
Aláírták a várszerződést az új befektetők
Régóta várt pillanatra került sorjúnius 8-án a 
polgármesteri hivatalban: aláírták a 
pécsváradi vár üzemeltetéséről szóló 
szerződést, amely a következő húsz évre 
határozhatja meg városunk legnagyobb 
történelmi és kulturális értékkel, ebből 
fakadóan óriási idegenforgalmi lehető
ségekkel bíró, de az utóbbi időben méltatlanul 
elhanyagolt épületének jövőjét.

A várépület, mely köztudottan egy múzeumot, 
monostortemplomot, állandó kiállítást és 
szállodát is magába foglal, tíz év után megvált 
eddigi bérlőjétől, mellyel a pécsváradi 
önkormányzat jelenleg peres eljárásban áll a 
befektetőnek a bérlői szerződés több ízben 
való megsértése miatt. Mint ismeretes, a 
képviselő-testület egy várbizottságot állított 
fel annak érdekében, hogy minél hamarabb 
pont kerüljön az eddigi, sok éven át tartó 
tárgyalások végére, és minél hamarabb 
kidolgozza a város saját koncepcióját a vár 
további üzemeltetésével kapcsolatban úgy, 
hogy ne sérülhessen a jövőben a pécsváradiak 
érdeke. Dr. Bíró Ferenc polgármester a 
képviselő-testület júnusi ülésén elmondta: „A 
várbizottság közel egy éve dolgozik ezen, csak 
a megfelelő pillanatot és a megfelelő bérlőt 
kerestük.”
A megfelelő bérlőt az önkormányzat a Mons 
Ferreus Kft.-ben találta meg, melynek tény
leges befektetője egy nagy referenciákkal 
rendelkező idegenforgalmi szakember. A 
szerződéskötést megelőzően az érdeklődők 
több tárgyalást is folytattak a várbizottság 
tagjaival, majd a képviselő-testülettel, a közös 
egyeztetéseket követően pedig a felek meg
állapodtak a legsürgetőbb beruházásokról: a 
következő két év során a palotaszámy és a 
monostortemplom kivilágítását, a romkerti 
sétautak rendezését, az altemplom burkolását, 
és a wc-k korszerűsítését fogják elvégezni az

új üzemeltetők. Hogy mindez nem csak ígéret, 
már most bizonyítják az első munkálatok 
nyomai a várban (Lásd: cikkünk a 3. oldalon). 
Ajúnius 8-ai szerződésben foglalt feltételek az 
utóbbi évek tapasztalataiból okulva remélhe
tőleg olyan körülményeket teremtenek majd a 
helyiek számára, amelyek nem korlátozzák 
többé a pécsváradiak érdekeit, hanem 
garantálják, hogy az „idegen” befektetővel 
együtt kamatoztathassák ezt a közös 
történelmi, kulturális, turisztikai értéket. 
A szerződés kimondja, hogy a múzeum, a 
kápolna, valamint a Kígyós-kiállítás működ
tetésijoga továbbra is az önkormányzaté, ezen 
kívül évi 15 alkalommal rendelkezhet a város a 
palotaszámy termeivel, valamint két kiállítás 
megrendezése, és természetesen a nyári 
várszínházak lebonyolítása és a vár ingyen 
látogathatósága is biztosított a helyiek 
számára. A közös érdekek jegyében zajló 
együttműködés egyik első jele, hogy a 
befektetők egy helyi szakembert, Gászné Bősz 
Bernadettet bíztak meg a a vár menedzse
lésével és a rendezvényszervezéssel kapcso
latos teendők ellátásával, mely utóbbira a 
befektető elmondása szerint a legnagyobb 
hangsúlyt szeretné fektetni a jövőben. A 
Pécsváradi Várbaráti Kör már működő

múzeumőr-csapata mellett idegenforgalmi 
tanfolyam beindítását tervezi ősztől.
„Ezzel a szerződéssel a pécsváradi vár 
működtetésének problémája reményeink 
szerint megoldódik, a mostani működtetéshez 
képest nagyvonalúbb, a város számára minden 
szempontból előnyösebb lesz.” - nyilatkozta 
Pécsvárad polgármestere a szerződéskötést 
követően. Az idei várszínházi előadások tehát 
már az új befektetőkkel való együttműködés 
égisze alatt zajlanak, mi, pécsváradiak, pedig 
reméljük, hogy hosszú évtizedek után 
hamarosan végre élettel töltődik meg a 
pécsváradi vár.

B.A.

A VÁR EDDIGI ÜZEMELTETŐI
1955-től: A Baranya Megyei Idegenforgalmi 
Hivatal kezeli a múzeumot
1988-1996: A Mecsek Tourist, a Baranya Megyei 
Idegenforgalmi Hivatal cége üzemelteti az István 
Király Szállót. 1996-ban a Mecsek Tourist 
lemond a szálló működtetéséről, Pécsvárad 
önkormányzata 16 millió forintot fizet a 
berendezésekért
1996-1999: A Kollár család üzemelteti a várat.
1999-2009: Hamar Endre a vár üzemeltetője. 
2009-ben megbontják a szerződést, peres eljárás 
indul a Vár Gold Kft. (Pécsvárad) és a bérlő 
között a szerződésben megszabott feltételek be 
nem teljesítése miatt.
2009. június 8. - A Mons Ferreus Kft. veszi át a 
vár üzemeltetését. A befektető kifejezetten erre a 
beruházásra hozza létre a Kft.-t, mely a 
„Vashegy” (a Zengő középkori elnevezése) latin 
nevét viseli. A pécsváradi önkormányzat a 20 
éves bérleti jog saját tulajdonába való átruházását 
kezdeményezi a vár eddigi tulajdonosának 
minősülő Magyar Államkincstárnál, hogy 
meghosszabbíthassa a befektetővel kötött 2 éves 
szerződését.

Európa Parlamenti Választások 2009. június 7.
2004 óta másodszor kerülhetett sor hazánkban 
június 7-én az EP-választások lebonyolítására. 
Magyarország a következő 5 évre 22 
mandátummal rendelkezhet az Európa Parla
mentben, a mostani választások tétje pedig az 
volt, mely pártok delegálhatnak képviselőt, 
illetve hány mandátumot szereznek meg a 22- 
ből. Mandátumot a választások során 5%-os

támogatottsági küszöböt elért pártok kaphat
tak, annak megfelelően, milyen arányban 
támogatta őket a szavazásra jogosult lakosság. 
Pécsváradon a 3288 szavazásra jogosult 
személyből 1194 fő élt állampolgári jogával, 
így a választások 36,31 %-os részvételi 
aránnyal végződtek, amely megegyezik az 
országos átlaggal. Visszautasításra nem került

egyetlen szavazni kívánó állampolgár sem, 
urnabontáskor 4 érvénytelen szavazatot 
regisztráltak.
Az alábbiakban a Pécsvárad szavazókörében 
született összesített eredmények olvashatóak, 
országos összehasonlítással együtt. A táblá
zatban szereplő pártok az eredményesség 
sorrendjében vannak feltüntetve.

Pécsváradon
A listát állító 
párt(ok) neve

Kapott
érvényes szavazat % Országosan

A listát állító 
párt(ok) neve %

1. FIDESZ-KDNP 780 65,60 1. FIDESZ-KDNP 56,36
2. MSZP 148 1245 2. MSZP 17,37
3. JOBBIK 109 9,17 3. JOBBIK 14,77
4. MDF 76 6,39 4. MDF 5,31
5. MCF 26 2,19 5. LMP-HP 2,61
6. LMP-HP 23 1,93 6. SZDSZ 2,16
7. SZDSZ 14 1,18 7. MUNKÁSPÁRT 0,96
8. MUNKÁSPÁRT 13 1,09 8. MCF 046
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Védelem alatt a köztéri fák

A képiviselő-testület júniusi ülésén védelem 
alá helyezte Pécsvárad egyes köztéri 
facsoportjait a rongálások megelőzésének 
érdekében. Az önkormányzat ezen kívül 
fokozott figyelemben kívánja részesíteni az új 
természetvédelmi értékeknek minősülő fákat, 
melynek ügyében az erdészeti munkatársainak 
vagy egyéb szakembereknek a bevonása is 
szóba jött.
A rendelethozatal előzménye egy közel
múltbeli illegális fakivágás a Vár utcában, 
melynek kárértékét az önkormányzat által 
kikért természetvédelmi szakvélemény 1,2 és 
2 millió között határozta meg. A kárt okozó 
személy pert indított az ügyben, amely 
jelenleg is folyamatban van. A önkormányzat 
mindeközben előkészítette a közterüleken 
védelem alá helyezendő faállományok 
természeti értékké való nyilvánítását. 
A képviselő-testület kérésére az ezzel 
kapcsolatos rendeletet közzétesszük (3. oldal). 
A rendelet a (mellékletben szereplő) következő 
facsoportokra vonatkozik:

1. A katolikus templomot és a várt övező 
harsak
2. A Szentháromság tér gesztenyefái
3. A Vár utca fái
4. A Dózsa György utca fái
5. A várkert gyümölcsösei és mandulafái
6. A zsidó temető és a katolikus temető 
gesztenyefái
7. A Kossuth L. utcai lakótelep belső 
gesztenyés facsoportja, valamint a 
buszmegálló és a Bem utca közti 
gesztenyesor

A fentiekben felsorolt fák ezentúl védett 
természeti értékeknek minősülnek. Az 
önkormányzat ezen túlmenően mindenkinek 
felhívná szíves figyelmét, hogy a jelenlegi 
védettségen kívül álló fákra is vigyázzunk, az 
azokon történő rongálás is szabálysértésnek 
számít.

PÁLYÁZATOK

A Pécsváradi Spartacus Sportkör beszámolója
Spannenberger János, a Pécsváradi Spartacus Sportkör elnöke tartott tájékoztatót az 
önkormányzat júniusi ülésén, melyben a sportkör elmúlt időszakának fontosabb eseményeiről, a 
szakosztályok eredményeiről, a látogatottsági rátákról, valamint az egyesület jelenlegi 
nehézségeiről beszélt. A sportelnök elmondta, az elmúlt időszakban számos elkerülhetetlen 
megszorító intézkedést kellett bevezetni az egyesület életében, többek között megszűntek a 
fizetett posztok is (mindez 26 főt érintett összesen). Az elnök elmondása szerint a labdarúgó
szakosztályon belül jelenleg egyfajta 'pánikhangulat' uralkodik, amely nem csak a leépítéseknek, 
hanem az NB III-as csapat bajnokságból való kiesésének, az edzőváltásoknak és a sok sérülésnek 
is köszönhető. Kiemelte még, hogy szurkolóik száma rohamosan csökkent az elmúlt időszakban, 
és hiányzik a labdarúgó-utánpótlás is, ami szintén nagy problémát jelent, hiszen augusztusban 
indul a következő bajnokság. Az idei év központi problémájának az egyesület működési 
költségeinek előteremtését nevezte meg.
Dr. Bíró Ferenc polgármester elmondta, mindezek ellenére értékelendő, hogy a helyi labdarúgó
szakosztály a legszélesebb korosztálynak biztosít lehetőséget a sportolásra, Spannenberger 
János pedig azzal összegezte beszámolóját, hogy az anyagi nehézségektől eltekintve a jövőben a 
sport közösségformáló erejét, a sport iránti szeretetet szeretnék erősíteni a helyi játékosokban és a 
szurkolókban.

