
Szent István Napok Pécsváradon
Ha Pécsvárad és augusztus, akkor Szent Ist
ván Napok mondhatnánk, hiszen több mint 
tíz éve már, hogy a kezdeti pár napról egy 
hónaposra bővült rendezvénysorozat. Idén 
azonban már júniusban megkezdődött az 
események sora. Bár ebben az évben az al
kotótábor nem jött létre, nem maradtunk ki
állítás nélkül, s természetesen az érdeklődők 
válogathattak a várszínházi előadások, kon
certek, néptáncestek sokszínűségéből.

(folytatás a 4-5. oldalon)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Pécsváradiak! Kedves Ünneplők!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket ezen a forró 
délelőtti napon, itt Pécsváradon, a pécsváradi vár 
történelmi kulisszái között.
Engedjék meg, hogy az első gondolatom legyen a 
köszöneté. Szeretném megköszönni polgármester

úrnak, hogy felkért, azt hogy én itt ma Önökkel 
együtt ünnepelhetek. És külön nagy élmény ne
kem, hogy Böjté Csaba atya a dévai gyerekekkel 
együtt, ezt a napot itt velünk kezdi és vélhetően 
sok-sok helyen fog ma felbukkanni a megyében, 
és sok-sok helyen viszi azt az üzenetet, amelyet a 
szentmise végén mi is hallhattunk.

(folytatás a 6. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI

2012. június 28-án rendkívüli önkormányzati ülést tartott 
Pécsvárad Város képviselő testületé.

Dr. Bíró Ferenc polgármester miután köszöntötte a megje
lenteket, ismertette a napirendi pontokat és röviden vázolta a 
rendkívüli ülés összehívásának okát. Elmondta, hogy a tele
pülés a 2011-es évet 36 millió Ft-os hiánnyal zárta, valamint, 
hogy a 2012-es év tervezésekor újabb 26 millió forintos deficit 
mutatkozott a költségvetésben. Akkor a testület döntése alap
ján, mely szerint nem engedhető meg ekkora mértékű hiány, a 
költségvetés korrekciója és ezzel az intézményrendszert érintő 
megszorítások mellett döntött. Hangsúlyozta, hogy a fellépő 
hiány nem az önkormányzat felelőtlen gazdálkodásának, ha
nem a folyamatos alulfinanszírozottságnak, az alacsony, a va
lós kiadásokat nem fedező normatíváknak valamint a kiszá
míthatatlan támogatásoknak tudható be. Példaként említette 
az általános iskola német nemzetiségi oktatásának kiegészítő 
támogatását, melyből 2010-ben 30 millió, 2011-ben viszont 
már csak 7 millió forint folyt be az önkormányzat számlájára.
Az év elején elhatározott korrekciós lépésekben elsősorban 

8% dologi megtakarítást irányzott elő a képviselő testület, mi
vel a személyi kiadások a végkielégítések miatt nem eredmé
nyezett volna megfelelő mértékű spórolást. A dologi kiadá
sok lefaragásában elsősorban a közüzemi költségek hatékony 
csökkentése lenne szükséges, azonban ennek ellenőrzését 
nem lehet megvalósítani, mert átalányszámlák érkeznek a hi
vatalba.

Benkő László, gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy 
a bizottság előzetesen megvizsgálta a költségvetés hiányát és 
egy 6 pontból álló javaslatcsomagot készített a probléma meg
oldására. A bizottság a nem kötelező feladatok illetve ahhoz 
kapcsolódó kiadások csökkentésére tett előterjesztést.

A Vár KFT. dolgozóinak önkormányzati állományba történő 
kerülésével 3 millió Ft ÁFA befizetését lehet megtakarítani. 
A személyi béreknél a zeneiskola igazgatójának nyugdíjba 
vonulása újabb 1,5 millió forint kiadáscsökkentést eredmé
nyezhet. A társközségek könyvelése a pécsváradi önkormány
zatot terheli, érdemes lenne tárgyalni, megegyezést kötni, 
hogy a költségek arányos részét a települések vállalják át. A 
KJ ÁMK adminisztrációja sok munkával jár, legalább egy fő 
bérének megtérítése indokolt lenne. Ismertette, hogy a leg
drágább a polgármesteri hivatal fenntartása; a 92 milliós ki
adáshoz mindössze mintegy harmadával járul az állam. Dr. 
Bíró Ferenc hozzászólásában elmondta, hogy az elkövetkező 
félévben teljes átrendeződés várható, a hivatal fenntartásában 
mutatkozó hiány csökkenhet a járási hivatalok felállításával. A 
polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a Hírmondó költ
ségvetését már nagymértékben lecsökkentették azzal, hogy az 
eddig tiszteletdíjas szerkesztést ingyen csinálja az új szerkesz
tő, kisebb példányszámban és egyszerűbb kivitelben jelenik 
meg. A városi televízióról szólva kiemelte, hogy a megyében 
a legolcsóbbak között van a PV-TV. A város intézményrend
szerének fenntartása fontos, az évek során elért eredményeket

meg kell őrizni. Az önkormányzat a tanuszoda második fél
évi bezárásával 14 millió forintot takarít meg, ilyen összeget 
semmilyen más intézkedés nem eredményezne. Reményét 
fejezte ki, hogy abban az esetben, ha önkormányzat költség- 
vetése stabilizálódik újra meg lehet nyitni az uszodát. Nem 
hivatalos hírek szerint az állam támogatást fog nyújtani a tan
uszodák működéséhez, ismerve a fenntartók nehéz helyzetét 
valamint elismerve, hogy nem luxus célokat szolgálnak. To
vábbá Pécsvárad ebben az évben lett jogosult beadni ÖNHIKI 
támogatásra pályázatot, jó esély van, hogy jelentős összegű 
támogatást kap a település.
Tóth Györgyi kiemelte, hogy az uszoda költségvetésében 

a legjelentősebb számlák a gáz és a villany, ezek szinte közel 
azonos összeget tesznek ki, tehát a fűtésen kívül a berende
zések működtetése, a szellőztetés, vízforgatás is komoly költ
ségekkel jár. Törvényi szabályozás miatt szeptembertől heti 5 
testnevelés óra lesz, ami csak fokozza a sportcsarnok zsúfolt
ságát. Ezen némileg enyhítene a megpályázott térelválasztó, 
szinte reggeltől estig testnevelés órák lesznek a csarnokban, 
sokszor párhuzamosan. Az uszoda hideg hónapokra való be
zárása nem lenne megoldás, órarendi tervezés miatt inkább 
a félév nyitva tartás, félév bezárás az iskola számára kedvező. 
Ugyanakkor rendkívül fontosnak tartja 160 közalkalmazott 
bérének kifizetését, melyet nem szabad veszélyeztetni.

Hohmann István felvetette, hogy közel négyszáz gyerek 
úszásoktatásáról van szó, érdemes lenne a költségvetésben 
rejlő minden lehetőséget megkeresni, sok kicsi sokra megy 
elvvel, talán megmenthető lenne az uszoda. Dr. Hutvágner 
Rozália csatlakozott képviselőtársához, a számlák átvizsgálá
sát, fontossági sorrend felállítását javasolta és a több kisebb 
kurtítás mellett érvelt. Úgy vélte a 8%-os előirányzat hibás 
döntés volt, ha nem lehet ellenőrizni.

Dr. Bíró Ferenc polgármester a vita után határozati javas
latban tette fel az uszoda bizonytalan ideig való bezárását, a 
Vár KFT. alkalmazottainak önkormányzati állományba való 
kerülését, melyet a képviselők 5 igen, 2 tartózkodás mellett 
elfogadtak.

Pécsvárad ebben az évben lett jogosult ÖNHIKI pályázaton 
való indulásra, a testület egyhangúlag elfogadta a település 
indulását az szeptemberi fordulóban.

Dr. Bíró Ferenc polgármester elmondta, hogy a kistérség sze
retné igénybe venni az iskola kisbuszát. A képviselők egyet ér
tettek abban, hogy a kisbuszok nagyon leterheltek, pótlásukra 
nincs reális esély, elsődleges céljuk az iskolások szállítása. A 
képviselők álláspontja az volt, hogy a település kereskedelmi 
áron ajánlja fel a buszokat. Tóth Györgyi javasolta, hogy az 
összes használatot tekintsék át, korlátozzák a kedvezménye
sen igénybevevők körét. A testület tagjai egyetértettek abban, 
hogy a sportkör vezetőivel egyeztetni szükséges a további 
igénybevételről valamint a sportcsarnok ingyenes használatát 
is felül kell bírálni.
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2012. június 11-én tartott önkormányzati ülést Pécsvárad 
Város képviselő testületé.

Az eredetileg kiadott hat napirendi pont, mellé egyebekben 
még hét kérdést javasoltak megvitatásra a testület tagjai. Ezt 
követően Dr. Bíró Ferenc polgármester megnyitotta az ülés és 
felkérte az első téma előadóját a Pécsváradi Spartacus Sport
kör elnökét, hogy egészítse ki az írásban beadott tájékozatóját. 
Borhy István elmondta, hogy az egyesület mindent egybevet
ve sikeres évet zárt, hiszen a felnőtt labdarúgó-, és a kézilab
da csapat is bajnok lett. Az utóbbi ezzel az eredménnyel ősz
től a NB II-ben folytatja a versenyzést, persze csak abban az 
esetben, ha ehhez megkapja a kellő támogatást. A labdarúgó 
bajnokságban még hátra van egy mérkőzés, de ez már nem 
befolyásolja az eredményt, amennyiben lesz rá keret a felnőtt 
focicsapat is magasabb osztályba léphet.

Borhy István beszámolója kiegészítéseként előadta még, hogy 
milyen változások történtek a az egyesület életében. Ezek sze
rint két szakosztály élén történt személycsere, Brandné Müller 
Krisztina vezeti a kézilabda szakosztályt, a labdarúgás pedig 
Szigeti Endre irányítása alatt működik. Elhangzottak még a 
különböző sportágak eredményei illetve ezek jövőbeni ter
veiről is képet kapott az önkormányzati képviselő-testület. 
A tájékoztatóban képet kaptunk egy fejlődő szakosztályról, a 
Tömegsportról, melynek jóvoltából az elmúlt évben nagyon 
sok újdonság lett elérhető a pécsváradiak számára, ilyenek pl. 
aerobic, jóga, gyermektorna vagy pl. a másodízben megren
dezett nagy sikerű Várad Futás is.

A sportkör gazdálkodását bevételi oldala több lábon áll. Az 
önkormányzat által nyújtott támogatás mellett, szponzori és 
pályázati támogatások valamint tagdíj és jegybevétel is ren
delkezésre áll. Az előző évhez képest a bevétel 1 m Ft-tal csök
kent, 12.022.531 Ft volt. Kiadás szakosztályonként a követke
zőképpen alakult, a legmagasabb finanszírozást a labdarúgás 
8.784.000 Ft kapta, míg az összes többi szakosztályra együtt
véve ennek töredéke jutott csak. A kézilabda 1.063.299 Ft, 
sakk 125.000 Ft, Thai boksz 638.000 Ft, tömegsport 169.688 
Ft-ba került az egyesületnek. Emellett vannak olyan kiadások 
is, amelyek nem az egyesület gazdálkodásában jelentkeznek. 
Ilyen pl. a szállítási költség, ugyanis a buszokat térítés nél
kül biztosítja az önkormányzat. Ide értendő a sportcsarnok 
használatával kapcsolatos költségek köre is, amely egy másik 
intézmény költségvetésében jelennek meg, A beszámoló ki
egészítését követően kérdések hangzottak el, melynek megvá
laszolása után a képviselő-testület elfogadta a beszámolót, az
zal a kiegészítéssel, hogy egy későbbi időpontban rendkívüli 
testületi ülésen, vagy sportbizottsági megbeszélésen téma lesz 
az egyesület jövőbeni finanszírozása.
Második napirendként a testület a művelődési ház feladat- 

ellátásáról szóló beszámolót tárgyalta. Nagyné Mayer Ágnes 
intézményvezető szóbeli kiegészítésében a szakmai kérdések 
mellett a gazdálkodás, a humánerőforrás, valamint a tárgyi 
eszközök helyzetét is elemezte. Érintette azon kérdésköröket,

amelyekben az elmúlt évben pozitív irányú elmozdulás volt 
tapasztalható. Szó esett a mozgókönyvtári ellátásról, a Márai 
támogató programról, valamint új szolgáltatásokról, rendez
vényekről melyek elérhetők már a könyvtárban. A művelő
dési munkával kapcsolatban nagy hangsúllyal került szóba, 
a szakmai kérdések mellett a TÁMOP program, és egyéb 
pályázati lehetőségek kihasználása valamint a gazdálkodás 
is. A nagyobb rendezvényekről azért nem esett szó, mert azt 
aktuálisan (rendezvényt követő hónapban) tárgyalja a képvi
selő-testület. Az összefoglalást után kérdések és vélemények 
is elhangzottak a képviselő-testület tagjai részéről. így meg
fogalmazódott annak igénye, hogy legyen egy megbeszélés a 
feladatok újra elosztásáról, valamint egy új névről is, amely 
jellemzi az intézmény tevékenységi területeit, de rövidebb 
mint a jelenlegi. A gazdálkodásról is sokféle vélemény fogal
mazódott meg, elvitathatatlanul kiemelve a pozitív változáso
kat. A kérdések megválaszolása, vélemények után a testület 
egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
Harmadik napirendként a PIFÖ munkájáról való tájékoz

tatót tárgyalta a képviselő testület. László Miklós ifjúsági pol
gármester szóbeli kiegészítésben elmondta, milyen országos 
jelentőségi programokban, illetve határokon átívelő projek
tekben vesznek részt. Valamint arról is tájékoztatást adott, 
hogy ebben az évben ősszel választások lesznek, és ezzel kap
csolatban felelevenítette a 2010. évi választások eredményét. 
Beszélt arról is, hogy a közelmúltban létrehoztak egy ifjúsági 
szervezetet, melyet a Fiatalok részvételéért néven jegyeztettek 
be a Baranya Megyei Bíróságon. Ezzel a pályázati lehetőségei
nek körét bővítette az ifjúsági szervezet.
Negyedik napirend előadója Dr. Fenyvesi János körjegyző. 

