
SZENT GYÖRGY NAPOK
Háromnapos rendezvénnyel ünnepelték a város védőszentjét

Borverseny és borbál

A Szent György Napok programsorozata idén 
is borversennyel és borbállal kezdődött. Az el
múlt években lassú emelkedést mutatott a ver
senyre leadott minták száma. így volt ez ebben 
az évben is, ugyanakkor a gazdák száma ugrás
szerűen nőtt, a tavalyi 33-ról 43-ra. A minták 
nagy száma miatt három bizottságra volt szük
ség - vezetőjük az elmúlt évekhez hasonlóan 
Havrán István borász volt. A borokat rajta kívül 
Arnold János, Bállá László, Bakó Attila, Garai 
Zoltán, Makk Károly, Makk Péter, Rittlinger 
Károly és Walter Gyula bírálta. Havrán Istvántól 
megtudtuk, hogy az idei évben a borok minő
sége a legkevésbé volt sikeres az elmúlt évek 
közül, a tavalyi aszály és az időjárás változásai 
nem kedveztek a termésnek. A borbált a verseny 
eredményhirdetése előzte meg, melyben a zsűri 
elnöke röviden összegezte a zsűri tapasztalatait, 
majd Dr. Bíró Ferenc polgármester átadta az ok
leveleket és kupákat. A 135 mintából 22 arany, 
42 ezüst, 47 bronz minősítést ért el, a maradék 
24-ből 16-ot kizártak és 8 „oklevél” fokozatot 
ért el. A „Legjobb fehér bor”, „Legjobb vörös
bor” és a „Legjobb olaszrizling”-ért járó kelyhet 
Gungl László vehette át, a „Legeredményesebb 
termelő” Kreutz János lett. A díjkiosztás után a 
Press zenekar zenélt hajnalig, a bált csak a tom
bolasorsolás szakította meg rövid időre. Az est 
hangulata idén minden eddiginél jobbra sikere
dett. A főszakács szerepét elvállaló Kreutz 
András bőséges, ízletes pörköltjéről mindenki 
elismerően nyilatkozott, s végre a gazdák is a 
táncos cipőjükben jöttek el a mulatságra.

Német Nemzetiségi Gyermek- és 
Iíjúsági Fúvószenekarok 
Regionális Találkozója

Mint az elmúlt években is, a Szent György 
Napok második napján a német nemzetiségi 
zenét játszó ifjúsági fúvószenekarok találkoztak 
a művelődési központban. A térzenét és fanfáro
kat követően a felsorakozott zenekarok - közel 
200 zenész- közösen játszotta el a Himnuszt és 
a Magyarországi Németek Himnuszát. Dr. Bíró 
Ferenc, Pécsvárad Város Polgármestere köszön
tötte a jelenlévőket, majd Szugfil József, a 
Baranya Megyei Német Önkormányzatok Szö
vetségének elnöke nyitotta meg a rendezvényt. 
A hat együttes, a Szuloki
Német Nemzetiségi Fúvós- 
zenekar, a Villányi Ifjúsági 
Fúvószenekar, a Pécsi Ifjú
sági Fúvószenekar, a Pécsvá- 
radi Ifjúsági Zenekar, a Bólyi 
Ifjúsági Fúvószenekar és 
Palotabozsok - Mohács - 
Somberek Fúvószenekara - a 
művelődési központ színház- 
termében mutatta be szakmai 
programját. A zsűriben 
Apáthy Árpád zsűrielnök, és 
Apaceller József zsűritag 
mellett Födi János, a 
Landesrat zenei szekciójának 
tiszteletbeli elnöke értékelte 
a zenekarok produkcióit. A 
gálán az együttesek rövidebb 
bemutatói után, előbb Apáthy

Árpád értékelésében elmondta a zsűri tapaszta
latait, véleményét, majd a Magyarországi Német 
Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa 
(Landesrat) okleveleit Fricz József, a zenei szek
ció elnöke adta át, Hahn János a zenei szekció 
alelnöke jelenlétével. Bronz oklevelet kapott 
Szülök, ezüstöt Villány, arany oklevelet vehettek 
át a pécsiek és három együttes is - Boly, 
Pécsvárad valamint Palotabozsok - Mohács - 
Somberek zenekarai - kiemelt arany elismerés
ben részesültek. A nap során minden megszólaló 
kiemelte a rendezvény fontosságát, megkö
szönve a rendezőknek, városnak, a művelődési 
központnak a szervezést.

folytatás a 7. oldalon

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2010
_________ A pécsváradi választókerület eredményei_________

2010. április 11 -én került sor a négyévenkénti országgyűlési választások 
első fordulójára, melyben egyéni választókerületenként országgyűlési 
képviselőjelöltekre, területi választókerületenként pedig a pártok által 
állított listákra lehetett szavazni.