A PIFÖ tájékoztatója
Resszer István ifjúsági polgármester ismertette a képviselő-testülettel a Pécsváradi Ifjúsági 
Önkormányzat 2008-as évi, valamint 2009-es első félévi tevékenységét. Az ifjúsági polgármester 
többek között kiemelte az elmúlt időszak nemzetközi szintű kapcsolatfelvételeit (Finnország, 
Németország, Szlovákia), valamint az országos szintű szakmai találkozót (Települési Gyermek- 
és Ifjúsági Önkormányzatok X. Országos Találkozója), mely utóbbinak Pécsvárad adott otthont. 
Az összegzésben elhangzott továbbá annak a szakmai elismerő oklevélnek az átadása, melyet 
tavaly novemberben vehetett át az ifjúsági önkormányzat a Magyar Kultúra Házában a Szociális 
és Munkaügyi Minisztériumtól.
Resszer István egy képviselői kérdésre reagálva elmondta, a városban az elmúlt időszakban 
történő rongálások ellen csak annyit tudnak tenni, hogy továbbra is bejelentik a rendőrségen 
minden egyes rendezvényüket, ahogyan eddig is tették, továbbá kiemelte, hogy nem csak a PIFÖ 
rendezvényeinek napján történtek rongálások, mint ahogy azt a képviselő említette. 
Városrendezési munkálatokban való részvételüket hiányoló hozzászólásra reagálva elmondta, a 
helyi Tarkabarka Alapítvánnyal évente megrendezett önkéntesnap alkalmával számos fiatal 
vállalkozik egésznapos tereprendezési munkára, ahogyan ezt tették idén márciusban is a 
Dombay-tó környékén.
Kárpáti Árpád önkormányzati képviselő, korábbi helyi ifjúsági referens, egyben a Pécsváradi 
Ifjúsági Önkormányzat létrehozásának egyik kezdeményezője felszólalásában elmondta, büszke 
a helyi ifjúsági önkormányzatra, ami 2009-re már nemzetközi programokban vesz részt, és tagja 
több országos szervezetnek is.

Egyéb hírek
Óvodafelújításra és -bővítésre adott be sikeres pályázatot az 
önkormányzat pályázatíró csoportja. A nyert 15 millió forintból a 
Gesztenyési úti óvoda tetőszerkezetének felújítását végezik el, mivel a 
Vár utcai óvodára ez az összeg nem lenne elegendő. A képviselő-testület 
júniusi ülésén megszavazta annak a pályázatnak a benyújtását is, 
mellyel a Gesztenyési úti óvoda fűtéskorszerűsítésére is lehetőség 
lenne. Tóth Györgyi, a KJÁMK intézményvezetője azt reméli, hogy az 
önrészt nem igénylő, őszi határidejű pályázat segítségével akár a 
zeneiskola esetében már bevált kazáncsere is megvalósítható lenne, ami 
jelentős mértékben mérsékelné az intézmény fűtési költségeit.

Nem nyert az a pályázat, melyet sportlétesítmények korszerüsítének 
támogatására nyújtott be a pályázatíró csoport áprilisban. Apályázathoz 
készült egy komplex sportfejlesztési koncepció is. Az igényelt közel 8 
millió forintos összegből a tervek szerint számos nagyvolumenű 
fejlesztést vittek volna végbe a helyi sporlétesítményeken.

Most már biztos anyagi háttérrel folytatódhatnak a Szentháromság téri 
szobor helyreállítási munkálatai, ugyanis a restaurálás következő, 
befejező szakaszára 6 millió forintot nyert városunk, melyből egyben a 
katolikus templom terén álló szobrok is felújításra kerülnek.

300.000 forintot fordíthat a zeneiskola hangszerállományának 
korszerűsítésére egy nyertes pályázat jóvoltából.

Folyamatban van a KEOP-pályázat. Nyertes pályázat esetén egyes 
közintézményeink fűtéskorszerűsítése és nyílásszárócseréje válna 
lehetővé: a felújításból az idősek otthona, a művelődési központ, és az 
alsó iskola épülete részesülne.

Dr. Bíró Ferenc tájékoztatta a képviselőket a testület június 29-ei ülésén, 
hogy nemrégiben az Állami Számvevőszék tartott vizsgálatot városunk 
közintézményeiben. Az ellenőrzés során nem tártak fel hiányosságokat.

A képviselő-testület ingatlanértékesítési ügyben szavazott júniusi 
ülésén. Kálvin téri önkormányzati tulajdonú ingatlanjuk eladásával 
kapcsolatban dr. Bíró Ferenc elmondta, az ingatlant eddig bérlő család 
vásárolná meg az épületet 1.120.000 forintért. A polgármester kiemelte, 
eddig az önkormányzatnak folyamatos javításokat kellett végeznie az 
épületen, melyeknek anyagi terhe többszörösét tette ki a bérleti díjnak. A 
testület végül 9 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett elfogadta az ingatlan 
eladásáról szóló javaslatot.

Dr. Hutvágner Rozália képviselőasszony június 29-én szavazásra 
bocsátotta az újonnan felavatásra került, a Mecsekkömyék és a Szent 
Gellért utca kereszteződésében elhelyezkedő térnek az elnevezését. Az 
elképzelések szerint - melyet most már kb. 400 aláírás is támogat - a teret 
az 1996-ban elhunyt Mott János pécsváradi apátúrról neveznék el. A 
testület egyhangú szavazással jóváhagyta a javaslatot.

Eredményesnek bizonyul az önkormányzat pályázatíró csoportjának 
munkája, hiszen az eddigi számadatok szerint a benyújtott 
pályázatoknak több mint kétharmada sikeres elbírálásban részesült. A 
jelenlegi 2 fő pályázatíró 2008. februárja óta áll az önkormányzat 
alkalmazásában, miután a képviselő-testület tavaly úgy döntött, 
szakembereket szerződtet annak érdekében, hogy a jövőben nagyobb 
sikerekkel pályázhassanak a város önkormányzata, illetve köz- 
intézményei nevében.
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Pécsvárad Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

/2009. (VII. 1.) számú rendelete 
a helyi jelentőségi faegyedek, facsoportok, fával 

borított területek védelméről

Pécsvárad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
(a továbbiakban: Képviselő-testület) a természet 
védelméről szóló 1996. évi Lili. törvény 
(továbbiakban Tvt.) 24. §. (1) bekezdés b.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a város 
területén lévő fák/facsoportok, fával borított 
területek védelme és bemutatása érdekében az 
alábbi rendeletet alkotja.

1§
A rendelet célja

A rendelet célja Pécsvárad város közigazgatási 
területén a meglévő természetvédelmi, tájképi, 
botanikai, kultúrtörténeti, esztétikai jelentőségű, 
ritka, illetve veszélyeztetett egyedek, életközös
ségek és területek, növénytelepítések megerősített 
megőrzése, megtartása, bemutatása, ugyanakkor a 
fennálló veszélyeztetettségének csökkentése, 
megszűntetése.

2-§
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed e rendelet 1. Mellék
letében felsorolt természeti emlékekre, valamint 
ezek tulajdonosaira, kezelőire, használóira.

3- §
Védetté nyilvánítás

A Képviselő-testület e rendelet 1. sz. mellékletében 
felsorolt területeken lévő növényeket védett 
természeti emlékké nyilvánítja.

4- §
Tilalmak, korlátozások

A természeti emlékek és természetvédelmi területek 
védelme, megóvása érdekében:

• tilos a természeti emlékek és természetvédelmi 
területek állapotát (állagát) és jellegét a 
természetvédelmi célokkal ellentétesen 
megváltoztatni,

• a védett faegyed(ek) környezetében (20 m-en 
belül) és a védett fás területeken fakivágást csak 
a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával 
lehet végezni,

• a védett faegyed(ek) mindennemű rongálása 
tilos,

• védett fá(k)ról termés vagy más növényi rész 
begyűjtése csak engedéllyel történhet,

• tilos a védett fák 30 m-es körzetében 
gyökérherbicid gyomírtószer használata,

• a védett fák lombkorona vetületén belül új 
építmény, vagy föld feletti, föld alatti, új 
vonalas létesítmény építése csak a helyi 
természetvédelmi hatóság engedélyével 
lehetséges.

s.§
(1) A rendelet 6. §-ban előírt kötelezettségek és 
tilalmak megszegése - amennyiben magasabb 
szintű jogszabály előúírásaiba nem ütközik - 
szabály-sértésnek minősül, és az elkövető 30.000.- 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, amely 
ismételhető.
(2) Aki a védett fát, facsoportot engedély nélkül 
kivágja, vagy megsemmisiti, köteles az eszmei 
értéket is megtéríteni.

M

A rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba. 
Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző 
gondoskodik.

Záradék: E rendeletet Pécsvárad Város Képviselő
testülete 2009. június 29-ei ülésén fogadta el. 
Kihirdetve: 2009. július 1-jén.

Befejeződött a munkálatok 
első üteme

Elkészült a Szentháromság legfelső és 
középső része, restaurálták az emlékmű 
szobrait. A munkálatok szeptemberben 
folytatódnak, a domborművek, az oltár és a 
talapzat helyreállításával. Addig a restau
rátorok Gyulafehérváron dolgoznak a székes- 
egyház rendbetételén. A pécsváradi Szent- 
háromság szobrot 1806-ban emelték a pestis- 
járvány emlékére, 1983-ban restaurálták 
utoljára. Képünkön Jézus alakját helyezik 
vissza a szoborcsoport központi helyére, a 
Szentháromság együttesébe.

