
Új testvérvárosunk:
Pannonhalma
Néhány éves előkészítő munka és kölcsönös 
látogatások után 2009. április 23-án írta alá 
Pécsváradon Bagó Ferenc, Pannonhalma 
polgármestere és dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad 
polgármestere a testvérkapcsolati szerződést. 
Az ünnepélyes alkalomra 8 tagú delegáció 
kísérte el a polgármester urat. A két napos 
látogatás során a város újabb területeit és 
értékeit ismertették meg a testület tagjaival, 
valamint a jegyző úrral, de tartalmas 
megbeszélésekre, tapasztalatcserére is al
kalomnyílt.

Az aláírási ceremóniát színes műsor keretezte, 
melynek során Pécsvárad példátlanul gazdag 
kulturális életéből mutathattunk meg egy-egy 
szeletet. A vendégek és helyeik (testületi tagok 
és lakosok) büszkén, s bizony olykor a 
könnyekig meghatódva nézték-hallgatták a 
műsort. A Wagner József vezette Ifjúsági 
Fúvószenekarban 50 gyermek és fiatal fújta a 
muzsikát, Katonáné Gunszt Andrea 
vezetésével aprók és nagyok tarka német és 
magyar koreográfiát mutattak be, Pusch Réka 
tisztán csengő népdalai betöltötték a termet 
(Felkészítő tanára: Boris Sándomé). A 
program egyik csúcspontját Kopa Marcel 
jelentette, aki Szent István imáját adta elő: értő 
és érző szavalata, majd személyes köszönet- 
nyilvánítása mindenkit megrikatott. Köszönet 
neki és felkészítőjének, Lantos Istvánná 
tanárnőnek. A műsorvezető Bősz Zoltánné 
külön köszöntötte Szilágyi Kemáli, egykori 
pécsváradi, ma pannonhalmai lakost, 
kiemelve Kemál személyes szerepét a két

Fotó: Csizmadia László

település egymásra találásában. A zsebkendők 
akkor kerültek elő másodszor, amikor Bősz 
Zoltánné felolvasta Kemál levelét, melyet öt 
éve az egykori padtársnak, Bittemé Csillának 
írt.
A szerződés aláírása előtt dr. Bíró Ferenc 
hangsúlyozta: itt valódi testvérkapcsolatról 
van szó - genetikusán összetartozók szerző
déséről. Bagó Ferenc is a sok közös szálat 
említette: nemcsak a történelmi múltban az 
elsőként, illetve másodikként alapított bencés 
kolostorok kötnek össze, de a hasonló méret, 
fekvés, földrajzi és kistérségi szerep, a gazdag 
civil élet, a hasonló intézmények - hosszan 
sorolhatnánk a hasonlóságokat, melyek a 
jövőbeni együttműködés alapjai lehetnek.

A gyönyörű, bársonykötésű, míves okle
veleket Csizmadia László grafikusművész 
készítette.
A pannonhalmi aláírásra is rövidesen sor kerül. 
Május 2-án pedig már a Pécsváradi Big Bánd 
lép fel Pannonhalmán a Testvérvárosok 
Napján. Ez alkalomra a pécsváradi képviselők 
is meghívást kaptak.
A tervek szerint még májusban megszervezik 
azt a találkozót, ahol a két kisváros civil 
szervezeteinek, művészeti és sportegyüt
teseinek vezetői találkozhatnak és ismerked
hetnek egymással.

G. B. B.

Április 27-én zajlott le az első városi 
úszóverseny, melyet az uszoda nép
szerűsítésének érdekében szerveztek meg a 
márciusban újra megnyitott sportléte
sítményben. A versenyt, amely ez alka
lommal a helyi cégek, intézmények és 
szervezetek közti „sportszerű” meg
mérettetésre adott lehetőséget, népes 
szurkolótábor kísérte figyelemmel - nem 
csoda, hiszen összesen 15 csapat vállal
kozott arra, hogy a kiírásoknak megfelelően 
leússza a 4x25 méteres távot, tetszőleges 
úszónemben. A főszervező Tóth Györgyi, a 
KJÁMK vezetője mellett a rendezvény 
lebonyo-lításában közreműködött Bősz 
Gábor uszodamester, valamint Füri Ferenc, 
a verseny moderátora. A Pécsváradi Városi 
Televízió helyszíni tudósításban számolt be 
az eseményről. A négyfős csapatok 
mindegyike derekasan helytállt a közel 
egyórás, izgalmakkal teli versenyben, 
melynek végeredménye a következő:

l.II. Béla Középiskola II. csapata 
Versenyidő: 1,02,18 perc 
Csapattagok: Oberling József

Sebestyény Nikoletta 
Szűcs Norbert 
Verese Máté

2.AGROVER II. csapata 
Versenyidő: 1,17,75 perc 
Csapattagok: Frank Attila 

Hámori Gergő 
Horváth Bálint 
Nagy Tamás

3-Orvosok és gyógyszerészek csapata 
Versenyidő: 1,18,55 perc 
Csapattagok: dr. Bíró Ferenc

Császárné Mitykó Márta 
dr. Lukács Dénes 
dr. Menczer Gábor

4. Mecseki Erdészet
5. Polgármesteri Hivatal 
6.SAN-AT Kft. / AGROVER
(Holtverseny)
7. Pannonpharma I. Csapata
8. GAZEK + Kresz & Friedler
9. Pécsváradi Városi Televízió
10. Pannonpharma II. Csapata
11.11. Béla Középiskola I. Csapata
12. Pécsvárad Város Önkormányzata
13. Kodolányi János ÁMK 

Általános Iskola I. Csapata
14. Galant Kft.
15. Kodolányi János 
Általános Iskola II. Csapata

Versenyidő: 1,23,25 pere 
Versenyidő: 1,27,31 perc 
Versenyidő: 1,30,22 perc

Versenyidő: 1,30,87 perc 
Versenyidő: 1,31,00 perc 
Versenyidő: 1,31,03 perc 
Versenyidő: 1,43,93 perc 
Versenyidő: 1,47,53 perc 
Versenyidő: 1,48,62 perc

Versenyidő: 1,49,90 perc 
Versenyidő: 2,00,25 perc 

Versenyidő: 2,13,69 perc

Gratulálunk a győztes csapatoknak, és további jó úszást kívánunk mindenkinek!

Pécsváradi
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2 pécsváradi hírmondó

A helyi közbiztonság állapota
Az önkormányzat áprilisi ülésén tartott 
beszámolót a helyi közrend, közbiztonság 
helyzetéről Horváth Ferenc, a komlói 
kapitányság képviselője, valamint Tóth József, 
a pécsváradi rendőrőrs újonnan megbízott 
parancsnoka. Elhangzott, hogy a rendőrségi 
statisztika szerint az elmúlt évben nem nőtt a 
rendőrség tudomására jutott bűncselek
mények száma, a tájékoztató kapcsán azonban 
többen is felhívták a droggal való vissza
élésekre a figyelmet, ami viszont egyre 
súlyosabban terjedő jelenség már Pécsváradon 
is, hiszen az utóbbi időszakban már az 
általános iskolában is megj elent ez a probléma. 
A rendőrség képviselői kiemelték, a 
statisztikában szereplő adatoknál rendszerint 
jóval több ilyen eset valószínűsíthető, a 
bűncselekményi pedig nagyon nehezen lehet 
kinyomozni, így várható, hogy csak 
rosszabbodni fog a helyzet. A lehetséges 
óvintézkedéseket ettől függetlenül megteszik, 
a kábítószerrel kapcsolatos bűnelkövetések 
megelőzésének módszereit ugyanis több 
lépésben is kidolgozta már a rendőrség. 
Ezeknek egyike az úgynevezett „iskola 
rendőre” projekt, melynek értelmében minden 
iskolában létezik egy kapcsolattartó, aki 
figyeli és esetleg kordában tartja az erőszakos 
bűncselekményeket, veszély esetén pedig 
értesíti a rendőrséget - ez a szolgálat Tóth 
Györgyi, a Kodolányi János ÁMK Általános 
Iskola igazgatója szerint már most nagyon jól 
működik. A prevenciónak egy másik fontos 
eleme a folyamatos tájékoztatás, tanácsadás, 
melyet szeretnének helyileg is mozgósítani, 
elsősorban a média segítségével. Ennek 
kapcsán az általános iskolával is szoros 
együttműködésre számítanak, melynek 
kölcsönös szándékát a testületi ülésen mindkét 
fél megerősítette.
Tóth József megbízott őrsparancsnok - aki 
egyelőre féléves megbízatással tevékenykedik 
a helyi rendőrőrs vezetőjeként - megemlítette, 
hogy tervei között szerepel a helyi polgár
őrség megerősítése is, amely többek között 
megkönnyítené ajárőri szolgálat munkáját is.

A rendőrség hívószámai
Helyi járőrszogálat: 06-30-226-8918 
Helyi rendőrőrs: 465-004 
Központi szám: 107

Folyamatban a sportfejlesztési 
koncepció

Sportfejlesztési koncepció kidolgozását 
kezdte meg Spannenberger János 
önkormányzati képviselő, a Pécsváradi 
Spartacus Sportegyesület elnöke, aki a 
koncepció jelenlegi formáját április 27-én 
ismertette a testülettel. A képviselő elmondta, 
a pályázati csoporttal közösen adtak be egy 
pályázatot, melyet sportlétesítmények korsze
rűsítésének támogatására írtak ki. Ezzel 
lehetőség nyílna az aktív sportolási lehető
ségeken túl a kiskorúak, illetve idősebb- 
korúak sportolási igényeinek kielégítésére, 
valamint a szabadidős sportra is. A koncepció 
alapgondolata ugyanis, hogy olyan lehető
ségeket tudjanak teremteni, melyekkel a 
gyermek születésétől kezdve egészen élete 
végéig helyileg is biztosítva legyenek a 
mozgáshoz, esetleg aktív soportoláshoz 
szükséges feltételek. A pályázat programjai 
közt szerepel többek között a többfunkciós 
pálya ülőhelyeinek korszerűsítése, a tenisz

pályának egy strandröplabda-pályává történő 
átalakítása, a totális vizesblokk felújítása, az 
akadálymentesítés és a hangosítás korszerű
sítése is. A nyerhető maximum összeg 
megegyezik az önkormányzat éves támoga
tásával, ami 8 millió forint - Pécsvárad részéről 
egy 7,9 millió forintosra nyújtottak be igényt a 
pályázat során.
Spannenberger János elmondta, mivel a 
pályázat határidejéig sürgősen fel kellett 
vázolniuk egy korszerűsítési koncepciót, 
összeállított egy tervezetet, melyben meg
fogalmazta a helyi sportfejlesztésekkel 
kapcsolatos legfontosabb pontokat. Ezt a 
koncepciót a városvezetés az áprilisi 
képviselő-testületi ülésen egyhangúlag 
elfogadta, további kidolgozására pedig 
további - intézmények, szervezetek bevoná
sával - a közeljövőben visszatérnek még.