Pécsvárad egyéni választókerületében az első fordulóban a részvételi 
arány az országos arányhoz (64,38 %) közel hasonlóan alakult 
(65,11%). Ebben a választókerületben nem volt szükség II. fordulóra, 
hiszen az eredmény már április ll-én eldőlt: dr. Hargitai János a 
FIDESZ-KDNP színeiben már az I. fordulóban 63,49 %-os támogatott
ságot élvezett a választópolgárok részéről. Pécsvárad választókerület
ében a legtöbb pártlistás szavazatot a FIDESZ-KDNP kapta, 61,90 %-os 
támogatottsági aránnyal.

A helyi urnákból összesen 39 érvénytelen szavazólap került ki. 
Pécsváradon ez alkalommal is három szavazókörben szavazhattak a 
helyi polgárok, az alábbiakban az összesített eredményeket tesszük 
közzé.

BARANYA megye 05. számú egyéni választókerülete

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat

1 Dr. Habjánecz Tibor MDF 68
2 Dr. Hargitai János FIDESZ-KDNP H37
3 Hartweg Ildikó LEHET MÁS A POLITIKA 164
4 Dr. Nyúl István MSZP 284
5 Ódor György MUNKÁSPÁRT 8
6 Polgár Károly Jobbik 245

Lista neve Kapott érvényes szavazat

1 Jobbik 257
2 FIDESZ-KDNP 1308
3 LEHET MÁS A POLITIKA 185
4 MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 55
5 MSZP 308
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Közbiztonság az elmúlt évben

Pécsváradon nem jellemző az ittas vezetés, a 
gyorshajtás viszont annál inkább - hangzott el 
az idei rendőrségi beszámolóban április 26-án. 
Dr Váczi István, a Komlói Rendőrkapitányság 
vezetője a képviselő-testületi ülésen elmondta, 
az elmúlt időszakban szigorodott a bírságolási 
rendszer a közutakon, aminek nem sokan örül
nek, de a rendőrségnek kötelessége betartani a 
jogszabályokat. A gyorshajtás mellett kiemelte 
még a rongálásokat, amelyek száma a tavalyi 
évben nőtt. A megelőzés érdekében már tettek 
lépéseket, többek között növelték az rendőri je
lenlétet az utakon. A rendőrkapitány felhívta a la
kosság figyelmét, hogy a rendőrség önmagában 
kevés ahhoz, hogy visszaszorítsák ezeket a bűn- 
cselekményeket, ezért kérik a helyi lakosokat, 
hogy adott esetben ne riadjanak vissza a tanúsko
dástól - a rendőrségnek csak az információra van 
szüksége ahhoz, hogy felderítsen egy-egy bűn
tényt, és nem a feljelentő személyének adataira. 
Elhangzott még, hogy a tavalyi évben jelentős 
változások történtek a rendőrség személyi állo
mányában. Jelenleg újabb két fő foglalkozik a 
fiatalok bűnmegelőzésével, egy fő pedig Moh
ácsról került át a helyi állományba. Ez a létszám- 
növekedés kedvezően hatott a helyi rendőrőrs 
kapacitására, hiszen már jóideje csökkenő lét
számmal kell ellátniuk feladataikat. A tavaly áp
rilisban megbízott, majd novemberben kinevezett 
őrsvezető, Tóth Józse/rendőrszázados időközben 
őrnagyi rangra lépett. Dr. Váczi István megemlí
tette és megköszönte a nemrégiben újjáéledő 
Pécsváradi Polgárőrség munkáját is. Elhangzott 
továbbá, hogy a Pécsváradi Rendőrőrs épületét 
érintően is történtek változások: a tavalyi évben 
festésre, burkolásra és futés-korszerüsítésre is sor 
került, az irodahelyiségek többségének jelenlegi 
állapota azonban még mindig hagy maga után ki
vetnivalót.
A rendőrségi beszámoló az utóbbi időszak ered
ményei közé sorolja még a rendőrség közösségi 
jellegének, nyitottságának, valamint a civil szer
vezetekkel való meglévő kapcsolatainak erősö
dését. A következő időszak elsődleges 
célkitűzései közé tartozik a rendőri jelenlét erő
sítése a frekventált és a veszélyeztetett területe
ken, valamint a közlekedésbiztonság javítása és 
a megfelelő közlekedés-kultúra elősegítése.

