
Március 15-ére emlékezve
Az idei március 15-ei ünnepi műsor a Hegedűs 
Imre emléktáblánál való koszorúzással vette kez
detét, majd a Kossuth téren folytatódott. Az ün
nepi műsorban közreműködött a Kodolányi 
fános ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola 
felső tagozata és énekkara, valamint az Ifjúsági 
Fúvószenekar Wagner József vezényletével. 
Majd városunk polgármestere szólt a jelenlévők
höz a 1848-49-es Szabadságharcra emlékezve.

Dr. Bíró Ferenc alábbi ünnepi beszéde 2010. 
március 15-én hangzott el a Kossuth téren.

„Félre kislelküek, akik mostan is még kételkedni 
tudtok a jövő felett, kik nem hiszitek, hogy egy 
erős istenség őrzi gondosan a magyar nemzetet 

Tisztelt ünneplő pécsváradiak!

Ezeket a sorokat Petőfi Sándor 1848 áprilisában 
vetette papírra. Az a hónap, az az április teljesí
tette be vívmányaival és az áprilisi törvényekkel 
mindazt, amit a március 15-ei pesti és pozsonyi 
események elkezdtek. Mindenhol remény és vá
rakozás! Azután eltelt a forró nyár és kiderült, 
nem lesz könnyű dolog az alkotmányozás és 
annak védelme. Kiderült, nem lesz tréfadolog a 
szabadság kivívása!
Minden nemzet életében vannak fordulópontok, 
amelyek hosszú időre kijelölik annak sorsát. Ki
jelölik azt a mozgásteret, azt a pályát, amelyen 
az elkövetkezőkben járni lehet, s amelyen járni 
kell. 1848. március 15-e is egy ilyen pillanat 
volt. Amikor végignézünk az általunk eddig 
megtett, ezer esztendőt átszelő úton, láthatjuk, 
március 15-e azon kevés történelmi dátumok 
közé tartozik, amely egyként kedves minden 
magyar ember számára. Mi lehet ennek a titka?

Azon a tavaszon, a népek tavaszán egész Európa 
recsegett, ropogott, a rajta végigsöprő forradalmi 
hullám csapásai alatt. Egy új Európa volt szüle
tőben. Egy olyan Európa, amelyben nincsenek 
születési előjogok, amelyben minden adófizető 
polgár államának olyan nagykorú tagja, akinek 
joga van dönteni a sorsa felett, s amelyben a 
nemzet tagjai felelősek egymásért. Ezt jelentette 
a másik hármas jelszó, amely szintén szerepelt 
a 12 pont alján: „Szabadság, Egyenlőség, Test
vériség!” Ezek az eszmék sok országban véres 
polgárháborút robbantottak ki. Nálunk a forra
dalom vér nélkül győzött és ugyanúgy vértelen 
győzelem révén szűnt meg 140 évvel később a 
kommunista diktatúra is.
A 20 évvel ezelőtti rendszerváltók ugyanazt sze
rették volna és ugyanúgy fogalmazták meg a 12 
pontot is. Az ország pedig reménykedve várta az 
új demokrácia áldásait és a gazdasági fellendülést. 
Petőfi Sándor még az utópista szocialisták kíván
ságait fogalmazza meg: „Majd ha a jognak aszta
lánál mindenki egyaránt foglal helyet... Majd ha 
a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet...” A 
rendszerváltók pedig szociális piacgazdaságot 
ígértek, nemcsak jog előtti egyenlőséget, amely 
minden állampolgár számára állam által garantált 
szociális biztonságot jelentett volna.
Sajnos azonban ehelyett 20 évvel a rendszer- 
változás után a legvadabb, legembertelenebb 
neoliberális piacgazdálkodás garázdálkodik és 
igyekszik utolsó nemzeti javainkat is megsze
rezni. Sokan nem értik, hogyan jutottunk idáig. 
Mi történt hát? Hogyan lettünk a volt kelet-eu
rópai éllovasból mára sereghajtók? Hogyan 
adósodott el az állam soha nem látott mérté
kig? Hogyan jutott a magyar lakosság 30 %-a 
visszafizethetetlen adósságcsapdába? A nem
zetközi pénzügyi válság az oka? Nem!

A lejtmenet már 2002 óta tart. A 8 éve tartó szo
cialista kormányzás a csőd szélére sodorta az 
országot. A hazug kormányzati kommunikáció 
csak sikerekről beszélt és elhallgatta a bajokat. 
Sikereiket is csak úgy érték el, hogy ezzel az 
államadósságot növelték. Az autópályaprogra
mok - amelyekre valóban nagy szükségünk van 
- mind-mind hitelekből valósultak meg, ráadá
sul a világ legdrágább autópályáit építettük. A 
kartellező multinacionális cégek az árakba be
lekalkulálták a politikának juttatott kenőpénze
ket is. Sajnos nem csak az autópályaépítésnél, 
hanem az állami beruházásoktcd a közbeszer
zéseken keresztül, de akár az egyszerű ügyek 
intézéséig is, a korrupció elkerülhetetlen. 
Ennek azt a kifinomult európai formáját válasz
tották, amely már a természetes ügymenet ré
szévé vált. Enélkül nincs munka, nincs 
megbízás, és a kenőpénz egyébként is beépül 
az árba. A 8 éves szocialista kormányzat árnyé
kában felnőtt egy olyan klientúra, amelyet ez 
az européer korrupció éltet. Ők a jól fizetett 
szakértők, tanácsadó, menedzsek, udvari vál
lalkozók, lobbisták. Ez az ügyeskedő korrupt 
réteg az elmúlt évtizedekben hihetetlen módon 
meggazdagodott - akkor, amikor a társadalom 
másik fele mérhetetlenül szegény lett. 
Szociológusok szerint több mint 3 millió ember 
él szegénységben és esélye sincs, hogy sorsa 
jobbra forduljon, és ez az arány évről-évre to
vább romlik. Az elmúlt 40 évben csak extrém 
esetekben láttunk éhezést és éhezőket Mára 100 
ezres táboruk van. Sok köztük a gyermek, a 
beteg és az idős. Hol van már a rendszerváltás 
idején említett szociális piacgazdaság?

folytatás a 7. oldalon

FELHÍVÁS
A Kodolányi János ÁMK Tanuszodája meghirdeti a 2. városi úszóversenyt.

A verseny célja az uszoda népszerűsítése és az egészséges életmód tudatosítása!

Időpontja: 2010. április 16. péntek, kezdés 18.00 óra, gyülekező 17.45 óra 
Nevezés: 4 fős csapatokkal. A nemek arányát a csapat szabadon határozhatja meg.

Nevezési határidő: 2010. április 13.12.00 óra.
Nevezés módja: személyesen az uszodában, illetve a következő telefonszámokon: 72/466-487, 30/439-5-439, 70/770-0-774 

Nevezési díj: 10.000 Ft/csapat (2 db 10 alkalmas bérlet ára, melyet a nevezés fejében át is adunk).
Lebonyolítás: A táv 4x25 m, bármilyen úszásnemben. Könnyített rajthelyzet megengedett (rajtkő mellől/vízből).

Egyebek: Kísérők, szurkolók a medencetérben csak váltócipőben tartózkodhatnak.
Szurkolásra, buzdításra alkalmas hely a lelátó. A versenyzők a különnemű öltözőket használják (zárható szekrényekkel).

A medencetérbe csak az uszodai kiegészítő felszerelés vihető be (törölköző, úszószemüveg).
A medencetérben étel, ital fogyasztása tilos!

A medence jellemzői: 6x25 méteres sávok, fokozatosan mélyülő vízmélység (0.90 m-ről 1.80 m-ig), 26-27 °C-os vízhőmérséklet.

A rendezvényt eredményhirdetéssel zárjuk. Várjuk a helyi cégek, intézmények, szervezetek jelentkezését!

VERSENY - MOZGÁS - EGÉSZSÉG!
Ljudovik Adriján vezető úszómester, szervező
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jól halad Pécsvárad 

városmarketingje

Pécsvárad városmarketing tevékenységéről tartott 
beszámolót Gászné Bősz Bernadett önkormány
zati képviselő, aki a vár működtetésével, valamint 
a város programjainak menedzselésével kapcso
latos feladatokat látja el tavaly július óta. Márciusi 
beszámolójában a képviselő-testületnek el
mondta, hogy az eddigi átfogó koncepció hiányá
ban egy hosszú folyamatnak kell lezajlania, hogy 
beinduljon a város igazi városmarketingje - az 
idei év leginkább csak próbaévnek mondható, 
melyet az újítások kidolgozására és bevezetésére 
tudnak felhasználni. Egyelőre azonban nagyon jól 
haladnak a szezonra való felkészüléssel, folyama
tos segítséget kapnak a helyi Tourinform iroda ve
zetőjétől, valamint a művelődési központ 
igazgatójától és dolgozóitól is. Tájékoztatójában 
kiemelte, hogy nehézségeket okoz viszont, hogy 
nincs elkülönített pénz az önkormányzati kasszá
ban erre a tevékenységre.
Elhangzott, hogy elkészült az új honlap, amely 
még nem teljes, hiszen a karbantarási munkála
tok igen hosszadalmasak az új webfelületek ki
alakításánál. Kiemelte, hogy erre a célra sincsen 
elkülönített anyagi forrásuk, holott az arculatter
vezés általában nehezen kivitelezhető alacsony 
költségekkel. A honlap tartalmi feltöltésében 
sokat köszönhetnek Gállos Orsolyának és dr. 
Novotny Ivánnak. Elkészült a sajtólista, folya
matban van a szuvenírek gyártása, valamint a 
várost bemutató kisfílm is. A Tourinform iroda 
a testület tavalyi döntése értelmében továbbra is 
jelenlegi helyén működik. A képviselő felhívta 
a figyelmet, hogy sürgető szükség lenne a város 
közterületein lévő, elhasznált és aktualitását 
vesztett üdvözlő és információs tábláinak cseré
jére és egy egységes táblarendszer kialakítására. 
Csizmadia László pécsváradi grafikus már dol
gozik a terveken. Kidolgozásra került emellett 
az esküvői program, melyben nagy segítséget 
kaptak Tibenszkyné Stolcz Mária anyakönyvve
zetőtől. Az utóbbi időszakban számos médiában 
jelent meg a pécsváradi vár és a város, a várat 
kiállításokon és sajtótájékoztatókon népszerűsí
tették. Áprilistól bevezették a vendégkártyát, 
mellyel Pécsvárad megelőzte a pécsieket, akik 
hasonló kártya forgalomba helyezését tervezik. 
Április 1-jén újra megnyílt a vár. (Bővebben: 3. 
oldal)
A képviselő véleménye szerint tematikus kiad
ványokra van igény, ezért ezt fogják szemmel tar
tani a jövőben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
legtöbben az alföldi régiókból látogatnak el vá
rosunkba, ezért a tervek szerint igyekeznek majd 
az ottani kiállításokon szerepeltetni városunkat. 
Gállos Orsolya hozzászólásában elmondta, hogy 
„egy modem, eleven városmarketing koncepció” 
rajzolódik ki. Hozzátette, hogy a Pécsváradi Vár
baráti Kör is csatlakozott a szuvenírekhez képes
lapokkal, hímzett szatyrokkal. Elhangzott, hogy 
a helytörténeti múzeum tartalmi megvalósítására 
egyelőre pályázati lehetőséget keresnek, ettől füg
getlenül az idei leányvásárra egy ideiglenes kiál
lítást terveznek a múzeumba egy magyar szoba 
berendezésével. A testület a tervek szerint idén 
novemberben tér vissza a városmarketing kon
cepció újbóli tárgyalására.

