
AZ USZODA NYITVA TARTÁSA:Újra megnyílt a tanuszoda
Két hónap szünet után újra üzentei a város uszodája, melyet január l-jei hatállyal zárt be az 
intézményt fenntartó önkormányzat a működtetés magas költségei miatt. A tavaszi időszak 
beindulásával március 1-jétől végre ismét birtokukba vehették a medencét az úszni vágyók, az 
általános iskolások számára pedig folytatódhatott az úszásoktatás.

■ Hétfőtől péntekig: 6-21 óráig

■ Pénztámyitás: 6:00 óra

■ Pénztárzárás: 20:00 óra

A medence fettötése után néhány nappal már megkezdődhetett az úszásoktatás az általános iskolások számára
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2008 végén hosszas vitákat követően 
kényszerült a képviselő-testület az uszoda 
bezárására, hiszen amellett, hogy a 40 millió 
forintos kiadású uszoda csak 4 millió forintos 
bevétellel működött, a város költségvetése is 
nehezebb helyzetbe került a tavalyi év során, 
így a fűtési szezon időszakára történő átmeneti 
beszüntetést a testület többsége indokoltnak 
találta. A rendelkezésre álló néhány hónapban 
viszont megkezdték a garanciális javításokat, 
melyeknek egy részét sikerült is elvégezni a 
nyitásig, és a kötelező vízcserére is sor került. 
Az önkormányzat az átgondoltabb működtetés 
érdekében időközben kidolgozta az uszodát is 
magába foglaló Kodolányi János Általános 
Művelődési Központra vonatkozó működési 
stratégiát, melyet a képviselő-testület február 
23-ai ülésén ismertett Tóth Györgyi, a KJÁMK 
intézménycsoport vezetője. Az uszoda 
hétköznapokra korlátozott nyitvartása mellett 
változások történtek a személyzet körében is. 
Az uszoda megvált eddigi önálló karban
tartójától, és a továbbiakban az ÁMK korábbi 
karbantartóival látja el a feladatokat. 
Látványos változás még a helyi Tourinform 
Iroda áthelyezése a művelődési központ 1-es 
irodájából az uszoda pénztárhelyiségébe, ahol

most a Tourinform nyitvatartási idejében (08- 
16) az iroda munkatársa értékesíti az uszodai 
bérleteket, 06-08 és 16-20 között pedig az 
újonnan felvett pénztáros-takarító veszi át a 
feladatot. Mindkét úszómester továbbra is 
betölti munkakörét, a vezető úszómester 
feladata közé tartozik továbbá az úszó
csoportok toborzása, az uszoda reklámozása, 
cégeknek való kiajánlása, a személyzet pedig 
látogatottsági statisztikát is vezet. Mivel az 
uszoda elsősorban úszásoktatás céljából 
létesült, az általános iskolások órarendjéhez 
igazodva egyelőre hétköznapi nyitvartatással 
működik, de igény esetén a testület fontolóra 
veszi a hétvégi nyitvartás bevezetését is az 
órák esetleges átcsoportosításával.

Március 1-jén, reggel 8 órakor a vasárnapi 
munkaszüneti nap ellenére a tervezettnek 
megfelelően kinyitott a tanuszoda, ezen a 
napon az úszók ingyenesen vehették igénybe a 
medencét. Néhány nap múlva megkezdődött a 
téliszünet utáni első uszodában tartott 
testnevelés óra is az általános iskola diákjai 
számára. Tájékoztatóul közüljük az uszoda új 
nyitvartási rendjét, valamint jegy- és bérlet
árait. ■

FELNŐTT

Napijegy 750 Ft

10 alkalmas bérlet 5000 Ft

20 alkalmas bérlet 9000 Ft

30 alkalmas bérlet 12000 Ft

1 fős szauna WDJ'Í:

2 fős szauna 1375 Ft

3-4 fős szauna

10 alkalmas 1 fős szauna 15000 Ft

10 alkalmas 2 fős szauna

Éves magánbérlet MDH!

Éves céges bérlet 95000 Ft

Családi jegy
(2 felnőtt és legalább 1 gyerek) 1500 Ft

Pályabérlés 3000 Ft

NYUGDÍJAS, GYEREK
Napijegy 400 Ft

10 alkalmas bérlet 3750 Ft

20 alkalmas bérlet 6750 Ft

30 alkalmas bérlet 9000 Ft

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM • 2009. MÁRCIUS

Pécsváradi



2 pécsváradi hírmondó

Elfogadásra került az idei 
költségvetési tervezet

Elfogadásra került a február 9-ei testületi 
ülésen az önkormányzat 2009. évi költség- 
vetése, melynek tervezett bevételét a 
képviselő-testület 1.136.974.000 forintban, 
kiadását 1.174.113.000 forintban állapította 
meg. A testület az egyensúly megteremtéséhez 
37.139.000 forint működési hitel felvételét 
tervezi. Az Intézményi Gondnokság, valamint 
a részben önálló intézmények kiadásai 
(összesen 561.940.000 forint) az előzetes 
számítások alapján a következőképpen 
alakulhatnak az idei évben, g

Intézményi Gondnokság: 50.050.000.- 
Szociális Gondozási Központ: 93.155.000.- 
Kodolányi János Általános Művelődési 
Központ: 418.735.000.-

• Német Nemzetiségi Óvoda: 94.655.000.-

• Általános Iskola: 236.770.000.-

• Alapfokú Művészeti Iskola: 34.050.000.-

• Fülep Lajos Művelődési Központ, Könyvtár, 

Sportcsarnok, Színház: 53.260.000.-

kz önkormányzat 2009. évi 
gazdasági programja

A képviselő-testület február 23-ai ülésén 
elfogadta a dr. Bíró Ferenc polgármester által 
ismertetett 2009. évi gazdasági programot, 
melynek kiemelt célja a költségvetési hiány 
csökkentése.

Ennek egyik legfontosabb lépéseként az 
önkormányzati intézményrendszer átvilágí
tását, valamint működési költségeik raciona
lizálását fogalmazta meg a tervezet. A testület 
abban bízik, hogy ennek az intézkedésnek a 
segítségével többek között az esetleges 
pénzügyi tartalékok felkutatása, illetve a 
nyitvartási idők megváltoztatása során 
bizonyos mértékű hiánycsökkentés idézhető 
elő. Dr. Bíró Ferenc hangsúlyozta az 
energiahatékonysági racionalizálás fontos
ságát a közeljövőben, ehhez szorosan 
kapcsolódik többek között a thermál-kút 
beüzemelése, melynek projektje már 
folyamatban van. A bevételnövelő intéz
kedések közé tartozhat az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanok értékesítése, de a 
legnagyobb bevételi forrásokra továbbra is a 
pályázati összegekből számíthat az önkor
mányzat.

A közeljövő legsürgetőbb fejlesztései 
közül nélkülözhetetlenné vált a központi 
iskola épületének, valamint a Vár utcai 
óvodának a felújítása, ezekhez mindenképpen 
pályázati lehetőségek után kell néznie a 
testületnek. Idén is meghirdetésre kerül majd a 
funkcióbővítő városfejlesztési pályázat, 
melyet a tavalyi évben sikertelenül pályázott

meg az önkormányzat. A művelődési 
központban időszerűvé vált egy gépészeti 
felújítás, a WC-blokkok korszerűsítése, a 
megüresedett szolgálati lakás felhasználásával 
pedig épületbővítésre is lehetőség nyílhat. A 
két korábban említett intézmény felújítása 
prioritást élvez, ez utóbbit csak akkor pályázza 
meg az önkormányzat, ha anyagilag össze- 
egyezthető az iskola-és óvoda-felújítással. A 
pályázatokhoz szükséges önrészt a tavalyi 
évben kibocsátott kötvényekből kívánják 
fedezni. Továbbjutott már egy pályázat, ami a 
Dombay-tavi Ifjúsági Tábor funkció
bővítéséhez nyújtana támogatást, és folya
matban van a ravatalozó felújítása is, melyet az 
önkormányzat önerőből, összesen kétmillió 
forintos költséggel tud véghezvinni. A 
gazdasági program tervbe vette még a város- 
karbantartók munkaeszközeinek korsze
rűsítését is, mert a jelenlegi szerszámok nem 
alkamasak a megfelelő munkavégzésre.

Dr. Bíró Ferenc kiemelte, hogy a jelenlegi 
közállapotokra való tekintettel, különös
képpen a közsszférát vélhetően továbbra is 
sújtó központi intézkedésekkel számolva ezek 
lehetnek az önkormányzat valóban reális 
tervei az idei év gazdasági fejlesztéseivel 
kapcsolatban. ■

Szociális koncepció készül
Hajléktalanok jelentek meg Pécsvárad utcáin 
ez év januáijában. Városunkban ugyan elvétve 
volt már példa hasonló esetre, a hajléktalan
jelenség azonban egyelőre ismeretlen volt a 
településen. A helyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak 
összesen négy hajléktalanról kellett rövid időn 
belül gondoskodnia, akik a leghidegebb téli 
időszakban jelentek meg az utcákon. Miután 
az érintettek elutasították a legközelebbi 
menedékhelyre való szállítás lehetőségét, 
azonnali intézkedésként helyileg kellett 
megoldani elhelyezésüket. A szociális 
bizottság által folytatott rendkívüli bizottsági 
ülést követően a hajléktalanokat elsőként a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat épüle
tében, majd ezt követően az önkormányzati 
tulajdonban lévő volt Schillinger-házban 
helyezték el. Az önkormányzat a képviselő- 
testület döntése értelmében április 1-jéig 
biztosítja ezt az épületet havi 5000 Ft 
pénzösszeg, valamint tisztántartási kötele
zettség fejében az ottlakók számára.

Hutvágner Rozália, a szociális bizottság 
elnöke az önkormányzat feburár 9-ei ülésén a 
bizottság nevében az ilyen és hasonló 
krízishelyzetek megelőzésére egy szociális 
koncepció kidolgozását javasolta a testület 
számára, melynek egyik fontos elemeként egy 
átmeneti otthon létesítésének szükségességét 
is megfogalmazta. Egy ilyen épület kiala
kításához a testület ezentúl figyelemmel kíséri 
a pályázati lehetőségeket. ■

A kulturális bizottság 
döntései

A Kulturális, Idegenforgalmi és Tájékoztatási 
Bizottság előteijesztését ismertette Apaceller 
József, a bizottság elnöke február 9-én a 
képviselő-testület előtt. A bizottság döntése 
értelmében az idei évben gazdasági 
megfontolásból elmarad a hagyományos FA 
Alkotótábor, melyet tavaly rendeztek meg 
hetedik alkalommal Pécsváradon. A bizottság 
emellett javaslattal élt a tábor további 
jövőjével kapcsolatban, melyben legfontosabb 
lépésként a tábor szakmai és szervezeti 
megújítását fogalmazta meg, esetleg új 
képzőművészeti ágaknak, valamint pécsi 
művészeti karos hallgatóknak a bevonásával. 
Az idei feladat a korábban elkészült művek 
feldolgozása, kategorizálása lenne, mely a 
város turisztikai vonzerejét is növelhetné 
majd.

