
Eredményes főszezon - programgazdag tél
Téli nyitva tartás a pécsváradi ÉLMÉNYVÁR-ban

Október 25-én, az idei utolsó Kápolna- 
Kultúra-koncert keretében zártuk a fő
szezont a várban. A Canticum Pécsi Női 
Kamarkórus csodálatos koncertje után 
Gászné Bősz Bernadett szakmai vezető 
értékelte a szezont.

Március 1-jétől november 4-ig teljes 
nyitvatartással fogadtuk a vendégeket, 
hétfő kivételével minden nap. A vendégek 
nagy számban érkeztek is, október 29-én, 
az őszi szünet elő napján köszönthettük a 
2012-es esztendő 12.000. látogatóját, a bu
dapesti Torjay család Anna nevű kislányát, 
a 12.001. pedig Zita, a másik kislány volt. 
(Ez a szám kizárólag a múzeumlátogató
kat tartalmazza, az egyéb rendezvények 
vendégeit nem!)

Idén, a 2009 nyara óta vezetett statisz
tikában megszokottól eltérően, nem az 
augusztus volt a leglátogatottabb hónap,

hanem a június: 1966 vendég kereste fel a 
várat. Ez is, a látogatók összetétele is jelzi, 
hogy kezd beérni a munkánk: a minded
dig vezető szervezett csoportok mellett 
egyre több a családdal érkező turista, illet
ve egyre biztosabb a pozíciónk mint osz
tálykirándulási célpont.

A családok közül sokan a Hőspróba
játék miatt látogattak meg bennünket 
- idén 134 kis hősjelölt állta ki sikeresen 
a próbát, ezzel ismét Pécsvárad az első a 
Dél-Dunántúl várai között!

A tanulmányi kirándulások résztvevői
nek komplett programot kínálunk: élő 
tanórákkal, kézműveskedéssel, várfel
fedezéssel (akár éjszaka!), túrákkal és 
számos egyéb programmal. Érkeztek 
osztályok pl. Szegedről, Győrből, Buda
pestről, Dunakesziről - ők meg is szálltak 
a várban, míg Baranyából, nagy számban

Pécsről egy-félnapos látogatás alkalmából 
fogadtuk a vendégeket. Nagy sikernek ör
vend az alsó tagozatosok és óvodások igé
nyei szerint zajló várvezetés.

A szervezett csoportok között is történt 
változás: utazási irodákkal is szerződtünk, 
ennek keretében pl. hat alkalommal lát
tunk vendégül holland csoportokat, akik 
a várlátogatás mellé kávét és süteményt, 
valamint kamarakoncertet kaptak. Utób
binak óriási sikere volt, köszönet érte a 
zeneiskola növendékeinek, illetve Kreszits 
Margit és Papp Gyuláné tanárnőknek!

Szintén újdonság, hogy egyesületek, ba
ráti társaságok családok számára rendel
tek meg komplett, 3-7 napos szolgáltatást, 
szállással, étkezéssel és gazdag program
mal. Ehhez természetesen elengedhetet
len hátteret biztosít az István Király Szálló 
és Étterem, melyeket a szezon kezdetére 
sok munkával sikerült rendbe tenni. így 
megszaporodtak a gasztronómiai prog
ramok, lehetővé vált a komplett szállodai 
csomagok értékesítése.

A múzeumban a már említett újdonsá
gok (gyermekvezetés, élő tanórák - eb
ben külön köszönettel tartozunk Lantos 
Istvánnénak!) mellett interaktív időtöl
tésre alkalmas játékokat is kialakítot
tunk: vártotóval, Szent Korona-tudás- 
próbával, gyógynövénykeresővel várjuk a 
vendégeket. Népszerű továbbra is a mesés 
kakaódélután elnevezésű ajánlatunk, de 
egyértelmű közönségdíjas ez évben az éj
szakai vártúra: gyertyákkal, zseblámpával 
fedezhetik fel a vendégek a vármúzeumot 
és csodálhatják meg a kápolnát! Köszönet 
a túravezetőnek, dr. Novotny Ivánnak!

(folytatás az 5. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI
2012. október 15-i ülésre eredetileg 8 napirendi pontot javasolt 

dr. Bíró Ferenc polgármester, az egyebekbe még két téma meg
tárgyalására érkezett javaslat. A napirendi pontok elfogadását 
követően, a képviselők egy beszámolót, majd két civil szervezet 
tájékoztatóját hallgathatták meg. Ezt követően az iskola és kö
zépiskola, valamint kollégiumok állami működtetésbe adásáról, 
majd a Járási Hivatal kialakításáról döntöttek. Határoztak továb
bá az ÖNHIKI pályázat második fordulójában való részvételről, 
valamint a BURSA Hungarica továbbtanulást segítő pályázat ki
írásáról. Döntöttek még résztulajdon vásárlásról a Baranya Víz 
KFT.-ben.

1. Pécsváradi Gondozási Központ munkája. Kárpátiné 
Kovács Zita intézményvezető írásban benyújtott beszámolójában 
részletesen mutatta be az intézmény céljait és feladatait, illetve a 
Gondozási Központban folyó sokrétű munkát. Az Idősek Ottho
na ellátási területe az országos, de előnyt élveznek a pécsváradi 
igénylők. A gondozottak 1-2-3 ágyas szobákba, valamint apart
manokba kerülnek elhelyezésre. Ettől függetlenül minden lakó 
ugyanazt az ellátást kapja. Minden bentlakóról egyénre szabott 
gondozási terv készül, ennek alátámasztására évente teljes körű 
mentális és fizikális felmérésre kerül sor. Az ellátás térítési dí
ját a fenntartó önkormányzat évente rendeletben szabályozza, 
2012-ben ez 67.500 Ft/hó. Az alapellátáson túl nyújtott szolgál
tatásokért térítési díjat kell fizetni. Az ellátottak száma 30 fő, 11 
fő elhelyezésre vár, dolgozók száma 9 fő. A másik fontos profil a 
nappali ellátás (Idősek Klubja), ennek ellátási területe Pécsvárad 
közigazgatási területe. Itt a bejárók egészségügyi alapellátáshoz 
juthatnak, életvitelre és életvezetésre vonatkozó tanácsokat, va
lamint hivatalos ügyek intézésében való segítséget kaphatnak. 
Térítési díjat csak az igénybe vett étkezésekért kell fizetni. Jelen
legi tagok száma: 30 fő. A bejárók napközben együtt vannak a 
bent lakókkal, egy társalgóban tartózkodnak, közösen étkeznek. 
Itt két szakdolgozó, valamint gépkocsivezető és takarítónő dolgo
zik. A harmadik feladatkör a szociális étkeztetés. Ellátási terület 
itt is Pécsvárad közigazgatási területe. Ez a szolgáltatás igénylők 
szükségleteinek megfelelően helyben fogyasztással, az étel elvi
telével, illetve lakásra szállítással történhet. Napi egyszeri meleg 
ételt biztosítanak a szociálisan rászorultaknak és azoknak, akik 
egészségi állapotuk miatt tartósan vagy átmenetileg nem képesek 
gondoskodni étkezésükről. Az étkezésért és az étel házhoz szál
lításáért a fenntartó által évente meghatározott térítési díjat kell 
fizetni, (jelenleg öt étkezési díj kategória van 100 Ft-tól 550 Ft-ig, 
illetve szállítással 250 Ft-tól 700 Ft-ig.) Az intézmény saját főző
konyhával nem rendelkezik, tálalókonyhája van. Igénylés az in
tézményvezetőhöz benyújtott kérelemmel lehetséges. Az igénybe 
vevők száma 57 fő.