A nemzeti vagyonnal kapcsolatos jogszabályok módosultak, 
melynek következtében módosítani kell a helyi önkormány
zatok vagyonával kapcsolatos szabályt is. Pécsvárad Város 
Önkormányzatnak van törzsvagyona és van forgalomképes 
vagyona. Ezekre megfelelő jogszabályok vannak, miként kell 
kezelni őket, ennek megfelelően kellet átdolgozni és a város- 
vezetésnek elfogadni helyi vagyonrendeletét.

Tájékoztató az aktuális pályázatokról. Dr. Bíró Ferenc 
polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a be
adott pályázatokkal kapcsolatban, illetve arról, hogy vannak 
benyújtott pályázatok, amelyek elbírálásra várnak, valamint 
azokról is szólt, amelyeket szeretne a település beadni. A támo
gatások jelentős többségében önrész nélküliek, tehát 100%-os 
intenzitásúak. A Leader vidékfejlesztési pályázati rendszerbe 
a település pályázatai egy kivételével kedvező elbírálásban 
részesültek. A Család és Közösség Alapítvány által elnyert 
4.000.000 Ft támogatást, a művelődési központ előtti Európa 
tér felújítására lehet fordítani. A Pécsváradért Alapítvány, a 
városüzemeltetés eszközparkját újíthatja meg 2.800.000 Ft ér
tékben. Pécsváradért Alapítvány Egészség Piaca a Pécsváradi 
Várban című projekt 342.000 Ft-ot nyert. Pécsváradi várbaráti 

folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

kör 30 éves a Pécsváradi Várbaráti Kör kiadványa 872.000 Ft- 
ot kapott. A Római Katolikus Egyház Pécsváradi Plébániája a 
Nagyboldog Asszony templom kelet-nyugati homlokzatának 
rekonstrukciójára 10.000.000 Ft-ot költhet el, a teljes rekonst
rukció 25.000.000 Ft-ba kerül, a fenn maradó 15.000.000 Ft- 
ot az egyház biztosítja. Elbírálásra váró segítség a Gondozási 
központ felújításra 70.000.000 Ft, ez szintén 100%-os inten
zitású pályázat. A Horvát-Magyar zarándokút megvalósí
tására kiírt projekt résztvevőnkénti 44.000.000 Ft-os kerete, 
tartalmazza zarándok ösvény, zarándok pihenő kialakítását, 
a pécsváradi vár ágyútornyának felújítását, tető és nyílászárók 
cseréjét, szobor kialakítását. A Kodolányi János ÁMK iskolai 
utánpótlás sport, infrastruktúra fejlesztéséhez térelválasztó 
falra, valamint sporteszköz beszerzése benyújtott 7.800.000 
Ft-os pályázata, ennek az önrésze 1.900.000 Ft. Előkészítés 
alatt áll a TÁMOP 6.2-11 egészségre nevelő, szemlélet for

máló életmód programokkal kapcsolatos pályázat, ebben 
10.000.000 Ft a megcélzott összeg. Jelentősebb mértékű támo
gatási lehetőség a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fej
lesztésére kiírt 300.000.000 Ft-os, amit a tervek szerint teljes 
egészében a várban fejlesztésére fordítana a város.
Egyebekben a képviselő-testület döntött egy ingatlan belte

rületbe vonásáról, valamint lakossági bejelentéseket, kérdé
seket vizsgált. Továbbá tájékoztatást kapott országos iskolai 
eredményekről, Kleisz Bálint német nemzetiségi országos 
szavalóverseny 3. helyezett lett, Zsáli Zsombor az országos 
Kaán Károly természetismereti vetélkedőn 4. helyezett lett. 
Pichler Soma az 10. Országos Mélyrézfúvós találkozón Kis
kunfélegyházánk tuba hármas korcsoportjában országos 3. 
helyezést ért el.

Ezt követően zárt ülésen folytatódott a tanácskozás, ahol a 
2012 évi kitüntetések odaítélése volt a téma.

Kitüntetettek
„A Köz Szolgálatáért” díjban részesül
♦ Apaceller József, a Kodolányi János 

Általános Művelődési Központ Ze
neiskolájának igazgatója kiváló ze
nepedagógiai munkásságáért, a vá
ros hírnevét öregbítő rendezvények 
szervezéséért, kiemelkedő közösségi 
munkájáért.

„A Köz Szolgálatáért” díjban részesül
♦ Ilijinné Várkonyi Márta Pécsvárad 

Város Polgármesteri Hivatalának fő
előadója nyugdíjba vonulása alkal
mából, nagy szerénységgel, kitartó 
szorgalommal végzett több évtizedes 
munkájáért.

„A Köz Szolgálatáért” díjban részesül 
■ ♦ Mátyás Ferencné több évtizedes

gyógyszerészeti tevékenységéért, kö
zösségi munkájáért.

„A Köz Szolgálatáért” díjban részesül
♦ Markó Elekné nyugdíjba vonulása 

alkalmából, több évtizedes, áldozatos 
körzeti ápolónői munkájáért.

„A Köz Szolgálatáért” díjban részesül
♦ Schneider Zsuzsa Pécsvárad Város 

Polgármesteri Hivatalának okmány
irodájának csoportvezetője nyugdíjba 
vonulása alkalmából, több évtizedes, 
példás szorgalommal végzett köz- 
tisztviselői munkájáért.

„A Köz Szolgálatáért” díjban részesül
♦ Patacsi Antalné a Kodolányi János 

ÁMK Német Nemzetiségi Általános 
Iskolája gyógypedagógus, fejlesztő 
pedagógus nyugdíjas tanára, kiváló 
pedagógiai munkájáért, hitoktatói te
vékenységéért, egyházsegítő munká
jáért, a hátrányos helyzetű családok 
segítéséért.

Emlékplakett elismerésben részesül
♦ Katonáné Gunszt Andrea a pécsváradi 

Zengő néptánccsoport élén végzett 
sikeres tevékenységéért, a fiatal ge
neráció néptánc oktatásának megte
remtéséért.

Emlékplakett elismerésben részesül
♦ Kempfné Mayer Szilvia a Pécsváradi 

Várbaráti Kör vezetőségi tagja a vá
rosi programok szervezésében való 
közreműködésért, a helytörténeti 
gyermekelfoglaltságok szervezéséért.

Emlékplakett elismerésben részesül
♦ Pifkó István Pécsváradi Várbaráti Kör 

tagja a helytörténeti tárgyak igényes 
restaurálásáért, múzeumi bemutatá
sa előkészítéséért.

Emlékplakett elismerésben részesül
♦ Valentai Imre Csaba több évtizedes 

eredményes kézilabda edzői munká
jáért.
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Szent István Napok Pécsváradon

(folytatás az 1. oldalról)

A programok közül az első június végén 
Bencsik István Kossuth díjas szobrász- 
művész kiállításának megnyitója volt. A 
Pécsváradon 11 éve élő szobrászművészt 
és életének három szakaszát - fa-, kő- és 
színes gipszszobrokat - felölelő tárlatot dr. 
Romváry Ferenc művészettörténész mu
tatta be.
A hónap utolsó napján a Vár Napján ve
hettek részt a vár történetére kíváncsi, a 
lovagi életbe belekóstolni vágyók. De le
hetett kézműves portékákból válogatni, 
éjszakai vártúrán részt venni. A kicsiket

játékok várták, a nagyok - temperamentu
moktól függően - fegyver vagy könyvbe
mutatót is választhattak, esetleg a csodás 
levendulakertben szedhették a molyűzőt. 
Az afrikai forróság, amire e sorok megje
lenésekor talán már nem is emlékeznek 
az olvasók, az érdeklődők számát sajnos 
jelentősen elapasztotta, így a várkarolás
kor a karok a felsővár udvarra bizonyultak 
elegendőnek.
Július végétől az immár megszokott vár
színházi előadások, koncertek sora követ
kezett. A könnyed nyáresti szórakozást

garantáló musicaltől a néptáncon át a 
Ghymes együttes koncertjéig számos mű
faj és esemény közül válogathattak a né
zők. Sokak számára emlékezetes az 1934- 
es Meseautó című filmből Kabos Gyula 
alakítása, vagy Tolnai Klári „Sári”-ja, a 
Körúti Színház vígjátékában Tahi Tóth 
László vagy Gyebnár Csekka fellépése 
méltó volt az elődökhöz. A hagyományos 
Német Nemzetiségi Nap programjában a 
Hausmanstáttenből érkezett Styrina köz
vetlen stílusa, éneke ragadta magával a 
nézőket. Ebben az évben a programsoro
zat utolsó rendezvénye a szegedi Molnár 
Dixieland Bánd koncertje volt. Bizton 
elmondható, aki műsorukat megnézte re
mekül érezte magát, játékuk igazolta nem
zetközi hírnevüket.

Augusztus 20-a ünnepe szentmisével 
kezdődött, azonban egy kivételes vendég, 
Böjté Csaba, ferences rendi szerzetes je
lenlétében zajlott. A vár udvarán az ün
nepi műsorban Bálint Benjámin szavalata 
után Horváth Zoltán országgyűlési képvi
selő mondott ünnepi beszédet. Az új ke
nyér megáldásra felkért Böjté atya beszé
dében István király szellemiségét állította 
példaként a hétköznap emberei elé. Fel
szólalásában elmondta, hogy Szent István 
alázattal vállalta feladatát, egy új világot 
épített és kifejtette, hogy ha mindannyian 
ott, ahol élünk a magunk kis királyságban 
szent Istvánok lennénk, egy új világ, egy 
szebb világ, egy boldogabb világ virradna 
ránk. Szónoklata végén megáldotta az új 
kenyeret, a kenyérszegésre felkérve Dr. 
Bíró Ferenc polgármestert.
Délután a népünnepély műsorát pe
dig Erdélyből és Macedóniából érkezett 
együttesek színesítették. A programban a 
helyi együttesek mellett fellépett a Böjté 
Csaba atyát elkísérő dévai gyerekek kóru
sa is, ők is és az előadásukban közremű
ködő Várkonyi Sylvia művésznő énekével 
teljesen elbűvölték a közönséget.

A Várszínházi előadásokat és a Ghymes 
koncertet támogatták:
Építőipari és Kereskedelmi KFT., Felvidé
kiek Klubja, Füri Ferenc, KÖKA, Nemzeti 
Kulturális Alap
szöveg: Bognár Gyöngyvér
képek: Bognár Gyöngyvér, Czimber Borbála
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Horváth Zoltán országgyűlési képviselő ünnepi beszéde
(folytatás az 1. oldalról)

És engedjék meg nekem, hogy bár so
kat gondolkodtam, hogy Szent Istvánról 
2012. augusztus 20-án tudunk-e még 
újat, tudunk-e még mást, tudunk-e az 
eddig ismerteken kívül, még valami 
pluszt mondani és akkor azt gondoltam, 
nem beszélnék Istvánról, a politikusról, 
hiszen talán mindannyian tudjuk, hogy 
korát meghazudtolóan nagy stratéga, te
hetséges politikus, híres hadvezér, kato
na és talán tudós, jogfilozófus és egyéb 
jelzőket is aggathatnánk Istvánra.
De, milyen volt István, az ember? Tud
juk-e?
Amikor készültem erre a beszédre, ak
kor megpróbáltam a krónikákat felku
tatni, hogy tudunk-e valamit Istvánról, 
az emberről és azt kell mondanom, 
hogy sokkal többet tudunk a hadvezér
ről, a jogfilozófusról, mint Istvánról az 
emberről. Azonban tudjuk azt, hogy egy 
nagyon erős családi kötelékből lett az 
ország első embere. Sarolta, az anyja és 
Géza, az apja bár fejedelemnek nevelte, 
de egy erős családi kötelékben. Ugyanez 
az erős családi kötelék jellemzi Istvánt 
is, hiszen -nem tudom, hogy tudják-e 
- Imre az, az a fiú, aki fennmaradt, 
mint István első és István által is óhaj- 
tottan majd a korona utódjaként őt kö
vető gyermek. Azonban Istvánnak több 
gyermeke is volt. Két leánygyermek és 
egy fiúgyermek is adatott neki Gizellával 
kötött házasságából, azonban a gondvi
selés nem adta meg nekik, hogy megér
jék az ifjúkort. Sajnos István ugyanezt 
a szomorúságot érte meg, hiszen Imre 
herceg 26 éves korában, egy balesetben 
életét vesztette. És mit érezhetett István, 
az ember, az apa, aki sok-sok energiát, 
időt, szeretetet, óvó gondoskodást áldo
zott arra, hogy elkészüljön az a nemzet, 
az az ország, amelynek ő fiát szánta ve
zetőnek és 26 évesen ez a gyermek, úgy 
hogy már elvesztett három gyermeket, 
István meghalt. És ekkor sem csüggedt 
el. És talán, ha keressük Istvánt, az em
bert, akkor talán, ezek azok a momen
tumok, amelyek arra engednek követ
kezeim, hogy nagyon erős hittel tudta 
megérni ezeket a kudarcokat.

