
Települési Gyermek és Ifjúság 
Önkormányzatok OrszágosTalálkozója 
Pécsváradon
Hosszú évek után találkoztak újra az országban működő különböző gyermek és ifjúsági 
önkormányzatok képviselői, hogy egy országos szintű rendezvényen való részvétellel, kölcsönös 
szakmai tapasztalatcserével és a közös együttműködés ígéretével gazdagodva folytassák 
munkájukat. A Települési Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok X. Országos Találkozójának 
Pécsvárad adott otthont, és az eddigi pozitív visszajelzések alapján vélhetően egy reményteljes 
közös munkának és együttműködésnek adta meg a kezdőlökést a fiatalok számára.

„Újbóli találkozásról” talán túlzás beszélni, 
hiszen hét év elteltével már újabb generációk 
dolgoznak a szervezetekben, melyeknek 
tagjait újonnan kellett megszólítani, kapcso
latteremtésre buzdítani. Akorábban megtartott 
országos találkozók jónéhány éves gyakorlat 
után abbamaradtak, a hagyomány újjá
élesztését Pécsvárad ifjúsági referense, Böröcz 
Lívia szorgalmazta, és szerencsére sokan 
álltak a kezdeményezés mellé. Többéves 
készülődést, majd egy féléves előkészítést 
követően március 20-22-én a művelődési 
központban került sor a találkozóra, melynek 
elsődleges célja az volt, hogy megteremtsék a 
jelenleg működő önkormányzatok tagjai közti 
találkozás élményét, és kiderítsék, valóban 
motiváltak-e a fiatalok a további együtt
működésben.
A közel 30 településről érkező 130 fiatal a 
gazdag szakmai programokkal, aktív 
részvételt igénylő csoportmunkákkal töltötte a 
hétvége nagy részét, ami összeségében igen jó 
hangulatban telt. A találkozót Debreczy Márta, 
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
Gyermek és Ifjúsági Osztályának szakmai 
főtanácsadója nyitotta meg, a házigazdák 
részéről pedig Tóth Györgyi, a helyi önkor
mányzat Ifjúsági, Oktatási és Sport- 
bizottságának elnöke, Kárpáti Árpád Baranya 
megyei ifjúsági referens és helyi képviselő, 
valamint Resszer István, a fogadó szervezet

ifjúsági polgármestere köszöntötte a részt
vevőket. A „színpadi köszöntőt” Ahogy 
tetszik! címmel a pécsváradi Zengő Néptánc 
Egyesület formabontó meglepetésdarabja 
jelentette, melynek során a táncos fiatalok 
saját kedvenc lépéseiből, kortárs zenére és 
ruhában újszerű koreográfiát mutattak be, 
ezzel is oldva a hangulatot a jelenlévők 
körében. A találkozó első napja az ismerkedés, 
barátkozás jegyében telt, a közelről és távolról 
egyaránt érkező résztvevők számára pedig 
alkalom nyílt a város megismerésére a 
„Fedezd fel Pécsváradot” nevű esti program 
segítségével, melynek során a vállalkozó 
kedvűek zseblámpával felszerelkezve ismer
kedtek városunkkal, találékonyságukat és 
csapatszellemüket egyaránt próbára téve.
A csoportmunkák alkalmával a gyermek és 
ifjúsági önkormányzatok tagjai az őket és 
korosztályukat érintő, valamint saját érdek- 
képviseleti munkájukat elősegítő kérdésekben 
folytattak eszmecserét és dolgoztak ki 
megoldási javaslatokat.A különböző szek
ciókban olyan témákat vitattak meg, mint a 
falu és a város nagyságából adódó különb
ségek, amelyek meghatározhatják egy tele
pülési gyermek és ifjúsági önkormányzati 
munkáját, programjait; az ezekhez a progra
mokhoz fellelhető pénzügyi források; a 
gyermek és ifjúsági képviselők, polgár- 
mesterek szerepe; az ehhez szükséges

készségek és kompetenciák; a tudatos 
utánpótlás-nevelés, a passzív fiatalok 
bevonása; jogok és lehetőségek a gyermekjogi 
cselekvési terv kapcsán; rendezvényszervezés 
és praktikus tudnivalók. A szekciómunkák a 
munka végeztével közös értékelőn számoltak 
be eredményeikről, foglalták össze tapasz
talataikat.
A találkozó zárásaképpen az ifjú korosztály 
nagy örömére retro-party-val lazíthattak a 
megfeszített munka után a fiatalok. Az 
APSONS zenekar elsöprő sikert aratott mind a 
találkozó résztvevőinek körében, mind a helyi 
közönség előtt. Böröcz Lívia értékelése 
alapján a rendezvény végére „megtudhatták a 
fiatalok, hogy létezik egy országos szervezet, 
aminek működtetése, tartalommal való 
megtöltése részben rájuk vár, és úgy tűnik, van 
a fiatalokban annyi spiritusz és lelkesedés, 
hogy együtt alakítsák a GYIÖT jövőjét”. 
Természetesen a sikeres rendezvény nem csak 
a szervező és résztvevő szakemberek, hanem a 
Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat érdeme is, 
amely 2001 óta van jelen Pécsvárad életében, 
és mára országos presztízsű ifjúsági szer
vezetté nőtte ki magát. Böröcz Lívia elmondta, 
„Az ifjúsági önkormányzat évről évre 
nagyobb és komolyabb projekteket tervez és 
kivitelez. A szervezet mégis azért egyedülálló, 
mert 9 éve megszakítás nélkül, folyamatosan 
működik és fejlődik. Nem véletlen, hogy 
2008-ban az Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium elismerő oklevelét vehette át. 
Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy a 
támogató önkormányzat és felnőtt segítők is 
szerepet kaptak-kapnak ebben a folyamatos 
munkában.”
A szervezők Beke Pál, a gyermek és ifjúsági 
önkormányzatok meghonositását segítő 
népművelő, közösségfejlesztő szavaival 
búcsúztak a gyermek és ifjúsági önkor
mányzatok kitartó munkáját összegzendő: 
„Nem színpadon kell lenni! Egymás dolgait kell 
intézni csendben, nyugalomban, magatoknak”.

A program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
támogatásával valósult meg.
További támogatók:

Pécsvárad Város Önkormányzata,
II. Béla Középiskola

Köszönet illeti a PIFÖ régi és új képviselőit, a szervező 
stábot, a hétvége újságíró csapatát, Beke Márton és Lehner 
Henrietta moderátorokat, valamint fáradhatatlan Magdali 
Csabát és Rafa-Gyovai Tibort a közreműködésért és a sok 
segítségért.

Pécsváradi
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TÁJÉKOZTATÓK

Általános Művelődési Központ
A képviselő-testület március 30-ai ülésén 
került sor a tavaly július 1. óta létező 
Kodolányi János Általános Művelődési 
Központ (KJÁMK) tájékoztatójára, melynek 
során alkalom nyílt arra, hogy a testület újra 
mérlegelje a korábban önálló intézmény
egységek összevonásának előnyeit és 
hátrányait. Tóth Györgyi, a KJÁMK intéz
ményvezetője elmondta, a központosított 
szervezeti forma elsősorban az együtt
működés, a kölcsönös segítségnyújtás, a 
munkaerő rugalmas mozgósítása terén járt 
előnyökkel, ugyanakkor továbbra is bíznak 
annak a pályázatnak a sikerességében, ami 
miatt az önkormányzat eredetileg az egységes 
intézményrendszer megalakítása mellett 
döntött. Az intézményvezető felhívta a 
figyelmet arra, hogy a Gesztenyés úti 
óvodában két fő dajka hiányzik, ami ajelenlegi 
körülmények mellett törvénybe ütköző, 
valamint ismételten hangsúlyozta, hogy a Vár 
utcai óvoda és az általános iskola Tavasz utcai 
épületének állapota sürgős intézkedéseket 
kíván.
Kárpáti Árpád hozzászólásban méltatta az 
iskolának a civil szervezetekkel való hatékony 
együttműködését, mely azt bizonyítja, hogy 
civilek bevonásával gazdaságosan és ered
ményesen lehet plusz munkaerőre szert tenni, 
amire egyre több helyen szükség van. 
Elhangzott még a témával kapcsolatban, hogy 
egy pályázat segítségével maximum húsz
millió forintos beruházásra nyílhat lehetőség, 
mellyel a Gesztenyés úti óvoda tetőtér
beépítését kívánják elvégezni. A pályázatíró 
csoport már készíti a beadványt, melyet április 
végére kell benyújtania a városnak.

Idősek Otthona és 
a Gondozási Központ

Az Idősek Otthona, valamint a Gondozási 
Központ vezetőjeként Kárpátiné Kovács Zita 
tartott tájékoztatót az önkormányzat számára. 
Elmondta, hogy a tavaly októberi beszámolója 
óta sikeresen elkészült az új vizesblokk, 
melynek során kiszélesítették az ajtókat, 
valamint új zuhanytálcákat helyeztek el. A 
Gondozási Központ életében jelentős 
változásként említette meg, hogy 2009. január 
1-jétől beindult a kistérségi szintű házi
gondozás, melynek értelmében 12 települést 
kell ellátnia a pécsváradi intézménynek. Ez 
körülbelül 100 ellátottat jelent, és kistérségi 
kiegészített normatívával jár. Nemrégiben

ismét nálunk járt egy delegáció Haus- 
mannstattenből. Osztrák testvérvárosunk 
képviselői még soha nem jöttek üres kézzel: ez 
alkalommal tányérokat, evőeszközöket 
adományoztak a Gondozási Központnak. 
Ezúton is tisztelettel köszönjük segítségüket. 
Kárpátiné Kovács Zita elmondta, nagy 
segítséget jelent az ilyen jellegű támogatás az 
intézményeknek, például textíliákra (ágy
nemű, törölköző) még sosem kellett költeniük.