A negyedik intézményi hatáskör a házi segítségnyújtás. El
látási terület a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás mikro 
társulása, mely 11 településen érhető el (Erzsébet, Fazekasboda, 
Kátoly, Kékesd, Martonfa, Nagypall, Pereked, Szellő, Szilágy, 
Zengővárkony és Pécsvárad). Ez a gondozási forma az idős em
bert vagy rászorulót saját lakásán látja el, egészségi állapotának, 
szociális helyzetének, házi orvosa javaslatának figyelembe vé
telével. Csak meghatározott gondozási szükségletek fennállása

esetén nyújtható szolgáltatás. Az ellátást 118 fő veszi igénybe a 
mikrotérségben. Az ötödik profil a jelzőrendszeres házi segít
ségnyújtás, melynek ellátási területe a Pécsváradi Kistérség 19 
települése. A Pécsváradi Gondozási Központ, mint gesztor két 
szakmai központtal (Mecseknádasd és Pécsvárad) 24 órás ügye
letben biztosítja a kistérség minden települése számára 174 db 
jelzőkészülék működési feltételeit. Saját otthonukban élő, egész
ségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, 
valamint fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás. Lénye
ge egy adó-vevő rendszer, melynek egyik része egy kis készülék, 
melyet a gondozott a testén visel, probléma esetén gombnyomás
sal riasztja a központok valamelyikét, ahol a riasztás ténye szá
mítógépen hang és fényjelzéssel megjeleni. A településeken tisz
teletdíjas gondozónők látják el az ügyeletet. Ezt az ellátást 39 fő 
veszi igénybe. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a hatodik 
munkaterület, melyet a Pécsváradi Gondozási Központ ellát. Ez 
is kistérségi feladatellátás, a mikrotérség 11 településén végzett 
szolgáltatás. Önálló egységként működő intézményrész, szakmai 
vezetővel melynek munkája a család egészére irányul.

Kárpátiné Kovács Zita beszámolója kiegészítésében elmondta, 
hogy a Megyei Kormányhivatal kérésére változott meg a nevük, 
az új név: Pécsváradi Gondozási Központ. Tájékoztatta a testüle
tet, hogy az elmúlt időszakban néhány vizsgálat, ellenőrzés folyt 
az intézményben. Megtudtuk, hogy a Baranya Megyei Kormány- 
hivatal végzésében leírta, hogy valamennyi szolgáltatás tekinteté
ben megfelel az intézmény a jogszabály által előírt tárgyi feltéte
leknek, a személyi feltételekben december 31-ig adott határidőt, 
de ez is egy nagyon minimális probléma, mindössze arról van 
szó, hogy a konyhai dolgozónak szociális szakképzettséggel kell 
rendelkeznie. További ellenőrzések is voltak még, a Gondozási 
Központ különböző részlegeiben. Ellenőrzést végzett a Kábító
szer Rendészet, a Munkavédelmi Hivatal, megtörtént a Családse
gítő és Gyermekvédelmi Szolgálat hatósági ellenőrzése, a Magyar 
Államkincstár ellenőrizte a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 
melynek során lényeges megállapítást nem tett. Az intézmény- 
vezető elmondta, hogy fontos változás volt év elején a dolgozók 
munkabérének kialakítása, a garantált bérminimum bevezetése 
valamennyi dolgozó tekintetében bekövetkezett. Mint megtudtuk 
a bentlakásos részen valamennyi dolgozó, a többi szakfeladaton 
a dolgozók 60-80 %-a szakképzett. A garantál szakképzett mun
kabér 108.000 Ft, ennek bevezetése minden képesített dolgozót 
érintett az intézményben. Megtudtuk, jelenleg az a helyzet áll 
fenn, hogy a 28 éve szakképzetten dolgozó ápolónak ugyanannyi 
a bére, mint az 1-2 éve végzettnek. A 2012. július 1-jén életbe 
lépett új Munka Törvénykönyve is fontos változást hozott a dol
gozók bérét illetően. Megszűnt ugyanis a délutános, csak éjszakai 
műszakpótlék marad meg és az is csökkent 10 %-kal. Az intéz
mény fejlesztésére irányul az a két pályázat, melyre benyújtotta 
támogatási igényét a fenntartó önkormányzat. Az egyiket már 
befogadta a pályáztató, ez az intézmény korszerűsítését célozza 
meg, a másik egy KEOP pályázat mely korszerű energia hasz
nálatának bevezetésére irányul, ennek készítése most van folya
matban. Kárpátiné Kovács Zita, köszönetét mondott az év során 
nyújtott támogatásokért, melyek többnyire magánszemélyektől, 
illetve a gondozottak hozzátartozóitól érkeztek. Az intézmény
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vezetője beszámolója végén a következő évi költségvetéssel kap
csolatos kérdéseit fogalmazta meg. Ezekben felhívta a figyelmet a 
normatív alapú támogatási rendszer feltételezett változásaira, va
lamint a kistérségek megszűnésével és a járások megalakulásával 
kapcsolatos lehetséges feladatellátás problémáira. A hozzászólá
sok és kiegészítések után a testület elfogadta a beszámolót.

2. A Pécsváradi Nyugdíjasklub tájékoztatója
Kárpátiné Kovács Zita egyesületi elnök tájékoztatójában el

mondta, hogy az egyesület kiválóan működik és gyűjti össze a 
pécsváradi nyugdíjasokat. Jelenleg 140 tagot számlál a klub, ná
luk csak az a tag, aki befizette az éves tagdíját. Jövő márciusban 
ünnepük 20 éves fennállásukat. A klubtagok aktívan élnek, szí
vesen járnak a klubba, sokat kirándulnak, előadásokat hallgat
nak, a tagok egy része nyugdíjas tornára is jár. Az egyesületben 
legjobban a táncos asszonyok és a kórus csoportja működik, akik 
ebben az évben arany minősítést is szereztek, ők a környező te
lepüléseken, megyei rendezvényeken, vagy helyben mutatják be 
táncaikat, énekeiket. Országos Ki Mit Tud-on mérették meg ma
gukat ebben az évben, ott szerezték az arany minősítést.

3. PÉCSVÁRADI VÁRBARÁTI KÖR TÁJÉKOZTATÓJA
Az írásban benyújtott tájékoztató részletesen mutatja be az 

egyesület elmúlt évi munkáját. A 30 éves fennállását ünneplő 
szervezet folytatta a Pécsváradi Füzetek című sorozatát a 4. kö
tettel, ezúttal dr. Kófiás Mihály: Városunk sportja című munkáját 
adták ki, amely 90 év sportéletét mutatja be, ebben az évben ké
szülőben van a Várbaráti Kör 30 éves története. Újabb képeslapot 
jelentettek meg 1000 példányban, amely a Mátyás király korabeli 
várat ábrázolja. Emléktáblát készíttettek a Zengő-küzdelmek 15. 
évfordulója alkalmából, melynek ünnepélyes avatása a Peónia
túrán történt. Megszervezték a várban a Bizse János kiállítást, 
valamint a Pécsváradi Leányvásáron bemutatták a pályázati 
pénzből restaurált múzeumi tárgyakat. Kirándulásokat szervez
tek előbb Pécsre, majd júniusban vártúrára indultak a Dunántú
lon, szeptemberben egy hetes kirándulást tettek Montenegróban, 
majd novemberben Gödöllői kastélyt és a vácrátóti arborétumot 
keresték fel. Gállos Orsolya elnök beszámolója szóbeli kiegészí
tésében elmondta, hogy a 30 éves fennállása alatt a mintegy 500 
ember fordult meg a tagságában, most mintegy 250 fő az egye
sület tagja. A Pécsváradi Várbaráti Kör értékőrző szervezet, a 
város természeti, épített értékeire szeretné felhívni a figyelmet. 
Igyekeznek részt venni a város, a vár életében több programot 
csinálnak a művelődési központtal és a várral közösen. Nyáron 
a majdan városi múzeumnak helyet adó régi patika épületben, 
belül vakolatcsere történt, „lélegző” vakolat került a falakra utána 
a festés is megtörtént. Az alapos takarítás után megkezdődik a 
múzeum berendezése.

4. Szándéknyilatkozat az iskola állami fenntar
tásba adásáról. Dr. Bíró Ferenc polgármester felsorolta azo
kat az intézményeket, amelyekről nyilatkoznia kell Pécsvárad Vá
ros Önkormányzatának, amennyiben azokat állami fenntartásba 
kívánja adni. Az általános iskolai tanárok, valamint a zeneiskolai 
tanárok foglalkoztatása az államhoz kerül. Viszont dönteni kell 
az általános iskola, épületei, az uszoda, sportcsarnok, valamint 
a II. Béla Középiskola épületének, valamint a két kollégiumnak

a működtetéséről. A felsorolt épületeket egyben lehet átadni ál
lami működtetésbe, vagy megtartani önkormányzati szinten. A 
működtetés forrásai még nem ismertek, ismeretlen a pénzügyi 
helyzet. Az önkormányzat visszavonhatja, de az állam is visz- 
szautasíthatja az átadás-átvételt. A képviselői hozzászólásokat 
követően a testület megszavazta a javaslatot, azzal a kiegészítés
sel, hogy ha változás állna be a finanszírozásba, vagy kedvezőbb 
lenne az épületek működtetése önkormányzat által, akkor vissza
vonja ezen határozatát.