Fotó: Beck András

Új szelek a pécsváradi várban - 
Felújítják az István Király Szállót

Amint Pécsvárad város június elején 
megkötötte az új üzemeltetetővel a szerződést, 
kedvező változások indultak meg a vár 
területén: eltűntek a romkertet belepő és 
pusztító ecetfák, a nemzeti lobogó és a város 
zászlaja leng a vár kapuján, ápoltabb lett az 
udvar a fűnyírás után.
Már az első héten meglepő létszámú látogatót 
fogadtak. A szerződő felek megállapodtak 
többek között abban, hogy elsődleges céljuk a 
szentistváni műemlékegyüttes méltó be
mutatása. A Pécsváradi Várbaráti Kör 
felállított egy múzeumőr csapatot, így hosszú 
szünet után ismét szakszerű vezetéssel 
látogatható az ezeréves bencés apátság. 
Felvilágosítást adnak nemcsak Pécsvárad 
többi látnivalójáról, múzeumairól, prog

A pécsváradi monostor szerepe a pécsi egyházmegye létrejöttében
címmel 2009. augusztus 14-én a pécsváradi vár dísztermében 

Fővédnök: dr. Várszegi Asztrik püspök, bencés főapát és Mayer Mihály megyéspüspök
Program:
14.00 - Képek a monostor évszázadaiból. Kiállítás-megnyitó 
A Pécsváradi Várbaráti Kör plakettjének ünnepélyes átadása 

Előadások:
14.30- 15.00 - Csóka Gáspár OSB: A korai bencés alapítások

és Pécsvárad szerepe a magyar keresztenységben
15.30- 16.00 - Dr. Font Márta : A monostor mint

településformáló tényező
16.00-16.30 - Dr. Kőfalvi Tamás : Apécsváradi monostor korai 

történetének írott forrásai
Kávészünet
17.00-17.30- Kiss Gergely : A pécsváradi alapítólevél létrejötte 

és a 12-13. század jogbiztosító törekvései 
17.30-18.00 - Gállos Orsolya: A pécsváradi apátság 

és a pécsi püspökség kapcsolatai 
18.00-18.30 - Bodo Balazs : Apécsváradi vár kutatásának 

régészeti eredményei
A rendezvény Pécs20l0 - Európa Kulturális Fővárosa felvezető évének programja.

ramjairól, vendéglőiről, szállásairól, hanem a 
környékbeli nevezetességekről is.
A pécsváradi vár most naponta 80-90 látogatót 
fogad. Sok a turistacsoport, különböző 
korosztályok érkeznek. Számos család keresi 
fel Pécsváradot számukra, valamint a diákok 
és a nyugdíjasok részére kedvezményes 
belépőket kínálnak. A helybeliek ingyen 
látogathatják várukat.
Az új üzemeltető jelentős munkálatokba fogott 
a vár területén. A két fél közös célja, hogy 
méltó módon mutassák be az egyedülálló 
államalapítás kori müemlékegyüttest, Szent 
István, Asztrik apát emlékhelyét és a X. 
századi várkápolnát. Ebből a korból nem csak 
épületegyüttesből, de bármilyen más emlékből 
is kevés maradt fenn hazánkban, ezért a 
pécsváradi vár különös értéket képvisel. És ezt 
be kell mutatni.
A múzeum és maga a vár, a romkert hétfő 
kivételével naponta 10-től 18 óráig 
látogatható. Az István Király Szálló egyelőre 
felújítás miatt zárva tart. Igyekeznek azonban, 
hogy a látnivalók mellé mielőbb ételt, italt és 
szállást is kínáljanak a pécsváradi várban. 
Rövidesen megrendezik a „várfoglalót”, 
amelyben a pécsváradiak egy hangulatos 
délután keretében visszahódítják a várukat, és 
tájékoztatót kapnak az új helyzetről.

G. O.
Fotó: civertan.hu

EURÓPA kulturális fővárosa

a □ i □

civertan.hu
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Vakáció

E hónap már vakációs hangulatban telt, de hála 
a hűvösebb időjárásnak, diákjaink még az 
utolsó hetekben is képesek voltak az érdemi 
munkára. Június 20-án délelőtt a megható 
ballagási és tanévzáró ünnepély után 
kaphatták kézhez tanulóink egy hosszú év 
munkájának gyümölcsét, a bizonyítványt. 
A nyári szünidőre tanítványainknak jó 
pihenést, sok szép élményt kívánunk, hogy 
frissen vághassunk neki az új tanévnek. Szep
temberben mindenkit szeretettel várunk!

Június első hetében Boda Szilvia angol 
szakkörvezető tartott nyílt foglalkozásokat. Az 
érdeklődő szülők és munkatársak változatos, 
vidám és érdekes órákat láthattak.
A pedagógus nap alkalmából négy tanuló 
köszöntötte az alsós nevelőket egy 
szívmelengető verses-zenés műsorral, és a 
rajzszakkörösök ajándékával. Köszönjük Feil 
Marcell és Kovács Bálint (1 .a), valamint Panta 
Kamilla és Weigert Klaudia (4.b) 
felkészülését, nem kevésbé Wagnerné Rozmer 
Anikó és Göblné Németh Piroska kolléganőink 
figyelmességét.
Június 9-én, kedden rendeztük meg a 
sportpályán Szakálosné Panta Dóra 
koordinálásával a sportnapot. E jó hangulatú, 
testet-lelket felpezsdítő eseményen a 
következő eredmények születtek: 
Kötélhúzásban az l.b, a 2.a, a 3.b valamint a 
4.c osztály tanulói bizonyultak erősebbnek.
A kidobóban az 1 .a, a 2.b, a 3.a, illetve a 4.b 
osztály győzött.
A váltóversenyeket az 1 .a, a 2.b, a 3.b és a 4.b 
osztály nyerte.
Fociban az 1 .a, a 2.b, a 3 .b és a 4.b volt a király. 
A futóversenyeken a következő tanulók értek 
el első helyezést: PodolszkiEvelin (l.b), Virág 
Ferenc (l.a), Bayer Bojána (2.b), Werner 
Tamás (2.a), Prigli Barbara (3.a), Stang 
Károly (3.a), Ömböli Gréta és Marcsik Máté 
(4.b). Gratulálunk a győzteseknek és minden 
résztvevőnek!
Június 10-én 11 órától egészségnevelési napot 
szerveztünk védőnők és rendőrök rész
vételével. A védőnők a mentálhigiéniáról 
szóló előadással várták a gyerekeket, a 
rendőrök pedig a nyár veszélyeire, a helyes 
közlekedésre és az általános biztonsági 
szabályok betartására hívták fel a gyerekek 
figyelmét. Mindkét program népszerűnek és 
hasznosnak bizonyult.
Negyedik osztályosaink osztályfőnökeik 
vezényletével összeszedték az iskolánk tágabb 
környezetében felgyülemlett utcai szemetet, jó 
példát mutatva ezzel társaiknak, s talán a 
felnőtteknek is.
11-én hirdettünk eredményt az egész évben 
pontozott „Legrendesebb osztály” címért 
folyó versenyben, ahol a legtöbb pontot a 3. b 
osztály szerezte. Jutalmuk egy zengővárkonyi

Úszóverseny
Június 11-én úszóversenyen vettek részt az osztályok, melyet testnevelő kollégáink 
vezényeltek le. Ezúton is köszönjük a munkájukat. Eredmények:

Váltóverseny
Az első évfolyamon döntetlen született, a 
továbbiakban győzedelmeskedett a 2.b, a 
3 .b és a 4.b osztály első számú csapata.
III. évf.: 1. 3.b (Walter Anna., Penczel 
Richárd., Poller Péter., Békefi Nikoletta)
IV. évf.: 1. 4.b (Gyenis Hanna., Hertrich 
Adrienn, Schnell Bianka., Ömböli Gréta)

Úszás:
II. évf.:
Gyors:
I. Bősz Levente II. Kelemen Róbert III.
Katona Bálint
Hát:
I. Bősz L. II. Kelemen R. III. Katona B. 
Mell:
I. Katona B. II. Jéhn Viktória III. Horváth 
Ákos

III-IV. évf:
Gyors:
Fiú: I. Poller Péter II. Gradwohl Erik
III. Dani Ádám
Lány: I .Hering Vivien II. Schnell Bianka
III. Hertrich Adrienn
Hát:
Fiú: I. Poller Péter II. Brandt Bálint 
III. Bartucz Benitó 
Lány: I. Hering Vivien. II. Schnell 
Bianka. III. Hertrich Adrienn.
Mell:
Fiú: I.Penczel Richárd II. Zsigrai Balázs 
III. Farkas Gergő
Lány: I. Ömböli Gréta II. Schnell Bianka 
III. Hering Vivien

kirándulás volt. Gratulálunk nekik és 
osztályfőnöküknek, Blum Mariannák. 
Második helyezett a 3.a osztály lett csupán 4 
ponttal lemaradva, a harmadik helyet pedig a 
4.a osztály szerezte meg.
Kiosztottuk a TarkaBarka Alapítvány 
felhívására szemétből készült művek 
díjazottainak ajutalmakat. Első helyezést ért el 
Krizsán Balázs (2.b), Németh Cintia, Németh 
Ninetta és Tóth Tímea (4.a), valamint Hertrich 
Adrienn, Schnell Bianka és Vörös Blanka 
(4.b). Gratulálunk kreativitásukhoz és 
ügyességükhöz!
A „Mi leszek, ha nagy leszek” elnevezésű 
rajzpályázat helyezettjei a következő tanulók: 
1. Solti Réka (4.a), 2. Németh Ninetta (4.a), 3. 
Brandt Bálint (4.b). Felkészítő pedagógusaik 
Patonainé Link Zsuzsanna és Wagnerné 
Rozmer Anikó.
Az utolsó tanítási napon, június 15-én az angol 
szakkörösök bemutatójával búcsúztunk a 
gyerekektől. Boda Szilvia felkészítésével 
verseket, történeteket és egy részletet 
láthattunk a Micimackó angol nyelvű 
változatából.

Váltóverseny:
5-6.0: I. - 5.b (Császár Cs.aba, Poller 
András, Lippert Klaudia, Fullér Rebeka) 
7-8.o: I. - 7.b (Hertrich Anna., Weisz 
Gábor, Fazekas Máté, Spannenberger Máté.)