Az általános iskola működéséről 
számolt be az ÁMK igazgatója

Az KJÁMK Általános Iskolájának beszámolóját 
hallgathatták meg márciusi ülésükön a képvise
lők. Tóth Györgyi intézményvezető, az iskola 
igazgatója az elmúlt tanévből kiemelte azt a két 
pályázati programot, melyet rendkívül hasznos
nak ítélt meg. Az egyik az angol nyelvoktatást 
az iskolában és az óvodában egyaránt lehetővé 
tevő program, mely sajnos az idei évben lejár. 
Egy másik pályázat a pályakezdő pedagógusok 
alkalmazására nyújtott segítséget a munkaügyi 
központ által, ezzel kapcsolatban az igazgató el
mondta, hogy utóbbit a pozitív tapasztalatok 
miatt, ha erre lehetőségük nyílik majd, a jövőben 
is folytatnák. Hasonlóan nyilatkozott a mentorok 
foglalkoztatásáról, akik a hátrányos helyzetű 
gyerekek felzárkóztatását segítették. Elhangzott 
továbbá, hogy több, kisebb összegű sikeres pá
lyázat után most egy kb. 20 millió forintos 
TlOP-pályázat eredményére várnak, amely in
teraktív táblák, projektor és kivetítő vásárlására 
nyújthat lehetőséget.
Tóth Györgyi egy képviselői kérdésre elmondta, 
nem tudja, mi lesz, ha nem nyer az iskolapályá
zat, de véleménye szerint a jelenlegi épület egy 
esetleges felújítással sem volna alkalmas a funk
ciója betöltésére. Szóba került a kompetencia
felmérések biztató eredménye, mely szerint a 
pécsváradi tanulók átlaga matematikában is szö
vegértésben is meghaladja a környező települé
sek oktatási intézményeinek eredményeit, sőt, 
az országos rátákat is. Dr. Bíró Ferenc polgár- 
mester elmondta, hogy az iskola a nehéz körül
mények ellenére is állja feladatát, ezért nincs 
okunk szégyenkezni. „A város nevében szeret
ném kifejezni elismerésemet azoknak a pedagó
gusoknak, akik ilyen méltatlan körülmények 
közt dolgoznak” - mondta.

Beszámoló a helyi 
gyermekvédelemről

Dr. Sebestyén Ildikó, a gyámhivatal vezetője tar
tott beszámolót a márciusi testületi ülésen a 
város gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevé
kenységéről. Elmondta, hogy az elmúlt időszak
ban bővült a tevékenységi köre a helyi 
gyámhivatalnak, ami egyébként Pécsváradon 
kívül még 18 településen látja el feladatait. 
Emellett az elmúlt évben esetszámuk is megnőtt, 
és a rendőrségről is egyre több bejelentést kap
nak. Dr. Sebestyén Ildikó kiemelte, hogy szoros 
kapcsolatot ápolnak a helyi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat dolgozóival is, akik 
nagymértékben segítik a munkájukat.
Tóth Györgyi képviselő hozzászólásában el
mondta, hogy az utóbbi időben sajnos egyre 
gyakrabban felmerül az iskolakerülés problé
mája. Hangsúlyozta továbbá, hogy az iskola na
gyon sok segítséget kap a helyi gyámhivataltól, 
ahol lelkiismeretes és alapos munkát végeznek.

Hivatalosan is része lett a krízis
alap a szociális rendeletnek

Tavaly novemberben teijesztette elő a szociális 
bizottság a krízisalap bevezetését, melyet időköz
ben a 2010-es költségvetési tervekbe is beépítet

tek. A krízisalap működtetésének kidolgozását 
sok háttérmunka kísérte, mind a szociális bizott
ság, mind a helyi családsegítők részéről. A krí
zishelyzet sürgető jellegéből adódóan az elmúlt 
időszakban már több család is kaphatott segítsé
get az elkülönített krízisalapból, ők átmeneti se
gélyként vehették fel a megítélt összeget. Az 
azóta eltelt időszakban a hitelfelvétel feltételei
nek pontosítására került sor.
Dr. Hutvágner Rozália, a szociális bizottság ko
rábbi elnöke elmondta, a cél nem csak a meg
lévő helyzetben való segítségnyújtás, hanem a 
megelőzés és a krízishelyzetet kiváltó okok fel- 
federítése is - a helyi családsegítők is ennek a 
kiküszöbölésében tudnak segítséget nyújtani. A 
testület megszavazta a szociális rendelet módo
sítását, és megállapodott abban, hogy az egyes 
esetekről maximum két hetes határidőn belül 
dönt. A hitelfelvételről a családsegítők javasla
tára a szociális bizottság dönthet.

Vita az óvodabővítésről

A testület március 22-én, rendkívüli ülésen dön
tött a Gesztenyési úti óvoda közbeszerzési pá
lyázatáról, melynek eredményét 6:5 arányban 
hagyta jóvá. Ez alapján szerződést kötöttek az 
egyedüliként pályázó kivitelezővel. A testület 
március 30-ai, nyílt ülésén Kakas Sándor felol
vasta azt a levelet, melyet több képviselőtársával
- Baumann Mihállyal, Hohmann Istvánnal, dr. 
Hutvágner Rozáliával és Spannenger Jánossal
- együtt írt alá, és mely a jelenlegi óvodafelújí
tásnak a város költségvetésére tett hatását bírála, 
és indítványozza, hogy a testület vegye újra fon
tolóra a bővítés szükségességét.
Kakas Sándor elmondta, hogy véleménye sze
rint legfőképpen azért nem szabadott volna el
indítani az óvoda bővítését, mert a pillanatnyi 
helyzetben nem látja a lehetőséget a hitelállo
mány kezelésére, és ha az iskolai nagyberuházás 
megvalósul, akkor nem tudják miből fedezni a 
költségeket. Dr. Hutvágner Rozália kifejtette, 
szerinte sem kellett volna megkezdeni a munká
latokat, amíg nincs meg az iskolapályázat ered
ménye, és elmondta, hogy sok bizonytalan 
tényező volt, hiszen sokáig nem tudták a kivite
lezés árát, de ugyanígy az iskolapályázat nagy- 
beruházásának költségeit sem. Dr. Bíró Ferenc 
kérdésére reagálva - hogy ez esetben a Vár utcai 
óvoda lebontása alatti időszakban hova jáijanak 
az óvodás gyerekek - elmondta, hogy már ko
rábban is javasolták az ideiglenes elhelyezés al
ternatíváinak felvázolását, de ez mindeddig nem 
történt meg. Dr. Bíró Ferenc szerint az elmúlt fél 
év alatt erre megvolt az elegendő idő, és hang
súlyozta, hogy a város nem teheti meg, hogy le
mond erről a nagyberuházásról, hiszen azzal 
csak az időt vesztegetnék. Hohmann János al
polgármester elmondta, hogy a levél aláírói nem 
a gyerekek, és nem is a kivitelező cég ellen kí
vántak felszólalni, hanem csak arra szerették 
volna ráirányítani a figyelmet, hogy a költsége
ket jobban kellett volna mérlegelni. Spannenber- 
ger János is osztotta az utóbbi véleményt, és 
hangsúlyozta, hogy a helyzet súlyosságára sze
rették volna figyelmeztetni képviselőtársaikat. 
Néhány képviselő javaslatára a testület április 6- 
án, rendkívüli ülésen tárgyalta újra az óvodafel
újítás ügyét, erről következő lapszámunkban 
olvashatnak tudósítást.
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ÁPRILISI PROGRAMAJÁNLÓ
április 10., szombat
18.00 A Zengővárkonyi Hagyo
mányőrző Egyesület Disznótoros 
című műsorának bemutatója és 
táncháza.
Helyszín: művelődési központ 
Vendég: A Szentlászlói tánccso
port.
A műsort a Pécsváradi Városi Tele
vízió élőben közvetíti:

Magyar Költészet Napi rendezvényeink:
április 14., szerda
17.00 Olvasókör
Helyszín: KJÁMK Városi Könyvtára. Téma: kedvenc vers
április 19., hétfő
14:00 Kistérségi szavaló verseny
Helyszín: művelődési központ