Entz Béla Egészségügyi Központ

Az egészségügyi központ tevékenységéről, a 
lakosság szociális és egészségügyi helyzetéről 
szóló értékelőjét ismeretette dr. Bíró Ferenc 
polgármester. A helyi egészségügyi ellátásban 
súlyos problémaként fogalmazódott meg a 
közelmúltban megszűnt szakrendelések 
(neuorológia, pszichiátria, ortopédia, 
nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat) 
hiánya. Az Országos Egészségügyi Pénztár 
által finanszírozott szakrendelések, melyeket 
korábban a rheumatológia kivételével a 
mohácsi kórház működtetett, mára mind 
megszűntek, a szemészet kivételével. Ezeket a 
jövőben szeretnék visszaállítani, tisztázott 
feltételekkel és szerződéssel, pályázati 
erőforrásokat is segítségül hívva. A tervek 
között szerepel egy mozgássérültek számára 
kialakított mellékhelyiség is, amelyre egye
lőre nincs hely az épületben, azonban EU-s 
előírás.
Az egészségügyi központ 17 település 
számára, 11.793 főnek köteles orvosi ügyeletet 
szolgáltatni, ami napi egy órával meghaladja a 
megengedett munkaidőt. A megyében lévő 
ügyeletekkel összehasonlítva az ügyeleti díjak 
Pécsváradon a legalacsonyabbak, ami részben 
a központi alulfinanszírozottsággal, részben 
pedig az alacsony lélekszámmal áll össze
függésben, és hosszútávon fennáll a veszélye 
annak is, hogy akár nagyobb központokhoz 
kell csatolni a helyi ügyeletet, amit szeret
nének megelőzni.
Dr. Bíró Ferenc elmondta, hogy az ügyelet 
jelenleg fejkvóta-finanszírozással működik, 
ami nagyságrendjéhez mérve nem gazda
ságos, ennek ellenére minden feltétele megvan 
ahhoz, hogy kistérségi központ lehessen, a 
mostani rendszeren azonban ennek érdekében 
mindenképpen változtatni kell a jövőben.

Az önkormányzat gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti tevékenységét dr. Sebestyén 
Ildikó, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Csoportvezetője, a Polgármesteri Hivatal idei 
tevékenységét pedig dr. Fenyvesi János jegyző 
ismertette a képviselő-testülettel.

Pécsvárad 
szociális helyzete

Részletes beszámolót tett közzé Hutvágner 

Rozália, a szociális bizottság elnöke Pécs

várad szociális helyzetéről. A közelmúltban 

fogalmazódott meg egy átfogó szociális 

koncepció kialakításának szükségessége, 
melynek érdekében a bizottság a helyi 

szociális szférában tevékenykedő munka
társak segítségével egy problémákra és 
megoldási javaslatokra is koncentráló írásos 
értékelést készített el. A beszámoló tartal

mazza Pécsvárad fontosabb demográfiai 

adatait, korstatisztikáját, munkanélküliségi 
mutatóit, az elmúlt évek tendenciáit, és az itt 

élők jelenlegi szocális helyzetének javítását 
célozza meg.

A bizottsági elnök elmondta, Pécsváradra is 
jellemző a lakosság elöregedésének általános 
problémája, ami fokozott figyelembe helyezi 

az idősellátást. Erősödik a fiatalok elván
dorlása, amivel együtt a munkaképes lakosság 
nagy részét veszti el a város. Továbbra is 

probléma a munkanélküliség, ezzel kapcso
latban már korábban felmerült egy szociális 
foglalkoztató kialakítása. Kiemelte, hogy 

Pécsvárad szociális életében nélkülöz

hetetlennek bizonyulnak azok a civil szer

vezetek, melyek szociális feladatokat vállal

nak el, ezzel is segítve azt a nehéz helyzetet, 

amit az erre szakosodott intézmények 

önerőből nehezen tudnának kezelni. 
Elhangzott, hogy a szociális ellátás jelenleg 

átalakulóban van, ezért sokminden bizony

talan még a jövővel kapcsolatban, de éppen 
ezért kiemelt fontosságú, hogy a képviselő- 

testület áttekintse Pécsvárad szociális hálóját, 

tájékoztassa a lakosságot jelenlegi szociális 
helyzetéről, és elindítsa a közös gondolkodást 
a megoldási javaslatok irányába.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Néhány adat 2008-ból

Pécsvárad népessége: 4054 fő 
Pécsvárad korstatisztikája:

0-3év: 141 fő 
4 - 6 év: 102 fő 
7-Hév: 313FÓ 
15-18év: 218fó 
19-55 év: 2201 fő 
56-62 év: 369 fő 
63-100 év: 710 fő

Nemek aránya:
férfi-48%, 
nő-52%

Születések és halálozások aránya 
(2008 szeptemberig):

születések száma-21 fő, 
halálozások száma-51 fő

Munkanélküliek száma: 155 fő

PÁLYÁZATOK

Időszakos állapotfelmérés
Az egészségügyi központ dolgozói felhívják 
a lakosság figyelmét, hogy egy törvény- 
rendelet értelmében a felnőttkorú lakosság 
úgynevezett időszakos állapotfelmérésre 
kötelezett. A 15 és 34 év közöttieknek 
háromévente, a 35 éveseknek és az annál 
idősebbeknek kétévente kell ennek a 
kötelességnek eleget tenniük. Az orvosi 
vizsgálatra a rugalmasság érdekében 
lehetőleg telefonon kérjenek időpontot.

A művelődési ház feladatellátása
Az önkormányzat március 30-ai ülésén 
tárgyalta a testület a kulturális bizottság 
előterjesztését, amely a művelődési központ 
feladatellátását tekintette át. A bizottság 
számos javaslatot fogalmazott meg annak 
érdekében, hogy az említett intézmény 
célkitűzéseinek megfelelően még hatéko
nyabban tudj on működni.
A legfontosabb javaslatok a meglévő munka
erő hasznosításával, esetleges átcsopor
tosításával, valamint új munkaerő bevoná
sával kapcsolatban hangzottak el. A tervek 
között szerepel önkéntes alkalmazása pályá
zati úton, illetve a Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesülete alkalmazásában álló munkatárs 
bevonása a művelődési központ feladat
körébe. Felmerült egy szerződéskötés ötlete a 
Várbaráti Körrel egy közgyűjteményre, illetve 
múzeumra vonatkozóan, továbbá a műve
lődési ház épületét használó civil szerve
zetekkel, egyesületekkel egy külön írásos 
megállapodás megkötésére, melyben a 
kölcsönösen elvárt és teljesített tevékeny
ségeket, feladatokat fogalmaznák meg.
Gállos Orsolya képviselő kihangsúlyozta, 
hogy a helyi művelődési ház központi szerepet 
tölt be a környező régióban, ezt a feladatát 
tekintve mindeddig sikeresen vizsgázott - 
rendezvényeivel, eddigi tevékenységével 
országos presztízsű kulturális intézménnyé 
vívta ki magát.

* Dr. Bíró Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a KEOP-pályázat 
kiírói megemelték a nyerhető összeget (50-70%-os támogatottság), és kibővítették a 
pályázható feladatokat, így lehetőség nyílik például épületek energiaracionalizására is. 
Ennek érdekében megvizsgálják az önkormányzati tulajdonú épületeket: hol van szükség 
nyílászárókra, hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre. Az önkormányzat március 30-ai ülésén 
megszavazta azt a 15 millió + ÁFA pénzösszeget, amely a 600 méter mélységű próbafúrás 
elvégzéséhez szükséges. A próbafúrás elvégzése feltétele a termálkút létesítésére kiírt, 
szintén KEOP-pályázaton való indulásnak. Ha a pályázat sikeres lesz, a próbafúrás költségét 
visszatérítik.

■ Sikerrel járt az ÁROP-pályázat, melyet a Polgármesteri Hivatal működésének 
racionalizálására adott be az önkormányzat. A nyert összeg 14 millió forint.

■ Gászné Bősz Bernadett képviselő, a Közösségi Kerekasztal tagja tájékoztatta a testületet a
kerekasztal eredményes pályázatáról. A MOL-Ökotárs Alapítvány pályázatán elnyert 
450.000 forintból a Szent Gellért utca - Mecsekkörnyék utca találkozásánál lévő kis teret 
szeretnék megszépíteni közösségi Összefogással. (Bővebb információk a 9. oldalon)

Egyéb hírek
Partnerkapcsolati szándékunkat erősítette meg az a pécsváradi delegáció, amelyik a 
felvidéki Garamszentgyörgyön járt dr. Bíró Ferenc polgármester, Hohmann István 
alpolgármester, Tóth Györgyi képviselő és Füri Ferenc, a testvérkapcsolat 
kezdeményezőjének részvételével. A hivatalos előkészületek megtörténtek, az 
ünnepélyes hitelesítésre május 16-án, a hagyományteremtő céllal megrendezendő 
Felvidékiek Napj án kerül sor Pécsváradon.

Dr. Bíró Ferenc polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a 2008. december 
15-én meghozott testületi döntés, melyben a köztisztségviselők étkezési utalványát 
szüntették meg - mint időközben kiderült -, törvénybe ütköző, ugyanis a 
jogszabályok szerint a köztisztségviselők jogosultak erre a juttatásra, ezért nem 
lehet tőlük megvonni. A havi 6000 Ft-os juttatás kb. 20 személyt érint, és kb. évi 
1 millió forintot tesz ki. Az elmúlt év végén az önkormányzat költségcsökkentési 
intézkedései között szerepelt a közalkalmazottak és köztisztségviselők étkezési 
utalványainak és ajándékutal
ványainak megvonása, mellyel évi 
12 millió forintos megtakarítást ért 
el. így azonban a köztisztség
viselők étkezési utalványait vissza 
kell fizetnie, illetve a továbbiakban 
biztosítania. A testület több tagja 
kérte az új helyzetre való tekin
tettel az étkezési utalvánnyal 
kapcsolatos decemberi döntés 
újratárgyalását a következő testü
letiülésen.

Elkészültek és felhelyezésre 
kerültek a város újonnan gyártott 
helyiségnévtáblái. A korábbi 
műanyag táblákat tavaly decem
berben rongálták meg. Az új táblák 
alumíniumból készültek, így vár
hatóan tartósabbak lesznek, és 
ellenállnak az esetleges vandál 
próbálkozásoknak.

A következő önkormányzati ülés április 27-én, 16 órakor lesz. 
Az ülést a Pécsváradi Városi Televízió élőben közvetíti 

(ismétlés: május 2., 19 órától).
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Március 15.\2
A városháza falán elhelyezett 
Hegedűs-tábla előtt, majd a 
Kossuth-téren álló Kossuth- 
szobornál gyűltek össze március 15-én azok, 
akik az 1848-49-es forradalomra és 
szabadságharcra kívántak emlékezni. Az 
ünnepség méltó lebonyolításában közre
működtek a II. Béla Középiskola tanulói, a 
Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai 
Wagner József karnagy vezetésével, valamint 
azok a helyi önkormányzatok, intézmények, 
pártok és civil szervezetek, akik koszorúik 
elhelyezésével rótták le tiszteletüket nemzeti 
hőseink előtt.

