi ÁMK 
nevében egy tévé alakú tortával gratulált Tóth Györgyi igaz
gatónő, melyet az ünnepséget követő együtt fogyaszthattak el 
a jelenlévők.

A Városi Tévé 20. születésnapjára rendezett kiállítás megnyi
tójára is sor került. Édes nosztalgiázásra hívott a kiállított tár
gyak legtöbbje: a Gramofon a hőskorból, a Szokol rádió, ami 
a kapálás elengedhetetlen kelléke vagy a Mambó magnó, ami 
nélkül annak idején nem lehetett volna házibuli.

200 kiállítási darab: rádiók, tévék, videók, kazettás magnók...
Némelyik még működik, némelyik pedig csak egyszerűen 
gyönyörű. A legtöbb veteránnak számít a műszaki cikkek kö
zött, van 50, 60, de 100 éves is. A kiállítást dr. Gocsál Ákos a 
Pécsi Tudományegyetem adjunktusa nyitotta meg.

A hivatalos megnyitót baráti hangulatú vacsora követte szü
letésnapi koccintással és egy második tévé alakú tortával a 
garamszentgyörgyi vendégek jóvoltából. A nyomtatott helyi 
média az újság hasábjairól kíván még nagyon sok, tartalmas 
évet, jó témákat és elfogyhatatlan lendületet a Városi Televízi
ónak a helyi közösségi élet rögzítéséhez.

interjú a 3. oldalon

Pécsváradi
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Beszámoló a képviselőtestület 

2012. január 30-ai üléséről

2012-es költségvetés
A városnak mindig volt folyószámla hitele, de éves szinten a bevételek és 
a kiadások egyensúlyban voltak, a hiány év végére mindig eltűnt. A 2011. 
évben a várható bevételek csökkenése miatt először lépett fel év végi hiány 
a költségvetésben.
Ha az önkormányzat a tavalyi költségvetési hiányt bekalkulálja a 2012-es 
költségvetésbe, és idén ugyanannyit halmoz fel, fennáll az eladósodás ve
szélye. Ezt elkerülendő az önkormányzat 42 milliós hiánytervet készített, 
melyet a „szűkítő csomaggal” szeretne megvalósítani. A megtakarítások a 
következő helyeken kivitelezhetek:

• A művelődési ház tetejére felkerült napelemekkel éves szinten 5 mil
lió forint költségmegtakarítással lehet számolni.

• Az uszoda szakaszos működtetésével további 5 millió forint spórol
ható. Ezt azt jelenti, hogy két nyári és két téli hónapban szünetel az 
uszoda nyitva tartása.

• Az önkormányzat általános takarékoskodással 16-20 millió forintot 
kíván megtakarítani. Ezt az intézmények dologi költségeinek 8%-os 
csökkentésével szeretné elérni. Polgármester úr az ülésen arra hívta 
fel a figyelmet, hogy ez apró odafigyeléssel elérhető. Például az ön- 
kormányzati hivatal fűtött területeinek egyharmadát folyósok teszik 
ki. Ezt mostantól nem fűtik, mert úgyis csak átjáró forgalom van raj
ta, ott munka nem folyik.

• Továbbá 8 millió forint takarítható meg személyi jellegű kiadások 
csökkentésével. (Ez két foglalkoztatott munkabérét jelenti.)

A 2012-es költségvetést 35 millió forintos tervezett hiánnyal a képviselőtes
tület 1 tartózkodás és 6 igen szavazattal elfogadta.

Emelkedtek az orvosok és nővérek ügyeleti díjai
Az előző testületi ülésen dr. Hutvágner Rozália által előterjesztett ügyele
ti díjak korrekcióját az önkormányzat gazdasági csoportja megvizsgálta. 
Mivel nincs kormányzati rendelet a díjakat illetően, ez ügyeletenként más 
és más. És mint kiderült, a megyében ez Pécsváradon a legalacsonyabb, 
így az önkormányzat 24%-os emeléssel korrigálja az orvosok és nővérek 
ügyeleti díjait. Megvizsgálták az ügyelet megszüntetésének lehetőségét, 
ám egyrészt egy környező ügyelet sem fogadná be a pécsváradi körzetet, 
másrészt ez nagy visszalépés lenne város infrastrukturális fejlettségében. 
Az ügyeleti díjak korrekcióját a képviselőtestület egyhangúan támogatta. 

Éves munkaterv
Ezentúl az önkormányzati ülésekre minden hónap második hétfőjén kerül 
sor, ezek a napok: március 12, április 10, május 14, június 11, szeptember 
10, október 8, november 12, december 10. Az augusztusi ünnepi önkor
mányzati ülést az idei hosszú hétvége miatt augusztus 16-án, csütörtökön 
tartják.
A képviselőtestület egyhangúan elfogadta az éves munkatervet.

Év ELEJI LAKOSSÁGI 

FÓRUM

Lakossági fórumot tartott dr. Bíró Ferenc 
polgármester úr 2012. január 24-én a műve
lődési házban, melynek célja a személyes ta
lálkozás a lakossággal, észrevételeik, ötleteik, 
panaszaik meghallgatása.

Beszámolójában polgármester úr beszélt 
az államigazgatási törvény változásairól. En
nek eredményeképpen Pécsvárad újra járási 
központ lehet. így olyan hivatalos ügyeket, 
melyeket eddig Pécsett vagy Komlón kellett 
elintézni, helyben lehet majd. A változásokat 
követően az önkormányzat eddigi kötelező 
feladatainak csupán 40%-át kell majd ellát
ni, úgy, mint: alapvető egészségügyi ellátás, 
óvoda, szociális ellátás és városgazdálkodás. 
A nem kötelező feladatokat (például zeneis
kola, uszoda és sportcsarnok fenntartása va
lamint a nemzetiségi oktatás) saját forrásból 
kel majd az önkormányzatnak finanszíroz
ni. A beruházásokat illetően az érdeklődők 
megtudták, hogy a tervek szerint a diákok 
már az új épületben kezdhetik az iskolát 
szeptemberben, és a vár utcai óvodaépületet 
is lebontják, helyére új óvodát építenek. Pol
gármester úr elmondta, sok kritika érte az 
önkormányzatot az iskola beruházás miatt. 
Hiszen ha az állam átveszi az üzemeltetését, 
az állami költségvetést terhelné az új iskola 
építése, és nem a városét. így viszont ha elké
szül az új épület, az állami tulajdonban lesz. 
Erre válaszként rávilágított: ha állami tulaj
donban van az iskola, ha nem, elsősorban 
helyi gyermekek fognak ide járni. Az viszont 
mindannyiunk érdeke, hogy gyermekeink 
kulturált környezetben tanulhassanak. Az 
óvodához kapcsolódva ismertette, hogy egy 
óvoda épület meglehetősen szűkös. A tor
natermet is csoportszobaként kell használni, 
ráadásul ha kötelező lesz az óvoda három 
éves kortól, a gyermeklétszám növekedésé
re kell számítani. így szükség van a vár utcai 
óvodaépület működtetésére is.

A továbbiakban lakossági kérdésekre került 
sor. Szó esett a megrongált utcanév táblák
ról, a megszorító csomagról, a kóbor kutyák 
ügyéről, a vár utcai óvodaépület hulló csere
peiről, a tervezett szalagkorlátról a Dombay- 
tó keleti részénél, és a Kossuth Lajos utca 
vízvezetékének cseréjéről.
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A kamera mögött
Húsz év nem csak egy ember, de egy televízió életében is nagy 
idő. Mára már Füri Ferenc neve egybeolvadta Városi Tévével... 
vele beszélgettem a jubileum apropóján a helyi tévé egyik meg
álmodójával, és azóta is szerkesztőjével, motorjával.