április 23., péntek
Pécsváradi Szent György Napi 
Borverseny
Helyszín: művelődési központ 
Aminták leadási ideje: 2010. ápri
lis 20., kedd 8-17 óra, helye: mű
velődési központ.
Nevezési díj: 600 Ft fajtánként, 
kérjük, hogy egy fajtából 2 üveg
gel hozzanak!
A borverseny eredményhirdetése április 23-án, pénteken 18 órakor lesz a 
művelődési központ nagytermében, a bálon a jó zenéről a PRESS zenekar 
gondoskodik.
Báli belépő: 600 Ft/ fő, melyből nevezésenként ajándékba adunk egyet! 
Vacsora: vegyespörkölt, burgonya, savanyúság. Ara: 800Ft/ fő. Szakács: 
Kreutz András. Kérjük, vacsoraigényüket legkésőbb április 21., szerda, 16 
óráig az összeg befizetésével jelezzék.
Bővebb információ: 72/465-123, muvhaz@pecsvarad.hu

április 24., szombat
Német Nemzetiségi Gyermek- és If
júsági Fúvószenekarok Regionális 
Találkozója
13.30 Térzene a művelődési köz
pont előtti téren
14.00 Köszöntőt mond dr. Bíró Fe
renc, Pécsvárad Város Polgármes
tere és Szugftl József, a Baranya 
Megyei Német Önkormányzatok 
Szövetségének elnöke 
Szakmai programok a művelődési központ színháztermében 
Megnyitót mond Erdei Ferenc, a Magyarországi Német Ének-, Zene- és 
Tánckarok Szövetsége Kulturális Bizottságának elnöke
17.30 Gála
Zárszót mond Heilig Ferenc, a Landesrat elnöke

április 25.
A Város Napja
Várunk mindenkit (családokat, ba
ráti társaságokat, civil szervezete
ket) a várkertbe, aki jó hangulatban 
szeretné ezt a vasárnapot eltölteni.
9:00 Német nyelvű mise a katoli
kus templomban
10:00 Térzene a Templom téren 
Várkerti programok:
A pécsváradi amatőr művészeti együttesek műsorai és játékos vetélkedő a
PIFÖ és Tarkabarka Alapítvány szervezésében
„Végvár”- légvár, körhinta, trambulin, óriáscsúszda (ingyenes)
A sátorban büfé üzemel!

április 28.
19:00 Világjáró Klub
Az előadás témája: Skócia
Helyszín: művelődési klub

V Á R H í R ADÓ
Szezonkezdés a pécsváradi várban

A Szent István alapította egykori bencés kolos
torban is megkezdődött a tavaszi-nyári szezon. 
Az elmúlt év végén jelentős felújítások zajlottak 
a várban, a téli szünetet követően pedig április
tól ismét teljes nyitvatartással üzemel a vármú
zeum. A vár menedzseléséért felelős Gászné 
Bősz Bernadett, valamint a vár üzemeltetői már 
javában készülnek a turisztikai szezonra: ven
dégcsalogató kiadványok hirdetik a helyi szállót, 
elkészült a turistáknak szóló vendégkártya, és 
helyi programcsomagok kerültek összeállításra. 
A múzeum április 1-jétöl újra teljes nyitvatar
tással várja vendégeit keddtől vasárnapig 10 
és 18 óra között. Csoportokat, előre bejelentke
zett látogatókat ettől eltérő időben is szeretettel 
fogadnak. Bejelentkezés a 30/2206-370-es tele
fonszámon. Itt kérhetnek csoportvezetést, me
lyet csak előzetes igény esetén tudunk 
biztosítani. A látogatók egyetlen belépővel meg
tekinthetik a múzeum kiállítását, a romkertet, a 
XI. századi várkápolnát és a Kígyós-emlékkiál
lítást. Érdemes annak is visszatérni, aki akár a 
közelmúltban járt itt, hiszen a tél folyamán régi 
álom valósult meg: az ezeréves várkápolna pad
lóburkolatot kapott 100 éves padlástéglák for
májában. Csodálatos, ritkán elérhető élmény 
néhány percig a történelmet, az évszázadokat 
magunkba szívni ezen a helyen!
A késő ősz folyamán a mosdókat is felújították, 
így modem, komfortos illemhelyet találhatunk

a barokk kori kovácsmühely pincéjében. Szintén 
még a tavalyi év végén fejeződött be a kapube
járó (az egykori csapóhíd nyomai ma is jól ki
vehetők, a farkasverem felett), valamint a 
„szakállszárítóra” vezető lépcsősor korlátjának 
felújítása. Ma már ismét szép és biztonságos, a 
róla nyíló panoráma pedig továbbra is felejthe
tetlen: a Zengőtői a Szársomlyóig tekinthetünk 
körbe. Nemcsak a múzeum, hanem a műemlék
együttesben található étterem és szálló is szépült, 
fejlődött a téli pihenő alatt, így például rövidesen 
elkészül a grillterasz átalakítása.
A sajtó munkatársai és néhány, az üzemeltető 
munkáját korábban is segítő közreműködő se
gítségével, és természetesen a jól képzett, frissen 
alkalmazott szakácsok jóvoltából összeállt az új 
étlap\ A múlt hét péntekén „próbaevésre” hívták 
az említett személyeket, akik a 15 fogásból álló 
menüsor minden egyes tétele után véleményt 
írtak az elfogyasztott ételről: ízéről, a társított kö
retekről, a tálalás, a felszolgálás minőségéről. 
Ezeket figyelembe véve alakult ki az étlap, mely 
halat, kacsát, bárányt és számos különleges fi
nomságot tartalmaz.
Az aktív, tevékeny programokat kereső vendé
gekre is gondoltak: épül az íjászpálya, és számos 
egyéb, ún. garantált programot is meghirdettek: 
túrákat, melyek kiinduló- és végcélja a vár, s 
melyhez telepakolt hátizsákot is ajándékoznak; 
kézműves tevékenységeket, mesedélutánt - 
mindezekről a város új, vendégváró honlapján

tájékozódhatnak: www.pecsvarad.info.hu.
A szezon további újdonsága a Pécsváradi Ven
dégkártya bevezetése: a számos kedvezményre 
jogosító kártyát április 10-től kapja meg minden 
Pécsváradon megszálló vendég (legalább egy 
vendégéjszaka esetén) a szálláshelyen. A kártyá
val kedvezményesen látogathatnak el például a 
várba, a Samu Géza Múzeumba, a környékbeli 
látnivalókhoz, olcsóbb jegyet válthatnak a helyi 
Tanuszodába és a Mecsextrém Parkba, de szá
mos vendéglátóhely és szolgáltató is csatlakozott 
az akcióhoz. A kedvezmények folyamatosan bő
vülő köréről a honlapon, illetve a szállásadóknál 
elhelyezett tájékoztató füzetből értesülhetnek az 
érdeklődők.
A csupán egyetlen napra vagy rövidebb időre ér
kező vendégeink sem maradnak ajándék nélkül. 
Április I-jén és 2-án minden kedves várlátogatót 
helyben készült teákkal ajándékozunk meg - em
lékeztetve a bencések gyógyító munkájára!

mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu
http://www.pecsvarad.info.hu
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Alsós tagozatos híreink

A D.A.D.A. bűnmegelőzési program márciusi 
állomásaként Timi néni ezúttal szituációs játé
kokkal jelenítette meg, mit kell tenni, ha bűn- 
cselekmények áldozatává válunk.
Március 6-án a Koch Valéria Iskolaközpontban 
rendezték meg a körzeti német szavalóversenyt, 
melyen kategóriájában Kleisz Ottó 2.b osztályos 
tanuló jutott tovább. Gratulálunk neki és felké
szítőjének, Gungl Lászlónénak!
Kodolányi Jánosról, iskolánk névadójáról emlé
keztünk meg március 12-én az író egykori lakó
házánál, a Vár utcai óvoda épületénél. A 
negyedik osztályosok szép műsora felelevenítette 
Kodolányi Pécsváradon töltött gyermekéveit; 
írásaiból elénk tárult a múlt század eleji település 
lakóival, szokásaival együtt. Köszönjük Bogdán 
Márió, Prigli Barbara és Széki Roland 4.a, vala
mint Farkas Gergő, Hering Vivien, Penczel Ri- 
chárd, Poller Péter 4.b osztályos tanulók 
színvonalas felkészülését Szakálosné Panta 
Dóra és Blum Marianna tanító néniknek is. 
Márciusban belső továbbképzést tartott az alsó 
tagozaton tanító pedagógusoknak Bertók-Csen- 
terics Andrea a sajátos nevelési igényű tanulók 
fejlesztési módszereiről.
Erdei iskolai oktatáson vehetett részt a 4.a osz
tály március végén.
Március 31-én rendeztük az iskolai szavalóver
seny elődöntőjét, melyen 51 alsó tagozatos és 19 
felsős tanulónk vett részt.

Zrínyi Ilona matematikaverseny
Február 9-én iskolánk is otthont adott a Zrínyi 
Ilona megyei matematikaverseny számára. 
Pécsváradot 17 tanulónk képviselte. Mellettük 
Berkesd, Hidas és Mecseknádasd diákjai oldot
ták meg az érdekes, gondolkodást igénylő, nem 
könnyű feladatsorokat. Poller András 6.b osztá
lyos tanulónk az előkelő 6. helyezést érte el, aki 
az ünnepélyes eredményhirdetésre is meghívót 
kapott. Gratulálunk Andrásnak a szép sikerhez, 
valamint felkészítő tanárának, Poller György
nek. További eredményes munkát kívánunk!

Német nyelvű vers-és prózamondó 
verseny

Előző számunkból sajnálatos módon kimaradt 
a következő fontos hír: Február 20-án iskolán
kat hat tanuló képviselte a Mindszentgodisán

17EKÜÍSS Ta deinTmuttersprachf aotI

megrendezett német nyelvű vers-és próza
mondó versenyen, ahonnan az országos dön
tőbe két gyerek jutott be: Török Alexandra 8.c 
osztályos tanuló prózával ért el 1. helyezést, 
tanárnője Mosonyi Katalin; Kleisz Bálint (ké
pünkön) a 6.b-ből egy véméndi nyelvjárásban 
előadott vicces történettel szintén első lett a 
kategóriájában. Felkészítő tanára Máj érné Petz 
Anna. Elnézést kérünk az érintettektől. A ki
váló eredményhez gratulálunk, szurkolunk a 
májusi döntőn!