A temetővel kapcsolatos 
intézkedések

Dr. Bíró Ferenc tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a ravatalozó tavaly megkezdett 
rekonkstrukciója megfelelően befejeződött, és 
Szabó László pécsváradi szobrász munkája is 
felkerült a ravatalozó homlokzatára. 
Helyreállították a vízvezetéket, melynek 
használata továbbra is ingyenes lesz. Az 
önkormányzat, valamint a város nevében 
köszönetét mondott Schneider János helyi 
vállalkozónak, aki három szemétgyűjtő 
konténert készített a temetőbe ingyenesen. 
Több elképzelés, javaslat is megfogal
mazódott a temetővel kapcsolatban a 
képviselő-testületi ülés alkamával. Ezek 
között szerepelt egy tájékoztató tábla 
elhelyezése, az átmenő forgalom megaka
dályozása, a téli megközelíthetőség meg
könnyebbítése, valamint a Szent Gellért utcai 
támfal megerősitése is. Gállos Orsolya 
képviselő, a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke 
külön kérte a lakosságot, hogy akinek 
birtokában vannak negyven évvel ezelőtti 
fényképek a temetőről - amely ekkor még 
őrizte a temető egy igen értékes részét, a 
Mindenszentek-kápolna körülötti sírokat, 
amiket később, a hatvanas években fel
számoltak- Juttassa el hozzájuk.

Egyéb hírek
Zárszámadás
Fuller Péter, a pénzügyi csoport vezetője április 27-én ismertette a testülettel az önkormányzat 
2008. évi zárszámadását, melyben az képviselő-testület hivatalának, valamint intézményeinek 
bevételét 1.267.623.000 Ft-ban, kiadását 901.651.000 Ft-ban állapították meg.

Testvérkapcsolataink
Gászné Bősz Bernadett képviselő városunk testvérkapcsolatairól tartott beszámolót az 
önkormányzat áprilisi ülésén. Az összefoglalóban kitért az eddigi kapcsolatok előnyeire, 
hátrányaira, problémáira, lehetőségeire és veszélyeire. Pécsváradnak idén áprilistól 5 
testvérkapcsolata van, a következő hónapban egy újabb kapcsolat létesítésére fog sor kerülni. 
Ennek fényében a testület felülvizsgálja eddigi kapcsolatait, és a barátságok ápolásának valamint a 
kapcsolattartás megfelelő hátterének érdekében egy testvérkapcsolati bizottság felállítását vette 
tervbe. A témáról a júniusi ülésen további egyezetető megbeszélések után újra tárgyalnak. 
(Pécsvárad testvérkapcsolatainak következő számunkban egy bővebb cikket is szentelünk.) 

Virágosítás az iskola körül
Tóth Györgyi, a KJÁMK intézményvezetője tájékoztatta a testületet arról a lakossági 
kezdeményezésről, melynek eredményeképpen megszépült az általános iskola előtti füves terület, 
ami a Radnóti utca és a Tavasz utca kereszteződésénél található. A virágosítást a két utca néhány 
lakója végezte, a terület gondozását pedig az általános iskola vállalta magára. A lakók nem csak a 
rossz állapotban lévő sövényt, hanem a szembelévő játszótér két veszélyes elemét is eltávolították. 
A területrendezés során felmerült még, hogy néhány szemetes elhelyezésére is szükség lenne, amit 
a közeljövőben szeretnének véghezvinni.

PÁLYÁZATOK

Elbírálták az ÁROP közbeszerzési eljárás 
eredményét. Összesen három ajánlat 
érkezett a szoftverbeszerzésre, és kettő a 
szervezetfejlesztésre - mindegyik esetben az 
önkormányzat számára anyagilag leg
kedvezőbb ajánlatot választották ki. A 
pályázat segítségével 13.650.000 + ÁFA 
értékű fejlesztést hajthatnak végre a helyi 
közigazgatásban.

Sportfejlesztési célokra nyújtotak be egy 
közel 8 millió Ft-os összegű pályázatot a 
közelmúltban, melyhez egy sportfejlesztési 
koncepció kidolgozását kezdeményezte 
Spannenberger János. (Lásd: fent)

A KJÁMK intézményvezetője, Tóth 
Györgyi a testület támogatását és a 20%-os 
önrész biztosítását kérte az önkormányzat 
áprilisi ülésén ahhoz, hogy az óvoda 100.000 
Ft értékben fejlesztő játékokra, az általános 
iskola pedig 200.000 Ft értékben tudjon 
pályázni folyamatos szakértői munkára, 
mely utóbbira a közel egy éve összevont 
intézményrendszer dokumentációs felada
taihoz különösen nagy szükség van.

Gászné Bősz Bernadett képviselő ismertette 
a testülettel, hogy az önkormányzat 
pályázatíró csoportja nyújtotta be több civil 
szervezet közreműködésével pályázatát az 
Országos Gyermekegészségügyi Intézet 
Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság 
által kiírt „Bababarát Terület" felhívásra. 
A 137 érvényes pályázatból 70 nyertest 
neveztek meg a közelmúltban, köztük 
Pécsváradot is. A megszerzett forrásból a 
művelődési központban alakítanak ki egy 
pelenkázó sarkot, mely egyben a kicsik 
megszoptatására is lehetőséget kínál - a helyi 
és a bármilyen okból (orvos, óvoda, iskola, 
bevásárlás stb.) Pécsváradra érkező kisgyer
mekes édesanyák nagy örömére.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Bormustra 2009
- milyen volt a tavalyi bor Pécsváradon és környékén?

Szent György havában járván, április végén 
újra sor került a népszerű borversenyre, 
melynek során lehetőség nyílt arra, hogy a 
helyi borkínálat minőségét értékelje egy 
szakértői gárda a versenyben résztvevő 
bortermelők társaságában. Az idei bírálatra 33 
gazda 121 bormintát hozott a művelődési 
központba - érdekesség, hogy az elmúlt évben 
darabra ugyanennyi minta érkezett. Havrán 
István vezetésével két bizottság értékelte a 
behozott 86 fehér és 35 színes bort. A borbírák 
- a már említett Havrán Istvánon kívül - 
Bacher Antal, László Árpád, Rittlinger Károly, 
Walter Gyula és Ziegler Józsefvoltak.
Havrán István a másnapi borbál alkalmával 
mondta el értékelését a tavalyi évjáratról, mely 
ez alkalommal gyengébbnek ígérkezett az 
elmúlt évekhez képest. Elhangzott, hogy az 
idei mustrán nagyobb volt a minőségi szórás, 
és hogy eddigi tapasztalatai alapján a borok 
minősítése során egyre inkább szétválik a 
hobby és a jövedelemszerzés céljából készült 
borok minősége. A szőlő, illetve a belőle 
készült bor minőségét nem csak a földrajzi 
adottságok befolyásolják nagymértékben, 
hanem az időjárás is, melyről elmondható, 
hogy 2008-ban az 50 éves átlaghoz 
viszonyítva melegebb, napfényes órákban 
gazdagabb és csapadékban szegényebb volt, 
ugyanakkor a bírált borokon az évjárat adta 
előnyöket az esetek egy részében nem lehetett 
felfedezni. Ennek egyik oka lehet, hogy a 
gazdák jelentős részénél a szőlőtermesztésben 
még mindig a mennyiségi szemlélet irányadó. 
Jellemzőek a túlterhelt tőkék, az ültetvények 
jelentős része pedig nincs jól ellátva táp
anyaggal. (A nitrogén-, foszfor- és kálium
tartalmú makroelem műtrágyákkal a szőlő
növény számára feltétlen szükséges 15 
tápelem közül csak hármat pótolnak.) A borok 
technológiai jellemzői közül részletes beszá
molót hallhattak a jelenlévők a borok 
kénezésével kapcsolatos tudnivalókról (lásd 
mellékletünket), az erjesztés és az almasav- 
bontás leállításáról.
Ezután következett az érdekeltek számára 
legizgalmasabb esemény, ahol megtudhatták, 
hogy ebben az évben milyen eredményt ért(ek) 
el boruk (boraik). A 121 mintából 26 (21,5 %) 
ért el arany, 41 (33,9 %) ezüst, és 34 (28,1%) 
bronz fokozatot; meglepően magas számú, 20 
(16,5%) nem érte el még ezt a színvonalat sem. 
A legmagasabb összpontszámú fehérborral 
(2008-as évjáratú traminivel) Schiller Gábor, 
helyi borász büszkélkedhet, ugyancsak az ő 
bora a legmagasabb összpontszámú olasz- 
rizling is. A legmagasabb összpontszámú 
vörösbort Arnold István, mecseknádasdi 
versenyző hozta ebben az évben, míg a 
legeredményesebb termelő Walter Gyula, 
pécsváradi bortermelő lett. Kilenc behozott 
mintájából 6 arany és 3 ezüst fokozatot elért 
borával igazolja Havrán István fenti 
gondolatait a „profi” borászokról.

Úgy gondoljuk, továbbra is fontos eseménye a 
városnak és környékének a borverseny, 
melynek segíítségével a gazdák segítséget 
kaphatnak a szakértőktől a szőlő- és 
borkezelésében. Köszönjük mindazoknak, 
akik gazdaként, vendégként jelenlétükkel 
vagy támogatóként az anyagi források 
előteremtésében segítettek a megvaló
sulásban.

B. Gy.

k bor kénezése

A bor fejlődésének elősegítésére, tulajdonságainak kifejlesztésére, betegségektől való 
megóvására különféle pinceműveleteket alkalmazunk. Ezek egyike a borok kénezése.
A kénezés régóta alkalmazott borászati eljárás, amelynek fontos szerepe van a korszerű 
borkészítésben és kezelésben, továbbá a borgazdasági tisztaság fenntartásában. A legtöbb 
bőrbetegség kénezéssel akadályozható meg, és az egészséges bor sem fejlődhet ki kénezés 
nélkül. A kénessavnak négy olyan alapvető tulajdonsága van, amely rendkívül előnyössé teszi 
borászati alkalmazását:

■ antiszeptikus (gomba- és baktériumölő) hatás
■ redukáló (antioxidáns) hatás 
« íz- és zamatmegőrző hatás
■ színstabilizáló hatás

Ma már nincs olyan bor, amely ne tartalmazza több-kevesebb kénessavat, akár a kénezett 
hordókból, akár a bor kénezéséből eredően, amelyet folyékony kénessavval, 
kénessavoldatokkal (2-5-40-45%-os) vagy biszulfitokkal (kálium-metabiszulfít, piroszulfit) 
végeznek. A kénessav a borokban részben szabad, részben kötött állapotban van jelen. A szabad 
és kötött kénessav közötti arány az alkoholos erjedés termékeitől és a borkezelési technológia 
színvonalától függ.Csak a szabad kénessavnak van antiszeptikus (20mg/liter érték felett) és 
redukáló hatása. A kénessav lekötődését a borokban a bor vas- és réztartalma, pH értéke és 
hőmérséklete befolyásolja.
A korszerű borászati technológiák legkézenfekvőbb célja a borok kénessav tartalmának 
csökkentése oly módon, hogy a hatásos szabad kénessav minél kevesebb kötött kénessav 
mellett alakuljon ki. Ennek érdekében a borokat optimális szabad kénessav szintre kell 
beállítani. A szabad kénessav szintet a borok összetételétől és jellegétől függően 
differenciáljuk. Alacsonyabb szintre állítjuk a nagy savtartalmú, továbbá a nagy 
alkoholtartalmú száraz borokat, magasabbra a kis sav- és alkoholtartalmú és édes borokat. 
Különböző fehér boroknál a következő szabad kénessav szintek kialakítása ajánlatos:

■ kemény, testes, száraz boroknál 10-15mg/liter
■ kemény, vékonyabb, száraz boroknál 15-20 mg/liter
• lágy száraz boroknál 20-30 mg/liter
■ kemény édeskés vagy édes boroknál 30-40 mg/liter
■ lágy édeskés vagy édes boroknál 40-50 mg/liter
■ kemény, száraz rose és vörös boroknál 15-20 mg/liter
■ lágy, száraz rose és vörös boroknál 20-30 mg/liter
■ lágy, édeskés vagy édes rose és vörös boroknál 30-40 mg/liter

A kénessavtartalom felső határát az egyes államok bortörvényei (jelenleg az EU bortörvénye) 
szabályozzák. A közfogyasztásra kerülő minőségi borok (fehér) literenként 250 mg összes, és 
ezen belül 50 mg szabad kénessavat tartalmazhatnak. Rose, siller és vörös borok 21 Omg összes 
és ezen belül 40 mg szabad kénessavat tartalmazhatnak.
100 liter borhoz adva az alábbi szabad kénessav szinteket eredményezi:

■ 1 gr kénpor 5 mg/liter
■ 10 ml folyékony kén 5 % -os 2,5 mg/liter
• 10 ml folyékony kén 40%-os 20,5 mg/liter
■ 10 ml folyékony kén 45%-os 22,5 mg/liter

100 literes hordóban egy kénlapot elégetve a fejtés módjától függően literenként 8-17 mg 
szabad kénessavszint érhető el.
A folyékony kénessav nagy előnye, hogy pontosan és veszteségmentesen adagolható, és a 
kénezés alkalmával semmiféle melléktermék, lecsepegő vagy szublimált kén nem képződik, 
papír vagy egyéb kéntartó anyagok égéstermékei nem jutnak a borba.

Havrán István
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI '"1
Márciusban a Bendegúz NyelvÉSZ 
Anyanyelvi verseny megyei fordulóján 
Molnár Máté (l.b) első helyezést, Zsáli 
Zsombor (2.b) harmadik helyezést ért el. Máté 
így az országos döntőn is megmérettetheti 
magát. A Bendegúz olvasás-szövegértési 
versenyén Zsáli Zsombor (2.b) az országos 
döntőbe jutott. Eredményükhöz gratulálunk 
nekik és felkészítő pedagógusaiknak, Tolnai 
Zoltánnénakés Gungl Lászlónénak.

Áprilisi versenyeink
Április 17-én került sor a Hermán Ottó 
természetismereti verseny iskolai fordulójára, 
amelyen Hencsei Zsolt (3.a), Hevesi Evelin 
(4.a), valamint Hertrich Adrienn, Marcsik 
Máté és Ömböli Gréta 4.b osztályos tanulók 
tették próbára tudásukat.
Április 21-én Tavaszköszöntő címmel 
rajzpályázattal egybekötött versmondó 
versenyt rendeztünk az alsó tagozaton. A 
rendezvény koordinálása és levezetése 
WagnernéRozmer Anikó nevéhez fűződik.
A versmondó verseny eredményei:
1. évf.:l. Dobszai Dorina (Nagypall),
2. Kovács Evelin (Nagypall), 3.Pap Marcell 
(1-b)
2. évf.: 1.Marton Zita (2.b), 2.Kempf Amélia 
(2.b), 3.Benkő Alexandra (2.b)
3. évf.:l.Hencsei Zsolt (3.a), 2.Szekeres 
László (3.a), 3.Farkas Gergő (3.b)
4. évf.: 1 .Panta Kamilla (4.b), 2.Bartucz Benito 
(4. c), 3. Németh N inetta (4. a)
A rajzpályázat eredménye:
1. évf.: 1.Hevesi Bianka (l.a), 2.Pataki Roland 
(1 .a), 3. Pomsár András (l.b)
2. évf.:l. Bayer Maja (2.a), 2. Kempf Amélia 
(2.b), 3. Kopa Bence (2.a)
3. évf.:l.Szakálos Fédra (3.a), 2.Poller Péter 
(3 .b), 3.Hering Vivien (3 .b)
4. évf.: 1.Vörös Blanka (4.b), 2.Székely Péter 
(4.a), 3.Háry Anna (4.a)
Április 23-án iskolánk a következő csapattal 
képviseltette magát a Budai-Városkapu 
Iskolaközpont Csokonai Általános Iskolá
jának kömyezetismereti versenyén: Penczel 
Richárd és Szendrői Bence (3.b), valamint 
Weigert Klaudia (4.b), akiket tanítóik, Blum 
Mariann és Hohmann-né Schunk Edit kísértek 
el.
Április 24-én az Apró Matematikusok 
versenyén négy tanulónk vett részt. Resch 
Róbert (l.a), Lébenthal Kristóf (l.b), Bayer 
Maja (2.a) és Zsáli Zsombor (2.b). 
Felkészítőik Wagnerné Rozmer Anikó, Tolnai 
Zoltánná és Székelyné Nagy Szilvia voltak. 
Március 27-én ARANYCIPÓ KUPA néven 
sakkversenyt rendezett a szakosztály az 
általános iskolában, amelyen 42 tanuló vett 
részt.
Eredmények:
Alsó tagozat: I. Varga Miklós (3.a), II. 
Szendrői Bence (3.b), III. Poller Péter (3 .b) 
Felső tagozat: I. Poller András (5.b), II. Pataki 
Dávid (6.c), III. Gyenis Martin (7.a)
A versenyt a Pécsváradi Aranycipó, a 
Pécsváradi Spartacus Sportkör, Andrics 
Márk, Lantos Levente és Lantos Márk 
szponzorálta. Köszönjük!

A tavaszi, húsvéti dekorációt az idén is a 
rajzszakkörösök készítették el Kárász Rózsa 
irányításával. Az épület bejárati ajtajára 
festettek, az igazgatói iroda ablakát papírból 
készített dekoráció díszítette messziről 
jelezve: Itt a tavasz!

A költészet napján
A költészet napjára a 6.c osztályos diákok - 
Albert Flórián és Baranyai Tibor - 
rádióműsorral hívták fel társaik figyelmét. 
József Attila Április 11. című versét Jéhn Márk 
7.b osztályos tanuló szavalta el. Az újdonság 
erejével hatottak az iskola különböző szintjein 
elhelyezett színes, érdekes versek, melyeket 
sok gyerek olvasgatott. Versengtek, ki talál 
meg többet belőlük, egymásnak ajánlották 
őket. Nagy költőink komolyabb versei mellett 
tréfásabb hangvételű gyerekversek, kama
szoknak szánt szerelmes versek közül 
válogathattak. A költeményeket válogatta, a 
megemlékezést szervezte: Kárász Rózsa 
tanárnő.

Áprilisi versenyeink
Április 16-án, Mohácson rendezték a Muskát 
József Területi Matematika Emlékversenyt. 
Iskolánk tanulói e versenyen első alkalommal 
vettek részt. Az 5. évfolyamon Poller András 
6., Császár Csaba 14. helyezést ért el. A 
hetedikesek között Gyenis Martin 13., Becker 
Noémi 14. lett. Az osztályok csoport- 
versenyében az 5. évfolyam a 4., a 7. évfolyam 
az 5. helyezést érte el. Felkészítő tanáraik: 
Lászlóné Auth Mária és Poller György. 
További sikeres munkát kívánunk!
A tanuszoda népszerűsítésére április 17-én 
rendeztük meg az I. Városi Úszóversenyt 
rengeteg nézővel, igen nagy sikerrel. 4-4 fővel 
indult 16 csapat. (Bővebb beszámolónkat lásd 
az 1. oldalon) Iskolánk a versenyre két 
csapatot állított ki. A csapatok tagjai: Bánfai 
Zsoltné, Gelencsér János, Hohmann-né 
Schunk Edit, Lantos Istvánné, Molnár 
Józsefné, Tóth Györgyi, Wágnerné Rozmer 
Anikó. A „kemény edzések” és a kitartás 
meghozta gyümölcsét: „heroikus” küzde
lemben megszereztük a kitüntető utolsó 
helyet!!!

A 8.b osztály egyik büszkesége, Simor 
Kamilla e hónapban három megyei versenyen 
is igen szép eredményt ért el. A Simonyi 
Zsigmond helyesírási versenyen a 4., a Deák 
Ferenc helyesírási versenyen az 5., a 
Bendegúz helyesírási versenyen pedig a 7. 
helyen végzett.
A reneszánsz év rendezvényeinek zárásaként 
23-án tartottuk a felső tagozaton mondamondó 
versenyünket. A négy évfolyamról 19 tanuló 
vállalkozott arra, hogy megtanul egy-egy 
Mátyás királyról szóló mondát, és azt a 
szakértő zsűri előtt előadja. A következő 
eredmények születtek:
5-6. évfolyam: 1. Albert Flórián (6.c) 2. Árvái 
Dorottya (6.b) 3. Virág Alexandra (6.c)
7-8. évfolyam: 1. Pusch Réka (8.b) 2. Kopa 
Marcell(7.c)3. SchnellÁgota 8.b 
Köszönjük a zsűri tagjainak, Arnold 
Jánosnénak, Galambos Jenőnének és Kis Bocz 
Jánosnénak; valamint a felkészítő kollégáknak 
Kárász Rózsának, Lantos Istvánnénak, 
Schaffer Józsefnek és Szabó Gyöngyinek - a 
munkájukat, a győzteseknek pedig szívből 
gratulálunk a szép sikerhez!
A Füstmentes Osztályok versenyének 3. 
fordulóján iskolánk két tanulója, Kajos Noémi 
7.b és Fischer Kristóf 8.b osztályos tanulók 
prezentációjukkal értékes nyereményben 
részesültek, mivel bekerültek a 3 legjobb 
versenyző közé.
A 8. b osztály csapata a Dunántúli Napló által 
kiírt LADIK-program Lapot a Diáknak 
megyei döntőjébe jutott. Á csapat tagjai: 
Endrődi Miklós, Kresz Kíra, Kungl Nóra, 
Pusch Réka és Simor Kamilla.
Az Országos Logikaverseny döntőjébe Kungl 
Nóra 8.b osztályos tanulót az első helyről 
hívták be. A döntő május 18-án lesz. 
Gratulálunk Nórának és felkészítő tanárának, 
Molnár Józsefnének a szép sikerhez!

Koszorúcska
Négy év után ismét tánciskolába járhattak 8.- 
os tanulóink. 24 fő eredményesen fejezte be az 
egyhónapos társastánc-oktatást, a tudásukról 
pedig a koszorúcskán ismerkedhettek meg a 
szülők, nevelők és a meghívott vendégek. A 
rendezvényeknek akkora sikere volt, hogy a 
legtöbb „táncos” úgy döntött, tovább folytatja 
a megkezdett munkát.

Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, Szabó Gyöngyi
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A II. BÉLA KÖZÉPISKOLA HÍREI ZENEISKOLAI HÍREK
AII. Béla Középiskola újabb országos 

sikere
Március közepén rendezték meg a Szakma 
Kiváló Tanulója versenyt húsfeldolgozó 
tanulóknak Szegeden. A sütős tanulók sikere 
után hatalmas bizonyítási vágy fűtötte 
iskolánk háromfős csapatát. Bár egyéni 
versenyről van szó, a három diákunk hosszú 
hetek óta segítette egymást a felkészülésben. A 
versenyzőknek többek között - Szeged 
tradíciójához híven (a verseny fő támogatója a 
Pick Szeged Zrt. volt) - szalámigyártásról, 
szakmai számításról és gépészeti ismeretekről 
kellett számot adniuk. Az ország legjobb 
húsfeldolgozó tanulója Kerner Zalán 
pécsváradi versenyző lett, akinek gyakorlati 
képzőhelye a Pick Szeged Zrt. pécsi 
gyáregysége. Mester Ákos József és Cséplő 
Tamás szintén kiválóan teljesített, a három 
tanuló helyett pedig három húsfeldolgozó 
szakmunkás tért vissza az iskolába. Tanu
lóinkat Nagy Arnold osztályfőnök és 
felkészítő tanár, valamint Zsigmond Dezső 
szakoktató kísérte a sikeres megmérettetésre. 
Gratulálunk a versenyzőknek, a felkészítő 
tanároknak, szakoktatóknak és az iskolának.

Országos Rendészeti Csapatverseny
Április 8-10-én az Országos Rendészeti 
Csapatverseny került megrendezésre 
Miskolcon. Egyre népszerűbb közép
iskolákban a rendészeti képzés, a meg
mérettetésen pedig idén már 44 iskola csapata 
indult. Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánkat 
az esélyesek között tartják számon, mindig az 
élvonalban végzünk. Idén is szép sikerekről 
számolhatunk be. Katasztrófavédelmi 
versenyen első helyezettek lettünk. Az egyéni 
gyakorlati versenyszámban Bakó Róbert 
gimn. 12. osztályos tanuló 3. helyezett lett, 
Molnár Zita gimn. 12. osztályos tanuló a 4. 
helyen végzett. A versenyszámok elméleti és 
írásbeli részből, valamint egy gyakorlati 
fizikális 4 próbából (2000 m futás, 4x1 Oes 
ingafutás, felülés és fekvőtámasz) álltak. A 
verseny kiélezett volt, a csapatok közötti végső 
sorrendet 1-1 felülés vagy fekvőtámasz 
döntötte el. Összetettben csapatunk a 9. helyet 
szerezte meg, és egyben a legjobb Baranya 
megyei csapat volt. Ezzel a Komlói 
Rendőrkapitányság különdíját érdemelte ki, 
amit a Rendőrnapon adnak majd át. A tanulók 
felkészítői Szabóné Debreceni Erzsébet, 
Májusi Albert, és Gálna Szilárd alezredes 
voltak. Gratulálunk tanulóinknak és 
felkészítőiknek. Köszönetét mondunk a 
Baranya Megyei Rendőrkapitányságnak és a 
Tűzoltóságnak a felkészítés során nyújtott 
segítségükért.

Városi Úszóverseny
Az április 17-én megrendezett I. Városi 
Úszóversenyen iskolánk 2 csapattal is 
képviseltette magát. Nem csak a házi versenyt, 
de a városit is a gimnáziumi csapat nyerte, 
mondhatni uszodahosszal. A csapat tagjai: 
Sebestyén Nikoletta, Oberling József, Szűcs 
Norbert és Verese Máté. A tanári kar csapata 
teljesítette a tisztes helytállás követelményét. 
Tagjai: Zakk Anna, Szabóné D. Erzsébet, 
Bögyös István és Blum Szilárd.

Lezárult a középiskolai felvételi eljárás
Mind a gimnáziumi, mind a szakközépiskolai 
osztályokba sokan jelentkeztek, sikerült teljes 
létszámban feltölteni ezeket az osztályokat. A 
felvételi értesítések, tájékoztatók a napokban 
érkeznek meg a tanulókhoz.

Kirándulás és tanulmányút Erdélybe és a 
Székelyföldre - „mindez a káposztalapis, 

pityókás, vert házikenyér jegyében”

Iskolánk pék tanulói (Kincse Klaudia, Hauk 
Szabina és Varga Mihály) áprilisban részt 
vettek egy erdélyi tanulmányúton a Magyar 
Pékek Fejedelmi Rendjének szervezésében. A 
rend 2001-ben alakult azzal a céllal, hogy 
megőrizze és felkutassa a sütőipar 
hagyományait. Fontos feladatának érzi, hogy a 
XXI. században se feledkezzünk meg arról, 
milyen nehéz munka árán sikerült régen 
elkészíteni azt az oly finom kovászos kenyeret. 
Ezért a rend országos, nemzetközi 
rendezvényeken tart múltidéző sütési 
bemutatókat, versenyeket, kiállításokat 
szervez, hagyományt ápol. Szeretné a jövő 
generációját motiválni, hiszen csak így élhet 
tovább a hagyomány tisztelete.
A II. Béla Középiskola péktanulói 4 éve 
vesznek részt a rend munkájában. A diákok 
számos rendezvényen (Királyi Szakácsok 
Versenye - Nagyszakácsi, Kenyérünnep - 
Budapest, Kemencés Napok - Orfü, Kán, 
Komárom, Pécsvárad, stb), versenyen 
jelennek meg. Tanulóink a komáromi 
Kenyérmúzeumba járnak nyári táborozásra. Itt 
megtanulnak teknőbe dagasztani, fával 
befűteni a kemencét, kovászos kenyeret sütni, 
faszénen kürtös kalácsot készíteni, stb. A 
tározásokat és sütési bemutatókat nagy 
mértékben támogatja a Pécsváradi Arany cipó 
Kft. Diákjaink a gyakorlat során olyan 
dolgokkal ismerkednek meg, amivel a rohanó 
világban egyáltalán nem találkoznak, és ez 
nagyban hozzájárul az ő szakmai szeretetük 
kialakulásához. Részt vesznek a Pékmúzeum 
munkájában is, tárlatot vezetnek, illetve az 
időszakos kiállítás elkészítésében is 
tevékenykednek.
A rendezvényen áiusított termékek bevételét a 
rend egy erdélyi alapba gyűjtötte, így 2 év 
munkájával valósulhatott meg ez az út. 
Erdélyben 7 napot töltöttünk, gyönyörű 
helyeken jártunk. Diákjainknak legjobban a 
Békás-szoros tetszett. Természetesen sütési 
bemutatókon is részt vettünk, ahol érdekes 
dolgokat tanultunk, láttunk. Következő célunk 
a Kárpát-medence hagyományainak 
megismerése.

Csáti Erika 
Szaktanár,

Magyar Pékek Fejedelmi Rendje 
Rendfö-helyettes

Esti gimnázium
30 tanuló kezdi meg két hét múlva az írásbeli 
vizsgákat. A következő tanévben is indítunk 
osztályt, ahová várjuk a 8 általánost, 
szakképzőt végzett tanulók jelentkezését. 
Lehetőség van arra is, hogy a valahol már 
megkezdett és bizonyítvánnyal igazolt 
tanulmányokat beszámítva felsőbb év
folyamba csatlakozhassanak. Várjuk 
érdeklődésüket és jelentkezésüket az iskola 
titkárságán. Telefon: 06-72/465-030

Rézfúvós verseny
Országos rézfüvós verseny területi válogatóján 
vettek részt ifjú muzsikusaink. A kisebbek 
kategóriájában indult Pichler Soma tubán és 
Kleisz Bálint tenoron. A válogatón a zsűri 
pontozással értékelte a növendékeket és 
produkciójukat. Számunkra csupán néhány 
pont hiányzott a továbbjutáshoz. Tanáruk 
Wagner József elégedett a növendékek 
szereplésével, a mezőnyben mindketten 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Szakmai továbbképzésen Wagner József
Ez utóbbi szereplés és az elmúlt évek megyei, 
valamint országos versenyek helyezései hozták 
meg azt a szakmai elismerést, melyet kollégánk 
Wagner József ért el. A vele folytatott 
beszélgetés során elmondta, hogy nagy 
megtiszteltetés érte őt, amikor a Pécsi Liszt 
Ferenc Zeneiskola rézfüvós tanárai felkérték 
egy szakmai továbbképzésre, melynek célja a 
mélyrézfüvós hangszerek füvástechnikájának 
elemzése és a tanítás során felmerülő 
problémák megoldása. A szakmai nap második 
felében az országos trombitaverseny tapasz
talatairól folyik majd a szakmai beszélgetés.

Kreszits Margit 
zeneiskolai tanár

Megyei Fúvószenekarok Találkozója
Április 25-én a pécsváradi Fülep Lajos 
Művelődési Központ adott otthont a megyei 
fúvószenekarok találkozójának. Hat együttes, a 
Bólyi Ifjúsági Fúvószenekar, a Gyárvárosi 
Gyermek és Ifjúsági Fúvószenekar a Harkányi 
ifjúsági Zenekar a Palotabozsok-Mohács- 
Somberek Ifjúsági Fúvószenekar Pécsváradi 
Ifjúsági Zenekar és a Sopianae Ifjúsági 
Fúvószenekar vett részt az immár 
hagyományosnak mondható rendezvényen. A 
15. alkalommal megrendezett találkozó a 
komlói fúvós fesztiválok megszűntével került 
Pécsváradra, ahol a német nemzetiségi 
örökségnek köszönhetően, a hagyományos 
térzenét játszó együttesek, már csak 
háromévente mutatják be tudásukat, a köztes 
években regionális illetve országos német 
nemzetiségi zenét játszó zenekarok kapnak 
meghívást.
A rendezvény, mint mindig a művelődési 
központ előtti téren, a hat együttes térzenéjével 
és a közösen eljátszott Himnusszal kezdődött, 
majd dr. Bíró Ferenc polgármester köszöntője 
nyitotta meg a találkozót. A színházteremben 
két és fél órán zajló szakmai programok is 
számos érdeklődőt vonzottak, a gálára viszont 
szinte teljesen megtelt a nagyterem. (Igaz, 
sajnos ebből a pécsváradiak nem túl magas 
számban képviseltették magukat)
Az együttesek felszabadult játéka feledhetetlen 
élményt nyújtott a nézőknek, akik többszöri 
vastapssal próbáltak meg újabb és újabb ráadást 
kicsikarni. Apáthy Árpád, a zsűri elnöke 
értékelésében elmondta, hogy nagyon 
színvonalas együttesek produkcióit nézhették 
végig aznap, akik egyetlen európai fesztiválon 
sem vallanának szégyent. Megköszönte a 
városnak, hogy a nehéz anyagi körülmények 
ellenére vállalják a fesztivál megrendezését, 
valamint a szervezők munkáját. Beszéde után 
dr. Bíró Ferenccel közösen az együttesek 
vezetőinek átadták az emléklapokat és a díjakat. 
A gála végén felharsanó vastaps, a nézők 
önfeledt tetszése a zsűri véleményét igazolta, s 
megerősítette azt a véleményt, hogy a 
hagyományt folytatni kell.