„Csináljunk tévét!?” Hogy jött az ötlet?
1991-ben Pécsváradon elkészült a kábeltévé rendszer, ez kezdet
ben nyolc csatornát sugárzott. Kézenfekvő volt, hogy a kilence
dik csatornán próbálkozzunk helyi műsorral. Nekem volt némi 
videós múltam, dolgoztam az akkor induló Mecsek TV-nek is. 
Papp Gyulát akkor még nem ismertem személyesen, de mivel ő 
volt a kábeltévé főszervezője, helyi önkormányzati képviselő, így 
felkerestem. Félig nyitott ajtókat döngettem, mert már benne is 
motoszkált a dolog. így lett az ötlet végül közös. Megkerestük 
Kakas Sándort, akkori polgármestert, aki ugyanúgy vevő volt a 
dologra. 1992. januárjában sugároztuk az első adást.
Kikből állt az első stáb?
Andrics Márk volt a pécsváradi GELKA vezetője, a kábeltévé 
rendszer kivitelezője. Hárman alkottuk a stábot: Gyula, Márkó és 
én. Az első adásban Gyula beszélt a kezdeményezésről, bemutat
tuk az egészségügyi centrumot, az első riportot dr. Bíró Ferenccel 
készítettük és egy-két helyi aktualitással is foglalkoztunk. 
Mennyire álltak rendelkezésre a technikai feltételek? Sokszor 
kellett leleményesnek lenni?
A patikai fölötti társasházban volt a kábeltévé központi vevőhe
lye. Innen mentek az első bejátszások. Egy videomagnót vittünk 
fel és egy VHS kazettáról játszottuk be az adást. Az első adások 
alkalmával nagyon izgultam.
Technikailag volt hova fejlődnünk, főleg az élő adásoknál. Igen, 
ott néha kifejezetten kreatívnak kellett lenni. Az indulás után két 
évvel lett egy stúdiónk a művelődési házban, ott volt először le
hetőségünk az 1994-es Leányvásárt élőben adni.
Milyen volt a fogadtatás?
Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Sok embert érdekelt a helyi 
tévé, mert akkor még nem forogtak közkézen a kamerák. Sokak
nak újdonság volt, hogy saját magát, vagy a gyerekeit láthatja vi
szont a képernyőn.
Tehát volt tévé és tetszett is a pécsváradiaknak. Mi volt a kö
vetkező lépés?
Elindítottuk a képújságot. Ez megint nagy előrelépés volt, hiszen 
nagy érdeklődés mutatkozott rá a lakosság, az önkormányzat és 
a civil szervezetek részéről is. 6-7 év után Gyula abbahagyta, de 
én felajánlottam az önkormányzatnak, hogy szívesen folytatom. 
Aztán tudtunk adásidőt bővíteni. Most havonta kétszer jelent
kezünk, minden adást ismétlünk és különkiadásokat készítünk 
nemzeti ünnepeken,vagy egyéb fontos eseményeken. A nyári 
várszínházakat is próbáljuk felvenni, amennyiben a szerzői jo
gok ezt engedik. Valamint három évvel ezelőtt kezdtük meg az 
önkormányzati ülések élő közvetítését.
Hogyan viselték a képviselők ezt a fajta nyilvánosságot?
Most már megszokták. Az elején érzékeltem, hogy picit másképp 
zajlanak az ülések. De megbarátkoztak a dologgal és most már 
nem feszéjezi őket a mikrofon és a kamera. Azt gondolom, bevált 
és a nézők szeretik a közvetítéseket.
Mi volt a legemlékezetesebb a tévé húsz éves történelmében?

Nekem a 94-es leányvásár volt a legemlékezetesebb, amikor élő
ben közvetítettük az egész rendezvényt. A stáb nem volt elég 
nagy, úgyhogy beugrottak páran segíteni, mint például a Magyar 
Televízió egyik operatőre, vagy a Pécsi Tévé főszerkesztője. Na
gyon sok rögtönzés volt ebben az adásban ugyanakkor jó érzés 
volt profikkal együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy jól sikerült. 
Talán túl jól is... Dretzky Kati morgott egy kicsit, mert este a 
gálán alig volt néző, mindenki a TV előtt ült - nevet Feri. Helyi 
cégek és vállalkozók igen nagyon összegeket mozgósítottak azért, 
hogy ez az adás létrejöhessen.
Említésre méltó az is, amikor a milleniumi zászló átadás alkal
mával leülhettünk Orbán Viktorral beszélgetni. Egy húsz perces 
nagyinterjút készítettünk vele, amit előtte napokig egyeztetnünk 
kellett a minisztériummal és a sajtó titkárral. De készítettünk 
interjút Torgyán Józseffel és Göncz Árpáddal is.
Mit érdemes tudni a kiállításról?
A kiállított tárgyak Márkó és az én magángyűjteményemből va
lók. Márkó a szakmájából adódóan hosszú-hosszú évekig gyűj
tögette a rádiókat, televíziókat és nálam is szakmai ártalom. Ez 
mindig úgy indul, hogy az ember sajnálja eldobni az elértéktele
nedett kamerákat, elkezdi elrakosgatni, gyűjteni. Aztán elkezd
tük módszeresen összeszedni a dolgokat „Kell ez neked? Nem! 
Akkor add ide, elviszem a kiállításba.” De van olyan darab is, amit 
a zsibvásáron alkudtunk. Öt éve már bemutattunk egy hason
ló kiállítást. Aztán híre ment és szinte minden hónapban kap
tunk egy felajánlást. Amikor Várkonyi Piroska lomtalanította a 
lakását, kétnaponta hozott valami „kacatot”. Az a szép a kiállított 
tárgyakban, hogy azok számára is érdekes lehet, aki amúgy nem 
érdekelnek a műszaki cikkek. És a visszajelzésekből tudom, hogy 
az iskolásoknak is nagyon tetszett, akik a médiaóra keretében 
nézték meg.
Hogyan tovább?
Tudatosan képezzük az utánpótlást. Az általános iskolában Friesz 
Péter vezetésével működik a médiaszakkör, és minden nyáron 
egy hetes médiatábort szervezünk a PIFÖ-vel együttműködve. 
Innen már több fiatal kollega került ki.
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

A Kodolányi 
ÁMK januári

hírei
• A decemberben meg

rendezett karácsonyi 
vásár bevétele az alsó 
tagozaton 64 000 Ft 
volt, mely összeg az 
osztályok kasszáit gaz
dagította. A felsősök 
osztályonként árusítot
tak, és a befolyt össze
get többnyire a tanév 
végi kirándulásokra 
fordítják.

• Az új esztendőben a 
tanulás korán elkezdő
dött: január 2-án, hét
főn, már a padokban 
ültek a gyerekek.

• Az első félév szintén ko
rán, január 13-án zá
rult, s a gyerekek janu
ár 20-án vihették haza 
a félévi értesítőiket. 
A következő hetekben 
szülői értekezletekre 
került sor.

• január 23-án szép 
számban vettek részt 
iskolánk tanulói a 
művelődési ház által 
meghirdetett népdal
éneklési versenyen. A 
rendezvény keretén 
belül ünnepeltük a ma
gyar kultúra napját is, 
melyen Vörös Blanka 
7.b osztályos tanuló 
adta elő a Himnuszt.

• A rendőrség ebben a 
hónapban is megtar
totta a D.A.D.A. prog
ramot a 3-4.évfolyamos 
diákok számára, és a 
gyerekek részt vettek a 
következő hangverse
nyen is.

IV. Fábián Sebestyén Emléktorna
A téli körzeti teremtornák részeként 2012. január 17-én megrendeztük a már hagyományos tornát 

volt tanítványunk, Sebestyén emlékére. A kupákat édesapja, Fábián József, az érmeket iskolánk, a 
különdíjakat Haklik Lajos ajánlotta fel.
Helyezések:
I. Hosszúhetény (7 pont - gólarány: 13-3)
II. Pécsvárad I. (7 pont - gólarány: 10-2)
III. Komló (3 pont)
IV. Pécsvárad II. (0 pont)
Gólkirály: Belvári Sándor (Hosszúhetény)
Legjobb játékos: Ladányi Patrik (Pécsvárad I.)

Legjobb kapus: Dénes Viktor (Pécsvárad I.)