Napirenden a 
szenvedélybetegségek

Dr. Bíró Ferenc polgármester kezdeményezte az 
idei éves munkaterv összeállításékor, hogy tűz
zék napirendre a szenvedélybetegségekkel kap
csolatos helyi szintű problémákat, és vitassák 
meg, miket tud tenni a megelőzés érdekében az 
önkormányzat, valamint a helyi intézményháló
zat. Erre az áprilisi ülésen került sor, ahol jelen 
volt meghívott szakemberként többek között 
Kovács Attila, a Baranya Megyei Önkormányzat 
által működtetett, de pécsváradi székhelyű Vál

tozóház vezetője, továbbá Jagados Gábor, a 
pécsváradi AA (Anonim Alkoholisták) terápiás 
csoport vezetője és Mezei Mihály, a Családse
gítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője.
Dr. Bíró Ferenc előteijesztésében felhívta a fi
gyelmet, hogy az utóbbi időszakban növekedett 
a szenvedélybetegségek száma, ami szoros ösz- 
szefüggésben van a társadalmi változásokkal és 
a családi környezetre is kihathat. Elmondta, 
hogy ezt a jelenséget komplexen, intézményhá
lózati szinten kell vizsgálni, és a megfelelő 
együttműködéssel segíthetnek a problémán. Vé
leménye szerint a szenvedélybetegség - legyen 
szó kábítószerfüggésről, alkoholizmusról, vagy 
akár játékszenvedélyről - „korunk pestise”, és 
súlyos következményekkel járhat többek között 
a munkaképes fiatal lakosság esetében. Dr. Bíró 
Ferenc javasolta a megfelelő felvilágosítást, és 
az idő előtti beavatkozást.
A rendőrség nevében dr. Váczi István rendőrka
pitány szólalt fel, kifejtve, hogy a prevenció, 
azaz a megelőzés véleménye szerint sok pénzbe 
kerül és nem mérhető. Kovács Attila, a helyi 
drogrehabilitációs intézmény vezetője ezzel 
kapcsolatban elmondta, ő személy szerint úgy 
látja, a prevenció önmagában nem jár eredmény
nyel - sokkal nagyobb szerepe van a környezet
nek, a kultúrának egy esetleges függőség 
kialakulásában. Elhangzott, hogy a Változóház 
jelenlétét korábban vegyes érzelmekkel fogad
ták a helyiek, az azóta eltelt időszak tükrében 
azonban pozitívan, elismerően viszonyulnak az 
intézmény munkájához. Kovács Attila el
mondta, az intézmény nyitott minden érdeklődő 
számára: előzetes egyeztetés után szívesen tar
tanak nyílt napot, és nem fordulnak el a helyi 
szintű együttműködést célzó kezdeményezések
től sem. Jagados Gábor, az 1998 óta működő AA 
klub vezetője elmondta, nagyon sokan megfor
dulnak a csoportjukban, és úgy véli, sokkal több 
az érintettek száma, mint ahogy gondolnák, hi
szen egy-egy alkoholfuggő személy esetében az 
egész családot érintik a függőség következmé
nyei. Dr. Bíró Ferenc megjegyezte, az AA cso
portban való részvétel esetén lényegesen 
kevesebb a visszaesők száma. Mezei Mihály a 
családsegítők képviseletében hangsúlyozta, 
hogy egy-egy szociális intézménybe való beke
rülés valójában már „a jéghegy csúcsa”, így pél
dául a családsegítőknek sem a prevenció a 
feladatuk, ők már csak a következményekkel 
szembesülhetnek. Elhangzott, hogy a Családse
gítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
kedd kivételével minden hétköznap elérhetőek, 
jelenleg 11 településen látják el feladataikat 4 
kollégával.
Dr. Bíró Ferenc kiemelte, összeségében viszony
lag jól működik a helyi intézményhálózat ezen 
a téren, megfelelő az információáramlás, a la
kossági felvilágosítás, és az együttműködés is 
kezd egyre szorosabbá válni.