5. Megállapodás a Járási Hivatal kialakítására
Dr. Bíró Ferenc tájékoztatta a testületet a járási hivatal kiala

kításával kapcsolatos helyzetről. A járási hivatal, a polgármesteri 
hivatal földszintjén lesz, illetve az emeleten a gyámhivatal, vala
mint a dísztermet közösen használja majd a város és a járás. A 
Pécsváradi Járás 24 státusszal áll majd fel, ebből előreláthatólag 7 
fő dolgozót Pécsvárad ad. Az okmányiroda, gyámhivatal és szo
ciális terület kerül át a járáshoz, az munkatársakkal illetve, beren
dezési tárgyakkal, bútorokkal, informatikai eszközökkel együtt, 
amelyeket ezeken a területeken használtak. Az átalakítás folyik 
még az épületben, ugyanis a díszterem leválasztásra kerül, ahol a 
pénzügy és pályázatírók kapnak helyet. Az irattár és a fürdőszoba 
helyén lesz a gyámügy. Az irattár lekerül az udvari épületbe ki
alakított helyiségbe. Az átadott irodák tulajdonjoga Pécsváradnál 
marad, működtetésre adja át őket a város, az ezzel kapcsolatos 
rezsi költségeket területarányosan a megállapodás értelmében a 
járás fizeti majd. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármes
tert, hogy a megállapodást az ismertetett feltételekkel aláírja.

6. Résztulajdon vásárlás a Baranya Víz KFT.-ben. 
Arról korábban döntött már a képviselő-testület, hogy belép a 
Baranya Víz KFT.-be, mely később átalakul ZRT.-vé, ebben négy 
gesztor (Pécsvárad, Komló, Mohács, Beremend és Harkány kö
zösen) önkormányzat lesz, ennek működése holding-szerű kü
lön leányvállalatokként tevékenykednek majd. Ez alapján gesz
tornak a víz előállítás költségébe lesz beleszólása, valamint abba, 
hogy az eszközhasználati járulékot továbbra is megkapják. Most 
szerveződik ZRT.-vé a KFT., melyhez a jogi háttér adott, viszont 
törzstőkét kell emelni. A négy gesztor nem pénzt, hanem vagyont 
apportál be a közösbe részesedés arányosan.

7. ÖNHIKI pályázat beadása Ebben az évben először első 
félévben az önkormányzat beadta már az önhibáján kívül hát
rányos helyzetbe került önkormányzatok részére nyitott támo
gatásra a pályázatot. Első félévben 20 m Ft-ra, most 34 m Ft-ra 
nyújtja be igényét az önkormányzat, melyet a képviselő testület 
megszavazott.

8. BURSA Hungarica pályázat kiírása Ezt az ösztöndíj 
juttatást felsőoktatásban tanulók igényelhetik szociális rászorult
ság alapján. 10 tanuló szokott ebben az ellátásban részesülni. A 
pályázat kiírását a képviselő-testület megszavazta.

Az önkormányzat novemberi ülése lapzártánk után zajlott, kö
vetkező számunkban olvashatják az ott történteket.
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PÁLYÁZATI HÍREK
Pécsvárad Város Önkormányzata pá

lyázatot nyújtott be a Belügyminisztéri
um által kiírt „Iskolai és utánpótlás, sport 
infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására” 
című pályázatra, amelyen 7.834.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert 
el. A pályázat legfőbb eleme egy a sport- 
csarnokban beépítésre kerülő hengerre 
csévélődő, ponyvás térelválasztó rendszer 
telepítése. Ennek célja, hogy elkülöní
tetten akár két testnevelés óra is tartható 
egyszerre a sportcsarnokban. A szerkezet 
biztonsági szempontból is praktikus meg
oldás, hiszen ezáltal megszűnnek a „lab- 
daátgurulások” vagy a szomszéd térfélre 
való „rohangálások”.

A fenti rendszer telepítése mellett a 
Sportcsarnok tetőszerkezetén, az évek so
rán keletkezett, károk helyrehozatalára, 
illetve új sportszerek (labdák, kötelek, bó
ják, súlyzók stb.) beszerzésére is lehetőség 
nyílik a pályázat keretén belül.

Nyertes LEADER pályázatnak, illet
ve a Katolikus Egyház segítségének kö
szönhetően elkezdődtek a Pécsváradi 
Nagyboldogasszony Templom keleti és 
nyugati falának helyreállítási munkái, 
amelyek az időjárási körülmények függ
vényében vélhetően jövő év tavaszán fe
jeződnek be. A pályázati úton elnyert 10 
millió forintos támogatás és a püspökség 
hozzájárulása mellett további 3 millió fo
rintra van szükség a munkák befejezésé
hez, melynek előteremtéséhez továbbra is 
kérjük a hívek, a lakosság és a vállalkozá
sok segítségét. Amennyiben tehetik, kér
jük jutassák el adományaikat Antal Géza

Apát úrnak személyesen vagy az alábbi 
számlaszámon keresztül: Pécsváradi Plé
bánia; OTP Bank; Számlaszám: 11731104- 
20005564

Hozzájárulásukat előre is köszönjük!

Szintén LEADER pályázatnak köszön
hetően elkezdődtek az Európa téren (mű
velődési ház előtt) a munkálatok. A fej
lesztés során a teret amfiteátrumszerűen, 
ülő padok veszik majd körbe. Mint az már 
látható a Kígyós szobor helyét is megvál
toztatták, így az előtte keletkezett téren to
vábbi padok elhelyezésére nyilik lehetőség. 
A játszótér patak felőli oldalán egy dísz- 
burkolatos sétány kerül kialakításra pihe
nőpadokkal. A patakpart biztonságossá 
tételére egy kőfal-magasítást terveztünk, 
egy kisebb korláttal. A fentiek mellett új, 
oda illő szeméttárolók és dísznövényzet 
szakszerű telepítésére is sor kerül.

A fejlesztés megvalósulásának eredmé
nyeképpen nem csupán egy park alakul ki 
a város központjában, hanem egy kültéri 
közösségi tér, amely a lakosok, teret hasz
nálók komfort érzetét javítja, a tér hangu
lata vendégcsalogatóbb, és hozzájárulhat 
a fiatalok helyben tartásához, új lakók be
településéhez.

Beadásra került a DDOP-2.1.I/A.B- 
12 kódszámú, „Turisztikai attrakciók és 
szolgáltatások fejlesztése” nevű pályázat, 
mely az „Élmény vár Szent István és a 
bencések korában, a Pécsváradi Élmény
várban” címet viseli. A közel 300 millió 
forintos projekt során keretében zarán
dokszállás, bencés életmódot és tevékeny

ségeket bemutató interaktív tér, gyógytea 
és gyógyfőzet készítő interaktív tér, illat
kamra, sókamra, látványkonyha, (látvány) 
kovácsműhely, íjászpálya, új és kibővített 
múzeumi tér, rendezvénysátor, kőtár, stb. 
létesülhetne a várban. A turisztikai att
rakciók mellett természetesen felújítási 
és építési, illetve helyreállítási munkák is 
tervben vannak. Példaként itt a teljes pa
lotaszárny helyreállítása és gépészeti fel
újítása, vagy az altemplomban található 
freskók restaurálása említhető.

Sikeres pályázat esetén egy élmények
ben és színvonalban is sokkal gazdagabb 
VÁR várja az ide látogató turistákat, ren
dezvényt szervezni akarókat, házasodni 
akarókat és természetesen a helyi lakosság 
apraját-nagyját is.

Folyamatban van egy KEOP pályázat is, 
melyben napelem rendszerek telepítését 
tervezi az önkormányzat. Három hely
színen tervezzük a beruházást megvaló
sítani: a polgármesteri hivatalon, a Gesz
tenyés úti óvodán, valamint a Pécsváradi 
Gondozási Központon. Sikeres pályázat 
esetén mindhárom intézmény szinte teljes 
áramellátását tudná biztosítani a rendszer, 
ezzel is jelentős költségeket megtakarítva 
a városnak.

A városnak további három nagyobb 
pályázata van elbírálás alatt, amelyek 
eredményéről remélhetőleg a Hírmondó 
következő számában értesítjük a kedves 
olvasókat.