Legsportszerűbb játékos: Hegedűs Bence 
(Komló)

KülöndíjaL- Zsigrai Ákos (Pécsvárad I.) - Kovács Levente (Pécsvárad II.) Ortlieb Szabolcs 
(Pécsvárad II.)
Pécsvárad I.: Ladányi Viktor, Ladányi Patrik, Zsigrai Ákos, Pohli Péter, Dénes Viktor, Kovács 

Zsolt, Bősz Norbert
Pécsvárad II.: Kárpáti Kristóf, Kovács Levente, Ortlieb Szabolcs, Heil Máté, Sárosi Dávid, Fuchs 

András, Rejtő Olivér
Fáth Hedvig, Gelencsér János, Szabó Gyöngyi

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

KOLLÉGIUM PÉCSVÁRADI TAGINTÉZMÉNYE

„Összenőtt a föld az éggel,
Csupa fehér, csupa szürke.
Ég és föld közt oszlopokként
feszül a kémények füstje.”

Kányádi Sándor: Tél derekán

Január 3-án megkezdődött az újév első taní
tási napja, s ezzel a félév zárásának hajrája. A 
diákoknak gyorsan vissza kellett rázódniuk a 
tanulásba, hiszen az első hetekben a félévi szá
monkérésre kellett számítani. A feszített mun
ka meghozta a várva- várt eredményt. Január 
20-án szembesülhettek az eredményekkel, ami
kor az osztályfőnökök értékelték a félévig elért 
osztályzatokat és kiosztották az értesítőket. 

Pályaválasztás
Január nálunk is a pályaválasztás hónapja volt.

A sikeres életpálya-építés sok jó döntés ered
ménye. Az első döntésben, az iskola és szak
maválasztásban próbált intézményünk segíteni 
a szülőknek és a fiataloknak a pályaválasztási 
szülői értekezleten. Várjuk a jelentkezőket a

következő osztályokba, szakmákra:
• Tanulásban akadályozottak szakmára felké

szítő 9-10. osztály
• Szakmák tanulásban akadályozottak számára:

virágkötő 
faműves 
porcelánfestő 
gombatermesztő 
kerti munkás

• Értelmileg akadályozottak részére:
parkápoló

További információ: www.komlo-iskola.shp.hu

Magyar Kultúra Napja
Január 22-én kapta Himnuszunk végső formá

ját, ezen a napon ünnepük országszerte a Magyar 
Kultúra Napját. Ennek alkalmából 1989. óta ha
zánkban, számos ünnepséget rendeznek, melyek a 
kultúra szerepét, nemzeti hagyományainkat hang
súlyozzák a mindennapi életünk során. Ehhez a 
programhoz kapcsolódva két rendezvényre is sor 
került iskolánkban. Január 19-én szavalóversenyt 
rendeztünk diákjaink számára. Az alsó tagozato
sok tavaszköszöntő, a felsős dákok forradalmi ver-

http://www.komlo-iskola.shp.hu
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sek előadásával indultak. Idén huszonöt 
jól felkészült versenyző közül választotta 
ki a zsűri a legjobb előadásokat. A tagoza
tonként három helyezett és a különdíjas, 
oklevelet és ajándékot kapott. Gratulálunk 
a nyerteseknek!
Január 23-án, mesedélutánon vehettek 

részt kicsik és nagyok. A programon több 
típusú mesével találkozhattak a gyerekek, 
ahol egyes történetekbe aktívan bekapcso
lódhattak bábozással, szerepjátékokkal. A 
mesét nagyon fontos nevelési eszköznek 
tartjuk, mert a világot és a lehetősége
ket végtelenné teszi. A gyermek a mesén 
keresztül észrevétlenül válik alkalmas
sá későbbi életének kiteljesítésére. Segíti

a szocializációt, mélyíti az önismeretet, 
csökkenti a stresszt és nagy mértékben 
személyiségfejlesztő hatással bír. Fontos 
szempont, hogy növeli a csoportba tarto
zás élményét, a gyermek kreativitását.
A mesét akár relaxációs módszerként is 

alkalmazhatjuk, amely a gyermek ellazu
lását eredményezi. A mese a gyermek szá
mára egy olyan biztonságos közeget nyújt, 
ahol kifejezheti és újraélheti azokat az 
eseményeket és érzelmeket, amelyek őket 
foglalkoztatják. Nem utolsó sorban pedig 
az olvasásra nevelés egyik fontos alapköve. 
Az izgalmas történetek után, kakaóval és 
kaláccsal vendégeltük meg a gyerekeket. 

Összeállította: Békés Annamária, Kolmann Éva

Szalagavató a II. Béla Középiskolában
2012. január 27-én este került megrendezésre iskolánk szalag

avató ünnepélye és bálja, ami számunkra mindig is a legcsodála
tosabb iskolai programnak számított. Az est különlegességéhez a 
mi szempontunkból most az is hozzájárult, hogy ezúttal végzős
ként, mint az esemény egyik fő szereplőjeként vehettünk részt az 
ünnepélyen a városi sportcsarnokban.
Sokat készültünk a szalagavatóra, elsősorban a közös táncra.

Hétköznaponként a tornateremben sokszor két és fél órán ke
resztül gyakoroltunk. Eleinte szinte lehetetlennek tűnt, hogy a 
táncban teljesen járatlan osztály megtanulja ezt a sok tánclépést. 
De sikerült! A csütörtöki főpróbán már megállapíthattuk, hogy a 
táncunkkal minden rendben lesz.
Pénteken, mikor délután négykor találkoztunk a sportcsarnok

ban, nem is bántuk, hogy nem maradt idő a szalagtűzés újabb 
gyakorlására a táncpróba miatt. Ugyanis mikorra végeztünk, 
már közeledett a hat óra, a szalagavató ünnepély kezdete. Jöttek

kat kaptunk, amely minden végzős számára megszívlelendő kell, 
hogy legyen! Ezután osztályonként felsorakoztunk, felolvasták 
minden végzős tanuló nevét, majd a tizenegyedikesek feltűzték 
a kék szalagot. A kék a remény színe, a mi reményünk a sikeres 
érettségi és szakmunkás vizsga letétele. Kattogtak a fényképező
gépek, készültek a videofelvételek, villogtak a vakuk, a hozzátar
tozók meg akarták örökíteni ezeket a felemelő pillanatokat.
Az ünnepélyes kivonulás után, átöltöztünk a táncos ruhánkba, 

majd felvonultunk a tánctérre. Következett a keringő, az est fény
pontja! Libbentek a fellépő ruhák, a lányok pörögtek, forogtak 
a fiúk vezetésével, akik hol átkarolták hölgyüket, hol letérdeltek 
előttük... Megérdemelt vastaps volt a jutalom.
A lányok egész délelőtt magukat szépítgették, olyan „haj- 

költeményekkel” jelentek meg, hogy első pillantásra rájuk 
sem lehetett ismerni. A fiúk is feltűnően csinosak voltak. 
Az estet „szabad tánc” zárta a művelődési ház nagytermében,

-- --------=-------- 5---------------

az első nézők, megjelentek az első szülők, rokonok, barátok, is
merősök, tanárok és az örömteli üdvözlések után elkezdődött az 
ünnepély.
Az igazgató úr az iskolavezetéssel, a szereplőkkel és a szalagtű

ző diákokkal bevonult a küzdőtérre. Utána jöttünk mi, a végzős 
osztályok, az általunk kiválasztott kedvenc zenével. Iskolánk 
igazgatója, Papp Gyula köszöntötte a megjelenteket és megnyi
totta a szalagavató ünnepélyt, jó szórakozást kívánt a szalagava
tó bálhoz. A szervező tizenegyedikes és a végzős tizenkettedikes 
tanulók színvonalas műsora után, dr. Fenyvesi Jánosné magyar 
tanárunk mondta az ünnepi beszédet. Eközben belegondoltam, 
hogy ez a négy év, négy nagyon mozgalmas év volt. A hátralévő 
fél évre az érettségi és a szakmunkás vizsgákhoz olyan jó tanácso

amikor szülők-gyermekek, tanárok- diákok, barátok- barátnők 
táncolhattak a jó zenére. Huszonegy órakor került sor a tombola
sorsolásra. Az ajándéktárgyakat a szülők valamint iskolánk part
nerei ajánlották fel. A vidám hangulatú tánc éjfél körül ért véget. 
A szalagavató programjai befejeződtek, a végzősök megkönnyeb
bülten kifújták magukat, a résztvevők hazamentek, a szervezők 
összepakoltak, és szépen lassan kiürült a művelődési ház. 
Élénken emlékszünk még erre a péntek estére, és érezzük, hogy 

mindez már menthetetlenül a középiskolás múltunk része.
Úgy látszik, hogy az érettségi felé közeledve az ember nem csak 

„megérik”, de egy kicsit meg is „öregszik”, és talán ezért keríti 
hatalmába a melankólia hatalma.

