
Hagyomány, hogy évvégén az elmúlt 
esztendő eseményeit, eredményeit a tele
pülés vezető emberével sorra vesszük. Az 
alábbiakban a 2012-es év pécsváradi beru
házásait, fejlesztéseit, változásait értékeli a 
város vezetője.

Több olyan országos politikai döntés 
született az elmúlt évben, amelyek kiha
tottak a település önkormányzatai tevé
kenységére, annak intézményeire és költ
ségvetésére. Nagy tehertől szabadult meg 
Pécsvárad (is), amikor az állam átvállalta a 
felvett hiteleket. Városunk életében ez 550 
millió forintot jelentett, amit húsz év alatt 
kellett volna visszafizetni. A kötvénykibo
csátásból származó összeget annak idején 
az iskola és óvoda építés valamint más be
ruházások önrészeinek kiegészítésére vet
te fel az önkormányzat.

Dr. Bíró Ferenc polgármester évértékelője
A sajtóban számos esetben napvilágot 

látott, hogy az iskolákat átveszi az állam. 
A 3000 főt meghaladó települések ma
guk dönthették el, hogy átadják-e vagy 
megtartják közoktatási intézményeiket. 
Hosszas egyeztetések, mérlegelés és szá
molgatás előzte meg a döntést, mivel a 
feladat átvállalással forrásokat is elvont 
az állam. A tárgyalások során az általános 
iskola, zeneiskola, tanuszoda, sportcsar
nok és a középiskola gimnáziuma került 
a Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó 
Központhoz. Az intézmények átvállalásá
ért cserébe havonta valamivel több mint 
7200ezer forintot saját forrásaiból kell az 
önkormányzatnak fizetni. Mivel 2013 ja
nuárjától a gyermekétkeztetés az önkor
mányzati feladatellátás körébe tartozik az 
Egységes Módszertani Intézmény (Speci
ális Általános Iskola) pécsváradi iskolájá
nak konyháját ettől az évtől kezdve az ön- 
kormányzat működteti. Az intézmények 
átadásának pozitív hozadéka, hogy a tan
uszoda január közepén megnyit; kezdet
ben csak a tanulók számára lesz elérhető - 
tanórai oktatás keretében - az úszás, rövid 
időn belül azonban a lakosok számára is 
hozzáférhetők lesznek a tanuszodai szol
gáltatások.

Mind a hitel, mind az önkormányzat és 
intézményei költségvetése kapcsán el kell 
mondani, hogy nem a felelőtlen gazdál
kodás, hanem az alacsony normatívák, az 
évek óta tartó alulfinanszírozottság miatt 
kerültek országszerte nehéz helyzetbe te
lepülések.

Szintén a nagypolitika hozta, hogy ettől 
az évtől járási rendszert vezettek be. Is
mét járási székhely lett Pécsvárad. A pol
gármesteri hivatal épületének földszinti 
részét engedték át erre a célra, melynek 
több előnye is van. Egyrészt a helyi lako
sok könnyebben tudják hivatalos ügyeiket 
intézni, másrészt az épület fenntartásának 
költségei megoszlanak a járás és település 
között. (A járási hivatal átadásáról, veze
tőjéről, nyitvatartásáról további részletek 
találhatók a lapban)

Az év során sokszor esett szó az életve
szélyessé vált régi iskola épületének kivál
tására épülő új ingatlanról, valamint a vele 
párhuzamosan készülő óvodáról. Az ob
jektum építése finisbe érkezett, s bár nem 
készült el az eredetileg kitűzött december 
31-i időpontig, most kijelenthető, hogy a 
végső határidő, február 28. tartható.

Az elmúlt év sikeresnek mondható el
nyert pályázatok tekintetében. A római 
katolikus templomhoz nyert 10 millió fo
rinthoz a püspökség is jelentős összeggel 
hozzájárul. A templom keleti és nyugati 
falának helyreállításához hiányzó 3millió 
forintot a lakosok és vállalkozók hozzájá
rulásából szeretnék kiegészíteni. Sajnos a 
munkálatok megkezdésekor szembesültek 
azzal, hogy a torony statikai tartó boltoza
ta is javításra szorul. Az ehhez szükséges 
összeget is a püspökség biztosítja, hogy a 
templom 2017-es évfordulójára teljesen 
megújuljon.

(folytatás a 4. oldalon)

ÁTADTÁK A PÉCSVÁRADI JÁRÁSI HIVATALT
Az országgyűlés tavaly szeptemberi döntése értelmében ez 
év elejétől járások kialakításával biztosítják a lakosoknak 
az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű 
hozzáférést. Az országban 175 járás, ezenfelül a fővárosban 23 
kerületi hivatal jött létre. Az elmúlt év decemberében nevezte 
ki Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és 
igazságügyi miniszter a járási hivatalok vezetőit. A hivatalvezetők 
feladata a járási törzshivatalok és szakigazgatási feladatainak 
biztosítása, a hivatalok működtetése. A járási hivatalok a 
települési önkormányzatoktól átvéve ellátják az okmányirodái,

gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes természet-és 
környezetvédelmi igazgatási ügyek intézését.
A Baranya megyei vezetőket december második felében mutatta 
be dr. Hargitai János kormánymegbízott a Baranya Megyei 
Kormányhivatalban.
Pécsváradon január 2-án a polgármesteri hivatal épületében 
történt meg a hivatal átadása. Az alkalmon megjelent dr. 
Hargitai János kormánymegbízott köszöntőjében elmondta, 
hogy az előkészületek során 280 önkormányzattal kötöttek 
megállapodást. (folytatás a 4-5. oldalon)

Pécsv aradi
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ÖNKORMÁNYZATI
Testületi ülés 2012. november 26.

Az előző Képviselő-testületi ülés óta történtekről szóló 
tájékoztató után első napirendként.
Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat beszámolóját
tárgyaltaaképviselő-testület.MezeyMihálybeszámolójának 
kiegészítésében elmondta, hogy a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét, létjogosultságát a 
társadalmi, gazdasági körülmények határozzák meg. Az 
elmúlt esztendőben lényeges változások sem pozitív, sem 
negatív irányban nem történtek. A településen és környékén 
jellemző munkaerő piaci lehetőségekbe nem következtek be 
lényeges változások. Pécsett viszont megszűnt a régió egyik 
legnagyobb foglalkoztatója az Elcoteq KFT., ami a közvetlen 
környezetünkben is nagyon sokakat érintett, és ez jelentősen 
befolyásolta a munkanélküliek számát, és nagyon sok 
család egzisztenciáját érintette negatívan. Ennek a hatásait 
természetesen a családsegítésben dolgozók is érzékelték. 
A továbbiakban Mezey Mihály néhány olyan jelenségre 
mutatott rá, melyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. 
Az egyik ilyen, hogy a fiatalok körében a munkanélküliek 
száma egyre jelentősebb, és a fiatalok között jelen van az 
a probléma is, hogy munkanélküli szülők gyermekeként 
nőttek fel, munkanélküliségre szocializálódtak. Ők azok, 
akik semmilyen statisztikában nem szerepelnek vagy csak 
nagyon ritkán jelennek meg. A családgondozás látókörébe 
is csak véletlenszerűen, valamilyen deviáns magatartás, pl. 
drogügyek kapcsán, kerülnek. A másik ilyen észrevétel, 
hogy nő a külföldön munkavállalók aránya és közöttük 
nagyon sok a fiatal. Pécsváradon a szakképző iskolában is 
képeznek olyan szakmát, hentes és húsfeldolgozó, amelyek 
külföldön is keresettek. Ezek elsajátításával lehetőség nyílik 
külföldi munkavállalásra is. Sokan, akik ezt választják, nem 
szándékoznak visszatérni. Külföldön igyekeznek gyökeret 
verni, családot alapítani. A hazai demográfiai adatok 
alapján ez egy fokozottan negatív jelenség. Az előbbiekkel 
szemben pozitívumként lehet értékelni közfoglalkoztatás 
2012-ben beindított lehetőségeit. Ezek nagyon sok 
család számára jelentenek anyagi biztonságot. Ezekben, 
a közfoglalkoztatási programokban a szakképzetlenek, 
aluliskolázottak a munkaerőpiacról kiszorultak kaptak 
munka lehetőséget és ez némi biztonságot jelent nekik. 
Az itt megszerezhető jövedelmek ugyan csekélyek, 
félúton vannak a foglalkoztatást helyettesítő segélyek és a 
minimálbér között. Ez egy koncepció részeként tekinthető 
és fogadható el, ugyanis nem akarják a munkaerőpiacról 
elvonni foglalkoztatottakat, ezzel szemben, aki vállalja, 
hogy a közjavára tesz, annak viszont a segélynél magasabb 
összeget biztosít ez a rendszer. A gyermekjóléti szolgálat 
működésében talán 2012 szeptemberétől érzéklehető a 
változás. Ekkortól lépett életbe az a jogszabály, melynek