Úszás:
5-6. o:
Gyors:
Fiú: I. Császár Csaba II. Poller András
III. Bálint Benjámin
Lány: I. Szilágyi Fruzsina II. Fullér
Rebeka III. Kőnig Zsófia
Hát:
Fiú: I. Császár Csaba II.Bálint Benjámin
III.Bemáth Móric
Lány: I. Fullér Rebeka II. Lippert Klaudia
III. Pongrácz Panka
Mell:
Fiú: I. Császár Csaba II. Tamás Richárd
III. Moschnitzka Dávid
Lány: I. Fullér Rebeka II. Szilágyi
Fruzsina III. Pap Ágnes
7-8. o:
Gyors:
Fiú: I. Ljudovik Kornél II. Weisz Gábor 
III. Jéhn Márk (Különdíj: Kopa Márton) 
Lány: I. Hertrich Anna II. Szendrői 
Boglárka III. Tolnai Gréta
Hát:
Fiú: I. Weisz Gábor III. Mészáros Dávid 
III. Jakab Gergő
Lány: I. Tolnai Gréta II. Hertrich Anna
III. Szendrői Boglárka
Mell:
Fiú: I. Wittenbart Valentin II. Fischer
Kristóf III. Tamicza Dávid 
Lány: I. Tolnai Gréta II. Szendrői 
Boglárka III. Hertrich Anna

Iskolánk tanulója, Kungl Nóra képviselte 
Baranya megyét az Országos Hermán Ottó 
Biológiaverseny 3 napos, Kisújszálláson 
rendezett döntőjében. Nóri a nemes versenyen 
az előkelő II. helyezést érte el. Idén a 
szaktárgyi országos döntőben negyedik 
alkalommal képviselte megyénket, nagy 
dicsőséget szerezve ezzel iskolánknak. 
Felkészítő tanára Major Józsefné volt.
A TarkaBarka Alapítvány „Mi leszek, ha nagy 
leszek?” című rajzpáláyzatán a felsősök közül 
Gyarmati Orsolya (5.a) III., HannlMercédesz 
(8.b) II., Pusch Réka (8.b ) I. helyezést ért el. 
Az értékes ajándékok kellemes meglepetést 
okoztak a gyerekeknek.

Erdősi Tibor - díjátadás
Június 8-án városunk polgármestere, dr. Bíró 
Ferenc fogadáson köszöntötte azon tanu
lóinkat, akik a tanév során a különböző körzeti, 
megyei és országos versenyeken kiemelkedő 
eredményeket értek el, és ezzel dicsőséget 
szereztek intézményünknek
Itt adták át iskolánk díjait is. Az alábbiakban a 
díjazottak neveit olvashatják.

AZ ALSÓ TAGOZAT HÍREI

A FELSŐTAGOZAT HÍREI
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ALSÓ TAGOZAT Péter Károlyné-díj Szondi József-díj FELSŐ TAGOZAT Péter Károlyné-díj Szondi József-díj

1. évfolyam Molnár Máté Resch Róbert 5. évfolyam Borbás Leila Poller András

2. évfolyam Zsáli Zsombor Jéhn Fanni 6. évfolyam Szilágyi Fruzsina Becker Norbert

3. évfolyam Becker Bálint Poller Péter 7. évfolyam Tolnai Gréta Becker Noémi

4. évfolyam Brandt Bálint Vörös Blanka 8. évfolyam Simor Kamilla Kungl Nóra

Erdősi Tibor-díj
Magyar: Patonainé Link Zsuzsanna 
Matematika: Hohmann-né Schunk Edit

Erdősi Tibor-díj
Magyar: Lantos Istvánná 
Matematika: Molnár Józsefbe

Gelencsér János, 
Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, 

Szabó Gyöngyi

Ragadj tollat!

AUSZTRIAI UTAZÁS
Iskolánk már évek óta részt vesz nemzetközi rajzpályázatokon. Kárász Rózsa tanárnő idén is 
küldött rajzokat Ausztriába. Az előző évekhez hasonlóan most is sikereket értünk el.
A zsűri a rajzok közül Hannl Mercédesz (8.b), Stang Dorottya (7.c) és az én rajzomat 
választotta ki, mellyel nyertünk egy kétnapos ausztriai utat.
Május 7-én reggel indultunk el a várva várt útra. Dél körül értünk Steiermark fővárosába, 
Grazba. Megnéztünk egy gyönyörű barokk templomot, melyet túldíszítettség jellemez. 
Átmentünk a Mura folyón, melyre erős vashidat építettek. Mikor átértünk a másik oldalra, 
jobbnál jobb ruhaboltokat láttunk az út két oldalán. Pár óra bámészkodás után elindultunk 
Feldbachba.
A táj gyönyörű, mindent hegyek vettek körül, ezért kanyargós utakon jutottunk el a 
szálláshelyre. Délután sorsolás alapján elfoglaltuk a szobánkat. Vacsorára nagyon finom ételt 
kaptunk. Ezután mindenki visszament a szobájába, és addig maradhatott fent, amíg akart. 
Persze csendben kellett maradnunk!
Másnap a reggeli után elmehettünk a városba nézelődni. Felderítettük, hol lehet vásárolni... 
Ebédre azért visszaértünk, s ezt követően elindultunk az iskolába az ünnepségre. Mindenki 
szeretettel fogadott bennünket.
Ebben a városban nagyon kedvesek az emberek. Minden tiszta, mindenki mosolyog. Sőt, az 
autósok átengednek a zebrán!
Az ünnepélyen átadták az oklevelet, utalványt és kaptunk még egy-egy piros táskát is. A 
beszédek nemcsak németül, hanem magyarul is elhangzottak. A diákok zenei produkciókkal 
színesitett műsort adtak elő. Az ünnepély után a főzni tanuló fiatalok készítettek nekünk finom 
ételeket. Ezután irány vásárolni! Erre nem sok időnk maradt, mert fél háromkor már a 
szállásnál kellett gyülekezni. De sikerült elköltenünk a 10 eurós ajándékutalványt, sőt a 
szüléinktől kapott költőpénzt is!!!
Az út hazafelé csendesen, nyugodtan, fáradtan telt. Mire megérkeztünk Pécsre, szüléink már 
vártak minket. Otthon elmeséltük az eseményeket, és másnap az iskolában is a barátainknak. 
Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy kiválasztották a rajzainkat, és elmehettünk erre a 
szuper utazásra.

Tolnai Gréta ( 7.a)

A „Míg Megnövök Kiemelkedően 
Közhasznú Alapítvány” által meghirdetett 
"Ragadj tollat!" vers- és meseíró pályázat 
országos döntőjére iskolánkból öten 
jutottunk tovább: Borbás Leila, Hock 
Helga, Jaczkó Noémi, Pap Ágnes Tímea 

(5 .b) és Bera Bettina ó.bosztályos tanulók. 
A mesterkurzusra bejutott tanulók június 
15. és 17. között.Nyíregyházán folytatták 

a versenyt a "Kis Vakond Gyermek- 

táborban", ahol különböző programokon 

vehettünk részt: színészek, költők 
látogattak el a táborba, és előadásokat 

tartottak a versírásról és versmondásról. 

Itt is kellett verset írnunk. A következő 
témák közül választhattunk: táborozás, 

iskola és az állatpark kedvence, a kis 
elefánt. A második napon ellátogattunk az 

ország egyik legnagyobb és legszebb 
állatparkjába, a Vadasparkba. Ezen a 
helyen a világ különböző részeiről 
származó állatok élnek. Nagy érdek

lődéssel figyeltük őket, de a legjobban 

mindenkinek a fókashow tetszett. A 
program legnagyobb bánatunkra csak 

három napig tartott. Az ott írt verseket is 

díjazták, csak mi sajnos nem marad

hattunk az eredményhirdetésre, mert 
különben lekéstük volna a vonatot. 

Lényegében jó volt ez a három nap, 

remekül éreztük magunkat. Mindenkinek 

további sikereket kívánok a vers- és 
meseírásban!

Borbás Leila (5.b)
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Lovaggá avatással és szentivánéji 
tűzugrással zárult a történelmi 

játszóház sorozata

Igazi történelmi utazáson vehettek részt azok a 
gyerekek, akik március óta rendszeres 
látogatói voltak a történelmi játszóház 
programsorozatának, vagy akár csak a 
záróprogramon vettek részt június 21-én. A 
végső állomásra Szent Iván napján került sor a 
város még készülőfélben lévő Helytörténeti 
Múzeumának udvarán, melyet ilyen formában 
először vett birtokába helyi közösség. A hűvös, 
de szabadtéri foglalkozásokra akalmas 
vasárnap délutánon a legkülönbözőbb 
korosztályú érdeklődővel - természetesen 
főleg gyerekekkel - telt meg a múzeum 
udvara, ahol a játékon kívül gyöngyfűzéssel, 
az évszakhoz kapcsolódó aratókoszorú
fonással és gyógynövényes illatszerzsák 
készítésével lehetett múlatni az időt. A 
vállalkozó kedvű gyerekek történelmi 
akadályverseny keretében próbálhatták ki 
tudásukat, leleményességüket, melynek során 
a várban, a várkertnél, és az éppen felavatásra 
kerülő Mosó-kútnál várta őket egy-egy 
feladat. A városban tett kalandtúra sikeres 
teljesítésével bizonyíthatták: kiállták a lovagi 
próbát, és a megfelelő ceremónia keretében, a 
lovagi esküt letéve a „Pécsvárad Szent György 
lovagja” címet nyerhették el.

Az ünnepélyes lovaggá avatást követően 
'váratlanul' betoppanó zenészek jelezték, hogy 
közeledik az est, és a felcsendülő muzsikára a 
jelenlévők a Zengő vidékéről származó 
énekkel, zeneszóval válaszolva, a ványozást 
felevenítve vonultak át a Szentháromság térre, 
ahol már várta őket a szentivánéji 
máglyarakás. Az ekkor már zord időjárás 
ellenére népes tábor vacogott a tűz körül, de a 
táncolok hamar felmelegedtek. A legbátrabbak 
pedig átugorhatták a tüzet, mely a régiek 
szerint megtisztulást és szerencsét, a 
szerelmeseknek boldog házasságot, a 
barátoknak örök barátságot hoz. A nyári 
napfordulót, vagyis az év legrövidebb 
éjszakáját - melyhez számos babonát és 
mágikus jelentést fűz a népi hagyomány - idén 
ünnepelhették először a pécsváradiak a 
Szentháromság téren, de már most nagy 
népszerűségnek örvend a szentivánéji 
népszokás felevenítése a helyiek körében.