Pályázati Csoport

Felhívás felnőttképzésre - idegen nyelvi és 
informatikai kompetenciák fejlesztése!

EU-s forrás támogatásával 90 órás képzések indulnak - max. 4500 Ft-os önrész 
befizetésével - informatikai, angol és német idegen nyelvi területen.

Az önrészt a képző intézmény sikeres vizsga esetén visszafizeti. (30 órás blokkok után egy- egy vizsga következik.) 
A képzés helyszínei: művelődési központ/általános iskola 

A jelentkezés feltétele, hogy a részvevőnek 18 év felettinek kell lennie, 
és jelenleg nem vehet részt államilag támogatott oktatásban.

Az érdeklődők jelentkezését sürgősen várjuk: a 465-123 (művelődési központ) és 465-315 (általános iskola) 
telefonszámokon, vagy személyesen.

További információ a fenti helyszíneken.
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Eredményes főszezon - programgazdag tél
(folytatás az 1. oldalról)
Idén is igyekeztünk minél több színes 
programot szervezni a vár falai közé: 
Egészségpiac, havi Várvásárok, Vár Nap
ja, KápolnaKultúra, anyák napi, Márton- 
napi, Mikulás-rendezvény stb. Nyitottak 
vagyunk a rendezvények befogadására is: 
ismét a várban adták át a Jó Ember-dí
jat, helyet adtunk a hagyományteremtő 
szándékkal megrendezett Ifjú Tehetségek 
Napjának, útibeszámolónak, könyvbemu
tatónak, sőt, idén nálunk rendezték meg a 
Megye Napját is.
A vár egyre keresettebb helyszíne céges 
(csapatszervező tréningeket, ill. díszvacso
rákat tartottak nálunk), és családi rendez
vényeknek, elsősorban esküvőknek. Idén 
több lakodalmat, és számos szertartást bo
nyolíthattunk le. Ezekre a rendezvényekre 
a jövőben is nagy hangsúlyt helyezünk, 
ezért szerveztük meg az idei esztendő 
utolsó nagyrendezvényeként, október 28- 
án, a tavaszi második alkalom után a III. 
Pécsváradi Esküvő Élménynapot.
S bár a szezon véget ért, a vár nem zárt 
be, ügyeleti rendszerben a múzeum is 
folyamatosan látogatható, a szálló és az 
étterem minden nap a vendégek rendelke
zésére áll. Még ebben az évben is várjuk 
vendégeinket (- lsd. programajánlónkat!) 
A novemberi Skót vacsorest sikerén fel
buzdulva szeretettel hívjuk vendégeinket 
újévköszöntő vacsoraestünkre január 12- 
én, szombaton 18 órától! Részletes prog
ram és menü hamarosan!

***
III. Pécsváradi Esküvő Élménynap

Sajnos, a rendkívüli hideg időjárás nem 
kedvezett a programnak, a külső helyszí

neket meg sem tudtuk 
mutatni, kevesebben 
is jöttek el - mégis egy 
hangulatos, sikeres ren
dezvényt tudhatunk
magunk mögött: aki ott volt, jól érezte 
magát!
Láthatott gyönyörű frizurákat, sminkeket, 
testfestéseket, csinos és meglepően kedve
ző árú ruhákat, nőies fűzőket, gyönyörű 
ékszereket, fantasztikus fotókönyveket, 
csodálatos, különböző hangulatban terí
tett asztalokat, dekorációkat, meghívókat, 
hallgathatott kellemes, minden ízlésnek 
megfelelő muzsikát, kóstolhatott többféle 
ételt és végül a csodaszép és nagyon finom 
menyasszonyi tortát is!
Nagy sikert aratott a konty- és divatbe
mutató - köszönet érte a modelleknek is, 
akiknek többsége már harmadik alkalom
mal vállalta az egész napos szolgálatot! 
A szerencsések értékes nyereményekkel 
térhettek haza a tombolasorsolás után. A 
fődíjat, a pécsváradi átalakítást Gulyásné 
Frick Kinga nyerte! Az átalakítás eredmé
nyéről fotókkal számolunk be. 
Mindenekelőtt az ifjú párok dicsérték a

rendezvényt, akik gyakorlatilag mindent 
el tudtak intézni egy helyen!

Az Élménynap sikere elsősorban a ki
állító partnereknek köszönhető: a 
szépítészeknek, azaz a Mártusz Fodrá
szatnak, vagyis Andinak és Józsinak; 
Podolszkiné Balázs Anita kozmetikusnak; 
Bayerné Andrics Aliz manikűrösnek; a 
Séva Divatárunak, vagyis tulajdonosának, 
Schiszler Antalnénak; a STIM Ékszernek, 
vagyis Szabóné Tóka Ivettnek; a Sensual 
Corset Kft.-nek, vagyis vezetőjének, dr. 
Takács Krisztinának; és a nélkülözhetet
leneknek: Kreszits-Poller duónak, vagyis 
Margitnak és Gyurinak; a Borvirág üz
letnek, vagyis Schillerné Jurik Erikának; 
a Füri Videónak, vagyis Füri Ferencnek; 
a Manográfiának vagyis Lévai Gábornak; 
a Vendula Kft.-nek, vagyis Szabóné Ruder 
Évának; Tibenszky Lászlóné anyakönyv
vezetőnek és a Pécsváradi Vár Szolgáltató 
Kft. minden munkatársának.

Folytatás jövőre!

TÉLI NYITVATARTÁS AZ ÉLMÉNYVÁRBAN
November 5-től téli nyitvatartással 

állunk a kedves látogatók rendelkezésére:

A Szent István király által alapított egykori monostor múzeumát, 
a romkertet, a várkápolnát és a Kígyós-emlékkiállítást a 

látogatók ügyeleti rendszerben tekinthetik meg

keddtől vasárnapig 10-16 óra között:

Az étteremben jelentkezve vagy a kapun elhelyezett telefonszám 
tárcsázásával érhetik el az ügyeletes múzeumőrt, aki néhány 

percen belül a helyszínre érkezik:
Dr. Novotny Iván: 72/ 466-326 vagy 20/ 336-2237 

Előzetes bejelentkezéssel a rövid várakozási időt is

megtakaríthatják. Bejelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet:

72/671-235; 30/2206-370 
Tourinform iroda: 72/ 466-487

Kérjük továbbá, hogy figyeljék híradásainkat, hiszen a téli 
időszakban is több rendezvény hívja az érdeklődőket az ősi falak 
közé. Ilyen alkalmakkor a múzeum is nyitva várja a látogatókat!

A várható szezonnyitás: 2013. március 15.
Az István Király Étterem és Szálloda 
folyamatosan fogadja a vendégeket!

Forró kávéval és teával, napi menüvel, 
a’la carte-kínálattal tesszük rövidebbé a várakozást!
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„Sok kicsi sokra megy...”
SZÉCHENYI TERV

Szemléletformálás a Kodolányi János Általános Iskolában

A Kodolányi János Általános Is
kola az Új Széchenyi Terv Környe
zet és Energia Operatív Program 
keretében 2012/2013-as tanévben 
összesen négy szemléletformáló 
tematikus rendezvényt szervez 
diákjai számára, melyek közül 
kettő már megvalósult szeptem
berben. Az alsó tagozatosoknak 
szóló színes, ismeretterjesztő 
események kapcsán meghirdetett 
„Ne pazarolj!” című rajzpályázat 
eredményhirdetése nemrégiben 
zajlott le, ahol a tehetséges al
kotók értékes jutalmazásban ré
szesültek. A program 2013-ban 
folytatódik, amikor is a felső ta
gozatosok vesznek részt hasonló 
rendezvényeken.

A „fenntartható életmód”, a „környe
zettudatos szemlélet” egyre divatosabb 
kifejezések napjainkban. De vajon mit

tehetünk gyakorlatban azért, hogy e 
szavak ne csak zengzetes divatkifeje
zések maradjanak, hanem szerves ré
szét képezzék gyakorlati életünknek?

Nos, erre kaphattak választ a Kodolányi 
János Általános Iskola kis diákjai azon 
a programokban, információkban és 
élményekben igen gazdag napon, ami
kor környezetnevelési szakemberek 
segítségével mélyültek el e témákban.