alkalmazása során az iskoláztatási támogatást (közkeletű 
nevén családi pótlékot) tényleg elvonják az iskolából 
igazolatlanul hiányzóktól. 10 óra hiányzás után kap a 
családsegítő jelzést az iskolától és 50 óra igazolatlan távoliét 
után az iskoláztatási támogatást, megvonják a családoktól. 
Korábban ezt az elmaradt juttatást, ha helyre állt a rend 
a családok megkapták vagy eseti gondnok kirendelésével 
elkölthette a család, szeptembertől ez megváltozott. Amit 
elvon a hatóság a családtól, azt már nem kapják meg. 
Határozott véleményt korai lenne mondani, de ez úgy tűnik 
az iskolából érkező jelzések alakulásából, hogy ez vitatható 
módszer ugyan, de hatásosnak mondható. Korábban is esett 
már szó a mentálhigiéniás ellátás hiányáról, mely egyaránt 
érinti a gyermek, fiatal és felnőtt lakosság rászoruló tagjait. 
Ez nemcsak a város, de a közeljövőben megalakuló járás 
szintjén is problémát jelent, hiszen nincs ilyen szakember. Ez 
egy nagyon súlyos probléma, ugyanis a szociális problémák 
és a mentális problémák sok tekintetben összeérnek, 
összefüggésben vannak egymással. A prevencióban is 
nagyon fontos lenne, ha ilyen szakellátáshoz juthatnának 
a város és környéke lakosai. Nagyon fontos lenne, hogy 
a járás székhely települése ilyenfajta ellátást is tudna 
nyújtani ez a pozícióját tovább, erősítené mondta Mezey 
Mihály. Hozzászólásában több képviselő is egyetértett 
a pszichológus alkalmazásának fontosságával. Dr. Bíró 
Ferenc polgármester a következő költségvetési év pénzügyi 
lehetőségeitől tette függővé ennek a problémának a 
megoldását. A továbbiakban felhívta a figyelmet arra is, 
hogy 2013-tól a Gyámügy a járáshoz kerül működtetés 
tekintetében, míg a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
továbbra is Pécsváradhoz fog tartozni.

A Gondozási Központ intézkedési terve Kárpátiné 
Kovács Zita elmondta, hogy a Pécsváradi Gondozási 
Központnak, mint integrált intézménynek a határozott 
időre, 2012. december 31-ig érvényes ideiglenes működési 
engedélye, lejár. Hosszabbítást kell kérni a Baranya Megyei 
Kormányhivataltól. Végleges működési engedélyt azért 
nem kaphat az intézmény, mert az alapszolgáltatásban 
szükséges létszám feltételeknek nem felel meg. A területi 
házi segítségnyújtásról, illetve a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásról van szó. Azaz Pécsváradon és további 
tizenkét településen dolgozó gondozó nőkről van szó, 
akiket eddig 4 és 6 órás munkaidőben foglalkoztattak. 
Probléma az, hogy a Kormányhivatal nem fogadja el a 
Közmunkaprogramban résztvevőket, mint szakdolgozót. 
Erre kellett intézkedési tervet készíteni. A működési 
engedély kérelmet, és mellékletként az intézkedési tervet 
elkészítették. Ebbenadolgozókjövőbenibeiskolázásamellett 
a munkaidőt is 8 órában határozzák meg. Az intézkedési
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terv érinti a Családsegítő Szolgálatot is, ahol kifejezetten 
családgondozót kellene felvenni 5 településenként. A 
határozati javaslatot a testület elfogadta.

Pécsvárad Város 2013 évi pénzügyi koncepciója, III. 
negyedévi Költségvetés teljesítése Dr. Bíró Ferenc örömmel 
tájékoztatta a testületet arról a döntésről, hogy az 5000 fő 
alatti települések valamennyi hitelállományát az állam 
átvállalja. Pécsváradot nemcsak az alulfinanszírozottság, 
hanem a bevállalt terhek is szorongatták. A saját bevételeit 
részben az intézmények működtetésére fordította, másrészt 
a bevállalt terheket is folyamatosan kezelni kellett. Ráadásul 
az utóbbiak jelentősen megemelkedtek a svájci frankban 
felvett kötvények miatt. Névértékénél mintegy 30%-kal 
többet kellett volna visszafizetni. Pécsvárad pénzügyi terhei 
kb. 600 M Ft összeg, amit akár 20 évig is törleszteni kellett 
volna. Ez nem csak a kötvényekből és kamataiból tevődik 
össze, hanem a két korábbi hitel is terhet jelentett, amelyet 
az uszodaépítésre illetve a második szennyvíz programra 
vett fel az önkormányzat. Ez jelentős teherkönnyítés, illetve 
a terheket csökkenti az is, hogy eddigi önkormányzati 
feladatok kerülnek át az államhoz. AIII. negyedév pénzügyi 
teljesítése kapcsán dr. Bíró Ferenc elmondta, hogy az 
elvárásoknak megfelelően alakult, majd átadta a szót Fullér 
Péter pénzügyi osztályvezetőnek. Fullér Péter elmondta, 
hogy az időarányos költségvetés valóban javult, a félévi 
57%-os teljesülést sikerült III. negyedévre 76 %-ra hozni. 
Ez a pénzügyi egyenlegen is látszik, ami javuló tendenciát 
mutat. Szeptember végén nyújtott be fizetési kérelmet a 
város, az iskola beruházásra, melynek csak az áfa vonzata 
több mint 30 M Ft volt. Ennek a 90 %-os bevétele október 
közepén ékezett be. Valóban elmondható, hogy a pénzügyi 
egyenlegünk javult és nincs negatív szaldó. Amennyiben 
a teljes éves teljesülést vizsgáljuk, várjuk két pályázati 
kérelem elbírálását, ami szintén javíthatja a költségvetési 
egyensúlyt. A Pénzügyi Koncepciót a következő évre a 
jelentős feladat áthelyeződés és finanszírozás változás 
figyelembevételével készítették el. Három területet érint 
ez leginkább. A köznevelést, közoktatást ahol a szakmai 
feladatok átkerültek az államhoz, míg az épületek, ingó 
és ingatlan működtetése önkormányzati fenntartásban 
maradna az új Köznevelési Törvény értelmében. Ez alatt 
nemcsak a jelenleg működtetett intézményeket kell érteni, 
hanem a középiskolát és kollégiumot is. Az önkormányzat 
döntött arról, hogy át kívánja adni az üzemeltetést az 
államnak, ennek a döntésnek az eredménye az állam 
oldaláról még nincs meg. (A lap megjelenésekor már 
megtörtént.) A jövő évi pénzügyi koncepciót úgy készítettük 
el, hogy feltételezésünk szerint az oktatási intézmények 
működtetését is az állam végzi majd. A köznevelésből

kötelező önkormányzati feladatként az óvodai nevelés marad 
önkormányzati kötelezően ellátandó feladat. Az óvodai és a 
szociális ellátásban bér és működési támogatásban részesül 
a fenntartó. A harmadik az önkormányzati feladatellátás, így 
a polgármesteri hivatal működésének támogatása, elismert 
létszámmal valamint a kötelező feladatok, közvilágítás, 
útfenntartás, parkfenntartás, temetőfenntartás. Ezeket az 
állam finanszírozza. Át kellett strukturálni a költségvetést, 
és a kötelező feladatokra kellett a hangsúlyt fektetni. Az 
adósság átvállalása az állam részéről nagyon jó, hiszen 
nekünk ez évi kb. 100 M Ft-ot jelentett figyelembe véve a 40 
M Ft-os folyószámlahitelt. Dr. Bíró Ferenc elmondta, hogy 
az önkormányzat saját bevételeit tekintve 200 M Ft felett volt 
az iparűzési adó, a személyi jövedelemadó 70 M Ft volt. Ez 
utóbbit teljes egészében elvonja az állam és a gépjárműadó 
60 %-a is elvonásra kerül. Jelentősen lecsökkennek a 
bevételeink ugyan, de megszűnnek az alulfinanszírozottság 
okán jelentkező kiadások. Ami csak a Polgármesteri 
Hivatal esetében évi kb. 60 M Ft-ot jelentett. A költségvetés 
normatíva helyett feladat finanszírozásra tért át. A szociális 
feladatok működtetésére kb. ugyanakkora támogatást, 
igényelhetünk, mint az eddigi években, míg az óvodai 
nevelés finanszírozására kapott költségvetési támogatást, 
a korábbiakhoz hasonlóan ezután is ki kell egészítenünk 
a saját bevételeinkből. Benkő László, a pénzügyi bizottság 
véleményét ismertette, majd elfogadásra javasolta mind a 
III. negyedévi pénzügyi teljesítést, mind a következő évi 
pénzügyi koncepciót. Dr. Hutvágner Rozália képviselő 
javasolta, hogy a pénzügyi koncepciót egészítsék ki azzal, 
hogy Pécsvárad Városa továbbra is kiemelt feladatának 
tekinti az egészségügyi ellátást. Gászné Bősz Bernadett 
megfogalmazta, hogy ő sajnos nem annyira optimista, 
mint a pénzügyi koncepció készítői. A testület egyhangúlag 
elfogadta mindkét határozatot.