A történelmi játszóház iránt érdeklődők 
számára jó hír, hogy ősztől remélhetőleg 
folytatódik a programsorozat. A Művészeti és 
Szabadművelődési Alapítvány eddigi, 70.000 
forintos támogatása mellett a programsorozat 
szervezői ez alkalommal a norvég civil alapból 
(kulturális örökségvédelem kategóriában) 
elnyert 16.500 eurós összegből is 
gazdálkodhatnak, melynek segítségével az 
eddiginél még színesebb programokat tudnak 
biztosítani a gyerekek számára, és egyben a 
Helytörténeti Múzeum felújításához is 
hozzájárulnak anyagilag. Ősztől az 
elképzelések szerint nem csak történelmi 
játszóház lesz, hanem egy teljes éven keresztül 
az adott hónap aktuális napjához kapcsolódó 
előadás, kézműveskedés, főzés, kenyérsütés, 
táncház és egyéb foglalkozás. A játszóház 
eddigi megvalósítóihoz, a Tarkabarka 
Alapítványhoz és a Zengő Néptánc 
Egyesülethez a jövőben a Pécsváradi 
Várbaráti Kör is csatlakozik, közös céljuk
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Újabb weimari szemináriumon vesz részt a PIFÖ decemberben
Idén decemberben 30 (18 és 25 év közötti) német, ukrán, orosz, belorusz, francia és magyar 
fiatalnak lesz lehetősége arra, hogy egy egyhetes találkozón vegyen részt a pécsváradi 
fiatalok számára már ismert weimari ifjúsági képzési centrumban. A jelentkezők ezúttal az 
emberi jogok témájában kamatoztathatják tudásukat és cserélhetnek tapasztalatokat a 
résztvevő nemzetek tagjaival. Magyarországot 5 pécsváradi fiatal fogja képviselni a 
projekten, melynek egyik központi eseménye lesz a szeminárium ideje alatt zajló weimari 
emberijogi díjátadó.

Fiatal gazdák Pécsváradon

I

Bolgár, lengyel, szlovák, szlovén, belga, német, olasz és magyar fiatal gazdák látogatnak 
Pécsváradra augusztus 24-én. Vendégeink egy tanulmányút során szeretnék az ifjúsági 
munkát mint komplex, a vidéki közegbe ágyazott tevékenységet közelebbről is megismerni 
a dél-dunántúli régión belül. A tanulmányút keretében a résztvevők találkoznak működő 
ifjúsági közösségek tagjaival és vezetőivel, a helyi szintű támogatást biztosító intézmények 
vezetőivel, a helyi közélet szereplőivel, és mindazokkal, akik segítik, támogatják a fiatalok 
kezdeményezéseit. A program része olyan helyi fejlesztési, vidékfejlesztési programok 
bemutatása, amelyek megvalósításában komoly részt vállalnak a fiatalok.

Böröcz Lívia 
ifjúsági referens

A IX. PIFÖ FESZTIVÁL programjai
(2009. július 17-18, Pécsvárad, sportpálya)

Július 17. (péntek):
20:30 - Megnyitó ___
20:40 -Naiv (Pécsvárad)
22:00 LeaveitbehindLfiécs)
23:15 - Yellow Spots (Budapest)
00:30 - NoDisco hajnalig Dj Sommával _________
Emberség Erejével Alapítvány MENEDÉK programja

Délelőttől: kistérségi kispályás focikupa
16:00-18:00 - gyerekjátékok, ping-pong bajnokság, arcfestés, vattacukor stb. 
Asátorszfnpadán;
17:00 New Generation tánccsoport (Komló)
17:50 Izisz Csillagai Hastánccsoport (Pécs)___________________________________
18:10 Alsómocsoládi Gyermek Aerobic és Tánc csoport 
18:30 Indegoo Csaszy(Komló)
19:00 Focikupa eredményhirdetés 
19:30 Pécsváradi Big Bánd 
21:00 - Joker bál hajnalig
Péntek és szombat este sörivóverseny. A focikupára csapatonként (min. 5+1 fő) 

5000 Ft részvételi dij ellenében lehet jelentkezni július 10-ig 
Bognár Andrásnál (06-70/324-5923)

pedig, hogy olyan foglalkozásokkal várják a kicsiket és nagyokat, melyek nem csak a gyerekek 
fantáziáját és kreativitását hívják elő, hanem amelyekkel elsajátíthatják a helyi tradíciókat, 
népszokásokat is, és kedvet kaphatnak azok felélénkítésére, továbbőrzésére.

Szervezők: Tarkabarka Alapítvány, Zengő Néptáncegyesület 
Segítők: Beckné Kótsch Petra, Csizmadia László, Dretzky Katalin, Józsa-Beck Zsófia, Katonáné Gunszt 

Andrea, Kempfné Mayer Szilvi, Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat, Szabóné Ruder Éva 
A játszóház záróprogramján és a szentivánéji mulatságon az Üzenet a kertből (Benkő László és társai) 

zenekar gondoskodott a jókedvről.
B.A.

Fotó: Bősz Gáborné

ÍJjú lovagjelöltek
a történelmi akadályverseny egyik állomásán

Először telt meg a készülő Helytörténeti Múzeum udvara. 
Képünkön a kézmüveskedő gyerekek, a háttérben 

az Üzenet a kertből zenekar húzza a nótát.
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Negyven éve avatták fel István király szobrát - 
Kultuszhely a várban

Negyven évvel ezelőtt, 1969-ben volt Szent István 
születésének 1000. évfordulója. A hatalom úgy 
döntött, emléket kell állítani a millenniumnak, de 
Szent István akkor nem tartozott az ünnepelt 
történelmi személyek közé. Tehát akartak is 
emléket állítani neki, meg nem is. Kiválasztottak 
egy olyan helyet, amely nem túl feltűnő és ez volt 
a pécsváradi vár... A szobor idekerülésében a 
Baranya Megyei Tanács elnökhelyettesi posztját 
sok éven át betöltő Takács Gyulának volt fő 
szerepe.
Ekkor, 1969 augusztusában kezdtem dolgozni a 
művelődési házban. Kígyós Sándor igazgató 
közölte, munka van bőven, mivel Pécsvárad kapott 
egy Szent István szobrot, Borsos Miklós alkotását, 
amit a várban fognak elhelyezni. Műsort kell adni a 
Debreceni Irodalmi Színpad tagjaival és meg kell 
szervezni az ünnepséget. Pécsváradról Pólón 
Erzsébettel vettünk részt a műsorban.
A szobrot először a mai étterem bejárata előtt 
akarták elhelyezni. Kígyós Sándor javasolta, hogy 
a Szent István korából való kápolna szentélye elé 
helyezzék az emlékművet, amely méltó helyre 
talált az templom falainál.
1969-ben nem tartottak országra szóló Szent 
István ünnepségeket, augusztus 20-án 
Alkotmányunk ünnepét tartották évtizedeken át. A 
mi szobrunkon kívül nem is avattak emlékművet 
az országban, noha 1000 éves évforduló volt. 
Pécsváradon némi feszültség kísérte az 
eseményeket. Kígyós Sándort, aki az 
előkészületek folyamán több ízben járt Tihanyban, 
Borsos Miklósnál és Illyés Gyulánál, a megye és a 
pécsi járás illetékesei mindenesetre figyel
meztették, hogy az ünnepség során, a műsorban, a 
megemlékezésben nem hangozhat el a „Szent” 
szó, csakis „I. István”. Nehogy „politikai színezetű 
nacionalista ünnepséget” tartsanak Pécsváradon. 
Ezt a kihívást Kígyós Sándor és mi, körülötte

A Mozgáskorlátozottak Klubja hírei

Kapurarúgásra összpontosítva 
a bonyhádi juniátison. Fotó: Györkő Tiborné

Június 13-án sikeresen szerepeltünk a Gál 
Péter - dr. Schweitzer József Sport 
Emlékversenyen. Jó társaság, jó hangulat, sok 
nevetés jellemezte a játékos vetélkedőt. 
Egyéni versenyben Manga Adámné 
lengőtekézésben első, célbadobásban második 
helyezést ért el. Teiml Istvánná kosárra- 
dobásból aranyéremmel, lengőtekében 
bronzéremmel gazdagította a csapatot. 
Elsősorban az ő teljesítményüknek 
köszönhetően a 10 csapat közül csoportunk 
kapta az összesítésben a III. helyért járó kupát\ 
Ezúton is gratulálunk mindenkinek!

dolgozó fiatalok is nagyon élveztük. Tudtuk, 
fontos dologban veszünk részt.
Augusztus 20-dikán, a szentmisén Mott János 
plébános kihirdette, délután Szent István-szobrot 
avatnak a várban. Rengetegen eljöttek a 
pécsváradiak. Itt volt Borsos Miklós, az alkotó, 
sok volt a hivatalos vendég is.
A szobor leleplezésére Szent István korának 
legfőbb kutatóját, Györffy György történész- 
professzort kérték fel. Avatóbeszédét mindjárt 
azzal kezdte, nézzük csak, kit illettek abban a 
korban a „szent” jelzővel. Lett is nagy csend a 
várudvaron. Lélegzet-visszafojtva hallgattuk a 
történelmi leckét. Felemelő pillanatok voltak. 
Györffy bemutatta, mi volt Szent István műve és 
abban milyen szerepet játszott a pécsváradi 
apátság.
„Amikor Baranya Megye Tanácsa Szent István 
születésének 1000. évfordulóján az egykori vár és 
monostor udvarán kiváló művész alkotta szobrot 
állít Szent István királynak, nem csupán az erre 
legalkalmasabb helyet és időpontot jelölte ki, 
hanem ritka példáját mutatta az igazi 
hazaszeretetnek is ” zárta avatóbeszédét Györffy 
György.
A kíséretet a Tóth Ferenc vezette Komlói 
Gyermekkórus adta. A Szózatot énekelték, mire a 
karnagynak másnap raportra kellett mennie a 
komlói pártbizottságra. A leleplezés után 
bevonultunk a kápolnába, amelynek szentélyében 
bemutattuk az irodalmi műsort. Illyés Gyula: Vár 
a vizen című poémáját, középkori Szent István- 
himnuszokat, István király intelmeit és Berzsenyi 
Dániel szövegét. Éreztük a nap nagyszerűségét. 
Ünnepet értünk meg a kor ünneptelen ünnepei 
között.
Húszévesen talán először éreztük át e szavak 
üzenetét, és úgy éreztük, maga a lázadás, amit 
teszünk. Györffy professzor, Borsos Miklós

Június 27-én a Mozgássérültek Bonyhádi 
Egyesületének meghívását elfogadva részt 
vettünk juniálisukon. Első találkozásunkon 
meleg, baráti fogadtatásjátékos sportverseny, 
műveltségi totó, közös, önszórakoztató játék, 
rendkívül finom ebéd, hideg sör, üdítő, 
kellemes beszélgetések, önfeledt szórakozás 
várt bennünket. A kellemes napot várhatóan 
még sok hasonló követi.

--------------------------------------------------------- 3
Gyulai kirándulók figyelem! 