A diákok megtekintették a My Friend 
Boo című rajzfilmet, majd pedig szak
emberek segítségével előadások és 
csoportfoglalkozások keretében dol
gozták fel a filmben látottakat.
Az első és második osztályos tanulók 
Tamon Henriett interaktív előadását 
hallgathatták meg az energia hatékony 
felhasználásával kapcsolatosan, mely 
során sikerült meggyőzni a fiatal hall
gatóságot arról, hogy a fogyasztói szo
kásokon való változtatás bizony elen
gedhetetlen, és a sok kicsi változásból

áll össze a nagy. A hallottakat interak
tív kvízjáték keretében a diákok rögtön 
gyakorlatba is ültethették. Horváthné 
Martinka Eszter környezetnevelési 
szakember főként az újrahasznosítás, 
olajszennyeződés, hulladékcsökken
tés, valamint az újrafeldolgozás témá
jában mutatott be érdekes kísérleteket, 
és segített elkészíteni a gyerekeknek 
ökológiai lábnyomukat. A sok-sok 
információ és feladat alkalmazásakor 
azért lehetőség volt egy kis lazításra is: 
a gyerekek vidám gitáros zenélés kö
zepette megtanulták az Alma együttes 
Szuperkukák című dalát.

A harmadik és negyedik osztályosok 
Horváth Gábor és Szűcs Andrea kör
nyezetnevelési szakemberek segítsé
gével ismerkedhettek meg számos ak
tuális témával, mint a vízgazdálkodás 
fontossága, az újrahasznosítás, az ener
giaforrások és az energiatakarékos
ság. A hallottak elmélyítését activity 
játék, puzzle és szórejtvény segítette,
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de a résztvevőknek lehetőségük volt 
energiatakarékos jármű tervezésére, 
elkészítették ökológiai lábnyomukat, 
valamint papírgurigából ceruzatartót 
is készíthettek.

Minden kis résztvevő a témával kap
csolatos, értékes kiadvánnyal is gaz
dagodott: a kicsik a Környezetünk 3 
őre című könyvecskét, a nagyobbak a 
Nagyon zöld könyv című kiadványt vi
hették haza.

A szemléletformáló napon a diákok 
hazai termesztésű zöldségeket, gyü
mölcsöket, házi készítésű süteménye
ket, pogácsát fogyaszthattak. De a 
joghurt, a méz, a kölesgolyó, valamint 
számos egészséges étel is várta a prog
ramok alatt igencsak megéhezett gye
rekeket az iskola előcsarnokában.

A szeptemberi két rendezvényhez 
kapcsolódóan a diákok egy rajzpályá
zaton is elindulhattak, melynek címe: 
„Ne pazarolj!” A nemrégiben sorra ke
rült eredményhirdetésen a figyelemre 
méltó alkotásokat értékes jutalmakkal 
díjazta a szakmai zsűri. Az első-má
sodikos korosztályban Hauck Réka, 
Szabó Kamilla, Krizsán Gábor, Józsa 
Anna, Schneider Dóra, Török Do
minika, Czirok Zsófi, Parcsami Már
ton, Márcz Roland, valamint Bedegi 
Tünde vehette át az elismerésért járó 
oklevelet, valamint az értékes ajándé-

Projektazonosító:
KEOP-6.1.0/A / 11-0128 
Kedvezményezett:
Kodolányi János ÁMK

kokat tartalmazó ajándékcsomagot. A 
harmadik-negyedikesek közül Pichler 
Flóra, Vörösvári Alexa, Lajos Bettina, 
Ottlakán Amira, Gungl Gréta, Rózsa 
Viktória, Ortlieb Szabolcs, Gál Bian
ka, Kárpáti Kristóf, valamint Kálmán 
Viktória lett a pályázat győztese, akik 
szintén értékes nyereményekkel tér
hettek haza.
A felső tagozatosok 2013 januárjában 
vesznek majd részt hasonló szemlélet- 
formáló tematikus rendezvényeken, 
melyről lapunk is minden bizonnyal 
beszámol.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 60 638 638

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL

 HA projekt az Európai Unió

támogatásával valósul meg.

http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
• Októberben végén papírgyűjtést tar
tottunk. Az alsó tagozat tanulói 8511, a 
felsősök 10957 kg papírt hoztak. Köszön
jük a gyerekek és a szülők szorgalmát!
• November elején az első évfolya
mon a szülők nyílt órákon vehettek részt 
Fáth Hedvignél, Tolnai Zoltánnénál és 
Váradiné Flódung Anitánál.
• Az elsősök a hónap elején vitték haza 
az I. negyedéves írásos értékelést eddigi 
munkájukról.
• November 8-án tartottuk a KEOP-os 
„Ne pazarolj!” rajzpályázat eredményhir
detését.
Eredmények:
1-2. osztályos korcsoport 
Hauck Réka (2. b) I. hely 
Szabó Kamilla (2. b) II. hely 
Krizsán Gábor (1. b) III. hely 
3-4. osztályos korcsoport 
Kálmán Viktória (3. b) I. hely 
Gál Bianka (3. b) II. hely
Kárpáti Kristóf (3. b) III. hely

Gratulálunk minden díjazottnak!
• November 11-ét, Márton napját az is
kola zsibongójában ünnepelte az alsó ta
gozat. Köszönjük a hangulatos műsort a
2. évfolyam diákjainak és felkészítő taná
raiknak, Gungl Lászlónénak és Wagnerné 
Rozmer Anikónak!
• November 15-én területi szövegértési 
versenyt rendeztünk az alsó tagozaton, 
melyen a 2-3-4. évfolyamon iskolánkból 
és a vidéki tagintézményeinkből összesen 
57 tanuló mérte össze a tudását.
2. évfolyam
I. Horváth Zsófia 2. b
II. Szabó Kamilla 2. b

III. Varga Nádin
3. évfolyam

I. Bátai László 3. b
II. Gál Bianka
III. Schulteisz Anna

4. évfolyam
I. Ottlakán Amira
II. Hideg Kata
III. Boris Bálint

Geresdlak

3. b
Geresdlak

4. b 
4. b 
4. b

Bencze Renáta

A szövegértési versenyhez kap
csolódóan „Kedvenc állatme
sém” címmel rajzversenyt is 
hirdettünk, melyen a következő 
eredmények születtek:

1. évfolyam
I. Sulyok Ilka
II. Bogdán Jázmin
III. Györkő Zoé

2. évfolyam
I. Bedegi Réka
II. Bachmann Balázs
III. KuczoraGréta 

Nagypall
3. évfolyam

I. Gerencsér Regő 3. b
II. Kalányos Lajos 3. a
III. Méhes Edina 3. b

4. évfolyam
I. Ottlakán Amira 4. b
II. Hantosi Koppány 4. b
III. Podolszki Dóra 4. b

Gratulálunk a díjazottaknak és felkészítő 
tanáraiknak, valamint köszönjük minden 
segítő kolléga aktív részvételét!

• „A mecseki láthatatlanok nyomában 
- 2012” címmel kiírt megyei irodalmi és 
rajzpályázatra iskolánk több diákjának al

kotását küldtük el. November 16-án - az 
56-os évfordulón - Pécsett a Művészetek 
Házában volt a díjátadó ünnepség. 160 
beérkezett rajz közül a művészekből álló 
zsűri a 7-8. osztályos kategóriában Bencze 
Renáta 8. a osztályos tanulónk művét az 
első helyre rangsorolta. Reni „címvédő
nek” számít, hiszen az előző évben is ő lett 
az I. helyezett.

Az 5-6.-os kategóriában 
Bayer Maja 6. a osztályos 
tanulónk szintén az első 
helyen végzett. Vas Eszter 
(6. a) és Temirci Nuriye (5. 
b) dicséretet kapott. Felké
szítőjük Kárász Rózsa szak
körvezető volt.
Az alsó tagozat díjazottjai: 
Második évfolyam

II. helyezett: Bedegi 
Réka (2. a)
III. helyezett: Bedegi 
Tünde (2. a)

Harmadik évfolyam 
III. helyezett: Sulyok 
Lilla (3. a)

Gratulálunk a díjazottaknak és felkészítő 
tanáraiknak!
• November harmadik hetében tehettek 
látogatást a jelenlegi ötödik évfolyamon 
alsós kollégáink, akiknek így lehetőségük 
volt megtapasztalni, hogy volt tanítvá
nyaik hogyan állnak helyt felső tagozatos 
diákként.
• November 19-én, hétfő délután mun
kaértekezletet tartott a tantestület, majd 
este a szülők fogadóórákon vehettek 
részt.