Ulrich Bettina és Vida Viktória 12. osztályos tanulók
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"Magyarul leszünk emberek"
Arnold Istvánné A Magyar Kultúra Napján elhangzott ünnepi beszéde

Január 22-ét - Himnuszunk születése 
napját - legújabb kori történelmünk 
avatta a Magyar Kultúra Napjává. Ez az 
a nap, amikor megemlékezünk legfon
tosabb közös kincsünkről, kultúránk
ról, amely minősíti létünket, s amely 
megkülönböztet bennünket más né
pektől, hiszen egy népet a kultúrája 
jellemez, benne realizálódik szelle
misége. Ez a nap megállásra késztet, 
és kultúránkra irányítja a figyelmet. 
Kultúránkra, mely nem különb és 
nem több, mint más nemzetek kultú
rája, de amint azt már előttem szépen 
megfogalmazták: „számunkra, magya
rok számára eligazító jelzőrendszer és 
tápláló forrás. A magyar kultúra jelzi, 
hordozza a magyarság hagyományait, 
kiképződött adottságait,.... magyarul 
leszünk emberek.”
A magyar kultúra létünk érdekében 

kifejtett cselekvés és nemzeti azonos
ságtudat egyszerre. A kultúrális ha
gyomány és érték, amelyet a történel
münk során létrehoztunk művésze
tekben, tudományban, igazolja fenn
maradásunkat, amit sokszor, szinte 
szakadatlanul, harcok során kellet 
megvívnunk. E harcban nemesedett 
kultúránk, s tartotta meg önmagát. 
Megőrizte a falvak hagyományát, a 
nép ajkán születő dalokat, a keze által 
formált eszközöket, a nemesi kúriák 
szervező erejét és műveltségét. S min- 
denekfölött talán a legfontosabbat, az 
anyanyelvet.
Nem véletlen, hogy értékeink, kin

cseink közül éppen nemzeti himnu
szunk születése vált a magyar kultúra 
ünnepévé. Nemcsak történelmünk 
viharos századai sejlenek fel gyönyö
rű himnuszunkban, hanem a nép által 
átörökített, megőrzött, tudatunkban 
folytonosan jelenlévő és belőle építke
ző kultúra is. Így az oly sokszor éne
kelt, vagy idézett sorok mögött „Isten, 
áldd meg a magyart” - mindig ott lük
tetnek a nép mondái, dalai is.
Mert ahogyan Kodály írja: „Az az

igazság, hogy a földmíves nép közt 
fennmaradt dalok java, valamikor az 
egész magyarság tulajdona volt ez ...az 
a közösség; ahol egy érzésben találkoz
hat az egyszerű pásztor a nemzet bár
mely nagyjával, ahol mind a kettő csak 
ember és annyit ér, amennyire ember”

A kultúra napja akkor válik iga
zi ünneppé, ha feladataink jegyében 
számvetést készítünk, vagy legalább
is kijelöljük önmagunknak - ki-ki 
önmagának -, hogy milyen módom 
kell a ránk hagyott kulturális örök
ségünkkel felelősséggel bánni. S ezt 
tovább kell adnunk az utánunk kö
vetkező nemzedéknek, annak a nem
zedéknek, amelynek nevelésében 
nagy szerepünk van. Hiszen nekünk 
kell az értékes mintát felmutatni, 
hogy a kultúra értékeit becsülni kell, 
hogy törvényei szerint kell élnünk, 
és tanulságait érvényesítenünk kell. 
Mert ez a kultúra nemcsak tudást, 
műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt 
is. Olyan erkölcsöt, amely elé bátran 
kitehető a „magyar” jelző.

Kultúránkat védenünk kell, esélyt, és 
lehetőséget kell biztosítanunk neki, 
fel kell rá hívnunk a figyelmet, fel kell 
mutatnunk és továbbadnunk a múl
tunkból gyökerező szellemi értéke
inket, a múlt és a jelen műalkotásait, 
könyveit, festményeit, zenedarabjait; 
őriznünk és védenünk kell nyelvün
ket, dalainkat, mint kultúránk legfon
tosabb hordozóját.
Ez majd erőt ad, hogy az értéktelen, 

harsogó, önmagát kultúrának álcázó 
fércművek és termékek dömpingje ne 
tudja kiszorítani a tiszta, értékes alko
tásokat.
Most az évfordulóval kapcsolatos 

megemlékezésünk alkalmat ad arra, 
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk 
évezredes gyökereinknek, nemzeti tu
datunk erősítésének.
Ennek a célnak kell kiteljesednie ezen 

a délutánon is, melyen a magyar népi 
kultúra kincseinek szerteágazó részei

közül a népdalt helyeztük előtérbe vá
rosunkban.
Népzenénk mindig szorosan kötő

dött népünk életéhez, kultúrájához. 
Ősi népdalkincsünk sokrétűsége, 

dallamvilága egyedülálló. A magyar 
nyelvterületen gyűjtött dallamok hi
hetetlenül nagy számát mutatja, hogy 
a Magyar Zenetudományi Intézet 
regisztrálta a 200 000. magyar nép
dalt, amelyből 100 000 már megjelent 
nyomtatásban is.
Bartók és Kodály is fölhasználta a 

népzenét műveiben, ezzel a magyar 
népzenei kincs egy részét az egyete
mes emberi műveltség részévé tette. 
„A magyar népdal - olvassuk Kodály 
Zoltánnál - az egész magyar lélek tük
re, a magyar nyelvvel egyidős; a ma
gyarság történelme során kialakult és 
az évszázados - évezredes - használat
ban csiszolódott népzenei hagyomány 
anyanyelvűnkhöz hasonló érték. Benne 
mindannyian magunkra ismerhetünk, 
belőle mások is megismerhetnek ben
nünket”.
Külön öröm, hogy népdalaink mai 

megszólaltatója az ifjú korosztály. 
Jó látni, hallani, hogy, vannak gyer
mekek, akik lelkesen vállalkoztak a 
népdalok tanulására, és előadására. S 
amíg ilyen lelkes gyermektorkokból 
szólalnak meg ezek a nagy erejű dal
lamok, addig nem kell féltenünk kul
túránkat, mert megtartó ereje kihat 
a jövő nemzedékeink életére is. Nem 
titkolt célunk is ez volt a mai ünnep
ségünkön és valóban, e színvonalas 
verseny méltó ünneplése Pécsváradon 
a magyar kultúra napjának.

A magyar kultúra azonban nem egy 
ünneplő ruha, amit egyszer egy évben, 
január 22-én felveszünk, hanem érték
őrzés, értékgyarapítás, értékátadás, 
tehát állandó cselekvés, ami nem kis 
feladat életmód-változó korunkban. A 
kultúra napja akkor válik igazi ünnep
pé, ha feladataink jegyében számvetést 
végzünk, és komolyan vesszük Kölcsey
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Népdaléneklési verseny 
a Magyar Kultúra napján

Ferenc Parainesisben elhangzott 
intelmeit: "Törekedjél ismeretekre! 
De ismeretekre, melyek ítélet és íz
lés által vezéreltetnek".
Ma is igazi fogódzók ezek az in

telmek, és általuk vezérelve vála
szolhatunk a 21. század eleji kihí
vásokra.