Hogy talán mi is néha, amikor elboru
lunk, néha azt gondoljuk: miért éppen 
velünk történik, ami történik? Miért va
gyunk olyan szerencsétlenek? Gondo
lunk erre, mint saját sorsunkra, de né
hány esetben, akár nemzetünk sorsára 
is. Általában, amikor a kudarcokat vesz- 
szük számba, akár nemzetünket, akár 
saját sorsunkat illetően néha nagyobb, 
néha sokkal több dolog jut eszünkbe, 
mint amikor a pozitív dolgokat vesszük 
számba. Sajnos ilyenek vagyunk. Azt 
szokták mondani, hogy a pszichológu
sok, akik kutatják a magyarság lelki tar
talmát, hogy egy bipoláris személyiség, 
ami ránk jellemző. Pillanatok alatt tűz- 
be-lángba tudunk jönni és a következő 
pillanatban kialszik ez a tűz.
Néhány nappal ezelőtt voltunk túl azon 
a sikeres olimpián, amiről sokan nem 
gondoltuk volna, hogy ennyire sikeres 
lesz. Jó volt látni, azokat a régen elfele
dett tehetségeket, akik meg tudják mu
tatni, hogy van remény, hogy fel lehet 
jönni nagyon mélyről és lehet nagyon 
mélyből nagyon magasra jutni. Hogy 
nem igaz az, hogy ez a magyar nemzet 
tehetségtelen! Hogy nem igaz az, hogy 
pénz nélkül nem lehet sikereket elérni! 
Ezek az emberek megmutatták nekünk, 
hogy igen, lehet.
És hogy lehet összekapcsolni Istvánt, az 
embert és hogy lehet összekapcsolni eze
ket a sikeres sportolókat? Hát talán az,

hogy a nehézség és kudarc, a szenvedés 
és a fájdalom, nem elcsüggesztette, ha
nem megerősítette őket. Hitet, reményt 
tudtak adni annak a közegnek, annak 
a közösségnek, melyből ők is jöttek. És 
legyen ez a mai, augusztus 20-i ünnep 
üzenete is, hogy ne a sikertelenségünk
re, ne a kudarcainkra, hanem a lehető
ségeinkre, a reményeinkre gondoljunk. 
Mert van kikre büszkék lennünk és van 
kikkel együtt örülnünk. István ebből a 
szempontból példát mutatott nekünk és 
akkor járunk el helyesen, ha ugyanezt a 
példát követjük.
Amikor Istvánt, az embert kerestem én, 
azokban a történelmi emlékezetekben, 
amikor erre a beszédre készültem, ak
kor legutolsó pillanat is Istvánt, az em
bert mutatta meg nekem. Hiszen István 
az utolsó órájában nem tett mást, mint 
szeretett nemzetét felajánlotta Máriá
nak. És nem azt kérdezte meg tőle, hogy 
miért velem történt meg mindez. Ha
nem azt mondta, hogy ezt a nemzetet 
felajánlom én annak, akitől kaptam. És 
van még egy nagyon érdekes momen
tum Istvánnal kapcsolatban. Nem tu
dom, hogy tudják-e, de minden évben 
felajánlotta uralkodását a jó Istennek, 
mert pontosan tudta, hogy Ő ezt csak 
kölcsön kapta. És minden tehetségét és 
szorgalmát bele kellett fektetnie abba a 
munkába, amelynek sikeres gyümölcse 
a magyar nemzet volt.
Azok az olimpikonok, akik nagyon 
messziről, szinte már-már elfelejtve, 
azokat a sportpályákat, amelyeken né
hány év óriási munkája és kitartása után 
aranyérem lógott a nyakukban London
ban, ők pontosan tudják azt, hogy csak 
akkor lehetünk sikeresek, ha megtettük 
azt a munkát, ami nélkül nem lesz si
ker. Úgy, hogy azon kívül, hogy látjuk a 
pozitív oldalát a dolgoknak, ne feledjük 
el, hogy ez önmagában kevés. Rengeteg 
munka, sok szorgalom és kitartás is le
gyen.
2012-ben ezekkel a gondolatokkal kívá
nom Önöknek és itt mindannyiunknak, 
ország belül és ország határainkon kívül 
méltó emlékezést Istvánra!
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MEGYE JÁRÁS PÉCSVÁRADON

Ez év augusztusában Tiffán Zsolt, a Ba
ranya Megyei Önkormányzat Közgyű
lésének elnöke a megye járásaiban tar
tott konzultációs sorozatot. Ennek során 
Pécsváradra is ellátogatott Pohl Marietta, a 
közgyűlés alelnöke és dr. Göndöc András, 
az önkormányzat főjegyzője kíséretében.
A megjelenteket a házigazdák nevében 

dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad Város polgár- 
mestere köszöntötte. Tiffán Zsolt beveze
tőjében elmondta, hogy 2012 eleje óta a 
megyék szerepe megváltozott, eddigi sta
tikus, intézményfenntartói kötelezettsége
ik helyett területfejlesztési feladatokat kell 
ellátniuk, ezért is keresik fel a települése
ket, kérik ki a közéleti, vállalkozói és civil 
szféra véleményét.
Dr. Göndöc András, főjegyző a megvál

tozott törvényi szabályozást mutatta be 
röviden, beszélt a megyei és országos szin
tű terület- és vidékfejlesztési feladatokról, 
kiemelve a megyei fejezetek fontosságát az 
Országos Területfejlesztési Koncepcióban 
és Országos Fejlesztéspolitikai Koncep
cióban. Dr. Tótsimon Péter, a Baranya 
Megyei önkormányzat munkatársa, gaz
dasági szakember a Dél-Dunántúli régió, 
azon belül Baranya és a Pécsváradi járás 
jövőképét vázolta. Előadásában a megye 
erősségei közül kihangsúlyozta az agrár- 
szektor szerepét, a gyengeségek közül a 
közlekedési helyzetet emelte ki. Pécsvárad 
esetében előny a jó infrastruktúra ellátott
sága, azonban az elvándorlás és a tőkehi
ány jellemző a településre.
Máthé Péter a Dél-Dunántúli Regionális

Fejlesztési Ügynökség vezető tervező me
nedzsere a régió pályázati tapasztalatait 
foglalt össze röviden. Elégedetten számolt 
be arról, hogy a Dél-Dunántúli Operatív 
Programban országosan az egyik legjobb 
a támogatott pályázatok lekötési (73%) 
és a legmagasabb a kifizetési (48%) ará
nya. Megemlítette, hogy viszonylag ma
gas arányban állnak még rendelkezésre a 
turisztikai potenciál növelésére illetve az 
elérhetőség javítására fordítható pályázati 
források. A nagy infrastrukturális beru
házások - az EKF programot leszámítva 
- elkerülték a megyét, azonban 2014-től 
megnyíló uniós források új lehetőségeket 
biztosítanak. A rugalmasabb támogatási 
rendszer több forrás bevonását teszi majd 
lehetővé, az értékelésben kiemelt szerepet

kap a hatékonyság, koncentráció és ered
ményorientáció.
Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad Város pol

gármestere a járási hivatalok felállítására, 
a járások tényleges szerepére, az önkor
mányzatok kapcsolatára volt kíváncsi. A 
megyére jellemző aprófalvas szerkezet 
kapcsán, tudni szerette volna, hogy a te
lepülések életképességének megőrzéséhez 
van-e megyei stratégia turizmusfejlesztés
re.
Dr. Wekler Ferenc, Mecseknádasd pol

gármestere hozzászólásában hiányolta a 
térségben a kiemelt programok támoga
tását. Kifogásolta, hogy a pályázati lehető
ségek sok esetben nem az igényekhez iga
zodnak, példaként a bicikli utak elvárt pa
ramétereit hozta fel, illetve, hogy a bentla
kásos szociális intézmények férőhelyének 
bővítésére nem lehet pályázni. Elmondta, 
a térségre jellemző öregedő népesség és 
elvándorlás megállításának egyik lehető
sége az oktatásban rejlik, üdvözölte az an
nak megújítására tett lépéseket, azonban 
nehezményezte, hogy a változtatásokról 
nincs kellő információ. Végül a vállalko
zókra (is) nehezedő adminisztrációs ter
hek ellen emelt kifogást.
Tiffán Zsolt elnök a felszólalásokra adott 

válaszában elmondta, hogy a megye és a 
járások kapcsolatában a törvényi háttér 
integrált típusú tervezést alakít ki. Számos 
turisztikai pályázat biztosított már pénz

ügyi forrást az elképzelésekhez, azonban 
a megfelelő idegenforgalomhoz nem ele
gendők a szálláshelyek, hanem tartalom, 
attrakció szükséges. A megyei sajátosságot 
figyelembe véve az ökoturizmus, a tradi
cionális tájhasználat kerülhet előtérbe, 
fontosak a helybeli adott tájképhez illesz
kedő kezdeményezések. Az adminisztrá
ciós terhek csökkentésére már történtek 
lépések, saját érdekkörében konkrét példa 
akkreditált borminősítő laborok létreho
zása nagyobb vidéki településeken is vagy 
a szőlőtelepítés és -kivágás hegybírók ha
táskörébe kerülése.
Az előadók mindannyian hangsúlyoz

ták a 2014-2020 között megnyíló uniós 
források felhasználásának jelentőségét. 
Tiffán Zsolt elmondta, hogy a megyejárás 
egyik célja, hogy megismerjék az telepü
léseket, kikérjék a helyi lakosok, közsze
replők, civil szervezetek és vállalkozói 
szféra véleményét, megismerkedjenek 
céljaikkal, ezek ismeretében alakítsák ki 
a megyei koncepciót és programot. En
nek érdekében a találkozók rendszeresek 
lesznek, évente kétszer felkeresik a járási 
székhelyeket, így az év második felében 
Pécsváradra ismét ellátogatnak. Szeretné, 
ha - többi országgyűlési képviselővel ösz- 
szehangolt - politikai tevékenysége, mely 
eddig is jelentős források elérését tette le
hetővé, a továbbiakban még erőteljesebb, 
eredményesebb lenne.

I
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Nyílt nap, „Nagymamák napja” a Gondozási Központban

Intézményünk régi hagyományt fel
elevenítve - Nagymamák napjával 
egybekötött - nyílt napot szervezett 
július 26-án Anna napon (Szent Anna 
Jézus nagymamája volt).
Szeretettel vártunk minden érdeklő

dőt, aki kíváncsi volt intézményünk 
szolgáltatásaira illetve egy kellemes 
délutánt kívánt eltölteni az idősekkel. 
A nyílt napot megelőzően nagy volt 

a készülődés. Az Otthon lakói a dol
gozókkal együtt a vendégeinknek 
fényképes napraforgót készített, vala
mint kókuszgolyót is gyúrtak. A közös 
éneklést Kőberling Jenő bácsi harmo
nikájával kísérte, gondoskodva a jó 
hangulatról.
A délután fénypontja az Otthon la

kóinak és dolgozóinak is meglepe
tés volt. A Kilár család meghívására 
a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar 
néhány tagja látogatott el hozzánk, 
műsorukkal felejthetetlen élményt 
nyújtva az időseknek és dolgozóknak 
egyaránt.

Az időjárás is kegyes volt, a délutánt 
az udvari fák árnyékában, kellemes 
beszélgetéssel, közös játékokkal (és 
természetesen eszegetéssel, iszogatás- 
sal) töltöttük.
Ez a színes, gazdag délutáni program 

maradandó emlék marad mindannyi
unk számára.

Ezúton szeretnénk megköszönni a
Rákóczy és Kilár családnak, hogy tá
mogatták a meseszép délutánt! 
Köszönjük az érdeklődést mind

azoknak, akik meglátogattak bennün
ket!