A továbbiakban a képviselő-testület megalkotta a 
Talajterhelési díjról szóló rendeletét, melyet azoknak 
kell megfizetnie, akik a műszakilag rendelkezésre 
álló, közcsatornára nem köt rá, illetve egyedi zárt 
szennyvíztározót is alkalmaz. A talajterhelési díj 1200 Ft/ 
m3.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy Közös 
Önkormányzati Hivatalt hoz létre, Apát- varasd, 
Lovászhetény, Martonfa, Zengővárkony Község 
Önkormányzatával. Majd megszüntette a Kodolányi János 
ÁMK intézmény fenntartó társulását, illetve módosította 
a KJ ÁMK Alapító Okiratát.
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Dr. Bíró Ferenc polgármester évértékelője
(folytatás az 1. oldalról)

DDOP -s pályázaton közel 300 millió 
forintot nyert Pécsvárad a várra, amelyből 
nemcsak az épületek felújítása, gépészet 
korszerűsítése kezdődhet meg, a beruhá
zással a turisztikai szolgáltatások bővül
nek, új program elemekre nyílik lehetőség. 
A forrás így hozzájárul az épületegyüttes 
látogatottságának, idegenforgalmi von
zerejének növeléséhez. A hosszútávú 
tervekben elképzelt speciális gyógyszál
ló funkcióval lehet a működőképességet 
megőrizni.
Másfél éve határozott úgy a pécsváradi 

testület, hogy saját kezébe veszi a vár sor
sát, így az elmúlt esztendő volt az első 
olyan teljes év, ahol a Vár Kft. működését 
vizsgálni lehet. A cég feladata a történelmi 
emlékhely múzeumának, szállodájának 
és éttermének működtetésén túl sokrétű. 
Az elmúlt időszakban az eszközök nélkül 
induló vállalkozás gépparkjának -szintén 
elsősorban pályázatok révén - feltöltése 
megtörtént. A START munkaprogramot 
is koordináló vállalkozás végezte például 
a művelődési központ előtti tér valamint 
a patak mellett húzódó park rekonst
rukcióját. (Erre a munkára is pályázaton 
nyert források biztosították a fedezetet.) A 
közterület jobb kihasználásán túl az egyik 
kedvező változás a tér közvilágításának 
megoldása, amit évek óva szerettünk vol
na.

A pályázatok kapcsán el kell mondani, 
hogy két éve nincs forrás a közterületek, 
elsősorban utak, járdák felújítására. 2012 
„a válság éve” volt, így az önkormányzat 
saját eszközeivel sem tudott a lakosok

Az Európa tér rendezése során elkészült a régóta várt közvilágítás.

- egyébként jogos -igényének megfelel
ni, a kisebb úthibák javítását nem tudta 
megoldani. Számos helyen van kisebb- 
nagyobb javításra szoruló útszakasz, ezek 
és a betonlapokkal borított járdák rendbe 
hozását 2013-ra tervezik. Segítség lesz eb
ben a START munkaprogram, amelynek 
révén 2012-ben 70 fő - elsősorban szak
képzetlen - munkanélkülinek tudott az 
önkormányzat, szinte folyamatosan, fog
lalkoztatást biztosítani. 2013-ban a járdák 
aszfaltozása, utak javítása ugyanennek a 
munkaprogramnak a segítségével valósul
hat meg, mert a munkaerőn felül biztosítja 
a szükséges anyagok, aszfalt költségeit is.

A 2013. évi tervek között szerepel a gon
dozási központ korszerűsítése, az idősko
rúak elhelyezése, ellátásuk körülményei
nek javítása, a méltó környezet biztosítása. 
(Erre a célra az elmúlt év végén nyújtott be 
pályázatot az önkormányzat, eredményére 
még várni kell.)
Ahogy már elhangzott a 2012-es év a 

„válság éve” volt. A város vezetője szerint 
az egyik legnagyobb probléma az volt, 
hogy nem lehetett előre tervezni, nagyon 
későn alakultak ki és váltak ismertté az 
önkormányzati és állami feladatok meg
osztásának, átadásának feltételei. Az előt
tünk álló évtől azt reméli, hogy a feladatok 
szétválasztása problémamentes lesz, a la
kosok nem érzékelik azt, illetve a változá
sok a polgárokat kedvezően érintik. Bízik 
benne, hogy ha nehéz év is következik, 
utána az önkormányzati szempontból 
nyugodtabb időszak következik.

B.Gy.

Képünkön:
Októberben 
állították fel a 
kandelábereket.

Fotó:
Bognár Gyöngyvér

Átadták a
(folytatás az 1.oldalról)

A járások kialakításánál az egységes 
szemlélet, stabil igazgatási rendszer ki
építése volt a cél. A járási hivatalokba ma
gasan képzett szakemberek jelentkezését 
várták, a felvételi eljárásban előny élvez
tek a helyi önkormányzatok bevált mun
katársai. Kiemelte, hogy a felálló hivata
lok legfőbb feladata, a megfelelő szakmai 
munka mellett, az ügyfél-központúság. 
A jelenlevő munkatársaktól kérte, hogy 
a kistelepülésekre jellemző jó ügyfélszol
gálati állapotot tartsák meg, ugyanakkor 
azt a véleményét fejezte ki, hogy jó hely
re kerültek, a járási rendszer hosszú távú, 
stabil munkahelyet biztosít számukra. 
Külön megköszönte Pécsváradnak, hogy 
mint székhelytelepülés az elvárhatónál is 
nagyobb segítséget nyújtott a járási hi
vatal kialakítása során, az eddigi sikeres 
együttműködés megalapozza a további 
eredményes munkát.
Ezután Dr. Emődy Balázs, Pécsvárad 
Járás Hivatalvezetője üdvözölte új mun
katársait, megköszönte a bizalmat. Ő is 
elsősorban az ügyfelek gyors, korrekt 
kiszolgálásának fontosságát emelte ki, és 
•ennek egyik már megvalósult eredmé
nyét, a megnövekedett nyitvatartási időt. 
Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad Város polgár- 
mestere szintén a szoros - szinte baráti 
- együttműködést hangsúlyozta, és to
vábbra is segítséget ígért.

A Pécsváradi Járási Hivatal székhelye: 
Pécsvárad. A pécsváradi járás telepü
lései: Apátvarasd, Erdösmecske, Erzsé
bet, Fazekasboda, Geresdlak, Hidas, 
Kátoly, Kékesd, Lovászhetény, Martonfa, 
Mecseknádasd, Nagypall, Óbánya, Ófalu, 
Pécsvárad, Szellő, Zengövárkony.