Apaceller József tájékoztatta a testületet a 
Szent István Napok nyári kulturális 
programsorozat szervezésével kapcsolatos 
fejleményekről, a tervezett előadásokról és 
azok költségeiről. A várható előadások között 
szerepel Tamási Áron Énekesmadár című 
darabja (Turay Ida Színház, Sopron), A 
muzsika hangja (Veszprémi Pannon 
Várszínház), Pozsgai Zsolt Janus című 
drámája (Veszprémi Petőfi Színház), valamint 
a Misina Néptánc Együttes előadása.

A bizottság ismertette azt az árajánlatot, 
melyet a Pécsváradi Hírmondó kivitelezésére 
tettek az elmúlt időszakban. Az újonnan 
felajánlkozó cég egy tördelőszerkesztői és 
nyomdai munkálatokat is magába foglaló 
kedvező ajánlatot tett, amely az eddigiekhez 
képest lényegesen csökkenthetné az újság 
költségvetését. Dr. Bíró Ferenc kiemelte, hogy 
a szóban forgó lehetséges költségekkel és a 
hirdetések bevezetésével együttesen a 
számítások szerint több mint egymillió 
forinttal lehetne csökkenteni az önkor
mányzati lap éves kiadását, ami a 2008. évben 
2.609.076 Ft-ot tett ki. A képviselő-testület 
egyhangú döntése alapján az önkormányzat 
három hónapra szóló szerződéssel az új céget 
bízta meg a Hírmondó kivitelezésével. ■

Egyéb hírek
•Hohmann István alpolgármester az 
önkormányzat február 9-ei ülésén lemondott 
alpolgármesteri tiszteletdíjáról.

•Az önkormányzat 2 fő pályázatírót vett fel 
annak érdekében, hogy az idei évtől nagyobb 
sikerekkel pályázhasson. A részmunkaidős 
alkalmazottak mellé egy eredményes EKF- 
pályázat esetén még 1 fő főállású szakember 
felvételére nyílik majd lehetőség. Az új 
pályázatírók már be is kapcsolódtak a 
TÁMOP-pályázat előkészítésébe, munkájukat 
a LEADER-csoport is segíti.
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•Idén áprilisban köszönthetjük újra pannon
halmi vendégeinket Pécsváradon, akikkel a 
két éve zajló ismerkedő találkozások után 
hivatalos kapcsolatfelvételre készül városunk. 
A pannonhalmi delegáció a tervek szerint 
április 22-én érkezik településünkre, az 
ünnepélyes aláírásra pedig másnap, a Szent 
György Napok fel vezetőjeként kerülhet sor.

•A képviselő-testület felhívja minden kedves 
pécsváradi lakos figyelmét, hogy a szemét- 
szállítással kapcsolatos kérdésekre, prob
lémákra a következő elérhetőségeken kaphat 
pontos tájékoztatást:

BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. 
7632 Pécs, Siklósi út 52.
Központi ügyfélszolgálat:

72/501-101,72/502-111 
Fax: 72/805-333,
Zöldszám: 80/200-590 
Email: biokom@biokom.hu,

ugyfelszolgalat@biokom.hu 
http: www.biokom.hu

MINT ÖN IS BIZTOSAN TUDJA:
ADÓJA 1+1%-ÁVAL ÖNÁLLÓAN 

RENDELKEZHET MINDEN ÉVBEN. 
1%-OT EGY CIVIL SZERVEZETNEK 

(EGYESÜLETNEK VAGY 
ALAPÍTVÁNYNAK) AJÁNLHAT FEL, 

1%-OT PEDIG EGY 
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZNAK.

A nagyobb magyarországi egyházak 
technikai számai (másik 1%!):

Magyar Katolikus Egyház - 0011 
Magyarországi Evangélikus Egyház - 0035 
Magyarországi Református Egyház - 0066

TÁMOGASSUK A HELYI 
CIVIL SZERVEZETEKET, 

ALAPÍTVÁNYOKAT ADÓNK 
1%-ÁVAL!

Az alábbiakban közzétesszük az 1%-os 
támogatásra jogosult helyi egyesületek, 
alapítványok nevét, adószámát és fontosabb 
tevékenységeiket:

Család és Közösség Alapítvány
Adószám: 18312801-1-02
1998-ban alakult pécsváradi személyek és cégek 
részvételével. Családsegítő szolgálatot 
működtetett, majd néhány év után 2007-ben az 
alapítók döntése következtében ismét aktív lett. A 
Közösségi Kerekasztal bábáskodásával csalá
dokat támogató, közösséget építő és erősítő 
tevékenységeket szervezett, pályázatokat adott be 
és pályázatok megvalósításában működött közre 
(Kossuth-tér zöldövezeti rehabilitációja, adventi

vásárok, rászorulók karácsonyi ajándékozása, a 
város adventi díszkivilágítása stb.). Ezt a vállalt 
feladatot ez évben is folytatni szeretné. Ehhez kéri 
a lakosságot, hogy adójának 1%-ával járuljon 
hozzá az alapítvány tevékenységének sikeréhez. 
Köszönjük! (Számlaszámúnk: OTP 11731104- 
20007085)

Freundeskreis von Péesvárad /Pécsváradi 
Németek Baráti Köre/
Adószám: 19031594-1-02 
Az 1990-ben alakult klub a helyi németség 
összefogására, érdekeinek képviseletére alakult. 
Legfontosabb feladatának a német nyelv elevenen 
tartását, a pécsváradi és környékbeli sváb 
szokások és hagyományok felkutatását, 
felelevenítését tekinti. Ezért vállal a klub tevékeny 
szerepet a Német Kisebbségi Önkormányzattal 
összefogva a Német Olvasótábor, illetve több 
nagyrendezvény megszervezésében is, mint pl. a 
Maifest vagy a Német Nemzetiségi Mulatság. 
Állandó résztvevője az egyéb városi rendez
vényeknek is, valamint mozgatórugója a 
testvérvárosi kapcsolatoknak.

Hagyományőrző Művelődési Egyesület 
Adószám: 18301629-1-02
2009-ben új vezetéssel, megújult erővel igyekszik 
a csoport megőrizni a sárközi hagyományokat 
Zengő-várkonyban. A ruha- és kelléktár 
felújításához és a magyar kultúra terjesztéséhez az 
Ön támogatására is szükségünk van! Segítségét 
köszönjük!

„Küldj egy mosolyt” Alapítvány
Adószám: 18309957-1-02
Alapítványunk a BMÖ helyi iskolájába 
beiskolázott tanulók számára nyújt támogatást 
szociális, kulturális, sport, nevelési, oktatási, 
egészségügyi, és életkörülményekhez szükséges 
feltételek megteremtésére, fejlesztésére. Segítjük 
tanulóink önálló életkezdését, kiemelkedő 
teljesítményüket jutalmazzuk. Támogatjuk peda
gógusaink szakmai továbbképzését. Fontos 
feladatunk a hátrányos helyzetű fiatalok 
patronálása, a gyermekvédelmi gondoskodás alatt 
álló tanulók társadalmi integrációjának elő
segítése.

Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete - Péesvárad 
Adószám: 18317899-1-02
Egyesületünk segíti az idős embereket napi 
gondjaikban, problémáikban. Figyelnek 
egymásra, tartalmas közös programokat, 
kirándulásokat szerveznek. A nyugdíjas években 
is fontos, hogy új élményekkel és ismeretekkel 
gazdagodjanak és ezzel életminőségüket javítsák. 
Köszönettel fogadjuk adójuk 1%-át! Ha Önöknek 
fontos, hogy szüleik, nagyszüleik milyen aktívan 
élik nyugdíjas éveiket, kérjük, támogassa 
egyesületünket!

Pécsváradért Alapítvány
Adószám: 19035615-2-02
Az alapítvány a Pécsváradon működő azon amatőr 
művészeti csoportok, szakkörök, egyesületek, 
civil szervezetek kulturális támogatását tűzte ki 
céljául, melyek egészségügyi, oktatási, szociális 
gondozási, diák- és tömegsport, környezet- és 
műemlékvédelem, illetve természetvédelem 
területén fejtik ki tevékenységüket.

Péesvárad Középfokú Oktatásáért Alapítvány 
Adószám: 18301753-102 
Az alapítvány támogatja a II. Béla Középiskola 
tanulóinak szabadidő- és sporttevékenységét, 
kulturális igényeik kielégítését, tanulmányi

kirándulásaikat, az oktatásukat segítő eszközök 
fejlesztését.

Pécsváradi Napköziotthonos Óvodák 
Alapítvány
Adószám: 18314456-1-02
Célunk az óvodásaink életkörülményeinek 
javítása, tárgyi feltételek biztosítása, foglalkozási 
eszközök, játékok beszerzése, hagyományápolás, 
rendezvények szervezése, a német és az angol 
nyelv játékos megismertetése.

Pécsváradi Spartacus Sportkör
Adószám: 19941091-1-02
A Pécsváradi Spartacus Sportkör a városban és a 
környező településeken biztosítja a szabad
idősport és a versenysport lehetőségeit.

Pécsváradi Várbaráti Kör
Adószám: 19029902-1-02
A Várbaráti Kör célja a város történelmi, 
kulturális, szellemi értékeinek, épített és 
természeti környezetének megóvása, védelme, 
dokumentálása. Mindezek szellemében 
emléktáblákat helyez el, konferenciákat, 
előadásokat, kiállításokat szervez, kiadványokat 
jelentet meg (Pécsváradi Füzetek sorozat
címmel). Városi Múzeum megnyitásán is 
dolgozik.

Segítőkéz a Mozgássérültekért Alapítvány 
Adószám: 18312526-1-02
A Segítőkéz a Mozgássérültekért Alapítvány 
abból a célból jött létre, hogy támogassa a 
Pécsváradon működő Mozgáskorlátozottak 
Egyesületét, és az egyesületbe tartozó tagokat. 
Célunk a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
egyenlőségének elősegítése. Kérjük, adója 1%- 
ának felajánlásával segítsen, hogy segíteni 
tudjunk!

Társadalmi Összefogás az Iskolai Nyelv- 
oktatásért
Adószám: 19035550-1-02
Célja a nyelvoktatás fejlesztése, technikai 
eszközök beszerzése, könyvek és jutalomkönyvek 
vásárlása, nyelvi táborok szervezése, partner- 
iskolákkal való kapcsolat ápolása.