A napkeleti bölcsek és a betlehemi csillag
A keresztények többsége világszerte dec. 25-én ünnepli Jézus szü
letésének az ünnepét. A Megváltó földre jövetele, minden ember 
bűne miatti helyettes keresztáldozata és a halálból való feltámadá
sa előre jelzi, hogy van feltámadás és van örök élet azoknak, akik 
hisznek Jézus Krisztusban és engedelmeskednek az Ő igéinek (vő. 
Jn 3,16.36). A napkeleti bölcsek útnak indultak egy égi fényessé
get látva, hogy megtalálják a Messiás-királyt. Vajon mi Krisztus 
megtalálásáért, a saját és mások üdvösségéért mekkora munkára, 
áldozatra vagyunk képesek a mindennapokban? Ennek jegyében 
három kérdéskört vizsgálunk meg, amelyek Jézus születése körül 
történtek.
- Létező személyek voltak a három királyok, Gáspár, Menyhért és 
Boldizsár?
Máté evangéliuma szerint bölcsek jöttek napkeletről (vö. Mt 2,1.7), 
akik valójában ókori értelemben vett csillagászok voltak. A görög 
^.magoi” azt jelenti, hogy „bölcsek” és nem azt, hogy „királyok”.

Azt, hogy hárman voltak, a Jézusnak vitt háromféle ajándék (arany, 
tömjén és mirha) alapján gondolták, és a középkori vallási hagyo
mányból ismerjük a nevüket, nem a Bibliából. Valószínűleg a „ki
rályok” megnevezéssel jelezték azt, hogy a Föld minden királyától 
és uralkodójától hódolat, imádat jár a Messiás-királynak. Krisztus 
Urunk azonban csak őszinte, önkéntes alapon történő imádatot 
tud elfogadni. Az Isten szeretet (ljn 4,8), és nem kényszerít senkit 
sem hatalmával arra, hogy imádják Öt.
- Honnan tudták a napkeleti bölcsek Jézus születésének helyét és ide
jét?
Mivel az izraeliták 70 évig voltak babiloni fogságban (i. e. 605-535), 
és mindenki nem tért vissza a Szentföldre, az ószövetségi irataik, 
és a héber nyelv is elérhetőek voltak az akkori bölcsek számára. 
Ismerhették Bálám próféta jövendölését, aki ezt jövendölte az eljö
vendő Messiásról: „Csillag származik Jákobból, királyi pálca támad 
Izraelből” (4Móz/Szám 24,17a). Ha a bölcseknek nem lett volna
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• November 26-án tartották a Janus Pan
nonius Gimnáziumban a Janus megyei 
matematikaverseny eredményhirdetését. 
A gyerekek ügyesen szerepeltek: Horváth 
Ákos és Zsáli Zsombor 6.b osztályos ta
nulók a 4., Börcsök Erik és Poller Péter 
(7.b) a 6., Horváth András és Vörös Blan
ka (8.b) a 27. helyen végzett Gratulálunk 
a gyerekeknek és felkészítőjüknek, Poller 
Györgynek.

Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi

KJ ÁMK ÓVODÁJÁNAK HÍREI
: Márton-nap az óvodában. November : 
: 9-én tartottuk meg a már hagyomá- ; 
; nyos lampionos felvonulást. Idén a mű- ; 
; velődési házban kezdtük, ahol a Ludas : 
; Matyi című előadást néztük meg, majd • 
■ innen indult a menet az óvodába. A ; 
: kellemes őszi estén nagyon sokan vo- ; 
: nultak velünk. Az oviban már vártak ; 
: minket a konyhás nénik a hagyomá- ■ 
: nyos kaláccsal, zsiroskenyérrel, teával, : 
: forralt borral.
; November 24-én volt az óvoda és : 
• bölcsőde jótékonysági bálja. Sajnos a : 
: betegségek miatt a létszám kissé meg- : 
: csappant, ám ennek ellenére nagyon jó ; 
: báli hangulat alakult ki.

Köszönöm mindenkinek, aki valami- ; 
: lyen formában részt vett bál megszer- : 
: vezésében, lebonyolításában. Ezúttal ' 
: mondok köszönetét mindenkinek, aki 
: tombola tárgyakat ajánlott fel. A bál be- 
: vételéből az óvoda és bölcsőde részére

vásárolunk karácsonyi ajándékokat.
'*........................................... ................ *

IDŐSEK NAPJA - 2012
A hagyományokhoz híven ebben az évben is november második vasárnapján került 
sor az Idősek Napjára, melyet Pécsváradon régóta megünneplünk. A helyi vöröske
reszt szervezet és a város önkormányzata rendezte az ünnepséget, melyre meghívta a 
pécsváradon élő 65 éven felüli lakosokat. Városunkban 663 fő töltötte be ezt az életkort. 
Az előző években névre szóló meghívót kaptak az érintettek, idén a helyi TV és újság, 
valamint plakátok útján invitáltuk a vendégeket.
A pécsváradi óvodások kedves műsorral, - német és magyar táncokkal, énekekkel - ked
veskedtek az időseknek. Köszönjük a gyerekeknek, felkészítő óvó néniknek és dadusok- 
nak a szép műsort és köszönjük a szülőknek, hogy elhozták a szereplő gyerekeket. 
László Miklós ifjúsági polgármester ünnepi köszöntő beszéde után került sor a legidő
sebbek, a 90 éven felüliek és a jubileumi házassági évfordulójukat ünneplők köszönté
sére.
Az emléklapokat és a virágot Gállos Orsolya városunk alpolgármestere és László Mik
lós adták át az ünnepeiteknek.
2012-ben 90 éves: Horváth János, Horváth Antal, Tóth Gyuláné 
92 éves: Kéméndy Stefan, Papp Károlyné, Géczi Jánosné, Albert Jánosné, Osváth Imréné, 
Varga Lajosné
95 éves: Lerch Károlyné 
97 éves: Dr. Rákóczy Istvánné 
Házassági évfordulóját ünnepelte 2012-ben 
55. Bakó László és Brückner Margit 

Baumann József és Götzer Anna 
60. Becker Antal és Mayer Borbála 

Turbuk Szilveszter és Földes Mária
62. Komári József és Tanó Rozália 

Buszlauer András és Gungl Katalin 
Hering Sándor és Oberritter Ilona

63. Simon János és Török Margit 
Apaceller József és Merk Júlianna 
Pusch József és Harmat Katalin 
Amrein István és Gerner Katalin

65. Pusch József és Friesz Terézia 
68. Albert András és Bazsó Erzsébet
Az ünnepség a jelenlévők megvendégelésével és a magyar-hertelendi Dalkör műsorával 
folytatódott. Az est fénypontja a 92 éves Osváth Imréné, Juliska néni volt, aki hazafelé 
tartva, vidáman integetve még elénekelte kedvenc nótáját.
Szívből kívánunk sok boldogságot, jó egészséget valamennyi ünnepeknek!

a kezükben az ószövetségi iratok egy része, Bálám jövendölésével 
együtt, akkor hitük sem lett volna egy csillagnak látszó fényesség 
után 1200 km-t utazni, és az út fáradalmait vállalni. Különben is, 
miért hódoltak volna egy idegen nép újszülött királyának? A böl
csek pontosan tudták, hogy nem egy közönséges király született 
meg Júdeábán, hanem a próféták által hirdetett Messiás-király, aki
nek az eljövendő uralmával egy új korszak kezdődik majd el. A fel
tűnt égi jel, csak megerősítette bennük Isten igéjének hitelességét, 
megbízhatóságát és igazságát.
- Valójában mi volt a Betlehemi csillag?
Kepler 1603 decemberében erre a számításra jutott: A Jupiter és a 
Szaturnusz olyan közel került egymáshoz, hogy egyetlen erős fényű 
csillagnak látszott. Mindez a halak jegyében történt, amely Izrael 
és a Messiás jelképe volt. A Jupiter királycsillag, míg a Szaturnusz 
Izrael védőcsillaga volt. Supárban, a híres csillagvizsgáló helyen fel
jegyezték ezt a jelenséget, amely i. e. 7-ben tűnt fel, és hét hónapig 
volt látható. Ez az elmélet nem valószínűsíti azt, hogy ez lett volna

i. e. 5 őszén a betlehemi csillag, bár sokan ezt gondolják. Az evan
gélium alapján a csillag jellegzetessége igen különleges: valószínű
leg hosszabb ideig volt látható, a napkeleti bölcsek előtt haladt, és 
megállt a betlehemi barlangistálló fölött (vö. Mt 2,2.9-10). Ilyen 
csillag nem létezik. A bibliai leírás alapján Isten fényes angyalainak 
egy csoportjára lehet gondolni, akiket a bölcsek messziről csillag
nak véltek. Lukács evangéliumából tudjuk, hogy Jézus születésekor 
angyalok jelentek meg a nyájat legeltető pásztoroknak, akik az Is
tent dicsérték és így énekeltek: „Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat” (vö. Lk 2,8-15). 
Minden karácsonyt ünneplő olvasó számára kívánok kegyelmek
ben és tiszta örömökben gazdag ünnepeket és békés, boldog, új 
esztendőt! (A cikk teljes terjedelme elérhető a www.szentiras.com 
/ linkek / szentirascom.blogspot.com oldalon.)
Tisztelettel: Pongrácz Róbert, katolikus és egy protestáns teológiát 
végzett öt gyerekes édesapa, a Keresztény Advent Közösség lelké
sze Pécsváradról. f

http://www.szentiras.com
szentirascom.blogspot.com
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PÉCSVÁRADI
TAGINTÉZMÉNYE