Az alábbiakban Gászné Bősz Bernadett 
önkormányzati képviselő Kossuth téren 
elhangzott beszédéből közlünk részleteket.

„Tisztelt ünneplők! Tisztelt hölgyeim és 
uraim, kedves fiatalok és gyerekek!

Március 15. nemzeti ünnep.
A lexikon szerint a nemzeti ünnep olyan 
kitüntetett napot jelöl, amelyen egy ország 
vagy egy nép nemzeti összetartozását ünnepli. 
A legtöbb országnak egy nemzeti ünnepe van 
egy évben, másoknak több, Magyarországnak 
három.
Ez a lexikon tényszerű, száraz meghatározása. 
Egy ötödikes kislány pedig így fogalmazott: 
„Szerintem azt jelenti a Nemzeti Ünnep, hogy 
a Magyar Nemzetért harcoltak, s ezt ünne
peljük olyankor az ünnepeken.”

Most Önöket kérdezem: Önöknek mit jelent a 
nemzeti ünnep? Önöknek mit jelent március 
15.?
Tudjuk, - s tényleg tudjuk, ezt különböző 
tanulmányok is alátámasztják - hogy március 
15. az 1848-49-es forradalom és szabad
ságharc ünnepe.
Ez az az ünnepünk, amit a legtöbben ismernek, 
amiről már 8-10 éves gyermekek is 
rendelkeznek ismeretekkel, amivel kapcso
latban a legtöbb magyar ember meg tud 
nevezni neveket, helyszíneket, eseményeket: 
Petőfi és Kossuth, Pilvax Kávéház és Nemzeti 
Múzeum, 12 pont és Nemzeti dal. Egy 
vizsgálat egészen addig a megállapításig 
jutott, hogy a magyar közösségben (idézem) 
„március 15. nem valaminek az ünnepe, 
hanem maga a megtestesült nemzeti ünnep.” 
Mi lehet ennek az oka?
Az 1848-49-es események a történelem 
biztonságos távolában zajlottak, de még a jelen 
helyzetre vonatkoztatható tapasztalatokkal, 
párhuzamokkal.
A köré szövődő mesék, mondák, dalok és 
versek mind erősítik az ünneppel kapcsolatos 
erőteljes érzelmi töltést. Emiatt a családi 
szocializáció hatása is március 15-ével 
kapcsolatban a legerősebb. Persze ez 
összefügg azzal, hogy a forradalom és 
szabadságharc ünnepével kapcsolatban 
kristályosodhattak ki leginkább társadalmi 
tradíciók Magyarországon. Bár emlékszünk 
még sokan arra, amikor március 15-e nem volt 
tanítási szünet; csak az osztályokban lehetett 
megemlékezni róla, sőt még a feltűzhető 
kokárdát is szabályozták.
(...)

Az ünnepek éppen a lassítás, az élmények 
„átélésének” a lehetőségét kínálják. Legyen 
szó családi vagy vallási ünnepekről: születés
napról, ballagásról, karácsonyról vagy 
templomi búcsúról; egy-egy közösség (klub, 
iskola, lakóhely vagy a nemzet, ország) 
tradíciójáról vagy jubileumáról - az ünnep a 
szürke és egyforma hétköznapok színes 
szünete, amiből töltekezhetünk, erőt merít
hetünk. Miért? Mert megállhatunk, mert 
példát és magyarázatot találhatunk, mert 
emlékezhetünk, mert együtt lehetünk. Ezért 
fontos, hogy ünnepeljünk, hogy tudjunk 
ünnepelni igazán.
Minden ünnepnek, de a nemzeti ünnepeknek 
különösen, kettős arcuk van: egy múltidéző és 
egy jelent idéző arca. Az események 
felidézésével az ünnepek a történelmi 
emlékezet forrásai. Egyúttal összekötik a 
múltat a jelennel, és megpróbálhatjuk 
kiolvasni a mának szóló „üzenetet”. De nagy a 
baj, ha ez az „üzenet” mindenkinek 
gyökeresen mást jelent! Nagy a baj, ha az 
aktuálpolitika kisajátítja egy-egy ünnep 
üzenetét!

(...)
De mi az, hogy nemzeti? Mi az, hogy magyar? 
Mi és ki a magyar?

Számomra magyar az, aki rögtön talpra ugrik, 
ha meghallja a Himnusz első taktusait, aki úgy 
véli, minden baj és hiányosság ellenére 
csodaszép ez az ország, akinek gombóc nő a 
torkában, ha magyar versenyző áll a dobogó 
legfelső fokán, aki határtalan büszkeséggel 
hallgatja a magyar kutatók és művészek 
világsikereiről szóló híreket, és akinek 
libabőrös lesz a háta akár egy bizonyos 
sörreklám láttán a tévében.
Mondhatják, hogy ez nem ilyen egyszerű. 
Radnóti Miklós, a költő is egyszerűen 
válaszol: „Mi a magyar? Olvassátok Aranyt és 
Petrovicsot. Megtudjátok.”
Karácsony Sándor 1939-ben azt írta: „...az, 
hogy magyar, nem faj, nem vér, hanem lélek 
dolga.” Hasonló gondolatokat akkoriban és 
azóta is többen megfogalmaztak. A 
közelmúltban így hallottam egy interjúban 
Andrásfalvy Bertalan professzor úrtól 
(elnézést, hogy nem szó szerint idézem):

magyarnak lenni nem születés vagy származás 
kérdése. Magyarnak lenni egy vállalás.
S ennek a vállalásnak része, hogy részt veszek 
a nemzeti ünnepeken szervezett ünnepségen, 
azért, mert ez nekem, személy szerint nekem 
fontos és elkerülhetetlen. Ennek a vállalásnak 
része, hogy hangosan, s nem minden 
megindultság nélkül éneklem a Himnuszt az 
ünnepségek kezdetén. Ennek a vállalásnak 
része, hogy olvasom Aranyt és Petrovicsot- 
Petőfit, és persze Radnótit is; hogy tudok 
idézni magyar verseket és el tudok énekelni 
magyar népdalokat. Ennek a vállalásnak része, 
hogy a gyermekeimmel együtt veszek részt 
nemzeti ünnepeken, s míg odaérünk, 
beszélgetek velük arról, amit a márciusi ifjak 
és a 48-asok véghezvittek. És beszélünk a 
hazaszeretetről, a példamutatásról, a merész, 
világrengető gondolatokról, a fiatalos 
lendületről, a minden körülmények közti 
kitartásról, a szabadságról, de beszélünk a 
mások iránti tiszteletről és nyitottságról is. 
Kérdezem és meghallgatom a szüléimét, 
nagyszüleimet, mert a történelemnek a családi 
emlékeken, a „magántörténelmeken” 
keresztül lesz emberi arca.
Márpedig ennek a vállalásnak része, hogy 
kötelességemnek érzem a magyar történelem 
és néphagyomány megismerését és ismeretét, 
és kötelességemnek érzem, hogy mindezt 
tovább adjam a gyermekeimnek.
Mert hát Babitsosai szólva: „Hogy szolgál
hatnám az emberiséget, ha nem őrzök 
magamban minden színt, minden kincset, ami 
az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság, 
színét, a magyarság kincsét?”
Nos, tisztelt ünneplők, ennyi a feladat. „Csak” 
ennyi. Ehhez adjon erőt és útmutatást, a 1848- 
as forradalom és szabadságharc minden hőse 
és a megidézett gondolkodók és művészek 
példája.
S ha ma, az ünnepség során, a lobogó nemzeti 
zászlók és a feszülő kokárdák láttán, vagy 
majd a műsort hallgatva egyszer is érzik azt a 
bizonyos gombócot a torkukban, egyszer is 
érzik a „büszke vagyok, hogy magyar vagyok” 
meleg, bizsergető érzését, akkor ma Önök 
jókor vannak jó helyen, akkor a mai ünneplés 
igazi ünnep.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
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SZENT GYÖRGY HAVÁBAN

Szent György-napi 
borverseny és borbál

Elsőként 1994 tavaszán véleményezhették 
nedűiket a helyi borgazdák szakértő zsűri előtt 
a művelődési központban. Az elmúlt években, 
ha lassan is, a leadott minták száma 
gyarapodott (2004-ben 56, 2008-ban 121 
minta került a zsűri elé), és - talán az 
értékeléskor adott tanácsoknak köszönhetően 
-minőségük is javult. Minden évben díjazásra 
került a legjobb fehér és vörös bor, a helyi 
legjellegzetesebb fajta, az olaszrizling, 
valamint a legeredményesebb gazda. Az 
értékelést, eredményhirdetést követő borbálon 
- amely egyben kiváló alkalom arra, hogy a 
borbíráktól tanácsot, javaslatot kérjenek a 
borgazdák - egyre többen maradtak, beszél
getni, egymás borát „zsűrizni”. Bár báli 
jellegét a hölgyek még nem használják ki kellő 
mértékben, a Press zenekar minden évben 
derekasan helyt állt, biztosítva a remek 
hangulatot. Reméljük, rövid összegzésünk 
felkelti a gazdák és a kulturált kikapcsolódásra 
vágyók érdeklődését, s még nagyobb számban 
jelentkeznek a versenyre és a bálra is.
A borminták leadására április 21-én, kedden 
18 óráig van lehetőség a művelődési köz
pontban, mintánként 500 Ft befizetésével, 
amelyért cserében báli belépőt adunk. A borbál 
Szent György Napján, április 24-én, 19 órakor 
kezdődik az értékeléssel. Vacsorát (vad
disznópörkölt, burgonyával, savanyúsággal) 
a minták leadásakor vagy legkésőbb április 
23-án, 12 óráig lehet rendelni a művelődési 
központban 1200 Ft/fő befizetésével. A 
hangulatot a Pécsváradi Vadrózsa Dalárda 
énekesei alapozzák meg az erre az alkalomra 
összeállított bordal-repertoárral, a jó zenéről a 
Wagner József vezette Press zenekar 
gondoskodik, s a bálok „szokásos kelléke”, a 
tombola sem hiányozhat. Sok szeretettel 
várunk mindenkit.