Tarkabarka Alapítvány
Adószám: 18327348-1-02
A Tarkabarka Alapítvány célja annak elősegítése, 
hogy a fiatalok szabadidejüket aktívan és 
hasznosan töltsék. E cél elérése érdekében kiemelt 
feladataink: a környezetvédelem jelentőségének 
tudatosítása a fiatalok körében, természetjárás, 
túrázás szervezése; kulturális értékek megőrzése, 
alkotótáborok szervezése; oktatási intézmények 
számára erdei iskola szervezése, ismeretterjesztés, 
oktatás; játszóház működtetése az egészen fiatalok 
számára. 2009-ben adója 1%-ával Ön a következő 
célok megvalósításához járulhat hozzá: Baba- 
Mama játszóház működtetése, nyári táborok 
szervezése hátrányos helyzetű gyermekek 
számára. Köszönjük! www.tarkabarka.com

Zengő Néptánc Egyesület
Adószám: 19032502-1-02
Az egyesület elsődleges célja a hagyományápolás, 
a régi népszokások gyűjtése, rendszerezése, 
megőrzése, színpadra állítása. Adományaikból 
rendszeres táncházat, kézműves foglalkozásokat, 
gyermek játszóházakat szerveznénk, hangfelvételt 
készítenénk, hogy minél szélesebb körben 
megismertessük lakóhelyünk kincseit. Támoga
tásukat előre is köszönjük! ■

mailto:biokom%40biokom.hu
mailto:ugyfelszolgalat%40biokom.hu
http://www.biokom.hu
http://www.tarkabarka.com
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Az alsó tagozat hírei

A farsang havát a karneváli hangulat, az 
izgatott készülődés, a maszkabáli dalok 
tanulása, a színes álarcok és dekorációk 
készítése jellemezte az alsó tagozaton. Persze 
nemcsak a gyerekek és a pedagógusok, de a 
szülők is jócskán kivették részüket e 
munkából, hiszen a jelmezek elkészítése vagy 
beszerzése az ő feladatuk volt. Ebben az évben 
az álarcosbál jeles napra, február 13-ára, 
péntekre esett. Az ehhez a naphoz fűződő 
babonák közül a fekete macska ötletét 
valósították meg azok az alsós tanító nénik, 
akik követve a többéves hagyományt, jelmezt 
öltöttek. Zenés bevonulásukkal osztatlan 
sikert arattak tanítványaik körében, valamint 
megalapozták az est jó hangulatát. Ezután 
farsangi verseket hallhattunk német és magyar 
nyelven Borbás Diána 1 .b, illetve Pere Gergő 
és Matesz Kornél l.a osztályos tanulók 
előadásában, majd a 4.b osztályosok adtak elő 
egy „állati” táncot, a Kérem a következőt! című 
rajzfilmsláger kíséretében. Bubó doktort és 
társait Fuller Botond, Panta Kamilla, Vörös 
Blanka, Wagner Tímea és Weigert Klaudia 
elevenítették meg a színpadon.

A fő műsorszám tanulóink osztályonkénti 
felvonulása volt, ötletesebbnél ötletesebb 
egyéni és csoportos jelmezekben. A hangulat 
akkor hágott tetőfokára, mikor az Eurodance 
tánccsoport tagjai eljárták fergeteges 
matróztáncukat. A bál elérkeztével Hock 
Norbert hangulatos zenéjére együtt ropták 
álarcban a gyerekek és a tanító nénik. Idén 
rengeteg tombolatárgyat sorsoltunk ki, 
amelynek köszönhetően tanulóink többsége 
elégedetten távozott a havas estében. A farsang 
sikerességéhez sokan hozzájárultak: 
köszönjük Gungl Lászlónénak az est 
megszervezését és lebonyolítását, a kedves 
szülőknek a felajánlott tombolatárgyakat és a 
büfét. A tanító néniknek az előkészületeket, a 
gyerekeknek pedig a jókedvet és lelkesedést! 
A jelmezbál több mint 90.000 Ft bevételt 
hozott az alsó tagozatnak, amelyet az 
osztályok között egyenlő arányban osztottunk 
el.

A következő héten tanulmányi verse
nyekre készülhettek a jelentkezők: február 20- 
án, pénteken került sor a Bendegúz NyelvÉSZ 
Gyermekakadémia anyanyelvi, valamint a 
Zrínyi Ilona Matematikaverseny iskolai 
fordulóira. Reméljük, tanulóink eredmé
nyesen szerepeltek, és minél többen remény
kedhetnek a továbbjutásban.

A farsangi időszak végén, február 21-én 
rendezte iskolánk a hagyományos szülők- 
nevelők bálját, melyen több mint 250 szülő és 
pedagógus mulatott együtt. A bevétel 190.000 
Ft lett.

Ebben a hónapban valósult meg az alsó 
iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója. A 
korszerű berendezések energiát megtakarítva 
biztosítják számunkra a megfelelő hőmér
sékletet.

Felsős híreink
Január 27., kedd. Ma tartottuk a német 
szavalóversenyt. A versenyzők a 4. óra után 
hazamehettek, hogy időben elkészüljenek, és 
visszaéljenek a kétórás kezdésre. Miután Petz 
Anna tanárnő bemutatta a zsűrit, elmondta, 
hogy mely évfolyamok lesznek együtt, a 
versenyzők sorszámot húztak, és elmondták a 
versüket. Amíg a zsűri döntött, bennünket 
megvendégeltek 1-1 szelet kuglóffal és 
narancslével.

A következő eredmények születtek: 5. 
évfolyam: 1. Jéhn Máté - 5.b; 2. Bálint 
Benjámin - 5.a; 3. Békefi Bianka - 5.b és 
Taksonyi Nikolett - 5.a. 6. évfolyam: 1. Becker 
Norbert - 6.a; 2. Resch Roxána - 6.b; 3. Árvái 
Dorottya. 6.b. 7. évfolyam: 1. Stang Dorottya 
7.c; 2. Török Alexandra 7. c; 3. Jéhn Márk 7.b. 
8 évfolyam: 1. Simor Kamilla 8.b; 2. Tóth 
Gabriella 8.b; 3. Horváth Jennifer 8.b. 
Különdíjat kapott Kleisz Bálint az 5. b 
osztályból, mert ő a versét nyelvjárásban 
mondta el.

Az első helyezettek továbbjutottak a 
megyei fordulóra, melyet február 21-én 
tartottak Villányban. Itt Stang Dorottya 
második, Simor Kamilla első helyezést ért el. 
Ők április végén részt vehetnek az országos 
döntőn. Gratulálunk nekik és felkészítő 
tanáraiknak, Mosonyi Katalinnak és Scháfifer 
Józsefnek.

Borbás Leila 5.b

Február 3-án tartottuk a művelődési 
központban a Kodolányi János ÁMK felső 
tagozatosainak reneszánsz vetélkedőjét, 
amelyen minden osztályból ötfős csapatok 
mérték össze tudásukat. Az „összecsapást” 
Lantos Istvánné tanárnő és Friesz Péter tanár 
úr szervezte.

A versenyt az énekkarosok - Boris 
Sándorné tanárnő zongorakíséretével - 
reneszánsz dalokkal nyitották meg. A

feladatok a reneszánsz zenéről, történelemről 
és művészetekről szóltak. Szerepelt közöttük 
képfelismerés, keresztrejtvény, kakukktojás és 
végül egy fogalmazást készítettek a 
versenyzők a reneszánsz korról. Az ötödik
hatodikosokat és a hetedik-nyolcadikosokat 
külön értékelték. Nagyon szoros eredmények
születtek.
I. 6.b I. 8.b
II. 6.a II. 7.b
III. 5.b III. 7.a

Mi nézőként szurkoltunk az osztályunk
csapatának, amelynek meg is lett az
eredménye: első lett a 6. b!
Az első három helyezett csapat tanulói egy- 
egy oklevéllel és csokival lettek gazdagabbak, 
valamint tavasszal egy egynapos kiránduláson 
vehetnek majd részt.

Pusch Dalma, Kisjoldi Diána 6.b

Az Országos Lotz János helyesírási és 
szövegértési verseny megyei fordulóján Tolnai 
Gréta a Baranyából induló versenyzők közül 
103 ponttal a legjobb helyezést érte el, ezért 
március 20-21-én részt vehet az országos 
döntőn, melynek egyik helyszíne Bonyhád 
lesz. Gratulálunk Grétának és felkészítő 
tanárának, Lantos Istvánnénak.

Mint minden évben, idén is megrendeztük 
iskolánkban a farsangi bált. A mulatságot 
hosszas felkészülés előzte meg. Ebben az 
évben is a hetedikesekre hárult a feladat nagy 
része, hiszen ők árulták a tombolát, a 
belépőjegyeket, és még a ruhatárról is 
gondoskodtak.

Nyolcadikosok lévén mi a büfében 
kedveskedtünk a vendégeknek sok finom
sággal. Ajelmezbál napja február 6-ára esett. A 
sok-sok előkészület megtette a hatását, a 
művelődési ház a farsang legvidámabb 
színeiben pompázott. A 3 órakor kezdődő 
mulatságot mi, vagyis a nyolcadikos lányok
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nyitottuk meg egy táncos előadással, amelyet 
Bánfai Zsoltné tanárnő tanított be nekünk. 
Ezután kezdődött a jelmezes felvonulás. Sok 
érdekes, vicces, bohókás maskarát láttunk, s 
szerencsére néhány öltözék megdolgoztatta 
rekeszizmainkat is. Ezek után egy rövid tánc 
következett, amíg a zsűri meghozta döntését. A 
tombolasorsolást ismét nagy izgalommal 
vártuk, hiszen idén is sok értékes nyereményt 
lehetett hazavinni. Utána a jelmezesek 
értékelésére került sor, amelyen néhányan egy- 
egy tortával lettek gazdagabbak. Innentől 
kezdve már csak a fergeteges mulatozás 
játszotta a főszerepet. Muzsikusunk szinte 
megállás nélkül fújta a legismertebb sláge
reket. Szerintem mindenkinek remek hangu
latban telt el a délutánja, bár mi, nyolcadikosok 
kissé szomorkodtunk, hiszen ez volt az utolsó 
farsang, amelyet iskolánk tanulójaként 
eltölthettünk. Viszont a késő estig tartó 
mulatság elfeledtette velünk bánatunkat, így a 
végén mi is jókedvűen távoztunk az idén is 
nagyszerűen sikerült bálból.