„Mélyen a völgybon,
Fűzfa berekben,
Néha, titokban zörren a szél,
S fent a magasban
Pára alakban
Halkan suhanó szellem: a
Tél.”

Vass Albert. Tél

Márton nap
Iskolánk tanulói, a hagyományok felidézése mellett, különféle 
technikákkal készült munkáikkal várták az eseményt. November 
12-én a kollégisták az est folyamán, lampionos felvonulást ren
deztek, ami jó hangulattal zárta a napot.
Idősek köszöntése
Az idős embereket mindenkinek tisztelni kellene. Ez jelenti el
fogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak érzését, hogy 
megbecsüljük őket. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének kö
szönhetően több éve emlékeznek meg az időskorúakról. Ez alka
lomból diákjaink verssel, énekkel, apró ajándékkal kedveskedtek 
a pécsváradi Öregek Otthonában.
Helyi továbbképzések
November 20-án az általános iskolai munkaközösség program
ján interaktív belső tovább-képzésre került sor a munkakö
zösségben együtt dolgozók részvételével. Fischerné Virág Éva 
az ÁNTSZ munkatársa, szájhigiénés előadást tartott a helyes 
fogápolásról. A pedagógusok olyan gyakorlatias módszereket 
ismerhettek meg, melyeket a tanítási órákon ebben a téma
körben a gyerekek számára is jól átadhatnak, hasznosíthatnak. 
A szakiskolai munkaközösségnek Kovács Ágnes védőnő tartott 
előadást, a munkahelyi stresszről, annak veszélyeiről, az esetle

gesen ettől kialakuló betegségekről, a megelőzésről és a későbbi 
kezeléséről.
Tanóra a Planetáriumban
November 14-én, a 9 és a 10. osztályosok, rendhagyó természet- 
ismeret órán vettek részt a pécsi Zsolnay negyed Planetáriumá
ban. Az előadás témája, „Helyünk a világegyetemben”.
Az előadás során, betekintést nyerhettek az univerzum működé
sébe, a bolygók mozgásába.
Sportesemények
Megyei atlétikaverseny
Idén egy kiváló pécsi versenypályán kerülhetett sor a megyei atlé
tika verseny őszi fordulójára, melyen a pécsváradi tagintézmény 
versenyzői is részt vettek és szép eredményeket értek el: Pánovics 
Imre: váltó futás 2. hely, 100 m futás 3. hely; Berezvai Tamás: 800 
m futás 3. hely; Kliegl Eszter: 400 m futás 1. hely, 200 m futás 2. 
hely, 800 m futás 2. hely; Ofcsák Krisztián : 800 m futás 2. hely, 
100 m futás 3. hely; Orsós János: súlylökés 2. hely, magasugrás 2. 
hely, váltó futás 2. hely;
Gratulálunk nekik és jó felkészülést kívánunk a tavaszi forduló
ra, hiszen e két verseny összesített eredményei alapján mehetnek 
az országos atlétikai bajnokságra, az esély az eredmények láttán 
adott.
Megyei Sportnap Komlón
Október 11-én komlói intézményünk rendezhette meg a 
FOMBSZ Megyei Sportnapot Komlón. A szervezésen kívül a 
versenyzésben és a műsor szolgáltatásában a pécsváradi tagin
tézmény diákjai is részt vettek. Az iskola konditermében az „erős 
emberek versenye” zajlott, itt többen jeleskedtek diákjaink közül, 
egy csomó érmet nyertek. Először volt a sportnapon mezei fu
tás, a szabadidős játékokban, mint a darts, lengőteke, petanque, 
boccia új sportágakkal ismerkedhettek meg.

Összeállította: Kolmann Éva, Győriné Madarász Erika

November 10-én hetedik alkalom
mal került sor ifjúsági önkormány
zati választásokra Pécsváradon. A 
választáson minden pécsváradi lak
címkártyával rendelkező 15. életév
ét már betöltő, de még kerek 30. év 
előtt álló fiatal vehetett részt. Ebből 
a korosztályból 53-an járultak az 
urna elé és adták le voksukat, hogy 
kik képviseljék a következő két év
ben Pécsváradon a fiatalokat! 

Eredmény

Ifjúsági polgármester:
Takács Andrea 41 szavazat

Ifjúsági képviselők:
Jakab Dániel 45 szavazat 
Schnell Ágota 38 sz.
Jéhn Márk 34 sz.
Pesti Gábor 34 sz.
Kajos Marcell 29 sz.
Lembach Zoltán 27 sz.
Szendrői Balázs 26 sz.

70 éves a zengővárkonyi kultúrház
Műsoros délutánnal, kiállítással 
emlékezett meg a református 
gyülekezet Zengővárkony 1942- 
ben felépült kultúrházáról annak 
nagytermében. Győrfi Bálint lel
kész az alkalomra választott igé
vel nyitotta meg az összejövetelt, 
majd hallottuk az épület meg
születésének történetét. Ebben a 
falu lelkipásztora, Fülep Lajos és 
tanítója, Császár János játszot
ta a fő szerepet az engedélyek 
beszerzésétől a megvalósulásig. 
Adományokat gyűjtöttek helyben 
és Pécsváradon is, ahol a telepü
lés minden vezető személyisége derekasan 
adományozott.
Épületfát termeltek ki a falu fiataljai az er
dőn, követ fejtettek, vályogot vetettek, s az 
iskola telkén felépült a ház, noha hazánk 
már belépett a második világháborúba. 
Minderről a dokumentumokat megőrizte 
Császár János leánya, Ácsné Császár Pi

A színjátszókról is sok kép látható a kiállításon

roska: a fotók és az egykori számlák, név
sorok gazdag kiállításon elevenedtek meg, 
tanúskodva arról, mint telt meg a várkonyi 
kultúrház élettel és gazdagította a falu életét 
- napjainkig.
Mert voltak s vannak folytatói a mai napig 
Fülep Lajos és Császár János örökségének.

Kép és szöveg: G.O.
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Kígyós Sándor szobra 
- némileg áthelyezve

Sokféle változásnak lehetünk szemta
núi az utóbbi hetekben a Művelődési 
Ház előtti Európa téren. Legutóbb, 
november 16-án, pénteken délelőtt Kí
gyós Sándor Gömb-Hasáb című szob
rának áthelyezése adott súlyos felada
tot a pécsváradi városgazdálkodásnak. 
A több tonnás sötétszürke afrikai grá
nitoszlopot a Kígyós Sándor Emlékkor 
állította 1995-ben, tíz évvel a művész 
halála után, azon Művelődési Ház elé, 
amelynek Kígyós Sándor tíz évig igaz
gatója egyben meghatározó egyénisé
ge volt. A plasztika a Pécsi Tudomány- 
egyetem Bölcsészkarának udvarán 
álló zuhányai zöld márványból készült 
eredetinek másolata, amit a román Ion 
Pop és a pécsi Illa Gyula készített.
A művész családjával történt egyezte
tés előzte meg az áthelyezést, amelyre 
eljött az alkotás kivitelezője, Illa Gyula 
szobrászművész. Korábban új betonta
lapzat készült a kijelölt helyen. A szob
rot selyemkötelekkel emelte a daru, 
miközben a városgazdálkodás kőmű
vesei a talapzat alá fúrtak. A szobor 
megmozdítása, a rögzítés kiiktatása, 
a tonnák felemelése súlyos feladatot 
rótt a városgazdálkodás brigádjára és a 
Lépőid József irányította darura. Végül 
a daru sikerrel felemelte a több ton
nányi művet, habarcsbetont helyeztek 
az új talapzatra, és a szoborban álló 
vasrúd beleilleszkedett a talapzatba. 
A Gömb-Hasáb új helyére került, kissé 
hátrébb, távolabb az épülettől, és ezzel 
több teret, levegőt kapott. Körülötte 
tovább folynak a tér kialakításának 
munkálatai.
Egyúttal új helyre - a felvidéki és a 
német emlékkő közelébe költözött 
Máréfalva kopjafája.