A járási hivatal átadása alkalmával dr. 
Emődy Balázzsal rövid riport készült. 
Ebben először néhány mondattal bemu
tatkozott, szakmai tapasztalatáról beszélt. 
Ügy értékelte a Pest Megyei Kormányhi
vatal Belsőellenőrzési osztályának veze
tőjeként eltöltött másfél év során szerzett 
ismereteit jól tudja jelenlegi munkája so
rán hasznosítani. (Önéletrajza a lapban 
olvasható.) Egy pécsváradi vonatkozást 
emelnék ki, az idősebbek emlékezhetnek 
még rá, nagypapája, dr. Emődy Zoltán, 
Pécsváradon volt közjegyző.
Az átalakulásról elmondta, hogy a járási 
rendszer kialakítása mintegy profiltisz-
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títás, amelynek során a járási hivatalokhoz 
kerülnek olyan államigazgatási feladatok, 
amelyeket eddig az önkormányzattok láttak 
el. így ez év januárjától 17 település hatósági 
feladatait látja el a pécsváradi körzet, várha
tóan ez év október-novemberétől kezdi meg 
működését az integrált ügyfélszolgálat. A 
rendszer célja, hogy az állampolgárok hely
ben, egyszerűen tudják hivatalos ügyeiket in
tézni. A munkatársakra vonatkozó kérdésre, 
elmondta, hogy a szakmai követelményeknek 
eleget tett, kiválasztott alkalmazottak nagy 
része a térség önkormányzataitól került a já
ráshoz. A szervezeti-működés szabályzatban 
meghatározott 18 fős létszám még nem teljes, 
folyamatban van az állomány feltöltése.
A beszélgetés során is az ügyfélközpontúság 
került előtérbe, a már említett felkészült, ud
varias kormánytisztviselőkön túl a jobb elér
hetőség. Ez utóbbit szolgálja, hogy nemcsak 
a pécsváradi hivatalban, hanem a települése
ken is lesz ügyfélfogadás, az elmúlt időszak
ban kiépült az ehhez szükséges országos in
formatikai rendszer.

(Mellékeljük a hivatal elérhetőségeit, 
nyitvatartását. A továbbiakban is hírt adunk 
a lakosságot érintő változásokról, informáci
ókról.) B.Gy.

Dr. Emődy Balázs,
A PÉCSVÁRADI JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐJE_

Dr. Emődy Balázs 1970-ben született Pécsett. 
1997-ben igazgatásszervezőként végzett az 
Államigazgatási Főiskolán, majd 2001-ben 
a Pécsi Tudományegyetemen jogászként 
doktorált. 1992-től a Budapest Bank Rt. 
pénzügyi referense, 1994-től a Polgári Bank 
Rt. értékpapír- és hitelezési csoportvezetője, 
majd 1996-tól könyvelő céget (Bt-t) vezetett. 
1999-től a pécsi polgármesteri hivatal alpol
gármesteri referenseként, majd gyámügyi 
főtanácsosaként dolgozott. 2011-től mostani 
kinevezéséig a Pest Megyei Kormányhivatal 
Belső Ellenőrzési Osztályát vezette. Házas, 
három gyermek édesapja.

Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség

SZÉCHENYI TERV

Tisztelt Ügyfeleink!
Az új ügyfélbarát közigazgatási rendszer 
2013. január 2. napjától a szokott helyeken 
a hét valamennyi napján, barátságos kör
nyezetben fogadja Önöket. A várakozási idő 
csökkentése céljából jelentősen hosszabb 
ügyfélfogadási idővel, növelt létszámú ügyin
tézővel dolgozunk, ezzel elősegítve az Önök 
gördülékeny ügyintézését, javítva szükség- 
szerű kapcsolatukat a közigazgatással.

Pécsváradi Járási Hivatal
(székhelye: Pécsvárad, Szentháromság tér 3„ 
tel.: (72) 465-745, e-mail: pecsvarad.jaras@ 
bamkh.gov.hu)

Járási Törzshivatal

0 Hatósági Osztály 
0 Okmányirodái Osztály

(ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-15.00, 
kedd, csütörtök: 8.00-12.00, 
szerda: 8.00-18.00, péntek: 8.00- 
14.00),

Örömmel értesítjük Olvasóinkat, hogy az Új Széchenyi Terv Dél- 
Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez 2012 őszén 
benyújtott „Élmény vár Szent István és a bencések korában a Pécsváradi 
Élményvárban” című, DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0055 jelű pályázatunkat 
a Regionális Operatív Program Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek 
ítélte. Pécsvárad Város Önkormányzata a támogatási szerződés megkötését 
követően 287 458 680 Ft összegű támogatásban részesül. Külön jó hír, 
hogy a közel 300 millió forintos támogatást az önkormányzatnak nem 
szükséges önerővel kiegészítenie.
Nyertes pályázatunknak köszönhetően 2013. januárjától 2014. 
novemberéig a Pécsváradi Várban számos beruházás valósulhat meg 
egy komplex turisztikai szolgáltatásfejlesztés keretében. Lehetővé válik a 
tervezett zarándokszállás, a bencés életmódot és tevékenységeket bemutató 
interaktív tér, a gyógytea és gyógyfőzet készítő interaktív tér, az illatkamra, 
a sókamra, a látványkonyha, a (látvány)kovácsműhely, az íjászpálya, az 
új és kibővített múzeumi tér, a rendezvénysátor, és a kőtár létesítése is. 
A projekt keretében valósul meg az attrakcióknak helyet adó épületek, 
épületrészek teljes felújítása, átalakítása, úgy mint a teljes palotaszárny 
helyreállítása és gépészeti felújítása, valamint az altemplomban található 
freskók restaurálása.
Várhatóan a 2015. évtől egy élményekben és színvonalban is sokkal 
gazdagabb VÁR várja majd az ide látogató turistákat, rendezvény 
szervezőket, házasulandókat és természetesen a helyi lakosság apraját- 
nagyját is.

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
Járási Szakigazgatási Szervek 

0 Járási Gyámhivatal
 HA projektek az Európai Unió

támogatásával valósulnak meg.

bamkh.gov.hu
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• December 6-án a nyolcadikosok segítségével az alsó tagozat 
kisdiákjaihoz is ellátogatott a Mikulás, s minden tanuló meg
kapta az ajándékát, és hozzá a jótanácsait. A zeneiskolások idén 
ezen a délelőttön adtak hangulatos karácsonyi koncertet isko
lánkban.

• December 11-én tartottuk az alsó tagozaton az iskolai mate
matikaversenyt. Eredmények:

I. Hideg Kata 4. b
II. OttlakánAmira 4. b
III. Resch Dávid 4. a 

Gratulálunk minden dí
jazottnak, köszönjük fel
készítő tanáruk, Poller 
György, valamint a lebo
nyolításban részt vevő kol
légák munkáját!

• A karácsonyi vásárt idén egy héttel korábban, decemberi 5- 
én, szombaton rendeztük meg az uszoda folyosóján. Az alsó 
tagozat bevétele a vásáron 56.000 Ft lett, a felsősöknél a legsike
resebb osztályé közel 70.000 Ft volt. Köszönjük a gyerekek és a 
szülők aktív részvételét!
Ugyanezen a napon a szülők, egészen pontosan az apukák, kö
zül többen is részt vettek az iskola tetejére leesett tetemes meny- 
nyiségű hó eltakarításában. Ezúton szeretnénk megköszönni a 
segítségüket!

• Mint minden évben, a karácsonyi műsort idén is a két ne
gyedikes osztály készítette. A gyerekek elsőként december 18- 
án az Öregek Napközi Otthonában adtak elő egy részletet az 
előadásból. Másnap délután tantestületünk és a szülők, 21-én 
délelőtt pedig az iskola tanulói nézhették meg a műsort. Az 
előadás főszervezője Patonainé Link Zsuzsanna volt, akinek a 
betanításban Schunk Edit és Tóth Györgyi segített. Köszönjük a 
lelkiismeretes felkészülést a 4.a és b osztály tanulóinak, a kollé
gák munkáját és a szülők segítségét a jelmezek elkészítésében!

• Napközis nevelőink az utolsó héten karácsonyi teadélután
nal örvendeztették meg diákjainkat, Székelyné Nagy Szilvia 
kolléganőnk kis műsort is szervezett napköziseivel e délutánra. 
Az ünnepségek karácsonyi hangulatát idén is az Erdészet által 
adományozott fenyő biztosította. Köszönjük az önzetlen segít
séget!