Simor Kamilla 8.b

Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, Szabó Gyöngyi |

„Aranyos” sikerek a Kodolányi 
János ÁMK Zeneiskolájában

Iskolánk immáron harmadízben rendezte meg 
a Baranya Megyei Zene- és Művészeti Iskolák 
Klarinét és Szaxofon Találkozóját február 20- 
án. A rendezvényen 16 iskola közel 60 
növendéke vett részt. Apaceller József 
igazgató köszöntő szavai után dr. Bíró Ferenc 
polgármester tartott megnyitó beszédet, 
melyben kiemelte a zeneoktatás fontosságát 
városunkban, és egyben támogatásáról 
biztosított bennünket. Mindezek után kezdetét 
vette a szakmai versengés.

Az idei versenyen igen magasra tették a 
mércét a tanárkollegák. Kötelező darab nem 
szerepelt a kiírásban, ezért mindenki saját 
maga által választott művet játszhatott. Ennek 
eredményeként magas színvonalú, olykor már 
előadóművészi szintet elérő produkciók 
hangzottak el. A nap folyamán három

hangversenyen 57 produkciót értékelt a 3 fős 
szakmai zsűri, melynek elnöke Arnóth Zoltán 
klarinétművész, tanszékvezető, egyetemi 
adjunktus, tagjai Szendrői Zsuzsanna 
szaxofonművész és Török Elek klarinét,- 
basszusklarinét művész voltak. A délutáni 
szakmai beszélgetésen lehetőség nyílt a 
növendékek személyre szóló értékelésére is 
tanár-zsűri konzultáció keretében.

Nem véletlenül hagytam a végére a 
lényeget! Szeretném, ha a cikk végén 
mindenki úgy mosolyogna ahogy most én, 
amikor ezeket a sorokat írom. Most is 
borzongással tölt el, ha felelevenítem a péntek 
délutáni eseményeket. Tóth Gabriella 
harmadéves szaxofonos, Poller Péter 
előképző szaxofonos, Fischer Kristóf 
negyedéves klarinétos növendékeim a 
legmagasabb elismerésben „KIEMELT 
ARANY” minősítésben részesültek. Csodá
latos növendékeim vannak, akikkel kitartó, 
szorgalmas munkával gyönyörű hónapokat 
éltünk meg, amíg a darabokon dolgoztunk. 
Csodálatos kolléganőm van, Papp Gyuláné, 
Anikó személyében, aki rengeteg munkával és 
nagyszerű zongorajátékával segítette a

produkciók létrejöttét. A tanár számára véget 
ér a munka abban a pillanatban, amikor a 
tanítvány kiáll a színpadra. Akkor, ott már csak 
Ő és a zongorista van. A rengeteg gyakorlás 
eredménye életre kelt egy végtelennek tűnő, 
hömpölygő, gyönyörű dallamvilágban.

Kedves Olvasó! Amikor növendékeink 
sikereiről írunk - legyen zongorista vagy 
rézfüvós - minden siker és produkció mögött 
hosszú hónapok, sőt évek kitartó gyakor
lásának eredményét halljuk. Épp ezért arra 
buzdítok mindenkit, hogy járjanak hang
versenyekre, ismeijék meg azt a világot, 
amelyben mi élünk!

Hálás köszönet mindazoknak, akik azon 
munkálkodtak, hogy ez a rendezvény létre
jöhessen.

Kreszits Margit klarinéttanár |

A rendezvény támogatói:
Péesvárad Város Önkormányzata;
Pannon Filharmonikusok, Pécs;
Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft., Péesvárad; 
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet, Bonyhád

. BABAFARSANG

Immár második alkalommal hívták az 
óvodásnál fiatalabb korosztályt babafarsangra 
a városban, ezúttal a BabaMama Klub 
szervezésében. Sajnos, a bárányhimlő és az 
influenza megtizedelte a vendégeket, de ennek 
ellenére kellemes délelőttöt töltöttek el együtt 
a malackák, macik, méhecskék, Piroskák, 
labdák, cowboyok és persze az anyukák, 
nagymamák zeneszó, sütemény és forró tea 
mellett.

G. B. B.

Fotó: Bognár Mária
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Tavaszi programok a 
MÍVES TOJÁS 

MÚZEUMBAN

Nagyhét, húsvét, locsolkodás, hagyo
mányápolás és hímes tojás - mindez 
hozzátartozik Zengővárkonyhoz, ehhez a 
mecsekaljai kis faluhoz, és az itt működő 
Míves Tojás Múzeumhoz. Minden évben, így 
az idén is lázas munka kezdődik a múzeum 
szervezésében az ősi ünnep jegyében. 
Mindenek előtt maga a múzeum rendezi át a 
gyűjtemény anyagát, hogy új fényben 
tündököljön az idelátogatóknak, akiknek 
száma egyre csak szaporodik - tavaly például 
kb. 15 000-en jártak nálunk a világ minden 
tájáról, Japántól Kanadáig.
A tojásdiszítő népművészet összegyűjtött 
remekeinek páratlan látványa, a szépség 
sugárzása az ünnep emelkedett hangulatát 
kínálja a szemlélőnek. Az ünnepi felkészülés 
időszakában ezért is érdemes felkeresni a 
múzeumot, vannak azonban egyéb események 
is, melyek vonzóak lehetnek az idelátogatók 
számára. Az évek folyamán azt tapasztaltuk, 
hogy húsvét táján a múzeumban meg
növekszik a visszatérő látogatók száma, akik 
úgy gondolják, hogy a múzeum hangulata, 
látványa, az ott szervezett rendezvényeken 
való részvétel már része lett saját ünnepi 
felkészülésüknek is. A díszített tojásokhoz 
fűződő népszokásokkal, hagyományokkal 
való megismerkedés során az érdeklődők 
megtudhatják, hogy nemcsak a keresztényi 
feltámadás ünnepének jelképe a hímes tojás, 
hanem a tavaszvárás, a természet meg
újulásának, az élet keletkezésének, a 
szerelemnek, a párválasztásnak is; meg
tanulhatják, hogy a tojásdíszítés valójában 
sokkal régebbi eredetű tevékenység, mint 
magának a húsvétnak az ünneplése. A Míves 
Tojás Múzeum a következő tavaszi prog
ramokat kínálja az érdeklődök számára az idei 
évben:

Nagy heti programok

Virágvasámapon kerül megrendezésre az 
Ifjúsági Tojásfestő Verseny, ami az idei évtől 
kezdve nemzetközivé válik. A10-19 év közötti 
résztvevőket egy, a hazánkban és a környező 
országokban tevékenykedő jeles tojás
díszítőkből álló nemzetközi bíráló bizottság 
véleményezi az előzetesen beküldött munkák 
alapján, majd közülük választja ki azokat, 
akiket meghív a versenyre. A múzeum 
természetesen az utánpótlásról is gondos
kodik, a kevésbé ügyesek versenyen kívül 
ülhetnek asztalhoz és tanulhatnak tojást festeni 
a nagyhét minden napján.

A Hímes tojás szeretteinknek program 
keretében szakértő kezek, neves tojásfestők 
segítik az alkotások létrejöttét. Nem kell 
azonban mindenkinek okvetlenül elsajátítania 
a tojásfestés tudományát ahhoz, hogy hímes 
tojáshoz jusson, ugyanis kedvére válogathat a 
múzeumban megvásárolható szebbnél-szebb 
hímesek, ajándéktárgyak közül.

A nagyhét folyamán (2009. április 3. - 
április 9.) tojásfestő bemutatókra is sor kerül: 
naponta 10-től 18 óráig, szombaton 10-től 13 
óráig. Ekkor az idelátogató közönség nemcsak 
a kiállított műtárgyakban gyönyörködhet, 
hanem nyomon követheti, hogy hogyan válik 
egy közönséges tyúktojás igazi hímessé. Az 
idei ráadás a tojáspatkolás bemutatása 
(hétfőtől szerdáig).

Húsvét héfőn, reggel 9-től a Zengő- 
várkonyi Népiegyüttes Húsvéti locsoló című 
néptáncos műsorával a nap folyamán többször 
is köszönti az idelátogatókat.

Húsvéti kiadvány

A múzeum az irodalomkedvelők számára is 
tartogat meglepetést. A Nincs több csoda csak 
egy: a Feltámadás című kötet húsvéti 
aktualitás: antológia, mely a XX. századi jeles 
magyar íróknak és költőknek a húsvétról, a 
természet tavaszi megújulásáról szóló 
írásainak és verseinek egyedülálló gyűj
teménye. A könyv megvásárolható a 
múzeumban, illetve megrendelhető a honlap 
„Kiadvány” menüpontja alatt.

Hasznos tudnivalók:
www.tojasmuzeum.ini.hu 
toj as@museum .hu 
Tel: 00-36-72-466-605 
Fax:00-36-72-566-012 
Nyitvatartás: minden nap 10-18 óráig, 
szünnap: szerda (Nagyhét kivételével) 
Csoportoknak előzetes telefonos bejelent
kezését kérjük.

„A múzeumban kicsik és nagyok egyaránt 
elmerülhetnek a tojásfestés rejtelmeiben" ■

Folytatódik a Világjáró Klub előadássorozata
2005 őszén Ripszám István, az Országos 
Erdészeti Egyesület Helyi Csoportjának 
titkára javaslatára előadássorozat kezdődött a 
művelődési központban. Az erdészet 
munkatársai elsőként novemberben tartottak 
vetítéssel színesített beszámolót utazásaik 
érdekesebb eseményeiről Nagy hegyek között 
címmel. A később Természetbarát Klub névre 
keresztelt, havonta megtartott rendezvények 
hamarosan állandó közönséget vonzottak. Az 
évek során már Világjáró Klub néven 
futó sorozatban Kínától 
Alaszkáig, Korzikától a
Mount Blanc-ig megtett

számos útról hallhatott élménybeszámolót a 
nézőközönség. Az előadásokon nem csak a 
főszervező, Ripszám István (valamint lányai, 
Dorka és Réka) élménybeszámolóit halhattuk, 
hiszen dr. Novotny Iván is több alkalommal 
osztotta meg kerékpáros tapasztalatait, de 
meghívott volt már Szendrő Szabolcs, az 
országos hírű fotós-hegymászó, Kulcsár Péter,

Merk István és Varga Jenő is. Legutóbb, ez év 
februárjában, Varga Jenő a Dolomitokban tett 
„hosszú hétvégi” kirándulásukról számolt be 
egy érdekes történelmi kitérővel, melyben az I. 
világháborúról mutatott be számos kevésbé 
ismert részletet. A hónapról hónapra visszatérő 
nézők, családtagok és a program iránt 
érdeklődők március 11-én Marosi András 
előadását tekinthetik meg a pekingi 
paralimpiáról, a legközelebbi előadás pedig 

április elején várható.
A rendezvény nyitott, mindenkit 

sok szeretettel várnak a 
szervezők.

http://www.tojasmuzeum.ini.hu
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A ZENGŐ ÖT ÉVE 

Találkoztak a hegy védői
Öt éve, 2004. február 13-án zajlott le a „Zengő- 
csata" néven emlegetett esemény, a Zengőért 
folytatott több éves, kitartó tiltakozó küzdelem 
jeles pontja. 2009. február 14-én, Bálint napján a 
Civilek a Zengőért Mozgalom szervezői 
megemlékezésre hívták mindazokat, akik annak 
idején rendszeresen vállalták a hegy őrzését, a 
győzelemig tartó folyamatos, kitartó munkát.