G.O.

Kézilabda szakosztály hírei
Pécsvárad-Bácsbokod 33:26 (20:14)

Pécsvárad: Pető-Kozsán 4, Szöllősi 
1, GÁL P. 9, GYENIS P. 8, Puskás 3, 

FARKAS A.8,
Csere: SÁNDOR, Gebhardt (K), 
Farkas N„ Emmert, Gyenis A.,

Képességeket a csapat szolgálatába 
állítottuk, alázattal nagy szívvel. 

Gratulálok a lányoknak!

PROGRAMAJÁNLÓ
DECEMBERI PROGRAMOK:

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

» december 11. kedd: 16 óra 
Karácsonyváró Nyugdíjas klub

* december 12. szerda 10-12 óráig 
BabaMama Klub újra indul!!
Minden szerdán várjuk a kismamákat 
és babákat

» december 15. szombat: Karácsonyi 
vásár az uszodafolyosón (szervező: 
Általános Iskola)

« december 18. kedd: 8 óra Véradás 
» december 12. szerda 10-12 óráig

BabaMama Klub, 17 óra Eurodance 
gálaest

« december 20. csütörtök:
» 9-12 óráig Mozgáskorlátozott

fogadónap
» 17 óra Zeneiskola karácsonyi 

hangversenye

PECSVARAD - AZ ŐSZI SZEZON BAJNOKA
több korosztályban is

Sikeresen szerepelt csapa
tunk a megyei 1. osztályú 
bajnokság őszi fordulójá
ban. Minden hazai mérkő
zést megnyerve minimális 
pontveszteséggel sikerült 
a tabella élén végeznünk. 
Németh Zsolt edző vezér
letével, kitűnő teljesítmény
nyel 38 pontot szerzett a csapat. A megyei góllövőlistát csapatunk játékosa Tóth Adrián 
vezeti 14 góllal. A csapat tagjai: Kurucsai Kornél, Bánfai Gábor, Krapecz Balázs, Laki 
János, Molnár Gábor, Dénes Gábor, Laki Gergely, Farkas Bálint, Varga Balázs, Schvedics 
Zoltán, Szeifert Ákos, Dénes Sándor, Tóth Adrián, Gálosi Michel, Spannenberger Márk, 
Kollár Péter és az ill csapatból Völgyi Péter, Imrő Tamás, Németh Tamás.
A felnőtt csapatéhoz hasonló jó eredményeket értek el az utánpótlás csapatok is. Külö
nösen U19-es (ifi) csapatunk tett ki magáért, hiszen a Nagy Csaba edző által irányított
csapat szintén 38 ponttal nyerte meg az őszi szezont. A góllövőlista élén itt is pécsváradi 
játékos áll, Imrő Tamás 39 gólt lőtt ebben a szezonban.
A Szigeti Endre által vezetett két csapat is jól szerepelt. Az U 15-ös csapat megnyerte az 
őszi fordulót, míg az U13-as csapat az 5. helyen végzett korosztályában. Egyedül U16- 
os csapatunk rendelkezik szerényebb eredménnyel, de az itt szereplő kis focisták sem 
maradtak sikerélmény nélkül, hiszen a játékosok többsége olyan fiatal, hogy egyben az 
U15-ös csapat, sőt néhány az U13-as csapat tagja is.
Gratulálunk minden edzőnek, játékosnak a kiváló eredményekhez és jó pihenést kívá
nunk a tavaszi szezon kezdetéig!
Lelkes szurkolótáborunkat szeretettel várjuk tavaszi mérkőzéseinken is!
Hajrá Pécsvárad! (Wágner)

« december 22. szombat:
Zengővárkonyiak családi estje

* december 30. vasárnap: 10 óra 
Szilveszteri Zengő túra

* december 31. hétfő: Szilveszteri bátyus 
bál (szervező: PIFÖ)

JANUÁRI PROGRAMOK:
* január 6. vasárnap: 15 óra Újévi Big 

Bánd koncert
* január 22. kedd: Magyar Kultúra 

Napja
* január 25. péntek: II. Béla Középiskola 

Szalagavató bálja
* január 26. szombat: Svábbál

A külön helyszínnel fel nem tüntetett 
programok helyszíne a Kodolányi János 
ÁMK Fülep Lajos Művelődési Központ.

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT 
FENNTARTJUK!

MT



A Pécsváradi Nagyboldogasszony Templom 
teljes külső felújítási munkáinak befejezésé
hez a pályázati úton elnyert támogatás és a 
püspökség hozzájárulása mellett további 3 
millió forintra van szükség, melynek előte
remtéséhez kérjük a hívek, a lakosság és a vál

lalkozások segítségét.
Amennyiben tehetik, kérjük, juttassák el ado
mányaikat Antal Géza Apát úrnak személye
sen vagy az alábbi számlaszámon keresztül!
Hozzájárulásukat előre is köszönjük!

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR, 

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR 
KATEGÓRIÁKBAN

Helyszín'.
PÉCSVÁRAD MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT

Időpont:

2012. december 4., 16:00
Várjuk a további jelentkezőket!

Bővebb információ:
Link Antal iskolavezetőnél 

Pécsvárad, Hegedűs Imre u. 21. 
Tel.: 06-20/926-9061, 72/465-528

nj~ “In

˝Nemcsak kapni jó”
A Család és Közösség 

Alapítvány ebben az évben 
is családok karácsonyának

megszépítéséhez gyűjt 
adományokat.

Kérjük, hogy tartós élelmiszer 
(liszt, cukor, só, száraz tészta, 

konzervek, tartós tej stb) 
felajánlásaikat a művelődési 
központba vagy a Pécsvárad 

COOP 6. SZ. ABC-be jutassák el!

Segítségüket köszönjük!
q_______ __________ r°

Szilveszterezz & PIFÖ-vel!
Idén is sor kerül a pécsváradi művelődési központban a Szilveszteri Bátyus bálra! A talpalávalót 
ebben az évben a Joker zenekar szolgáltatja. Helyfoglalás és jegyek elővételben a Tourinform irodában 
2500forintos áron vásárolhatók, a helyszínen 3000forintért válható meg a belépő! Gyere, lépjünk 
együtt 2013-ba! További részletek a PIFÖfacebook oldalán, illetve a www.pifo.hu oldalon.

vSw.tarSw 12^1223 | Ál l.
Az akció 2012 november , -lói visszavonásig érvényes a Tarr Kft. lakossági Elöfizelői körében. Digitális 
Univerzum csomagunk az HBO csatornák kivételével a teljes digitális csatorna kínálatunkat tartalmazza. 
Abban az esetben ha az Előfizetői végponton már van élő HBO szolgáltatás, az akcióban érintett időszak 
első napjától kezdődően a Digitális Univerzum csomagunkat biztosítjuk. Digitális csatomakiosztásunkért 
és az akció részleteiért érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon, vagy a 1223-as telefonszámon.

SZILVESZTERI TÚRA
A 2012. évi óévbúcsúztató Zengő-túrát december 30-án 
rendezi meg a Pécsváradi Várbaráti Kör. Sok résztvevőre 
számítanak, hiszen vasárnapra esik a túra, szám szerint 
a huszonegyedik. A hagyományok szerint 10 órakor in
dulnak a Kossuth térről, 12 órakor találkoznak a Zengő
csúcson a különböző irányból érkezők. Megkoszorúz
zák a Zengő védőinek emléktábláját és együtt köszöntik 
az új évet. A túra végén a pécsváradi vár étellel-itallal 
várja a Zengő-járókat.

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 
ISSN 1417-8974
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