Gondozási Központ dolgozói

DR. GÓLYÁK JÁNOS
(1930-2012)

Életének 82., áldozópapságának 59. évében, 2012. július 3-án, 
szentségekkel megerősítve elhunyt Goják János tiszteletbeli 
kanonok, címzetes apát, nyugalmazott plébános és nyugal
mazott főiskolai tanár, a Magyar Kurír egykori főszerkesztője. 
Július 20-án helyezték örök nyugalomra a Pécs-Belvárosi Plé
bániatemplomban.
Pécsvárad nem feledi Goják János atya segítségét, aki 1996. 
június 9-én lépett a Nagyboldogasszony templomba, a néma 
csendben várakozó hívek közé, amikor a nagybeteg Mott Já
nos apátúr már nem tudta megtartani a szentmisét, és velünk 
maradt egészen 1996. szeptember 1-ig, Kövesdi János atya 
megérkeztéig. A szemináriumból ismerte Mott apáturat, vele 
volt az utolsó hetekben. Elmondta, barátságát, tiszteletét meg
erősítette, ahogyan Mott János elviselte betegségét és készült a 
végső elmenetelre.
Goják atya, a tudós teológus állt a plébániánk élén Mott János 
életének utolsó heteiben, és szervezte meg munkatársaival, 
az egyházmegye papságával szeretett apátunk végtisztesség
ét. Folytatta Mott János örökségét abban is, hogy bekapcso

lódott a monostorkápolna 1996. 
augusztus 15-i újraszentelésének 
előkészületeibe és lebonyolításába.
Átérezte, a pécsváradiak szeretett 
lelkipásztoruk elvesztésén érzett 
fájdalmát, és megértette, mennyire 
fontos számukra történelmi örök
ségük, Pécsváradnak az államalapí
tás idején játszott szerepe. A várban álló templom. Mindezt 
tudatosítani, országosan ismertté kell tenni - fogalmazott a 
búcsúzás idején.
Nem épített szorosabb kapcsolatokat Pécsváradon, mond
ván, hogy ez az új plébános feladata, ittléte mégis maradandó 
nyomot hagyott mindannyiunkban, akik hallgathattuk, láttuk 
szolgálatát és együtt dolgozhattunk vele.
Amikor küldetése lejárt, elhagyta városunkat, és folytatta lel
kipásztori, professzori, újságírói munkáját.
Isten adjon neki örök nyugodalmat!

Gállos Orsolya
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A Pécsváradi Kodolányi
János ÁMK Német Nemzeti

ségi Óvodájának és 
Bölcsődéjének hírei

Nagyon sok rendezvény és program színe
sítette óvodánk tanévvégi napjait. Német 
és magyar tánccsoportjaink részt vettek a 
település városnapi és május elsejei rendez
vényein. A gyerekek szeretnek táncolni, s 
óvónőink jól felkészítik őket a szereplések
re, s a gyönyörű népviseleteink még emelték 
a fellépések színvonalát.
Májusban minden csoportban lezajlottak 

az anyáknapi ünnepélyek és kirándulások. 
A gyermekek anyukáikkal vettek részt a ha
gyományos kirándulásokon. Pécs, Szeged, 
Mohács volt idén a kirándulások helyszíne. 
Május végén, június elején zajlottak az év

záró ballagó ünnepélyek. Ebben az évben 
28 gyermek számára ért véget az óvoda és 
kezdődik szeptemberben az iskola. Minden 
csoportban színvonalas műsorral fejezték 
be az évet.
Igazi záró ünnepség a Sommerfest volt!
Idén Ovi- Olimpiát szerveztünk a gyerekek 

számára, ami remek családi délután volt. 
Részt vett benne mindenki gyermek, szülő 
tanítónő, óvónő. Az ünnepélyes eredmény- 
hirdetés után dínom- dánom és a Kresztis- 
Poller vidám zenés műsora zárta a napot. 
Ezzel a nagyoknak azonban még nem ért 

véget buli, az ő hagyományos pizsama parti
jukkal fejeződött be a nap. A buli hangulatát 
növelte a pizzéria által felajánlott pizzák tö
mege és a tábortűznél sütött virsli-szalonna 
illata, zamata. Zseblámpákkal felszerelkezve 
indultunk a kincskereső túránkra. Ezután 
elhangzott Vogl Norbi „takarodója” és a 
gyerekek bevonultak a csoportokba aludni. 
Beszélgetés-mesélés után csendesedtek el a 
gyerekek és aludtak először és utoljára éjjel 
az oviban. Reggel 6-7-ig jöttek a szülők ér
tük.
Egész nyáron ügyeletet tartozunk az oviban 

és a bölcsben is. Augusztus 13-24-ig takarí
tási szünet miatt tartottunk zárva. Augusz
tus 27-től újra várjuk a gyerekeket a szépen 
kicsinosított intézményünkben.
Augusztus 18-án gyermekeink nagy sikert 

arattak a német nemzetiségi napon, majd 
részt vettünk a Szent István napi koszorú
záson is.
Szeptember 3-tól az OVI -BUSZ az eddigi 

menetrend szerint szállítja a gyermekeket!
Tamás Lőrincné

Cél, hogy összehozzuk a hazánkban és határainkon túl élő amatőr 
nemzetiségi hagyományőrző táncegyütteseket, zenekarokat, népdal
köröket, szólistákat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hagyománya
ikat őrző nemzetiségek egy fesztivál keretén belül bemutatkozhassa

nak, és megismerkedhessenek más nemezetek kultúrájával.

Az országban 9 helyszmen zajlanak az elődöntők a produkciókat 
szakmai zsűri értékeli, és juttatja a középdöntőbe.

Pécsváradon fellépnek többek között: Pogányi Menyecskekórus 
horvát népdalokkal, Babócsai „Nárcisz’Nyugdíjasklub sváb 
táncokkal, Véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport, Zöld 
Mező Tánccsoport - Gyönk, Komlói Horvát Dalkör, Rezeda 

Néptánccsoport - Himesháza, Szebényi Asszonykórus, Nagyatádi 
Napraforgó Tánccsoport stb.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket, szurkoló táborukat és minden 
kedves érdeklődőt.

Részletes program a városi TV-ben és szórólapokon.

Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete Hontravel Kft.

Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Info: 30/ 39 00 105

Kedves Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
Uszoda 2012. július 2-tól bizonytalan ideig ZÁRVA tart.

Kérjük, a nyitás időpontját illetően az alábbi telefonszámon érdeklődni 
72/465-123, illetve város honlapját www.pecsvarad.hu böngészni! 

Megértésüket köszönjük!

http://www.pecsvarad.hu
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Kedves Barátaim,
szeretettel hívunk szeptemberi hétvégi kirándulásunkra.

A Pécsváradi Várbaráti Kör kirándulást szervez

2012. szeptember 21-23-án (péntek, szombat, vasárnap) Egerbe és környékére.

Szeptember 21. Péntek:
Indulás 5.30-kor Pécsről a Domus par
kolóból, 6 órakor Pécsvárad, művelődési 
háztól. Feldebrő altemploma: középkori 
építészetünk kimagasló és ritka emléke a 
XI. századból, Mezőkövesd Matyó Mú
zeum, a színpompás viselet és a hímzés 
tárháza, Noszvaji kastély, a barokk építé
szet miniatűr remeke - szállás elfoglalá
sa Egerben, vacsora.

Szeptember 22. Szombat:
^Reggeli után egri városnézés helyi

idegenvezetővel. Utána az egri vár, 
Gárdonyi Géza háza, líceumkönyvtár, 
az egri Bazilika közös megtekintése. 
Egerszalóki fürdőzés. Visszatérés a szál
lásra, vacsora Egerben.

Szeptember 23. Vasárnap:
Reggeli után szállás elhagyása, indu
lás Bélapátfalvára: hazánk egyedül 
épségben megmaradt román kori cisz
tercita apátságának és templomának 
megtekintése. Miskolci séta a megújult 
belvárosban. Lillafüred megtekintése.

Visszatérés a Bükk fennsíkján keresz
tül, hazautazás.

Elhelyezés az egri Wigner Jenő Kollégi
um 2-3 személyes szobáiban, ugyanott 
reggeli, vacsora.

Részvételi díj (szállás, étkezés, útikölt
ség): 30.000, - Ft

Jelentkezés a Várbaráti Kör vezetőinél és 
Pécsváradon, a művelődési házban.

ZARÁNDOKÚT A BALTIKUMBAN

Nem mindennapi élményben volt része 
annak a csoportnak, amely a balti álla
mokat látogatta meg. A 42 fős csoport, s 
köztük 15 pécsváradi a hét napos út során 
végigjárta a litván, lett, észt államokat. Vil
niusban - Észak Rómájában - az óváros 
Elnöki palotája, vagy a Szent Anna temp
loma mellett, külön élmény volt számukra, 
hogy az Isteni Irgalmasság templomában 
tartott mise alkalmával a nagykövetségről 
is sokan megjelentek köszöntésükre. 
Jártak Trakaiban, végiggyalogolták az 
UNESCO világörökség homokdűnéit és 
megcsodálták a Kur földnyelv mézeska
lácsházait. Mindenkit lenyűgözött a litván

golgota, a Keresztek hegye, amelyet egy 
mesterséges dombon az elhurcoltak és el
távozottak emlékére hoztak létre. Rigában 
is jutott idő a kulturális sétára, nem tud
tak betelni a szecessziós negyed házainak 
vagy a céhek palotáinak látványával. Fe
lejthetetlen élményt nyújtott a Finn öböl
ben 9 szintes óriás komphajóval tett több 
órás kirándulás is.
Balogh István és felesége, Ili, aki egyben 

az út háziasszony is volt, nem győzték az 
élményeiket mesélni. Pista, mind a hét 
nap közreműködött a misében, ebből 
hatszor orgonán, legnagyobb élménye 
Nidában volt, ahol hatalmas új hangsze

ren játszhatott. Ili, a rengeteg látnivaló 
mellett a kegyhelyek nővéreinek kedves
ségét emelte ki valamint idegenvezetőjük
ről, Kuzmányi Istvánról, mondta el, hogy 
rendkívül tájékozott, nagy tudású kísérőt 
kaptak személyében. Talán az ő személye 
és a háziasszonyé is közrejátszott abban, 
hogy a résztvevők a hét során remekül 
érezzék magukat. Ahogy azt egyikük, 
Beck Zsófi velősen megfogalmazta: “ Hi
bátlan volt.”
Az utazók között volt Tám László fotómű
vész is, aki a csodákat megörökítette. Az 
elkészült képekből az ősz folyamán vetí
tést tartanak Pécsváradon, amely lehető
séget teremt azoknak is ízelítőt kapni az 
útból, akik nem vettek rajta részt.

Balti zarándokok a várban

A balti országokban tett júliusi zarándok
lat résztvevői találkoznak szeptember 14- 
én, pénteken délután a várban. A vendégek 
15.30-tól megtekintik az államalapítás-ko
ri bencés monostort majd a várkápolnában 
hallgatnak szentmisét, amit Kondé Lajos, 
a szegedi Fogadalmi templom plébánosa, 
a zarándokút lelki vezetője celebrál. Utána 
Tám László fotóművész vetíti le a litván, lett, 
észt és finn kegyhelyeken készített felvételeit. 
A találkozón részt vesz Kuzmányi István, a 
Litvánia című könyv szerzője, a Baltikum jó 
ismerője, aki a zarándoklat kísérője volt. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szer
vezők.
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PROGRAMAJÁNLÓ
f*. szeptember 3. hétfő: 8 óra Általános Iskola tanévnyitó 

ünnepsége (esőhelyszín: művelődési központ)
J*. szeptember 4. kedd:

14-15 óráig Mozgáskorlátozott fogadónap
15 órától Mozgáskorlátozott klubnap 

/*> szeptember 6. csütörtök:
17 óra Zeneiskola tanévnyitó ünnepsége 

J*. szeptember 10. hétfő:
16 óra Testületi ülés a Polgármesteri Hivatalban 

í*. szeptember 11. kedd: 16 óra Nyugdíjas klub

J*. szeptember 20. csütörtök:
8 óra Véradás
9-12 óráig Mozgáskorlátozott fogadónap

szeptember 21. péntek:
20 óra Korda György és Balázs Klári közös koncertje a 
Pécsváradi várban (esőhelyszín: művelődési központ)

f*. szeptember 29. szombat: „Népek tánca, népek zenéje”
Amatőr nemzetiségi hagyományőrző táncegyüttesek, 
zenekarok, népdalkörök, szólisták megyei elődöntője

A szerkesztő észrevétele:
A Pécsváradi Hírmondó 2012. évi 4. számában olvasói levél 
jelent meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját 
kifogásolva. Jelenlegi számunkban a Cigány Kisebbségi Ön- 
kormányzat elnökének levelét közöljük. Ez utóbbiban az ön- 
kormányzat több tárgyi tévedésre hívta fel a figyelmet, mely
ből egyik, hogy az önkormányzat elnöke nem Kovács László 
Milán, hanem Kovács Judit.
Szeretném felhívni az olvasók figyelmét, hogy a Pécsváradi 
Hírmondó Pécsvárad Város Önkormányzatának lapja. Fel
adata a település, a testület, a kisebbségek, az intézmények, 
civil szervezetek, vállalkozások és a valamely téren kiemelke
dő, példát mutató személyek munkájának, életének bemuta
tása. A kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében, a személyes 
érdekek mentén írt leveleket, cikkeket a továbbiakban nem 
jelentetjük meg az újságban.

A Család és Közösség Alapítvány a Közösségi 
Kerékasztallal együtt rákbeteg kisgyermek életkö
rülményeinek javítására várja segítségüket az ADO

MÁNYBOLTBAN
szerdán 15-17 óra, pénteken 10-12 óra között. 