Kirándulóbuszunk augusztus 25-én, 
reggel 7 órakor indul a művelődési ház 

parkolójából.
_____________________________________ >

Fogadónapok:
Július 23., 9-12 
Aug. 4., 14-15 
Szept.l., 14-15

Klubnapok:_^___ 
Aug. 4., 15 órától
Szept. 1., 15 órától

gratulációiból kitűnt, hogy az volt. Meg a 
másnapi dorgatóriumokból, amit Kígyós 
Sándornak és Tóth Ferencnek kellett zsebre 
tennie.
A vár udvarán 1969-ben javában folytak a 
kutatások dr. Kiss Attila régész vezetésével, aki 
ekkor már feltárta a vár udvarán a gótikus 
csamoktemplomot, és azt a kápolnával összekötő 
épületeket. A várkápolna 1958 óta volt 
látogatható. A várat még az erdészet dolgozói 
lakták, de a Dunántúli Napló derűlátóan 
nyilatkozott a vár látogathatóságát illetően. Nos, 
erre még húsz évet kellett várni 1988-ig.
A szobor 1969-ről páratlan Szent István 
emlékhellyé vált messze környéken ha ezt nem is 
vette mindenki tudomásul. Itt zajlottak Pécsvárad 
legfontosabb eseményei, így a városi cím 
visszaadása is. Ma már csak a szobor talapzatába 
helyezett felirat, „I. István” beszél 1969-ről és 
arról, mi volt a tétje egy időben annak a szónak, 
„szent”.

Gállos Orsolya

Vártúrán 
a várbarátok

A Felvidék legszebb várait járták végig 
június végén a Pécsváradi Várbaráti Kör 
tagjai: képünkön a nyitrai püspökvárban.
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PÉCSVÁRAD TESTVÉRKAPCSOLATAI 2009-BEN
Pécsvárad hosszú évek után nemrégiben 
három új testvértelepüléssel gazdagodott, és 
ezzel nem csak új személyes kapcsolatok, 
ismeretségek elősegítéséhez járult hozzá, 
hanem számos egyéb lehetőséget teremtett a 
partnertelepülések számára, legyen szó 
különböző helyi közösségek kapcsolati 
szférájának kibővítéséről, szakmai tapasz
talatcseréről, vagy akár a kulturális 
programok kiszélesítéséről. A nyári hóna
pokban több lehetőség kínálkozik a helyben, 
illetve idegenben való megmutatkozásra, így 
újra a középpontba kerülnek meglévő 
partnerkapcsolataink határokon innen és túl, 
ezért ez az időszak kitűnő alkalom arra, hogy 
áttekintsük testvértelepülési kapcsolatainkat. 
A következő összefoglaló Gászné Bősz 
Bernadett képviselőnek az önkormányzat 
áprilisi ülésén bemutatott testvérkapcsolati 
beszámolója alapján készült.

KÜLSHEIM
(Németország)

Pécsvárad legrégebbi kapcsolata 1992 óta 
működik Külsheimmel. A Baden- 
Württemberg tartományban elhelyezkedő, 
közel 6000 lakost számláló városból - melyet a 
„kutak városának” is neveznek - 
rendszeresen, négyévente látogatnak el 
hozzánk a külsheimiek, a köztes második 
évben pedig a pécsváradiak élvezhetik a 
németek vendéglátását. A külsheimi kapcso
latot a német nyelvterület miatt az általános 
iskola különösen jól tudja haszno-sítani, 
hiszen a pécsváradi tanulók számára kiváló 
terepnek bizonyul testvérvárosunk 
idegennyelv-ismeretük fejlesztésére. Az 
iskola a mai napig élő cserediák kapcsolatot 
tart fenn, diákjai évente látogatják egymást. 
De nem csak az általános iskola vesz részt a 
kapcsolatépítésben: zeneiskolánk a szom
szédos niederstátteni zeneiskolával ápolja a 
kapcsolatot háromévente. Mindezek mellett 
azonban az évek múltával sok, korábban 
meghatározó baráti, családi kötődés fel
bomlott, és egyelőre kevés a fiatal és az új 
bekapcsolódó család, aki továbbvinné a 
hagyományt.. A jövőbeli bázis csökke
nésének megelőzését segíthetik a civil 
szervezetek, az ifjúsági szervezetek, vagy a 
lehetséges turisztikai csereprogramok.

HAUSMANNSTATTEN
(Ausztria)

A Graz-tól 8 km-re fekvő községgel 1994 óta 
ápoljuk a kapcsolatot több területen is (sport, 
intézmények). A közel háromezres lélek
számú, rengeteg egyesülettel rendelkező 
település részéről jelenleg is nagyon élénk a 
kapcsolat. Ausztria közelsége miatt is gyakran 
látogat el hozzánk egy-egy hausmannstátteni

A Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelődési 

Központja

zer ev, ezer szín, ezer arc
címmel fotópályázatot hirdet.

Várunk bármilyen technikával készült fényképet, 
amely Pécsvárad eddig felfedezetlen részeit vagy új 

színeit, arcait mutatja be.

A beérkezett munkákat szakmai zsűri értékeli, és a legjobb 50 
alkotást kiállítjuk a Gesztenyeszüret rendezvényén. A legjobb 12 kép 
a 2010-es pécsváradi naptár egy-egy hónapján kap majd helyet. 
Kérjük, a képeket lehetőleg digitális formában, illetve hagyományos 
fényképező géppel készült kép estén megfelelő minőségben, 
negatívval együtt adják le a művelődési központban ez év 
szeptember 25-ig. (A képeket kiállítási méretre nagyítjuk, ezért a 
technikailag nem megfelelő fotókat nem tudjuk figyelembe venni. A 
kiállított képek nagyításának, nyomtatásának költségeit a 
művelődési központ állja.)

További információ: Bognár Gyöngyvér, 72/465-123

csoport. Legutóbb márciusban járt nálunk a 
serdülő korosztályból verbuválódott foci
csapat, hogy egy baráti futball-mérkőzést 
játsszon le a hazai focistákkal. A helyi Idősek 
Otthonába nem először tértek be adomá
nyaikkal. A pécsváradiak minden alkalommal 
igen pozitív fogadtatásban részesülnek, 
együttmüködő-készségükből még sokat 
meríthetünk mind civi, mind intézményi 
szinten.

UNTERSCHLEISSHEIM
(Németország)

Unterschleissheimmal kistérségi szintű 
kapcsolatot tartunk fenn 2004 óta, a 
Pécsváradi Kistérség központjaként. Évente 
szervezünk hivatalos látogatást évente változó 
helyszínre, 40-50 főnyi delegációval, közben 
pedig számos művészeti és sportegyüttes, 
szakmai csoport utazik a tapasztalatszerzés 
céljából - erre a múltban is találunk példát, és 
jelenleg is van ilyen jellegű meghívás. Itteni 
vendégeskedésük során megfelelő szállás 
hiányában Pécsvárad helyett általában 
Mecseknádasdon szállnak meg, mégis 
számontartják, hogy a kistérség központja 
Pécsvárad. A kistérség többi településéhez 
való alkalmazkodás magától értetődő 
feladatunk, a kapcsolat irányításában azonban 
még nagyobb szerepet vállalhat Pécsvárad a 
jövőben. A rendszeres vásárok, kiállítások 
bemutatkozási lehetőségeket kínálhatnak 
cégek, művészek, kézművesek, sportolók, 
vagy akár civil szervezetek számára.

MÁRÉFALVA
(Satu Maré, Románia)

2008-ban került sor az első olyan településsel 
való kapcsolatlétesítésre, melyben mindkét fél 
saját anyanyelvén szólalhat meg - bár ezt a 
híres erdélyi község lakói valószínűleg még 
nagyobb örömmel fogadták, mint mi. A szinte 
teljes mértékben (a két román rendőr 
kivételével) magyarok lakta Máréfalva 2004- 
ben vált csak önálló községgé, országos 
műemlékvédelem alatt álló székelykapuiért 
messzeföldről érkeznek turisták, hogy 
megcsodálják a település főutcáját. Tavaly 
októberben egy kopjafa felállításával 
pecsételték meg a testvértelepülési szerződés 
megkötését. A művelődési ház melletti patak 
partján felállított ősi szimbólum a nemzeti 
együvétartozást, a barátságot jelképezi. 
Erdélyi testvéreinkkel a szerződéskötés 
gondolata több éve érlelődött, a személyes 
barátságokon alapuló kapcsolat tavaly jutott el 
a testvér-települési kapcsolatteremtés 
szintjére, a jövőben ennek a széleskörű 
kiépítése lesz a feladatunk. Az uniós források

is sok segítséget nyújtanak mindehhez, mivel a 
határon túli magyarság és az anyaország 
kapcsolatának ápolását az Európai Unió 
széleskörű pályázati lehetőségekkel 
támogatja.

PANNONHALMA
(Magyarország)

Többek között a hasonló települési jellemzők 
és a közös történelmi örökség, a bencés 
apátság buzdította a pannonhalmiakat arra, 
hogy testvértelepülési kapcsolatot kezde
ményezzen a pécsváradiaknál. Mindebben 
nagy szerepet töltött be a jelenleg Pannon
halmán élő Szilágyi Kemál, aki gyerekkorát 
Pécsváradon töltötte, és azóta is erős szálak 
fűzik szeretett városához. Idén, 2009-ben 
hivatalos delegáció érkezett városunkba, hogy 
megtörténhessen az ünnepélyes kapcsolat- 
felvétel. A szervezeti és intézményi szinten 
való együttműködésen túl első hazai 
kapcsolatunk lehetőséget nyújt arra, hogy 
mindkét településen színesítsük egymás 
ünnepeit, fesztiváljait, nyári táborok cseréjét 
valósítsuk meg, vagy akár szoros együtt
működést hozzunk létre a turisztikai csere
programok és az idegenforgalmi népszerűsítés 
terén is.