Sakk diákolimpia
A sakk diákolimpia március 13-ai pécsváradi 
döntőjén az alsó tagozatos korcsoport verseny
zői bronzérmet nyertek. A csapat tagjai: Csá
szár Tamás, Poller Péter, Varga Miklós, 
Zsigrai Balázs. A felső tagozatosok a 4. helyen 
végeztek. Csapattagok: Bera Krisztián, Hoh- 
mann Ervin, Kopa Marcell, Poller András, 
Stang Károly. A verseny megyei döntőjét 27- 
én, szombaton rendezték Pécsett, melyen Pol
ler András 6. b osztályos tanuló 3. helyezést 
ért el. Gratulálunk a szép sikerhez!

Március 15-ei ünnepi műsor
Az ünneplők március 15-én 10 órakor a Kos
suth téren többek között a Kodolányi János 
ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskolájá
nak műsorát láthatták. Az előadásra sok gya
korlással és próbával készültünk, melyek 
többször vicces hangulatban teltek. A műsort 
azonban már fegyelmezetten adtuk elő az erős 
szél ellenére is. Előadásunkat az iskola ének
kara kísérte. A zenei kíséretet az Üzenet a kert
ből zenekar adta. A műsort Friesz Péter tanár 
úr tanította be, Lantos Istvánná tanárnő volt a 
segítségünkre, az énekkarosokat Boris Sán- 
dorné tanárnő készítette fel. Az előadásban 
több vers is elhangzott. A műsor után finom 
enni- és innivalóval vártak bennünket. Az ün
nepség végül koszorúzással fejeződött be.

Fuller Botond, Hertrich Adrienn, Ömböli 
Gréta, Panta Kamilla, Schnell Bianka,

Weigert Kaludia (5. b)

Rendkívüli irodalom óra 
Figura Edével

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is 
meghívtuk iskolánkba Figura Edét, aki már

cius 18-án egy rendkívüli irodalom órát tartott 
a felső tagozatos gyerekeknek. „Rímhányó” 
Romhányi József Szamárfül című kötetéből 
válogatott verseket, melyeket gitárkísérettel 
adott elő. Közel 30 tanuló vett részt a színvo
nalas előadáson, akik pompásan szórakoztak, 
többen már jelezték is, hogy jövőre újra sze
retnének hasonló irodalom órát látni.

Szondi József matematikaverseny
A felső tagozat adott otthont a 26-án megren
dezett Szondi József körzeti matematika ver
senynek. A versenyen jelen volt Szondi 
Józsefné is. A versenyzők - összesen 73 tanuló 
- Pécsváradon kívül Hosszúhetényből, Me- 
cseknádasdról, Geresdlakról, Hidasról és 
Nagypaliból érkeztek. Eredmények:

4. évfolyam:
1. Poller Péter (Pécsvárad) 2. Füleki András 
(Hosszúhetény) 3. Walter Anna (Pécsvárad)
5. évfolyam:
1. Hegyi Krisztina (Hosszúhetény) 2. Port Ale
xandra (Mecseknádasd) 3. Vörös Blanka 
(Pécsvárad)
6. évfolyam:
1. Poller András (Pécsvárad) 2. Schleicher 
Máté (Geresdlak) 3. Szondi Renáta (Mecsek
nádasd)
7. évfolyam:
1. Hegyi Zoltán (Hosszúhetény) 2. Kiss Patrí
cia (Geresdlak) 3. Walter Benedek (Pécsvárad)
8. évfolyam:
1. Gyenis Martin (Pécsvárad) 2. Becker Noémi 
(Pécsvárad) 3. Jéhn Márk (Pécsvárad)

Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, 
Szabó Gyöngyi

ISKOLAI SPORTHÍREK

Labdarúgás
MGYLSZ körzeti teremtornák
I. korcsoport: 1. Pécsvárad 2. Hosszúhetény 3. 
Mecseknádasd
Legjobb pécsváradi játékosok: Resch Róbert, 
Matesz Kornél, Takács Tamás, Markovics H. 
Balázs, Kovács Bálint
II. korcsoport: 1. Pécsvárad 2. Hosszúhetény 
3. Mecseknádasd
Játékosok: Prigli Barbara, Penczel Richárd, 
Marcsik Máté, Kelemen Róbert, Bakó Máté, 
Szendrői Bence, Farkas Gergő, Zsigrai Balázs
III. korcsoport: 1. Pécsvárad 2. Mecsekná
dasd 3. Hosszúhetény 4. Hidas 
Játékosok: Jéhn Máté, Bognár István, Kresz 
István, Bayer krisztián, Tamicza Bence, Poller 
András, Gradwohl Erik
Úszás
Kistérségi Aquatlon Tour (Komló, 03.13.) - 
Első forduló
Csapatverseny: I. Pécsvárad
Egyéni verseny: Lányok: 1. Prigli Barbara 4. 
Hering Vivien
Fiúk: 1. Kelemen Róbert 2. Szendrői Bence 
A versenysorozat második fordulója május 29- 
én lesz Pécsváradon.

Gelencsér János 
testnevelő
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ÓVODAI HÍREK
Rámosolygott a szerencse a pécsváradi 

óvodára

2009 novemberében a „BlikkNők” c. újságban 
jelent meg egy pályázati felhívás a nagycsalá
dosok megsegítésére. 100 rászoruló családnak 
5 millió értékű élelmiszer csomagot sorsoltak 
ki - családonként 50.000 Ft értékben. A cso
magok élelmiszert és játékot tartalmaztak. 
Pécsváradon - Kochné Kovács Györgyi óvo
dapedagógus jóvoltából - a Batancs család 
nyerte az ajándékcsomagot, amellyel nagy örö
met okoztunk a családnak, hiszen négy kis
gyermeket nevelnek, szerény anyagi 
körülmények között. Örülünk, hogy ezzel is 
hozzájárultunk ahhoz, hogy szebb legyen egy 
család karácsonya.

Szintén tavaly ősszel indította el a Tchibo Kft. 
az „Együtt az óvodákért” elnevezésű kampá
nyát, melynek céljául a magyarországi óvodák 
támogatását tűzte ki. A kávégyártó cég 6 x 
600.000 Ft-tal támogatta a nyerteseket, 60 éves 
jubileuma alkalmával. Az ünneplésnek azt a 
különleges módját választotta, hogy megszó

ZENEHÍRADÓ
Újabb sikerekkel gazdagodtak a Pécsváradi 
Alapfokú Művészeti Zeneiskola növendé
kei, akik a Megyei Vonós és Vonóskamara 
Találkozójón vettek részt március 19-én. A 
Siklóson megrendezett szakmai napon 
Benkő Alexandra (gordonka) arany minő
sítésben részesült, Marton Zita, Hertrich 
Adrienn, Merkl Adrienn és Kuczora Do- 
rina (hegedű) pedig bronz fokozatú elisme
rést vehetett át. Felkészítő tanáruk: 
Hangyásiné Szabó Hedvig és Naszvadiné 
Podányi Eszter. Zongorán kísért: Papp 
Gyuláné.

lította a szülőket, nagyszülőket és minden érin
tettet, hogy kávévásárlásukkal segítsék hozzá 
óvodájukat a nyereményhez. A sorsolás január 
14-én volt, amelynek eredményeként az ország 
több száz óvodája közül a Pécsváradi Vár utcai

óvodát is kisorsolták (Képünkön). A szervezési 
munkák lebonyolításában köszönet illeti 
Kochné Kovács Györgyi óvodapedagógust, 
valamint a Józsa - Beck családot, és azokat a 
szülőket, akik részt vettek a játékban.

Örömmel vettük tudomásul, hogy a szintén 
sok szép eredményt maga mögött tudó 
trombita szakos növendékünk, Varga Vik
tor felvételt nyert a Pécsi Művészeti Szak- 
középiskolába. Gratulálunk és sok sikert 
kívánunk neki a továbbiakban is! Felké
szítő tanára Wagner József volt.

Elkészült
a Szentháromság-szobor

Elkészült a Szentháromság-szobor műem
léki helyreállítása, Asztalos György és 
Lovas Dániel kőszobrász restaurátor vala
mint Karácsony Zsolt szobrászművész 
munkája nyomán. A patinás tér a három 
éve felújított városházával és a szinte újra
alkotott Szentháromság szoborcsoportjával 
ismét dísze lett a város központjának.
A négy templomtéri szobor restaurálását is 
befejezték. Következik a szobrok alapo
zása, a szigetelés elkészítése, majd végleg 
helyére kerülhet Nepomuki Szent János, 
Szent Vendel, Szent József és Mária alakja. 
A felújítást Pécsvárad város végeztette el 
pályázaton nyert pénzből.