Bognár Gyöngyvér
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A pekingi világbajnokságra 
készül Ratting Anita

Mint arról már korábbi számunkban 
beszámoltunk, Ratting Anita pécsváradi lakos 
az év magyar gépíróbajnoka lett a Magyar 
Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége 
által meghirdetett idei országos bajnokságon, 
melyen másodpercenként átlagosan 8,3 
leütéssel a legjobbként végzett a junior és 
felnőtt kategóriában egyaránt.
Anita, aki a Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karán folytatja 
tanulmányait, gépírói ismereteit a szak- 
középiskolából szerezte, és már évek óta 
komoly eredményekkel végez a különböző 
gépíró versenyeken. Részt vett 2007-ben a 
prágai világbajnokságon is, ahol a 9. helyet 
nyerte el, egyben a legtöbbet író magyar 
versenyzőként. De nemcsak a gépírással 
sikerült fejlesztenie kézügyességét, hiszen a 
helyi zeneiskola billentyűit is „kikoptatta” 
már, és immár hat éve zongorázik a Pécsváradi 
BigBand zenekarban.
Eredményes szereplései és lelkesedése arra 
ösztönözték, hogy megmérettesse magát az 
idei legnagyobb versenyen, a pekingi 
világbajnokságon, melyet augusztusban 
rendeznek meg. Eddigi szaktudása és a 
folyamatos gyakorlás azonban sajnos nem 
elegendőek, ugyanis a világversenyen való 
részvétel nem csekély költséggel - összesen 
kb. 500.000 Ft-al - jár. A magas összeg miatt 
Anita és családja először elvetették a 
versenyen való indulás ötletét, külső 
buzdításra azonban mégis úgy döntöttek, 
megpróbálják helyi és környékbeli szpon
zorok segítségét kérni a költségek fede
zéséhez. Anita családja az összeg felét tudja 
biztosítani, a másik felét pedig helyi 
vállalkozók, cégek, magánszemélyek, 
valamint az önkormányzat támogatásával 
szeretnék összegyűjteni. Korábban, a prágai 
olimpián való részvételhez már egyszer 
segítségükre volt az önkormányzat, az 
egyetem, valamint néhány helyi vállalkozó, az 
idei első szponzori támogatást pedig a 
Pécsváradi Párosi Televízió nyújtotta át az ifjú 
versenyzőnek, mellyel nem csak anyagi, de 
erkölcsi támogatásáról is biztosította őt.
A pekingi verseny alkalmából idén egy kis 
rendezvényt is szeretnének szervezni, melyen 
egy rövid bemutató segítségével az érdek
lődők képet kaphatnak arról, hogyan zajlik egy 
gépírás verseny, megtekinthetik az elmúlt 
években szerzett okleveleket, érmeket, serle
geket, és nem utolsó sorban személyes kap
csolatfelvételre is lehetőség lesz az idei év 
gépíróbajnokával. Az est egyik külön
legessége lesz, hogy elárverezik azt a dedikált 
billentyűzetet is, mellyel Anita a pekingi 
olimpián részt vesz. Ezúttal is szeretnénk 
mindenkit buzdítani, lehetőség szerint 
támogassa Ratting Anitát, hogy részt vehessen 
a pekingi világbajnokságon!

A szervezők sok szeretettel várják a helyi 
magánszemélyeket, cégeket, vállalkozókat, és 
minden érdeklődőt május 28-án, csütörtökön

19 órakor a művelődési központban!

Egyre népszerűbb a Város Napja

Az elmúlt évekhez hasonlóan ragyogó 
jóidőben vonzotta a kikapcsolódni vágyókat a 
Város Napja Pécsvárad egyik legszebb, 
különleges értékekkel bíró helyszínére, a 
várkertbe. A sütni-főzni kitelepülök száma is 
nőtt, újabb cégek, civil szervezetek csatla
koztak azokhoz, akik immár minden évben 
különleges specialitásokkal készülnek erre a 
napra. Es még többen látogattak ki azok is, 
akik „csak nézelődtek”. Voltak, akiket talán 
csak a jó idő csábított, de sokan hozták el 
gyermekeiket, unokáikat. A legkisebbek 
kedvence ebben az évben az óriáscsúszda volt, 
de a légvár és körhinta is szinte egész nap telt
házzal üzemelt.
A sok érdeklődőre számítva a Közösségi 
Kerekasztal egy standdal készült, ahol 
támogatást és aláírást gyűjtöttek, valamint 
bemutatták a Takaros Porta, Takaros Portál 
tavalyi győzteseit, és ajánlásokat kértek erre az 
évre. A gyermekeknek, fiataloknak hagyo
mányosan a PIFÖ biztosított programot, ebben 
az évben a TarkaBarka Alapítvánnyal közösen 
meghirdetett játékukban „zöldkirályok” 
lehettek a résztvevők, vagyis környezet
védelmi feladatokat kellett megoldaniuk. Aki 
íjászkodni akart, délután Csizmadia László, a 
Vak Béla íjásziskola vezetője segítségével 
gyakorolhatta a nem túl egyszerű sportot. 
Természetesen a főzőknek „Jó ebédhez szólt a 
nóta” a nyugdíjasklub kórusának jóvoltából 
(képünkön).
A sátorban felállított színpadon a helyi amatőr 
csoportok adtak műsort egész délután. A Vár 
utcai óvoda Napsugár csoportja Breitenbach 
Antalné, Ági óvónéni vezetésével kezdte a 
sort, majd az Eurodance Pécsváradi Cso
portjának több korosztálya következett. 
Tanáruk, Mitly Ági vezetésével mutatkozott 
be legfiatalabb csoportja, az óvodás kor
osztály, a nagyobbak viszont már rutinosan 
léptek fel ezen a színpadon. AT-Dance hip-hop 
táncokat mutatott be, műsoruk nagy részében 
profi táncosaikkal és fiatal oktatójukkal, Vikor 
Leventével, de a néhány hete a pécsváradi 
művelődési központban gyakorló helyi 
fiatalok sem vallottak szégyent. A táncstílusok 
széles palettáját felvonultató műsorból nem 
maradhatott ki a Zengő Néptánc Egyesület, 
akik ezúttal különleges műsort mutattak be.

Pécsvárad Város Önkormányzata,a Pécsváradi Felvidékiek Klubja 
és a Pécsváradi Várbaráti Körtisztelettel meghívja Önt és családját 

Pécsváradra
2009. május 16-án, szombaton

A FELVIDÉKI NAP
rendezvényeire.

Program:
15.00-kor

az Európa téren
megemlékezés és koszorúzás a 
Felvidéki Emlékkőnél

16.00 órakor
a művelődési házban
partnerkapcsolati szerződés aláírása 
Garamszentgyörgy (Szlovákia) és 
Pécsvárad Önkormányzata között. 
Könyvbemutató.
A Pécsváradi Várbaráti kör bemutatja 
a „Pécsváradi füzetek” c. sorozat 
következő kiadványát, melynek címe:
„Felvidékiek Pécsváradon”
/A könyv a helyszínen megvásárolható/

19.00 órakor 
Felvidéki bál
a művelődési ház nagytermében

Felvidékiek

Fotó: Csizmadia László

Katonáné Gunszt Andrea szerint a táncosok 
nagy örömmel tanulták, sőt ötleteket adtak a 
néptánc lépéseken alapuló, de nem nép
viseletben bemutatott látványos produk
cióhoz. Aki kitartott és nem unta meg a táncok 
sorát, a nyolcadikosok tánciskolában betanult 
táncai után, tanáruk, Győrök Attila és partnere, 
Győri Andrea mesteri tudásában gyönyör
ködhetett. A táncos sorozatot két teljesen 
amatőr csoport fellépése zárta. Előbb a 
Nagypalli Asszonytornások, majd az 
Egészségügyi Központ dolgozóinak és 
barátaiknak műsora érdemelt ki fergeteges 
tapsot. Előbbiek saját koreográfiájuk mellé 
ruhájukat is maguk készítik, kánkánjuk nem 
először váltott ki zajos tetszést. A „doktorok 
csapata” is már télen bemutatta a Közösségi 
Kerekasztal jótékonysági vásárán táncát, a 
kettős sikeren felbuzdulva a folytatáson 
gondolkoznak. A táncok után a zenéé lett a 
főszerep. Előbb a Pécsvárad Big Bánd 
muzsikája pezsgette meg az embereket, 
vezetőjükön Wagner Józsefen nyoma sem 
látszott, hogy két nehéz napon (borbál, 
fúvóstalálkozó) van túl. S a nap legvégén, a 
„szokásos sztárvendég”, ezúttal helybeli 
előadó, az APSONS családi zenekar volt.
A hirtelen lehűlő levegő este hamar elüldözte 
az embereket, ám aki aznap a várkertben 
főzött, barátaival kitelepedett, a délutánt a 
sátorban töltötte, vagy csak nézelődőként 
látogatott el a rendezvényre, talált magának 
kedvére való szórakozást. Köszönet illeti ezért 
Fuller Tibort, és segítőit, akik a feltételeket 
megteremtették, az asztalokat, székeket 
szállították, a környezetet rendbe tették, 
valamint Brand Zoltánt, aki a technikai 
feltételeket biztosította.

Bognár Gyöngyvér
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Takaros Porta, Takaros Portál 2009
Tavaly első alkalommal hirdette meg az 
önkormányzat a Takaros Porta, Takaros 
Portál elnevezésű kömyezetszépítő versenyt. 
Azokat a magánszemélyeket és vállal
kozásokat díjazzák, akik rendben, tisztán 
tartják környezetüket, nyírják a füvet, 
megfelelő növényeket ültetnek el és az alkalmi 
díszítésekre is ügyelnek. A lakosok a Város 
Napján már leadhatták ajánlásaikat, de ezeket 
egészen május végéig bedobhatják a három 
helyszínen elhelyezett urnákba: a Polgár- 
mesteri Hivatal előterében, az Egészségügyi 
Centrumban és a művelődési központban.
Az ajánlások alapján a szakemberekből, az 
önkormányzat és a nagy létszámú civil 
közösségek képviselőiből álló bírálóbizottság 
két alkalommal indul bejárására: május végén, 
illetve július végén, majd javaslatot tesz a 
képviselőtestületnek. „Takaros porta” 
kategóriában díjaznak egy családi házat, egy 
présházat-pincét és - gondolva a város- 
központot meghatározó társasházakra - egy 
lépcsőházat, valamint a „Takaros portál” 
kategóriában egy üzletet, telephelyet. Az 
átadásra az augusztusi ünnepi önkormányzati 
ülésen kerül sor, ahol immár hagyományosan 
átadják a város kitüntetéseit. A díj egy 
kerámiatábla, melyet a díjazott házán, üzletén 
stb. helyezhet el.
Ezúton is arra buzdítjuk a pécsváradiakat és a 
városba látogatókat, ajánlják a környezetükre 
igényes magánportákat és vállalkozásokat!

