
Zengő-emléktúra
- rekordmagasságú hóban

A Zengő megvédésének 6. évfordulóján február 
13-dikán is megrendezték a hegy védői hagyo
mányos emléktúrájukat. A beszámolók és a 
fotók tanúsága szerint még sohasem volt ennyire 
embert próbáló a magas hó és a könyörtelen 
északi szél. Volt, aki a Kálvin utcánál adta fel, 
volt, aki a hegy gerincén, az esőbeállónál érezte 
úgy, hogy nem bírja tovább az utat. Tizenkettő
kor a csúcson találkoztak a Pécsváradról, dr. 
Bíró Ferenc polgármester vezetésével indulók a 
Hosszúhetényből érkezőkkel, akiket dr. Herbert 
Tamás vezetett. Köszöntők, beszámolók hang
zottak el, körbejártak a laposüvegek.
A túrán részt vett a most megmenekült Tubes 
szószólója, dr. Vicze Csilla is, a Civilek a Me
csekért mozgalom szóvivője. Megköszönte, 
hogy a zengősök mindig támogatták a Tubes 
ügyét, és beszámolt a dolog állásáról. Más pé
csiek is részt vettek a túrán, ezúttal is jelképezve

azt, hogy a Zengő és a 
Tubes ütköztetése durva 
leegyszerűsítése a dolog
nak, mivel a két csoport 
sohasem állt szemben, 
hanem inkább segítette 
egymást. A korelnök ez
úttal a 78 éves szegedi 
Jakab István volt. És ott 
voltak persze a régi zen
gősök, akik békeidőben 
is felkeresik, és ha kell, 
takarítják is a hegyet. 
Mint a csata idején, most 
is körbeállva elénekelték 
a Himnuszt, így bú
csúzva az örök Zengőtől.

G.O.
Fotó: Böröcz István

Március 15.
Meghívó

________ ettel meghívjuk Önt és családját
dságharc emlékére rendezett ünnepségre.

ius 15-én 9.30 órakor a Szentháromság téren, 
a Hegedűs Imre emléktáblánál kezdődik, 
jd 10.00 órakor folytatódik a Kossuth téren

9.30 Szentháromság tér

a Kodolányi János ÁMK Német Nemzetiség 
kólájának és Zeneiskolájának tanulói

Koszorúzás

10.00 Kossuth tér

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Ünnepi beszédet mond: Dr. Bíró Ferenc pol

Mackó nap az 
óvodában

A műsorban közreműködnek a Kodolányi János \4MK 
Általános Iskolájának felső tagozatos ta 

(Felkészítő tanárok: Boris Sándorné és

Ifjúsági Fúvószenekar
(Karnagy: Wagner József)

Koszorúzás
Vörösmarty Mihály: Szózat

A Vár utcai ovisok, az iskola szinte valamennyi 
alsós tanulója, szülők és testvérek és még sok 
más érdeklődő láthatta azt a mackó-kiállítást, 
mely a Gesztenyési óvodába csalogatta be a gye
rekeket. A macikat a szülők és gyerekek segít
ségével gyűjtötték össze, hogy február elején, 
idén második alkalommal rendezhessék meg a 
Mackó napot. A gyerekek mackós dalokat, ver
seket tanulhattak magyarul és németül, mackós 
ceruzatartót barkácsolhattak, málnaszörpöt ittak, 
maci linzert sütöttek. Az óvonénik a rengeteg 
pozitív visszajelzésnek köszönhetően hasonló 
rendezvények megvalósításán gondolkodnak. 
Ezúton is köszönik a szülőknek a segítséget és 
a biztatást. (További óvodai hírek az 5. oldalon)

5 Tisztelettel m
>az 1848-49-es szabadság

■ó program 2010. március 
O; a Hegedűs In

majd 10.00 órai 
■ 9.30

■Frcmíiködnek a Kodolányi 
kólájának t
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Beszámoló az ÁMK 

óvodájának működéséről
Március 1-jén ismertette beszámolóját Schul- 
teisz Józsefné óvodavezető a pécsváradi óvodák 
működéséről. A tájékoztatót egy látogatás előzte 
meg, melyet az Ügyrendi Bizottság javasolt a 
képviselő-testületnek, és amely javaslat szerint 
az összes önkormányzatilag működtetett intéz
ményt bejárják az idei év során a vezetők testü
leti beszámolóját megelőzően. A képviselők 
látogatása során így alkalom nyílhatott arra, 
hogy a helyszínen kapjanak tájékoztatást az in
tézményjelenlegi állapotáról, és újra átgondol
ják a jövőjével kapcsolatos terveket.
Mint ismeretes, az önkormányzat a tavalyi 
évben nyert 150.000 forintos összegű pályázati 
pénzt, melyből a Gesztenyés úti óvoda tetőte
rében két új csoportszoba kialakítására nyílt le
hetőség, kiszolgáló helyiségekkel együtt. Itt 
jelenleg 3 óvodai csoport üzemel, bölcsődével 
együtt, mely utóbbiban 16 gyermek felügyele
tét látják el. Idén februári adatok szerint össze
sen 132 fő a helyi óvodai intézményekben 
ellátott gyermekek létszáma.
Hohmann István alpolgármester kifejtette, 
hogy ugyan pár évvel ezelőtt komoly testületi 
viták folytak egy esetleges óvodai összevonás
ról - mellyel kapcsolatban végül úgy döntöttek, 
hogy továbbra is külön működjön a két óvoda 

véleménye szerint hosszú távon elkerülhe
tetlen lenne az összevonás a nagy létszám 
miatt. Erre azonban semmiképpen nem a köz
eljövőben kerülne sor, figyelembe véve az eset
leges nyertes pályázat kivitelezési munkáinak
lehetséges kezdetét és időtartamát.
A képviselőtestület több tagja dr. Bíró Ferenc 
polgármesterhez hasonlóan elismerően nyilat
kozott áz óvoda munkájáról, melyben komoly 
szakmai felkészültséggel látják el a gyermek
felügyeletet. Az óvoda emellett igen eredmé
nyes a pályázatok terén is: sok egyéb sikeres 
pályázat mellett például így vált lehetővé az 
angol nyelvoktatás is, melyre idén már 3. éve 
van lehetőség az intézményben.

Városi rendezvények 
2010-ben

Napirendre kerültek a 2010. évi városi rendez
vények, melyeket a Kulturális Bizottság egyez
tetett nemrégiben a helyi civil szervezetekkel, 
valamint a művelődési központtal az idei évre 
vonatkozóan. Apaceller József, a bizottság el
nöke ismertette az idei programokat, köztük az 
augusztusi Szent István Napok tervezett ese
ményeit is, melyek közül már többet is sikerült 
véglegesítenie a szervezőknek.
A programismertetőt követően Baumann József 
képviselő hozzászólásában nehezményezte, 
hogy a nyári rendezvények keretén belül már 
több éve közreműködő koncertszervező szá
mára az önkormányzat térítésmentesen bocsátja 
használatra a színpadot és a technikai eszközö
ket. Ezért bérleti díj bevezetését javasolta, mivel 
véleménye szerint a koncertszervező a város 
által kínált lehetőségeket kihasználva tesz szert 
jelentős profitra. Több képviselő szerint az illető 
által menedzselt koncertek olyan attrakcióknak

tekinthetők, melyek önmagunkban kamatoztat
hatják városunk hírnevét, ezért az ilyen produk
ciók jelenléte a város számára is profitot jelent. 
Nagyné Mayer Ágnes, a nyári rendezvények 
szervezési feladatait ellátó művelődési központ 
megbízott igazgatója szót kért a témában, majd 
elmondta, a szóban forgó koncertszervező va
lóban ingyen használja a szabadtéri színpadot, 
úgy, hogy véleménye szerint gyakran a mini
mális feltételeket se teljesíti, holott komoly 
szponzori támogatást élvez egy-egy koncert 
megszervezése során. Javasolta, hogy a város 
mindenképpen kössön szerződést a személlyel, 
melyben pontosan meghatározzák a feltételeket, 
valamint az esetleges béreti díjat.
Ezt követően dr. Bíró Ferenc polgármester sza
vazásra bocsátotta a bérleti díj fizetésének kér
dését, melynek eredményeképpen a testület 5 
igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett megsza
vazta, hogy a továbbiakban a várban tartandó 
koncerteket csak bérleti díj ellenében engedé
lyezheti az önkormányzat. Az összeget a ké
sőbbiekben határozzák majd meg.
A testület ezen kívül megszavazta Gállos Or
solya képviselő javaslatát, miszerint idén nyá
ron egy Lantos Ferenc műveiből nyíló kiállítást 
helyezzenek el a várban, majd elfogadta az idei 
városi rendezvények programjait.

Pécsvárad lesz az egyik 
állomása a Magyarországi 

Zarándokútnak
A testület március 1-jén megszavazta Pécsvá
rad bekapcsolódását a Magyarországi Zarán
dokúiba, melynek útvonala a tervek szerint 
Esztergom és Máriagyüd között húzódik majd, 
és amely az ország neves kulturális és vallási 
értékeit felvonultató turisztikai útvonalaként 
funkcionálna.
Dr. Bíró Ferenc polgármester Dr. Novotny 
Ivánt kérte fel a társulással való egyeztetésre, 
valamint a helyi útvonal kialakításában való 
közreműködésre. Dr. Novotny Iván a testület 
ülésén ismertette az ezzel kapcsolatos fejlemé
nyeket, és elmondta, hogy már konkrét javas
latokat tett a zarándokút lehetséges helyi 
szakaszát illetően a társulás ülésén.
Az útvonalat az érintett települések önkor
mányzatainak megállapodásával hozzák majd 
létre, ezért testületi döntés szükséges a csatla
kozáshoz. A társulás feladatának tekinti, hogy 
továbbra is kiemelten őrzi és ápolja a helyi kul
turális emlékeket, és lehetőség szerint szállás
helyet biztosít az ide érkező, illetve itt átvonuló 
turistaforgalom számára.
A testület megállapította, hogy a társulásban 
való részvétel minimális költségekkel jár, a te
lepülés kulturális-történelmi értékeinek bemu
tatására viszont kiváló lehetőséget nyújt, ezért 
egyhangúlag megszavazta a zarándokúthoz 
való csatlakozást.