Kép és szöveg: Gállos Orsolya
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Ha unod magad otthon..
Egy klub a kikapcsolódásért

„ Unatkozol délután? Nincs egy jó hely, ahova 
be lehetne ülni? Társaságra vágysz, vagy csak 
beszélgetni szeretnél? Hiányoznak a barátaid? 
Gyere el az Ifjúsági Klubba! ” — hirdeti magát 
a volt tűzoltószertárból néhány éve átalakított 
Ifjúsági Klub, ahol most néhány, a fiatalok 
iránt elkötelezett kezdeményező a klub újra
élesztését tűzte ki célul.
A sokáig üresen álló egykori szertárat a Pécs- 
váradi Ifjúsági Önkormányzat „vette keze
lésbe” néhány évvel ezelőtt, amikor jelentős 
felújítási munkálatokat követően ifjúsági klub- 
helyiséggé avatták az épületet. A klubot ekkor 
kezdték el használni helyi amatőr zenekarok 
próbateremként, de a helyi Baba-mama klub is 
az időközben az épület udvarán kialakított 
mini-játszótéren, vagy a filcszőnyeggel és bab
zsákokkal berendezett klubhelyiségben tartotta 
játékos foglalkozásait.
Időközben beindultak a szélesebbkörü ifjúságot 
megcélzó klubfoglalkozások is, hiszen a klub 
eredeti célja volt, hogy egy alternatív lehetősé
get teremtsen helyi, valamint bejáró fiataloknak 
a szabadidő, elsősorban a délutáni „üres órák” 
eltöltésére. Hasonló céllal indult el 2007 őszén 
a Kaptár klub is. A kezdeti nehézségek - pél
dául a fűtés megoldása - ellenére a klub egy 
tanéven keresztül aktívan működött, helyt adott 
az INDÍT Közalapítvány drogprevenciós kép
zésének, illetve a DIA (Demokratikus Ifjúsá
gért Alapítvány) foglalkozásainak. A fiatalok 
több helyi önkéntes akcióban is részt vettek, 
mint például a Kossuth tér rendbetételében, az 
adventi vásáron, vagy az önkéntes fiatalok nap
ján. A klubozó fiatalok ekkor leginkább végzős 
középiskolásokból és szakiskolásokból tevőd
tek ki - így sajnos szépen lassan meg is szűnt, 
amikor a klubéletet összetartó fiatalok mun
kába álltak.
A második „nekifutás” már a helyi igényeknek 
köszönhető, hiszen ekkorra már többen jelent
keztek, hogy igénybe vennék a helyiséget, vi

A ZENGŐ NÉPTÁNC EGYESÜLET HÍREI
Népdalverseny

Katona Bálint, egyesületünk táncosa Budapes
ten, országos népdalversenyen 3. helyezést ért 
cl. Ezt megelőzően a megyei verseny különdíját 
és a régiós népdalverseny első helyét szerezte 
meg. Gratulálunk neki! Felkészítője Katonáné 
Gunszt Andrea.

Néptáncoktatás

Az általános iskolás korosztály néptánc oktatását 
januártól Kácsor Klaudia "C" kategóriás néptán
coktató, a Mecsek Néptáncegyüttes táncosa vette 
át. Próbájuk minden pénteken, 15.00-tól van a 
pécsváradi művelődési központban, melyre vár
juk az érdeklődő kicsiket és nagyobbakat 5-8 és 
9-13 éves korig. Ifjúsági-felnőtt csoportunkba 
is várunk még jelentkezőket. További két tánco
sunk kezdte meg néptáncoktatói tanulmányait. 
Ok az utánpótlás nevelésben fognak részt venni. 
Ez évtől kihelyezett csoportként a Berkesdi Ál
talános Iskolában is oktatunk népitáncot ber
kesdi, szilágyi és perekedi fiatalok, gyermekek 
részére. Itt 36 gyermek ismerkedik vidékünk és 
a Dunántúl tánckincsével.

szont sokáig problémát jelentett a „felnőtt” fel
ügyelet, amely korábban önkéntes alapon mű
ködött. így a szervezők nagyon megörültek 
annak, amikor két, szakmai gyakorlatát Pécs- 
váradon töltő ifjúságsegítő szakos hallgató, 
Kitti és Laci, lelkesen vállalta a felügyeletet, 
valamint a klubfoglalkozások megtartását. Idő
közben csatlakozott egy szociális munkás szak
ember, a pécsváradi Napirana Joazihno, így 
most végre hosszú idő után lehetőség nyílhatott 
arra, hogy felváltva, hetente két délután nyitott 
kapukkal váiják a klubba betérő fiatalokat.
A klub beindításának kezdeti nehézségei elle
nére most már egyre rendszeresebben használ
ják a helyi és környékbeli fiatalok a 
klubhelyiség „szolgáltatásait”: a csocsót, kár
tyát, a dart’s-ot, vagy éppen a kényelmes kana
pét. Vannak, akik a busz indulásáig, vannak, 
akik a nyitvatartásig maradnak. A szervezők

Idei programjaink

Ifjúsági csoportunk Erdélybe, Székelyföldre ka
pott meghívást egy nemzetközi néptáncfeszti
válra. Ebben az évben is megrendezzük 
kézmüves-és tánctáborunkat erdélyi testvértele
pülésünkön, Máréfalván. Mivel családi tábor
ként szervezzük, a legkisebbek is részt vehetnek 
a programban, szüleikkel együtt. Júniusban a 
Szent Iván éjszakai programunkhoz kapcso
lódva kiállítást szervezünk vidékünk viseletéi
ből, átölelve nemzetiségeink 
viseletéit is. Kéijük, akinek birto
kában van különleges viseleti 
darab, szép hímzés, vagy szőttes, 
és hozzájárul ahhoz, hogy fotóját, 
vagy az eredeti darabot kiállítsuk, 
jelezze a zengoneptancegyesu- 
Iet@citromail.hu e-mail címen, 
vagy a 465-703-as telefonszámon 
az esti órákban. Természetesen a 
kiállítás után visszaadjuk a kiállí
tott tárgyakat eredeti tulajdono
suknak. Közreműködésüket előre 
is köszönjük!
Az egyesület vezetősége és tagjai 
köszönik mindazok segítségét,

azonban egyelőre nem elégedettek a létszám
mal (2-7 fő), ezért is szeretnének minél több 
csatornát megragadni a népszerűsítésre. Annál 
is inkább, mivel a következő időszakban több, 
közösséget megmozgató eseményt terveznek. 
A csoport szabadtéri főzést, kirándulást, bicik
litúrát, valamint április folyamán egy közösen 
megtervezett beltéri falfestést szeretne szer
vezni. Mindezekhez várják a jó időt és a to
vábbi fiatalok csatlakozását.

Bővebb információ:
Böröcz Lívia muvhaz@pecsvarad.hu, 72/465- 
123

A klub nyitvatartási ideje: hétfőn és csütörtö
kön, 12.30-15.00 között 
Helye: Pécsi országút 2., (a könyvtár és a régi 
malom épülete között)

akik adójuk 1%-val segítették egyesületünk mű
ködését. Az így befolyt összegből ez év szept
emberétől folytatjuk játszóházunkat, melyet a 
Tarkabarka Alapítvánnyal közösen szervezünk. 
Akinek módjában áll még ez évben a felaján
lásra, a következő adószámon megteheti: 
19032502-1-02.
Korcsoportjaink próbájáról, egyesületünkbe való 
jelentkezésről, programjainkról további felvilá
gosítást a zengoneptancegyesulet@citromail.hu 
címen kérhetnek. Katonáné Gunszt Andrea

mailto:zengoneptancegyesu-Iet%40citromail.hu
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Március 15-ére emlékezve
folytatás az 1. oldalról

A nemzetközi pénzvilág befolyása alatt álló glo
bális vállalkozók szemet vetettek a még tulajdo
nunkban lévő termőföldekre is. A magyar 
lakosságra az elmúlt években szinte rátukmált 
hitelek és a mára már kezelhetetlen és visszafi- 
zethctetlen államadósság miatt joggal mondhat
juk, ez az ország már szinte nem a miénk. Lassan 
rabszolgák leszünk saját hazánkban. A globali
záció előnyei mögött nem akarjuk felismerni a 
kis emberek, kis közösségek, kis nemzetek ki
szolgáltatottságát és tehetetlenségét. Ez a szel
lemi, gazdasági és nemzeti értékeinket pusztító 
világrend jelenleg válságban van. A gátlástalan 
profitéhségre alapozott fogyasztás és a fenntart
ható fejlődés ígérete még újraélesztheti, de az új
bóli megerősödése már nem lesz hosszútávú.
A világ gondolkodó fele már tudja, a földi lét 
csak más módon őrizhető meg. Vissza kell térni 
a szociális piacgazdaság mindenki számára el
fogadható modelljéhez, amely biztonságot 
nyújthat a kisember számára és garanciát biztosít 
a jövendő nemzedékeknek is. Olyan erős álla
mokat és uniókat kellene kialakítani, amelyek 
képesek ellenállni a pénzvilág nyomásának, meg 
tudják őrizni értékeinket, meg tudják védeni a 
földet és jövőnket! Ehhez azonban más szemlé
let kell, más politika, más kormány és más poli
tikusok. A jelenleg hazánkban érzékelhető 
társadalmi apátiának csak egyik oka a gazdasági 
válság. A másik ennél sokkal súlyosabb ok: a 
kormányzati szinten vezérelt társadalmi érték- 
vesztés. A világ valamennyi országában szinte 
minden világvallásban megfogalmazott általá
nos emberi értékek és törvények megsértése, 
lábbal tiprása a legnagyobb bűne az elmúlt évek 
kormányzásának. Eljutottunk addig, hogy egy 
országvezető nyíltan bevallott hazugságát igaz
ságbeszédnek, a lopást ügyeskedésnek, a korrup
ciót lobbizásnak nevezik. A történelem során, 
amikor egy állam vezetése ilyen mélyre süllyedt, 
általában népfelkelés, forradalom, esetleg kato
nai puccs következett be minden olyan ország
ban, ahol ezeket az örök értékeket megsértik és 
ahol ezek számítanak.

Sajnos az elmúlt 50 év átmosta az emberek 
agyát. A Tízparancsolat, a Szent István-i törvé
nyek háttérbe szorultak. A világ és a magyar nép 
is csak úgy maradhat meg, ha visszatér az örök 
emberi alapértékekhez, ha a közerkölcs ismét 
helyreáll, ha a hazugság, a lopás, a korrupció el
nyeri méltó jutalmát. Ez csak úgy történhet 
meg, ha az országot hiteles pártok és politikusok 
vezetik, akik valóban a nemzet és a nép érdekeit 
szolgálják, akik vállalják tetteiket, és ha véte
nek, félreállnak. Ekkor fog a társadalmi közér
zete javulni és ettől fog javulni a kisemberek 
helyzete is.
Az örök értékrend része a társadalmi szolidaritás 
is, de ehhez csak az előzőekben felsoroltakon 
keresztül visz az út. Nem véletlenül kiált a „ma 
költője” Zúg március című versében:
„Én szemfedőlapod lerántom:
kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
a jognak asztalánál lopnak,
népek nevében! S te halott vagy?!
Talpra, Petőfi! Sírodat rázom: 
szólj még egyszer a szabadságról! ”
Miben volt más az akkori forradalom élére álló 
elit, és miben a mai? Miben volt más az akkori 
polgár, és miben a mai? Akkor a forradalmat és 
az országot vezető elit a saját sorsa fölé helyezte 
a nemzet sorsát, és a nép fiai is készek voltak 
meghalni is a hazáért.