Beszámolót tartott a 
Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal nevében dr. Fenyvesi 
János jegyző tartott beszámolót az áprilisi ön- 
kormányzati ülésen. Elmondta, hogy a hírek

szerint nemsokára átalakítás várható az állam- 
igazgatásban, melynek eredményeképpen bi
zonyos feladatok kormánykézbe kerülnének, 
ezeket személy szerint szakmailag aggályos
nak tartja.
Dr. Bíró Ferenc az újabban felmerült esetleges 
jegyzői mulasztásokkal kapcsolatban el
mondta, a hivatal hosszú évek óta nem felel 
meg az előírásoknak abban a tekintetben, hogy 
nem alkalmaznak aljegyzőt. Ezért a jegyző 
munkája jelenleg igen túlterhelt, és számtalan 
olyan feladatot is el kell látnia, melyek ügyinté
zői hatáskörébe tartoznak (pl. rongálásokkal, ku
tyákkal kapcsolatos bejelentések). Felhívta a 
figyelmet továbbá, hogy a jövőben megszapo
rodhatnak a jegyzői hatáskörébe tartozó felada
tok, ezért felmerülhet egy aljegyző 
alkalmazásának lehetősége is.

Elfogadták a 2009. évi 
zárszámadást

Fullér Péter, a pénzügyi osztály vezetője ismer
tette a 2009. évi zárszámadást az áprilisi testületi 
ülésen. Az alábbiakban közzétesszük a testület 
által is elfogadott előterjesztést.

Pécsvárad város 2009. évi gazdálkodásáról el
mondható, hogy az egyre nehezebb gazdasági 
körülmények között is megőrizte stabilitását. 
Ugyan a korábbi években felhalmozódott tarta
lékokat is mobilizálni kellett, a város és az in
tézmények működése nem került veszélybe.

Számszerűsítve:
2009. évi bevétel: 987 003 e Ft 
Ebből:
• Előző évek pénzmaradványának felhasználása:

64.649 e Ft
• Függő, átfutó bevételek: 518 e Ft
• Tényleges pénzforgalmi bevételek 922 872 e Ft

Kiadások : 976.323 e Ft
• Függő, átfutó kiadások: 2 045 e Ft
• Tényleges pénzforgalmi kiadások 974 278 e Ft

Akiadási többletet előző évek pénzmaradványá
ból tudtuk kompenzálni. A2009. évben 125.696 
e Ft nagyságrendben végzett beruházásokat, fel
újításokat az önkormányzat. Legnagyobb beru
házások: a víztermelő kút fúrása, a víz és 
szennyvízhálózat rekonstrukciói, a köztéri szob
rok felújítása, valamint a az intézményekhez 
kapcsolódó fejlesztések, felújítások voltak. A be
ruházásokhoz az önerőt a kötvényalapból hívtuk 
le, összesen 68 millió Ft összegben. Az önkor
mányzat az intézmények fenntartásához 137 
millió forinttal járult hozzá, amely az állami tá
mogatások és a saját bevételek mellett 25 %-os 
fenntartói kiegészítést jelent. 2009-ben a kiegé
szítő nemzetiségi támogatásokkal, valamint a 
kistérségi normatívákkal javult az állami
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finnaszírozás. A korábbi években felvett fejlesz
tési hitelek illetve kötvény tőke és kamatterheire 
46,18 millió Ft-ot fizettünk ki. A 2009. évi költ
ségvetésben tervezett saját bevételek befolytak, 
a helyi adók 130 millió Ft, a gépjárműadó 30,3 
millió Ft összegben realizálódott. A saját bevé
telekkel kapcsolatban elmondható, hogy elsősor
ban a márciusi és szeptemberi időszakban 
jelentkeznek. A folyamatos likviditás megőrzé
sének érdekében az önkormányzat 2009 év ele
jén folyószámlahitel felvételére is kényszerült 6 
millió Ft összegben, de a felvett hitel ki lett 
egyenlítve.