Pontosították a krízisalap fel
vételének feltételeit

Március 1-jén került sor a krízisalap létrehozá
sáról szóló szociális rendelet módosítására,

melyről már korábban is tárgyalt a testület, és 
melyet már beépítettek az idei költségvetési 
koncepcióba. A krízisalap egy hitelként mű
ködő átmeneti segély, melyet a különösen nagy 
veszélyben lévő, létbizonytalanságba kerülő 
helyi családok megsegítésére hoztak létre. Dr. 
Bíró Ferenc elmondta, hogy a rendelet hatályba 
lépése óta eltelt igen rövid idő alatt is rendkívül 
sokan jelezték már a hitelfelvétel igényét: je
lenleg az idei évre elkülönített egymillió forint
ból 300.000 forintot osztottak szét, ez azonban 
háztartásonként igen alacsony összegeket jelent 
(a legmagasabb igényelt összeg kb. 50-60.000 
forint volt).
A polgármester elmondta, hogy az eddigi ta
pasztalatok szerint sokkal több a rászoruló 
annál, minthogy igazságosan el tudják osztani 
ezt az összeget, mert így sem jut mindenkinek, 
akinek szüksége lenne rá, és meggyőződése 
szerint a krízisalap nem old meg semmilyen 
krízist, hiszen összegszerűen nagyon kevés 
pénzről van szó, ami valószínűleg csak átme
netileg tud segíteni a családokon. Hangsúlyozta 
továbbá, hogy mindenki kerülhet ilyen hely
zetbe, ezért továbbra is fontosnak tartja a krí
zisalapú segélyezést.
Több képviselő is megfogalmazta, hogy az ed
digi rendelet számos hiányosságot tartalmaz, 
például nincs meghatározva, hogy ki minősül 
krízishelyzetben lévőnek, és az sem, hogy mi 
történik, ha a segélyezett nem fizeti vissza ha
táridőre a törlesztést. Dr. Hutvágner Rozália 
már az ülést megelőzően lemondott a Szociális 
Bizottság elnöki posztjáról, melyet azzal indo
kolt, hogy nem voltak elég világosan meghatá
rozva a kompetenciák és a felelősségek, és 
hangsúlyozta, a lemondásáról indulat nélkül, 
racionális okokból kifolyólag döntött.
A testület elfogadta Dr. Hutvágner Rozália le
mondását a Szociális Bizottság éléről, a szoci
ális rendelet módosításáról való döntést pedig 
a következő testületi ülésre napolta el.

A képviselő-testület soron 
következő ülésének időpontja: 

március 29., hétfő, 16.00

Helyszín: művelődési központ 
Az ülést a Pécsváradi Városi Televízió 
élő adásban közvetíti
(ismétlés: április 3., szombat).

Várható napirendi pontok:
• A Kodolányi János ÁMK Általános Is
kolájának beszámolója működéséről

• Beszámoló az önkormányzat gyer
mekvédelmi és gyermekjóléti tevékeny
ségéről

• Tájékoztató a városmarketinggel ösz- 
szefüggő tevékenységről
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Könyvtárfejlesztés pályázati forrásból
A pécsváradi KJÁMK Fülep Lajos Városi Mű
velődési Központja és Könyvtára és a szentlő
rinci Városi Művelődési Központ konzorciuma 
tavaly decemberben nyújtott be pályázatot a 
TIOP-1.2.3-09/1 Könyvtári szolgáltatások ösz- 
szehangolt infrastruktúra fejlesztése - „ Tudás- 
depó-Expressz" felhívásra.
A nyertes pályázattal lehetősége van mindkét in
tézménynek korszerű számítástechnikai eszkö
zöket vásárolni. Az elnyert több mint 7 millió

forintból Szentlőrincen 1 szerver és 5 munkaál
lomás számítógép, NetLib/Sz-21+MNB adatbá
zis szoftver és szükséges kiegészítők, 
Pécsváradon pedig a szerveren kívül 7 munka- 
állomás számítógép és ugyancsak NetLib/Sz- 
21+MNB adatbázis szoftver, valamint további 
szükséges kiegészítők beszerzése vált lehetővé. 
A gépek és a SZIKLA integrált könyvtári rend
szer üzembe helyzése után digitális alapú nyil
vántartásba kerül az állomány, lehetővé téve a

későbbiekben a kölcsönzés online szolgáltatá
sokkal való fejlesztését, kibővítését.
A fejlesztésekről a későbbiekben további tájé
koztatást nyújtunk a Pécsváradi Városi Televí
zióban és a Pécsváradi Hírmondóban.

Olvasókör indult a pécsváradi könyvtárban
Majd’ 100 év után ismét olvasókör alakult Pécs
váradon. A kör február közepén tartotta első 
összejövetelét a helyi város könyvtárban, ahol 
a kezdeményező, Nagyné Mayer Ágnes, a mű
velődési központ megbízott vezetője mutatta be 
Szerb Antal A Pendragon legenda című regé
nyét Arnold Istvánná könyvtárvezető köszön
tője után. A szervezők teával, finom kuglóffal, 
rágcsálnivalókkal várták a helyi könyvbaráto
kat, akikkel később közösen vitathatták meg a 
regénnyel kapcsolatos benyomásaikat, gondo
lataikat.

A manapság ritkaságszámba menő olvasókörök 
hazánkban az 1800-as évek második felétől, a 
felvilágosodással és a reformkorral egyidejűleg 
indultak virágzásnak. Ebben az időszakban 
Pécsváradon is több olvasóklub működött, a 
századfordulón a helyi olvasókör létszáma 100 
fő felett volt, ami Pécsvárad akkori lélekszámá- 
hoz képest meglepően soknak számít. Sárközi 
Kata rögtönzött ismertetőjéből megtudhattuk, 
hogy ezek meglehetősen rövid ideig működtek,

INGYENES SZŰRÉS PÉCSVÁRADON
2010. március 22-től 26-ig

A Pécsi Tudományegyetem szűrőka
mionja Pécsváradon állomásozik. Na
ponta 9.00-17.00 óráig a művelődési 
házban történő adatfelvétel után az 
alábbi vizsgálatokra lesz lehetőség: 
Emlő-, nőgyógyászati-, szemészeti-, 
bőrgyógyászati-, érrendszeri-, szív 
(kardiológiai-éhgyomri vérvétellel) 
szűrés, CO és COPD szűrés, tüdőszü- 
rés (40 év felettieknek, amennyiben az 
utolsó vizsgálat 1 éven túl volt), mell
kasröntgen vizsgálat - csakis indokolt 
esetben, beutalóval!
BEJELENTKEZÉS: 2010. május 
16-tól 19-ig, 8.00-17.00 óra között a 
72/536-198 és a 30/282-69-16 telefon
számokon
Akik személyes meghívót kaptak nő- 
gyógyászati és emlőszűrésre, azok 
szíveskedjenek azt magukkal hozni. 
A vizsgálatokhoz TÁJ kártya szüksé
ges.
Háziorvosától beutalót kell kérni:
- szív-és/vagy érrendszeri szűrésre

és gyakran szakadtak félbe és alakultak újjá - 
köszönhetően a viharos évtizedeknek, törté
nelmi, társadalmi és kulturális változásoknak. 
Az első kör 1852-ben alakult, az utolsó pedig 
1949-ben szűnt meg. A levéltári dokumentumok 
által felfedett egykori elnevezések sokat elmon
danak a közművelődés akkori helyzetéről: léte
zett iparos olvasókör, római katolikus olvasókör 
és „Függetlenségi 48-as Olvasókör” is. Érde
kességként „A pécsváradi társaskör” 1896-ban 
járatott hírlapjai: Borsszem Jankó, Egyetértés, 
FliegenderBlátter, Fünfkirchener Zeitung, Pécsi 
Napló, Pester Lloyd, Pesti hírlap, Ueber Land 
und Meer.

A biztató újrakezdés megerősítette a szervezők 
szándékát, miszerint ezentúl minden hónapban 
sort kerítenek erre a hiánypótló programra 
abban a reményben, hogy az olvasás szeretete 
és a tartalmas beszélgetéssel töltött délutánok 
egy jó kisközösséget kovácsolnak majd össze. 
A részvételre ezúton is várnak minden helyi és 
környékbeli érdeklődőt

- mellkasröntgen vizsgálatra
- emlőszűrésre (amennyiben nem ren
delkezik meghívó levéllel)

Két éve, 2008 tavaszán állomásozott 
először településünkön a PTE TDSzK 
szürőbusza. Abban az évben mintegy 
750 fő 3533 vizsgálaton vett részt. 
Mind a lakosság, mind a szűrőközpont 
munkatársai nagyon pozitívan értékel
ték a szűrés tapasztalatait. Az akkori 
vizsgálatokhoz képest most tüdőszü- 
résre is mód van, ami kedvező azok
nak, akiknek szüksége van erre az 
eddigi szervezett kitelepülés megszű
nése miatt. Kérjük, mindezek mellett 
vegyék figyelembe a szórólapokon, 
plakátokon, hirdetésekben közzétett 
információkat. Azokhoz a vizsgála
tokhoz, amelyekre háziorvosi beutaló 
szükséges, kérjük szerezzék be időben 
azt (a PTE megfelelő - radiológiai, 
belgyógyászati, stb. - klinikájának cí
mezve)!

Kedves
Olvasónk!
Szeretettel meghívjuk Önt és 
kedves barátait, ismerőseit 

a pécsváradi olvasókör 
következő foglalkozására

2010. március 17-én 
(szerdán),

17 órára
a városi könyvtárba 

(Pécsvárad, Pécsi u. 2.).