Petőfi örökérvényű sorai is ezt támasztják alá: 
„Sehonnai bitang ember, ki most ha kell halni 
nem mer,
Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsü
lete... ”
Mondja a költő, és szavait viszhangozza a 
tömeg... esküszünk... esküszünk.
Vajon a mai Magyarországon hány ember lenne 
képes első szóra meghalni a hazáért vagy a sza
badságért? Vajon ma is azt jelenti mindenkinek 
a haza, mint 162 éve?

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma az a feladatunk, hogy éljünk és gyarapod
junk, jussunk előbbre életünk során. Mégis amit 
ők adtak nekünk, a nemzeti dallal, a 12 ponttal, 
az nemcsak az ő életüknek volt egy fényes szép 
napja, de az egész nemzet életének egy olyan 
pillanata, amely azóta is erőt ad nekünk, amikor 
egy szebb és boldogabb életről gondolkodunk. 
„1848, te csillag!” - kiáltott fel Petőfi.
Március 15-e az előttünk járók számára ugyan
olyan, mint számunkra, egy boldogabb kor gyer
mekeinek számára, és mint az égen a hajósoknak 
a sarkcsillag, mutatja az utat. S ha borult is az ég 
és a felhők el is takarják olykor, a helyéről el 
nem mozdul, s mihelyt fordul az ég, újra fénye
sen ragyog. így mutasson utat nekünk ma is, és 
így őrizze meg 1848 emlékét.

G Ó L Y A H í R
Városunkban a tavasz beköszöntének biztos 
hírnökei a művelődési központ nagykémé
nyére érkező gólyák. Nem zavarta meg fé
szeképítő, javító munkájukat sem a 
sportcsarnok, sem a tanuszoda építése. 
Immár lassan két évtizede sokan kémlelik a 
nyár folyamán a fészekben zajló eseménye
ket, izgalommal várják a kisgólyák felnövé
sét, első szárnypróbálgatásukat. Csakúgy, 
mint az érkezésüket. A társasház lakói ez 
évben is boldogan jelezték, pontos időpont 
megjelölésével a nagy eseményt. Rittemé, 
Ildikó hivott fel 2010. március 22-én, hogy 
11 óra 5 perckor leszállt az első gólya, majd 
két nappal később, 24-én megérkezett a 
párja. Vigyázzunk rájuk, őrizzük nyugalmu
kat, legyünk jó házigazdák, hogy ősszel 
ismét örvendetes hírekről számolhassunk 
be. Természetvédők, madárfigyelők által 
nyilvántartott fészekről és lakóiról van szó.

(D.K.)

Horvátországi
vártúra

Egynapos kirándulást szervez a Pécsváradi 
Várbaráti Kör május 15-én, szombaton 
Horvátországba, Burján István muzeoló
gus vezetésével. Felkeresik Csáktornyán 
(Cakovec) az egykori Zrínyi-várat, elláto
gatnak az egyidöben horvát főváros Vá
rasd (Varazdin) festői városkájába, 
valamint a Zágráb melletti Samoborba, és 
útba ejtik Verőce (Virovitica) várát. A rész
letekről később lesznek információk.

Jelentkezni lehet hétfő délutánonként a 
Pécsváradi Várbaráti Kör egyesületi órái
ban, a művelődési házban.

A jelentkezésnél előnyt élveznek az 
egyesület tagjai.

ANYAKÖNVVI HÍREK
Kedves Szülők! Továbbra is lehetőség 
van az újszülöttek nevének és adatai
nak közzétételéhez az újságban. Az 
ehhez szükséges formanyomtatványok 
kitölthetők a védőnőknél, valamint a 
művelődési központban. A legfrisseb
ben regisztrált újszülöttek:

Pere Barnabás
Szül.: 2009. december 18. 

Pécsvárad

Tóth Flóra Emília
Szül.: 2010. január 28.

Pécsvárad

Csonka Izabella
Szül.: 2010. február 8.

Pécsvárad
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A KÖZÖSSÉGI KEREKASZTAL HÍREI
Tánc és gyűjtés a Város Napján

A Közösségi Kerekasztal idén is részt vesz a 
Város Napján, melynek április 25-én ad helyet 
a várkert. A tervek szerint újabb táncos műsor
számmal készülnek majd, emellett a MOL- 
Ökotárs Alapítvány által 500.000 forinttal 
támogatott vár melletti Mosó szépítésére gyűj
tenek majd a helyszínen.

Ismét tavaszi virágosítás
Április második hetére ütemezik az évelő növé
nyek kiültetétését a közterekre. A kerekasztal 
kéri a lakosságot, hogy támogassák az akciót 
évelő növényekkel, melyeket az Egészségügyi 
Centrumban adhatnak le dr. Wilhelm Andreánál. 
Kérik továbbá, hogy a gyökereket a kiszáradás
tól való megvédés érdekében alufóliába vagy 
polyetilén fóliába csomagolják. Az egynyári nö
vények kiültetését május 10-ére tervezik.

Városszépítés: a következő lépés a vár 
melletti Mosó

A kerekasztal legújabb akciójaként most a vár

MOTT JÁNOS 
emlékkiadvány készül

Kedves Pécsváradiak!
A Pécsváradi Füzetek helytörténeti soro
zatának keretén belül kerül hamarosan 
kiadásra a Mott János apátúrról (1920- 
1996) szóló emlékkiadvány.
Ehhez kérik a szerkesztők az Önök se
gítségét:
- Keresünk fotókat keresztelőkről, áldo
zásról, bérmálásról, esküvőkről és teme
tésekről, melyeket másolást követően 
visszaszolgáltatjuk a tulajdonosnak. A 
képanyagokat Gállos Orsolya nevére 
kérjük eljuttatni a művelődési köz
pontba. A képen kérjük feltüntetni, ki 
szerepel rajta, mely évben és ki a tulaj
donosa.
- Gyűjtjük továbbá azokat az emlékeze
tes történeteket, személyes emlékeket, 
anekdotákat, amelyek az apát úrhoz 
kapcsolódnak. Ezekkel kapcsolatban 
Bayer Alexandrát lehet keresni a 06- 
20/9969612-es telefonszámon vagy a 
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com email 
címen.

melletti Mosó megszépítésére kerülhet sor a 
nyertes pályázat segítségével. Ennek konkrét
lépéseit tárgyalta a kerekasztal március 25-ei 
összejövetelén. A késő ősz óta formálódó ter
vek szerint felújítják a régi kőtámfalat és a tér 
északi részén lévő kutat, kifoglalják a kőfal 
alatti forrást, valamint növényekkel, fajátékok
kal, padokokkal és szemetesekkel kialakított 
pihanőparkot hoznak létre, mely nemcsak a 
környékbeli és más pécsváradi lakosok, hanem 
a várba érkező látogatók kényelmét is szol
gálja. Mindezt a már megszokott módon, 
közös társadalmi munka segítségével hozzák 
létre, melyben számítanak minden kedves 
pécsváradi aktív segítségére!

Nyáron felszentelik a Mott-apát teret
A tavaly rehabilitált, korábban szintén elhanya
golt állapotban lévő közteret példaértékű közös
ségi munkával sikerült „életre kelteni”. A 
környékbeliek, sőt a pécsváradi lakosok egy
behangzó igenlésével a teret Mott János apátról, 
Pécsvárad egykori plébánosáról nevezik el. A
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A budapesti Andor Ilona Baráti Tárasaság 
Kodály Kórusa

meghívja Önt és kedves családját
A pécsváradi-pécsi indulástól a Magyar Örökségig” 

című kórushangversenyre 
2010. április 18-án, vasárnap 15 órakor 

a Pécsváradi Vár Dísztermébe,

melyet névadójuk, a 106 éve Pécsváradon született
Andor Ilona zenepedagógus, karnagy emlékére rendeznek

Vezényel: B. Horváth Andrea

Közreműködik vendégként
a Komlói Pedagógus Kamarakórus 

Vezényel: dr. Szabó Szabolcs

A műsorban Pitoni, Goudimel, Viski János, Kodály,Bartók és Bárdos 
művek szerepelnek.

Az Árpád-korból származó pécsváradi Vár 2010. április 18-án, a Nemzeti Műemlékvédelmi 
Napon ad otthont a kórushangversenynek.

A hangversenyre a belépés díjtalan.

Túra a virágzó bazsarózsákhoz 
Május 1-jén, szombaton rendezi hagyományos

„PEÓNIA-TÚRÁJAT”
Pécsváradi Várbaráti Kör.

Ezúttal Kulcsár Péter, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
természetvédelmi őre lesz a túravezető. Úticél a hosszúhetényi 

Nagymező bazsarózsa-telepe.
A kirándulás a Walter Gyula pincéjében elköltendő közös 

ebéddel zárul.
Az ebéd ára 1200,- Ft, melyre jelentkezni lehet a 

06 30 824 4980 mobil vagy 465 396 számon.

Indulás május 1-jén 10 órakor a Kossuth térről.

felszentelésre apát úr születésének 90. évfordu
lója alkalmából, június 27-én, vasárnap, 15 óra
kor kerül sor. Elkészült Rauschenberger András 
és a katolikus egyház segítségével az emlékkő. 
A krakkói márványba egy acélszürke márvány
betét került az apát úr gravírozott képével. Erre 
az alkalomra adja ki a Pécsváradi Várbaráti Kör 
a Pécsváradi Füzetek újabb kötetét Gállos Or
solya és Bayer Alexandra szerkesztésében. A 
kötet előzetes megrendelésére lehetőség van a 
művelődési központban, ugyanitt várnak az apát 
úrral kapcsolatban képanyagokat (szkenne- 
lésre), valamint olyan történeteket, anekdotákat, 
melyek az emlékfüzetbe is bekerülnek majd. Az 
avatásra ismét műsorral készülnek a szervezők.