Önkéntes Fiatalok Napja a Dombay-tóért

A Tarkabarka Alapítvány és a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat 
összefogásával másodszor vettek részt pécsváradi fiatalok a 
Dombay-tó körüli tavaszi karbantartó munkálatokban. Idén több 
mint húsz fiatal, valamint két család is eljött önkénteskedni, és 
mivel ezen a napon az időjárás is kedvezett a szabadban tölthető 
tevékenységeknek, igen hatékonyra sikerült a nap.
Az akció hátterében egy többéves, nemzetközi szintű 
kezdeményezés áll, az Önkéntes Fiatalok Világnapja (Global 
Youth Service Day), melynek keretén belül minden évben 
világszerte többezer fiatal vállalkozik arra, hogy ezen a napon egy

közös cél érdekében valamilyen városszépítési, közösség-fejlesztési akciónak szentelje idejét. 
Aprogramba, melyhez évek óta több mint 100 ország csatlakozik, 2005 óta Magyarországon is 
bekapcsolódnak a helyi fiatalok az ország több pontján, hogy tavaszi nagytakarítással, illegális 
hulladéklerakók felszámolásával, közterületek rendbetételével, lomtalanítással vagy éppen 
sérült fiatalokkal töltsék a napot. A cél az, hogy az ifjú generáció önállóan dolgozza ki saját 
ötleteit egy „helyreszabott” projekt véghezvitelében, a közös önkéntes munka során fejlessze 
képességeit, felismerje az együttműködés és a civil kezdeményezések értékeit, és kialakuljon 
benne a közvetlen lakókörnyezet rendbentartásának igénye. Pécsváradon az idei Önkéntes 
Fiatalok Világnapján, április 25-én a Dombay-tó rendberakására vállalkoztak a helyiek - a 
fiatalok fákat ültettek, illetve lefestették a tavaly kihelyezett padokat, asztalokat. A munkákat a 
Dombay-tavi Tájvédelmi Egyesület képviselője, Cseke Lajos irányította.
Az akció résztvevői saját kömyezetszépítési munkájukon túl szeretnék ráirányítani a 
figyelmet a Dombay-tó megújult környezetére is, mely az utóbbi években a széleskörű civil 
kezdeményezéseknek köszönhetően még vonzóbbá vált, és új sütőhelyeivel, játszóterével, 
valamint a közeljövőben tervezett strandröplabda pálya és kiskapus futballpálya 
kialakításával ideális hétvégi családi programot nyújthat az idelátogatók számára.
A program fő támogatója a Szociális és Munkaügyi Minisztérium volt.

Májusi előzetes

Gyermeknap a Dombay-tónál
Május utolsó vasárnapján, csakúgy mint az elmúlt években a legfiatalabb korosztálynak 
szeretnénk kedveskedni. Délután kettőtől várjuk a legkisebbeket és a kicsit nagyobbakat a 
Dombay-tóhoz. A már megszokott arcfestés, vízibiciklizés és lovaglás mellett idén egy igazi 
középkori lovagi tornával készülünk. Az újdonságnak számító kempo bemutató után 
bábelőadás zárja majd a délutánt. A rendezvény ingyenes, közreműködik a Tarkabarka 
Alapítvány és Sárosi János. Tüí'KSBüníci

- Mott János nevét viselheti majd a Mecsekkörnyék megújuló tere

Megkezdődtek a munkálatok a vályú és a 
kőkereszt környékén, a Mecsekkörnyék és 
Szent Gellért utcák találkozásánál. Közösségi 
munkában kitakarították a vályút, elvégezték a 
tereprendezést, elterítették a termőföldet. A 
napokban elkészül az útszegély, melyet az 
önkormányzat finanszíroz és kivitelez, 
támogatva a közösségi kezdeményezést. 
Hamarosan megkezdik a burkolást, a járdák, 
ágyások kialakítását és a kereszt felújítását, a 
kovácsoltvas kerítés és a hídkorlátok festését. 
Minden munkához örömmel várják az 
önkéntes segítőket!
Mint ismeretes, a tér felújítását a MOL- 
Ökotárs Alapítvány 450.000,- forinttal 
támogatja. A környékbeliek nemcsak a

munkából veszik ki részüket: gyűjtést 
szerveztek, hogy aki munka vagy egészségi 
állapota miatt nem tud fizikai munkával 
hozzájárulni a felújításhoz, az ily módon 
támogathassa a megvalósulást. Nagyon 
köszönjük az utcabeliek rendkívüli 
hozzáállását!
Ezekhez az összegekhez a Város Napján még 
további 33.855,- forint gyűlt össze a támogató 
emlék árusításából. A kis falapocskákat 
először tavaly, a Kossuth téren vásárolhatták 
meg a segíteni szándékozó emberek, melyet 
most a város címere mellett erről a kis térről 
készült fotó díszít. Az anyagi felajánlás mellett 
még számos munkafelajánlás érkezett, sőt 
újabb ötletek is akialakításról.

A falapocskákat még megvásárolhatják 300,- 
forintos áron az Egészségügyi Centrumban a 
fogorvosi váróban, ugyanitt olvashatnak a 
tervezett munkálatokról, időpontokról is! 
Spontán ötletként aláírásgyűjtésbe is fogtak a 
kerekasztal képviselői: ugyanis régi tervük 
(eredeti ötletadó Füri Ferenc volt!), hogy a 
közösségi munkával, önkormányzati segít
séggel és pályázati támogatással megszépített 
tér a jövőben Mott János egykori pécsváradi 
apát, sokak kedves plébánosa emlékét őrizze 
ezt közel 150 aláírás erősítette meg!
Kérjük, legyenek segítségünkre, hogy 
Pécsvárad egy újabb történelmi területe váljon 
valódi „köztérré”!

Gászné Bősz Bernadett
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PEÓNIA-TÚRA Bánáti bazsarózsák a Nagy-mezőn...

A Pécsváradi Várbaráti Kör első peónia túráját 
1986. május 2-án szervezte dr. Győrffy 
Boldizsár vezetésével. Püspökszentlászlóra 
mentünk akkor 42-en. Sok kisgyermekes 
család jött el és ismerkedett a Mecsek 
élővilágával. Azóta szinte évi rendsze
rességgel megrendeztük tavaszi kirándu
lásainkat a bánáti bazsarózsák élőhelyeihez. 
Volt, amikor a lokátor elleni tiltakozás 
jegyében szerveződtek útjaink a Zengőre. 
Több alkalommal élvezhettük szakemberek 
előadásait, az erdészet dolgozói, Molnár 
László, Scholtz Péter voltak kísérőink. Idén 
Ripszám István, a Pécsváradi Erdészet 
vezetőjének útmutatásai alapján túráztunk. 
Köszönet érte.
Az indulásnál több mint 60 fő gyülekezett a 
kora nyári melegben. A legfiatalabb túrázó 
Lébenthál Kristóf volt, akit nagymamájával 
tette meg az utat. Nem először csatlakozott 
hozzánk tanítványaival Györffy Zsuzsa 
tanárnő. (Az alma nem esett messze a fájától). 
Pécsvárad középkori dűlői között sétálva értük 
el a „Vásárutat". A Külsőtanyák, a Ruzsoma 
az Öreg-Beke, mzgáAPávojda régi dűlőiben, a 
fenséges tavaszi színeiben pompázó Zengő 
lábánál érkeztünk a hosszúhetényi határba. 
Délnek tartva, felkapaszkodtunk a Nagy-mező 
platójára, ahol csodás színorgiával bánáti 
bazsarózsák sokasága fogadott bennünket. A 
zárt bimbótól a már lenyílt szirmokig minden 
változatát megmutatta a virágok erdeje. 
Ugyancsak virított a tavaszi hérics sárga 
virága, és nagyszámban bújtak elő a törpe

liliom hegyes levelei. A virág után a panoráma 
ejtette rabul a fáradtságából felocsúdó 
társaságot. A Zengő és a Hármashegy általunk 
soha nem látott nézetből új élményekkel 
gazdagított. Aztán érkeztünk Hosszúhetény 
legújabb nevezetességéhez, a tavaly megnyílt 
Üvegmúzeumhoz. A Jegenyés István által 

megálmodott kiállításban Pap János, az AMK 
igazgatóhelyettese kalauzolt, és szomjunkat 
üdítővel enyhítette. A kora délutáni órákban 
érkeztünk vissza. Kisebb társaság tért be 
Walter Gyula pincéjébe a finom ebédre és 
szíves vendéglátásra. A diófa alatt megterített 
asztalon finom borok és kiváló töltött káposzta 
várta a túrázókat. A jó hangulatú beszélgetést 
csak tetézte a Pécsvárad történelmi város
negyedére nyíló kilátás...

Dretzky Katalin 
Kép: Sárközi Kata

Pécsvárad is részt vesz az EKF programban

A Pécsváradi Várbaráti Kör ez 
évi augusztusi programjával 
csatlakozott a PÉCS2010 EKF 
programhoz. Az augusztus 14-én 
megrendezésre kerülő bencés 
konferencia és kiállítás prog
ramja elnyerte az EKF pályázati 
támogatását is. A program 
képünkön is látható reklám
tervét plakát, meghívó, lógó 
Csizmadia László grafikus- 
művész készítette el.

A VÁG-mentére és a 

ZOBOR-vidékre szervez

kirándulást a Pécsváradi Várbaráti Kör 
2009. június 25-28. között. A tervek 
szerint a négynapos út során megtekintik 
Komárom, Érsekújvár, Galánta, Deáki, 
Nyitra és Zoboralja településeit, valamint 
a Vág-menti várakat (Csejte, Beckó, 
Trencsén és Bajmóc), majd Nagyszombat 
és Pozsony érintésével fejeződik be a 
program. Bővebb információ és 
jelentkezés május 11-től a művelődési 
házban hétfőnként a Várbaráti Kör 
fogadóóráin.

ALBÁNIA

- Európa fehér foltja
A Pécsváradi Várbaráti Kör 
szeptemberben (szept. 11-19. között) 
Albániába szervezi nagy szezonvégi 
kirándulását, Szarajevói pihenővel, 
Montenegrón, Podgoricán keresztül 
Durresbe (tengerparti szállás). Felkeresik 
Tirana, Berat, Kruja, Apollónia, Elbasan, 
Shkodra nevezetességeit. Az érintetlen és 
páratlan természeti és épített szépségek 
rengeteg látnivalót kínálnak az utazás 
során. Hazafelé Budva, Cetinje, Kotor 
városa megtekintésével érkeznek haza. 
Érdemes az energiákból tartalékolni az 
idegenforgalmi szezon végére is...
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A Tarkabarka Alapítvány „MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?” címmel 
RAJZPÁLYÁZATOT hirdet 7-14 éves korú gyermekek részére, két korosztályi (alsó (7- 
10 év) és felső (11 -14 év) tagozat) kategóriában.
Kik pályázhatnak: 7-14 év közötti, a Pécsváradi kistérség településein (Apátvarasd, 
Berkesd, Erdősmecske, Erzsébet, Fazekasboda, Hidas, Kátoly, Kékesd, Lovászhetény, 
Martonfa, Mecseknádasd, Nagypall, Óbánya, Ófalu, Pécsvárad, Pereked, Szellő, 
Szilágy, Zengővárkony) élő gyermekek.
Egyéb feltételek: A pályázat témájának megfelelően bármilyen technikával készített 
papírképet várunk. Egy pályázó egy pályaművel nevezhet!
A következő adatokat kérjük feltüntetni a rajzlap hátoldalán:
A mű címe
Apályázó teljes neve, életkora
Apályázó elérhetősége: címe, e-mail címe (ha van)
A pályázó iskolájának neve
Beküldési határidő: 2009. május 31. (a postára adás időpontja)
A pályaművek értékelése: A beérkezett pályázatokat az alapítvány kuratóriuma 
szaktanárokkal együttműködve értékeli.
Apályázat díjazása:
I. díj: Társasjáték
II. díj: Könyvjutalom
III. díj: Rajzeszközök, kreatív hobbi termékek
A ra jzokat postán vár juk, a következő címre:
Tarkabarka Alapítvány
7720 Pécsvárad
Tóvölgy 14.
Aborítékra kérjük, írják rá: „Mi leszek, ha nagy leszek?”
A Tarkabarka Alapítvány kuratóriuma minden díjazott pályázót levélben értesít 
döntéséről 2009. július 31-ig.
Bővebb információ: www. tarkabarka.com Jó munkát kívánunk!
tarkabarka@externet. hu

Szabó Emese 
kuratóriumi elnök 
Tarkabarka Alapítvány 
A Kreatív Kikapcsolódásért

Rajzokat nem adunk vissza! Azon rajzok alkotói, akiknek müveitfelhasználjuk, semmilyen címen jogdijat vagy más 
ellenszolgáltatást nem kérhetnek. A rajzok az alapítvány tulajdonába kerülnek, melyekkel szabadon rendelkezik.