Téma:

Szerb Antal Utas és holdvilág 
című regénye
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
A báli szezon jegyében telt a február
Ebben az évben a báli szezont iskolánk nyi
totta. Január 21-én tartottuk a szülők-nevelők 
bálját, melyet a színjátszó szakkör és a 6.a osz
tály honismeretet tanuló diákjainak színvona
las műsora nyitott meg. A 300 fős vendégsereg 
igen jól érezte magát, hajnalig mulatott. Kö
szönet a tombolatárgyak felajánlóinak, és a 
Hohmann-duónak a kitűnő hangulatért. 
Farsang havában a sok színes program csúcs
pontját a diákok számára az álarcosbál jelen
tette, melyre az azt megelőző hetekben teljes 
gőzzel folyt a készülődés a gyerekek, szülők 
és tanítók részéről: jelmezeket, álarcokat és de
korációt készítettek, farsangi daloktól voltak 
hangosak az iskola folyosói.
Az alsó tagozat számára február 12-én rendez
tük meg a jeles ünnepet a művelődési központ
ban. A bál nyitószáma a tanító nénik 
zenés-jelmezes felvonulása volt. Ezúttal egy 
szivárványt jelenítettek meg a színpadon, re
méljük, hogy elnyerték vele a gyerekek tetszé
sét. Ezt követően farsangi dalok és versek 
hangzottak el magyar és német nyelven, utób
biak az 1 .a és az 1 .b osztályosok előadásában. 
A várva-várt jelmezes felvonulásra minden 
alsós beöltözött. Az ötletes, mókás álarcok kö
zött idén is felfedezhettünk néhány boszorkát, 
varázslót, keleti harcművészt, királylányt és fo
cistát. A Eurodance táncosai a takarítónők 
nehéz munkáját jelenítették meg fergeteges 
táncukban. Ezután a szülők által készített 
szendvicsek és sütik kerültek terítékre, s miután 
mindenki jóllakott, kezdődhetett a bál! A zené
ről Hock Norbert gondoskodott, aki a gyerekek 
minden kívánságát teljesítette, eljátszotta ked
venc zeneszámaikat. Tombolatárgyakban idén 
sem volt hiány, az egyórás sorsoláson főnyere- 
ménykéftt nyolc torta is gazdára talált. Csak né
hány gyermeket került el a szerencse, ők 
édességgel vigasztalódhattak. A bál bevétele 
70.000 forint volt, amely az osztályok vagyonát 
gyarapítja. Köszönet illeti Gungl Lászlónét, aki 
a szervezési feladatokat vállalta magára, vala
mint a kedves szülőket, akik a jelmezek beszer
zésével, a büfé biztosításával, illetve a 
tombolatárgyakkal járultak hozzá a farsang si
keréhez. Külön köszönjük Szakálos Sziringá- 
nak, hogy idén is vállalata a tantestület 
sminkjének elkészítését!
A felső tagozat is izgatottan várta már „a 
bulit”. A jelmezesek - 36 egyéni és csoportos 
produkció - felvonulása nyitotta meg a rendez
vényt, amely nagy sikert aratott a diákok, szü
lők és a zsűri körében. A tombolatárgyak 
kisorsolása után kicsi és nagy fáradhatatlanul 
ropta 9 óráig.

Egyéb alsó tagozatos híreink
Ezen felül is tartogatott még érdekes programo
kat a február. A hónap első hetében minden alsós 
osztály ellátogatott a Gesztenyés úti óvodába, 
ahol az óvónénik meghívására egy nagyon szín
vonalas, szívetmelengető macikiállítást tekint
hettek meg a gyerekek.
Tovább folyik intézményünkben a D.A.D.A. 
program, mely nagyon hasznosnak bizonyul. 
Az aktuális foglalkozásokon a tanulók a koc
kázat-következmény témákban szerezhettek új 
tapasztalatokat.

Zsáliné Molnár Tímea, Timi néni ezúttal egy 
rajzpályázatot is meghirdetett az osztályokban, 
amelyen legeredményesebbnek a 3.b-s lányok 
bizonyultak: 1. Máriusz Gréta, 2. Benkő Ale
xandra, 3. Tóth Szofi lett. Gratulálunk! 
Február 8-ától új vezetője van az angol szak
körnek Francsics Éva személyében, akinek 
munkájához sok sikert kívánunk!
Február 9-én hangversenyen vettek részt bér
letes tanulóink. Prokoíjev Péter és a farkas 
című előadását élvezhették.
A tehetséges nebulók tanulmányi versenyeken 
is megmérettethették magukat. A Zrínyi mate
matika versenyen 4 fővel, a Nyelvész anya
nyelvi vetélkedőn pedig 20 fővel képviseltette 
magát tagozatunk.
Február 25-ére vártuk az érdeklődőket a le
endő első osztályosok szülői értekezletére, 
hogy ezúton tájékozódhassanak a következő 
tanév terveiről, követelményeiről.
Schnell Aranka védőnő általános egészségügyi 
szűrés folytat iskolánkban.

Lezajlott az országos központi írásbeli 
felvételi
2010. január 23-án írták a 8. osztályos tanulók 
az országos központi írásbeli felvételi feladat
sorokat magyar és matematika tantárgyakból. 
Iskolánkból a három nyolcadik osztályból ösz- 
szesen 52 (17-17-18) tanuló vett részt ezen a 
megmérettetésen.
Diákjaink elmondása szerint a magyar felvételi 
könnyű, míg a matematika nagyon nehéz volt, 
ennek ellenére tanulóink kiemelkedő teljesít
ményt nyújtottak mindkét tantárgyból, s ezzel 
megmutatták, hogy egy ilyen komoly megmé
rettetésen is megállják a helyüket. 
Eredményeink:

magyar matematika átlag
8.a 76% 35% 56%
8.b 80% 37% 59%
8.c 79% 37% 58%

78% 36% 58%
Ezek a teljesítmények az országos átlagnál lé
nyegesen magasabbak, melyek azt bizonyít
ják, hogy intézményünkben komoly és 
eredményes oktatómunka folyik.
Álljanak itt az adatok még egyszer összeha

sonlításképpen:
Pécsvárad 78% 36% 58%
Országos átlag 71% 33% 52%
Minden nyolcadikos diákunknak és kollégánk
nak gratulálunk, akik nyolc éven át kemény 
dolgoztak azért, hogy ilyen szép eredmények 
születhessenek.

Iskolai sakkverseny
Január 29-én rendeztük az iskolai sakkver
senyt, melyen rekordszámú jelentkező indult, 
összesen 62-en.
Eredmények:
Alsó tagozat:

I. Poller Péter
II. Stang Károly

III. Varga Miklós
4. Zsigrai Balázs
5. Széki Roland
6. Császár Tamás 

Felső tagozat:
I. Hohmann Ervin

II. Pataki Dávid
III. Kopa Marcell

4. Steiber Árpád
5. Poller András
6. Hock Norbert

Versenybírók: Böröcz István, Lantos Levente, 
Petz Dávid
A verseny szponzorai:
Pécsváradi Spartacus Sportkör
Kodolányi János AMK
Andrics Márk
Lantos Levente

Gratulálunk a győzteseknek!

Mesedélután a felső tagozaton
Február 18-án délután iskolánk felső tagozatán 
a magyar és készségtárgyak munkaközösség 
kezdeményezésére és vezetésével mesedél
utánt tartottunk. A diákok az 5-6. évfolyamról 
jelentkezhettek a programra. Nyolc tanár ké
szült játékos feladatokkal, munkadarabok ké
szítésével, mesékkel, filmekkel, hogy a 
gyerekek számára tartalmas szabadidős tevé
kenységet biztosítson. A résztvevő tanulók 
kreatív módon tölthették el a délutánt. Volt me
sékhez kapcsolódó bábkészítés, dramatizálás,
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gyöngyfűzés, mesefilmek, mesék hallgatása és 
megtekintése, totó, puzzle, meseváros építése, 
banya-tanya készítése.
Köszönöm a kollégák munkáját, a gyerekek 
lelkesedését: Kárász Rózsa

A testnevelők méta bajnokságot bonyolítottak le 
a programhoz csatlakozva az 5. és 6. osztályok 
közt. Eredmények: az 5. évfolyamon I. helyezett 
az 5/C osztály, a 6. évfolyamon a 6/B lett.

Képzőművészeti pályázat
A Magyarországi Református Egyházi Zsinat 
országos képzőművészeti pályázatot írt ki a re
formáció hónapja alkalmából. A gyerekeknek 
Ady Endre adott verseihez kellett illusztrációt 
készíteniük. A felső tagozatos tanulók közül 15 
gyerek kapott elismerő oklevelet és apró aján
dékot a beküldött munkájáért. Tolnai Gréta 
(8/A) diák festményéből képeslapot nyomtat
tak a szervezők. Gratulálunk a szép teljesítmé
nyéhez.
A szakkörösök folyamatosan dolgoznak kü
lönböző pályázatokra, valamint az iskola ak
tuális dekorációit is ők készítik.

Valentin-nap az iskolában
A felsős diákok - az előző évekhez hasonlóan - 
nagy örömmel fogadták a lehetőséget, hogy 
büntetlenül „firkálhatnak” a falra. A VALENTIN 
faliújságon titkos szerelmüknek üzenhettek. A 
szünetekben sokan böngészték a feliratokat ke
resve a számukra írt üzenetet, illetve küldtek 
egyet a nekik tetsző iskolatársuknak.