Nyolcadik osztályosok német versenye

November 12-én került sor a Janus Pannonius Gimnázium né
met tanulmányi versenyére, amelynek tétje a német nyelv alóli 
felvételi mentesség volt. Iskolánkat ezen a vetélkedőn a
8. b osztály 6 tanulója képviselte. Hertrich Adrienn 12. helye
zést ért el, rajta kívül még Panta Kamilla, Weigert Klaudia és 
Gyenis Hanna mentesül a német felvételi vizsga alól.
A Koch Valéria és a Leőwey Klára Gimnázium az idei eszten
dőben először rendezett közös versenyt a nyolcadik osztályos 
tanulók számára. A legjobbaknak itt sem kell felvételi vizsgát 
tenniük német nyelvből. A 8. b osztályból 8 fő / a fél osztály!/ 
mérte össze tudását. A versenyen elért eredmények alapján 
mindkét gimnázium szívesen látná soraiban mind a 8 tanu
lót! Az osztályból a legjobb eredményt Brandt Bálint érte el 80 
%-os teljesítménnyel. A csoport további tagjai a helyezések sor
rendjében: Weigert Klaudia, Panta Kamilla, Hertrich Adrienn, 
Schnell Bianka, Wágner Tímea, Ömböli Gréta és Fuller Botond. 
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő tanáruknak, Scháífer 
Józsefnek a szép eredményhez!
A felső tagozatról 4 csapatunk vett részt Geresdlakon a német 
nyelvű nemzetiségi népismeret vetélkedőn. Az első forduló fel
adatait sikerrel oldották meg tanítványaink, a második fordulót 
Pécsváradon rendezzük meg.
A Szekszárdi Német Színházban december 13-án 18 felsős ta
nulónk tekintette meg a Hókirálynő című mesedarabot kolléga
nőnk, Wágner Jánosné szervezésében.

Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi

PÁLYAVÁLASZTÁS 2O12-2O13-AS TANÉV

Az elmúlt hónapokban lezajlottak a középiskolai nyílt napok, 
ahol a tanulók és szüleik tájékoztatást kaptak az iskolák által 
kínált lehetőségekről, az induló osztályokról, az előkészítőkről 
és a sikeres bejutás feltételeiről.
Eközben - előzetes bejelentkezés után - több pécsi és vidéki 
középiskola kereste fel iskolánkat és tartott tájékoztatót a to
vábbtanulásról. November végén megkezdődtek a középiskolai 
tantárgyi előkészítők és megjelent a Pályaválasztási tájékoztató 
kiadvány is.
Azoknak a tanulóknak, akik központi felvételit szeretnének írni, 
2012. december 10-éig kellett jelentkezniük a felvételi vizsgára 
az általuk megjelölt középfokú intézménybe. A felvételi vizsga 
megírásának helyszíne nem kell, hogy megegyezzen az első he
lyen megjelölt iskolával.
Az általános felvételi eljárás kezdete 2013. január 18. A közpon
ti írásbeli felvételi vizsgák időpontja 2013. január 19. lo óra. A 
felvételiző diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matema
tika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt kell megoldaniuk a 10-10 
feladatból álló feladatsort, mellyel 50-50 pontot szerezhetnek. 
A pótló írásbeli vizsga időpontja 2013. január 24.14 óra. A köz
ponti írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középis
kola 2013. február 7-éig tájékoztatja a tanulókat az értékelő lap 
átadásával.

Major Józsefné pályaválasztási felelős
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TAGINTÉZMÉNYE

A december a karácsonyi készülődés je
gyében telt. Az adventi hetek izgalmas 
és érdekes programokat kínáltak a diá
koknak. Az első héten a „Mikulás váró” 
délelőttre már nagyon készültek a kicsik 
és a nagyobbak is. December 6-án meg 
is érkezett a Mikulás, elhozta a várva várt 
ajándékot. Az osztályok versekkel, ének
kel köszönték meg az ajándékokat.

Versenyben a Mikulás és csapata 
A diákönkormányzat november végén 
„Mikulás váró sport délutánt” rendezett. A 
csapatok: Nitromanók, az Atomrémekkel 
és a Piros orrú Mikulásokkal mérte össze 
ügyességét. Mindenki csapatjelmezben 
csatakiáltással mutatkozott be. A csapato
kat tanáraink, nevelőink is „erősítették”. A 
nem mindennapi versenyszámokat, mint 
pl: pad alatti átbújás, zsákban bukfence- 
zés, nagy sikert arattak a versenyzők és 
a nézők körében. A versenyt mindegyik 
csapat azonos pontszámmal zárta.

Kerestük az iskola hangját 
A diákönkormányzat idén is megrendez
te ez immár hagyományosnak mondható 
karaoke versenyét. A sok induló között a 
duettek nyerték el igazán a közönség tet
szését. A népszerűbb nótákat együtt éne
kelték kicsik és nagyok. Végül a „2012 év 
hangja” címet Ligorovics Petra és Bakó 
Zoltán nyerte.

Denhoffer Krisztián 10. osztály

PÁLYÁZATI SIKER
Az „Aprólépés” környezetvédő egyesület 
pályázatára a készségfejlesztő 9. csoport és 
a 12. virágkötő szakiskolai osztály tanulói 
lelkesen készítették el pályamunkáikat. 
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott László 
Mónika, Szmák Balázs és legfőképp Kol 
Tamás, aki „Diófa” című alkotásával a Ka
rácsonyi kiegészítők kategóriában első he
lyezést ért el. Könyvjutalomban részesül. 
Gratulálunk, köszönjük szakoktatójának 
Kolmanné Évának is.
Reméljük jövőre is sikerrel pályázhatunk!

Kis hírek

Pályaválasztás
Megjelent intézményünk pályaválasztá
si kínálata. 2013. szeptembertől 16 teljes 
vagy rész-szaképesítésre lehet jelentkezni 
a megjelent feltételek szerint.

Rajzpályázat
A Fogyatékosok világnapja alkalmából, is
kolai rajzpályázatot hirdettünk.
A téma: Hogyan látom a fogyatékosságot? 
Az érdekes alkotásokból kiállítást rendez
tünk és a legjobbak jutalomban részesül
tek.

Advent
A már hagyományosan megrendezett ad
venti vásár idén is sikeres volt. A szakisko
la tanulói által készített portékák, bögrék, 
tányérok, adventi koszorúk, kopogtatók és 
a faművesek által készített holmik, idén is 
gazdára találtak. Az adományokat a kép
zésre visszaforgatjuk.
Ünnepségek
Színvonalas műsorral örvendeztették meg 
tagintézményünk növendékei és a műve
lődési központ integrált szakkörének ta

nulói a pécsváradi mozgáskorlátozottak 
egyesületét karácsonyi összejövetelükön. 
A vendégek meghatottan fogadták a fellé
pést és ajándékokkal kedveskedtek a gye
rekeknek.

Az ÉFOÉSZ rendezvényén a színjátszó 
kör műsorral ajándékozta meg Pécsett a 
jelenlévő nézőket. Az Éltes iskolások ka
rácsonyi dalokat, verseket és a színdara
bot mutattak be, a hangulatos műsort a 
közönség vastapssal jutalmazta.

A téli szünet előtti héten, két igazán szép 
ünnepéllyel ajándékozták meg a gyerekek 
diáktársaikat és a felnőtteket.
December 20-án a kollégium rendezésé
ben karácsonyi vacsoraesten vettek részt a 
diákok és nevelőik. A műsor után, minden 
csoport átvehette a karácsonyfa alatt vára
kozó szerény ajándékát. A finom vacsora 
után a jó hangulat sem maradt el.

December 21-én már mindenki izgatottan 
várta a hagyományos közös tagintézményi 
karácsonyi ünnepséget. A szereplők lelke
sen készültek az előadásra, hogy egy iga
zán bensőséges ajándékot nyújthassanak 
át a többieknek. A műsorban szerepeltek 
karácsonyi dalok, közös zenélés, meghitt 
versek és egy nagyon vidám táncos ünne
pi produkció, amivel kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívántak minden résztvevő
nek.

Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy tag- 
intézményünk eseményeiről a honlapun
kon www.komlo-iskola.shp.hu is tájéko
zódhatnak.

Összeállította: Bayer Zoltánná, 
Békés Annamária, Kolmann Éva

TAKARÍTANAK A ZENGŐN

Ismét takarítottak a Zengőn a Civilek a Zengőért Mozga
lom tagjai, név szerint Böröcz István és Ács Tibor. Novem
ber 28-án, verőfényes időben mentek fel a hegyre Böröcz 
István kisteherautójával. Szemetet inkább csak az esőbeál
ló környékén találtak, és hozták le a lőtérig. Innen a város- 
gazdálkodás szállítja el a hulladékot a szeméttelepre. A két 
Zengős évek óta rendszeresen felkeresi ősszel és tavasszal 
a csúcsot és annak környékét, hogy megtisztítsa azt a tu
risták által otthagyott szeméttől. Köszönet érte ezúttal is.

G.O.