A Tarkabarka Alapítvány „Életképek a Pécsváradi hétköznapokról” címmel FOTÓ 
pályázatot hirdet 14-18 év közötti fiatalok számára.
Kik pályázhatnak: 14-18 év közötti Pécsváradi kistérség településein (Apátvarasd, 
Berkesd. Erdősmecske. Erzsébet. Fazekasboda. Hidas. Kátoly. Kékesd. Lovászhetény. 
Martonfa. Mecseknádasd. Nagypall. Óbánva. Ófalu. Pécsvárad. Pereked. Szellő. 
Szilágy. Zengővárkony) élő fiatalok.
Egyéb feltételek: A pályázat témájának megfelelően elkészített fotókat várunk. Egy 
pályázó három fotóval nevezhet egy pályázaton belül! Egy pályázó egy pályázatot 
nyújthat be! Külön lapra, illetve az e-mail szöveges részébe kérjük feltüntetni a 
következő adatokat:
- a fotók beazonosíthatósága mellett azok címe
- a pályázó teljes neve, életkora
- a pályázó elérhetősége: címe, e-mail címe
Beküldési határidő: 2009. május 31. (a postára adás időpontja)
A pályaművek értékelése: A beérkezett pályázatokat az alapítvány kuratóriuma 
szakértőkkel együttműködve értékeli. Az elbírálás legfontosabb szempontjai: a fotók 
minősége, a téma egyedisége-eredetisége, az összhatás, a témához való illeszkedés.
A pályázat díjazása:
I. díj: Digitális képkeret
II. díj: Memóriakártya
III. díj: Könyvutalvány Atojxtváig a kreatív ktkapcSoWfisért
A képeket elsősorban e-mailben, ha ez nem lehetséges postán juttassák el a
következő címekre:
1. E-mailben: tarkafoto@gmail.com e-mail címre
2. Postán: Tarkabarka Alapítvány ( 7720 Pécsvárad, Tóvölgy 14)
A borítékra és az e-mail tárgyába kérjük, írják rá: „Életképek a Pécsváradi 
hétköznapokról”
A Tarkabarka Alapítvány kuratóriuma minden díjazott pályázót levélben értesít 
döntéséről 2009. j úlius 31-ig.
Bővebb információ: www. tarkabarka, com Jó munkát kívánunk!
tarkabarka@externet.hu Szabó Emese

kuratóriumi elnök 
Tarkabarka Alapítvány 
A Kreatív Kikapcsolódásért

Fotókat nem adunk vissza! Azon pályázók, akiknek műveit felhasználjuk, semmilyen címen jogdíjat vagy más 
ellenszolgáltatást nem kérhetnek. A pályázatra küldött alkotások az alapítvány tulajdonába kerülnek, melyekkel 
szabadon rendelkezik. -

A Pécsváradi 
Nyugdíjas Egyesület hírei

Kirándulás a „ virágos "Nagyatádon 
Egyesületünk tagjai március végén 3 napra 
Nagyatádra kirándultak. A Hotel Solár 
udvarias kiszolgálással, kitűnő ételekkel és 
kedvező árakkal biztosította a kikap
csolódást. A szállodától pár lépésre van az 
ország egyik legjobb gyógyhatású fürdője, 
ami mozgásszervi és reumatikus panaszok 
enyhítésére is alkalmas. A példamutatóan 
tiszta és virágos kisváros 2006-ban elnyerte 
az „Európa legvirágosabb városa” címet. 
Esténként a szállodában kitűnő zene mellett 
ismerkedtünk az ország különböző részeiről 
érkezett nyugdíj asklubok tagjai val.

Különdíj a Szépkorúak Művészeti 
Találkozóján
Március 28-án került megrendezésre a Solár 
Fesztivál, a Szépkorúak Művészeti Talál
kozója, melyen a pécsváradi nyugdíjasklub 
tánccsoportja és férfi kórusa is részt vett. A 
15 településről érkezett nyugdíjasok 28 
műsorszámmal mutatkoztak be. A 
pécsváradi csoport elnyerte a zsűri 
különdíját! Ezúton is gratulálunk a szép 
sikerhez és további jó egészséget kívánunk a 
közösségi együttlétekhez.

Vasárnap/ élő nótaszó a Város Napján
Április 26-án a Város Napján szerepelt az 
egyesület kórusa és szolgáltattak a jó 
ebédhez nótaszót.

Férfinap
A május 12-ei klubnapon a férfiakat 
köszöntjük. A klubban hagyomány, hogy a 
nőnapon kívül minden évben gondolnak a 
férfi tagokra, és megtartják a férfinapot. 
Ilyenkor az asszonyok készülnek meg
lepetésműsorral.

Nyári országjáró kirándulás
A Nyugdíjas Egyesület 2009. évi nyári 
országjáró kirándulását Sopronba szervezi. 
A július 27-30. közötti négy napos 
programban szerepel gyógyfürdőzés Pápán 
és a Celldömölkön, bécsi és soproni 
városnézés, látogatás a soproni sörgyárba 
kóstolóval egybekötve, valamint a környék 
látnivalóinak megtekintése.

Május 23-án kerül megrendezésre a 
pécsváradi művelődési központban 

a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az 
éveknek” Országos Szövetség 
20. éves jubileumi ünnepsége.

A találkozón részt vesznek és 
műsorral mutatkoznak be a szövetség 
Baranya megyei klubjai. (Beremend, 
Vásárosdombó, Pécs-Vasas, 
Bogádmindszent, Lánycsók, Baksa, 
Véménd, Komló, Szebény, 
Magyarhertelend, Pécs-Meszes, 
Villány, Pécsvárad), valamint több 
településről érkeznek nézők. A 10 
órakor kezdődő program ingyenes.

mailto:tarkabarka%40externet.hu
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Firsteps angol nyelvtanfolyam kicsiknek
A Firsteps, early English angol nyelvtanfolyam-sorozat azért jött létre, hogy lehetőséget 
biztosítson a Pécsvárad kistérségében élő gyermekek magasszintű angol nyelvoktatására, az 
angol nyelv helyben történő, versenyképes szintű elsajátítára. A tanfolyamsorozat a tervek szerint 
egészen 14 éves korig biztosítja majd az oktatást, melynek végén a gyermekek nyelvvizsgával 
zárhatj ák tanulmányaikat.
Jelenleg két korosztály részére zajlanak a kurzusok.

1. Firsteps, baba angol (1-3 évesek számára): 
csütörtökönként 1O-től a művelődési központban.

2. Firsteps, ovis angol (3-6 évesek számára): early e n g ’i s h
péntekenként 16 órától a művelődési központban.

A képzés egyik fontos alapgondolata, hogy kihasználja a kisgyermekkor fogékonyságát a 
nyelvelsajátításra. A baba angol nyelvtanfolyamon már egyéves kortól észrevétlenül, játszva 
sajátítják el a kicsik az angol nyelv ritmusát, hanglejtését, a szavak kiejtését. Angol népi 
mondókákon, énekeken, saját költésű dalokon és meséken keresztül szeretik meg az angol 
nyelvet, kívülről tanulnak meg énekeket, mondókákat.
Az otthoni gyakorláshoz nyújt segítséget az a segédanyag, amely a tanfolyamok anyagát - 
énekeket, mondókákat és meséket tartalmazza, és amelyet hanghordozón és nyomtatásban is 
kézhez kapják a szülők. A segédanyaghoz egy szószedet is tartozik, így azok a szülők is 
könnyedén részt vehetnek gyermekük tanításában, akik nem rendelkeznek angol nyelvtudással. 
Az angol nyelvoktatás azonban nem
merül ki a rendszeres évközi 
foglalkozásokban, ugyanis a jó idő 
beköszöntével nyári napközis 
tanfolyamok . indulnak különböző 
korosztályok számára Pécsváradon, 
melyeken a gyermekek gyakorlati 
módon mélyíthetik el megszerzett 
nyelvi ismereteiket. Idén nyáron az 
óvodás korosztály számára indul 
napközis tanfolyam.

Bővebb információ:
Czirokné Higi Réka 
czirekaűfgmail. com
06707757032 
HWttfirsteps. h u

Óvodás napközis tanfolyam angol, és készségfejlesztő 
foglalkozásokkal 3-6 évesek részére

A tanfolyam ideje: 2009. június 22-26 
Atanfolyam helyszíne: Pécsvárad, Iskola utca 12.
Egy családi ház kertje, kültéri játékokkal.
Hangulatosan berendezett játszóház (Angol kuckó) külön fürdővel, WC-vel. Tágas nappali 
helység, ahol rossz idő esetén is játszhatnak, alkothatnak a gyerekek.
Egy turnus maximális létszáma: 15 fő, a foglalkozások 7-8 fős csoportokban zaj lanak.
Tábor időtartama: 5 nap, hétfőtől péntekig,8.00-16.00-ig,
Az óvodás résztvevőkkel szeretettel váijuk az első osztályos nagy tesókat is.
Testvérkedvezmény: 10%
A tábor ára: 5 nap étkeztetéssel 15 000 Ft-16 000 Ft között lesz
Jelentkezési határidő: május 15., 30% előleg befizetésével
A tábor ára tartalmaz majd egy zenés angol CD-t a táborban tanult énekekkel, mondókákkal. 
Étkezéshez mindenkitől névvel ellátót éthordót kérünk, az óvodából hozzuk majd a reggelit, 
ebédet, uzsonnát, és a meleg ételt felmelegítjük a táborban, kiegészítésként minden napra kérünk, 
hogy hozzatok egy gyümölcsöt.
Tábor vezető: Czirokné Higi Réka: angol tanító és tanár
Foglalkozást vezetők: Sina Pavia angol anyanyelvű pedagógus - kézműves foglakozások, 
dráma/báb foglalkozások, körtáncok tanítása angolul 
Czirokné Higi Réka - angol foglalkozások vezetése 
Segítők: egy egészségügyi dolgozó, egy dadus.

A tábor minden eseménye és foglalkozása a kidolgozott angol témák, történetek köré 
csoportosulnak. Első két nap témája :a színek. A harmadik, negyedik nap témája az állatok. Az 
ötödik napon a két téma összegzése lesz valamint búcsúzóul a gyerekek bemutatják, hogy mit 
tanultak. Angol körtáncokat mutatnak be, báboznak. Az angol tanítás játékos formában történik 
majd, ami tovább folytatódik a kézműves foglalkozásokon, a kirándulásokon valamint a délutáni 
tánc alatt is megerősítjük a szókincset.
A tábor végére a gyerekek megtanulnak 10-20 angol éneket, 2 mesét, 4 angol körtáncot, bővül a 
szókincsük, megszeretik az angol nyelvet.