Kakas Sándor képviselő felszólalásában ki
emelte, ez a zárszámadás pontosan tükrözi ed
digi félelmeiket a város pénzügyi helyzetét 
illetően. Kihangsúlyozta, hogy a helyi adóbevé
telek éppenhogy az önkormányzati intézmények 
fenntartására elegendőek, és hogy mindezek tük
rében hosszú távon képtelenek lesznek 
Pécsváradon fejlesztéseket végrehajtani. El
mondta, hogy véleménye szerint ekkora hiányt 
már nem lehet pótolni, és egy idő után már nem 
vállalhatják ezt az összeget. Dr. Bíró Ferenc erre 
reagálva kifejtette, hogy 2008 óta folyamatosan 
racionalizálások történnek a költségvetésben, a 
tavalyi évben pedig bőven a 36 millió forintos, 
eredetileg tervezett hiánycélon belül teljesítettek. 
A hosszú távra vonatkozó észrevételekkel kap
csolatban elmondta, nem tudnak alkalmazkodni 
a jövőbeni helyzethez, hiszen azt még nem lát
hatják előre. Véleménye szerint nem áll fenn 
olyan helyzet, ami miatt aggódniuk kellene, az 
újabban felemlegetett Szigetvár esetétől is igen 
messze állnak. Kihangsúlyozta, a kötvényeknek 
mindeddig körülbelül az egy harmadát használ
ták fel.

Kárpáti Árpád képviselő szerint célszerű volna 
a magánszemélyek és egyesületek támogatását 
átláthatóbbá tenni, hogy az a zárszámadásban is 
jól követhető legyen. A testület végül elfogadta 
a 2009. évi zárszámadásról szóló rendeletet, va
lamint további 1 évre hosszabbította meg a már 
az eddigiekben is közreműködő könyvvizsgáló 
cég megbízását.

Az ifjúságpolitikai koncepciót 
tárgyalta újra a testület

2004-ben dolgozta ki Kárpáti Árpád akkori if
júsági referens a város ifjúságpolitikai koncep
cióját azzal a megjegyzéssel, hogy 2010-ben 
térjenek vissza újra a koncepcióra. Kárpáti 
Árpádot Böröcz Lívia követte az ifjúsági refe
rensi poszton, aki a testület áprilisi ülésén elő
terjesztésében összegezte, mi valósult meg az 
elmúlt hat évben a koncepcióból, mely terüle
teken történtek előrelépések.
Böröcz Lívia elmondta, hogy összeségében a 
2004-ben meghatározott elvek és a hozzájuk tar
tozó feladatok - az oktatás-képzés-nevelés, a 
programszervezés, az egészség és sport, a társa
dalmi tevékenység és érdekképviselet, a pálya- 
választás és otthonteremtés, a közösségi tér és a 
média területén - jó iránymutatóak voltak a helyi 
intézmények együttműködéséhez és a helyi if
júsági munkához. A meghatározott feladatok je
lentős része megvalósult, így új ifjúsági felmérés 
szükséges, aminek mentén új ifjúságpolitikai 
koncepciót és ahhoz tartozó cselekvési tervet is 
ki kell dolgozni. Kiemelte, hogy az elnyert pá
lyázati összegek nagysága az utóbbi néhány 
évben nőtt, és az elmúlt időszakban jelentős 
nemzetközi kapcsolatokra is szert tettek. Fontos 
eredményként említette még, hogy az idei évben
10. alkalommal rendezhetik meg az ifjúsági 
fesztivált, mely kistérségi szinten is egyedülálló 
rendezvény. Az i fj úsági önkormányzat a várostól 
2001 óta minden évben 500.000 forintos műkö
dési költségben részesül, ezen kívül a város inf
rastruktúrájának használatával is támogatja a 
szervezetet, mely két évvel ezelőtt a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium elismerését vehette át 
munkájáért.
Kárpáti Árpád képviselő elmondta, hogy annak 
idején nem született cselekvési terv az ifjúsági 
ügyet illetően, de időközben kormányzati szin
ten elfogadásra került a Nemzeti Ifjúsági Straté
gia, ami fontos irányelveket adhat egy helyi 
stratégia kidolgozásához is. A koncepciót ille
tően hangsúlyozta, hogy annak megléte nélkül 
nem nyerhettek volna ilyen összegű pályázato
kat. Az ifjúsági munka eddigi legnagyobb ered
ményét a fiatalok aktivizálásában látja.