*Egyállapotban állja a sarat az esőbeálló. *

http://www.komlo-iskola.shp.hu
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Tisztelt Olvasók!
Bő féléve kaptam azt a megtisztelte
tést, hogy a város újságját, a Pécsváradi 
Hírmondót szerkesszem. Az elmúlt idő
szakban az önkormányzat költségvetési 
nehézségei miatt több megszorító intézke
désre kényszerült, többek között csökkent 
a lap példányszáma valamint a terjesztést 
nem a posta végzi, hanem a település több 
pontjára kihelyezzük. Az információt az 
újság hasábjain többször közzé tettük, en
nek ellenére a lakosok nem mindig jutnak 
hozzá a kiadványhoz.
Az alábbi boltokba, intézményekbe szál
lítunk a havilapból: művelődési központ, 
vár, egészségügyi központ, Lila ABC, 
Borostyán virágbolt, Crystal Szépségsza
lon, könyvtár, Szilágypuszta, Hegyi bolt, 
sportkör, óvoda, gazdabolt. Ez a lista az 
elmúlt hónapokban folyamatosan bővült, 
természetesen továbbra is fogadjuk a ja
vaslatokat, hogy megkönnyítsük mind
azoknak a hozzáférést, akik szeretnék a 
Hírmondót olvasni.
Kérem, tiszteljenek meg azzal, hogy akár 
a terjesztéssel, akár a tartalommal kap
csolatos véleményüket megosztják velem. 
Megtehetik ezt a pecsvaradi.hirmondo@ 
gmail.com e-mail címen.

Bognár Gyöngyvér szerkesztő

Két időben, egy helyen, 
egy szívvel

„Az én kedves kisfalumba 
A Messiás

Boldogságot szokott hozni.”

Minden évben a legszentebb ünnepünk 
alkalmából mi is megpróbálunk valami 
különleges „ajándékkal” kedveskedni 
magunknak és a tisztelt publikumnak, 
így nagy titokban próbálta műsorát a 
Zengővárkonyi Hagyományőrző Műve
lődési Egyesület. December 22-én pedig 
megmutattunk a közönségnek is a pró
bák eredményét.

Díszsorfallal elfelezett színpad egyik ol
dalán modern zenei aláfestéssel egy mai 
család karácsony estéjét láthatták. A má
sikon pedig nagyszüleink, dédszüleink 
szentestéjének eseményeit, szokásait kö
vethették nyomon.

Egy műsorban öltött testet a régmúlt 
- egyszerűbb, talán tisztább, őszintébb 
karácsonya - és a mai, csillogó, de mégis 
a hagyományokat tisztelő, a lényeget ma
gában hordozó, az Úr Jézus Krisztus szü
letését ünneplő család szentestéje.

R.Zs. - H.A.

ANGYALKÓRUS ÉNEKELT
2012. december 9-énm, vasárnap este 
19 órai kezdettel a pécsi belvárosi temp
lomban adott advent köszöntő szépséges 
hangversenyt az UniCum Laude ének- 
együttes dr. Kutynyánszky Csaba - női 
karunk karnagyának - vezetésével. 
Ragyogó helyszín, igényesen válogatott 
műsor és briliánsán megszólaltatott mű
vek. Lelkeket nyitogató ajándék temp
lomot megtöltő közönségnek. Azoknak, 
akik a Széchenyi tér hidegét, de pompás 
fényfűzéreit, forralt bort, pizzát, kürtös 
kalácsot áruló bódéit másfél órára maguk 
mögött hagyták, e program kedvéért! 
Kórusunk jó néhány tagja is közöttük 
foglalt helyet, s adta át magát a várakozás 
misztériumának.
A hely, a Dzsámi, eleink számár is kultikus 
erővel bírt, népek - nyelvek - kultúrák - 
vallások - szakrális egységét képviseli ma 
is. Kiválóan megférnek itt egymással az 
iszlám és keresztény szimbólumok. A ka
tolikus egyház liturgiáját kísérő orgonát 
alázattal övezi a déli harangszó történetét 
megjelenítő falfestmény. S ugyan kinek 
jutna eszébe a másik oldal „szamárhát” 
ívei alatt a tűzpiros szentélysarok alá állí
tott alabástrom színű keresztény szentek 
illetékességét firtatni a keleti ornamenti
kák között?
Az apszisban - a felette feszülő gyönyö
rű kupola alatt - különleges keretbe fog
lalt kép: Madonna a gyermekkel fogadta 
a hallgatóságot. Hófehér virágok között, 
a padokkal egy magasságban elhelyezve. 
Valóban velünk, közöttünk volt!
Ebben a varázsos környezetben, az ólom
üveg ablakok által zajtalanná szűrt áhí-

PROGRAMAJÁNLÓ
JANUÁR:
* január 22. kedd: Magyar Kultúra Napja 

Népdaléneklési verseny döntője
* január 30. szerda 17 óra Felvidéki klub

FEBRUÁR:
» 1. péntek: Általános Iskola felső 

tagozatának farsangja
* 5. kedd:

»13-15 óráig Mozgáskorlátozott 
fogadónap

» 15 órától Mozgáskorlátozott klubnap
* 8. péntek: Általános Iskola alsó

Mily drága hang ez!
Égi jel, az angyalkórus énekel: 
kis Jézus alleluja!
Tiszta, édes, nemes, ékes...”
J.S. Bach: Szép csillag 
(Kerényi György fordítása)

tatban csendült fel elsőként Kodály Zol
tán Adventi éneke. Majd amerikai, olasz, 
spanyol és német nyelvű karácsonyi dalok 
után a klasszikus magyar blokk, Menny
ből az angyal, Dicsőség, Kis karácsony, 
nagy karácsony. De elhangzott ezen az 
estén két gospel kórusmű, csakúgy mint a 
Jingle bells” vagy a Santa Claus is comin 
to town”. Éppen úgy, mint az örökzöld 
„Stíllé nacht” tisztán, nemesen, ékesen, a 
hely szelleméhez tökéletesen illeszkedve. 
A legnagyobb sikert azonban a „kis dobos 
fiúcska” aratta, aki - a történet szerint - 
olyan szegény volt, hogy semmi mást nem 
adhatott a kis Jézusnak, csak kopott pléh- 
dobján eljátszott dalát, amit szíve minden 
melegével, szeretetével, tudása legjavával 
szólaltatott meg. A jelelevők arcát látva, a 
taps erejéből tökéletesre sikerült az aján
dék. A koncertet megkoronázta a ráadás
ként kapott Billy Joel mű.
Bár a férfiak nem angyalok, nekünk részt
vevőknek ott, azon az estén minden bi
zonnyal az Angyalok Kórusa énekelt.
A Pécsváradi Női Kamarakórus és a ma
gam nevében szeretnénk köszönetét mon
dani a lehetőségért, a buszért a szervezők
nek, az élményért pedig az UniCum Laude 
együttesnek.

Moring Márta

tagozatának farsangja
9. szombat: Zeneiskola szülők-nevelők 
bálja
16. szombat: Általános iskola szülők- 
nevelők bálja
17. vasárnap: Tűzkerék túra Óbányára 
21. csütörtök: 16 óra 
Mozgáskorlátozott közgyűlés
23. szombat: III. Országos Nyugdíjas 
Ki Mit Tud? rendezvénysorozat

RÉSZLETEK: WWW.HONTRAVEL.HU

gmail.com
http://WWW.HONTRAVEL.HU
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Angyalkák jártak nálunk
A Pécsváradi Gondozási Központ hírei

December 2-án végre elérkezett a várva 
várt Advent. Ünnepi díszbe „öltöztettük” 
az otthont, minden szobaajtóra karácso
nyi jelkép került.
Az időseknek adventi naptárral kedves
kedtünk, december 1-től karácsonyig 
minden nap sorsoltunk egy nevet, aki 
meglepetés-cukorkát kapott. Egyik dél
előtt közösen mézeskalácsot sütöttünk, 
illata bejárta az otthont, mely a régi idők 
ünnepi hangulatát idézte.
December 6-án ellátogatott hozzánk a 
Mikulás, jó kedvet, vidámságot és egy kis 
csomagot hozott az időseknek.
A karácsonyi várakozás utolsó hetében 
minden napra jutott program. Ellátogat
tak hozzánk az általános iskola 4. osztá
lyos tanulói, Jézus születésének történetét 
játszották el. Intézményünk karácsonyi 
ünnepségét Dr. Bíró Ferenc polgármester

úr, Antal Géza apát úr és Szabó 
Lászlóné református lelkész
nő tisztelte meg látogatásával. 
Nagy meglepetésünkre gyö
nyörű, óriásképernyős televí
ziót kaptunk ajándékba, mely 
az idősek mindennapjait azóta 
is szebbé, vidámabbá teszi. Az 
óvodások betlehemes játéka, 
valamint a Déváról érkezett 
gyerekek ünnepi műsora meg
koronázta az ünnepet.
Bízunk abban, hogy közös 
éneklések, beszélgetések, ün
nepi programok kis időre fe
ledtetni tudták az idősekkel 
mindennapi problémáikat és jó 
szívvel gondoltak vissza a rég
múlt karácsonyokra is.