A Zengő szelleme puha, fehér hótakaróval 
várta védőit. Az induláskor orkán erejű szél 
próbálta visszatartani azokat, akik nem ijedtek 
meg a tél kemény fellépésétől. A fák közé érve 
megszelídült a szél ereje és kellemes sétává tette a 
túrázók számára a csúcs megmászását. Leg
feljebb az elől haladók birkóztak a hatalmas 
hófúvások okozta torlaszokkal. Odafenn kisütött 
a nap, a csúcson a hetényiek, pécsváradiak és régi 
kedves vendégeik örömmel üdvözölték egymást. 
Eljött Budapestről Koltay Erika filmrendező és 
családja (2007-ben mutattuk be Pécsváradon „A 
ZENGŐ” című filmjét). Ugyancsak eljöttek a 
Greenpeace képviselői, Tömöri Balázs, Zmeskal 
Zita és Csáky Roland (akkor a Greenpeace 
kampányfelelőseként, most a WWF Magyar- 
országi képviseletében). A Civilek a Mecsekért 
Mozgalmat Vicze Csilla képviselte Pécsről. 
Kedves színfoltja volt a találkozónak a Pécsett 
tartózkodó nemzetközi önkéntesek csapata. A 
francia, német, litván lányok érdeklődve 
hallgatták az elmúlt évek eseményeit.
Délben Antal Géza apátplébános imájával és 
humorral átszőtt visszapillantásával kezdődött a 
megemlékezés. Herbert Tamás köszöntötte a 
közel 100 fős társaságot. Gállos Orsolya az 
emlékezés szavai után felolvasta dr. Bíró Ferenc 
polgármester üdvözlő sorait (aki elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni a programon.), 
végezetül Illés Zoltán kömyezetpolitikus szavait 
tolmácsolta.

Csáky Roland méltatta azoknak az éveknek, 
küzdelemnek a jelentőségét, társadalmi hatásait. 
Ugyan nem váltottunk rendszert, mint a Bős- 
Nagymarosi tiltakozó mozgalom, de a Zengő

AII. Béla Középiskola életéből
Lezajlottak iskolánkban a középiskolai központi 
felvételik, a környék több mint 80 tanulója írta 
nálunk dolgozatát. Azóta már sorra jönnek a 
jelentkezések gimnáziumi és szakközépiskolai 
osztályunkba.

Február elején 10. osztályos közép- 
iskolásaink szlovákiai sítáborban voltak, mind a 
hóviszonyok, mind a hangulat kiválónak 
bizonyult.

Végzős tanulóink február 15-ig jelent
kezhettek az érettségi vizsgára és a felső- 
oktatásba. Intézményünk érettségi vizsgáira több 
külsős tanuló is jelentkezett, így a tanévvégi 
vizsgaidőszak elég zsúfoltnak ígérkezik. Külön 
öröm számunkra, hogy 31 esti gimnáziumi tanuló 
és 4 előrehozott érettségire jelentkező felnőtt is 
regisztráltatta magát.

A február hónap a 2009. március 10-12 
között megrendezendő országos pékversenyre

Évente találkoznak február 13. környékén a Zengő védői.

Fotó: D. K.

ügye ma is hivatkozási alapul szolgál számtalan 
környezetvédő eseménynél, tiltakozásnál. 
Egyfajta úttörő munkát végeztünk. Csáky Roland 
kiemelte a közösséggé kovácsolódást, a 
környezetre való odafigyelést, a környezet
tudatos magatartást. Mint mondta, máshol az ügy 
végeztével megszűnik ez a fajta összetartozás, az 
itteni közösség azonban azóta is összetart, 
rendszeresen találkoznak, emlékeznek. Ez adja a 
Zengő-védők egyediségét, és ez példaértékű.

Walter Gyula pincéjében családias hangulat 
fogadta a félszáz betérőt. A közösen elfogyasztott 
pörkölt és forralt bor után Illés Zoltán (aki közben 
megérkezett feleségével) beszélt a környezet- és 
természetvédelem fontosságáról, az éppen 
aktuális ügyekről, a térségünket érintő faki
termelésekről. Az élhető világ megóvása 
mindannyiunk feladata, mindenki tehet érte. 
Mindig kell egy ember! - zárta gondolatait.

A napot Csizmadia László „ Harckép
csarnok'' címmel összeállított portrésorozata 
zárta. Az 1200 kép (12000 képből történt a 
válogatás) számtalan kedves arcot villantott fel, 
visszaidézte a Zengő védőit, események sorát 
elevenítette fel. A tiltakozás hónapjainak és 
szereplőinek évszakonként felvillanó képe 
mindenkiben felidézte a védelem időszakát. 
Valaki megjegyezte: milyen sokat féltünk, 
aggódtunk, a képeken mégis „csupa derűs, 
mosolygós, bizakodó arcot látni”...

Dretzky Katalin I

való felkészülés jegyében zajlik. Szakoktatóink a 
képzőhelyekkel együtt készítik fel verseny
zőinket, de a szervezés is nagy odafigyelést 
igényel az iskola minden dolgozója részéről. 
Várjuk az ország minden tájáról érkező 
tanulókat, szakoktatókat és iskolaigazgatókat,

A Nyugdíjas Egyesület 
hírei

A pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete 
januárban megtartott éves közgyűlésén 
összegezte az elmúlt év eseményeit. A 140 fős 
tagsággal rendelkező civil szervezet nagyon 
mozgalmas és tartalmas esztendőt tudhat maga 
mögött. Számtalan közös szórakoztató 
rendezvényt, előadást, kirándulást szerveztek 
és aktívan működnek a művészeti csoportok is.

A 2009-es esztendőben változatlan 
lendülettel folytatják munkájukat. Februárban 
vidám farsangi mulatságot szerveztek.

Március 10-re már javában készülnek a 
klub férfitagjai műsorukkal. A klubnap egyben 
nőnapi ünnepség, és ez alkalomból a 
bonyhádi nyugdíjasklubot látják vendégül.

Március 28-án részt vesznek a nagyatádi 
Szépkorúak Művészeti Fesztiválján, ahol 
bemutatkozik az asszony tánckar, férfikórus és 
a német nemzetiséget képviselve a Link 
házaspár. A 18 szereplőt 30 klubtag kíséri 
majd, akik 3 napot töltenek a gyógyvizéről és 
tisztaságáról híres kisvárosban.

Településünket az a megtiszteltetés érte, 
hogy május 23-án Pécsváradon rendezik meg a 
Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az 
éveknek” Országos Szövetség megalaku
lásának 20. éves jubileumi ünnepségét. Az 
esemény részleteiről később beszámolunk.

Farsang az Idősek Otthonában
Vidám farsangi mulatságot tartottak 

február végén a pécsváradi Idősek Ottho
nában. A Link házaspár német és magyar 
dalokkal szórakoztatta az időseket, míg 
Kőberling Jenő „mindenkinek elhúzta a 
nótáját”.

Kárpátiné Kovács Zita ■

hisz ezzel a versennyel is iskolánk szakmai 
színvonala nyert elismerést, és Péesvárad is ismét 
szerepelhet az országos híradásokban. Hosszú 
évek óta tanulóink az első helyek valamelyikén 
végeznek, ezzel jeles szakmai vizsgát szerezve, 
így idén is nagyok az elvárásaink.

A hónap másik eseménye a kisérettségik és 
szakmai vizsgák megszervezése intézmé
nyünkben, ami azt hivatott elősegíteni, hogy 
tanulóink még magasabb százalékkal tehessék le 
érettségi vizsgájukat, ami felvételinek minősül is 
egyben.
Február hónapban két alkalommal voltunk 
színházlátogatáson Pécsett. A Pécsi Nemzeti 
Színházban a Spartacus című balettet tekintettük 
meg, míg a Kamaraszínházban az utóbbi évek 
talán legszínvonalasabb előadását nézhettük: 
Brecht Koldusoperáját. ■
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A Pécsváradi Várbaráti Kör 2009. évi közgyűlése
Az egyesület február 6-án tartotta évi rendes 
közgyűlését, amelyen sok szép eredményről 
adhattak számot:

A Művelődési Minisztérium megadta a 
Múzeum Működési Engedélyét.

Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa 
felvezető évének programján támogatást nyertek 
konferencia és kiállítás rendezésére.
Az önkormányzat Kulturális és Oktatási 
Bizottságától kapott támogatásból pedagógus és 
köztisztviselői sírokat újítottak fel, és elké
szítették a római katolikus temető fotódoku
mentációját (Gállos Orsolya).

A Pécsváradért Alapítvány és Baranya 
megye Önkormányzata kiadványaikhoz nyújtott 
támogatást.

A Város és Faluvédők Szövetsége emlék
lapját vehették át.

Dretzky Katalin, a kör titkára az egyesület 
gazdálkodásáról adott számot, amit a közgyűlés 
elfogadott.

Megemlékeztek az eltelt évben elhunyt 
tagtársakról és azok tevékenységéről: Molnár 
László erdészről, Várkonyi Antalnéról, Kolmann 
Józsefnéről, Kovács Ferencnéről, Somlai 
Jánosról és Weghmann Hertáról. Köszöntötték 
az új belépőket: a berkesdi Dani Józsefnét, 
Gyenis Sándort, Gyenis Sándornét, Gyenis 
Józsefnét és Komor Lászlónét, a pécsi dr. Kézdy 
Balázsnét, a szegedi Rattay Margitot, a 
pannonhalmi Szilágyi Kemált, a budapesti Szabó 
Andrást és Szabó Andrásnál, Pécsváradról pedig 
dr. Merics Imrét, Szeibert Jánosnét és Várkonyi 
Imrénét.

Gállos Orsolya egyesületi elnök számolt be a 
Pécsváradi Várbaráti Kör 2008. évi tevékeny
ségéről. Februári ülésükön döntöttek első ízben a 
Pécsváradi Várbaráti Kör emlékérme 
odaítéléséről. Az 1848-as forradalom 160. 
évfordulójára, 2008. március 15-re több 
megemlékezéssel készültek: Nagy Imre Gábor 
főlevéltáros a Pécsváradi negyvennyolcasok 
címmel idézte fel Hegedűs Imre mellett sok 
névtelen hős emlékét.