Várunk:
• háztartási eszközöket/tányér, evőeszköz, pohár, stb./
• ágyneműt
• elektromos eszközöket
• jó állapotú használatra alkalmas ruhaneműket
• bútorokat
• gyerekholmikat,gyerekkocsit
• valamint bármilyen csekély mértékű pénzbeli adományt 
Segítségüket a Család és Közösség Alapítvány és a Közösségi 
Kerekasztal nevében köszönöm.

Dr. Hutvágner Rozália

Az alábbiakban a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének kérésére levelét közöljük, változatlan formában.

Tisztelt Lakosság!

Kovács László Milán 7 éve a második turnusba meg nyertük 
a választást, a Cigány Kisebbséget. Magamról annyit hogy törzs
gyökeres Pécsváradi, 3 gyerekes apa vagyok.
Hivatalos cégnél dolgozok Építés szövetkezetnél ktsz-nél, ahol 
megbecsülnek munkám után 24. éve.

Az eddigi elért Cigány Kisebbségi munkánkra nagyon büszkék 
vagyunk. Több éve készül a cikk és úgy határoztunk, hogy most 
már az eddigi munkákról szeretnénk nyilatkozni. Bár sokan 
tudják, ahol kell, mi ott vagyunk, 4 fő működik legfőképp Kovács 
Judit alelnöknek nincs munkahelye, ezért elég sokat tesz az isko
lásokért, a gyerekekért, az anyákért ő tudja mi a problémája és 
ez alapján segít nekik.
Mi ezért fizetést nem kapunk egy forintjutatást sem kapunk, de 

mi nagyon szívesen segítünk és tudjuk sok probléma volt a ro
mákkal főleg az iskolás gyerekkel, óév kellet, hogy megszűntek a 
tetvek is. A lakás problémák is nagyon soknál megoldódott Zsáli 
János segítségével és egyből 6 gyermekes anyának segítetünk.

A Kálvin utcában egy szép kis családi házat kaptak. Szintén 
egy nagy családos anyáról van szó, akinél a gyerekek majdnem 
intézetbe kerültek és ezt Kovács Judit alelnök ezt nem engedte fűt 
fát megmozgatott, hogy ne vegyék el a gyerekeket és hála isten
nek nem került erre sor. Dr. Hutvágner Rozáliának elpanaszolta, 
hogy nagy a probléma a lakás is a tetvek is.

Ami szociális elnőnők Dr. nő ő is nagyon meg sajnálta és segít
ségedet nyújtott a Dr. nő velünk együtt. És mindenkit belevont

ebbe a problémába, aki vezető volt ebbe a problémába hónapo
kig segítet utánajárt mindenkinek. Sok embernek köszönetét kell 
mondani a nevükben is és nevükben. Dr. Wilheim Andreának, 
Dr. Hutvágner Rozáliának, a védőnőknek, gyámügy, Kresz Eri
kának, Zsáli Jánosnak volt polgármesternek, és mindenkinek, aki 
segített és Bíró Ferencnek, aki befejezte a munkálatokat.

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, akik ebbe és a másik 
két családért. Az előtt sose volt ilyen hogy romák házat kapja
nak. Továbbra is törődünk velük. Irodánk elöregedett ezért hiva
talban májustól heti egyszer 4 órát kaptunk hétfői napok. Sajnos 
a Roma napról annyit, hogy megszűnt az alapítvány, Kolompár 
Orbánnal, együtt mert elment nyaralni. Minket megvádoltak 
azzal, hogy zsebre raktuk a romanapi pénzt. Holott nem is kap
tunk semmi pályázatott.
Az évi működési pénzünk 200.000ft, amit ki kellett fizetni a 

roma házért 62.000ft jött ki a vízre, ami rozsdás vízfolyt, amiből 
ne is ittam egy pohárral sem belőle. Tájékoztatok egyeseket nem 
úgy van, mint rég mindenünk mindenük fizetés nincs, alapítvá
nyok meg szűntek.

A pályázatra egy éve kell várni és nem is nyer. Reméljük jobb 
lesz. Még egyszer nagyon köszönjük, mindenkinek reméljük ez
tán is mellénk álnak és segítenek, nekünk mi is viszonozzuk, és 
büszkék vagyunk a romákra, magunkra és mindenkire.

Büszkék vagyunk, és minden népnek köszönjük, hogy segítetek 
nekünk és remélem jobb lesz.
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Táborok pályázati támogatásból
A KJÁMK Fülep Lajos Művelődési Köz
pontja 2010 decembere óta tartó képes
ség- és készségfejlesztő programjában év
közben szakköröket, nyaranta táborokat 
szervez. Ezen a nyáron ismét öt táborban 
összesen 120 gyermek tölthetett el egy- 
egy hetet hasznos ismeretek megszerve
zésével.
Két táborról, az olvasó és életmódtábor
ról részletes beszámolót olvashatnak az 
oldalon. A média táborban Füri Ferenc 
vezetésével a videózás, Bischoff Balázzsal 
a fotózás, Bognár Gyöngyvér segítségével 
az újságírás alapjait tanulták meg a gyere
kek. A tábor végére elkészült saját lapjuk, 
a „Szemrevaló” Roflics Fanni szerkeszté
sében, valamint szokásos videójuk, ezúttal 
horrorban elmesélve.

A történelmi-kézműves tábort Kempfné 
Mayer Szilvia vezette. A táborzárón, ahol 
dr. Bíró Ferenc polgármester mellett Hor
váth Zoltán országgyűlési képviseli is meg
jelent, a szülők, meghívottak ámulva néz
ték azt a rengeteg batikolt anyagot, kézzel 
szőtt táskákat, gyöngyfüzéreket, ékszere
ket, apró agyag díszeket, a fiúk fakardját 
vagy épp a madáretetőket. Hihetetlenked
ve csodálták, hogy lehetett ennyi mindent 
egy hét alatt csinálni, és akkor még nem is 
említettük a kenyérsütést, körmönszövést 
vagy a horgolást.
Az időrendben legutolsó táborban a nép
tánc é volt a főszerep. Kácsor Klaudia 
vezetésével a legkisebbektől a felnőttekig 
gyakoroltak naponta a táborlakók. Mun
kájuk eredménye az augusztusi rendez

vények sorában is megnézhető volt. A 
Százak-Tánca színpadán a gyerekek nagy 
sikert arattak.
Természetesen minden táborban a szak
mai munka mellett az emberi kapcsolat- 
teremtés és a vidámság, játékosság is fő
szereplő. Barátságok alakultak ki, kiváló 
közösségek kovácsolódtak, megtanulták 
a gyerekek az együttélés, alkalmazkodás 
szabályait is.
Bár ebben az évben lezárul a projekt, 
amely a TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0035- 
os pályázat támogatásával valósult meg, 
a megkezdett tevékenységeket folytatni 
szeretni. Ennek érdekében keressük azo
kat a lehetőségeket, pályázati forrásokat, 
amelyekkel továbbra is megvalósíthatjuk 
a sikeres foglalkozásokat.

Élménybeszámoló Életmód tábor
Ebben az évben ismét egyhetes Olvasó 
táborban vehettünk rész a Dombay-tónál, 
ahol számos élmény várt minket. A tavalyi 
táborozó gyerekek, akik részt vettek már 
ebben, buzgón várták az idei tábort.
Az első nap mikor megérkeztünk a tábor
ba, a tavaly óta nem látott barátokat ölel
gettük és beszélgettünk az azóta velünk 
történt eseményekről. Majd közösen meg
csináltuk a tábori postát, és kíváncsian 
vártuk az első ebédet, ami mindenkinek 
nagyon ízlett, majd egész héten finomabb
nál finomabbakat ehettünk. Délelőttön
ként foglalkozásokon vettünk részt, ami 
a barátságról szólt, ehhez kapcsolódóan 
könyveket olvastunk el. Három csapa
tot alkottunk, amiben az ügyességünket 
a-z akadályversenyen mutathattuk meg. 
Délutánonként kézművesedtünk, bati
koltunk, barátság karkötőt készítettünk és 
kabala állatkát csináltunk gyurmából. Es
ténként érdekes és szórakozató játékokkal 
látott el minket Andi néni, ahol a nevetésé 
volt a főszerep.
Szerdán Budapestre utaztunk, útközben 
254 embernek integettünk, majd a korai 
kelést a Széchenyi Könyvtár kényelmes 
foteljaiban pihentük ki. Budapest pano
rámája a könyvtárból csodálatos volt, lát
tuk a Gellért hegyet és Szabadság szobrot. 
Aztán megszálltuk a Fővárosi Állatkertet, 
ahol rémisztettük az orángutánokat és 
számolgattuk a szurikátákat, közülünk két 
gyermek is szurikátának képzelte magát és 
a szurikáta létüket vitatták órákon át. Vol

tak közülünk, akik úgy érezték, hogy ha
zaérkeztek, de a fajtájukat nehezen talál
tuk (elefánt a porcelánboltban). Mindenki 
egy kis hűsítő hidegre vágyott, ami Ice ’n 
go képében érkezett, néhányunk szerint 
az Ice ’n’ go, jelentése hideg és golyó. Mi
után hazaérkeztünk mindenki azonnal el
ment aludni. Csütörtökön reggel, miután 
mindenki kipihente magát kezdetét vette 
a csocsó és ping-pong bajnokság, délután 
pedig a budapesti élményeinket örökítet
tük meg néhány festményben. Szombaton 
egy őrületes akadályversenyen vettünk 
részt, amit mindenki szívvel lélekkel csi
nált végig, majd gondoltuk ezután pihen
hetünk egyet, de végül is rávettük ma
gunkat a számháborúra, amit persze nem 
akartunk abba hagyni.
Egész héten csapatonként készültük a 
búcsúestre, mindenki órákat gyakorolt 
rá. Lelkesen vártuk a közönséget és meg
lepetésünkre a Polgármester Úr és Tóth 
Györgyi néni is megnézett minket, ami
nek nagyon örültünk. Úgy gondoljuk jól 
sikerült és a közönségnek is nagyon tet
szett, mindenesetre mi nagyon jól éreztük 
magunkat! Néhány gyerek a búcsúest után 
a szüleivel haza ment, de akik maradtak 
azok csak vasárnap reggeli után búcsúztak 
el a tábortól.
A tábor egy igazi nagycsaláddá kovácsolt 
miket, ahova mindenki szívesen tér haza. 
Várjuk a jövő évet!

Benkő Csilla, Árvái Dororttya

Ebben az évben második alkalommal ve
zettem az életmód tábort, amelyben ép 
értelmű, hátrányos helyzetű valamint ér
telmileg akadályozott és tanulásban aka
dályozott tanulók vettek részt. Minden 
tábori foglalkozás része volt a zenés fej
lesztés, a mozgásfejlesztés és dramatikus 
játékok. A program célja az együttes te
vékenység, együttes öröm, a szereplések
kel sikerélményhez juttatni a gyerekeket. 
Fontos, hogy a résztvevőkben alakuljon ki 
a közösségi érzés felelőssége a csoportért, 
a produkcióért. Vegyenek részt csopor
ton belüli szereplésekben, tanuljanak meg 
verseket, táncokat, dramatizált meséket, 
történeteket, vegyenek részt azok előadá
saiban és azok előkészítésében.
A tevékenység témakörei: Zenés fejlesztés 
(táncos gyermek zenedarabok, énektanu
lás, musicalek), a színpadi mozgás alap
jainak ismerete (mozgásfejlesztés, utánzó 
mozgások, mozgáskoordinációs játékok), 
Dramatikus játékok (szituációs játékok, 
ismerkedő, kapcsolatteremtő játékok, be
szédkészség-fejlesztő játékok)
A foglalkozásokon rengeteg játékossági, 
kreativitásra ösztönző elemet használok, 
melyben nagy segítségemre a közösen 
felépített meseszerű elemek, valamint a 
gyerekek mozgáskoordinációját alakító 
formációs mozgások, bábok.
A legfőbb célkitűzés a gyerekek jó közér
zetének a megteremtése, a bennük levő 
képességek kibontakoztatása. Eszközeink, 
kellékeink jó részét az általunk készített
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munkák és fellépőruhák teszik ki, ez egy
ben gyermekeink manuális készségeit is 
fejleszti és egyúttal az esztétikai nevelésü
ket is. A foglalkoztatási témákhoz kapcso
lódóan nagy szerepet kapnak a szituációs 
játékok.
Gyermekeinknek nagy szükségük van a 
rögtönzési képesség, a beleélési készség 
fejlesztésére. A zenei-mozgásos témájú 
foglalkozások célja a gyerekek ritmusér
zékének, mozgásának fejlesztése. Az után
zásra végrehajtott egyszerű mozgásgya
korlatok eleinte, mint ismétlő mozgások 
jelentek meg, később ezekből a mozgás- 
gyakorlatokból alakultak ki a ritmuskész
ség kialakítását, fejlesztését biztosító moz
gásformák. A csoportosan végzett gyakor
latok közös élményt biztosítanak. A közös 
élmény, a többi gyermekkel végzett öröm
teli mozgás az összetartozás érzésének fej
lesztésén keresztül a szociális alkalmazko
dás legelemibb formáját biztosítja.
Miután a gyermekek nagy-nagy örömmel 
és várakozással vettek részt a foglalkozá
sokon, a szülők, a nevelők részéről is sok 
kedvező visszajelzést kaptam. Konkrétan 
megfogalmazták a gyermekekben végbe
menő változásokat, fejlődésüket, bővülő 
élményeiket.
A zenés fejlesztés és a zene terápiás hatá
sa így igazolódott a táborozó csoportban 
is, hiszen a gyerekek kijátszhatták pozitív 
és negatív élményeiket, érzelmeik bátran

megnyilvánulhattak. Job
ban megismerhettük őket, 
magyarázatot kaptunk vi
selkedésükre.
A foglalkozásaimon a kö
vetkező elvek érvényesül
tek:
Sok-sok választási és dön
tési lehetőséget biztosítani, 
amely énképüket erősíti.
Az eszközöket, anyago
kat oly módon bemutatni, 
hogy a tevékenységet kez
dettől fogva minél erősebb, 
belülről fakadó ösztönzés, 
kíváncsiság motiválja.
Az életkori sajátosságoknak megfelelő 
helyzet alapjellemzője a játékosság le
gyen.
A légkör engedékeny, a foglalkozást irá
nyító felnőtt és gyerek kapcsolata meleg 
legyen, amelyben mindent meg lehet kér
dezni, bármilyen elképzelés megvalósítá
sához segítséget lehet kérni.