Ifjúsági Fúvószenekarok 
Regionális Találkozója

Az ifjúsági zenekarok is hagyományosan 
április végén mérik össze tudásukat a zsűri 
előtt. Háromévenként a német nemzetiségi 
zenét játszó együttesek regionális, illetve 
országos megmérettetése színesíti a reper
toárt, ám idén ismét a hagyományos zenét 
játszók jönnek Pécsváradra. Meghívást kapott 
Palotabozsok-Mohács-Somberek, Boly, 
Harkány, Szekszárd, a pécsi Sopianae és 
Gyárváros, és természetesen Pécsvárad 
fúvósai is versenyre szállnak a mezőnyben. 
Idén április 25-én, szombaton délután a 
művelődési központ előtti térzenével kez
dődik a program, a délután folyamán a 
művelődési központ színháztermében a 
szakmai bemutatók zajlanak, s az estét 
hagyományosan gála zárja, amelyen az aznap 
szerepelt együttesek újra színpadra kerülnek, 
hogy immár könnyedebb darabokkal szóra
koztassák a közönséget.

Város Napja
Előző programjainkhoz képest fiatal, azonban 
rövid idő alatt nagy népszerűségre szert tett 
rendezvény a Város Napja. A program 
lehetőséget teremt a helybeliek kötetlen 
szórakozására, családi-baráti körök jó 
hangulatú sütésére-főzésére élőzenével, a 
történelmi vártkert hangulatos természeti 
környezetében, minden évben bízva a tavaszi 
időjárásban. Német nyelvű misével, templomi 
térzenével indul a nap reggel 9 órakor, majd a 
bográcsoké a főszerep a délelőtt folyamán. 
Évről-évre többen vállalkoznak arra, hogy 
szabadtüzön elkészített specialitásaikkal 
kápráztassák el ismerőseiket, s bár nem 
szoktunk főzőversenyt hirdetni, mindig akad 
„alkalmi zsűri”, aki hajlandó megkóstolni a 
finomságokat. A helyszínen felállított 
sátorban délután változatos programokkal 
csábítjuk azokat, akiket esetleg a főzés
kóstolás lehetősége nem vonzott. Minden 
évben gondolunk a legkisebbekre ingyen 
légvárral, körhintával, s idén már óriás
csúszdával, kézműves foglalkozásokkal is 
várjuk őket.

Részletes programjainkat keressék a város 
honlapján, plakátjainkon és a Városi Televízó 
teletextjén. Mindenkinek tartalmas és 
kellemes szórakozást kívánunk. Jöjjenek el, 
érezzék jól magukat!

B. Gy.

PÁLYÁZAT

A „Zengő-Duna” Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület 2008. október 1- 
én került jogerős bejegyzésre. Célja a 
térség gazdasági, infrastrukturális fej
lesztése, természeti környezetének 
védelme, a térségi fejlesztési programok 
összehangolása és megvalósítása. Célja 
ezenkívül a helyi vidékfejlesztési stra
tégia megvalósítása, a helyi partnerség a 
civil, az üzleti és a közszféra szereplői 
együttműködésének elősegítése, az esély- 
egyenlőség erősítése.
A célok elérése érdekében az egyesület 
kiemelt feladatának tekinti, hogy feltárja 
a fejlesztési célok és programok 
finanszírozási lehetőségeit, különös 
tekintettel a kormányzati pénzalapok, 
uniós vidékfejlesztési és egyéb pályázati 
lehetőségek bevonására. Az egyesület 
közhasznú szolgáltatásait nem csupán 
tagjai részére nyújtja, hanem a tagságán 
kívüli jogi és természetes személyek 
részére is.
A központi iroda októberi, bólyi 
megnyitása után 2009. március 1-től 
hetente egy alkalommal (keddenként 9- 
től 12 óráig) Pécsváradon is tartunk 
ügyfélfogadást a Polgármesteri Hiva
talban (Pécsvárad, Szentháromság tér 
3.). Itt várjuk mindazon jogi és 
természetes személyek jelentkezését, 
akik informálódni szeretnének az 
aktuális pályázati lehetőségekkel 
kapcsolatban!

Elérhetőségeink:
Pécsváradi iroda (kedd 9-12h):
7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. 
Beckné Kótsch Petra
(bkpetra@pecsvarad.hu)
Mohai Lygia (mohai@pecsvarad.hu)
Tel: 72/465-025 
www.zengoduna.boly.hu

INGATLANELADAS Pécsvárad Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalás útján értékesíteni kívánja a tulajdonában 
lévő Pécsvárad 428 hrsz-ú Pécsvárad, Kodolányi János utca 13. szám alatti lakóház, udvar elnevezésű 
581 m2 alapterületű (beépített: 20 m2 garázs, 81 m2 földszinti, 157 m2 emeleti és 46 m2 tetőtér) ingatlant.

Az ingatlan kikiáltási ára: 16 millió Ft + 20 %ÁFA
A versenytárgyaláson való részvételi szándékot legkésőbb 2009. április 20-án 12 óráig írásban be kell jelenteni a kiíró felé.
A benyújtás helye:

- Postai úton: Pécsvárad Város Polgármesteri Hivatala, 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.
- Személyesen: Pécsvárad Város Polgármesteri Hivatalának Titkársága Pécsvárad, Szentháromság tér 3. |

További részletek: yvww.pecsvarad.hu

Zengő-Duna
Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület
Pályázati lehetőségek 

Pécsváradiak számára is

mailto:bkpetra%40pecsvarad.hu
mailto:mohai%40pecsvarad.hu
http://www.zengoduna.boly.hu
yvww.pecsvarad.hu
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Matematikaversenyek

Iskolánk felső tagozata február 20-án adott 
otthont a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulójának. A pécsváradi gyerekek 
szép számmal, 24-en vettek részt rajta. Az 
ünnepélyes eredményhirdetésre 4 diákunk 
kapott meghívást: Poller Péter 3.b osztályos 
tanuló, aki a 12. helyezést érte el; Poller 
András (5.b) 7. helyezett, Becker Noémi (7.a)
4. helyezett, valamint Kungl Nóra (8.b) 5. 
helyezett. Felkészítő tanáraik: Blum 
Marianna, Lászlóné Auth Mária, Molnár 
Józsefhé és Poller György. Gratulálunk az elért 
eredményekhez, és további sikeres munkát 
kívánunk!
A matematika versenyek sorát folytattuk egy 
körzeti fordulóval, melyet az elmúlt évben első 
alkalommal rendeztünk meg. Ebben az 
esztendőben iskolánk volt tanára nevéhez 
kapcsoltuk, s így Szondi József Matema
tikaverseny néven hirdettük meg. Berkeseiről, 
Hidasról és Hosszúhetényből érkeztek diákok 
a megmérettetésre. Az izgalmas feladatok 
megoldása során a következő eredményeket 
érték el a gyerekek:
Hertrich Adrienn 4. b osztályos tanuló 
második, Balog Nikoletta 4. a osztályos tanuló 
harmadik helyezés.
5. Évfolyam

1. Poller András 5. B
2. Zsók Bianka - Hidas
3. Resch Evelin 5. A

6. Évfolyam
1. Hegyi Zoltán - Hosszúhetény
2. Stojkovics Dóra Hosszúhetény
3. Simonics Martina - Hidas

7. Évfolyam
1. JéhnMárk 7. B
2. Wittenbart Valentin 7. B
3. Kungl Ádám -7. B

8. Évfolyam
1. Kungl Nóra 8. B
2. Májusi András 8. B
3. Molnár Csanád 8. B

Szavalóverseny

Március 7-én, szombaton rendezték meg a 
Koch Valéria Iskolaközpontban a megyei 
szavalóversenyt. Iskolánk hét tanulóval, a 
januári verseny nyerteseivel képviseltette 
magát: Pere Gergő La, Kleisz Ottó és Pap 
Marcell l.b, Marton Zita és Jéhn Viktória 2.b, 
Bogdán Márió 3.a és Panta Kamilla 4.b 
osztályos tanulók jól felkészülten és ügyesen 
szerepeltek a megmérettetésen. Közülük Pere 
Gergő bejutott a megye öt legjobb elsős 
versmondója közé. Gratulálunk a szava- 
lóknak! Felkészítőik GunglLászlóné, Szabóné 
Gasteiger Eszter és Tóth Györgyi voltak.

Kodolányi Emléknap

Március 13-án ünnepeltük iskolánk név
adójának, Kodolányi Jánosnak a születés
napját, hagyományosan a Vár utcai óvodánál, 
ahol az író gyermekéveit töltötte. A negye
dikesek színvonalas műsorából sok érdekes 
információt tudtunk meg Kodolányi gyermek
koráról, az ügyes felolvasásoknak köszön
hetően pedig a régi pécsváradi utcák szinte 
megelevenedtek előttünk. Köszönjük ezt a 
szép élményt Kovács Norbert, Solti Réka 4. a, 
Ömböli Gréta, Schnell Bianka, Vörös Blanka, 
Weigert Kaludia 4. b valamint Huszár Kíra 4. c 
osztályos tanulóknak, és a felkészítő 
tanítónőknek, Patonainé Link Zsuzsannának, 
Göblné Németh Piroskának és Bertók- 
Csenterics Andreának.

Rendkívüli irodalomóra

Petőfi Sándor születésének 186., halálának 
160. évfordulójáról egy rendkívüli irodalom 
órával emlékeztünk meg, melyen Figura Ede 
tanító adta elő a költő általa megzenésített 
verseit. A hallgatóság főként 5. és 6. osztályos 
tanulókból állt, akiknek nagyon tetszett a 
műsor.

Helyesírási és szövegértési 
verseny

A Lotz János helyesírási és szövegértési 
verseny országos fordulóján Tolnai Gréta 7. a 
osztályos tanuló 12. helyezést ért el. 
Gratulálunk neki és felkészítő tanárának, 
Lantos Istvánnénak a szép eredményhez!