Sok éves előkészület után megrendezték a 
Felvidékiek Pécsváradon című kiállítást a helyi 
családok közreműködésével. A Pécsváradi 
Várbaráti - Kör ezzel tisztelgett az emlékkő 
felállítása előtt. A kiállítást dr. Andrásfalvy 
Bertalan emlékezetes beszéde nyitotta meg, 
tárogatón közreműködött OrmándiLászló.

A Leányvásár alkalmával rendezte meg a kör 
a Pécsváradi fehér kerámiák című kiállítást, 
megnyitotta: Vándor Andrea muzeológus, helyi 
népdalokat énekelt Pusch Réka.

Szabó László szobrászművész újrafaragta a 
Városháza kapudíszét.

Műemléki sétát vezetett Szabó Éva a 
Mozgás-korlátozottak Országos Találkozóján, a 
kerekes-székeseknek Dretzky Katalin vetített 
képeken mutatta be a város nevezetességeit. 
Gállos Orsolya a Kossuth tér műemlékeit mutatta 
be városnéző sétán és más alkalmakkor is több 
vezetést tartottak a várban.

Ünnepi közgyűlést tartottak a vár átadásának 
20. évfordulója alkalmával. Ekkor adták át a 
Pécsváradi Várbaráti Kör emlékplakettjét első 
ízben Molnár Zsuzsának és dr. Kófiás Mihálynak. 
Ekkor jelent meg a Pécsváradi Füzetek 1. száma: 
Vértes Lászlóné, Horváth Klára: Egy huszadik 
századi várkisasszony című visszaemlékezései, 
NC A pályázat támogatásával. Azóta sem lankadó 
nagy érdeklődés kísérte a könyv bemutatóját.

Az augusztus 20-diki koszorúzás alkalmával 
Szent István szobránál a kör elnöke, Gállos 
Orsolya önkormányzati képviselő mondott 
ünnepi beszédet.

A Kígyós Emlékkor találkozóját a pécsváradi 
zománcképek gyűjteményének szentelte, amely 
Kígyós szervezésében jött létre. A neves 
művészek alkotásait Dretzky Katalin őrizte meg a 
művelődési házban, ahol a képek ma is láthatóak. 
Májusban tettek kirándulást a legdélebbre került 
magyar népcsoportnál, Székelykevén, az Al- 
Dunán. Júniusban Kalotaszeget és Torockó 
vidékét járták be, szeptemberben Trogirban 
töltöttek szép napokat. Novemberben még 
Szlavóniába látogattak, Kutjevo és Djakovo 
nevezetességeihez. A kirándulásokat Dretzky 
Katalin szervezte és vezette Burján István 
muzeológussal együtt.

Áprilisban indultak a szokásos Peónia
túrára, előtte azonban megnézték a hegy 
védelméről készült újabb dokumentumfilmet, 
Varga Éva: A lelkekben élő hegy, a Zengő című 
alkotását. Szeptemberben túráztak az Őrtüzek a 
Mecsekért közös programjában, és nagy siker 
koronázta 17. Óévbúcsúztató Zengő-túrájukat.
A Kulturális Örökség Napjain Pécsett járták be a 
világörökségi helyszíneit és a Klimó Könyvtárat. 
Fekeden a népi építészet példaértékű meg
mentését tekintették meg. Októberben házigazdái 
voltak a Várak és várbaráti körök nemzetközi 
konferenciájának.

2009-es terveik közül már megvalósult a 
Kossuth-szobor megtisztítása március 15.

l/ártúra Erdélyben Fotó: Sárközi Katalin ■

alkalmával Rauschenberger András munkájával, 
aki a sírok helyreállítását is elvégezte. Tavasszal a 
várudvaron lévő levendulakertet állítják vissza 
eredeti állapotába.

Az idei Peónia-túra április 18-án tart a 
hosszúhetényi Nagymezőre. Május 1-3-án 
(péntek-vasárnap) a Világörökség Fertő-Hanság 
Nemzeti Parkba látogatnak (a program 
szervezése már folyamatban van).

Június 25-28-án a Felvidékre, a Vág 
völgyébe terveznek kirándulást, a török elől 
menekülő pécsváradi bencések nyomában. 
Nagyszombat, Nyitra, Trencsén, Bajmóc vára 
szerepel a tervekben. A Pécsváradi Várbaráti Kör 
Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa felvezető 
évének programján konferenciát és kiállítást 
szervez A pécsváradi monostor szerepe a 
pécsváradi egyházmegye létrejöttében címmel 
augusztus 14-15-én a várban. A hely kutatói, 
történészek és régészek, világi és bencés kutatók 
tartanak előadásokat.

Megemlékeznek dr. Entz Béla professzor 
halálának 60. évfordulójáról.

Nemes Endre festőművész születésének 100. 
évfordulóján, november 6-án szülőházán a kör 
emléktáblát helyez el.

Folytatják a sírok, emlékművek helyre- 
állítását. Március 15-re megtisztították a 
Kossuth-szobrot. Idén az első világháborús 
emlékművet, Berchtold Mária grófnő síremlékét, 
és két pedagógus sírt állítanak helyre.

A közgyűlés idén az emlékplakettet Szabó 
Éva és Freund János vezetőségi tagok számára 
szavazta meg a kör szellemében folytatott 
sokéves értékőrző tevékenységükért. A plakettet 
az augusztusi konferencián adják át.

A Várbaráti Kör hétfőnként, 14-18 óra között 
tart egyesületi órát a művelődési házban. A 
körtagok ekkor intézhetik egyesületükkel 
kapcsolatos ügyeiket Dretzky Katalin, a kör 
titkára segítségével.

-nn-
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A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE ÉS KLUBJA
A Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi 
csoportja és klubja már hosszú évek óta a 
legnagyobb tömegeket megmozgató közösségi 
szerveződések közé tartozik városunkban. Az 
évtizedes múltra visszatekintő klubélet, és az idén 
15. évébe lépő egyesület nem csak a 
mozgássérülteknek, hanem számos egyéb 
érdeklődőnek jelent tartalmas közösségi 
időtöltést, kikapcsolódást és segítséget 
mindennapi élete során. Gyarapodó taglátszáma 
és élénk közösségi élete más civil szerveződések 
számára is példamutató lehet, hiszen zömében 
egészségügyileg és mozgásában korlátozott 
embereket képes aktivizálni, ezzel is mutatva, 
hogy megfelelő érdekképviseleti lehetőséggel, 
közösségi programok szervezésével egymás életét 
is tartalmasabbá, színesebbé lehet tenni. A 
tavalyi és az idei jubileum kiváló alkalom arra, 
hogy egy rövid visszapillantást vessünk a múltra, 
és bemutassuk a szervezetet azoknak is, akik 
számára eddig ismeretlen volt ennek a hosszú 
idők óta aktív és egyre népesebb közösségnek a 
tevékenysége...

Mi, pécsváradi mozgássérültek korábban a 
megyei központhoz tartoztunk, nem volt önálló 
szervezetünk, helyi képviseletünk. Az összekötő 
az akkori község mozgássérültjei és a megye 
között Vadász László volt, aki önként, 
jószándékból látta el ezt a feladatot. Mivel a 
létszám egyre gyarapodott, felmerült az igény 
egy helyi csoport létrehozására, hogy 
sorstársaink egyszerűbben, kényelmesebben, 
helyben tudják intézni ügyeiket, és ha bármilyen 
problémájuk, kérdésük van, találjanak valakit 
helyben, aki segít. A helyi csoport 1994-ben 
alakult meg, dr. Szabó Ferenc megyei elnöki 
megbízatása kezdetén. Az alakuló ülésen a 
tagcsoport titkárának Gungl Jánost választottuk 
meg, aki 2003-ig lelkiismeretesen látta el 
feladatát. Tulajdonképpen neki köszönhető, hogy 
ez a kis csapat még ma is létezik, és még ma is 
aktív.

Az egyesület feladatául tűzte ki többek 
között a hivatalos ügyintézést, a tagfelvételt, a 
LÁT-ügyintézést, a tanácsadást, valamint a 
kapcsolattartást mind a csoport tagjaival (14 
településen 216 tag), mind az önkor
mányzatokkal, vállalkozókkal és más civil 
szervezetekkel. Mivel mindezekért már nem 
kellett Pécsre beutazni, egyre többen csatla
koztak hozzánk. Elsőként ekkor merült fel egy 
klub létrehozásának a lehetősége is, hogy a 
tagság kikapcsolódási, szórakozási igényeit is 
kielégíthesse, ennek megvalósítására azonban 
még egy ideig vámunk kellett.

A csoport életében az 1997-98-as évek 
hozták meg a változást. A helyi csoport 
támogatása, segítése érdekében Gungl Jánossal 
létrehoztuk a Segítőkéz a Mozgássérültekért 
Alapítványt, melynek célja a helyi sérült emberek 
és a csoport támogatása. Az alapítvány 
létrehozásához szinte valamennyi tagtársunk, és 
több vállalkozó is anyagi segítséget nyújtott. 
Következő lépésként nekiálltunk egy klub

Á tízéves klubtalálkozó, előtérben a támogatókkal

megszervezésének, melynek vezetésére Németh 
Jánost kértük fel. Bár egyre többen jelezték a 
közös programokra az igényt, kezdetben nagyon 
nehéz volt kimozdítani a sérülteket otthonaikból, 
elhitetni velük, hogy fontos emberek közé járni, 
hogy számukra is jó az együtt töltött idő. Talán a 
szégyenérzet, hogy bottal, kerekesszékkel 
közlekednek... vagy egyszerűen a megszokott 
elkülönülés volt az oka? Ez ma már nem számít, 
hiszen többségüket sikerült ráébresztenünk, hogy 
együtt, egymásért tenni csak akkor tudunk, ha 
találkozunk. A helyi csoport folyamatosan 
fejlődött, és egyre több embert sikerült bevonni a 
közös programokba.