Most itt hangozzék el újból a köl
tő átérett fohásza, amely meghatá
rozója, örök érvényű aktualitása e 
napnak:

Isten, áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel, 

Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;

Bal sors, akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 

Megbünhödte már e nép 
A múltat s jövendőt!

A kultúra és a hit ereje százado
kon át megtartotta e népet, e ha
zában és ezután sem lesz másképp, 
ha talpon akar e nemzet maradni, 
akkor e kettőnek továbbra is kar
öltve kell járnia.

Kívánom magunknak s mind
azoknak, akik a magyar kultúráért 
felelőséggel tartoznak, akik nem 
kis erőfeszítések árán teszik dolgu
kat, hogy e mai nap legyen ünnep 
számukra is, és tudják, hogy amit 
tesznek, azzal nemzetünket szol
gálják. Hiszem, hogy a teremben 
lévők nemcsak eszükkel, de szí
vükkel is értették a mai nap üze
netét és a szép dallamok eljutottak 
lélektől lélekig.
Váltsuk valóra a mai nap üzenetét 

egész évben hétköznapjaink során 
is, ne csak ilyenkor, ünneplő 
ruhában.

Népdaléneklési versennyel tisztelegtek a Magyar Kultúra 
napja előtt 2012. január 23-án. A versenyt a művelődési 
központ a városi könyvtárral együttműködve szervezte 
azzal a nem titkolt céllal, hogy népszerűsítse a magyar 
népdalokat a gyermekek körében. A körzeti népdalének
lési versenyre összesen 44 általános iskolás tanuló jelent
kezett, 11 környező településről. A gyermekeket három 
tagú szakmai zsűri értékelte: Bárdi Péter a komlói Pöndöly 
néptáncegyüttes vezetője, Deáky Péter, a Bazsarózsa Da
lárda művészeti vezetője és Nagyné Mayer Ágnes, a műve
lődési központ igazgatója. A gyermekek felkészültségét mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy a végső sorrend eldön
tése végett néhány versenyzőt még egyszer meghallgatott 
a zsűri, mielőtt meghozta volna döntését.

A helyezettek sorrendje végül a következő lett:
l -2. osztályosok:

1. helyezett: Rózsa Viktória (Leszakadt a pince lakat..., Sárga a liba bögye...)
2. helyezett: Zsáli Zoé (Tavaszi szél..., Érik a ropogós...)
3. helyezett: Laki Fülöp (Én elmentem a kocsmába..., A hajnali csillag ragyog...) 

3-4. osztályosok:
1. helyezett: Ottlakán Amira (Új a csizmám..., Megrakják a tüzet..., Rózsa Sándor
2. helyezett: Ementh Petra (Öreg utca végig..., Barna legény mén a..., Elmehetsz a 

házunk előtt...)
3. helyezett: Boris Bálint Bánk (Zöld erdőben..., Kossuth Lajos Debrecenből...) 

Felső tagozat:
1. helyezett: Marton Zita (A fényes nap..., Búza, búza, búza..., Sudár magas..., 

Szagos a rozmaring)
2. helyezett: Busa Enikő (A várkonyi templom tornyán..., Állok, állok a..., Nincsen 

széle..., Ablakomba három cserép...)
3. helyezett: Kempf Amélia (A malomnak..., A csitári hegyek alatt..., Elindultam...)

A Magyar Kultúra napjának ünnepélye keretében a helyezettek még egyszer elénekel
ték dalaikat, majd mélyen szántó gondolatokat hallhattak a jelenlévők Arnold Istvánné 
ünnepi beszédében. Az ünnepség végén Vörös Blanka 7. osztályos tanuló szavalta el a 
Himnuszt.

W.R.
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Könyvbe zárt 
népszokások

Kamarai regisztráció

Hosszú várakozás után megjelent a 
Tarkabarka Alapítvány kiadásában 
a Kerek egy esztendő a Zengőalján 
című honismereti kiadvány. 
Katonáné Gunszt Andrea gyűj
tőmunkáját tartalmazó kisköny
vet szakmailag dr. Andrásfalvy 
Bertalan lektorálta. Szerkesztet
te Beckné Kotsch Petra és Bayer 
Alexandra, illusztrálta Kempfné 
Mayer Szilvia.
A kiadványt olvasva megismer
hetjük a Zengővidék jeles nap
jait, ünnepi szokásait. Ajánlóul 
Andrásfalvy Bertalan professzor 
Úr előszavából idéznék:
“Ünnepi, közös alkotások, a játék, 
a szerepek felvállalása, a dalolás 
és muzsikálás ma is eltölthet min
ket örömmel, leginkább éppen az
zal, hogy kapcsolatba kerülhetünk 
egymással, megtapasztalhatjuk 
az összetartozás, a közösség szívet 
melengető érzését, bátorítását. Ha 
megőrizzük a minket összekapcsoló 
szokásokat, azok megőriznek min
ket: bizalomban, kölcsönös szere- 
tetben, egészséges jókedvünkben.”

A kiadvány megvásárolható Pécs
váradon a Tourinform irodában 
1000 Forintos áron.

Katonáné Gunszt Andrea

Az Országgyűlés 2011. november 21-én 
elfogadta az egyes adótörvények és az az
zal összefüggő egyéb törvények módosítá
sáról szóló törvényjavaslatot, amely tartal
mazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. 
évi CXXI. törvény módosítását.

A kamarai törvény módosítása három lé
nyeges változást tartalmaz. A 2012. janu
ár 1. óta hatályos rendelkezések alapján a 
gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai 
nyilvántartásba vételüket kezdeményezni 
a székhelyük szerinti területi kereskedelmi 
és iparkamaránál; a kamarai közfeladatok 
ellátásához évente 5.000 Ft. kamarai hoz
zájárulást fizetni.
A kamara, mint a gazdaság önkormány

zati szervezete pedig a gazdaság teljes körű 
képviseletén és a gazdaságszervezéssel, 
fejlesztéssel, elemzéssel, szakképzéssel és 
gazdaságpolitikai döntésekkel kapcsolatos 
összgazdasági feladatain túl, köteles ré
szükre a törvényben meghatározott szol
gáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénz
ügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; 
üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) 
térítésmentesen nyújtani, és választójogot 
biztosítani.

A törvénymódosítás nem érinti az 
agráriumot, de kiterjed a többi hivatás- 
rendi kamara tagjaira, ha egyéni vagy 
társas vállalkozásban folytatják tevékeny
ségüket. A törvény hatálybalépését kö
vetően létrejövő egyéni és társas vállal
kozások a bejegyzésüket követő 5 napon 
belül, a már működő vállalkozások pedig 
(a hatálybalépést követő 60 napon belül), 
legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a 
székhely szerinti területi kereskedelmi és 
iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket 
kezdeményezni.

Az elektronikus regisztrációt segítő 
szoftver elkészültéig (2012. február eleje) 
a vállalkozások a kamarai honlapokról 
kinyomtatható adatlap kitöltésével és cég
szerű aláírás után személyesen, a székhely 
szerint illetékes kamarák ügyfélszolgá
lati irodáiban (elérhetőség a honlapon) 
nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. 
A regisztrációt segítő szoftver elkészül
téig kamaránk átmeneti, az ügyintézést 
egyszerűsítő online adatlapot - www. 
pecsikamara.hu - is biztosít, mely elekt
ronikusan kitöltve, majd nyomtatás után 
cégszerű aláírással ellátva szintén beküld
hető postai úton, vagy személyesen.

A regisztráció csak az 5.000,- Ft-os ka
marai hozzájárulás beérkezését követő

en történik meg. A befizetés történhet 
utalással a kereskedelmi és iparkamara 
erre a célra elkülönített MKB 10300002 
- 24617019 - 70073285 bankszámlájára, 
vagy pénztári befizetéssel. Az összeg át
utalásánál a közlemény rovatba feltétlenül 
kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát 
és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

Kell-e regisztrálni a tevékenységét szü
neteltető vállalkozásnak?