Támogatóink: Tarkabarka Alapítvány, Savé Europe's Children Organisation,
www.firsteps.hu
érdeklődni lehet: czireka@gmail.com. 06 70/775-7032

Bemutatkozik Tóth József
Tóth József rendőr százados vagyok, 
köszöntőm Önöket abból az alkalomból, 
hogy 2009 áprilisától a Pécsváradi Rendőrőrs 
megbízott vezetője lettem.
1997-ben kerültem a rendőrség kötelékébe. A 
Rendőrtiszti Főiskola elvégzése után a Pécsi 
Rendőrkapitányságon dolgoztam különböző 
alegységeknél jobbára alosztályvezetői 
beosztásokban, 2007 végéig. Az elmúlt bő 
egy évben a Baranya Megyei Rendőr- 
fokapitányságon voltam kiképzési kiemelt 
főelőadó.
Nagy ambícióval tekintek az őrsparancsnoki 
beosztással járó feladatok elé, igyekszem 
legjobb tudásom szerint, és a térség lakóinak 
megelégedésére vezetni a rendőrőrs állo
mányát.
Bízom benne, hogy a rendőrséget is érintő 
nehéz anyagi helyzetben is jól tudjuk 
kihasználni a lehetőségeinket, hogy a 
jövőben is biztosíthassuk a rendet és a 
közbiztonságot.
Kérem együttműködésüket, és támoga
tásukat magam és a kollégáim nevében, hogy 
mindannyiunk közös érdekét, a biztonságot 
megőrizhessük!

Pécsvárad, 2009. április 21.

Tisztelettel:
Tóth József r. százados

A mozgáskorlátozottak hírei

15 éves a Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
Pécsváradon

Szeretettel várjuk tagjainkat május 23-án, 
16 órára egy kis ünnepségre, vacsorára, 
zenés mulatságra a Zengő étterembe. 
Jelentkezni lOOO.-Ft befizetésével lehet 
május 16-ig Gungl Jánosné klubvezetőnél 
(Pécsvárad, Petőfi u. 7.), vagy Györkő 
Tibomé csoporttitkámál (Pécsvárad, Bem u. 
21-)

Esélyegyenlőségi Nap
Csoportunk korlátozott létszámban még 
fogad jelentkezést a május 16-i budapesti 
Esélyegyenlőségi Napon való részvételre, 
mely tagjaink számára ingyenes. Jelent
kezni a csoporttitkámál lehet, legkésőbb 
május 10-ig.

Egyesületifogadónapok: 
május5., 14-15 óráig 
május 21., 9-12 óráig 
június 2., 14-15 óráig

Klubnapok: 
május 5., 15 órától 
június 2., 15 órától

http://www.firsteps.hu
mailto:czireka%40gmail.com
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ZENGŐ
AUTÓSISKOLA BT.

TANFOLYAMOT HIRDET
SZEMÉLYGÉPKOCSI,
MOTORKERÉKPÁR,

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR
KATEGÓRIÁKBAN

Helyszín: Pécsvárad, 
művelődési központ 

Időpont:
2009. május 25. 
(hétfő) 16 óra

Bővebb információ:
Link Antal iskolavezetőnél 

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

72/465-528

FÉNYES KÖZÉPKOR TÁBOR 
Játékos időutazás

Várunk Téged, ha
-9-15 éves vagy,
-szívesen készítenél magadnak fából 
középkori fegyvert, annak kiegészítőit, 
esetleg ékszereket,
-megismernéd a középkori Magyarország 
második apátságának helyszínét, 
-foglalkoztat a magyar középkor: 
uralkodók, győzelmes csaták, viseletek, 
-érdekelnek a Mecsek-hegység páratlan 
kincsei, a Zengő és legendája,
-kíváncsi vagy a zengővárkonyi tojás
múzeumra, szalmakincstárra, stb.

Gyere el hozzánk, ha
-szívesen hazavinnél egy általad készített 
„remekművet”, pl. kardot,
-szereted a kirándulást, a természetet, 
-kipróbálnád az íjászkodást,
-ha egy töltekezésre, kikapcsolódásra, 
élményekkel teli hétre vágysz!

Atáborok időpontja:
2009. július 26-augusztus 1.
2009. augusztus 2-8.
Helyszíne:
Zengő Tanoda Pécsvárad, Dombay-tó
Egy turnus legfeljebb 25 gyermeket tud
fogadni.
A táborozás díja: 23 000,- Ft

Jelentkezni, érdeklődni a következő 
elérhetőségeken tudsz:
Hegedűs Andrea - 70/452-6785 
Hegedus.a@warad2015.hu

Kerékpáros találkozó
Június l.-jén, pünkösdhétfőn tartjuk a már 
több, mint 10 éves hagyománnyal rendelkező 
regionális kerékpáros találkozót Pécsváradi, 
pécsi, komlói, bonyhádi bringások találkoznak 
déli 12 órakor a vár udvarán. A zeneiskola 
rézfúvósai köszöntik az érkező bringásokat. 
Pihenés, beszélgetés, vámézés után a csapat 
zengővárkonyba látogat. Minden pécsváradi 
biciklistát szívesen vár a rendező Pécsi 
Túrakerékpáros Klub. (Bővebb információ: dr. 
Novotny Iván, tel.: 566-326)

LABDARÚGÁS
NB III. Eredmények
Pécsvárad ~ Bonyhád 1-1 (1-0)
Pécsvárad, 200 néző. V.: Kovács Zs. 
Pécsvárad: FODOR - Székely (Horváth P.), 
Botos, Imhof, Schmid - DÉNES (Halászi), 
Schweitzer, Miklós, Pászti (Egerszegi) - 
Tóth A., Hergenrőder. Edző: Szőts Imre.
G.: Dénes. ill. Máté N.
Rengeteg helyzet maradt ki mindkét 
oldalon. A vendégcsapat az utolsó percben 
egyenlített, de a döntetlen igazságosnak 
mondható.

Beremend - Pécsvárad 6-1 (4-1)
Beremend, 200 néző. V.: Ursprung. 
Pécsvárad: Fodor Botos, Schweitzer 
(Matkó), Miklós, Schmid Dénes, Pászti, 
Hergenrőder (Egerszegi), Imhof (Horváth) 
Tóth A., Halászi.
G.: Udvardi, Farkas B. (2), Vida, Gergely 
(2). ill. Dénes.
Az első félidőben hamar eldöntötte a három 
pont sorsát a Beremend, amely a végén 
kiütéssel győzött.

Pécsvárad - Paks II. 2-6 (1-1)
Pécsvárad, 200 néző. V.: Hegyi.
Pécsvárad: Fodor - Botos, Schweitzer 
(Sándor), VEIT, Székely - Hergenrőder 
(Egerszegi), Miklós (Imhof), Pászti - TÓTH 
A., Halászi. Edző :Szőts Imre.
G.: Halászi, Schweitzer. ill. Varga L. (3), 
Búzás (11-esből), Vári, Papp R.
A második félidő végére a Paks 
felülkerekedett a sérülések miatt a 
mérkőzést emberhátrányban befezö 
Pécsváradon.

Nagyatád - Pécsvárad 2-1 (1-0)
Nagyatád, 100 néző. V.: Szappanyos. 
Pécsvárad: Fodor Schweitzer, Botos, 
Miklós (Adorján), Székely Veit (Matkó), 
Hergenrőder, Halászi, Imhof Egerszegi 
(Horváth), Krausz. Edző: Szőts Imre.
G.: Akácsos, Schweitzer (öngól). 111. 
Schweitzer.
Három perccel a vége előtt egy öngólnak 
köszönhetően nyerte meg a találkozót a 
házigazda.

Régi méhes került 
a múzeumba

Pár évvel ezelőtt fedeztük fel a Külső
tanyában lévő Ács-birtokon a méhes két 
épületét. Megnézte muzeológus, építész, a 
város vezetői és természetesen a méhész, 
Freund János is. Egyöntetű vélemény volt, 
hogy meg kell menteni a pusztulástól. Április 
28-án egy részét sikerült behozni a Városi 
Múzeum fészerébe. Reméljük, hogy felújítva, 
újra festve tanúja lesz egyszer a helyi 
méhészetnek. Magát az épületet a felmérés 
után újra felállítjuk a múzeum udvarán. A két 
épületből álló, teljesen berendezett, magára 
hagyott méhest a teljes pusztulás fenyegette. 
Köszönet a tulajdonosnak, Ács Józsefnek, 
hogy az évtizedek óta használaton kívül álló 
méhest felajánlotta a múzeum számára.

G. O-

U-16
Bonyhád Pécsvárad 1-1 
Pécsvárad Beremend 1-2 
Pécsvárad Nagyatád 4-3

U-19
Bonyhád Pécsvárad 10-1 
Pécsvárad- Beremend 1-2 
Pécsvárad-Nagyatád 1-4

Megye II.
Szajk Pécsvárad 1-1
Pécsvárad-Hidas 1-3
Gyód-Pécsvárad 3-0
Pécsvárad-Márok 7-1

Friesz Péter

KÉZILABDA

A bajnoki mérkőzések eredményei:
Hercegszántó - Pécsvárad 14-34 
Pécsvárad - Kelet SE Pécs 27-16 
Kozármisleny - Pécsvárad 27-23

Az edzőmérkőzés eredménye:
Pécsvárad - Szigetvár 34-17

Nagy öröm volt számunkra, hogy a jó 
hangulatú edzőmérkőzés után a pécsváradi 
Gál és Társa BT. felajánlásából megvendé
gelhettük a vendégcsapatot finom süte
ménnyel. Köszönjük a helyi vállalkozónak a 
támogatást.

A csapatnak öt mérkőzése van vissza a 
szezonból, most a harmadik helyről váijuk a 
bajnokság folytatását.

Szeretném felhívni az olvasókfigyelmét, hogy 
a bajnoki mérkőzésekben, illetve az edzömér- 
kőzésekben bekövetkezett időpont
változásokról a Pécsvárad Texten 
olvashatnak, ahol egyben a mérkőzéseink 
eredményeit is közöljük.

Szeretettel várjuk szurkolóinkat!

Hódosiné Vadász Ildikó

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.
TeL/fax: 06-72/465-123 

E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu

Tördelésszerkesztés:
2 Pl PRO STÚDIÓ Bt.

Nyomdai munkálatok: 
V-TESA Bt., Pécsvárad

SPORTHÍREK

mailto:Hegedus.a%40warad2015.hu
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu


Akció!
2009. május 8-31.

4 mindennapok megoldása!
CBA PÉCSVÁRAD 

PÉCSVÁRAD, ERZSÉBETI ÚT 22.

Nyitvatartás:

Hétfőtől - Péntekig: 6.00 - 19.00 
Szombat: 6.00 - 13.00

1199
Ft/db

Csirkemell fiié
Lengi

Grill csirke
helyben sütveSpórolva finom! 

sertéspárizsi
Zimbo

Füstölt-főtt császárszalonna
Kondi-Hús

Kolozsvári szalonna
Agrover

Zsemle 
1 db ■

Pecsenye csirkecomb
Lengi

Csirke far-hát
Lengi

Disznósajt műbeles
Agrover

Trappista sajt
import _

Áruházunkban hideg és meleg ?? 
CBA-s étkezési utalványokat értékesítünk!

Áruházunkban helyben 
sütött, friss pékáru és 

M grill termékeket 
r** értékesítünk! <

Napraforgó
étolaj

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

ThliteteitMfc VcivrnifeT