Életmód tábor a Dombay-tónál

...apécsváradi tanulók szemeivel
Július 30-a és augusztus 5-e között 
Mesterné Magyar Andrea és Weintrautné 
Benács Zsuzsanna vezetésével húsz hátrá-

Érzelmileg mit jelentettek ezek a min
dennapokban megvalósuló esztétikai és 
közösségi élmények, az gyermekeink fej
lődésében mérhető le.

Mesterné Magyar Andrea 
táborvezető

nyos helyzetű gyermek töltött szép napo
kat a Dombay-tónál lévő integrált tábor
ban. Ez alatt az egy hét alatt sok érdekes 

programban vettünk részt. Kirán
dultunk Siófokra, voltunk akadály- 
versenyen, játszottunk ügyességi 
játékokat, önismereti játékokat és 
a tábor udvarán Laci-konyhát ren
deztünk be. A rendezvényszínpa
don a színjátszó szakkör tanulói 
vidám műsorszámokat mutattak 
be. Andrea nénivel és Zsuzsa né
nivel bőrből és filcből különböző 
játékokat, bábokat is készítettünk. 
A táborzáró napot a vendégekkel és 
a családokkal töltöttük. A program
ban volt több ének és tánc és egy 
izgalmas játékos vetélkedő. Az egy 
hét alatt senkinek sem volt honvá
gya, az utolsó reggel pedig többen 
azért sírtak, mert el kellett egymás
tól búcsúznunk.
A ragyogó nyári időben kellemes és 
szép napokat töltöttünk együtt ba
rátainkkal és diáktársainkkal.

Nyári Márió és Makk Balázs 
tanulók
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A pécsváradi Motoros Klub tagjai és barátaik 2012.07.20-án 
motoros túrára indultak Szabó Tibor és Pechó Attila vezetésé
vel Székelyföldre. A 8 motorból álló csapat hajnali 4- órakor 
gyülekezett felpakolva a szokásos helyen: a művelődési ház 
előtti parkolóban. Valamennyien izgatottan vágtunk neki a 
700 kilométeres távnak. Sajnos utunkat a nagy melegen kívül 
több tényező is nehezítette: az autópálya építése Romániában, 
valamint a több 10 kilométeren át húzódó útfelújítási mun
kálatok. így közel 15 órán keresztül utaztunk, ami megviselt 
sofőrt és utast is egyaránt /a csapatnak 5 női tagja is volt/. De 
az út viszontagságait gyorsan feledtették velünk Farkaslakán 
szállásadóink. Kovács Kálmán és családja nagyon szívélyesen 
fogadott bennünket, így máris a baráti beszélgetés, vendég
látás került előtérbe. Mindannyian elfoglaltuk a szállásunkat, 
majd a jól megérdemelt vacsora következett. Vendéglátóink a 
náluk töltött 5 nap alatt bőséges és nagyon ízletes reggelivel 
és vacsorával láttak el bennünket, de emellett minden kéré
sünket, kívánságunkat teljesítették. Csak dicséret ille
ti ezért Őket! A fáradtság ellenére éjszakába nyúlóan 
beszélgettünk a családdal, ez rendszeressé vált az ott 
töltött estéken.

A 2. napra rövidebb távot terveztünk, hiszen az oda 
út azért nem múlt el „nyomtalanul”. Először Korondon 
nézelődtünk és vásárolgattunk a helyi készítésű tár
gyakból, finomságokból. Majd a parajdi sóbányába lá
togattunk el. Ez csodálatos és felejthetetlen élmény volt 
valamennyiünk számára. Utunkat folytatva Szovátán a 
Medve-tavat néztük meg, ahol egy nyári zápor kapott 
el bennünket. De rövid pihenő után már esőruha nél
kül vághattunk neki a hazafelé vezető útnak.

A csapatból többen voltak már Erdélyben, de a va
sárnapi úti cél Tibi kivételével mindannyiunk számára 
ismeretlen, és nagyon vágyott hely volt: a Fogarasi-

havasok. Brassó érintésével értük el ezt a csodálatos látványt 
nyújtó és egyben remek motorozási lehetőséget is biztosító 
helyet. A sok-sok kanyar, emelkedő, majd a visszaút komoly 
technikát igényelt a motoroktól és vezetőiktől egyaránt. De va
lamennyien tökéletesen helyt álltak. Az elénk táruló látvány, 
az élmény felejthetetlen volt, megérte az 550 km-es utat.

A következő nap ismét csodálatos tájakat, medencéket és 
a hegyek között megbúvó barátságos völgyeket, hatalmas 
fenyveseket és magas sziklákat tartogatott számunkra. Utunk 
során a falvakban sok székelykaput csodálhattunk meg, me
lyek méretükben, díszítettségükben nagyon eltérőek voltak. 
Megnéztük Zetelakán a víztározót, majd Gyergyószentmiklós 
érintésével a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz motoroz
tunk. A vízből kiálló fatörzsek mellett sétálva, a hatalmas 
sziklafalak között kanyarogva próbáltunk minél több képet 
emlékezetünkbe vésni, mert nem lehetett mindent lefotóz
ni, de emlékeinkben megmaradnak. Üt közben Farkaslaka
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felé megálltunk a Bucsin-tetőn, majd 
Szejkefürdőn megnéztük Orbán Balázs 
székelykapu-gyűjteményét.
Az utolsó Erdélyben töltött teljes na

punk két részre oszlott: délelőtt Csík
szereda érintésével Csíksomlyóra lá
togattunk el. Megnéztük a csíksomlyói 
kegytemplomot és a világszerte híres 
pünkösdi csíksomlyói búcsú hely
színét. Felemelő érzés volt ezeken a 
helyeken tartózkodni! Kora délután 
Székelyudvarhelyre látogattunk el, 
majd a nap második részében egy 
kedves meghívásnak tettünk eleget. 
Máréfalvára, Pécsvárad testvértelepülé
sére invitálták a motoros csapatot egy 
baráti látogatásra a falu mellett található 
Máréfalvi-pataknak nevezett völgybe. 
Papp Imre társaival cross-bemutatót 
tartott nekünk, sőt aki kedvet kapott, ki 
is próbálhatta ezt a másfajta motorozást. 
Felesége, Aranka ízletes bográcsgulyást 
készített, majd pisztrángot foghattak a 
vállalkozó kedvűek, amit a sütést köve
tően el is fogyaszthattak. Felejthetetlen 
órákat töltöttünk el a máréfalvi baráta
ink körében, köszönjük ezúton is Ne
kik!

Sajnos elérkezett a hazautazás napja. 
Előző este nehéz volt elbúcsúzni ven
déglátóinktól, mert mindig jött egy 
újabb gondolat, téma, amit még meg 
kellett beszélni, de közben tudtuk, hogy 
hajnali fél 4-kor kelni kell, hogy a nagy 
forgalom előtt Dévára érjünk. Megérte 
a korai kelés, mert sokkal kellemesebb 
volt a hazaút, rövidebb idő alatt, kevésbé 
fáradtan érkeztünk meg Magyarország
ra. Itt szükségünk volt Baja előtt az eső
ruhákra, mert egy nyári zápor elkapott 
bennünket. Délután érkeztünk meg tú
ránk befejező állomásához: a Zengő Ét
terem előtti parkolóba.
A közösen eltöltött 6 nap, az élmények, 

a sok-sok kép, amit őrzünk a fotókon és 
a szívünkben, az erdélyi emberek ked
vessége, szeretete örökre emlékezetünk
be vésődik. Mindenkit arra bíztatunk, 
ha még nem járt azon a vidéken, látogas
son el az ott élő magyarokhoz, hallgas
son bele izes beszédükbe, kóstolja meg 
finom ételeiket és élvezze vendégsze
retetüket. Ezt tettük mi is Farkaslakán 
Kovácséknál. Köszönjük nekik, és a túra 
szervezőinek: Tibinek és Attilának.

Pécsváradi Motoros Klub

CSALÁDI KERÉKPÁRTÚRA 
ÉS VERSENY 2012

2012. szeptember 16. vasárnap 

Pécsvárad-Pusztabánya 
Rendező: Pécsváradi Sportkör 

Táv: A pusztabányai vadászházig erdészeti aszfaltúton kb. 10 km

Program:

♦ találkozó, Pécsvárad Kossuth tér,

♦ versenyzőknek előnevezés javasolt, helyszíni nevezés 9-9.30-ig. 
start 10 órakor

♦ díjazás: éremdíjazás 1-3 női-férfi helyezett

♦ kerékpáros kresz tesztek és kerékpáros ügyességi verseny 
ajándékokkal, foci, tollaslabda, vetélkedők

♦ étkezés: sütéshez-főzéshez tűzrakóhely biztosítva

♦ visszaindulás: fakultatív

Nevezés a túrára ingyenes, a versenyre 300 Ft.
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt.

Szeretettel várjuk a túrázókat és a versenyzőket.
Információ: Fullér Zoltán, 06-309722003 16 óra után. 

j—i Rossz idő esetén tervezett új időpont: szeptember 30. rz

Táborok - CSKA segítséggel
A Család és Közösség Alapítvány 
ezen a nyáron 23 gyermek táboro
zását segítette.
A Secret Castle angol napkö
zis táborba, tehetséges, angol 
nyelvben kiemelkedő teljesít
ményt nyújtott gyermekek jö
hettek támogatott áron. A kö
zépkori várélettel kapcsolatos 
szókincset színdarab tanulásán, 
vár témájához kapcsolódó kéz
műves foglakozásokon, énekeken
keresztül sajátították el a résztvevők. 
A “Jó harcos” Biblia táborban 17 támo
gatott gyermek vett részt. A témában 
bibliai történeteket hallgattak meg a 
gyerekek, énekeket tanultunk, kirándul

tunk, kézműveskedtünk. Terrance Lee 
Scífold, amerikai tánctanár a táborzáró 
program részeként egy hipp-hopp tán
cot is betanított a gyerekeknek.
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Író-olvasó találkozó - olvasói szemmel

Dicséret és köszönet illeti a KJ ÁMK dol
gozóit, hogy június 12-én Scháffer Er
zsébet írónővel, újságíróval, a Nők Lapja 
munkatársával az Olvasó Kör keretében 
találkozót szerveztek. Az olvasóközönség 
elsősorban a hetilapból ismeri Scháffer 
Erzsébetet, de a könyvtárban jó néhány, 
az írónő összegyűjtött írásait tartalmazó

kötet kölcsönözhető. (Pipacsvirágom, Hol 
volt.., Toronyiránt, Lábujjhegyen, Pókfo
nálon, Bodobács, A temesvári lány, A sző
lővirág illata)
A találkozón szép számmal jelentek meg 
a különböző életkorú és foglalkozású ol
vasók.
Mindenki kíváncsian várakozva foglalt he
lyet a könyvtár emeleti Platthy-termében. 
A törékeny, szerény megjelenésű, négy
gyerekes írónő- aki több magas kitünte
tés birtokosa-, úgy mesélt kapcsolatairól, 
találkozásairól, munkájáról, családjáról, 
betegségéről, mintha egy barátnőnk
kel ültünk volna össze egy kis dumcsira. 
Mesélt tragédiákról, örömökről, emberi 
sorsokról. Megtudtuk, hogy milyenszi- 
porkázóan találékony egy-egy beszélgetés 
kezdeményezésére. Melyik nőnek jutna 
eszébe, hogy a táskájában tartson egy kis 
„pálinkás bütyköst”, kis ezüst kupicákkal, 
hogy adódó alkalommal koccintson vala
kivel a megismerkedésre, vagy csak azért, 
mert jóleső érzés valakit megkínálni és az 
„életmeséjét” meghallgatni.