A hatályos jogszabályok szerint a tevé
kenység szüneteltetése - bejelentési köte
lezettség mellett - csak az egyéni vállalko
zóknál lehetséges. Az egyéni vállalkozó, 
ha a szüneteltetést az illetékes hatóságnál 
január 1. előtt bejelentette, akkor a regiszt
rációt a szüneteltetés befejezését követő öt 
napon belül kell megtennie.

Újonnan alakuló vállalkozások regiszt
rációja
Az új vállalkozásoknak - társas és egyéni 

vállalkozásoknak egyaránt - a vállalko
zás bejegyzését követő öt napon belül kell 
eleget tenni a regisztrációs kötelezettségé
nek.

Minden vállalkozás számára kötelező a 
regisztráció?

A törvény szerint minden vállalkozás 
köteles regisztrálni. Ez alól csak a mező- 
gazdasági főtevékenységgel nyilvántartott 
egyéni és társas vállalkozások kivételek. A 
törvény szerint így regisztrálni kell a ke
reskedelmi és iparkamara tagjainak vala
mint a hivatásrendi kamarai tagsággal bíró 
vállalkozásoknak. Szintén regisztrálni kell 
az építőipari nyilvántartásában szereplő 
vállalkozásoknak is. Nem kell regisztrál
ni az egyesületeknek, alapítványoknak és 
szellemi szabadfoglalkozásúaknak.

A több megyében működő vállalkozás
nak melyik megyében kell regisztrálni?
Minden vállalkozásnak csak egy, a szék

helye szerinti megyében kell regisztrálni. 
Ez eltérhet a kamarai tagságtól. A törvény 
szerint egy vállalkozás bármelyik, eseten
ként akár több megyei kamarába is kérhe
ti felvételét az önkéntes tagi körbe. A re
gisztráció viszont csak a székhely szerinti 
kamarában történhet.

A naprakész információk és a doku
mentumok, segédletek elérhetőek a 
www.pecsikamara.hu honlapon.

pecsikamara.hu
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EMLÉKTÁBLA HETÉNYI VARGA KÁROLY LAKÓHÁZÁRA
10 éve, 2002. január 2-án távozott az élők sorából az egyház

történész, a politika által üldözött papok, szerzetesek, szerze
tesnők szenvedéstörténetének krónikása, a Hosszúhetényben 
született Varga Károly. Egykori hosszúhetényi lakóházára he
lyeztek el emléktáblát február 4-én, a Fő utca 76. szám alatt. 
Halála után három évvel, 2005-ben utolsó lakóhelyét jelölte 
meg ilyen módon a Pécsváradi Várbaráti Kör.
Halálának 10. évfordulóján Pécsett, a Pius templomban mu

tatott be engesztelő szentmisét Udvardy György megyéspüs
pök.
Hetényi Varga Károly könyveinek listája az elmúlt tíz évben 

tovább gyarapodott. Megjelent a Papi sorsok a horogkereszt 
és a vörös csillag árnyékában I. kötetének javított és bővített 
második kiadása. Ez tartalmazza az esztergomi, győri, pécsi, 
székesfehérvári, szombathelyi, váci, veszprémi, munkácsi, 
eperjesi és hajdúdorogi egyházmegyék üldözött papjainak 
történetét. A szerzetesek üldöztetéséről és börtönbüntetésük
ről két kötet jelent meg, a második kötet 2002-ben, már halála

után. Valamennyit az abaligeti Lámpás valamint a budapesti 
Új Ember-Márton Áron Kiadó tette közzé. Beszélgetés a Mes
terrel című imakönyve igazi siker, nagyon keresik. Kilencedik 
kiadása várható Budapesten a Szent István Társulatnál.
Újra megjelent fordításában Inge Scholl: A fehér rózsa című 

könyve a német fiatalok Hitler ellenes mozgalmáról, amiről 
pár éve nagysikerű film is készült.
Kiadásra vár a Szent István Kiadónál a Pásztor volt vagy bé

res? A magyar katolikus egyház a Harmadik Birodalom árnyé
kában című kézirat.
Hetényi Varga Károly öröksége tehát nem merült a feledés 

homályába. Olvassák, újra meg újra kiadják könyveit. Hagya
tékát hű társa, özvegye, Varga Borbála gondozza, aki maga is 
figyelemre méltó cikkekkel járul hozzá a magyar keresztények 
XX. századi szenvedéstörténetéhez. írásai rendszeresen meg
jelennek a Keresztény élet című lapban. Legutóbb a Katolikus 
Kalendáriumban találkozhattunk a 30 éve elhunyt embermen
tő Uhl Antalról szóló megemlékezésével.

Gállos Orsolya^

Sok kicsi sokra megy
A sok kicsi sokra megy - pozitív és negatív irányban is. Paza

rolni és spórolni is sokat lehet éves, de akár havi szinten is, attól 
függően, hogy közvetve vagy közvetlenül mennyire nagyvonalú
an fogyasztjuk a vizet, az áramot, a gázt.
Ha folyatjuk a vizet fogmosás közben, akkor egy-egy alkalom

mal körülbelül 5 liter vizet pazarolunk el, pedig a fogmosáshoz 
nagyjából fél pohár víz is bőven elég. Napi két alkalommal szá
molva ez a szokás évente több mint 3500 liter, azaz 3,5 köbméter 
elpocsékolt vizet jelent fejenként - egy négytagú család esetében 
100 mosásra elegendő víz spórolható meg egy évben, ha minden
ki elzárja a csapot fogmosás és borotválkozás közben.

Kád vagy zuhany? A zuhanyozás takarékosabb, ráadásul egészsé
gesebb választás, mint a kádfürdő. Maximum
5 perces zuhanyozásra lehet azt mondani, 
hogy harmadannyi víz folyik el közben, mint 
ha teleengednénk a kádad. Lehet kapni olyan 
zuhanyfejet, amely körülbelül feleannyi vagy 
még kevesebb vizet enged át a lyukakon, mint 
a hagyományos zuhanyrózsa, de azt finom 
permetként szórja. A zuhanystop is jó szolgá
latot tehet víztakarékosság szempontjából.

Érdemes még forralás előtt pontosan kimérni a teához vagy a 
kávéhoz szükséges mennyiségű vizet, és csak annyit felforralni, 
ellenkező esetben a szükségesnél több áram/gáz fogy a felesleg 
forralása miatt, ráadásul a tapasztalatok szerint az ilyen „mara
dék” víz végül szinte mindig felhasználás nélkül, a lefolyóban 
végzi, pedig virágöntözésre is jó még.

Ha igazán hideg vizet akarunk inni, akkor sokáig kell folyatni 
fölöslegesen a vizet. Ennél sokkal környezetbarátabb megoldás, 
ha rendszeresen beteszünk a hűtőbe egy teletöltött kancsót vagy 
palackot, így mindig lesz hideg innivaló - vízpazarlás nélkül.

A vécé leöblítésével fejenként akár 40-50 liter vizet is elhasz
nálunk naponta. Egyelőre meglehetősen költséges mulatság azt 
megoldani, hogy a fürdővíz a vécétartályba folyjon, és így újra 
lehessen hasznosítani, de ezen a téren is tudunk takarékoskodni, 
ha a hagyományos lehúzós tartályt olyan típusra cseréljük, amely 
gombnyomástól függően enged kevesebb vagy több vizet a vécé
kagylóba.
A csöpögő csapok miatt naponta 50-100 liter víz is elcsöpöghet 

egy rosszul záródó csapból (170 literes egy normál kád!), érde
mes tehát mielőbb megjavíttatni.
Mosásnál is sokat lehet spórolni. A normál szennyeződések 40 

fokos programmal kijönnek a ruhákból, és így nemcsak keve
sebb áramot használunk mint 60 fokon, de 
alacsonyabb hőfokon vízkőből is kevesebb ra
kódik le (egyébként pedig minél vízkövesebb 
egy gép, annál több áramot fogyaszt). Félig 
megpakolt mosógépet elindítani semmilyen 
szempontból nem túl gazdaságos.