Az idő pedig gyorsan repült... Az egyesület 
életében is elérkeztünk egy vezetőségváltáshoz, 
Gungl János távozott az élről egyéb elfoglaltságai 
miatt. Helyét 5 évvel ezelőtt Németh János 
váltotta fel, tavaly januártól pedig Györkő 
Tiborné vezeti a csoportot. A klub vezetésében 
Németh János helyét Póth Józsefné vette át, 
tavaly januártól pedig Gungl Jánosné szervezi a 
közösségi életet. A mindenkori klubvezetőknek 
alapvető feladatául szabtuk, hogy szponzorokat 
keressenek, és a szórakoztató klubnapok mellé 
szervezzenek olyan alkalmakat is, ahol a tagság 
ismereteit is bővítheti. Nagyon fontosnak 
tartottuk, hogy anyagilag ne terheljük meg a 
klubtagokat, hiszen szinte kivétel nélkül 
valamennyien rokkantsági nyugdíjból élnek, ami 
köztudottan kevés. Ennek jegyében telt tehát az 
elmúlt több mint tíz év. Számos előadást 
hallgattunk meg: széleskörű ismeretekre tettünk 
szert az egészséges életmód, a közlekedés, az 
adózási ismeretek terén, de hallgattunk aktuális 
ismeretteijesztö előadásokat is. És természetesen 
sokat mulattunk is együtt: farsangoltunk, 
névnapoztunk, karácsonyváró rendezvényen 
ajándékoztuk meg tagjainkat, s hogy szponzo
rainkról se feledkezzünk meg, vacsorás estet 
szerveztünk évente, a tiszteletükre és a magunk 
örömére is.

A tavalyi év sok szempontból volt fontos a 
klub számára. Tavaly lettünk 10 évesek, amit egy 
születésnapi bulival ünnepeltünk meg támo
gatóink társaságában. Örömmel vettük, hogy 
szinte valamennyien eljöttek együtt ünnepelni 
velünk. Ebben az évben rendeztük meg eddigi 
fennállásunk legnagyobb rendezvényét is, egy 
országos találkozót a mozgássérülteknek a 
Dombay-tónál, melyen közel 180 sorstársunk 
vett részt. Többen azóta is visszatértek, hogy 
megnézzék, amit az idő rövidsége miatt akkor 
nem tudtak megtekinteni. A rendezvény 
sikerességéhez tartozik, hogy itt született a 
döntés, hogy a kiskunhalasi csoporttal testvér

kapcsolatot alakítunk ki. Ennek eredménye
képpen júliusban már a kiskunhalasiak vendég
látásának örvendhettünk, ők pedig idén 
látogatnak el hozzánk a Város Napjára. A klub 
tagjai közül többen részt vettek a városszépítési 
munkákban is a Kossuth téren, valamint a város 
különböző pontjain történő virágültetésekben. 
Mi így próbáljuk viszonozni a város segítségét. 
Az elmúlt év nagy eseménye klubunk életében, 
hogy az augusztusi ünnepi önkormányzati ülésen 
elismerő oklevelet vehettünk át az esély- 
egyenlőség elősegítéséért végzett munkánkért.

Az idei évben is egy igen jelentős év
fordulóra készülünk, hiszen idén ünnepeljük a 
helyi egyesület megalakulásának 15. évfordu
lóját, melyet május 23-án szeretnénk megtartani a 
Zengő étteremben. Ezúton is várjuk tagjainkat a 
közös ünneplésre, melyre jelentkezni a klub
napokon, fogadónapokon lehet. Természe-tesen 
idén is számos előadást hallgathatnak meg az 
érdeklődők, melyekre mindenkit nagyon sok 
szeretettel várunk. A tervek között szerepel még 
egy háromnapos kirándulás Gyulára, melyre a 
májusi klubnapig várjuk a jelentkezéseket.

Köszönettel tartozunk szponzorainknak, 
közülük is állandó támogatóinknak (a teljesség 
igénye nélkül): Pécsvárad, Zengővárkony, 
Geresdlak, Erzsébet és Kátoly önkormány
zatának, a Segitőkéz a mozgássérültekért 
Alapítványnak, a Pécsváradért Alapítványnak, 
az Arany cipó Kft.-nek, a Pécsváradi Városi 
Televíziónak, azEZ+AZ-nak, a COOPKft.-nek, a 
Korona mosodának. Valamennyiüknek 
szeretnénk megköszönni ezúton is, hogy 
segítségükkel színesebbé tudjuk tenni társaink 
életét.

Fontosnak tartjuk, hogy a klub nyitott legyen 
mind más mozgássérült csoportok felé, mind az 
egészségesek világára. A klub tagjai között éppen 
ezért egyre többen vannak, akik nem mozgás- 
sérültek. Bízunk benne, hogy egyesületünk és 
klubunk még hosszú ideig lesz kedvelt 
találkozóhelyünk. Klubnapjaink minden hónap 
első keddjén délután 3 órától vannak a 
művelődési házban. Továbbra is várunk 
mindenkit közénk, függetlenül attól, hogy 
mozgássérült-e.

Köszönjük városunknak és minden támoga
tónknak a segítséget, és kéijük, ha lehetőségeik 
engedik, a jövőben se feledkezzenek meg rólunk.

Györkő Tiborné ■

Kirándulás a Szilajka-völgyben, Szilvásváradon (2006)
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A Pécsváradi 
Spartacus Sportkör 

éves közgyűlése

pécsvárad
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Február 19-én éves közgyűlésre hívta össze 
tagságát és az érdeklődőket a Pécsváradi 
Spartacus Sportkör elnöke, Spannenberger 
János, aki széleskörű beszámoló keretében 
ismertette többek között az elmúlt év 
jelentősebb sporteseményeit, a helyi 
szakosztályok tavalyi eredményeit, a sportkör 
pénzügyi helyzetét, az elnökség előző évi 
részletes munkafeladatait, valamint kitért a 
2009-es évhez kapcsolódó tervekre.

2008 egyik kiemelt eseményének 
tekinthető a labdarúgó-szakosztály fenn
állásának 80 éves jubileuma, melyhez 
kapcsolódóan számos esemény - bajnokcsapat 
találkozók, PMFC gálamérkőzés, emlék- 
kiállítás - keretén belül emlékeztek meg a 
Pécsváradon mai napig legnépszerűbb sportág 
elmúlt évtizedeiről. A kézilabda területén 
kiemelendő esemény a szakosztálynak az 
utánpótláscsapattal való kibővítése Valentai 
Csaba edzővel az élen.

Mivel a költségvetés racionalizását 
követően az önkormányzat többízbeni 
támogatása ellenére sem sikerült megfelelő 
mértékben csökkenteni a pénzügyi hiányt, az 
elnökség az eddiginél nagyobb energiát 
fordított a szponzorkeresésre. Az elmúlt év 
pénzügyi mérlege alapján a sportkör 16 730 
126 Ft-os kiadással és 17 139 151 Ft-os 
bevétellel zárta az évet.

Az egyesület dicséretben részesítette 2008 
legjobb sportolóit, akiknek ezúton is 
gratulálunk eredményes szereplésükért:
• Sakk: Lantos Levente
• Thai-box: Pusch Kornél
• Kézilabda: Schulteisz Barbara
• Labdarúgás:

U16 Schaffer Balázs 
U19 Varga Mihály 
Megyein. TóthL. Vince 
NBIII. Dénes Sándor 
Öregfiúk Fullér Zoltán

KÉZILABDA
Csapatunk 2009. március 7-én kezdi a bajnok
ságot Pécsett a Vörös Meteor ellen.

Eddigi edző mérkőzések eredményei:
Pécsvárad-Mágocs 23-21
Pécsvárad- Vörös Meteor 23-21
Mágocs Pécsvárad 22-41
A következő edzőmérkőzések várhatóak: 
2009. március 05. Mohács NBI1 Pécsvárad 
2009. március 27. Pécsvárad Szigetvár

Valentai Csaba felkérésére az utánpótlás 
csapatot segítette többjátékosunk a tornáikon 
és kupákon való szereplésen. A Hercegszántói 
és a Schlossberg Kupán játékosaink a 
következők voltak: Napiranna Viktória, 
Schuldeisz Barbara, Szatmári Réka, Muthig 
Viktória, Jdger Zsófia. Ezen játékosok

nagymértékben segítették a mérkőzések 
eredményes végkimenetelét, melynek 
eredményeiről az utánpótlás hírekből 
értesülhetnek. A mezőnyjátékosból lett 
kapusunkat, név szerint Schuldeisz Barbarát, 
akit Bodáné Noémi a csapat kapusedzője 
készített fel, egész évben nyújtott kitartó 
munkájúért és jó teljesítményéért a Pécsváradi 
Spartacus Sportkör legjobb kézilabda 
játékosának választott.

Utánpótláshírek
Februárban három eseményen vett részt a 
mindössze féléves múltra visszatekintő 
utánpótlás csapatunk. Hercegszántón a felnőtt 
csapatok részvételével megrendezett Farsang 
Kupán 2. helyezést értünk el, Napirana 
Viktória segítségével. A döntőben az NB II 
élmezőnyéhez tartozó Bácsbokod ellen 4 
gólos vereség bíztató ajövőt illetően.
A következő hétvégén Pécsvárad volt a 
helyszíne az Adidas Bajnokság Régiós 
Döntőnek. A saját korosztályukban jó 
színvonalú mérkőzéseket láthatott a szép 
számú szurkolóközönség. Itt nagy küzdelem

Felső sor: Kresz Kira, Nagy Nóra, Bajorics Edina, Schwab Evelin, Garai Nikolett, Gyenis Alexandra, Gyenis Patrícia 
Alsó sor: Gál Julianna, Grénus Gréta, Miklós Míra, Brand Petra, Brand Réka

LAPSZEMLE
Öt másik dél-dunántúli alkotóval együtt 

Fischer Máriát is beválasztották a Magyar 
Írószövetség Dél-dunántúli Csoportjába közli a 
Dunántúli Napló 2009. feburár 9-ei cikkje. 
Fischer Mária költő Hosszúhetényben él, de 
Pécsváradon született és itt is töltötte 
gyermekkorát. Piros mezők című önéletrajzi 
kisregényét, melyben Pécsváradhoz fűződő 
emlékeiről is vall, 2006-ban mutatták be a Fülep 
Lajos Művelődési Központban. Ma érett, 
színvonalas alkotóként ismerik el, ezt bizonyítja 
az Élet és Irodalomban megjelent recenzió is, 
mely a költőnő Máshol fiirdik a hold című 
verseskötetét az elmúlt év meglepetéskönyvének 
kiáltja ki. A recenzió az ÉS 2009. január 9-ei 
számában olvasható.