GARAMSZENTGYÖRGY
(Jur nad Hronom, Szlovákia)

Legfrissebb testvérkapcsolatunk egyben a 
legrégebbi múltra tekinthet vissza - a múlt 
század történelme nem tette lehetővé, hogy a 
mainál nyíltabban megtehessük az őszinte 
kötődést kifejező lépéseket. Mégsem lehetett a 
felvidéki településekről elhurcolt családok 
kötelékeit végérvényesen széttépni, a 
kapcsolatokat ápolták, a mai napig ápolják, és 
valószínűleg még sokáig ápolni fogják a 
Pécsváradon letelepedett felvidéki magyarok 
ottani rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel. 
2009 májusa óta hivatalosan is testvér- 
településünkké fogadtuk Garanszentgyörgyöt, 
azt a falut, ahonnan a legtöbb családot 
telepítették ki a II. világháborút követő 
években, és ezzel együtt jelképesen az összes 
többi felvidéki települést, ahová rokoni szálak 
fűzik a pécsváradiakat. A kapcsolat fő 
közvetítője a helyi Felvidékiek Klubja, de a 
közelmúltban már a fiatal generációk 
találkozására is sor került, sőt, a református 
egyházközségek is megkezdték a kapcsolat- 
felvételt, így remélhetőleg a kötődés jövőjét is 
sikerül megalapozni. Garamszentrgyörgy 
közelsége, valamint az uniós pályázatok 
kínálta programlehetőségek is szintén jó esélyt 
jelentenek a testvértelepülési kapcsolat 
megerősítésre. p



XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM • 2009. JÚLIUS-AUGUSZTUS 9

Térátadó
Városunk újabb közterülete, az eddig 
méltánytalanul elhanyagolt kővályú 
környéke kapott új, történelmi múltjának 
megfelelő külsőt a Szent Gellért utca - 
Mecsekkömyék utca találkozásánál. Az 
átépítést-parkosítást a Közösségi Kerekasztal 
szervezte és koordinálta, alapját a Mol- 
Ökotárs Alapítványtól elnyert 450.000 forint 
biztosította, melyet elsősorban növényekre és 
utcabútorokra költhettek. Ehhez járult hozzá 
Pécsvárad Város Önkormányzata, hogy a tér 
teljes rendezését lehetővé tegye. S mindez 
kevés lett volna, ha nincs az a számos 
önzetlen pécsváradi lakos, akik anyagi 
segítséggel és kétkezi munkával vettek részt a 
rehabilitációban!
Az eredmény önmagáért beszél: gyönyörű, 
hívogató, a környezetbe és a történelmi 
múltba kiválóan illeszkedő közpark várja 
látogatóit.
Az ünnepélyes térátadó program június 21- 
én, vasárnap óriási sikerrel, rengeteg 
látogatóval zajlott. Benépesültek az új padok 
és az ideiglenesen felállított kerti bútorok 
sokan voltak kíváncsiak az ünnepélyes 
programra, a frissen elkészült térre. Közel 
száz névre szóló meghívót is kézbesítettek a 
szervezők mindazoknak, akik részt vettek a 
munkálatokban. Az ünnepségnek kettős célja 
volt: egyrészt örömmel adták át a teret 
használóinak, a környékbeli lakosoknak, 
minden pécsváradinak és városunkba érkező 
vendégnek, másrészt ünnepélyes keretek és 
vendéglátás keretében mondtak köszönetét a 
segítőknek.
A műsorban fellépett egy német és egy 
magyar tánccsoport (a Német Kisebbségi 
Önkormányzat német tánccsoportja, valamint 
a Zengő Néptáncegyesület hosszúhetényi 
barátaikkal kiegészülve) -ezzel is utalva arra, 
hogy e téren értek össze a valamikor 
magyarok illetve németek lakta városrészek. 
Az ünnepség legemelkedettebb pillanata volt, 
amikor Antal Géza apátplébános úr 
megáldotta a teret - ekkor hangzott el a

"Pancsoló kislányok" és "kisfiúk" meglepetésműsora a patakparton

Egykor itt értek össze a németek és magyarok 
lakta városrészek

- emlékeztet erre a német tánccsoport műsora is

számtalan segítségadó neve is. A műsor a 
Pécsváradi Vadrózsa Dalárda nótáival 
folytatódott, majd az Egészségügyi Centrum 
dolgozóinak és barátainak fergeteges 
divatbemutatójával ért véget - a csinos, '20-as 
éveket idéző fürdőruhákban való felvonulás 
megalapozta a közös mulatság vidám 
hangulatát.
Hohmann István és Gayer Péter muzsikája 
mellett fogyaszthatták a vendégek a kitűnő 
babgulyást és az italokat. Többen táncra is 
perdültek, kipróbálták a játékasztalt, Bősz 
Patrícia segítségével megismerhették a tér 
múltját, ismereteiket ellenőrizhették egy totó 
kitöltésével.
Nagyon sokan vásároltak még a falapocs
kákból, melyek a tér régi arcát őrzik, a 
fotókból és a német klub tagjainak külön
leges, keresztformájú süteményeiből - ebből 
és az étel mellett elhelyezett becsületkaszából 
összesen közel 50.000 forint gyűlt össze, 
melyből - Mott Jánosnak, a pécsváradiak 
szeretett egykori apátplébánosának kívánnak 
a megújított téren emléket állítani.
A vendégeket dr. Bíró Ferenc polgármester is 
köszöntötte és kifejezte a város köszönetét 
valamennyi, a tér rehabilitációjában részt
vevő személynek. Elmondta, hogy az 
önkormányzat pályázati forrásból még idén 
felújtja a tér körüli aszfaltburkolatot, ezzel 
téve teljessé a terület rendezését.
Ezúton is köszönjük minden közre
működőnek önzetlen segítségét - nevüket 
lehetetlen itt felsorolni, de a krónika megőrzi 
az utókornak! Számítunk Önökre és minden 
pécsváradi lakosra a tér megőrzésében és 
további városszépítő munkákban! Hasz
nálják sokszor, örömmel és jó egészségben a 
teret!

Gászné Bősz Bernadett 
Fotó: Baumann Mihály

A Közösségi Kerekasztal 
júniusi hírei

Május 28-án egy záró összejövetelt 
tartottunk. Megbeszéltük a nyári 
feladatokat, mint a Takaros porta
takaros portál verseny részleteit, 
valamint a kővályú és a tér avatási 
ünnepségének terveit.

A tér lett Pécsvárad egyik legmeg; 
hittebb tere, ahol máris szívesen jönnek 
össze esténként és hétvégeken az ott 
lakók és kíváncsian keresnek fel a 
turisták is. A megszépült forrás képe 
felkerült a

www.baranyatermeszetbarat.hu
oldalra is, ahol megtekinthető.

Továbbá fontos téma volt gyermekeink 
szabadidejének hasznos eltöltése. Azt 
latolgattuk, hogyan lehetne vissza
állítani a társadalom által méltány
talanul nem megbecsült pedagógusi 
hivatás elismertségét, és ennek követ
kezményeként pedagógusaink aktív 
részvételét az iskolán kívüli köz
életben, hiszen nagy szükség van 
tudásukra, tapasztalatukra, elhivatott
ságukra. Tervezünk szeptemberre egy 
találkozót a szülőkkel és a gyerekekkel, 
hogy az ő véleményüket, igényeiket is 
megismerve találjunk megfelelő 
megoldást a gyermekeknek.

dr. Hutvágner Rozália

http://www.baranyatermeszetbarat.hu


10 PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

A Zengő Néptánc Egyesület hírei
Egyesületünk június 20-án részt vett a 
Baranyai Felnőtt Néptáncfesztiválon Komlón, 
ahol szigorú szakmai zsűri előtt adott számot 
tudásáról olyan neves csoportokkal össze
mérve, mint a Mecsek Táncegyüttes. A 
rendkívül erős mezőnyt látva táncosaink 
izgalma csak a zsűri értékelése után engedett. 
A legfiatalabb csapatként sikerrel vizsgáztak a 
táncosok. Pergő, jó hangulatú műsorukat a 
közönség többször felhangzó vastapssal 
jutalmazta.
Június 21-én régi tervünk vált valóra. A 
Tarkabarka Alapítvánnyal és a Pécsváradi 
Ifjúsági Önkormányzattal együttműködve 
került megrendezésre az I. Pécsváradi Szent 
Ivánnapi mulatság. (Részletek a 6. oldalon) A 
program megrendezése szép példája volt a 
pécsváradi civil szervezetek és a támogatók 
összefogásának. Enélkül nem jöhetett volna 
létre ilyen rendezvénysorozat. Köszönet jár az 
ötletért a Tarkabarka Alapítványnak, az anyagi 
és tárgyi segítséget nyújtó pécsváradi magán- 
személyeknek és vállalkozóknak, valamint a 
rendezvényen közreműködő kézműveseknek a 
megvalósításért. A játszóház sorozata augusz
tusban folytatódik. A Tarkabarka Alapítvány 
sikeres pályázata után egyesületünk is kapott 
támogatást az eseménysor folytatására a 
Művészeti és Szabadművelődési Alapít
ványtól. Kérjük kedves lovag barátainkat, 
figyeljék az augusztusi rendezvénynaptárt! 
Természetesen új résztvevőket is szeretettel 
várunk ajátszóházba.
Egyesületünk július 4-én részt vesz a 
Hosszúhetényben megrendezésre kerülő 
Aratóünnepen, július 5-én a Nagypalli, július 
12-én az Erzsébeti, majd július 25-én a 
Pusztakisfalusi Falunapon.

FELHÍVÁS
A Zengő Néptánc Egyesület felvételt hirdet az 
alábbi korcsoportokban: 3-5 év, 5-7 év, 7-9 év, 
9-13 év és felnőtt korcsoportokban. Próbáink 
nyitottak, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk az egész Zengő-vidékről! A 
helyszín: Pécsvárad, KJÁMK Fülep Lajos 
Művelődési Központ. Péntekenként 16:30-tól 
a kicsik, 18:30-tól a nagyok jelentkezését 
várjuk.

(Fotó: B.M.)

ANYAKÖNVVI HÍREK

Kis Gyula
Szül.: június 4. 

Pécsvárad

A református egyház hírei
A pécsváradi reformátusok 2008-ban alakítottak ki testvérgyülekezeti 
kapcsolatot a Budapest Kálvin téri gyülekezettel. Ezt a kapcsolatot Páll 
László és felesége, Kajtár Ágnes budapesti, valamint Szabó Lászlóné 
Kiss Mária pécsváradi lelkipásztorok szervezik.Az elmúlt évben a 
Kálvin tériek látogattak el hozzánk, május 10-én pedig a mi 
gyülekezetünkből 20 fő utazott Budapestre.A Kálvin téri református 
templomban Páll László köszöntője után Szabó Lászlóné tartotta az 
istentiszteletet. Ez után közös ebéden vettünk részt, majd megnéztük a 
bibliatörténeti kiállítást a Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi Karán. Gyönyörű ajándékkal tértünk haza: a Kálvin tériek 
kézimunka szakkörének tagjai (népművészek és iparművészek 
irányításával) székelyudvarhelyi makkos motívumokkal hímzett, szár- 
és keresztölétssel, töltögetéssel kivarrott úrasztali, szószéki és Mózes- 
széki térítőkét készítettek a pécsváradi református templomba.
(Képünkön)
Június 7-én Drávaszabolcsról fogadtunk vendégeket. Az ottani református gyülekezet 22 tagja érkezett 
hozzánk a lelkész házaspár, Szabó Róbert és Szabóné Pap-Szász Pálma vezetésével. Velük 2005 óta tart a 
kapcsolatunk. Az istentiszteletet a vendég tiszteletes asszony tartotta. A parókián bográcsban főzött ebéd 
után előadást hallgattunk meg a pécsváradi reformátusság és a templom történetéről. 
A drávaszabolcsi látogatók ez után a zengővárkonyi tájházat, a múzeumokat nézték meg.