Gelencsér János az év testnevelő 
tanára Baranyában

A Baranya Megyei és Pécs Városi Testnevelő 
Tanárok Egyesületének Közgyűlése a Baranya 
megyei testnevelő tanárok közül Gelencsér 
Jánost választotta a 2008-AS ÉV 
TESTNEVELŐ TANÁRÁNAK, akit emlék
plakettel és oklevéllel jutalmaztak. Gratu
lálunk kollégánknak a remek teljesítményhez!

gpSGS? aimHK3MlQCö33(iB3
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TÉLI KÖRZETI 

TEREMTORNÁK
Csapatok:
Pécsvárad, Mecseknádasd, Hosszúhetény, 
Hidas

Eredmények:

I. Korcsoport:
1. Hosszúhetény (4 pont 6:2)
2. Pécsvárad (4 pont 5:2)
3. Mecseknádasd (Opont 0:6)

A pécsváradi csapat játékosai: Poller Péter, 
Prigli Barbara, Kelemen Róbert, Fullér 
Ferenc, Zsáli Zsombor, Gungl Patrik, Kendik 
István, Matesz Kornél, Takács Tamás, Resch 
Róbert, Markovics H. Balázs, Virág Ferenc, 
Tichy Zsombor

II. Korcsoport:
1. Hosszúhetény (4 pont 4:1)
2. Pécsvárad (4 pont 3:2)
3. Mecseknádasd (Opont 1:5)

A pécsváradi csapat játékosai: Jéhn Máté, 
Poiler András, Bakó Máté, Marcsik Máté, 
Gradwohl Erik, Penczel Richárd, Szendrői 
Bence, Farkas Gergő, Zsigrai Balázs, Stang 
Károly

III. Korcsoport:
1. Pécsvárad
2. Hosszúhetény
3. Mecseknádasd
4. Hidas

(9 pont 20:0) 
(6 pont 11:3) 
(3 pont 5:4) 
(Opont 0:29)

A pécsváradi csapatjátékosai: Kungl Ádám, 
Spannenberger Máté, Kleisz Krisztián, Váradi 
Richárd, Jéhn Márk, Albert Flórián, Pista 
Benjámin, Prigli Gergő, Kisfoldi Dávid

Tavaszi körzeti torna
(március 9.)

I. Korcsoport:

Pécsvárad-Hosszúhetény=5:1

A pécsváradi csapat játékosai: Prigli 
Barbara (legjobb játékos; 2 gól), Kelemen 
Róbert (gólkirály; 3 gól), Poller Péter, Fullér 
Ferenc, Zsáli Zsombor, Matesz Kornél, Virág 
Ferenc, Markovics H Balázs, Resch Róbert, 
Takács Tamás, Tichy Zsombor, Kendik István

Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, 
Gelencsér János,

Szabó Gyöngyi
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
A zeneiskola hírei

Ismét szép sikereket értek el növendékeink! 
Ezúttal zongoristáink remekeltek a március 
20-án megrendezett zongoristák megyei 
találkozóján Pécsett. Becker Noémi 4. 
osztályos növendék bronz, Schnell Bettina 6. 
osztályos növendék ezüst minősítésű oklevelet 
vehetett át a zsűritől. Felkészítő tanáruk, Papp 
Gyulámé Anikó elmondta, hogy e két 
növendéke nagyon tehetséges és nem utolsó 
sorban szorgalmas is. Ez hozta meg számukra 
a lehetőséget, hogy megmérettethessék 
magukat a megye legjobb zongoristáival. A 
rendkívül magas színvonalú találkozón 
nyújtott teljesítményükhöz szívből gratu
lálunk.

Kreszits Margit 
Klarinéttanár

János passió német nyelven
Különleges program részesei lehettek 
mindazok, akik március 23-án délután 
eljöttek a katolikus templom elé. A húsvéti 
készülődés jegyében közös produkcióval 
készült a Magyarországi Német Színház 
(Szekszárd) társulata és a Koch Valéria 
Iskolaközpont (Pécs) diákjai: német nyelven, 
zenés formában adták elő János passióját. A 
zenét Csernák Zoltán szerezte, a szereplők 
diákok, tanárok és a német színház művészei 
voltak. A produkciót élőzene 
kísérte, a zenekarban tanár és 
diák szintén együtt muzsikált. A 
darabot Frank Ildikó és Florin 
Gábriel Ionescu rendezte.
Munkájukat az iskola tanára, a 
mecseknádasdi születésű 
Brambauer-Szigriszt Adrienn 
segítette, aki maga is feliépet a 
kórus tagjaként.
A különleges hangulatú elő
adásnak méltó háttere volt a 
templom. A szervezőket di
cséri, hogy a nézőknek még 
takarókat is osztogattak, de 
mindenki kapott egy szöveg
könyvet is, hiszen az archaikus 
szöveg a németül jól beszélőket 
is próbára tehette. Igaz, maga a 
történet mindenki számára 
ismerős.
A produkció különlegessége, 
hogy mindössze öt helyszínen, 
öt település kálváriadombján 
mutatják be, a premiert éppen 
Pécsváradon ünnepelhettük! 
Minden néző nevében köszön
jük, hogy ránk gondoltak, mint 
első helyszínre! Általános 
vélemény volt, hogy kellemes 
délutánt köszönhetünk a 
szereplőknek, illetve hogy lám,

FELHÍVÁS
A Kodolányi János AMK Tanuszodája 

meghirdeti az

1. városi úszóversenyt.
A verseny célja az uszoda népszerűsítése!

Időpontja: 2009. 04. 17., péntek, 18.00 órai 
kezdettel.
Nevezés: 4 fős csapatokkal.
A nemek arányát a csapat szabadon 
határozhatja meg.
Nevezési határidő: 2009.04. 13., 12.00 óra. 
Nevezés módja: személyesen az uszodában, 
illetve a következő telefonszámokon: 
72/466-487,30/646-8695
Nevezési díj: 10 000 Ft/csapat (egy 10 
alkalmas bérlet ára, melyet a nevezés fejében 
át is adunk).
Lebonyolítás: A táv 4X25 m, bármilyen 
úszásnemben.
Könnyített rajthelyzet megengedett (rajtkő 
mellől/vízből).

mégiscsak rá lehet venni az ifjú nemzedéket 
ilyen komoly, hagyományos feladatra és 
elfoglaltságra.
A társulatot a műsor után a Pécsváradi 
Németek Baráti Köre tagjai látták vendégül a 
klub helységében: a finom szendvicsek és 
sütemények mellett nemcsak a hidegtől 
átfagyott végtagok oldódtak fel kellemes 
beszélgetéssel, jó hangulatban telt az idő.

Gászné Bősz Bernadett

Egyebek: Kísérők, szurkolók a meden
cetérben csak váltócipőben tartózkod
hatnak. Szurkolásra, buzdításra alkalmas 
hely a lelátó.
A versenyzők a különnemű öltözőket 
használják (zárható szekrényekkel). A 
medencetérbe csak az uszodai kiegészítő 
felszerelés vihető be (törölköző, úszó
szemüveg).
Amedencetérben étel, ital fogyasztása tilos! 
A medence jellemzői: 6x25 méteres sávok, 
fokozatosan mélyülő vízmélység (0.90 m- 
ről 0.80 m-ig), 26-27 °C-os vízhőmérséklet. 

A rendezvényt eredményhirdetéssel zárjuk.

Várjuk a helyi cégek, intézmények, 
szervezetek jelentkezését! 

VERSENY - MOZGÁS - EGÉSZSÉG!

Bősz Gábor
vezető úszómester, szervező

Országos gépíróbajnok lett 
Ratting Anita

A KJÁMK egykori diákja, Ratting Anita, aki 
most a Pécsi Tudományegyetem Közgazda
ságtudományi Karának harmadéves hallga
tója, immáron ötödik éve versenyez gép
írásból. Anita évente három versenyen vesz 
részt rendszeresen Budapesten, és igen 
eredményes szerepléseket tudhat maga mögött 
ebben a talán kevésbé ismert szakmában. 
2007-ben Prágában a világbajnokságon saját 
kategóriájában a 9. helyen végzett, és egyben a 
legtöbbet író magyar versenyző lett. A tavalyi 
évben és idén is sikerült nem csak saját 
kategóriájában győztesen kikerülnie, hanem a 
felnőtt versenyzők eredményeit is túlszár
nyalnia. Az idei országos versenyen, melyet a 
Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos 
Szövetsége rendezett meg február 28-án, 30 
perc alatt tisztán 14.928 leütéssel (másod
percenként 8,3) Magyarország 2009. évi 
gépíróbajnoka címét nyerte el a pécsi csapat 
képviselőjeként, és egyben junior és főiskolai 
bajnok lett. Szívből gratulálunk Anitának 
eddigi sikereiért és további eredményes 
szereplést kívánunk!
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Egyházi hírek Könyvajánló
KATOLIKUS HÍREK REFORMÁTUS HÍREK

Nagyheti és húsvéti szertartások a pécsváradi 
katolikus templomban:

Ápr. 5. (virágvasámap): 9 órakor a temető- 
kápolna előtti téren barkaszentelés, onnan 
indul a menet a templomba az ünnepi 
szentmisére
Ápr 6-7-8. (hétfő, kedd, szerda): 18 órakor 
szentmise keretében nagyböjti szentbeszé
dekkel készülünk a húsvét ünneplésére 
Ápr. 9. (nagycsütörtök): 19 órakor ünnepi 
szentmise az utolsó vacsora emléknapján, 
utána éjfélig szentségimádás
Ápr. 10. (nagypéntek): 15 órakor kereszt- 
útjárás jó idő esetén a kálvárián utána 
csonkamise (bűnbánati szertartás)
Ápr. 11. (nagyszombat): 23 órakor kezdődik 
urunk, Jézus Krisztus föltámadásának ünnep
lése, a végén gyertyás körmenet a templom 
körül
Ápr. 12. (Húsvétvasámap): 9 órakor ünnepi 
szentmise
Ápr. 13. (húsvéthétfő): 9 órakor ünnepi
szentmise . „ ,,,,Antal Géza plébános

Világimanapi együttlét 
Zengővárkonyban

Közel hatvanan gyűltünk össze, hogy 
bekapcsolódjunk egy több mint száz éves 
mozgalom helyi elindításába. Győrfi Bálint 
Zengővárkonyban szolgáló nagytiszteletű úr 
felesége, Ágota kezdeményezésére egy 
márciusi szombat délutánon került megren
dezésre az idei ökumenikus világimanap.
A világimanap keresztény/keresztyén 
asszonyok világot átfogó mozgalmaként 
indult 1887-ben az Egyesült Államokból. Első 
évben a felhívás a hazai misszió ügyéért szólt. 
Azóta minden tekintetben kinőtte magát: 
napjainkban 170 ország különböző felekezetei 
csatlakoztak a mozgalomhoz, és ma már lelkes 
férfiak is előszeretettel részt vesznek az 
imanap előkészületeiben, lebonyolításában, 
meghitté tételében.
Az imanap témáját minden évben más ország 
készíti elő. 2005-ben Lengyelország volt a 
szellemi előmozdítója, de más európai ország 
is magáénak tudhat már egy-egy évi előkészítő 
munkát. Csehszlovákia, Ausztria, Német
ország, Svájc és Románia is felsorakozott a 
rendezők közé.
A 2009-es esztendőben Pápua Uj-Guinea volt 
az imák, szentírási részletek, közös énekek