Ha nem ipari mennyiségű ételt főzünk, a 
konyhában nélkülözni lehet az elektromos 
kisgépek jórészét. Az elektromos késélező,

konzervnyitó és sok hasonló eszköz kiváltható hagyományos 
kézi erővel.
A stand-by üzemmódban félig kikapcsolt gépek alattomosan 

pörgetik a villanyórát. Amit csak lehet, használat után húzzunk 
ki a konnektorból. A hagyományos villanykörtéket megéri LED- 
es izzókra, vagy kompakt fénycsövekre cserélni.
A felsorolt lehetőségekkel sok pénzt takaríthatunk meg, ami a 

mai gazdasági helyzetben sokat segíthet.

Bodorkás Istvánné, szociális munkás 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
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A 2011. év, ahogy mindenkinek, számunk
ra is sok nehézséget hozott. Egymást ér
ték az információk és az álinformációk, 
a megszorításokról, elvonásokról, melyek 
bennünket is érinthettek.
Megváltoztak a gépkocsi szerzési támoga
táshoz való hozzájutás feltételei. Bár a tá
mogatási összegek nőttek, az elérhetőség 
legtöbb esetben távolodott. Reméljük, lesz 
még változás a feltételek terén.
A Lakás Átalakítási Támogatás teljes körű 
ügyintézését elvették a MEOSZ-tól, most 
az OTP bank végzi. Mivel nincs kapaci
tásuk a feladatra, ezért számunkra a pécsi 
Kórház-téri fiókban végzik az ügyintézést. 
Itt teljes körű felvilágosítást kap mindenki 
az akadálymentesítési támogatás módját és 
feltételeit illetően. (A bank nem akadály- 
mentes.)
Míg 2011-ben először használhattuk a 
pécsváradi uszodát térítésmentesen, a har
kányi gyógyfürdőben megvonták a moz
gáskorlátozottak kedvezményes belépőjét 
gazdasági okokra hivatkozva.
Továbbra is a klubban él igazán a csoport. 
A szokásos farsangi, nőnapi rendezvények 
után egészségmegőrzéssel foglalkoztunk. 
Testzsírt, vérnyomást, vércukor szintet 
mértünk Fischerné Virág Éva segítségével. 
Egy későbbi időpontban hallásvizsgálaton 
vehettünk részt, egy másik alkalommal a 
táplálékkiegészítők hasznosságáról, fontos
ságáról hallgattunk előadást.
A Város Napja rendezvényre vendégeket 
hívtunk Mohácsról. Sajnos az időjárás 
nem kedvezett a vendéglátásnak, így két 
zengővárkonyi pincébe telepedtünk be

vendégeinkkel. Sajnáltuk az elmaradt mű
sort, de a pincepörkölt valamelyest kárpó
tolt érte.
Kiskunhalasi barátainktól idén is kaptunk 
meghívást a „Figyelj Ránk” régiós feszti
válra, mely egy figyelemfelkeltő program a 
fogyatékossággal élőkért. Hasznos tapasz
talatokkal és új barátokkal gazdagodtunk.
Városnéző kirándulást szerveztünk Kapos
várra, természetesen a Virágfürdőt sem 
hagytuk ki. Ópusztaszerre is ellátogattunk 
sok év után újra. Részt vettünk Komló 
város Civil Napján, az ottani csoport és a 
város közös meghívására. És voltunk Moh
ácson az ottani csoport szüreti báljában. 
November 12-én vacsorás estet tartottunk 
a Zengő étteremben melyre idén a megyé
ben működő más csoportokat is hívtunk. 
Mohács és Szigetvár tisztelt meg bennün
ket részvételükkel.
Az évet a már hagyománnyá vált Kará
csonyváró rendezvényünkkel zártuk, ahol 
megajándékoztuk klubtagjainkat.

A 2012-es évet klubunk vezetőségválasz
tással indította. Az előző vezetés mandátu
ma lejárt, klubvezetőnk egyéb elfoglaltságai 
miatt nem tudta tovább vállalni a feladatot. 
Új vezetőnek Németh Miklóst választottuk 
meg, a helyettesi feladatot Gungl Jánosné 
vállalta el.
Idei terveinkben a már szokásosak mellett 
több fürdőkirándulás, vendégelőadó meg
hívása is szerepel
Az egyesületi munkában idén kiemelt 
szerepet kell kapnia az érdekvédelemnek, 
a már köztudottan sok bennünket érintő 
változások miatt. Ezúton is kérem a moz
gássérülteket, azokat is, akik nem egye
sületi tagok, hogy felmerülő problémá
ikkal keressenek meg a fogadónapokon 
a Művelődési Házban.
Az Egyesület éves közgyűlésére február 
23-án, 16 órai kezdettel kerül sor a Művelő
dési Házban. A beszámolók és idei tervek is
mertetése mellett itt is vezetőséget választunk.

_______________________ Györkő Tiborné

Németh Miklós vagyok, 3 éve aktív tagja a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének és Klubjának. Szívesen foglalkozom emberekkel, se
gítek gondjaik megoldásában, szervezek programokat a számukra. 
Szeretném folytatni a már megszokott, a klub életében hagyomá
nyos programokat, viszont megpróbálnám színesíteni a klubnapo
kat. Terveim között szerepel előadások szervezése, hiszen nagyon 
sok változás van folyamatban életünkben, és így sok hasznos taná
csot, ötletet kaphatnánk életvitelünk megkönnyítéséhez. Nem sza
bad elfelejteni, hogy ezek a változások nem csak bennünket, hanem 
valamennyi megváltozott munkaképességű embert érintenek, őket 
is szívesen látjuk klubunkban.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00OOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<XXXXXXXXX>OOOO0OOOOOO0OOOO0OOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOO0OOOO0OOOOOOOOOOOOOO0

Fergeteges hangulatú svábbál
Január 21-én zsúfolásig telt a művelő

dési központ színházterme: a többszáz 
vendég kiváló hangulatban mulatott a 
pilisvörösvári Bravi Buam zenekar ha
misítatlan sváb muzsikájára. A megnyitó 
műsorban a pécsváradi óvodások német 
táncosai, valamint a fekedi Klumpenjáger 
tánccsoport lépett fel. Köszönet a kis 
és nagy táncosoknak, valamint az 
óvónéniknek, Bognár Istvánnénak és 
Mártonná Fetzer Ritának! A jó hangulat
ról ezek után a kitűnő zene mellett a sok 
házi finomság, sütemények, szendvicsek, 
és nem utolsósorban a borok (az ajándék

svábbáli bor is!) és pálinkák gondoskod
tak. Jövőre, január 26-án találkozunk 
ugyanitt! A bál megszervezéséért köszönet 
illeti Panta Gábort és feleségét, Emőkét!

A német közösségben több színes prog
ramra is készülnek: a Hírmondó nyomdai 
munkálataival egy időben a hazai német 
nyelvű irodalom képviselői tartanak felol
vasóestet a német klubban. A szerzőkkel 
friss farsangi fánkok mellett személyes be
szélgetésre is lehetőség nyílik.

Március 21-én pedig egy szakácskönyv 
élményszerű bemutatójára kerül sor. 
Wilhelm-Pék Bora Főzni az alkotás örö

mével című könyve a sváb és székely éte
lek mellett számos érdekes leírást is tar
talmaz. Megvásárolható a vár múzeumi 
boltjában és a Tourinform irodában.