Iskolai sporthírek
„FÁBIÁN SEBESTYÉN” EMLÉKTORNA 
Eredmények:
I. Pécsvárad = 9 pont (8:1)
II. Szederkény = 5 pont (4:1)
III. Hosszúhetény = 4 pont (6:5)
IV. Mecseknádasd = Opont (1:12)
Különdíjak:
„Fábián Sebestyén” különdíj: Váradi Richárd 
(Pécsvárad)
A torna gólkirályai:
Szíjas Erik (Szederkény) - 3 gól 
Horváth József (Hosszúhetény) - 3 gól 
A torna legjobb kapusa: Weisz Góóor (Pécsvárad) 
A legjobb pécsváradi játékos: Kungl Adám 
A Pécsváradi Városi Televízió különdíja: 
Spannenberger Máté
A torna legsportszerübb játékosa: Müller Péter 
(Mecseknádasd)
A pécsváradi csapat tagjai: Kungl Ádám (2 
gól), Spannenberger Máté (2 gól), Kleisz 
Krisztián, Váradi Richárd (2 gól), Fazekas 
Máté (1 gól), Wittenbart Valentin, Jéhn Márk, 
Weisz Gábor (kapus), Lembach Zoltán (kapus)

Gelencsér János 
Szabó Tamásné Gasteiger Eszter

SzabóGyöngyi

Farsang a zengővárkonyi iskolában
A zengővárkonyi iskolában február 19-én far
sangi mulatságot rendeztünk. Bár a létszámunk 
alacsony, mégis szép számú vendégsereg gyűlt 
össze. A gyerekek és a tanító néni együttes jel
mezes felvonulását sok-sok játék, ügyességi ver
seny és tombola követte. Jó hangulatban telt az 
estébe nyúló farsangolás. Köszönjük a szülők
nek az ötletes jelmezek elkészítését és a finom 
falatokat. Mindannyian jól éreztük magunkat.

Iskolások és tanító néni, 
Schweitzerné Gerst Rita

ÓVODAI HÍREK
Télűző farsang a Vár utcai óvodában
A Vár utcai óvoda 2010. február 19-én tartotta 
hagyományos „télűző” farsangi bálját. A szo
morú, igen hosszú és hideg telet sok-sok vi
dámsággal, tánccal, játékversenyekkel 
sikeresen elűztük. Rendkívül színes és ötletes 
jelmezek sokasága vonult fel óvodánkban. 
Előző héten már lázasan készültek kicsinyeink 
a fergeteges bálra - sok-sok tréfás dallal, rig
mussal, névcsúfolókkal és vidám zenék hall
gatásával. Gyerekek és felnőttek egyformán jól 
érezték magukat ezen a farsangi bálon.

Édességadomány Németországból
A Bad Vilbel Város Önkéntes Tűzoltósága és 
a Christopherus Egyesület, valamint az evan
gélikus Diakoni nevében Gerhard Stengel úr 
rendszeresen segíti a pécsváradi ÁMK intéz
ményeit, - beleértve a geresdlaki és a zengő
várkonyi, alkalomszerűen a nagypalli iskolát 
és óvodát és az ÖNO lakóit - azzal, hogy a né
metországi FERRERO gyár termékeit juttatja 
el hozzánk. A korábbi időszakokban jó állapot
ban lévő bútorokat, függyönyöket is kaptunk, 
amelyek a mai napig megtalálhatók az intéz
ményekben. Az édességekért, bútorokért, 
egyéb ajándékokért csupán szállítási hozzájá
rulást - adományt kellett és kell fizetnünk. 
Lényeges, hogy az adományok csak közösségi

Cserkész-szemle
Idén is, mint minden évben, cserkészcsapatunk 
a farsangi időszakban együtt mulatott. Jelmezt 
öltöttünk magunkra és vigadtunk. Jól érezte 
magát a túró ruditól kezdve az egereken át a 
cowboyokig mindenki. Játszottunk, ettünk, it

ZENEHÍRADÓ
Megyei füvóstalálkozón vett részt a Pécsváradi 
Alapfokú Művészeti Iskola három növendéke 
február 19-én, Bolyban. A megmérettetésen 
ismét sikeresen szerepeltek a helyi zeneiskola 
ifjú tanítványai: Gradwohl Martina és Vörös

rendezvényeken kerülhetnek kiadásra, s nagy- 
nagy örömet okoznak valamennyi kisgyermek
nek, tanulónak és az idős embereknek, 
így történt ez télapókor, karácsonykor, far
sangkor, s így lesz ez húsvétkor is. 
Leírhatatlan az az öröm, ami a kicsik arcán 
tükröződik a Kinder tojás, Hanuta, vagy bár
mely édesség láttán.

Az óvoda dolgozói

tunk, táncoltunk. Köszönet mindenkinek, aki 
részt vett a farsangon és a jókedvével hozzájá
rult a jó hangulathoz!

Réder Zsófia öv.

Blanka a 2. helyen végzett, Kutas Éva pedig a 
bronzérmet vihette el. Felkészítő tanáruk: Mo- 
sonyi Katalin. Gratulálunk az eredményes sze
repléshez!
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IDEI TERVEK A PÉCSVARADI VÁRBARÁTI KÖRBEN
Együttműködés, közös programok

Családias hangulatban, terített asztal mellett 
zajlott a Pécsváradi Várbaráti Kör 2010. feb
ruár 22-dikei közgyűlése, amely termékenynek 
ígérkező év programjait fogadta el. Az esten 
részt vett dr. Bíró Ferenc polgármester és Hoh- 
mann István alpolgármester.

Eseményekben gazdag évet zárt az egyesület, 
mint arról a lap múlt számában hírt adtunk. 
Közgyűlésükön megemlékeztek az egyesület
2009- ben eltávozott tagjairól, akik Méhes La- 
josné, Weixl Ferencné Méhes Ilona, Wegmann 
Herta, valamint Töttös Sándor, „a népművészet 
mestere” és Tüskés Tibor József Attila-díjas 
író, aki kezdettől tiszteletbeli tagként támogatta 
a kör törekvéseit, Pécsvárad minden kulturális 
ügyét. 2009-ben lépett sorainkba Lantos Márk, 
dr. Merics Imre, Szilágyi Kemálné és Sashegyi 
Anna. A tagság többszöri jelzését figyelembe 
véve a közgyűlés ez évtől kezdve nyugdíjasok
nak és diákoknak 1.000, dolgozóknak 1.500 Ft 
tagdíjat határozott meg.
A 2010. évben „A Pécsváradi Várbaráti Kör pla
kettjét” a közgyűlés két tagtársunknak ítélte oda: 
Csatlós Istvánná ajándéktárgyak (hímzett 
könyvjelzők és levendulazacskók) készítésével 
gazdagította a helytörténeti, illetve a vármúzeum 
idegenforgalmi kínálatát. Hímzéseken örökítette 
meg a kör kirándulásait is, az adott ország, táj
egység motívumainak felhasználásával. Pifkó 
István a helytörténeti múzeum számára végzett 
kiemelkedő munkát: több alkalommal részt vett 
a gyűjtött anyagok megtisztításában, elsősorban 
a fém tárgyak felújítását irányította, végezte. A 
2009. évi Leányvásárra rendezett kiállításunkra 
előkészítette a szőlészet, borászat eszközeit 
(metszőollók, permetezőkannák, hordó, tőtike 
stb.) és a kiállítás rendezésében is közreműkö
dött.
2010- ben fő feladatunknak a helytörténeti mú
zeum kialakítását tekintjük. A városba látoga
tók igénylik a látnivalókat, ezért javasoltuk 
ezúttal is a Zengő Múzeum kialakítását a felső 
iskola épületében. Idén februárban idegenfor
galmi tanfolyamot tartott az egyesület. Ez a to
vábbiakban városnéző, illetve a várat bemutató 
sétákkal, továbbá túrákkal folytatódik: dr. No- 
votny Iván megtartotta a „Tüzkerék” túrát, feb
ruár 13-dikán Zengő-túrán vehettek részt az 
érdeklődők.
A virágzástól függően hirdeti meg a kör április 
vége felé a Peónia túrát. Valamennyi program 
nyitott, bárki részt vehet rajta. Március hónap
ban a kör beülteti a vár udvarán a levendula- 
kertet, amit az ősszel kijelöltek és felástak. 
Áprilisban közös főzéssel vesznek részt ők is a 
Város Napján. Május 21-dikére jelentetik meg 
a Pécsváradi Füzetek 3. kötetét, amely a pécs
váradi és környékbeli németség 1944-1945 tör
ténelmi viharaiban betöltött szerepéről és 
sorsáról ad számot levéltári adatok alapján. A 
könyvbemutató alkalmával nyílik meg a „ma- 
lenkij robotra” hurcoltak kiállítása. Ez utóbbit 
a Baranya Megyei Múzeumok rendezi, s a ki

állításon a pécsváradi helytörténeti gyűjtemény 
darabjai is szerepelnek. A nyáron részt vesznek 
Lantos Ferenc Munkácsy-díjas képzőművész 
kiállításainak megrendezésében, a várban. Ok
tóberre, a Leányvásárra helyi református ma
gyar szobát rendeznek be a helytörténeti 
múzeumban.
Napirenden tartják a vasút ügyét: 100 éve épült 
meg az állomás, emléktábla elhelyezését terve
zik. Gyűjtik a vasút helyi emlékeit. Dr. Kófiás 
Mihály ennek történetét írja meg egy újabb, je
lenleg is folyó munkájában.
Májusban 1 -2 napos kirándulást terveznek Bur
ján István muzeológus vezetésével Horvátor
szágba: Csáktornya, Várasd, Verőce történelmi 
nevezetességeihez. Szeptemberben olaszor
szági körútra indulnak Firenze, Pisa, Lucca, 
Siena, Orvieto, Ravenna, Velence állomások
kal.
Más egyesületek, közösségek, valamint egyé
nek kéréseit is teljesíti a kör, felhasználva hely- 
történeti gyűjteményét. A diákok, kutatók, 
lokálpatrióta polgárok mellett segített a Pécs
váradi Várbaráti Kör a Zengő Tanösvény táb
láinak megszövegezésében. Hasonló segítséget 
nyújtott helytörténeti dokumentációval a Kö
zösségi Kerekasztal számára az előző két 
évben, s idén Mott János apátról készít szá
mukra emlékkiadványt. Idén honismereti ve
télkedő anyagát készitette el a Pécsváradi 
Várbaráti Kör a helyi Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesülete felkérésére.
A közgyűlés köszönetét mondott a művelődési 
központnak, Brandt Zoltánnak, a múzeumi és 
a gyűjtőmunkához nyújtott segítségért. Abe- 
lovszky Hajnalkának és Kreutz Jánosnénak, 
akik rendszeresen segítséget nyújtanak a köny
velésben, pénzügyi zárásokban. Kreutzné az 
APEH számára kötelező jelentéseket, beszá
molókat készíti el. A kör mindennapi működé
sében nyújtott segítségéért Szabó Évának, a 
számítógépes munkákat elvégző Sárközi Kata
linnak, a túrákat megszervező dr. Novotny 
Ivánnak, a múzeumi tárgyak helyreállításában 
segédkező Baumann Józsefnek, a város és az 
egyesület video-dokumentációját készítő Füri 
Ferencnek. Sok segítséget kapnak munkájuk
hoz a város pályázatíró csoportjától is.