Tíz évesek lettünk!
Karácsony éjféli miséjén volt tíz éve, hogy U alakban álltunk 
a templomunk oltára előtt mécsesekkel a kezünkben, és fá
radtan, kissé megszeppenve, de nagy izgalommal hallgattuk 
csapatparancsnokunk, Antal Géza apát úr bejelentését. Ak
kor jelentette be cserkészcsapatunk hivatalos megalakulását. 
Azóta telt-múlt az idő, tagjaink cserélődtek. Az élet sokun
kat másfelé vitt. De erre az alkalomra mégis sokan eljöttek 
régi társaink közül is, hogy együtt emlékezhessünk. Elvégre 
születésnapot ünnepeltünk mi is. S egy cserkész elképzelhet
ne megtisztelőbbet, minthogy a gyermek Jézussal együtt ör-

„Hol szemben, szívben tiszta láng,
Az Isten arca néz le ránk.”

vendhet a születésnapjának!? Az alapító, Lord Baden-Powell 
a mozgalmat valláson alapulónak képzelte. Azt mondják, a 
magyar vonal őrizte meg a cserkészet legeredetibb képét... 
Az ő elvei, útmutatása alapján próbáljuk tanítani a felnövek
vő nemzedéket, az utódainkat, akiknek csillogó tekintetében 
az egy évtizeddel ezelőtti önmagamat láttam... Most ők hall
gatták a nem mindennapi köszöntő szavakat. Bízom benne, 
hogy a későbbiekben akár szűk körben, akár nagy közösség
ben tovább tudják adni, amit itt tanultak.

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

Megtelt december elején a pécsváradi vár Szent Gellért terme dr. 
Meskó Norbert: A szépség eredete című könyvének bemutató
ján. Az alkotó lebilincselő előadáson beszélt a szépség szubjek
tivitásáról és azokról a kutatásokról, amelyek megpróbálták azt 
objektíven mérni. A pszichológus végzettségű szerző könyvében 
az emberi vonzerőt tanulmányozza és szolgáltat tudományos 
magyarázatot perszonális és társadalmi döntésekre, folyama
tokra. A mű, amely Dr. Meskó szerint olyan lett, mint egy női 
magazin, a szépség témáját mélyrehatóan ugyanakkor olvasmá
nyos formában dolgozza fel, szövegdobozokban nyújt kiegészítő 
információkat.

*

Csatornakiosztás változás 2013 
A Tarr KFT. tájékoztatója szerint 2013. januárjában módosulnak 
a csatornakiosztások, melynek következtében egyes csatornák 
helye megváltozik.
A Szekszárdi régióban ennek időpontja január 14., a TV készü

lékek hangolása január 15-én esedékes.
Az átállástól számított 30 napon belül jelzett TV hangolási igé
nyek esetén a Tarr KFT. egy televíziókészüléket díjmentesen han
gol be.

Januárban vetítette újra a Duna Televízió a „Másfél millió lé
pés Magyarországon” sorozatot Pécsvárad, Zengővárkony és 
Mecseknádasd környékéről. Rockenbauer Pál természetfilmes 
rendezőt, bár öt földrészt bejárt, a hazai közönség a Kéktúra út
vonalát bemutató sorozata révén zárta szívébe. A munkájában 
rendkívül alapos szakember ebben az évben lenne 80 éves, 1933. 
január 14-én született. Az 560 km-es, Magyarországot behálózó 
túra megfilmesítését is több éves előkészítés után, a tíz fős stáb 
két hónap alatt járta végig. Az 1987-ben tragikus körülmények 
között elhunyt rendezőt, kérésének megfelelően Zengővárkony 
szelídgesztenyésében helyezték örök nyugalomra, sírhelye azóta 
is a természetjárók zarándok helye.
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XXL Óév
búcsúztató Zengő 
túra - csúcs-túra

A Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos 
szilveszteri túrája, ebben az évben csak 
időpontjában és célpontjában volt ha
gyományos. Nem volt megszokott, hogy 
sajnos, ebben az évben sem a kör elnöke, 
Gállos Orsolya, sem az egyesület titkára, 
Dretzky Katalin nem tudott a túrázókkal 
tartani. És bár évről-évre egyre többen 
kapaszkodtak fel a Dél-Dunántúl leg
magasabb pontjára, idén kiugróan sokan 
jöttek el ezen a napon, a hegy alig bírta el 
a sok száz hátizsákost. (Azért a pontatlan 
szám, mert lehetetlen volt megszámolni 
a Bajáról, Komlóról, Mecseknádasdról, 
Hosszúhetényből, Bonyhádról, Tolnáról, 
Szekszárdról, Zengővárkonyból, termé
szetesen Pécsváradról és még ki tudja 
honnan érkezőket.)
A Kossuth téri gyülekező után, még a 
Kálvin utcában egy helyen megálltak a 
rutinosabbak. Az ebben az évben 80. 
évét betöltött Böröcz Örzsike néni he
lyett - bár évek óta nem tud a kirándu
lókkal tartani - lelke és pálinkája, illatos, 
meleg pogácsája teszi meg az utat.
A hegyre kaptatva mindenki a gyönyörű 
napsütést dicsérte; biztos, hogy szerepe 
volt a rekord-látogatottságban. Min
denki vérmérséklete, életkora és edzett
sége szerinti tempóban, ha kell a gerinc 
előtt, vagy az esőbeállónál megpihenve, 
a hozott elemózsiából és jóféle nedűkből 
erőt merítve jutott fel a kilátóhoz. Jó volt 
nézni a sok aprónépet, fiatalt, ha kitarta
nak az ötvenedik túrára is megvan a „ke
ménymag”. Délben a szokásos köszöntést 
dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad Város polgár- 
mestere mondta el, s mobilon közvetítet
te Orsinak, majd a Zengő harcok emlé
kére állított emléktáblánál elhelyezték a 
Várbaráti Kör koszorúját.
A régi túrázók talán emlékeznek még, 
hogy a déli közös pezsgőt eleinte a Ré- 
ka-völgyben, később a Szász-völgyben 
közös pörkölt követte, ahol sokszor 
sötétedésig beszélgettek, énekelgettek 
a legkitartóbbak. A hatalmas létszám 
azonban nem teszi lehetővé a hangulatos 
közös estebédek megszervezését. Mára 
ezek az alkalmak elmaradtak, legfeljebb 
néhány baráti társaság tart valahol közös 
előszilvesztert a Zengő alján.

PIFÖ
Az elmúlt év novemberében hetedik alkalommal tartott a Pécsváradi Ifjúsági Ön- 
kormányzat választásokat Pécsváradon. Előző lapszámunkban, helyhiány miatt, 
csak az eredményt közöltük. A leköszönő polgármester búcsúját és az újdonsült pol
gármester asszony beköszöntőjét most olvashatják.

“Ismét eltelt két év és ismét választások voltak, ami már a szokásoknak megfelelően új 
ifjúsági polgármestert is hozott, aki első alkalommal hölgy.
Az utóbbi két év nem volt zökkenőmentes, de az a pár negatívum helyett inkább a sok 
szépre tekintenék vissza. A képviselő testület több mint fele “új” volt, ennek ellenére a 
többségük végig aktív volt. Úgy gondolom, hogy a régi programjaink mellett több új 
programot is sikerült ennek a kreatív testületnek megszervezni.
Ez úton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki két éve rám szavazott, hogy az 
utóbbi 2 évben eljöttetek a programjaink és ott jól éreztétek magatokat és nagyon remé
lem ez a jó szokásotok továbbra is megmarad!”

László Miklós, volt ifjúsági polgármester

A PIFÖ ÉS ÉN!

Képünkön az 
újonnan felállt 
testület.