Nagyheti evangelizációs esték a gyülekezeti 
teremben (Kálvin u. 2.):

Április 1-2-3. (szerda, csütörtök, péntek),
este 18 óra: vendégünk Sánta Ibolya lelkész 
Budapestről
Április 10. (nagypéntek), 18 óra: nagypénteki 
istentisztelet a gyülekezeti teremben 
Április 12. (vasárnap), 11 óra: ünnepi 
istentisztelet úrvacsorával a református 
templomban
Április 13. (hétfő), 11 óra: húsvét másnapján 
istentisztelet a templomban (mostantól a 
templomban tartjuk az istentiszteleteket)

KÁLVIN IDŐSZERŰSÉGE címmel 
rendezett konferenciát a budapesti Kálvin-téri 
gyülekezet Beregfürdőn. Ez évben ünnepük 
szerte a világon Kálvin János (1509. július 10. 
- 1564. május 25.) születésének 500. 
évfordulóját. Ez alkalommal Debrecenben 
volt a magyarországi ünnepségsorozat 
országos megnyitó ünnepsége. A Református 
Kollégium Könyvtárában nyílt gazdag 
kiállítás is része volt az eseményeknek. A 
pécsváradi gyülekezettel a budapestiek 
kezdeményezésére két éve létrejött testvér- 
kapcsolat következő állomása volt a 
konferencián való közös részvétel. A Kálvin- 
tériek hagyományosan meghívják partne
reiket, igy a határon túli Kárpátaljáról, 
Nagyszőlősről és az erdélyi Kolozsvárról, a 
Farkas utcai gyülekezettől 10-10 fő érkezett a 
találkozóra. A pécsváradi reformátusokat 6 fő 
képviselte márciusban a konferencián, 
Szabóné Kiss Mária lelkészasszony veze
tésével, részt véve az igen tartalmas 
programokon.

D.K.

összeállítója. Ráhangolódásképpen egy diasor 
segítségével nyerhettünk betekintést a távoli 
ország lakóinak, az ott élő asszonyoknak 
embert próbáló hétköznapjaiba.
A különös liturgiái szertartás részeseiként mi 
magunk is színesebbé tettük az együtt töltött 
időt. Szabóné Mária pécsváradi és Győrfi 
Bálint zengővárkonyi református lelkészek, 
valamint Géza pécsváradi apát úr mellett 
többen vállalkoztak felolvasásra, ezzel is 
hangsúlyozva a kiragadott bibliai idézetet: 
„Sokfélék vagyunk, de Krisztusban egyek", 
melyet az idei esztendő mottójául választottak. 
A felemelő imaóra végeztével szeretet- 
vendégségben volt részünk. Stílusosan egy 
Pápua Új-Guineai süteményt, a banános 
palacsintát kóstolhattunk meg a helyi 
asszonyok által készített egyéb finomságok 
mellett.
Terveink szerint a jövő évi imanap meg
szervezését a pécsváradi közösségek vállalják, 
melyre nagy szeretettel visszahívják a 
vendégszerető zengővárkonyiakat.

Réderné Hegedűs Andrea

iimó zsmt
Kitiltott családok

Kitiltott családok
A pécsváradi kuláküstát is tartalmazza 
Hantó Zsuzsa könyve, a Kitiltott családok, 
amely a Magyar Ház gondozásában jelent 
meg. Pécsi bemutatóját nagy érdeklődés 
kísérte a Cella Septihorában.
Hantó Zsuzsa szociológus, aki több mint 
harminc éve foglalkozik - azoknak a 
sorsával, akik megélték az 1945-ös fordulat 
összes retorzióit. Sokat - kutatott 
Pécsváradon, Zengővárkonyban is.
Amikor eldőlt, hogy hazánk a második 
világháború után szovjet övezetbe kerül, a 
társadalom teljes szerkezetében meg
kezdődött a szovjet típusú átalakítás: 
politikai perek kezdődtek „népbírósági per” 
címen, a hivatalnokokat B-üstára tették, így 
elvesztették állásukat, megvonták a 
nyugdíjakat, „kuláküstákat” állítottak össze 
a gazdálkodók, kereskedők megfélem
lítésére. A politikai börtönbüntetések 
mellett a legsúlyosabb csapás volt a 
családok számára a kényszerlakóhelyre 
való kitelepítés. Érintette ez a déli határ 
menti települések lakóit, akiket nagy 
számban vittek családostul kényszer- 
munkára az Alföld tanyavilágába.
A könyv egy-egy család történetén 
keresztül, elbeszélések és dokumentumok, 
CD, térképek által mutatja be a „kitiltott 
családok” kálváriáját, és az emberi tartás, a 
civil kurázsi és a hit által nyújtott egyedüli 
menedéket.
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Megújult a Kossuth-szobor

Március 15. ünnepén Pécsváradon a Kossuth- 
szobor megújítva várta az ünneplőket. A 
Pécsváradi Várbaráti Kör végeztette el a fehér 
márvány mellszobor megtisztítását Rauschen- 
berger András kőfaragó mesterrel, aki 
megújította az emlékművet és annak 
talapzatát. A szobor állagát főként a reá nőtt 
fák rontották, ezért több ágat le kellett vágni. 
Sajnos az emlékművet az elmúlt két 
évtizedben teljesen benőtték a köréje ültetett 
fenyőfélék, és ez sokat levon az emlékmű 
hatásából.
Maga Kossuth arcképe messze néző, szigorú 
férfiút ábrázol. Öltözete elöl nyitott zsinóros 
kabát. A talapzatot babérfuzér övezi. Kossuth 
neve fölött a felkelő napot ábrázolta alkotója, a 
pécsi Kálmán Ede, akinek ez az egy műve 
ismeretes.
Dr. Egry Béla ügyvéd, országgyűlési 
képviselő kezdeményezése folytán, 1911. 
augusztus 20-án leplezték le Kossuth Lajos 
szobrát ott, ahol ma az I. világháborús 
emlékmű áll. Ennek elhelyezésekor, 1930-ban 
került a Kossuth-szobor jelenlegi helyére, a 
nevét viselő térre.
A Pécsváradi Várbaráti Kör egy éve a 
Városháza kapudíszét, az 1857-ben készült 
ugyancsak zsinóros, magyar ruhás mell
szobrot faragtatta újra. A reprodukciót Szabó 
László készítette, az eredetit a múzeum őrzi. A 
következőkben az egyesület az első 
világháborús emlékmű helyreállítását tervezi.

Kép és szöveg: Gállos Orsolya

Látszik már az eredménye 
Rauschenberger András munkájának

Erdőfel újítási szezon a Mecsek 
erdeiben

Gőzerővel folyik a szokásos, évi erdőfelújítás 
a Mecsek erdeiben: a Mecseki Erdészeti Zrt. 
mindent megtesz annak érdekében, hogy az 
erdőterületek - úgy, ahogy több évtizede - 
ezek után is növekedjenek.
Magyarországon jelenleg is törvény írja elő, 
hogy a kitermelt erdő helyén azonnal meg 
kell kezdeni az erdőfelújítási munkálatokat - 
a Mecseki Erdészeti Zrt. által kezelt 
erdőkben ez évente kb. 450 hektáron folyik. 
Sok esetben mindez több évig tartó, 
természetes folyamatokat kihasználó 
tevékenység. A fakitermelések tervezése 
során a szak-emberek arra törekszenek, hogy 
az erdő a kitermelés után folyamatosan, 
természetes úton, az ott termett makkból 
újuljon meg. A természetes úton felújított 
erdőterületek aránya meghaladja az 50%-ot. 
Ahol nincs természetes újulat, ott az erdészek 
mester-ségesen, makkvetéssel, vagy csemete 
ültetéssel pótolják a hiányt. így minden 
kivágott fa helyén mintegy 30-50 db csemete 
kezdi meg életét. Ez az erdészet területein 
összesen több, mint 4 millió fa.
Baranya erdeiben - így többek között a 
Mecsekben - ilyenkor gőzerővel folynak a 
felújítási munkák. A tavalyi évben össze
gyűjtött, majdnem négy mázsányi makk 
mellett kétmillió csemete kerül a helyére 
idén; a fiatal csemetéket sokáig kell az 
állatoktól védeni, az erdőjárók sokszor 
találkozhatnak az ilyen célra rendszeresített 
kerítésekkel.
Az erdészeti szakemberek általában kapával 
vetnek, a csemetét ún. ékásóval, a nagyobb 
méretűeket kézi, motoros gödörfúróval 
juttatják a helyükre - ahol azonban lehet, 
gépekkel segítik a munkát. Itt szerepet kap 
Scholtz Péter erdész újítása is, az ún. pásztás 
talajelőkészítő és makkvető gép is, amely 
rendkívüli módon felgyorsítja a munkát.

További infonnáció kérhető Burián Endre 
erdőgazdálkodási igazgatótól a 30/300- 
9724-es telefonszámon.

Erdészeti nyílt napok a Mecsek 
Erdészeti Zrt. Területén

Szép, zöldellő erdő van a meghívó címlapján, 
mely a rendezvénysorozatra invitál. Elsőként 
a Pécsváradi Erdészet várta az érdeklődőket 
március 21-én, szombaton egy kellemes 
sétára „Erdőgazdálkodás és üvegművességa 
Kelet-Mecsekben "jeligével.