Gászné Bősz Bernadett

Beszámoló a mozgáskorlátozottak egyesületének 2011-es évéről 

Bemutatkozik a Mozgáskorlátozottak Klubjának új vezetője
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megnyitó ünnepseggel indul a

Szezonnyitó a várban
Március 2-án hivatalos 
szezon a várban.
Ezen a napon minden ven
dég ingyen léphet be (bár 
emlékeztetőül: pécsváradi 
lakosok mindig ingyen láto
gathatják a műemléket, csu
pán a rendezvényekre kell 
belépőt váltaniuk!). Délután 
a hivatalos program kereté
ben megismertetjük az érdeklődőket a 2012. évi programtervvel, mely 
a régi, megszokott és megszeretett programok mellett számos újítást is 
tartalmaz. Minden hónapban lesznek visszatérő rendezvények, mint 
a Kápolna Kultúra vagy az Irodalmi kávéház, és havonta szervezünk 
egy-egy izgalmas vacsoraestet, vendégszakácsokkal. Továbbá minden 
hónapnak lesz egy nagyszabású, egész napot kitöltő programja is. A 
műsorterven kívül a fejlesztési elképzelésekkel is megismerkedhetnek 
a vendégek.
A szezonnyitó ünnepség kiemelkedő színfoltja a vár termeinek “ke
resztelője” lesz: a névadók egytől egyig kötődnek várunkhoz.
Másnap, március 3-án a II. Pécsváradi Esküvő Élménynap várja a lá
togatókat. A tavalyi nagy sikerű rendezvénynek idén a vár ad otthont: 
15 szolgáltató (csak helyiek), kóstolók és átalakítások, előadások, lát
ványos programelemek várják nemcsak az esküvőre készülő vendé
geket! Természetesen nem marad el a divatbemutató és Esküvői Party 
sem. 14 órától várjuk az érdeklődőket! Részletes program a plakáto
kon és a www.pecsvaradieskuvo.hu oldalon, ill. a facebookon!

Gászné Bősz Bernadett

PROGRAMAJÁNLÓ
• Február 15. szerda: 17 órától Olvasókör a könyv

tárban.

• Február 18. szombat: Szülők-nevelők bálja az ál
talános iskola szervezésében a művelődési központ 
nagytermében.

• Február 20. hétfő: A Várbaráti kör közgyűlése 17 
órától a művelődési központban. Sok szeretettel 
várják a VBK tagjait.

• Február 21. kedd: A Világjáró klub 18 órától a mű
velődési központban.

• Február 23. csütörtök: Mozgáskorlátozottak foga
dónapja 9-től 12 óráig. Délután 16 órától a mozgás- 
korlátozottak közgyűlése.

• Február 25. szombat: Zengővárkonyiak farsangja 6 
órától a művelődési központban.

• Február 26. vasárnap: Tűzkeréktúra indul Óbányára 
11 órakor a Kossuth térről. Túravezető dr. Novotny 
Iván.

• Március 1. csütörtök: Pichler Nóra és a Pécsi Tudo
mányegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának vég
zős környezetkultúra szakos hallgatóinak kiállítás 
megnyitója 17 órától a művelődési központban. A 
tárlaton főként festmények, tanulmányrajzok és kis
plasztikák láthatók majd.

• Március 3. szombat: II. Pécsváradi Esküvő Él
ménynap a várban 14 órától. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a szervezők.

MOZDUZJ RÁ!
A mozogni vágyók sok lehetőség közül válogathatnak Pécsváradon. 
Csokorba szedtük őket, hogy mindenki megtalálja a maga igénye
inek megfelelőt. A foglalkozásoknak a művelődési ház és a sport- 
csarnok ad otthont, bővebb információ ugyanott vagy az edzőktől 
személyesen kapható.

Aerobik: Nyika Éva vezetésével minden hétfőn és szerdán 18:30-tól 
19.30-ig a sportcsarnok galériáján.
Aqua vízitorna: péntekenként 17:30-tól az uszodában Sebestyén 
Eszter vezetésével.
Catnpoo: önvédelmi sport Novotny Bencze campoo edzővel gyer
mek és ifjúsági kategóriákban hétfőn és szerdán 16 órától 17:30-ig. 
Gyerektorna: keddenként 18 órától 19:30-ig Borhy István várja a 
gyermekeket.
Jóga: minden hétfőn és szerdán 18 órától 19 óráig a művelődési ház 
klubtermében Weintrautné Benács Zsuzsanna vezetésével. 
Nyugdíjastorna: csütörtökönként 14 órától Jagados Dia várja az 
idősebb korosztályt egy kis mozgásra.
Gógytorna: minden kedden és csütörtökön Pere Annamária ve
zetésével.
Thai-boksz: keddenként 18 órától Blazkovics Ferenc vezetésével. 
Társastánc, február 15-től társastánc tanfolyam indul felnőtteknek 
szerdánként 18:30-tól.
Zumba: hétfőn és csütörtökön 18-19 óráig Rauschenberger Gabri- 

^ella vezetésével a művelődési központ nagytermében. j

• Március 6. kedd: Mozgáskorlátozott fogadóóra 
14-től 15 óráig. Utána 15 órától mozgáskorlátozott 
klubnap.

• Március 13. kedd: Nőnapi Nyugdíja Klub 16 órától 
a művelődési központban. Sok szeretettel várják a 
nyugdíjas klub tagjait.

• Március 15. csütörtök: Városi Ünnepi Megemlé
kezés március 15. alkalmából. 9.30-tól koszorú el
helyezése a Hegedűs Imre emléktáblánál. Utána 10 
órától Városi Megemlékezés a Kossuth téren. Az 
ünnepi műsort a Kodolányi ÁMK. tanulói készítik, 
közreműködik az Ifjúsági Fúvószenekar.

• Március 17. szombat: Szent Patrik napi PIFÖ buli 
21 órától az úszodafolyosón. A beugró 300 Forint.

• Március 20. kedd: Világjáró klub 18 órától a műve
lődési központban.

• Március 21. szerda: Wilhelm-Pék Bora könyvbe
mutatója „Főzni az alkotás örömével” avagy válo
gatás székely és sváb kincseinkből. 17 órától.

• Március 22. csütörtök: 9-12 óra Mozgáskorlátozott 
Fogadóóra.

• Március 31. szombat: A 7-8. osztályos tanulók tánc
iskolájának befejezéseképp Koszorúcska és bál. A 
belépő 300 Forint.

http://www.pecsvaradieskuvo.hu
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IDÉN IS LESZ ÓBÁNYÁN 
HUTZEL-SONNTAŐ, 

EZEN BELÜL 
TŰZESKERÉK-GURÍTÁS,

É S E H H E Z
TŰZKERÉK-TÚRA

Pécsváradról - Obányára 
2012. február 26.-án ('vasárnap)

• z
Útvonal: Pécsvárad - Lőtér - erdei műút - Réka- 

kunyhó - Réka-völgy - Vadász-lak - Obánya - 
(Mecseknádasd közp.).

Táv: 10 (15) km, szintemelkedés: 300 m.
Találkozó: Pécsváradon, a Kossuth téren, 11 órakor. 
Túravezető: Dr. 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.
L.MiNPENiaTszE^

KOMBInatív
matematika

1+-1+-1#3
Kőnkbe csorviagbaM 

ke<Avez.obb díj sz. árvita. 5

1 éves hűséggel 
akciós havidíjak!
További információ

1223 • www.tarr.hu

TV csatorna kínálatunkban a Helyi TV-k mellett Cartoon NetWork, 
Boomerang, CNN, Sportklub és Digisport csatornák is megtalálhatóak.

1

Dr. Kutas Gergely
ügyvéd

7621 Pécs, 
Rákóczi u. 35-37. 
I. em/4-es iroda

Mobil: 70/501-9217
lél./Fax: (72) 210-473
E-mail: dr.kutas.gergely@gmail.com 
Skype név: kutas gergő

FOLYTATÓDIK AZ INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT A PÉCSVÁRADI 

POLGÁRMESTERI HIVATALBAN!
A 2012-es évben is heti rendszerességgel, csütörtöki napokon, 14 
és 17 óra közötti időszakban a Polgármesteri Hivatal épületében 

ingyenes jogi segítségnyújtó szolgáltatást látnak el dr. Bodor 
István és dr. Kutas Gergely pécsi ügyvédek.

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

„A.A”
gyűlés

Minden szombaton 
17.30-18.30-ig

Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 13. sz.

ülések a hónapok első szombatján 
nyitottak,

családtagokat, érdeklődőket is 
szeretettel várunk,

akik tehetetlenek az alkohollal 
szemben.

A Pécsváradi 
Várbaráti Kör 

tisztelettel hívja
tagságát

éves közgyűlésére,

melynek időpontja: 2012. 
február 20., hétfő, 18.00 
Helyszín: a művelődési

ház nagyterme

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
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