De örömet lehet szerezni a másik ember
nek egy csupor fokhagyma- vagy bable
vessel is, esetleg egy elegáns borjúbőr dip
lomatatáskából elővarázsolt kolbásszal is. 
Derűs, humoros, érzelmekben gazdag, ta
nulságos este volt. Legfőképpen az írónő 
szuggesztív hite az emberi jóságban, az 
egymás iránti bizalom fontosságában. De 
ezt a jóságot, bizalmat meg kell keresni - 
és akkor „nincs baj, nincs baj”-, hogy az 
írónőt idézzem.
Szinte hihetetlenül gyorsan elrepült a két 
és fél óra, minden percét élveztük.
A végén Scháffer Erzsébet néhány kedves 
szó kíséretében dedikálta a helyszínen 
megvásárolt könyveit.
Befejezésül a szeretetvendégség alkalmat 
teremtett a friss élmények, benyomások 
cseréjére is.
Minden jelenlévő nevében ismételten 
megköszönjük ezt a szép estét- és várjuk 
a folytatást.
Pécsvárad, július 02.

Galambosné Fónai Éva

HÍREK RÖVIDEN . HÍREK RÖVIDEN . HÍREK RÖVIDEN . HÍREK RÖVIDEN . HÍREK RÖVIDEN

A Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület idén 
ünnepelte a 40. születésnapját. Ennek méltán - egyben emléket 
és ünnepséget állítva - a június 23-i programsorozat is az egyko
ri csoportvezető, Töttös Sándor házánál kezdődött. Emléktáblát 
avattunk, mert egykor ő volt a csoport szíve, lelke, talán neki kö
szönhetjük, hogy ma is létezünk. Majd Császár János emléke előtt 
is koszorúval tisztelegtünk.
Köszönjük mindenkinek, aki velünk 
ünnepelt, velünk mulatott, elvégre nem 
kis esemény volt ez Egyesületünk életé
ben! Köszönet továbbá Zengővárkony 
Község Önkormányzatának a támo
gatásért!

Az elmúlt időszakban a szociális 
bizottság a krízisalapból kért jogos 
támogatásokat mérsékelt ütemben 
tudta megítélni. Az önkormányzat ál
tal biztosított pénzkeret lényege, hogy a szociálisan rászorultak 
kamatmentes kölcsönt kaphatnak, ha a bizottság - megvizsgálva 
körülményeiket - erről dönt. Fontos, hogy akik már kaptak tá
mogatást folyamatosan, pontosan fizessék a törlesztő részleteket, 
hogy a többi rászoruló is részesülhessen belőle.

Az L-3 Postagalambsport Egyesület Pécsvárad 13 tagja is indítja 
„versenyzőit” a Délnyugat Tagszövetség 2012.évi fiatal galambok 
bajnokságán. A szeptember első heteiben megrendezett verse
nyen várhatóan 3000-3500 galamb indul hazafelé vezető útnak.

Az egyesületről és a verseny eredményéről következő számunkban 
tudósítunk.

Pallos József Péter, a PannonPharma Gyógyszergyártó KFT. 
vezetője támogatásával a dévai Szent Ferenc Alapítvány 18 gyer
meke töltött egy hetet Pécsváradon. A vendégek a Dombay tavi tá
borban laktak, innen tettek kirándulásokat a megye több pontjára.

Fellépésükkel Pécsváradon színesítették 
az augusztus 20-i programokat is, s az 
őket elkísérő Böjté Csaba, ferences ren
di szerzetes áldotta meg az újkenyeret az 
ünnepségen. Képünkön a dévai gyere
kek a Szentháromság tér színpadán.

Willy Fog útitársai voltunk!
Az idén cserkészcsapatunk kiscserké- 
szei a 47-es számú cserkészcsapat tanyá- 
zásán vettek részt. Willi Foggal utazták

körbe 4 nap alatt a földet. A Kalandos út során bejárták Görög
országot, Indiát, Oroszországot... Belekóstoltak a kalandoréletbe, 
játszottak és új dolgokat tanultak meg.
Szeretnénk ez úton külön köszönetét mondani mindenkinek, aki 
segített, hogy az idén is cserkészközegben együtt tölthessünk né
hány napot! Köszönjük a szülők segítőkészségét; valamint szpon
zorainknak a támogatást: a tejet a Kelet Mecsek Kft-nek, a teát 
a Mecsek Drog Kft-nek, a zöldségeket és gyümölcsöket Schenk 
Ernőnek!

Réder Zsófia
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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

Vendégünk lesz Fábián Janka írónő,
2012. október 3-án 17 órakor a pécsváradi Városi Könyvtárban.

Fábián Janka napjaink egyik legnépszerűbb romantikus regény
írónője, a Miskolci Egyetem angol-történelem szakán végzett 
1998-ban, majd pár évvel később az ELTE francia szakán szer
zett oklevelet. A hétköznapokban nyelvtanárként dolgozó fiatal 
írónő lelkesedik a 20. századi magyar történelem iránt. Kedvenc 
korszaka a századforduló, az aranykor, ahogyan ő mondja: “wem 
csak azért mert annyira szép és jó volt, hanem múltunkból ért
hetjük meg a jelenünket és azt a kort, amiben élünk. Nemcsak 
száraz történelemkönyvekből, hanem romantikus regényekből 
is szerezhetünk ismereteket.”

Fábián Janka írásai romantikusak, de mellette nosztalgikus han
gulatúak, visszavisznek a múltba, igazán szórakoztatóak — hihe

KÖNYVAJÁNLÓ
Fábián Janka: Emma trilógia

Egy valódi, békebeli történelmi-romantikus családregény, 
amelynek hátterében a századforduló történelmi eseményei pe
regnek. A fordulatos és megkapó szerelmi történet hátterében 
ott húzódnak a századforduló eseményei: a magyar millenni
um, a XX. század beköszönte, majd az első világháború, a Ta
nácsköztársaság és a Horthy-korszak kezdete. Az események 
sodrába vetett nem feddhetetlen, de szeretetreméltó és nagyon 
is emberi hősök sorsa azt bizonyítja, hogy minden személyes 
tragédiából és történelmi kataklizmából van kiút.
Fábián Janka fiatal írónő nagy ívű, régimódi, történetmesélős- 
romantikus regényciklusa letehetetlen olvasmány. A hitelesen 
és filmszerűen megírt háttér külön örömet jelent, nem csak ne
künk, olvasóknak, hanem a szerzőnek is: „ A történelem mára 
csupán a hobbim, de talán a könyveimben is tetten érhető a lel
kesedés, amit az első választott tantárgyam iránt érzek.

Az Emma szerelme nyitódarabja egy háromkötetes család- 
regénynek, amely egészen a XX. század végéig követi nyomon 
a Kóthay család több nemzedékének az életét. A tizenhárom 
éves Emmát apja a halála előtt fiatalkori barátja feleségére és 
hajdani szerelmére, Kóthay Évára bízza. A Balaton parti fes
tői kisvárosban, ahol még jól emlékeznek Emma világszép 
édesanyjára és az annak idején róla terjengő pletykákra, félté
kenységgel vegyes gyanakvással fogadják a fiatal lányt. Emma 
élete akkor bolydul fel igazán, amikor váratlanul felbukkan a 
család régóta Párizsban élő, gyermekorvosként nevet szerzett 
fia, Gábor. A lányban, aki gyerekkorában súlyos titkok tudó
ja lett, és aki a férfit vádolja anyja haláláért, feltámad a gyű
lölet. Ám a szerelmet és a gyűlöletet olykor csak egy hajszál 
választja el egymástól. Lehet, hogy Emmát és Gábort minden 
félreértés és tragédia ellenére mégis egymásnak szánta a sors?

A Kóthay családról szóló regénytrilógia második kötetét, 
melyben a három fiú, Tamás, Péter és Gábor, azaz Öcsi felcse
peredését, a húszas-harmincas évekbeli eszmélkedését, majd 
háborús férfikorát követhetjük nyomon. Három különböző jel

tetlen báj és kedvesség árad belőlük. S ami a legfontosabb: köny
veiben magyar emberek közt, magyar helyszíneken játszódnak 
az események. A magyar történelemben is lehet érdekes és izgal
mas témákat találni.

Eddig megjelent regényei: Virágszál, Az angyalos ház, Emma- 
trilógia, A német lány, Lotti öröksége

Dedikáltatni a helyszínen lehet!

A KJÁMK Fülep Lajos Művelődési 
Központja és Könyvtára szeretettel 
meghívja Önt és kedves ismerőseit 
az író-olvasó találkozóra!

lem, három különböző életút 
és sors. Mindegyik fiú a maga 
egyéni módján és eszközeivel 
keresi boldogulását és bol
dogságát a húszas-harmin
cas évek Magyarországán. A 
legidősebb és legkomolyabb,
Tamás, apja nyomdokaiba
lépve orvosnak tanul. A középső, a daliás, észbontóan jóképű 
Péter, akinek egy nő sem tud ellenállni, a Ludovika növendéke, 
és a berlini olimpiára készül, ahová ki is jut, miközben egyre 
inkább belesodródik a politikába. A legkisebb, az apja rajztehet
ségét öröklő, visszahúzódó, álmodozó Öcsi festőnövendékként 
bontogatja szárnyait. Aztán egy napon találkozik valakivel, aki 
nemcsak az ő, de a fivérei életét is megváltoztatja...
A szerző családregény-trilógiájának befejező kötete az ötvenes 

évek eseményeivel indul. A kommunista diktatúra évei, majd az 
ötvenhatos forradalom után a Kóthay család tagjai ismét elsza
kadnak egymástól. Emma a lányával, Évával és az unokájával 
Amerikába emigrál, legidősebb fia, Tamás azonban családjával az 
otthonmaradás mellett dönt. A szélrózsa minden irányába szét- 
szóródócsaládtagoka20.századmásodikfelénektörténéseitmind 
különbözőképpen élik meg. A történelem a forradalmat köve
tő megtorlással, az 1968-as diáklázadásokkal, a Kádár-korszak 
békés álarca mögötti elnyomással, majd a rendszerváltással szól 
bele az egyre népesebb, sokszínű család sorsába. Az izgalmas, 
fordulatos cselekmény szálai - a szereplőkkel együtt - sokszor 
keresztezik egymás útját, egybefonódnak, máskor újra külön 
utakon futnak tovább. Végül, a rendszerváltás esztendejében 
egy boldog-szomorú esemény kapcsán újra összegyűlik az 
egész család a régi, Balaton-parti házban. S bár végleg lezárult 
egy korszak, Emma öröksége az utódokban tovább él.

A könyvek elérhetőek a 18 kistérségi könyvtárakban és a 
pécsváradi könyvtárban! Kérje könyvtárosa segítségét!

“A könyvben nem az érték, ami le van írva, hanem amit 
kiolvasunk belőle. Minden szó arra való, hogy megindítson 
bennünk egy folyamatot, s mi ezt hitelesítsük.”

Kosztolányi Dezső
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A KÉZILABDA CSAPAT HÍREI Labdarúgó szakosztály hírei

Július végén megkezdte a felkészülését az immár NB I. bajnokságra készülő női 
kézilabdacsapat. Az első heti ráhangolódást követően, napi három edzéssel szí
nesített 6 napos tábor várt a lányokra. A jelentősen átalakult keret azóta is min
dennapos edzésekkel készül a szeptemberi rajtra. Célunk a biztos bent maradás 
mellett az utánpótlás szervezettebbé tétele, támogatóink körének bővítése, lát
ványos, közönségvonzó játék kialakítása. Felkészülésünkről, edzőmérkőzéseink 
időpontjáról a város honlapján tájékozódhatnak, (a www.pecsvarad.hu honlap 
sport/kézilabda linkjén)
A képen:
balról jobbra álló sor: Valentai Csaba edző, Gál Petra, Gyenis Patrícia, Gyenis Ale
xa, Rozsán Vivien, Gebhardt Laura, Kempf Amélia, guggolnak: Galambos Nóra, 
Rózsa Viktória, Kis Radó Ráhel, Szöllősi Barbara, Horváth Nikolett, a képről hiá
nyoznak: Pető Kornélia, Gál Rebeka, Sándor Henrietta, Kálmán Dalma és

A 2012/13-as idényben három új taggal bővült a Pécsváradi 
Spartacus kézilabda csapata. Az alábbiakban röviden őket 
mutatjuk be.
Farkas Adél Nóra, 18 éves. A TÁSI-ban kezdett 2004-ben 
kezdett kézilabdázni, Lutz Andrea irányításával, később 
Harmath Tamás edzette. 2007-2008 között az NB III-as 
Kelet SE-ben folytatta pályafutását. Ezekben az években 
többször kapott lehetőséget régiós összetartó edzésen részt 
venni. 2010-ban az NB I/B-s Kozármisleny csapatához iga
zolt. Egy év kihagyás után jött Pécsváradra, balszélső posz
ton játszik.
Szöllősi Barbara, 20 éves. Az Anikó utcai általános isko
lában 3. osztályos korában kezdett kézilabdázni Wágner 
István edző vezetésével. Később a PEAC igazolta le, ahol 
Harmath Tamás volt a trénere. 2010-től két évig csak kö
zépiskolai csapatban sportolt, Spolár Viktor edző irányítá
sával. Ettől az évtől játszik a Pécsváradi Spartacus SE-ben 
szélső illetve irányító posztokon.
Horváth Nikolett, 19 éves. 2003-ban kezdett a TÁSI kézi
labda csapatában sportolni, szélsőként majd beállósként 
játszott, vezetője Wiesner László volt. 15 évesen az NB/I- 
B-s PTE PEAC serdülő és ifi csapatában folytatta, Harmath 
Tamás edző irányításával. 17 évesen bekerült a Székely 
Katalin vezette felnőtt keretbe. Két évig középiskolai illet
ve egyetemi csapatban folytatta, majd 2012/13-as évben 
Pécsváradon folytatja sportpályafutását.