Gyermektáboroztatás az adományokból
Az adventi jótékonysági vásáron összegyűlt 
adományokból, valamint a Család és Közösség 
Alapítványhoz érkezett 1%-os felajánlásokból 
12 gyermek táboroztatását finanszírozzák. A 
gyerekek angol nyelvű Biblia táborban vehet
nek részt idén júliusban.

mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com


XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM • 2010. ÁPRILIS

RENDŐRSÉGI HÍREK
9

Tisztelt Olvasók!

A legutóbbi lapszámban örömmel adtam hírt 
arról, hogy csak egy tucat bűncselekmény történt 
a Pécsváradi Rendőrőrs illetékességi területén. 
A jó idő beköszöntével sajnos megszaporodtak 
a kisebb vagyon elleni bűncselekmények, első
sorban a betörések. Minden alkalmat igyekszem 
megragadni, amikor bűnmegelőzési tanácsokat 
adhatok Önöknek.

A bűncselekmények elkövetési magatartásait és 
helyszíneit elemezve megállapítható, hogy több 
esetben a nappali órákban törnek be a külterületi 
hétvégi házakba, présházakba. Kérem, hogy a 
megelőzés érdekében járjanak nyitott szemmel,

Ismét felhívnánk a tisztelt pécsváradi lakosok, cégek, vállalkozók figyelmét, 
hogy 2010. március 1-jétől az alábbi telefonszámon éjjel-nappal elérhetőek 

vagyunk:

06-70-278-7115
Kérjük, hívjanak bennünket bizalommal kérdés, kérés, bejelentés esetén.

Legfrissebb híreink

Nemrégiben szerepelhettünk a Pécsváradi Városi Televízióban. A riportról po
zitív visszajelzéseket kaptunk, ezúton is szeretnénk megköszönni Füri Ferenc
nek a bemutatkozás lehetőségét. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több civil, 
illetve városi felkérést is kapunk. Ebben a hónapban többek között a március 
15-ei megemlékezés helyszíneit is mi biztosítottuk, és a helyszínek lezárását 
rendeztük. Várjuk továbbra is a felkéréseket, és természetesen a támogatók, il
letve tagok jelentkezését.

Fotó: Böröcz István

és ha gyanús, nem odaillő, idegen járművet lát
nak, jegyezzék fel a rendszámot, és értesítsék a 
rendőrséget, vagy a polgárőrséget!

Közös felelősségünk, hogy a vagyonbiztonságot 
megőrizzük, a közterületi bűncselekményeket 
megelőzzük. Ismételten kérem a szülőket, vala
mint minden pécsváradi lakost, figyeljenek a 
kisgyermekekre, fiatalokra! A rendőrség nem 
lehet mindenhol, összefogásra van szükség, 
hogy a csellengőket megóvjuk a rájuk leselkedő 
veszélyekről, hogy ne váljanak áldozattá vagy 
bűnelkövetővé!

Az előző lapszámban egy félreértés miatt nehez
telésemet fejeztem ki egy meg nem nevezett

helyi közszereplővel kapcsolatban, akinek a köz
területi szeméremsértésre való reakcióját firtat
tam. A félreértés tisztázódott, azóta levontuk a 
tanulságokat, és ezúton is szeretnék nyomatéko
san elnézést kérni a kijelentésemmel kapcsolat
ban. Reményeim szerint a továbbiakban is 
megfelelő kapcsolatot tudunk majd ápolni mind 
a helyi önkormányzattal, mind a város közintéz
ményeivel.

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

A tavasz első napján, március 21-én Böröcz 
István és Ács Tibor, a Civilek a Zengőért Moz
galom tagjai ismét terepszemlét tartott a Zen
gőn. Nem volt túl nagy a szemét, de elkelt a 
takarítás az esőbeállónál és a csúcson, amely 
az ünnepekre és a turista szezonra ismét tisztán 
várja a turistákat - akik nem szemetelnek, 
hanem leviszik a hulladékot a hegyről.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETÉNEK HÍREI
A nyugdíjasokat érintő változásokról 

kérdezhették a képviselőt
„Megkérdezzük a képviselőt” címmel rendezett 
fórumot március 4-én a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének helyi csoportja A kezdeménye
zők a fogyatékkal élők és a nyugdíjasok egyre 
kilátástalanabb helyzetére kívánták felhívni a fi

gyelmet, és egyben az országgyűlési képviselő, 
valamint a polgármester segítségét kérték a fel
merülő problémák megoldásában. Az esemé
nyen Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő 
és dr. Bíró Ferenc polgármester válaszolt a kér
désekre, melyek a közelmúltban bevezetett tör
vényekkel, rendeletekkel kapcsolatban tettek fel. 
Központi téma volt az úgynevezett rehabilitá
ciós járadék bevezetése, mely arra lenne hiva
tott, hogy munkába állítsa a megváltozott 
munkaképességű embereket. A fórum kezdemé
nyezői szerint azonban a nyugdíjak megvoná
sán túl nem történik érdemben semmi, szociális 
járadékot ítélnek meg az érintetteknek, ami két- 
ségbeejtően kevés összegű (27.000 forint). A re
habilitációra nem kerülhet sor, hiszen nincsenek 
alkalmas munkahelyek, így a rendelet eredmé
nye csak az elszegényedés növelése.
Emellett szóba került a segédeszközök drágu
lása, a gyógyszeráremelés, és sokan nehezmé
nyezték egyes gyógyszerek közgyógylistáról

való kivonását is. A fogyatékkal élőket tömörítő 
szervezetek állami támogatásának jelentős 
csökkentése is súlyos problémaként merült fel, 
hiszen ezzel az érdekvédelem is ingataggá vált. 
A méltányossági nyugdíjemeléssel kapcsolat
ban dr. Hargitai János elmondta, hogy személy 
szerint megalázónak tartja és eltörölné, helyette 
a differenciált nyugdíjemelést támogatná.
A fórum elérte célját. Közel százan vettek részt 
a rendezvényen. Sokan kérdéseikre helyben 
kaptak választ, néhányuk kérdésének megvála
szolása egy kisebb utánajárást igényel majd. 
Képviselő úr és polgármester úr is Ígéretet tett, 
hogy foglalkozik a problémákkal. Egy év múlva 
újra találkozunk, ahol beszámolnak arról, mit 
sikerült tenni értünk.
Egyesületi fogadónap: április: április 22., 9-12 
h; május 4., 14-15 h 
Klubnap: május 4., 15 h 
A Város Napja rendezvényre jelentkezni lehet 
április 22-ig Gungl Jánosné, Marikánál.
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PÉCSVÁRADI SPARTACUS SPORTKÖR
Éves közgyűlés 2010

Március 11-én tartotta a pécsváradi sportkör 
éves közgyűlését, melyen az elmúlt év sportélet
ének és az egyesület pénzügyi mérlegének átte
kintésére került sor. Ez alkalomból osztották ki 
a sportkör elismeréseit is a tavalyi év legjobb 
sportolóinak, a jelenlévők pedig kérdéseket te
hettek fel, véleményezhették a helyi sportéletet 
és az elnökség munkáját.
Spannenberger János, az egyesület elnöke kö
szöntötte az egyesület 48 megjelent tagját és az 
érdeklődőket az összejövetelen, melyen jelen 
volt dr. Fenyvesi János jegyző és Fullér Péter, 
az önkormányzat pénzügyi csoportjának veze
tője is. Az elnök ismertette a szakosztályvezetők 
szakmai beszámolóit, melyek az elmúlt év 
sporteredményeit emelték ki, összegezték az ed
digi munkát és felvázolták az esetleges problé
mákat, hiányosságokat.
A pénzügyi áttekintés során elmondta, hogy az 
elkeserítő körülmények enyhítése érdekében 
sportköri elnökként annyit sikerült elérnie, hogy 
ne 2 millió forinttal, hanem csak 1 millió forint
tal kurtítsák meg a sportra szánt összeget. Újabb 
problémát jelenthet azonban, hogy 2010-ben 
újra csökkeni fog a támogatás. Visszaszolgáltat
ták viszont az önkormányzat részére az 1 millió

forintos kölcsönt. Mindemellett megállapította, 
hogy a tavalyi év költségvetésének csökkenté
séhez szinte minden szakosztály sikeresen hoz
zájárult.
A labdarúgással kapcsolatban kiemelte, hogy 
véleménye szerint egyoldalúak azok a kritikák, 
amelyek a sportkör anyagi helyzetének tudják 
be a sikertelenségeket, ugyanis 2008-ban még 
adott volt a megfelelő működéshez szükséges 
pénzügyi háttér. Az elnök szerint a sok sérülés, 
és a szakmai-morális okok is nagymértékben 
hozzájárulhattak a kudarcokhoz, melyekkel a 
tavalyi évet is zárták. 2009-ben például egyetlen 
bajnoki találkozóról sem sikerült nyertesként tá
voznia a csapatnak - Pécsvárad történetében 
ilyenre talán nem is volt eddig példa. Nehezítő 
körülményként említette még meg, hgy mind
eközben nagyon sok játékos átigazolt, kezd ki
fogyni az utánpótlás, és egyre kevesebben 
fektetnek be a labdarúgásba. Saját hibájaként 
könyvelte el, hogy mindezek mellett megszün
tette az edzői szerződéseket, amelyekre valóban 
nem votl pénzügyi fedezet. Az elmúlt időszak
ban sorozatos edzőváltásra kényszerültek, és a 
szakosztály élén is történtek változások: Gungl 
László 2008 nyarán mondott le, helyét Pere