A tagságjavaslatai:
A kör tagjai felvetették, hogy az augusztusi 
templomi koncerttel most a mi templomunkra 
kellene gyűjteni. Gungl Jánosné felajánlotta se
gítségét, neves előadóművészekhez fűződő 
kapcsolatait, mivel Kékesd temploma készen 
van, és ezután ők a saját templomukban tartják 
rendezvényeiket.
Dr. Bíró Ferenc javasolta, hogy a városköz
pontban elhelyezendő kandeláberek közül 
egyet a Pécsváradi Várbaráti Kör állítson fel. 
Freund János javasolta az egykori „0” kilomé
terkő és a hozzátartozó táblák felállítását az Er
zsébeti és a Kossuth utca kereszteződésében. 
Ugyancsak felvetette a „cégérek” elhelyezését,

egyeztetve az üzletek tulajdonosaival, legalább 
a főutcán. Dr. Novotny Iván javasolta a régi, 
népszerű „botplakett” elkészítését, újbóli áru
sítását a várban, ahol a bakancsos turisták ke
resik ezt a népszerű emléktárgyat. Kivitelezőt 
kell keresni, a prototípus megvan!

A beszámolókat, terveket, javaslatokat a köz
gyűlés elfogadta.

Egyesületi óráinkat továbbra is hétfő délután 
14-től 17 óráig tartjuk a művelődési házban.

Tevékenységünk nyomon kísérhető a város két 
honlapján:
www.pecsvarad.hu/civil szervezetek/Pécsvá- 
radi Várbaráti Kör
www.pecsvarad.info.hu/ civil szervezetek/Pécs- 
váradi Várbaráti Kör

Emailcímünk: varbaratok@gmail.com

Gállos Orsolya 
a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke

A „Kerek egy esztendő 
a Zengőalján” 

programsorozat és a 
Kodolányi János 

ÁMK Fülep Lajos 
Művelődési 

Központjának közös

húsvétváró délutánja
kicsiknek és nagyoknak egyaránt 

2010. április 1-jén 14.00 órától 
a művelődési központban

Ízelítő a programból:
14.00 Előadás a kicsiknek a tojás díszí
tőelemeinek jelentéséről 
Hagyományőrző játszóház: tojásírás, 
papírdíszek, sókerámia, csuhédíszek ké
szítése, kiszebaba-készítés, daltanulás 
Kézműves kirakodó vásár 
18.00 Előadás felnőtteknek a tojást dí
szítő motívumok jelentéséről

A játszóházhoz kérjük, kifújt tojást 
hozzanak!

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk, a belépés díjtalan!

Zengő Néptánc Egyesület - Tarka
barka A lapítvány - Pécsváradi Várba

ráti Kör - Fülep Lajos Művelődési 
Központ

http://www.pecsvarad.hu/civil
http://www.pecsvarad.info.hu/
mailto:varbaratok%40gmail.com
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Aranybakancs kitüntetés dr. Novotny Ivánnak
Dr. Novotny Ivánt február 14-én, a Baranya 
Megyei Természetbarát Szövetség a közgyűlé
sén „Aranybakancs ” kitüntetésben részesítette. 
A szövetség négy éve alapította ezt a díjat, 
évente egy természetjáró kaphatja meg.
Dr. Novotny Iván munkatempója, vitalitása 
példaértékű és irigylésre méltó. A pécsváradi 
vár ügyeletes múzeumőreként akár naponta 
többször is nyitja a kapukat a látogatók előtt és 
érdekes, izgalmas, mindig az adott hallgatóság
nak címzett ismertetővel mutatja be, teszi ele

venné a műemléket. Gyalogos és kerékpáros 
túrákat szervez és vezet - mint legutóbb a 8. 
Tüzkerék túrát Pécsváradról Óbányára a „Hut- 
zelsonntag” programjára, melyen ez alkalom
mal 48-an vettek részt a gyönyörű időben. 
Kezdeményezője és mozgatója a Skóciai Szent 
Margit emlékét idéző túraútnak és a hozzá kap
csolódó rendezvényeknek. Legfrissebb mun
kája révén Pécsvárad állomása lehet a most 
formálódó Magyar Zarándokúinak. Élvezetes 
túra- és sétaútvonalakat állít össze, melyek

Pécsvárad vendégváró honlapján csalogatják a 
látogatókat - s még hosszan sorolhatnánk tevé
kenységeit, hiszen Baranya-szerte számít rá, a 
véleményére, a tapasztalatára mindenki, aki 
kapcsolatban áll a természettel, a turizmussal, 
a kerékpárral. A Pécsváradi Várbaráti Kör ve
zetőségi tagjai közt tisztelheti.
Gratulálunk a díjhoz! Kívánunk jó egészséget és 
további izgalmas feladatokat, tartalmas éveket!

G.B.B.

Megmutatni Pécsváradot és a környéket
A Pécsváradi Várbaráti Kör olyan sorozatot in
dított februárban, amelynek célja önkéntes ide
genvezetők képzése.

Olyan civileké, akik szeretik, ismerik szülőhelyü
ket, és azt szívesen be is mutatják. Akik képesek 
a vár történetének, Pécsvárad nevezetességeinek 
bemutatására. El tudják kalauzolni a vendéget a 
Zengőre, a Réka-völgybe, a Réka-várhoz és a 
többi kirándulóhelyre. Továbbá a kistérség neve
zetességeihez, mint pl. Zengővárkony múzeumai, 
Nagypall galériája, tájháza, Mecseknádasd, Ófalu 
tájházai, műemlékei, stb.
Vendéglátók, szállásadók mellett nyugdíjasok,

fiatalok, valamint a történelem, a néprajz, a 
túrák, kirándulások iránt érdeklődő személyek 
vettek részt a foglalkozásokon. A kötöttebb és 
kötetlenebb alkalmakat (előadás, túra, műemléki 
séta) tartalmazó tematikus kurzus a turisztikai 
fórumot követően kezdődött.
Pécsvárad és a vár történetét, látványosságait 
Gállos Orsolya előadása idézte fel: ha az idő 
kedvezőre fordul, műemléki sétát rendeznek a 
városban és a várban, a helyszínen véve szem
ügyre a látnivalókat. A városkörnyék falvainak 
érdekességeit, a helyi turisztikai és történeti ki
adványokat mutatta be egy másik alkalommal 
Dretzky Katalin, míg dr. Novotny Iván a Ke

leti-Mecsek túraútvonalait idézte meg vetített 
képeivel.
Időközben megszervezte a farsangzáró „Tüzke
rék túrát”, Óbányára, a Zengő-csata VI. évfor
dulóján pedig ismét túra indult a Zengőre. 
Áprilisban, az időtől függően a Pécsváradi Vár
baráti Kör ismét megrendezi hagyományos „Pe
ónia-túráját” a virágzó bánáti bazsarózsákhoz. 
Az év folyamán számos hasonló kirándulást ve
zetnek még a Zengő vidékének nevezetességei
hez, mint pl. a novemberi Skóciai Szent Margit 
túrát a Réka várba.
Ezeken a meghirdetett túrákon mindenkit szíve
sen látnak.

Mozgáskorlátozottak éves közgyűlése
Február 18-án tartotta éves beszámoló közgyű
lését a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Pécs
váradon. Györkő Tibomé beszámolójában 
elhangzott, hogy a tavalyi év minden szempont
ból jól sikerült. Valamennyi betervezett progra
mot sikerrel végigvitt a csoport.
Az egyesület 15 éves jubileumi rendezvénye 
mellett számtalan ismeretterjesztő előadást hall
hattak a klubtagok, és kirándulásokon vehettek 
részt. Természetesen szórakoztató programok is 
voltak, mint a farsang, nőnap vagy karácsony- 
váró klubdélután, és rekord létszámmal - kb. 60 
fő - részt vettek az idei Város Napján is. A cso
port bekapcsolódott a város életébe is: virágokat 
ültetett, illetve házigazdája volt az immár ha
gyományos Adventi Hétvége rendezvénysoro
zat 3. szombatjának.
Az egyesület idei tervei egyelőre még csak az 
első félévre biztosak. Ekkor két nagy rendez
vényre lehet számítani: március 4-én érdekvé

delmi fórum kerül megrendezésre, melyet első
sorban a nyugdíjasokért és fogyatékossággal 
élőkért szerveznek meg. A fórum vendége dr 
Hargitai János országgyűlési képviselő és dr. 
Bíró Ferenc polgármester. A másik nagyrendez
vény a Gál Péter-dr. Sdrweitzer József Sport 
Emlékverseny, ami egy megyei szintű rendez
vény, de a megyehatárokon túlról is várnak rá 
vendégeket..
A közgyűlésen jelen volt a Mozgáskorlátozottak 
Baranya Megyei Egyesületének elnökségi tagja, 
Bulsz Péterné, aki elismerését fejezte ki a kima
gasló tevékenységért, amit a pécsváradi csoport 
végzett. Elmondta, hogy a csoport az utóbbi két 
évben már úgy működik, ahogy kell, betartva a 
közhasznúsági elvárásokat. A csoport tagdíjfi
zetési morálja minden eddigit felülmúlt megyei 
szinten is, hiszen 100%-os volt. Sok sikert és 
kitartást kívánt a további munkákhoz.
Dr. Bíró Ferenc polgármester örömét fejezte ki,

hogy egy jól működő közösség alakult ki az el
múlt évek alatt, mely összefog sérült és egész
séges embereket is. Egy téves hírre reagálva 
megnyugtatta a csoportot, hogy sem most, sem 
a jövőben nem szándékozik az önkormányzat 
bérleti díjat szedni tőlük, majd ő is sok sikert kí
vánt a további munkához.