Hozzátette: fontosnak tartja, hogy legalább egy 
középtávú elképzelése legyen az önkormányzat
nak a folytáshoz. Apaceller József képviselő 
hangsúlyozta, hogy a lehetőségekhez mérten az 
önkormányzat hatékonyan támogatja a fiatalo
kat, például az ifjúsági klubhelyiség vagy a 
sportpálya használati lehetőségével, valamint 
megemlítette, hogy hiányolja a városi rendezvé
nyek lebonyolításában való segítségét a fiatalok 
részéről. Dr. Bíró Ferenc a közügyekben való 
aktivitással kapcsolatban vár nagyobb aktivitást. 
Böröcz Lívia ifjúsági referens javasolta, hogy az 
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság készítsen elő 
egy új ifjúsági koncepciót, melyet egy új ifjúsági 
felmérésre tudnak alapozni. A testület elfogadta 
a koncepciót, melyet a tervek szerint ősszel új
ratárgyalnak.

Partnerkapcsolatok

A tavasz végével, a nyár közeledtével sűrűsöd
nek a látogatások a partnerkapcsolatok terén. 
Gászné Bősz Bernadett képviselő, Pécsvárad vá
rosmarketingjének felelőse az április testületi 
ülésen vázolta fel a képviselőknek a következő 
időszak látogatásait, valamint a partnerkapcso
latokkal összefüggő legsürgősebb teendőket. Ja
vasolta, hogy egy-egy kapcsolatért nevezzenek 
ki felelős személyeket, aki kézben tartják, koor
dinálják a feladatokat, mert jelenleg hiányzik az 
állandó párbeszéd a testvértelepülések és 
Pécsvárad városa között. Javasolta még egy lá
togatási programterv kidolgozását, ami elmon
dása szerint azért is fontos lenne, mert anélkül 
nem tudnak pályázni partnerkapcsolati célokra. 
Szükségesnek tartotta még egy előre meghatá
rozott látogatási protokoll kidolgozását, valamint 
a jövő évi tervezett programok összeállítását, 
mely utóbbira a novemberi testületi ülésen cél
szerű visszatérni, mert akkor már jobban ki tud
ják használni a pályázati lehetőségeket és 
addigra a költségek is átláthatóbbak lesznek.
A képviselő elmondta még, hogy elkészültek az 
új testvérvárosi táblák, melyeket rövidesen ki is 
helyeznek az elhasználódott és aktualitását vesz
tett korábbi táblák helyére.

• A képviselő-testület Jogi, Ügyrendi és Etikai 
Bizottsága előterjesztést nyújtott be az áprilisi 
testületi ülésen, melyben egyrészről kérte a 
polgármestert, hogy a hatáskörének megfele
lően járjon el a jegyzői mulasztások ügyében, 
másrészről javasolta külső vizsgálóbizottság 
létrehozását, mely az óvodaépítéssel kapcsola
tos közbeszerzési eljárást hivatott felülvizs
gálni. Ezt követően hosszas vita alakult ki a 
testületben a bizottság státuszát és összetételét 
illetően, majd a képviselők szavazásban meg
állapodtak arról, hogy egy úgynevezett „ad 
hoc” bizottságot állítanak fel 3 fő önkormány
zati képviselővel - Kárpáti Árpád bizottsági 
elnökkel, Kakas Sándor és Benkö László bi
zottsági tagokkal -, akik egy önkormányzati, 
egy közbeszerzési, egy jogi és egy építészeti

EGYÉB HÍREK
szakértőt fogadhatnak, valamint 300.000 forin
tos keretösszegből gazdálkodhatnak. Dr. Bíró 
Ferenc polgármester a jegyzői mulasztásokkal 
kapcsolatos javaslati pontot elutasította, és el
mondta, hogy amíg nem bizonyítják a mulasz
tást és nem határozzák meg pontosan, hogy 
milyen mulasztásról van szó, addig nem indít 
fegyelmi eljárást.
• Apaceller József a Kulturális, Tájékoztatási 
és Idegenforgalmi Bizottság elnöke április 26- 
án tájékoztatta a testületet a Szent György 
Napok sikerességéről (Részletek az 1. és az 5. 
oldalon). Elhangzott, hogy egyre többen vesz
nek részt a borversenyen, és hasonlóan sikeres 
volt a füvósfesztivál is, melyen többek között 
Pécsváradot is komoly elismerésben részesí
tették. Elmondta, a „Landesrat” szerint váro