Gábor vette át, majd 2010 februárjától Botló 
Tibor. A sportelnök hiányolta az edzői jelenlétet 
az ülésen, nyomatékosítva, hogy a megfelelő 
párbeszédre és a problémák feltárására a jelen
legi fórum is jó alkalmat nyújtana.
Az előadást követően a jelenlévők hozzászólá
sára nyílt lehetőség. Többen hiányolták a meg
felelő tájékoztatást, egyes szakosztályok 
megjelenését a médiában. Jelen volt Zsáli János, 
Pécsvárad volt polgármestere, aki kifejtette, 
nem ért egyet a helyi sporttámogatások csök
kentésével. Véleménye szerint az elmúlt évtize
dekben „rengeteg ember rengeteg munkája volt 
abban, hogy Pécsvárad labdarúgása idáig ju
tott”, és két év alatt ezt semmisítették meg.
A 2009-es év mérlege:
Bevétel: 12.592.078 Ft
Kiadás: 12.249.673 Ft
Egyenleg: + 352.425 Ft
2009 legjobb sportolói
Sakk: Böröcz István
Thaibox: Dolha Gergő
Kézilabda: Bozó Petra és Grénus Gréta 
Labdarúgás: Kárász Krisztián (U16), Fischer 
Gyula (U19), Imhojf István (NB III./Megye I.) 
és Pollack Péter (Öregfiúk)

S P o R T H

Í

R E K
LABDARÚGÁS
Megkezdődött a tavaszi szezon a labdarúgó
inknál. Jelentős változáson esett át az együttes 
télen, Pászti Geresdlakra igazolt, de többjáté
kos is érkezett. Bódis Norbert és Galgóczi 
László visszatért Véméndről. Törteli István és 
Szenk László Lippóról. Lieber Adrián Bodáról, 
Alberkovics Róbert Pellérdről, Illés Gábor a 
PEAC-tól és Botos Tamás Bátaszékről. Feb
ruár elején lemondott Pere Gábor szakosztály- 
vezető és a helyére Botló Tibort választották 
meg. Új kapusedzője is van az együttesnek, 
Kurucsai Kornél személyében. Az őszi szezon 
utolsó mérkőzéseit Fuller Tiborral a kispadon 
játszotta le a csapat, télen új edző érkezett, Ja- 
gicza Gábor. Ő azonban még a felkészülési 
időszakban, januárban felmondott, így ismét 
az- a Szatmári Sándor lett az edző, aki még az 
ősz nagyobbik részében edzette a pécsváradi 
csapatot.
Eredmények:
03.07. Pécsvárad - Villány 0-3
03.22. Pécsvárad - Kozármisleny II. 2-4; G.: 
Lieber, Alberkovics.
A Megye 1. tavaszi bajnokság mérkőzései: 
04.04. (vasárnap), 16:00 Pécsvárad - Dráva- 
szabolcs
04.10. (szombat), 11:00 PEAC - Pécsvárad 
04.18. (vasárnap), 16:30 Pécsvárad - Hosszú- 
hetény
04.25. (vasárnap), 16:30 Beremend - Pécsvá
rad
05.02. (vasárnap), 17:00 Pécsvárad - Sellye 
05.09. (vasárnap), 17:00 Szigetvár - Pécsvá
rad
05.16. (vasárnap), 17:30 Pécsvárad - Szeder
kény

05.23. (vasárnap), 17:30 Pécsvárad - Siklós 
05.30. (vasárnap), 17:30 Boda - Pécsvárad 
06.06. (vasárnap), 17:30 Pécsvárad - Szászvár 
06.13. (vasárnap), 17:30 Pellérd - Pécsvárad

Friesz Péter

KÉZILABDA
A tavaszi szezon eddigi mérkőzéseinek eredmé
nyei:
Pécsvárad - Mágocs 29-18 
Villány - Pécsvárad 15-50 
Pécsvárad - Vörös Meteor 22-16 
Áprilisi mérkőzéseink:
04.11. (vasárnap), 11:00 
Kelet SE - Pécsvárad 
04.17. (szombat), 14:00 
Helyszín: Pécs Nevelési Központ 
Beremend - Pécsvárad 
04. 25. (vasárnap), 15:00 
Szigetvár - Pécsvárad 
Visszatért a csapathoz 
Gál Petra, egykori beál- 
lósunk. Az időzítés - 
mondhatni - tökéletes, 
hiszen két játékosunk 
sérülés miatt kényszer- 
pihenőre kényszerült. A 
villányi csapat elleni 
mérkőzésen Nagy 
Nóra, Bajorics Edina 
képviselte az utánpót
lást. Először voltak 
együtt a felnőttekkel a 
pályán. Hegedűs Tímea 
edző elégedett volt a já
tékukkal, megdicsérte a 
lányokat. Reméljük 
több ilyen alkalom lesz 
a fiataloknak!

A csapat eredményeit változatlanul a PVTV 
Textjén olvashatják az érdeklődök. Várjuk 
mérkőzéseinken az érdeklődőket és a szurko
lókat! A Kézilabda Szakosztály nevében min
den kedves olvasónak kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánok:

Hódosiné Vadász Ildikó 
szakosztály-vezető

Utánpótlás
Marcaliban az Adidas Kézilabda Utánpótlás 
Bajnokság régiós döntőjén tanulóink a 3. he
lyen végeztek. A csapat tagjai (képünkön): Bli- 
dár Henrietta, tVerb Edina, Grénus Gréta, 
Kozsán Vivien, Lehoczki Fanni, Gyenis Patrí
cia, Gyenis Zsanett, Gyenis Dorka, Schuller 
Szibilla, Szemmelrock Dóra, Schmidt Veronika.

Valentai Csaba
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KOMBIVAL JÓL JÁR,
HA VELÜNK TARRT!

ÚJ DUÓ ÉS TRIÓ CSOMAG AJÁNLATOK, 
AZ ÖN IGÉNYÉHEZ IGAZÍTVA!

Maranatha Gyermek tőbor

"A csodálatos teremtés"

Biblia tőbor délutáni angol foglalkozással 

3-9 év közötti gyermekek részére
Ideje: Július 5-9

Hely: Pécsvárad, Iskola utca 12.
Jelentkezési határidő: április 30.
5 nap ára napi háromszori étkezéssel - 12 000 Ft

A tanfolyam színvonalát biztosítja a szakképzett és gyermekszeretö csapat:

egy lelkész, egy zenész, egy angol tanár, egy anyanyelvű angol tanár, egy 
tanító.

A tanfolyam naponta 8-tól 16 óráig tart.

Minden résztvevő kap egy INGYEN Ct>-t a táborban tanult énekekkel és 
mesékkel.

www.firsteps.hu, tel: 06707757032, e-mail: czireka@gmail.com

Támogatók: TARKABARKA Alapítvány, Savé Europe's Children Org.

Az akció 2010. március 15-tól - visszavonásig érvényes a Tarr Kft. lakossági előfizetői részére időszaki 
kedvezménnyel. Az itt feltűntetett, ÁFA-t már tartalmazó ár havi díj. Egy éves hűségnyilatkozat aláírása 
esetén érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek.

www.tarr.hu nfo@tarr.hu

OLVASÓI LEVELEK
Tisztelt Olvasók!

Felhívnánk szíves figyelmüket, hogy a Hírmondó továbbra is nyitott az olvasói levelekre, az 
ilyen jellegű Írásokat azonban kizárólag a következő feltételekkel jelentetjük meg:
- világosan feltünteti névvel és elérhetőséggel (emailcím vagy telefonszám) juttatják el a levelet 
a szerkesztőséghez
- a levél hangnemében és tartalmában kerüli a szélsőséges nézeteket, nem sért vallási vagy tár
sadalmi csoportokat
-a levélnek nincs politikai tartalma

Leveleiket a pecsvaradi.hirmondo@gmail.com vagy a muvhaz@pecsvaradi.hu email- 
címre várjuk, továbbá személyesen a Fülep Lajos Művelődési Központban 

(Kossuth L. u. 31.).

Early Eng

angol napközis tanfolyamok óvodások és kisiskolások részére

Ideje: június 14-18, június 21-25, 
augusztus 23-27

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR,

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR 
KATEGÓRIÁKBAN 

Helyszín-. 
Pécsvárad, 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Időpont:

2010. Április 13. (kedd), 16 óra

Bővebb információ:
Link Antal iskolavezetőnél 

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

72/465-528

Pécsváradi Hírmondó
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 1450 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő:
Bayer Alexandra

Hely: Pécsvárad, Iskola utca 12 vagy Dombay tó, Kotch Camplng 
Jelentkezési határidő: április 30.
5 nap ára napi háromszori étkezéssel: 16 900-17 500 Ft

E-mail: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

A tanfolyam színvonalát növeli a szakképzett és gyermekszerető csapat: 
egy angol tanár, egy anyanyelvű angol tanár, egy tanító, egy dadus és egy 
egészségügyi dolgozó.

Naponta a tanfolyam időtartama: 8-tól 16 óráig, ezután további egy 
órában gyermekf elügyeletete biztosítunk.

Minden résztvevő kap egy INGYEN CO-t a tanfolyamon tanult énekekkel és , 
mesékkel.

www.firsteps.hu, tel: 06707757032. e-mail: czireka@gmail.com 

Támogatók: TARKABARKA Alapítvány, Savé Europe's Children Org.

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-TESABt., Pécsvárad

http://www.firsteps.hu
mailto:czireka%40gmail.com
http://www.tarr.hu
mailto:nfo%40tarr.hu
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvaradi.hu
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
http://www.firsteps.hu
mailto:czireka%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu


Akció!
2010. április 9-30.

Nyitvatartás: 
Hétfő-Péntek: 6.00-19.00 

Szombat: 6.00-13.00

Pecsenye csirkecomb
Kovács és Kovács

Csirkemáj
fagyasztott

Amerland trappista sajt
import

Creamy kocka
250 g 

340 Ft/kg

Tchioo Family 
őrölt kávé

250g+10% 
1450,91 Ft/kg

Dráv
250 g 

756 Ft/kg

<«A>

Rizs „B”
1 kg

Instant kakaópor
800 g

531,25 Ft/kg

Napfény íze étolaj
1 I 30 Ft/I

£jANd1kBAI

pepsi

Dosia color mosópor
8 kg

312,38 Ft/kg

Üzletünkben átkezáai utalványokkal áa bankkártyával ia fizethetnekI i 
A tarmákek külaőleg eltárhatnak a fotón látottaktól, az e«

Pepsi Cola
2x2l 

124,75 Ft/I
e ár mindennemű adót magába foglal áa a káazlatak erejéig árványeal 
itleges nyomdahibákért nem tudunk falelöaaágat vállalni! _____
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