A közgyűlésen tájékoztató hangzott el arról, 
hogy a közlekedési támogatásokhoz szükséges 
nyomtatványokat március végén lehet igényelni. 
Kérik az érintetteket, addig ne keressék ezeket, 
mert új nyomtatvány lesz! A pontos időpontról 
a VTV ad majd tájékoztatást.
További programjaink:
Fogadónap: március 2„ 14-15 h; március 18. 
9-12 h; április 6. 14-15 h 
Vezetőségi megbeszélés: április 6. 13-14 
Klubnap: március 2„ 15 órától; április 6., 15 
órától.

A VÁROSI KÖNYVTÁR ÚJDONSÁGAIBÓL
Lobenwein Norbert
89-09 - A rendszerváltás pillanatai 
50 szemtanú - 50 történet - 50 fotó 
Volt Produkció, Budapest, 2009

Lobenwein Norbert kötetében 50 hazai szemé
lyiség mesél arról, mi jut eszébe a rendszervál
tásról, miként élte át hazánk e rendkívül fontos 
korszakát, melyik volt számára a rendszerváltás 
meghatározó pillanata. A személyes emlékeket, 
élményeket, történeteket és elemzéseket felso
rakoztató albumban publikálok névsora rendkí

vül színes és illusztris: találunk közöttük szá
mos országosan ismert művészt, politikust, új
ságírót és olyanokat is, akik "civilek", ám 
rendkívül fontos szereplői voltak a 20 évvel ez
előtti eseményeknek. Az írások mellett most 
először láthatóak összegyűjtve "a rendszerváltás 
fotósaként" ismert Lobenwein Tamás (1943- 
2005) felbecsülhetetlen értéket képviselő, a 
rendszerváltó Sopront bemutató kollekciójának 
legfontosabb képei. Az album ritkán látott pil
lanatfelvételeket is felsorakoztat: a vasfüggöny 
lebontását, a legendássá vált Páneurópai Pikni

két és a keleti autópiacot megörökítő fotók igazi 
kuriózumnak minősülnek. A rendszerváltásról 
nyilatkozók között megtalálhatjuk Bródy Já
nost, Presser Gábort, Pozsgai Imrét, Orbán Vik
tort, Lovasi Andrást és Babarczy Esztert is.

A városi könyvtár nyitvatartása:
Hétfő: 12-18
Kedd: szünnap
Szerda: 12-18,
Csütörtök: 8:30-11:30, páratlan héten 13-18, 
Péntek: 12-18, Szombat: páratlan héten 13-18.
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PIFÖ Teaház
Itt a tavasz, pang a pitty!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
a teaházzal és kiállításmegnyitóval egybekötött

tavaszi Simply English koncertre,

amely 2010. április 7-én, 17 órai kezdettel 
a művelődési központban kerül megrendezésre.

A belépés díjtalan.

Együttműködők:
KJÁMK Fülep Lajos Művelődési Központ 

Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat 
BIN Kft.

Az élet túl rövid ahhoz, 
hogy ne érezzük jól magunkat!

...unatkozol délután?
...nincs egy jó hely, 

ahova be lehetne ülni? 
...társaságra vágysz , vagy csak beszél

getni szeretnél? 
...hiányoznak a barátaid?

Gyere el az Ifjúsági 
Klubba!
Nyitva tartás:

hétfőn és csütörtökön 12.30-15.00

Helyszín: 
líjúsági Klub

(Pécsvárad, Pécsi u. 2., Könyvtár mögött) 

Csocsóval, kanapéval, kártyával,

„A mi pénzünk - a mi jogaink”
A Fogyasztók Világnapja valamint a Fogyasztók Hete alkalmából 

a Baranya megyei civil és állami fogyasztóvédők felhívása
A Fogyasztóvédelmi Világnapot évtize
dek óta, több mint 120 országban minden 
évben március 15-én ünnepük. Mivel ha
zánkban az egyik legnagyobb ünnepünk 
erre a napra esik, ezért az OFE kezdemé
nyezésre néhány éve a Fogyasztók Hetét 
szervezzük márciusban. 2001 óta pedig a 
világnapot övező időszak is olyan idő
szerű programokat kínál, hogy már-már a 
„fogyasztók heteiről” beszélünk.

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 
(OFE) Baranya megyei szervezete és a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél- 
Dunántúli Felügyelőség Pécsi kirendelt
ségének munkatársai arra szerenék 
felhívni a megye önkormányzatainak fi
gyelmét, hogy idei márciusi rendezvénye
iken ismételten egy különösen fontos 
fogyasztói téma kerül a fogyasztóvédelem 
középpontjába.

A Fogyasztóvédelmi Világszervezet és az 
Európai Fogyasztóvédők idei világnapi 
felhívásának szlogenje: „A mi pénzünk - 
a mi jogaink”.

Mai gazdasági válságunkban az ezzel 
kapcsolatban várható fejlemények szabják 
meg elsősorban az ország legrégebbi és 
legtevékenyebb fogyasztóvédelmi civil 
szervezetének márciusi munkáját. Kérdés
ként merül fel többek között: mit tehetünk 
azért, hogy csökkenjen a pénzintézetek 
(bankok, takarékszövetkezetek, biztosí

tók) és ügyfeleik, fogyasztóik, azaz közöt
tünk fennálló, a gyakorlatban jelenleg 
még érvényesülő egyensúlyhiány? Tesz
nek-e eleget - akár a válság kezdete óta is 
- e pénzügyi szolgáltatók fogyasztóik 
jobb, közérthetőbb tájékoztatásáért? S 
például a kedvező pénzpiaci (például 
kamat-) változásokat éppoly sietősen ér
vényesítik ügyfeleik javára, mint a kedve
zőtleneket hátrányukra?
Minderről - s természetesen a panaszo
sok, szinte kilátástalan helyzetbe kerülő 
magánemberek kérdései, reklamációi 
alapján és persze sok másról is - megye- 
szerte vitát kezdeményezünk márciusi fó
rumainkon, egyéb rendezvényeinken.

Önnek mi a véleménye, tapasztalata 
minderről? S mit tudnak segíteni a lakos
ságnak? Talán fogyasztóvédelmi javasla
taik is vannak a témához?

Kéijük, amennyiben igen juttassák el kér
déseiket hozzánk és most is, mint mindig, 
mindent megteszünk azért, hogy korrekt 
és megnyugtató választ adjunk. A mi szlo
genünk változatlan: a tájékozott fogyasztó 
a védett fogyaztó, célunk a fogyasztói 
tudat növelése!

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Baranya Megyei Szervezete

Pécs, 2010 március

DISPUTA KOR
Szereted hallatni 
a véleményedet?

Szeretsz vitatkozni?

Netán szeretnél 
jobban érvelni?

Akkor a Disputa Kört 
neked találták ki!

Mi is az a Disputa Kör?

A Disputa Kör:
- segíti fejleszteni 
vitakésszégedet 

- megtanít helyesen érvelni 
- arra nevel, hogy nyitott legyél 

mások véleménye iránt

Tervezett létszám: 10 fő 
Korosztály: 14-18 év 

Várható indulás: márciusban

További információ: 
Böröcz Lívia ifjúsági referens 

Pécsvárad, művelődési központ, 
hétközben 8-16 h között 

Telefonon: 72 465123 vagy 
e-mailben:
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*_ _ _ _ _ _ RENDŐRSÉGI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az idei év 
első két hónapja viszonylag csendes volt a Pécs
váradi Rendőrőrs életében. Az öröm ebben a hír
ben, hogy mindössze 12 bűncselekményt 
jelentettek az őrs teljes illetékességi területén! 
Ebből Pécsváradon csak 4 történt. E lapokon is 
kifejtettem már abbéli nézetemet, hogy egy bűn
eset is sok annak, akinek a sérelmére azt elköve
tik, azonban összességében jól indult az év 
bűnügyi szempontból, és kollégáimmal mindent 
megfogunk tenni azért, hogy ez így is maradjon!

Fokozott vedelem az utcákon
A hosszúra nyúlt tél után itt vannak a tavasz 
első fuvallatai, amivel együtt jár a gyalogosok, 
illetve a kerékpárosok és motorosok számának 
gyarapodása is az utakon. A rendőrség 2010 
márciusában fokozottan ellenőrzi az úton lévő
ket a gyalog és biciklivel közlekedők védelme 
érdekében. Kérem tartsák be a közlekedési sza

A PÉCSVÁRADI POLGÁRŐRSÉG HÍREI
Tájékoztatjuk a lakosságot, a vállalkozókat és az intézményeket, hogy 
március 1-től a nap 24 órájában hívható polgárőr ügyeleti telefonszá

mot vezetünk be, mely a következő:

06-70-278-7115

Kérjük, hívják bizalommal a fenti telefonszámot probléma, 
kérdés, bejelentés esetén.

Ezúton köszönjük meg eddigi segítőink, támogatóink közreműködését: 
Pécsváradi Hírmondó 

Fülep Lajos AMK Művelődési Központ 
Pécsváradi Városi Televízió, Füri Ferenc 

Hohmann István, Galant Kft.
Szentirmai Balázs 

Kresz és Fiedler Kft.
Zádori János 

Bőszné Geng Eszter 
Pécsváradi Rendőrőrs 

Pécsvárad Város Önkormányzata 
Köszönjük továbbá Feil Ágnes eddigi könyvelői munkáját.

Mindemellett szeretnénk köszönetét mondani mindazon civileknek, akik eddig 
is hozzájárultak településünk biztonságának megőrzéséhez. A jelenleg folya
matosan bővülő polgárőrség alapító tagjainak, vezetőinek önzetlen munkáját 
szeretnénk továbbra is folytatni, megőrizve a jó csapatszellemet, a lelkesedést, 
és bízva abban, hogy minél több pécsváradit sikerül bevonni ebbe a szolgálatba. 
Külön köszönetét szeretnénk mondani Haál Rolandnak, aki szinte a kezdetektől 
a polgárőrség élén áll, és továbbra is a szervezet elnökeként segíti munkánkat.