Egész oldalas interjú jelent meg GásznéBősz 
Bernadettről a Neue Zeitung nevű hetilapban, 
mely a magyarországi németek legnagyobb és 
legnépszerűbb sajtóorgánuma. A pécsváradi

után a 3. helyet sikerült megszerezni. 
Figyelembe véve, hogy az NB II. csapatok 
utánpótlásai is itt versenyeztek, ez igen szép 
teljesítmény. Köszönet a Városi Sportcsarnok 
vezetőjének, Bognár Gyöngyvérnek a 
helyszín biztosításáért.
Február 22-én helyi és környékbeli 
vállalkozók, valamint a Spartacus Sportkör 
szervezésében "Schlossberg Kupa" néven 4 
csapatos tornát rendeztünk megyei felnőtt 
bajnokságban szereplő csapatok részvételével. 
Fiataljaink, a felnőtt csapattól kölcsönkapott 
játékosokkal megerősödve, itt is helytálltak. 
Mágocs és Szigetvár ellen biztos győzelmet 
követően az utolsó mérkőzésen már kisebb 
gólkülönbség is elegendő volt az elsőség 
megszerzéséhez. A kupa végeredménye: 1. 
Pécsvárad, 2. Komló, 3. Szigetvár, 4. Mágocs. 
A torna legjobb játékosa a mindössze 14 éves 
Gyenis Alexa (Pécsvárad). Köszönjük a 
kupákat a felajánló Schlossberg Vendéglő, 
valamint az egyéb támogatást biztosító Q.P. 
Kft, Julianus Kávéház, Gyenis Péter, Brand 
Zoltán ésfelesége segítségét.

Valentai Csaba és Hódosiné Vadász Ildikó I

Német Kisebbségi Önkormányzat aktív tagja 
többek között a helyi németség iránti 
elkötelezettségéről, a szokások megőrzéséért és 
továbbadásáért végzett lelkes tevékenységéről, 
valamint ezzel kapcsolatos jövőbeli terveiről 
mesél az olvasóknak. A cikk az NZ december 9-ei 
számában található.

A német hagyományápolásért végzett eddig 
is ismert munkája mellett külön meglepetést 
jelenthet a pécsváradiak számára, hogy Gászné 
Bősz Bernadett a meseírásban is otthonosan 
mozog. Tavaly karácsonykor jelent meg a pesti 
Pataky Művelődési Központ gondozásában Az én 
mesém is benne van című könyv, melybe az 
általuk kiírt mesepályázaton legjobbnak ítélt 
alkotásokat válogatták be, köztük Az öntelt ház 
című mesét, melyet az író egykoron kisfiái 
számára talált ki. A mesekönyv a helyi városi 
könyvtárból is kölcsönözhető. (465-072, Pécsi út 2.)
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HIRDETÉSFELVÉTEL

A Hírmondó hirdetési felületet biztosít 
vállalkozói és lakossági hirdetések számára. 

A hirdetéseket a
pecsvaradLhirmondo@gmail.com 

emailcímre kéijük eljutatod (Bővebb 
információ: 06-20/996-9612, 465-123).
A hirdetésre szabható felületek árai a

következők.

1 oldal (183 x 267 mm): 40.000.-
1/2 oldal (89,5x267 mm 
vagy 183 x 131 mm): 20.000.-
1/3 oldal (58 x 267 mm 
vagy 183x86 mm): 15.000.-
1/4 oldal (89,5x127,5 mm 
vagy 182 x 62 mm): 8.000.-
1/8 oldal (43 x 127,5 mm 
vagy 89,5 x 62 mm): 4.000.-
Lakossági apróhirdetés 
(max. 10 szóig): 500.-

HELYESBÍTÉS
Előző számunk évértékelő cikkében tévesen 
jelent meg a helyi Mozgáskorlátozottak 
Klubja és a Nyugdíjas Klub tagjaiból 
toborzódott kórus, melynek neve helyesen 
Pécsváradi Vadrózsa Dalárda. Köszönjük az 
észrevételt, és a helyreigazítással együtt 
érkezett kiegészítéseket is, melyeket ezúton 
közlünk.
Pécsváradi Vadrózsa Dalárda
Tagjai: Bárdi János, Borbély Ilona, Böröcz 
Péterné, Buszlauer Miklósné, Dálnoki 
Ferencné, Fullér Pálné, Gyenis Ferencné, 
Gyenis Ferenc, Nagy Katalin, Nagy Vincéné, 
Németh János, Pataki Gyuláné, Rizsányi 
Györgyné, dr. Steindl László, Szabó Gyuláné, 
Valkai Pál.
Művészeti vezető: Bárdi János
Vezető: Németh János
A dalárda szívesen fogad új tagokat, 
elsősorban férfiakat. A dalárdával 
kapcsolatban további kérdésekkel, kérésekkel 
a dalárda vezetőjéhez szíveskedjenek fordulni, 
az alábbi elérhetőségek egyikén: Németh 
János, Pécsvárad, Gyenes Tamás út 15., 
Nemethjani@gmail. com

Felhívás cégeknek, 
vállalkozóknak

Várjuk olyan cégek, vállalkozók jelentkezését, 
akik szeretnének a Hírmondóban bemutat
kozni, megismertetni a lakossággal 
tevékenységüket, profiljukat. A Hírmondó 
vállallalkozik arra, hogy egy egészoldalas 
cégportrét közöl a lapban, lehetőséget 
teremtve ezzel ahhoz, hogy szélesebb 
nyilvánosságot kaphasson az adott 
vállalkozás.

Érdeklődni a
pecsvaradi. hirmondo@gmail. com email- 

címen, illetve a 06-20/996-9612-es 
telefonszámon lehet.

Újraindul az 
Anyakönyvi Hírek

Kedves Olvasók! A Pécsváradi Hírmondó 
hosszú idő után újraindítja az egykor népszerű 
Anyakönyvi Hírek rovatot, melyben igény 
esetén közölni tudjuk a születéseket, 
házasságkötéseket, házassági évfordulókat és 
az elhalálozásokat. Mivel az 1992. évi LXIII. 
adatvédelmi törvény tiltja az ilyen jellegű 
hírek teljes körű közzétételét, amennyiben 
nyilvánosságra szeretnék hozni ezeket az 
eseményeket, személyes hozzájárulásukkal 
ingyenes hirdetés formájában tudunk eleget 
tenni kérésüknek. Az ehhez szükséges 
formanyomtatványokat megtalálhatják a 
művelődési központban, valamint az 
újszülött-hírek esetén a védőnőknél. Az adott 
hó utolsó napjáig leadott hirdetéseket 
következő havi számunkban közöljük.

(A szerk.)

? Hogyan 
tovább??

pályaválasztást segítő programsorozat fiataloknak

Nemsokára végzet a suliban?
Ni na ötleted, hogy mihez kezdj magaddal?

Már van szakmád, de nem sikerül az elhelyezkedés? 
Kipróbálnád magad külföldön?
Saját vállalkozásba kezdenél?

Nem tudod, hogy Hogyan tovább??
A döntés a tiéd, de....

...Mi megpróbálunk segíteni!

Aminek reszese lehetsz:

• /Oa/lű/műílóírt/CT ismerkedés ű/eMöí^gdtíre/,
• Klubestek, ahol láthatod, hogyan sikerült másoknak,
• Személyre szabott tanácsok (ha szeretnéd),

• Egyéb szórakoztató (de hasznos) programok.

Hz első találkozás időpontja: 2009. április 4.10 óra 
helyszíne: Tűzfészek Ifjúsági Klub, Péavárad (Tüzoltószertár)

Ha^MUadolo^.halttíiin^nm: 

tarkabarka Alapítvány
www.tarkabarka.com | t-maü: tmrobbhogyanagmail.com | lt£: 3ZV624Í477

Az Európa* ■uomág UmogMáM oyopan a prepw* a kokwgnhr, íz a I
ntzewo tubtó, ét az EtfOpa* taatság nem HhaaA fekMnt« acfcen faiakat b

RENDŐRSÉGI HÍREK

Sikeres intézkedések
A decemberi garázsfeltörések elkövetőit a Pécsi 
Rendőrtökapitányság dolgozóival együttműködve 
felderítettük, két sértett részére az eltulajdonított 
könnyüfémfelniket visszajuttattuk.
Februári bűncselekmények
Pécsváradon két bűncselekményt regisztráltunk az 
elmúlt hónapban. Egy segélyezett nevében más vette 
fel a járandóságot, illetve egy önkormányzati 
szükséglakásban elhelyezett hajléktalan személytől 
tulajdonítottak el 18.000 Ft készpénzt. A tolvaj kiléte 
egyelőre ismeretlen, de nagy valószínűséggel egy, a 
sértett környezetében élő személyről van szó.
A rendőrőrs statisztikái szerint 4 esetben értük tetten 
bűncselekmény elkövetőjét, bűncselekmény 
gyanúja miatt 6 főt állítottak elő, illetve 1 fő ittas 
vezetővel szemben tettek büntető feljelentést. Ezen 
kívül 16 főt jelentettek fel szabálysértés elkövetése 
miatt.
A bűnmegelőzés érdekében
Örömteli tény, hogy Pécsváradon kiemelt 
bűncselekmény az utóbbi időszakban nem történt, 
ugyanakkor aggasztó az a helyzet, hogy a fatolvajok 
nagy aktivitással dolgoznak a környéken. A 
frekventált időpontokban a veszélyeztetett 
helyszíneken a járőrszolgálat fokozottan ellenőrzi az 
erdővel borított területek környékét. Kérjük a 
lakkosságot, hogy bejelentéseikkel segítsék 
munkánkat a falopások felderítése érdekében.
A jó idő beköszöntével feltehetően újra megjelenik a 
turisták által gyakran látogatott helyeken az évek óta 
munkálkodó gépkocsifeltörő. Semmilyen esetben ne 
hagyjanak tehát a gépkocsiban értékeket, még üres 
táskát, tárcát se. Legalább ilyen fontos, hogy mielőtt 
elhagyják a gépkocsit, ne tegyék értékeiket a 
csomagtartóba se, mert az elkövető azt is kilesheti.

Kirándulás! ! !
A Pécsváradi Várbaráti Kör 2009. május 1-2-3-án 
kirándulást szervez a VILÁGÖRÖKSÉG részét 
képező FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARKBA 
és környékére. Útjuk során felkeresik Fertődét, 
Nagycenket, Fertőszéplakot, Rusztot, 
Kismartont, Fraknó-várát, Sopront. Sétát tesznek 
a Nemzeti Parkban. Akirándulással kapcsolatban 
érdeklődni lehet hétfőnként a művelődési 
központban, a kör fogadóóráin (14-18 óráig).

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 1450 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő:

Bayer Alexandra

E-mail: pecsvaradihirmondo@gmaitcom 

Hirdetésfelvétel:

pecsvaradLhirmondo@gmaitcom
06-20/996-9612

Kodolányi János ÁMK Fűlep Lajos Művelődési Központ 

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 3.

Tel/fax: 06-72/465-123 
E-mait muvhaz@pecsvarad.hu

Tördelésszerkesztés:

2 Pl PRO STÚDIÓ Bt.

Nyomdai munkálatok: 

V-TESA Bt., Pécsvárad
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