Balról jobbra: 
Pesti Gábor, 
Schnell Ágota, 
Jakab Dániel, 
Szendrői Balázs, 
Takács Andrea, 
Lembach Zoltán, 
Kajos Marcell, 
Jéhn Márk

Bemutatkozásomat talán egy köszönetnyilvánítással szeretném kezdeni. Szeretném 
megköszönni az előző testületnek, azt amit tett értem, hogy belőlem is jó PIFÖ-s, sőt 
PIFÖ polgármester lehessen. Két éves pályafutásom alatt, amíg László Miklós egyik 
képviselőtársa voltam, megismerkedhettem minden apró-cseprő részlettel az ifjúsági 
munka, -politika, -érdekképviselet körében. Ez a háttér segített és adta az ambíciót arra, 
hogy PIFÖ polgármester legyek és hogy ezzel átvegyem a stafétabotot tőle. Remélem, 
hogy meg fogom ütni az ő mércéjét, bár most hogy a PIFÖ képviselő tagok száma a 
minimum főt nem éri el, a feladat nehezebb lesz. Remélem, hogy az eddig kapott lel
kesedésemet és kitartásomat át tudom majd adni a jelenlegi képviselőtársaimnak vagy 
ahogy én hívom őket: „a fiaimnak”, hisz jelenleg a tagok száma 8 és ebből 6 fiú. 
Elsődlegesen a legfontosabbnak tartom, hogy egy jó csapat alakuljon ki, hogy szeressék 
azt mondani, hogy „PIFÖ-s vagyok”. Hogy kiderüljön ki, miben a legjobb, hogy a lehető 
legügyesebben és kreatívabban oldja meg a feladatait. Hisz ha megvalósul ez, nem lesz 
ötlet, mit ne tudnánk majd valóra váltani.
Másodsorban megtartva a régi hagyományokat szeretném újjakkal bővíteni a palettán
kat, hogy ezzel felpörgessük a pécsváradi fiatalok életét, hogy ne kelljen Pécsre menni, 
ha jól szeretnék érezni magukat. Jövőbeli programterveink sokszínűek, mind zenei stí
lust tekintve, mind érdeklődési köröket nézve. Tehát minden hónapban egy fix bulit 
szeretnénk szervezni és több kulturálisabb programot is az évek során, mint például 
2013 márciusában szeretnénk egy kiállítást szervezni a pécsváradi tehetséges fiatalok 
alkotásaiból.
A programjainkat tovább nem részletezném, de remélem hogy az új testület nem fog fa
lakba ütközni és meg tudjuk szervezni a nagyobb kaliberű ötleteinket is. Nagy örömmel 
vettem át ezt a tisztséget és mindent meg fogok tenni, hogy bár első női PIFÖ polgár- 
mesterként, de megálljain a helyem! Takács Andrea ifjúsági polgármester
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SZERELMES SZOMBAT
Valentin-nap után,

2013. február 16-árt, 
szombaton

„szerelmes menüvel 
és meglepetésekkel 
várunk minden friss és 
tartós szerelmespárt, 
barátaikat, 
vendégeiket...

14 órától a Pécsváradi 
Esküvő partnerei is 

várják az érdeklődőket 
a helyszínen egy 

személyes találkozóra!

Részletes program, partnerlista és menüsor hamarosan!

Érdeklődés és asztalfoglalás:
Tel: 72/671 235, 30/3878 435, 30/2206 370 

E-mail: kolostorvar@gmail.com

TISZTELT TELEVÍZIÓ NÉZŐK!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tarr KFT. 
RENDSZERÉN BELÜL JANUÁR lő-TÓL MEGVÁLTOZIK A 

KÁBELTV TELJES CSATORNAKIOSZTÁSA!
A PÉCSVÁRADI VÁROSI TELEVÍZIÓ (ÉS A KÉPÚJSÁG),

EGY HELYEN, A C8 (196,25 MHZ) CSATORNÁN,
A JELENLEGI „VlASAT 3” HELYÉN LESZ NÉZHETŐ!

Kérjük a jelzett napon hangolják újra tv
KÉSZÜLÉKEIKET!

Bővebb info és teljes csatornakiosztás 
MEGTEKINTHETŐ 

LESZ A WWW.TARR.hu HONLAPON!

Kézilabda szakosztály hírei

Tolna KC- Pécsvárad 33 - 25 (18 -13)
Női NB II. kézilabda mérkőzés
Pécsvárad: Sándor - Farkas Nanetta 1, Szöllősi 2, Gál 2, 
Gyenis Patrícia 10, Puskás 2, Farkas Adél 8 
Csere: Pető (k), Emmert, Rozsán, Gyenis A.
A szezon utolsó mérkőzése is olyan volt, mint az idény. 
Hektikus.
Összegzést készítve: Nem számoltunk azzal, hogy több meg
határozó játékosunkat elcsábítják más egyesülethez valamint 
azzal sem, hogy ellenfeleinknél volt válogatott pl. Mátyás Au
guszta, Tóth Mária és több NB I-ben is megfordult játékos 
szerepel.
Lesz mit megoldanunk a szezonkezdésig levő hat hétben.

A művelődési központ és sportcsarnok állandó foglalkozásai
A művelődési központban számos szakkör várja 
a település lakóit. A szakköröket elsősorban 
a gyermekek és fiatalok veszik igénybe, de 
találhatnak elfoglaltságot a felnőttek is az 
intézményekben.

Képünkön:
A társastánc résztvevői tangót tanulnak

Amennyiben valamelyik foglalkozás felkeltette 
figyelmüket, a részvételről és egyéb feltételekről 
a helyszínen a vezetőknél illetve a művelődési 
központban kaphatnak további információt.

Az alábbiakban napi bontásban közöljük az itt folyó tevékenységeket:

Hétfő díszítőművészeti szakkör
zumba
aerobik
Zen-Bu-Kan-Kempo

vezető: Ömböli Béláné 
vezető: Rauschenberger Gabriella 
vezető: Nyika Éva
vezető: Novotny Bence

Kedd bébi torna vezető: Nyika Éva
gyógytorna vezető: Pere Annamária
nyugdíjas torna vezető: Jagados Diána

Szerda aerobik vezető: Nyika Éva
akrobatikus rock’n roll tánc vezető: Jagados Diána
társastánc vezető: Győrök Attila
Zen-Bu-Kan-Kempo vezető: Novotny Bence

Csütörtök bébi torna vezető: Nyika Éva
hastánc vezető: Tóth Krisztina
néptánc vezető: Kácsor Klaudia
női kórus vezető: Dr. Kutnyánszky Csaba

PÉNTEK aerobik vezető: Nyika Éva
baba-angol vezető: Czirokné Higi Réka
akrobatikus rock’n roll tánc vezető: Jagados Diána
modern tánc vezető: Lovasi Bálint (Rovó Attila)
sakk vezető: Lantos Levente

mailto:kolostorvar%40gmail.com
http://WWW.TARR.hu


TORKOS CSÜTÖRTÖK - ÖRÖMTELI HÍREKKEL

az István Király Étterem is csatlakozik az országos akcióhoz: 
10 órától este 20 óráig várjuk kedves vendégeinket

féláron kínált ételeinkkel!

TAN FOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR,

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR
KATEGÓRIÁKBAN

Helyszín'.

PÉCSVÁRAD
MŰVELŐDÉSI

KÖZPONT

Időpont:

2013. január 24., 16:00
Várjuk a további jelentkezőket!

17.30 órakor pedig örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket az

c. nyertes pályázatunkról.
Részletesen bemutatjuk, hogy a csaknem 300 milliós turisztikai attrakciófejlesztés 

keretében milyen felújítások, fejlesztések valósulnak meg a várban!
Legyen Ön is részese a sikernek!

Bővebb információ:
Link Antal iskolavezetőnél

Pécsvárad, Hegedűs Imre u. ” 
Tel.: 06-20/926-9061, 72/465-5

PECSVARADI POLGÁRŐRSÉG

Ügyeleti telefonszámunk, ami éjjel-nappal hívható: 

70-278-71-15

Az esetleges adományokat, támogatói befizetéseket 
a következő számlaszámra várjuk: 

50300044-10001428

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 Közpon
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

Az Extra kábeltv csomagra 
előfizetők 2013. február 28-ig 
díjmentesen nézhetik 
a Digitális Univerzum / 
programcsomagot is, így / 
közel 130 TV-csatorna / 
kínálatából választhatnak. ,

130 TV-csatorna, *
köztük 8 Discovery Networks f 
csatorna! » .

mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
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