Továbbra is várjuk támogatók, tagok jelentkezését az alábbi elérhetőségeken: 
Andrics Aliz 

06-30-520-4379
polgarorseg.pecsvarad@gmail.com

www.polgarorok.atw.hu

bályokat, hisz a kerékpárosok és gyalogosok 
fokozottan ki vannak szolgáltatva a gépi meg
hajtású járművet vezetők figyelmének.

Kóbor kutyák
Az utóbbi hetekben több - jogosan - felháboro
dott pécsváradi lakos fordult hozzánk a kóbor 
kutyák miatt segítséget kérve. Az önkormányzat 
vezetésével közösen igyekszünk fellépni e ne
gatív jelenséggel szemben. Amelyik ebnek be 
tudja azonosítani a gazdáját az intézkedő rendőr, 
ott helyszíni bírsággal, vagy feljelentéssel fog
nak élni. A polgármester úr tájékoztatása alapján 
a közeljövőben lesz mód a gazdátlanul kóborló 
állatok befogatására is.

Szeméremsértés közterületen
A tavaly megkezdett éjszakai razziáinkat foly
tatni fogjuk a közterületi bűncselekmények 
megelőzése céljából. Fenti témához kapcsoló
dik egy számomra megdöbbentő, és szomorú 
eset. Még múlt év decemberében történt egy 
sajnálatos bűncselekmény, közterületen elköve

tett szeméremsértés, melynek sértettjei gyer- 
mekkorúak. Az egész esetben a leginkább ért
hetetlen, hogy miért csaknem három hónappal 
az esemény után jut a hatóság tudomására a 
bűncselekmény?! Az egész történetet tovább ár
nyalja, hogy olyan fokú bizalmatlanságot ta
pasztaltunk ezzel kapcsolatban egy helyi 
közszereplő részéről, amely vélemény alapjai
ban kérdőjelezi meg a munkánkat. Felhívom a 
kis- és nagygyerekes szülők figyelmét, hogy a 
jó idő közeledtével ismét benépesülnek a par
kok, játszóterek. Ismét arra kérem Önöket, be
széljenek csemetéjükkel a rájuk leselkedő 
veszélyekről, ne váljanak áldozattá, pláne bűn
elkövetővé!

Kérem Önöket, forduljanak bizalommal a Pécs
váradi Rendőrőrs dolgozóihoz személyesen, 
vagy a 72/465-004 illetve a 06-30/226-8918 te
lefonszámokon.

Tóth József r. szds. 
őrsparancsnok

Szeretettel várunk 
mindenkit 

a 7. és 8. osztályos 
tanulók

KOSZORÚCSKÁJÁRA

2010. március 28-án, 
vasárnap 15 órára

a művelődési 
központba.

(Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.)

Utána 20 óráig bál
Zene: Hock Norbert

Belépő: 300 Ft/fő

mailto:polgarorseg.pecsvarad%40gmail.com
http://www.polgarorok.atw.hu
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A Pécsváradi 
Spartacus Sportkör

szeretettel vár minden 
érdeklődőt

a 2010. március 11-én, 18 órakor tartandó
ÉVES KÖZGYŰLÉSÉRE, 

melynek helyszíne a művelődési központ 
nagyterme.

2010. március 28-án (vasárnap)
9-12 óra között

a Pécsváradi Sportcsarnokban 
a Komlói Hélix Sportegyesület 

szervezésében kerül megrendezésre az 
I. Hélix terem triatlon 

csapatverseny.
Bővebb információt a 30/969-0933 

telefonszámon lehet kérni Kálovics Ferenctől.

s P o R T H

I

R E K
Kézilabda

I. Női kézilabda teremtorna
Február 13.(szombat), Városi Sportcsarnok 
(Pécsvárad)
A kézilabda szakosztály Hosszúhetény, Kozár- 
misleny, Szentlőrinc és a hazai csapat részvé
telével teremtornát rendezett. A 9 órakor 
kezdődő rendezvényt a Pécsvárad - Hosszú
hetény mérkőzés nyitotta.
Eredmények:
Pécsvárad - Hosszúhetény 21-20 
Kozármisleny - Szentlőrinc 17-14 
Hosszúhetény - Kozármisleny 23 - 20 
Szentlőrinc - Pécsvárad 15 - 23 
Kozármisleny — Pécsvárad 15 — 16 
Szentlőrinc - Hosszúhetény 10 - 25 
A torna legjobb játékosa Ulrich Dóra (Hosszú
hetény) volt jutalma a Pécsváradi Ifjúsági Ön- 
kormányzat által felajánlott női kézilabda. A 
legjobb kapus László Viktória (Kozármisleny) 
lett, aki a Zengő Pharma Patika Kft. nagyér- 
tékü ajándékcsomagját vihette haza. A gólki
rálynő címet Napirana Viktória (Pécsvárad) 
nyerte el, aki Andrics Márk pécsváradi lakos 
felajánlásából 5000 Ft értékű Hervis sportvá
sárlási utalványnak örülhetett. A díjakat Span- 
nenberger János, a Pécsváradi Spartacus 
Sportkör elnöke adta át a játékosoknak. A ké
zilabda szakosztály nevében szeretném meg
köszönni a támogatást, a felajánlásokat és az 
önzetlen segítséget a következőknek: 
Pécsvárad Spartacus Sportkör, a Pécsváradi 
Sportcsarnok vezetése és dolgozói, Pécsváradi 
Ifjúsági Önkormányzat, Zengő Pharma Patika 
Kft., Andrics Márk, Füri Ferenc (Pécsvárad 
Text) - aki lehetővé teszi a csapat számára a fo
lyamatos tájékoztatást az aktuális kézilabda hí
rekről, Koch Lajos SE vezetőségi tag, Valentai 
Csaba kézilabda utánpótlásedző, az AMK ta
nulói, Resch Roxána, Pusch Dalma. Köszön
jük nekik.

A tavaszi szezon mérkőzései
A csapat március elején kezdi meg a tavaszi 
szezont. A hazai mérkőzések időpontjait meg
próbáltuk úgy megtervezni, hogy több érdek
lődő, szurkoló tudjon eljönni a mérkőzésekre. 
Szeretettel várjuk szurkolóinkat és az érdeklő
dőket az alábbi mérkőzéseinken:
Március 06.(szombat), 15 óra: Pécsvárad - 
Mágocs (Helyszín: Pécsváradi Sportcsarnok) 

Március 14. (vasárnap), 10 óra: Villány -

Pécsvárad (Helyszín: Siklósi Sportcsarnok) 
Március.26. (péntek), 18 óra: Pécsvárad- Vörös 
Meteor (Helyszín: Pécsvárad Sportcsarnok)

Április. 10. (szombat), 10 óra: Kelet SE - 
Pécsvárad (Helyszín: Pécs, Nevelési Központ)

Április 17. (szombat), 14 óra: Pécsvárad - Be- 
remend (Helyszín: Pécsvárad Sportcsarnok)

A mérkőzések időpontjait, az eredményeket, 
az esetleges változásokat, híreinket a Pécsvá
rad TEXT oldalain követhetik figyelemmel 
kedves olvasóink.

Hódosiné Vadász Ildikó

Utánpótlás
Országos Serdülő Bajnokság
Pécsvárad - Mohács 26-26/11 - 14/ 
Kapronczai-, Grénus 1 gól, Werb 7, Garai 11, 
Bajorics 4, Gyenis 2, Brand 1
Cserék: Gebhardt, Schváb (kapusok), Győri, 
Kozsán, Nagy, Blidár
Végig fordulatos mérkőzésen időntúli hétmé
teresből egyenlített a Mohács.
Pécsvárad - UKSE Szekszárd 25-28 /17 - 13/ 
Schváb-, Grénus 4 gól, Werb 1, Garai 8, Bajo
rics 7, Gyenis 3, Brand 1 
Cserék: Sándor, Gebhardt (kapusok), Kozsán 
1, Nagy, Győri, Blidár
Az utolsó hét percre elfogyott a hitünk és az 
energiánk, az 1 - 6 végjáték eldöntötte a mér
kőzést.

Adidas Utánpótlás Bajnokság
U13 megyei döntő, Kozármisleny
Mohács - Pécsvárad 20-13/12-6/ 
Góldobók: Grénus 4, Werb 4, Gyenis 4, Ko
zsán 1
PEAC - Pécsvárad 17 — 14/9-6/
Góldobók: Grénus 6, Brand 4, Werb 3, Gyenis 1 
Csapatunk negyedik helyen végzett ebben a 
korosztályban.

U12 megyei döntő Mohács
Siklós - Mecseknádasd 8 - 20 /3 - 10/ 
Gódobók: Kozsán 9, Grénus 5, Werb 3, Blidár 3 
Mohács - Mecseknádasd 18 - 14/6-5/ 
Sándor-, Lehoczki 1 gól, Grénus 6, Kozsán, 
Gyenis P. 2, Werb 3, Blidár 2
Cserék: Bék, Gyenis Zs.
Nagy csatára késztettük a háromszoros orszá
gos bajnokot. Csapatunk a Marcaliban meg
rendezendő régiós döntőben képviseli Baranya 
megyét.