A zobáki találkozóhelyről sétáltunk a 
Paprétig, miközben Ripszám István 
igazgató úr az ún. „szálazó vágás” 
technikáját ismertette az érdeklődőkkel és 
mutatta be eredményét a szép bükkösben. A 
technológia lényege, hogy a területen az 
erdőborítottság állandó maradjon, az 
utánpótlás pedig természetes szaporulattal 
történik, így a talajt nem veszélyezteti az 
erózió, mint tarvágás esetén. Elhangzott az 
is, hogy a Pécsváradi Erdészet közel 12.000 
hektáros erdőterületen gazdálkodik, mely
nek 96%-án őshonos fafajok élnek (bükk, 
gyertyán, tölgy), ezzel lehetőséget adva a 
természetközeli erdőgazdálkodásra. Termé
szetesen téma volt az „erdőfaló” erőmű 
kérdése is, melyre azt a megnyugtató választ 
kaptuk, hogy az erdőrendezőség által 
engedélyezett famennyiségnek 70%-át 
vágják ki évente, s a rönkök közül csak azok 
kerülnek az erőműbe, amik hibásak, másra 
nem használhatók.
A Paprétről egy muzeális, egykori 
honvédségi Csepel teherautó platóján 
utaztunk Puszta-bányáig, ami a társaság 
férfi tagjaiban ifjúkori emlékeket ébresztett. 
Pusztabányán megtekinthettük az erdészet 
kezelésében működő kulcsosházat. Vendég
látóink friss zsíroskenyérrel kínáltak, 
melyet az útközben szedett medvehagyma- 
levelekkel ízesítve fogyasz-tottuk el. 
Almalevet ittunk hozzá az erdészet kárászi 
gyümölcsléüzeméből. Ezután Láng Ádám 
szakértő magyarázatával jártuk körül a 
hajdani üveghuta romjait, ismer-kedtünk 
egykori működésével, a 18. századi 
üvegkészítés technikájával. Újabb séta után 
a túrát Hosszúhetényben, a 2008-ban nyílt 
Üvegmúzeum megtekintésével fejeztük be. 
Kellemetlen, hideg szél fújt, de érdekes volt 
az erdőről a gazdálkodó szempontjait is 
megismerni.
Április 18.-án, szombaton az Árpád tetői 
Erdészet várja az érdeklődőket. Találkozó a 
Száraz-kúti  pihenőben 8,30 és 9 óra között. 
Elgondolkodtató: 40 évesen egy akácfa 
öreg, egy égerfa középkorú, egy bükkfa 
kamaszkorúnak számít.

Dr. Novotny Iván

Jfénpeö 
%,ö?épbor

történelmi játifóháf

A „fényes” középkorba kalauzolja a gyerekeket 
az a programsorozat, amely márciusban indult 
széleskörű civil összefoggásal, izgalmas 
játékokkal várva a szabadidejüket kreatívan 
eltölteni vágyó gyermekeket és anyukákat. A 
történelmi játszóház foglalkozásain lehetőség 
nyílik korabeli jelmezek, ékszerek, fegyverek 
elkészítésére, de táncokat, dalokat is 
tanulhatnak a gyerekek. A szakkör a Zengő 
Néptánc Egyesület, illetve Csizmadia László 
közreműködésével valósul meg, szervezője 
pedig a Tarkabarka Alapítvány, amely a

foglalkozásokhoz szükséges forrásokat is 
előteremtette.
Korhű jelmezekkel és hasonló kézműves 
foglalkozásokkal nem először találkozhattak a 
helyi érdeklődök, hiszen a WARAD2015 
Alapítvány szervezésében tavaly már sor került egy 
hasonló témájú nyári táborra, ami a mostani 
programsorozat elődje. Az idei játszóház és szakkör 
első két alkalmát nagy érdeklődés kísérte, népes 
gyereksereg vett részt a különböző kézműves 
foglalkozásokon - vélhetően nem utoljára.
A sorozat természetesen folytatódik, a következő 
alkalom április 17-én, 15:30-kor lesz a művelődési 
központban. A belépés díjtalan, a szervezők 
szeretettel várják a játszani vágyó gyereket!
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A Közösségi Kerekasztal hírei
Március 27-én szokásos havi megbeszélését 
tartotta a Közösségi Kerekasztal a 
Változóházban.

Aktuális témánk nagy örömünkre szolgált: 
Újabb közterület szépülhet meg! Mint 
ismeretes, tavaly a Közösségi Kerekasztal a 
MOL-Ökotárs pályázati támogatásával, a 
Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete segítségével, 
valamint számtalan támogató adományával és 
kétkezi munkájával szépülhetett meg a 
Kossuth tér. Idén a kerekasztal egy újabb 
terület megszépítésére pályázott az Ökotárs 
Alapítványhoz - sikerrel! 450.000 forintot 
nyertünk a Szent Gellért utca - Mecsek- 
kömyék utca találkozásánál található terecske, 
a Muck-hegy alja, a kővályú és a kőkereszt 
környékének parkosítására. Megújul a forrás 
környéke, szegélyt kap a füves terület, 
átfestjük a kereszt és az árok korlátáit, ültetünk 
fákat és színes virágokat, lesz egy pihenésre, 
beszélgetésre csábító pergola asztallal, 
padokkal, szemetesekkel, valamint tervezzük 
egy információs tábla felállítását és parkoló 
kijelölését is. Az elnyert 450.000 forint, 
valamint az egyéb rendelkezésre álló anyagi és 
természetbeni források kiegészítésre ismét a 
lakossághoz fordulunk: kérjük, vegyenek 
részt a munkálatokban és lehetőségeikhez 
mérten támogassák a programot!
A konkrét munkafolyamatokról, azok 
időzítéséről, az Önöktől várt segítség 
formáiról a kerekasztal honlapján (www.pv- 
kerekasztal.extra.hu), a Pécsváradi Városi 
Televízióban és két rendezvényen adunk 
tájékoztatást. Ismét vásárolhatnak támogatói 
emléket: a falapocskákat ezúttal a címer 
mellett a kis tér fotója díszíti. A Város Napján 
árusítjuk elsőként, ahol megismerkedhetnek a 
részletes tervekkel és tehetnek konkrét 
felajánlásokat. Tervezünk továbbá a hely
színre is egy színes délutáni programot 
májusban, melynek időpontjáról a fenti 
fórumokon tájékoztatjuk Önöket.
A kerekasztal további céljainak megfogal
mazásáról is gondolkodtunk. Eddigi és 
további legfontosabb feladatunk: segíteni a

KÉZILABDA
A tavaszi szezon eddigi mérkőzései:

Vörös Meteor - Pécsvárad: 16-15 
Pécsvárad - Komló: 21-16 
Mágocs - Pécsvárad: 14-36

Következő mérkőzéseink:
Április 5.: Hercegszántó - Pécsvárad 
Április 19.: Pécsvárad - Kelet SE 
Április 25.: Kozármisleny - Pécsvárad 
Május 10.: Pécsvárad - Szentlőrinc 
Május 16.: Szigetvár - Pécsvárad

A szezonban a csapat mindössze három 
mérkőzést játszik hazai pályán. A tabellán a 3. 
helyen állunk három forduló után. Örömünkre 
a hazai mérkőzésünkön felevattuk a Mecsek
nádasdi Takarékszövetkezettől kapott 
mezeket. Köszönjük a támogatónak!

közösségek kialakulását, illetve fejlődését 
városunkban. Mi magunk is igazi közösséggé 
kívánunk válni, ugyanakkor a közösségi 
kérdések és feladatok iránti aktivitásunkkal 
példát szeretnénk mutatni, ösztönzőleg 
szeretnénk hatni az egyénekre. Továbbra is 
közbeszéd témájává tesszük és megfogal
mazzuk a közös cselekvés irányát olyan 
kérdésekben, melyek sokunkat foglal
koztatnak, és igyekszünk kidolgozni a 
megvalósítás lehetőségeit.
Erre biztosíték, hogy szándékunkhoz a város 
életének széles rétegéből verbuválódott, 
karakteres véleménnyel bíró, véleményüket és 
tenni akarásukat kinyilvánitó személyek 
csatlakoztak. Ugyanakkor nyitott szervezet 
lévén bárki bármikor csatlakozhat hozzánk, 
így remélhetőleg sokféle jobbító szándéknak 
adhatunk nyílt utat.
Összejöveteleinket, melyek mindenki számára 
nyitottak, minden hónap utolsó csütörtökjén, 
17 órakor tartjuk a Változóházban.
A következő találkozás témájává a 
gyermekeink hasznos és változatos szabadidős 
programjának kidolgozását tűztük ki. Ezzel 
kettős célt valósítható meg: egyrészt 
megelőzhető számos olyan probléma, ami 
nem kívánatos irányba viheti fejlődésüket, 
másrészt felmutathatok pozitív példák 
(személyek, döntések, életszemlélet, tevé
kenységek, közösségi lét, ragaszkodás a 
gyökerekhez).
Arra keresünk választ, hogy milyen lehető
ségeink vannak, hogy ne csak oktatásban, 
hanem nevelésben is részesüljenek a gye
rekek; milyen kínálat áll rendelkezésükre a 
szabadidő hasznos eltöltésére az iskolán kívül; 
mely helyszínek állnak rendelkezésre és kik 
azok a személyek (nyugdíjas és aktív 
pedagógusok, sportolók, művészek, és gyer
mekekkel szívesen foglalkozó „hétköznapi 
emberek”), akik részt vehetnének ezek 
megvalósításában.

Ha Önnek is van elképzelése, véleménye, ötlete 
vagy érintett a témában, szeretettel várjuk 
következő összejövetelünkre 2009. április 30- 
án, 17 órakor a Változóházban! Gondol
kodjanak együtt velünk!

Az újság olvasóinak kérésére a csapat 
játékosai a következők:

Hegedűs Tímea (vezetőedző)
Boda Miklósné (kapus,és kapusedző)

Bareith Brigitta
Bozó Petra
Csordás Viktória (csapatkapitány)
Hámori Réka 
Illés Eszter 
Jager Zsófia 
Koroknai Petra 
Molnár Kitti 
Nagy-Fehér Adrienn 
Napirana Viktória

Sikeres intézkedések
■ Országosan körözött személyt fogtak el a 

járőrök, valamint egy falopást elkövető 
személyt is tetten értek az elmúlt hónapban.

■ Magyaregregyen két férfi próbált hamis, 
fénymásolt papírpénzeket felváltani egy 
boltban. Miután az eladónő gyanút fogott, és 
értesítette a rendőrséget, az elkövetők 
Pécsvárad irányába menekültek. A tettesek 
elfogásában a pécsváradi járőrök, valamint a 
Mecseknádasdi Polgárőr Egyesület elnöke 
jeleskedett.

Bűncselekmények
■ Sajnálatos tényként kell beszámolnunk 

arról, hogy a helyi középiskolában két tanuló 
között heves szóváltás, majd verekedés 
alakult ki, melynek során az egyik fiatal
ember súlyos töréses sérülést szenvedett. Az 
eset kapcsán súlyos testi sértés megalapozott 
gyanúja miatt folytat a rendőrség nyo
mozást.

■ Egy utcán parkoló kistehergépkocsi 
ablaküvegét verték be egyik éjszaka, de a 
gépkocsiból szerencsére nem tulajdonítottak 
el semmit.