Kezdődik a 2012\2013-as bajnokság
Megye I. osztályú csapatunk kiváló teljesít
ménnyel nyerte az előző évi bajnokságot. A 
szakosztály vezetése a város és a sportegye
sület nehéz anyagi helyzetét szem előtt tartva 
úgy döntött nem lép felsőbb osztályba, annak 
ellenére sem, hogy minden szükséges kor
osztályban rendelkezünk csapattal. A legtöbb 
egyesületnél gondot okoz az utánpótláscsa
patok szerepeltetése, ezzel szemben nálunk 
közel 100 igazolt fiatal sportol az U19-es kor
osztálytól a legkisebbekig.
Megye I. osztályú csapatunk az új bajnoksá
got némileg megváltozott csapattal kezdi. Hét 
labdarúgó távozott, többségük munkahely-, 
lakhelyváltozás miatt, helyükre 5 új labda
rúgót igazoltunk. Közülük ketten, Dénes 
Sándor és Tóth Adrián visszatértek nevelő
egyesületükbe, érkezett még Varga Balázs és 
Szeifert Ákos, illetve az ifiből Völgyi Péter. A 
csapatot erősíti még Kurucsai Kornél kapus 
is, aki egyben a serdülőcsapat és a kapusok 
edzéseit is irányítja. Az U19-es csapat edzője 
maradt Nagy Csaba. A felnőtt csapat edzéseit 
pedig továbbra is Németh Zsolt irányítja. 
Sokak kérdésére válaszolva, bár a csapatta
gok számára ez nem kérdés, hiszen ők min
den mérkőzésen Pécsváradért „küzdenek”, a 
felnőtt keretben jelenleg 5 pécsváradi sporto
ló van, ami szükség esetén még kiegészül az 
ifikeretből felkerülő játékosokkal.
A sportolók és edzőik nagy lelkesedéssel és 
odaadással készülnek az új évadra, annak 
reményében, hogy a tavalyihoz hasonló jó 
eredménnyel zárják a bajnokságot. Reméljük, 
ebben támogat bennünket a város vezetése is 
és egyre többen buzdítják csapatainkat.
A jó kezdet megvolt, csapatunk rangadót 

nyert. Pécsvárad - Siklós 4:1 
Hajrá Pécsvárad!

Wagner Helga

Sporttámogatás céges nyereségadóból
A labdarúgó szakosztály 150 főnek biztosít 
rendszeres sportolási lehetőséget. A sportte
lep fenntartása, a versenyeztetés, az eszközök, 
felszerelések biztosítása tetemes költséggel 
jár. Tisztelettel kérjük a helyi vállalkozásokat, 
szülőket, nagyszülőket, hogy amennyiben te
hetik, támogassák szakosztályunkat társasági 
adójukkal.
A 2011. június 28-án elfogadott törvénymó
dosítás lehetővé teszi, hogy a társasági adó 
hatálya alá tartozó vállalatok társasági adó
jukból támogathatják az öt kiemelt látvány-

http://www.pecsvarad.hu
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sportban érintett sportszervezeteket. A 
támogatás feltétele a nyereséges működés, 
a pozitív adóalap és a keletkező társasági 
adó (nyereségadó) fizetési kötelezettség. 
Ez egy úgynevezett közvetett támogatási 
forma, mely a társasági adófizetési köte
lezettség 70 %-áig adható, egyaránt adó
alap - és adócsökkentő tétel. A közvetlen 
adócsökkentő hatása miatt a következő 
évi adóelőleg összegét is lényegesen csök
kenti. Ez a támogatás más nyereségadó - 
kedvezményekkel a 70%-os határ betartá
sa mellett összevonható.
Amennyiben úgy véli, vállalata a 
Pécsváradi Sportegyesületet ilyen formá
ban támogatná szívesen, kérem, forduljon 
hozzánk bizalommal.

Labdarúgó szakosztály vezetése

Jótékonysági labdarúgó torna
Ezúton is szeretnénk köszönetünket ki
fejezni mindazoknak, akik segítették a 
június 23-án rendezett torna megszerve
zését, sportolóként résztvettek a tornán és 
adományukkal hozzájárultak Riegl Attila 
gyógykezeléséhez. A tornán 130 000 Ft 
gyűlt össze, melyet a családnak átadtunk. 
Köszönjük! Labdarúgó szakosztály

U15 Fürge Nyuszi Fociliga

Hidasi szervezésben indult az U15 Fürge 
Nyuszi Fociliga 2011/2012-es szezonja. Csa
patunk veretlenül mindössze egy döntet
lennel az első helyen végzett. Az év végi All 
Star csapatba 3 játékosunk került be: Bayer 
Krisztián, Jéhn Máté és Terleczky Ákos. A 
torna gólkirálya a Véméndi Krisztihelyi 
Márk lett 12 találattal. Házi gólkirályunk 
Jéhn Máté 8 gólt szerzett. A legjobb kapus 
címet kapusunk Farkas Gergő nyerte.

A csapat eredményei:
Hosszúhetény - Pécsvárad 1-3 G: Bakó, 
Jéhn, Bayer
Hidas - Pécsvárad 3-5 G: Jéhn(2), Bakó, 
Kisföldi, Penczel
Pécsvárad - Hidas U13 1-0 G: Kisföldi 
Véménd - Pécsvárad 2-4 G: Jéhn(2), 
Penczel, Harcz
Hosszúhetény - Pécsvárad 1-1 G: Jéhn 
Véménd - Pécsvárad 0-4 G: Jéhn,

A bajnokság végeredménye:

A képen balról jobbra: Farkas Gergő, Marcsik 
Máté, Kisföldi Dávid, Bayer Krisztián, Jéhn 
Mété, Zsigrai Balázs, Szendrői Bence, Szigeti 
Endre edző
Elöl: Matesz Kornél, Kelemen Róbert, Fullér 
Ferenc, Simó Attila, Bakó Máté, Kendik István, 
Keszler Balázs.
A képről hiányzik: Terleczky Ákos, Harcz 
János, Penczel Richárd, Gradwohl Erik. 

Penczel, Bayer, Bakó
Pécsvárad - Hidas 3-0 G: Jéhn, Marcsik, 
Bayer
Sajnos az utolsó forduló nagy vihar miatt 
elmaradt, igaz a helyezéseken már az sem 
tudott volna változtatni.

Helye
zés

Csapat Játszott
mérkőzés

Győ
zelem

Dön
tetlen

Vere
ség

Gól
arány

Pont

1. Pécsvárad 7 6 1 0 21-7 19
2. Hosszúhetény 7 3 2 2 19-12 11
3. Véménd 7 2 1 4 21-17 7
4. Hidas U13 7 2 1 4 9-26 7
5. Hidas 8 1 3 4 23-31 6

Határontúli labdarúgó kapcsolat: Pécsvárad - Nagymácséd Sporttalálkozó 2012

Már majdnem negyedszázada, hogy min
den évben találkoznak Pécsvárad és a 
szlovákiai Nagymácséd sportolói. A 23 
éves sportbarátság hosszú idő, ami a két 
település öregfiú-labdarúgói között kiala
kult. Természetesen a kapcsolat ebben az 
évben is folytatódott. Augusztus 3-án pén
tek délután a Pécsváradi Öregfiúk szerve
zésében ismét településünkre látogattak a 
szlovákiai magyar testvér sportegyesület 
tagjai, hogy találkozzanak barátaikkal, a 
régi kötelékek ne merüljenek feledésbe. 
A „bemelegítés” a helyi pincékben zajlott 
le. Másnap öt órakor már élesben foly
tak a dolgok, mert a pályán elkezdődött 
a mérkőzés. Mindkét csapatban olyan 
labdarúgók is szerepeltek akik több éven 
keresztül magukra húzták az egyesület 
mezét hivatalos baj nőid mérkőzéseken is. 
Városunk polgármestere Dr. Bíró Ferenc 
is focicsukát húzott és segítette csapatun

kat. Természetesen nagyon jó 
hangulatú mérkőzésen öreg
fiúk iramához mérten nagyon 
jó játékot játszott a két csapat 
egymással. Az eredmény eb
ben az esetben mellékes, de a 
hitelesség kedvéért álljon itt, 
hogy a tavalyelőtti vereségért
- a 2012. évi Öregfiúk Lab
darúgó Bajnokságban 2. helyen végzett
- csapatunk becsületes revansot vett 4-1- 
es győzelemmel. És ahogy a hagyomány 
szerint kialakult, nemcsak a pályán tartott 
a sportbarátság, hanem az uszoda folyo
sóján rendeztük meg a „harmadik félidőt”. 
A Malomkerék Vendéglő gondoskodott a 
vendégek méltó ellátásáról, a haza ízekről, 
és közösen mindannyian a jó hangulatról. 
Mondhatjuk, itt becsületes küzdelemben 
igazságos döntetlen született, mert regge
lig tartó rendezvényen beszélgettek, éne

keltek, táncoltak a sporttársak és hozzá
tartozóik. A nagymácsédi barátok vasár
napi távozásukkor meghívtak hozzájuk 
minket hasonló találkozóra. Fontosnak 
tartjuk megemlíteni hogy a rendezvény a 
Pécsváradi Öregfiúk tagjai és külső támo
gatók (KJÁMK, Bállá Zoltán, Fatalicska 
Pizzéria, Füri Ferenc, Felvidéki Klub, Gál 
Zoltán, Somogyvári Gábor, Önkormány
zat) segítségével került megrendezésre.

Fuller Zoltán



• Ha elmúltál 7, de nem vagy még 
15 éves..

• Ha mindened a MOZGÁS Úr A 
ZENE...

• VÁRUNK SZERETETTEL 
SZEPTEMBER 12-TŐL, MINDEN 
SZERDÁN Úr PÉNTEKEN A

Pécs vár adi Művelődési házban

• 15-16 ÓRÁIG, AHOL 

MEGTANULHATSZ AKROBATIKUS 
Rock and Rollozni;

• FIÚKAT IS VÁRUNK!.'

Érd.: Jagados Diána
06-30/503-83-18 vagy 20/501-75-70

2012. szeptemberétől heti rendszerességgel csütörtöki 
napokon, 14 és 17 óra közötti időszakban a Polgármesteri 

Hivatal épületében

FOLYTATÓDIK AZ INGYENES JOGI SEGÍTSÉG- 
NYÚJTÓ 

SZOLGÁLTATÁS.
Jogi tanáccsal szolgálnak

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

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

Z--------------------------------
„A.A” 
gyűlés

Minden szombaton 17.30-18.30-ig 
Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 13. sz.

Az ülések a hónapok első szombatján nyitottak, 
családtagokat, érdeklődőket is

szeretettel várunk,
\ akik tehetetlenek az alkohollal szemben.

10 000 Ft értékű TARR kedvezmény kupon 
500 ŐSZI akciós előfizetőnknek!

-tÓT:
Az akciót kövesse ' 3 
oldalunkon augusztus 21 
facebook.com/TarrKft

További információ: _ áinnn (B\V
www.tarr.hu 1223
Az akció 2012.08.21 -ISI érvényes a Tarr Kft. lakossági előizetői körében 1 vagy 2 éves hűségnyilatkozal 
aláírása esetén. A Tarr Kft. az őszi kampányban összesen 500 db kupont érvényesít darabját bruttó 10 
000 Ft értékben. Az Őszi akcióban való részvétet fettétele ÚJ. hűségnyilatkozattal kötött analóg 
kábeltelevízió, vagy ÚJ hűségnyilatkozattal kötött minimum 2M. adatforgalmi korlát nélküli szélessávú 
internet szerződés kötése szólóban, vagy kombiban. A kupon ajándékozható, átruházható azaz nem 
kizárólag a szerződő fél használhatja fel. de mindenképpen csak a Tarr Kft-nét előfizetéssel rendelkező 
személy veheti igénybe, aki a Tarr Kft. valamely szolgáltatására előfizet vagy a Tarr Kft. áltat forgal
mazott eszközt vásárol. Szolgáltatás igénybevétele esetén a bekötési díj 0 Ft. A kupon kizárótag TARR 
Kft. ügyfélszolgálati irodáiban érvényesíthető a kivágott kupon bemutatásával. A kupon beváltható: 2013. 
01.01 -tőt. A tájékoztatás nem teljes körű.

Pécsváradi Hírmondó
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 800 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata 

Szerkesztő:
Bognár Gyöngyvér

E-mail:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

+36-72/465-123

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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