Felhívás szavalóversenyre
A Pécsváradi Kodolányi János ÁMK Városi 
Művelődési Központ és Könyvtára körzeti 
szavalóversenyt hirdet alsó és felső tagozatos 
gyerekek számára a Költészet Napja alkal
mából.
A verseny célja: A magyar nyelv szépségé
nek őrzése; a költészet, a magyar irodalom 
megismertetése, népszerűsítése; a költészet 
iránti érdeklődés felkeltése; fellépési, szerep
lési lehetőség biztosítása.
A jelentkezés feltételei: Nevezni az adott té
mákon belül, egy szabadon választott verssel 
lehet. Váijuk minden olyan versmondó, vers
kedvelő jelentkezését 5 éves kortól, aki vál
lalkozik egy szabadon választott vers 
elmondására. Az elődöntők anyaga azonos a 
döntő műsorával!
A versenyen résztvevők: Pécsvárad és von
záskörzetének területén élő általános iskolai 
diákok - iskolánként, kategóriánként 3 fő
Kategóriák:
alsó tagozat, téma: állatos vers 
felső tagozat, téma: József Attila vers 
A verseny kétfordulós. Elődöntők a társis
kolákban egyéni döntés szerinti időpontok
kal. A pécsváradi általános iskolásoknak az 
elődöntő 2010. március 31-én, 14.00 órakor 
lesz a Városi Könyvtárban (Pécsvárad, Pécsi 
országút 2.)
Döntő: 2010. április 19. (hétfő), 14.00
Helyszín: Pécsváradi Kodolányi János AMK 
Városi Művelődési Központ. (Pécsvárad, 
Kossuth u. 31.)
Jelentkezési határidő: 2010. március 15. 
A verseny díjai: Az elődöntők tétje a döntőbe 
jutás; a részvételről emléklapot, a továbbjutás
ról oklevelet kapnak a versenyzők. A döntőben 
a versenybizottság (zsűri) korcsoportonként 1- 
2-3. helyezést, illetve különdíjat adományoz 
(oklevél/emléklap+könyvjutalom). A helyezé
sekből korcsoportonként több is odaítélhető, 
de a zsűrinek nem kötelessége minden helye
zést kiadni.

Jelentkezni az iskolákban beszerezhető je
lentkezési lap pontos kitöltésével és a vá
lasztott vers egy példányának beküldésével 
lehet!
További információk: Kodolányi János 
ÁMK Művelődési Központ, Pécsvárad, Kos
suth L. u. 31. Tel.: 72/465-123, E-mail: muv- 
haz@pecsvarad.hu

Szeretettel várjuk a szavalókat, 
azok nevelőit, hozzátartozóit!

mailto:muv-haz%40pecsvarad.hu
mailto:muv-haz%40pecsvarad.hu
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1%
Mint Ön is biztosan tudja: 

adója 1+1%-ávaI önállóan rendelkezhet 
minden évben.

1%-ot egy civil szervezetnek (egyesületnek 
vagy alapítványnak) ajánlhat fel, 

1%-ot pedig egy magyarországi egyháznak.

Támogassuk a helyi civil szervezeteket, ala
pítványokat adónk 1%-ával!

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

Család és Közösség Alapítvány
Adószám: 18312801-1-02
A Család és Közösség Alapítvány tisztelettel kéri 
Önöket, hogy adójuk 1 százalékának felajánlá
sával támogassák céljaink megvalósulását, így a 
városszépítő munkálatokat, köztér-felújításokat, 
közösséget formálói rendezvények szervezését 
és a rászorulók megsegítését! Köszönet önzetlen 
támogatásukért! További felajánlásaikat köszö
nettel fogadjuk az alábbi számlaszámon is: 
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 
5030044-1520009300000000

Freundeskreis von Pécsvárad
/Pécsváradi Németek Baráti Köre/
Adószám: 19031594-1-02
Az 1990-ben alakult klub a helyi németség ösz- 
szefogására, érdekeinek képviseletére alakult. 
Legfontosabb feladatának a német nyelv eleve
nen tartását, a pécsváradi és környékbeli sváb 
szokások és hagyományok felkutatását, felele
venítését tekinti. Ezért vállal a klub tevékeny 
szerepet a Német Kisebbségi Önkormányzattal 
összefogva a Német Olvasótábor, illetve több 
nagyrendezvény megszervezésében is, mint pl. 
a Maifest vagy a Német Nemzetiségi Mulatság. 
Állandó résztvevője az egyéb városi rendezvé
nyeknek is, valamint mozgatórugója a testvér- 
városi kapcsolatoknak.

Hagyományőrző Művelődési Egyesület 
Adószám: 18301629-1-02
Adója 1%-ával kérjük, támogassa a zengővár
konyi néptánccsoportot. 2009-től új vezetéssel, 
megújult erővel igyekszik a csoport megőrizni 
a sárközi hagyományokat Zengővárkonyban. A 
ruha- és kelléktár felújításához és a magyar kul
túra terjesztéséhez az Ön támogatására is szük
ségünk van! Segítségét köszönjük!

„Küldi egy mosolyt” Alapítvány 
Adószám: 18309957-1-02
Alapítványunk a BMÖ helyi iskolájába beisko
lázott tanulók számára nyújt támogatást szoci
ális, kulturális, sport, nevelési, oktatási, 
egészségügyi, és életkörülményekhez szüksé
ges feltételek megteremtésére, fejlesztésére. 
Segítjük tanulóink önálló életkezdését, kiemel
kedő teljesítményüket jutalmazzuk. Támogat
juk pedagógusaink szakmai továbbképzését. 
Fontos feladatunk a hátrányos helyzetű fiatalok 
patronálása, a gyermekvédelmi gondoskodás 
alatt álló tanulók társadalmi integrációjának 
elősegítése.

Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete - Pécsvárad 
Adószám: 18317899-1-02
Egyesületünk segíti az idős embereket napi

gondjaikban, problémáikban. Figyelnek egy
másra, tartalmas közös programokat, kirándulá
sokat szerveznek. A nyugdíjas években is fontos, 
hogy új élményekkel és ismeretekkel gazdagod
janak és ezzel életminőségüket javítsák. Köszö
nettel fogadjuk adójuk 1%-át! Ha Önöknek 
fontos, hogy szüleik, nagyszüleik milyen aktí
van élik nyugdíjas éveiket, kérjük, támogassa 
egyesületünket!

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

Pécsvárad Középfokú Oktatásáért Alapítvány 
Adószám: 18301753-102
Az alapítvány támogatja a II. Béla Középiskola 
tanulóinak szabadidő- és sporttevékenységét, 
kulturális igényeik kielégítését, tanulmányi ki
rándulásaikat, az oktatásukat segítő eszközök 
fejlesztését.

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

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

Pécsváradi Várbaráti Kör
Adószám: 19029902-1-02
A Várbaráti Kör célja a város történelmi, kul
turális, szellemi értékeinek, épített és természeti 
környezetének megóvása, védelme, dokumen
tálása. Mindezek szellemében emléktáblákat 
helyez el, konferenciákat, előadásokat, kiállítá
sokat szervez, kiadványokat jelentet meg 
(Pécsváradi Füzetek sorozatcímmel). Városi 
Múzeum megnyitásán is dolgozik.

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

Társadalmi Összefogás az
Iskolai Nyelvoktatásért
Adószám: 19035550-1-02
Célja a nyelvoktatás fejlesztése, technikai esz
közök beszerzése, könyvek és jutalomkönyvek 
vásárlása, nyelvi táborok szervezése, partneris
kolákkal való kapcsolat ápolása.

Tarkabarka Alapítvány
Adószám: 18327348-1-02
A Tarkabarka Alapítvány célja annak elősegí

tése, hogy a fiatalok szabadidejüket aktívan és 
hasznosan töltsék. E cél elérése érdekében fel
ajánlásával a következő tevékenységeinkhez 
járulhat hozzá: a környezetvédelem jelentősé
gének tudatosítása a fiatalok körében, termé
szetjárás, túrázás szervezése; kulturális értékek 
megőrzése, alkotótáborok szervezése; oktatási 
intézmények számára erdei iskola szervezése, 
ismeretterjesztés, oktatás; játszóház működte
tése a gyermekek számára. Felajánlását előre 
is köszönjük! www.tarkabarka.com

Zengő Néptánc Egyesület
Adószám: 19032502-1-02
Az egyesület elsődleges célja a hagyományápo
lás, a régi népszokások gyűjtése, rendszerezése, 
megőrzése, színpadra állítása. Adományaikból 
rendszeres táncházat, kézműves foglalkozáso
kat, gyermek játszóházakat szerveznénk, hang- 
felvételt készítenénk, hogy minél szélesebb 
körben megismertessük lakóhelyünk kincseit. 
Támogatásukat előre is köszönjük!

WARAD 2015 Alapítvány
Adószám: 18328686-2-02
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a WARAD 
2015. Alapítványt! Az alapítvány célja: Pécsvá- 
radnak és környékének történelmi-szellemi, tör
ténelmi-tárgyi és természeti örökségének 
feltárása, felemelése, ismertté tétele; közösség- 
formáló kezdeményezések támogatása; karitatív 
tevékenység.

A nagyobb magyarországi egyházak techni
kai számai (másik 1%!):
Magyar Katolikus Egyház 0011 
Magyarországi Evangélikus Egyház 0035 
Magyarországi Református Egyház 0066

APRÓHIRDETÉS

Pécsvárad központjában 
családiház (garázs, kis 

pince, kert) eladó 
Tel.: 06 30 596 9625

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: 
Nyomdai ötletek Kft., Szekszárd

Nyomdai munkálatok: 
V-TESA Bt., Pécsvárad

http://www.tarkabarka.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu


Sertés apróhús (70%)
Kondi-Hús

Palini 
füstölt-főtt 

darabolt lapocka

Sertés tarja
Kondi-Hús

Palini
füstölt hátsó csülök

Teavcu

Montice Krémes túró
250 g 

660 Ft/kgMiiram trappista sajt
import

Dráva tejföl 12% 
375 g

290,66 Ft/kg
JACOBS

MERIDO
WW4

Rama
margarinkrém kocka

250 g 
580 Ft/kg

Merido Aroma őrölt kávé
250 g 

1636 Ft/kg

Foody
háztartási keksz

200 g 
395 Ft/kg

Piknik löncshús
110g

809,09 Ft/kg

FINOMLISZT

l'isCÁl
Coccolino: Coccolino

Halasi Malom Kft.

Domestos fertőtlenítők
750 ml 3-féle 

492 Ft/I -ffl

Bujtosi
kristálycukor

1 kg
Halasi finomliszt

1 kg
Coccolino öblítői

1 I 4-illatban
Üzletünkben étkezési utalványokkal és bankkártyával is fizethetnek) Az ár mindennemű adót magába foglal áe a készletek erejéig érvényes! 

A termékek külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az esetleges nyomdahibákért nem tudunk felelősséget vállalni!

CBA PÉCSVÁRAD PÉCSVÁRAD, ERZSÉBETI ÚT 22.