■ Jelentős kárt okoztak azonban azok az 
ismeretlen tettesek, akik egy épülő családi 
ház telkén tulajdonítottak el egy villamos 
kapcsolószekrényt. A berendezést a lopást 
megelőző napon helyezték üzembe.

■ Az egyik kertes családi ház udvaráról fiatal 
gyümölcsfákat ástak ki, és vittek el 
ismeretlen személyek.

■ Ugyancsak családi házba hatolt be egy 
bűnöző, akik Zsolnay-porcelánokkal 
távozott a helyszínről.

A bűnmegelőzés érdekében
■ A fentiekből is látható, hogy a bűnözők 

aktivitása az elmúlt időszakban jelentősen 
megnőtt, ezért a rendőrség ismételten kéri a 
lakosságot, hogy a szükséges vagyon
védelmi intézkedéseket ne mulasszák el. 
Egy jobb minőségű zár ma már 
elengedhetetlen, de a riasztó felszerelése is 
sok esetben kevesebbe kerül, mint a betörés 
során okozott kár. A rendőrség bármilyen 
felkeresésre szívesen áll rendelkezésre 
tanácsaival.

■ A rendőrség értesíti a lakosságot, hogy 
április 20. és 22. között fokozott közúti 
ellenőrzésre kell számítani.

Raffainé Moldován Ágnes
Schuldeisz Barbara (kapus, mezőnyjátékos)
Szatmári Réka
Uher Krisztina (új igazolás)

Az élmezőnyben szereplő csapatokkal, 
Kozármislennyel április 25-én, Beremenddel 
május 30-án játszunk idegenben. Várunk 
minden kedves szurkolót ezeken a mérkő
zéseken is!

A Pécsvárad Női Kézilabdacsapat minden 
kedves olvasónak kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván!

Hódosiné Vadász Ildikó

http://www.pv-kerekasztal.extra.hu
http://www.pv-kerekasztal.extra.hu
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A Pécsváradi 
Kistérségi 
Teleház alapfokú 
számítógépes 
tanfolyamot 
indít!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk 

2009. április 13-én, hétfőn, 10 órakor, 
egyeztető megbeszélésre a Teleházba 

(művelődési központ, 5. terem).
Ha ebben az időpontban nem ér rá, akkor 
érdeklődhet személyesen a.Teleházban, 
hétköznaponként 10-től 17 óráig, vagy 

telefonon:

Arató Gergely: 06/30 541 98 32

TÜDŐSZŰRÉS
2008. január 1-jétől Baranya megyében a 
Tbc-s incidencia alapján az ANTSZ nem 
rendeli el a tüdőszürést. Szakmailag 
azonban indokolt a 40 évnél idősebb, 
elsősorban dohányosok évenkénti mellkas 
röntgen vizsgálata. A szűrés e korosztály 
számára ingyenes, beutaló nem kell. 
Szükséges dokumentumok: TÁJ kártya, 
személyi igazolvány, lakcímkártya.

Pécsvárad tüdőszűrésének időpontjai a 
művelődésiközpontban:

Április 3., 6., 7., 8., 10., 14., 15., 17., 20., 
21., 22., 24.,

9 órától 12.00 óráig és 
április 9., 16., 23.,

12.00 órától 15.00 óráig.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Márciusi újszülöttek:
Bayer Viktor
Szül.: márc. 14. 
Pécsvárad

Kószó Rajm und Gábor
Szül: márc. 23. 
Pécsvárad

HIRDETÉSFELVÉTEL
A Hírmondó hirdetési felületet biztosít 

vállalkozói és lakossági hirdetések számára. 
A hirdetéseket a

pecsvaradi.hirmondo@gmail.com 
emailcímre kérjük eljutattni (Bővebb 

információ: 06-20/996-9612,465-123).
A hirdetésre szabható felületek árai a 

következők.
Egy teljes évre szóló hirdetés esetén (11 

alkalom) 20%-os kedvezményt biztosítunk!

1 oldal (183x267 mm): 40.000.-
1/2 oldal (89,5 x 267 mm 
vagy 183 x 131 mm): 20.000.-
1/3 oldal (58x267 mm 
vagy 183x86 mm): 15.000.-
1/4 oldal (89,5 x 127,5 mm 
vagy 182x62 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.-

FELHÍVÁSOK LABDARÚGÁS

„A.A.”
Gyűlés

Minden szombaton: 17.30-18.30-ig
Pécsvárad,Dózsa Gy.u.l3.sz. 

Hónapok első szombatján nyitottak, 
családtagokat,érdeklődőket is 

szeretettel
várunk, akik tehetetlenek 

az alkohollal szemben.

LOMTALANÍTÁS
A Dél-Kom Kft. tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy idén is sor kerül Pécs
várad területén a térítésmentes tavaszi 
lomtalanítási akcióra. Alomok elszállítása a 
következő időpontokban történik:

április 22. (szerda)
(szerdai szedési körzet) 
április 23. (csütörtök)

(csütörtöki szedési körzet)
A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig 
kell kihelyezni a gyüjtójárat számára a 
tisztaság megóvása érdekében úgy, hogy a 
szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy 
zsákokba kerüljenek.
Az akció során nem helyezhetők ki a 
következő anyagok:

- építési törmelék
- állati tetemek
- zöld hulladék
- veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, 
gumiabroncs, növényvédőszeres vagy 
festékes dobozok)
- elektronikai hulladék (pl. TV,
hűtőszekrény)_______________________

Komplex Egészségügyi
Szűrőprogram

65 éven felülieknek ingyenes

Időpont: 2009. április 7.-én 14-16 óráig 
Helyszín: KJÁMK Fülep Lajos 
Művelődési Központ parkolója
Vizsgálatok:
- hallásszűrés
- csontsűrűség mérés
- szívstressz mérés
- vérnyomás mérés
- testtömeg index, testzsír százalék mérés
Bejelentkezés a 06-20/492-76-96 
telefonszámon.
Mindenki felelősséggel tartozik a saját 
egészségéért!

PEÓNIA TÚRA
A Pécsváradi Várbaráti Kör április 25-én 
szombaton szervezi hagyományos kirándu
lását a vadpünkösdi rózsákhoz.
Indulás: 10 órakor a Kossuth térről 
Útvonal: Külsőtanyák, Aranyhegy, Nagy
mező (a bánáti bazsarózsa egyik legnagyobb 
összefüggő lelőhelye), majd betérünk 
Hosszúheténybe, ahol megnézzük az egy éve 
nyílt Üvegmúzeumot. Visszafelé a hegytövi 
úton keresztül folytatjuk utunk.
Estebéd: Walter Gyula pincéjében, 1200 
Ft/fő áron. Érdeklődni és jelentkezni lehet a 
művelődési központban hétfőnként 14 órától 
17 óráig a kör fogadónapj ain.

MB III.
03.07.
PVSK - Pécsvárad 4-2 (2-1)
Pécs, 200 néző. V.: Szommer.
Pécsvárad: Fodor Botos, Székely, Krausz, 
Veit Pászti (Egerszegi), Miklós, Schmid 
(Imhof), Hergenrőder Tóth A., Halászi 
(Schweitzer). Edző: Szőts Imre.
G.: Miklós, Tóth A.

03.15.
Pécsvárad - Bogád 0-3 (0-3)
Pécsvárad, 200 néző. V.: Rácz 
Pécsvárad: Fodor - Botos, Krausz 
(Schweitzer), Székely, Horváth 
(Hergenrőder) - Miklós, Schmid, VEIT, 
Pászti (Egerszegi) - Tóth A., Halászi. 
Edző: Szőts Imre.

03.22.
Kaposvár - Pécsvárad 3-0 (0-0)
Kaposvár, 50 néző. V.: Borbás.
Pécsvárad: FODOR - Székely (Halászi), 
Veit (Krausz), Botos, Matkó - SCHMID, 
Miklós, Schweitzer, Dénes (Imhof) - Tóth 
A., Hergenrőder. Edző: Szőts Imre. 
Kiállítva.: Krausz.

Az együttes tizennyolc fordulót követően a 
tizenharmadik helyen található. Csak jobb 
gólkülönbségével előzi meg a kieső 
pozícióban levő Bonyhádot.

MEGYEI II.
03.08.
Pécsvárad - Újpetre 0-3

03.14.
Nagykozár - Pécsvárad 3-1

03.22.
Pécsvárad - Olasz 1-1

A csapat a tizennégy csapatos bajnokságban 
jelenleg a tizedik helyen áll. Az eltelt 
tizenhat fordulóban tizenkilenc pontot 
gyűjtöttek.

Friesz Péter

pécsváradi hírmondó
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 1450 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő:

Bayer Alexandra

E-mail: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com 

Hirdetésfelvétel:

pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

06-20/996-9612
Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelődési Központ 

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Tet/fax: 06-72/465-123 

E-mait muvhaz@pecsvarad.hu

Tördelésszerkesztés:

2 Pl PRO STÚDIÓ Bt.

Nyomdai munkálatok: 

V-TESA Bt., Pécsvárad

mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
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A mindennapok megoldása!
CBA PÉCSVÁRAD 

PÉCSVÁRAD, ERZSÉBETI ÚT 22.

250 9
a Tehéntúró

Farmer túró
250 g 

796 Ft/kg

Sertés bőrös comb és karaj
Kondi-Hús

Trappista sajt
import

Aranymag
étolaj

?MuaSd

[HALMA
Aquasol

ásványvíz
2 I

24,50 Ft/I

Red Bull energiaital
250 ml 2 féle 

1196 Ft/IHalma finomliszt 
2 kg

89,50 Ft/kg Áruházunkban helyben 
, sütött, friss pékáru és 

grill termékeket y 
Ak értékesítünk!

Celesztina 
fehér kenyér
1 kg

Festő 3 rétegű papírzsebkendő
100 db 

0,99 Ft/db

Merka üdítőitalok
2 I több ízben 
44,50 Ft/ITchibo Family kávé

250 g + 10% ajándék 
1415 Ft/kg

Üzletünkben étkezési utalványokkal es bankkártyával is fizethetnek! Az ár mindennemű adót magéba foglal és a készletek ereiéig érvényes! 
A termékek külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az esetleges nyomdahibákért nem tudunk felelősséget vállalni!

Áruházunkban hideg és meleg 
CBA-s étkezési utalványokat értékesítünk!

Akció!
2009. április 9 - 30 Hétfőtől

í\l<\uR

Kellemes Húsvétil ünnepeket Kívánunk!