„Bababarát terület” 
a művelődési házban

Június végén elkészült a művelődési központban a 
várva-várt babasarok, melyet pályázati finan
szírozás segítségével alakítottak ki a város 
központjában fekvő épületben. A babasarok, amely a 
volt Tourinform irodában kapott helyet (1 -es terem), 
segítséget nyújt mindazoknak az - akár helyi, akár 
vidékről bejáró, akár átutazó - anyukáknak, akiknek 
egy szoptatásra-pelenkázásra alkalmas, nyugodt 
helyiségre van szükségük.

NŐI KÉZILABDA

Dobogón végzett az NB III-as csapat
Városunk NB III-ban szereplő kézilabda 
csapatának bronzéremmel ért véget a 2008-2009- 
es bajnokság. 20 mérkőzést játszottak a lányok, 
mely 13 győzelmet, 1 döntetlent, és 6 vereséget 
hozott. Kiemelkedő teljesítmény nyújtott, és 
ezzel az NB III-as csapat gólkirálynője Napirana 
Viktória lett. A bajnokság történéseit az érem 
átadáson Hegedűs Tímea vezetőedző, és 
Spannenberger János, az egyesület elnöke 
értékelte. A vezetés dicséretben részesítette Boda 
Miklósáét, a csapat kapusát. Két játékost 
búcsúztattunk, Hámori Rékát és Hódosi Viktóriát. 
Továbbiakban sok sikert kíván nekik a vezetés!
A csapat a város sporttámogatása, a szponzorok, 
vállalkozók és magánszemélyek önzetlen 
támogatása és segítsége nélkül nem játszhatott 
volna abajnokságban. Köszönjük nekik! 
Támogatóink:

Pécsvárad Város Önkormányzata, Takarék- 
szövetkezet Mecseknádasd, Pécsváradi Sport- 
csarnok vezetése és dolgozói, Pécsváradi Városi 
Televízió, Gál és Társa BT., Dr. Szabó Gábor 
(Budapest), Gyenis Péter (Pécsvárad), Andrics 
Márk (Pécsvárad), Till Adolf (Pécsvárad), Till 
Péter (Pécsvárad), Haál Roland (Pécsvárad), 
Koch Gergő (Pécsvárad)

A jó hangulatú mérkőzéseinken szurkolóink 
támogatása is fontos volt a csapat számára,

Az ország különböző pontjain szaporodó pelenkázó- 
szoptató sarkok a házon kívüli szoptatás 
megvalósítását, valamint a szoptatás természetes 
táplálkozási módként való elfogadtatását szeretnék 
elősegíteni. Az Egésszégügyi Világszervezet 
(WHO), az Unicef (az ENSZ gyermekalapja) és 
számos más egésszégügyi szervezet által támogatott 
kampánynak köszönhetően Magyarországon is 
egyre több 'Bababarát Kórház' és 'Bababarát Terület' 
nyújt lehetőséget az anyukáknak arra, hogy 
akadálymentesen biztosítsák gyermekeiknek a 
természetes táplálkozás lehetőségét.
A Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság 200.000 
forintos pályázata - bármilyen közintézményben, 
munkahelyen, játszótéren, művelődési házban stb. 
elhelyezhető 'Bababarát terület' kialakítását célozza 
meg, amely egy olyan, lehetőség szerint elkülönített 
helység, ahol az anyukák tisztába tehetik és 
megetethetik gyermekeiket. A 137 benyújtott 
pályázat 70 nyertese között Pécsvárad is szerepelt. A 
nyugodt, csendes, kulturált és dohányfüstmentes 
környezet feltételeit egyaránt kielégíti a helyi 
kultúrház, ahova ezentúl szeretettel várják az 
anyukákat és babákat a nyitvatartási időben.

Fotó: Link Zoltán

SPORTHÍREK
szeretnénk, ha a 2009-2010-es bajnokságban is 
szurkolnának a lányoknak, ha a lehetőséget 
megkapják a bajnokságban való szereplésre. Az 
NB III. kézilabdás lányok nevében is 
megköszönöm az olvasók figyelmét, és jó 
pihenést, kellemes időtöltést kívánunk a nyáron.

Hódosiné Vadász Ildikó

Utánpótlás hírek
Serdülő csapatunk az előzetes esélylatolgatásnál 
jobban szerepelt a Kalocsán 10. alkalommal 
megrendezett Pünkösd Kupán, amelyen 
különböző korosztályokban 59 lány és 27 fiú 
csapat szerepelt. Csoportunk pécsváradi 
vonatkozású eredményei:

Debreceni Sportiskola - Pécsvárad: 21-15 
Pécsvárad Solymár: 25-12 
Pécsvárad Bp-i Postás: 24 -15 
Szekszárd Pécsvárad: 28-22 
Pécsvárad Vecsés: 18 12

A másik csoport 3. helyezettjével az 5.helyért 
játszottunk, itt már egy elcsigázott csapat 
benyomásátkeltettük: Csepel Pécsvárad: 15-10, 
így a 6. helyen végeztünk.
Külön említést érdemel, hogy csapatunk 
játékosát Garai Nikolettet a „torna három 
legjobb játékosa ” cím egyikének választották

Valentai Csaba 
Edző
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Telefon havi előfizetési díj:
Ft - MINDENKINEK!

2009. június 1-től minden magán előfizetőnk 1 Ft-os havi díjért rendelheti meg 
helyhez kötött telefonszolgáltatásunkat, amennyiben a telefonon kívül legalább 
egy másik előfizetéssel rendelkezik nálunk! (Kábeltelevízió, vagy internet előfizetés 
bármely csomagunkra.)

Részletekért forduljon ügyfélszolgálatainkhoz. 
Az akció 2009. június 1-től visszavonásig érvényes.

Tel.: 1223 www.tarr.hu info@tarr.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL
A hirdetésre szabható felületek árai a 

következők.
1 oldal (183 x 267 mm): 40.000.-
1/2 oldal (89,5 x 267 mm 
vagy 183x 131 mm): 20.000.-
1/3 oldal (58 x 267 mm 
vagy 183 x 86 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.-

Kedves Olvasóink!
A Pécsváradi Hírmondó összevont számát 
tartják kezükben, legközelebb szeptember 
elején jelentkezünk. Mini ahogy eddig is, a 
szerkesztőség továbbra is várja leveleiket 
bármilyen kéréssel, kérdéssel problémával 
kapcsolatban! A szerkesztőség email-címe: 

Pecsvaradi.hirmondo@gmail.com 
Egyúttal felhívjuk tudósítóink figyelmét, 

hogy a szeptemberi szám lapzártája 
augusztus 25-én lesz,

ZENGŐ
AUTÓSISKOLA BT.

TANFOLYAMOT HIRDET
SZEMÉLYGÉPKOCSI,
MOTORKERÉKPÁR,

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR
KATEGÓRIÁKBAN

Helyszín: Pécsvárad, 
művelődési központ 

Időpont:
2009. augusztus 4. 

(hétfő) 16 óra

Bővebb információ:
Link Antal iskolavezetőnél 

Pécsvárad, Hegedűs Imre u. 2*1.
Tel.: 06 20/926-9061 

72/465-528

SPORTHÍREK
LABDARÚGÁS

NB III.
29. forduló.
Pécsvárad - Nagykanizsa 1-2 
G.: Krausz.
30. forduló.
Komló - Pécsvárad 3-3
G.: Schweitzer (2), Hergenrőder.
Az együttes a tizennegyedik helyen fejezte 
be a bajnokságot, ezzelkiesett az NB lll-ból. 
A harminc forduló alatt huszonkét pontot 
szereztek, ezzel a Nagybajom és a Marcali 
csapatát előzték csak meg.

Ifi
Nagykanizsa - Pécsvárad 10-1 
Pécsvárad - Komló 1-2 
Az ifisták a tizenhatodik, utolsó helyen 
végeztek. Harminc forduló alatt tíz pontot 
szereztek.

Serdülő
Nagykanizsa - Pécsvárad 5-0 
Pécsvárad - Komló 0-5 
A serdülő huszonkilenc ponttal a tizedik 
helyen végzett.

Friesz Péter

III. Keleti Népek Fesztiválja és I. Baranyai Kurultaj és Magyarok Vására
Helyszín: Egerág, Időpont: 2009. július 10-12.

Ízelítő a programokból: Kormorán koncert, kézművesvásár, hagyományőrzők bemutatói, kazah életkép. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelt Pécsváradiak!
Engedjék meg, hogy ezúton mutassuk be nemrég nyitott pécsváradi CBA üzletünket. Apécsváradi 
CBA üzletünket 2008. november 19-én nyitottuk meg, amely minden bizonnyal nagy 
könnyebbséget jelent a helyi vásárlóközönségnek és vállalkozóknak. Zöldmezős beruházással 
épült, közel 400 m2-es eladótérrel rendelkező üzletünk Pécsvárad, Erzsébet, u. 1811/2 hrsz. szám 
alatt, a 6-os főút elágazójánál helyezkedik el. Az üzlet nyitásakor elsődleges célunk volt vásárlóink 
teljeskörű kiszolgálása. Fontosnak tartjuk a frissességet, a jó árakat, és hogy vásárlóink örömmel 
térjenek vissza Hozzánk. Üzletünkben széles választékot vonultatunk fel zöldség-gyümölcsből, 
tőkehús-, baromfi-, felvágott- és tejtermékekből. Továbbá hidegkonyhai készítményeket, 
cukrászárukat, helyben sütött grill- és pékáru termékeket is árusítunk. Folyamatos akciókkal 
vagyunk jelen a vásárlóinknál az alapvető termékektől a vegyiárukig. Havonta többször jelenik 
meg akciós kiadványunk, esetenként akár 500 termék kínálásával. Fontos számunkra, hogy a 
hazai termékek forgalmazását erősítsük, hiszen ez mindannyiunknak jó.

A helyi vállalkozók és kistermelők termékeit üzletünkben is forgalmazzuk, illetve keressük 
további partnereinket Pécsváradról és a környező településekről.

Üzletünk nyitvatartása: .
Hétfőtől-Péntekig: 6.00-19.00 Szombat: 6.00-13.00| Vasárnap: ZÁRVA

pécsváradi hírmondó
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 1450 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata 

Szerkesztő:
Bayer Alexandra

E-mail: pecsvaradihirmondo@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-mail: muvhaz@pecsvarad.hu

Tördelésszerkesztés: 
2 Pl PRO STÚDIÓ Bt.

Nyomdai munkálatok: 
V-TESA Bt., Pécsvárad

http://www.tarr.hu
mailto:info%40tarr.hu
mailto:Pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradihirmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu


játszótér kicsiknek és NApYÓKNAK

Pécs-Árpádtető
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