sunk kiváló helyszín a rendezvény lebonyolí
tására. A Város Napja is nagy sikerrel zajlott, 
ehhez kapcsolódóan a képviselő megköszönte 
a rendezvényt lebonyolító művelődési központ 
munkáját.
• Dr. Hutvágner Rozália képviselő a Közösségi 
Kerekasztal nevében tájékoztatta a testületet az 
áprilisi ülésen az újabb térrendezési munkála
tokról. Elmondta, hogy megtörtént a vár mel
letti mosókút forrásának kifoglalása, a Város 
Napján szervezett gyűjtés során pedig 34.100 
forint lakossági támogatást sikerült szerezni a 
további munkálatokra. Zajlik a Mott apátról el
nevezett tér avatójának előkészítése is, az erre 
az alkalomra megjelenő emlékfüzetre már 
most lehet előfizetni. (Részletek a 7. oldalon)
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Sakk diákolimpia: 

túl a megyei fordulón
2010. március 27-én zajlott Pécsett a megyei 
egyéni sakk diákolimpia, melyen szép eredmé
nyek születtek. I. helyen végzett Császár 
Tamás 3. osztályos tanuló, aki megyénket kép
viseli az országos döntőben, amelyet 
Debrecenben rendeznek. További eredmé
nyek: 3. hely: Poller Péter (4. b), Poller 
András,(6. b); 4. hely: Kopa Marcell (8. c).

Bendegúz Nyelvész verseny 
megyei döntő

Április 9-én került zajlott Pécsett a TÁSI-ban 
a Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordu
lója. Iskolánkból három tanuló jutott tovább, 
akik szépen helyt álltak:
3. helyezett: Borbás Diána 2.b 

(felkészítője Tolnai Zoltánná)
7. helyezett: Zsáli Zsombor 3.b 

(felkészítője Gungl Lászlóné)
8. helyezett: Ottlakán Amira 1 .b 

(felkészítője Patonainé Link Zsuzsanna)

Helyesírási verseny
Április 20-án az alsó tagozaton helyesírási ver
senyt rendeztünk. Eredmények:

1. évfolyam'.
1. Hideg Kata 1 .b
2. Ottlakán Amira és Gál Olivér 1 ,b
3. Lajos Bettina 1 .b
Felkészítő pedagógusuk Patonainé Link Zsuzsanna
2. évfolyam:
1. Borbás Diána 2.b
2. Krebsz Nikolett 2.b és Pere Gergő 2.a
3. Gonda Barnabás 2.b
Felkészítő pedagógusok Tolnai Zoltánná és 
Wagnerné Rozmer Anikó
3. évfolyam:
1. Zsáli Zsombor 3.b
2. Benkő Alexandra 3.b
3. Jéhn Fanni 3.b
Felkészítőjük Gungl Lászlóné
4. évfolyam:

1. Becker Bálint 4.a
2. Bogdán Márió 4.a
3. Walter Anna 4.b
Felkészítő pedagógusok Szakálosné Pánt 
Dóra és Blum Marianna

A verseny megrendezéséért köszönet illeti 
Wagnerné Rozmer Anikót. Külön megköszön
jük Gászné Bősz Bernadett városmarketing fe
lelősnek a felajánlott jutalomkönyveket!

„Gyerekvers Főváros 2010” 
irodalmi pályázat

A Nevelők Háza Egyesület Vers- és Próza
mondó Pedagógusok Műhelye 2009-ben 
„Gyerekvers Főváros 2010” címmel irodalmi 
pályázatot hirdetett 6-14 éves gyerekek szá
mára. A megyéből 16 iskolából 78 tanuló pá
lyázott több mint száz alkotással. A zsűri 
munkájában olyan jeles személyiségek vettek 
részt, mint Sólyom Katalin Jászai Mari-díjas 
színésznő és Bertók László Kossuth-díjas 
költő. Az eredményhirdetést 17-én tartották a 
Civil Közösségek Házában. Iskolánkból 19-en 
adtak be munkáikat, akik közül Fuller Botond
5. b osztályos tanuló 5. helyezést ért el mese 
kategóriában. Gratulálunk a szép sikerhez!

Tojásfestő versenyen vettek 
részt diákjaink

Zengővárkonyban a Míves Tojásmúzeum orszá
gos tojásfestő versenyt hirdetett virágvasámapra. 
A felső tagozatos tanulók közül Resch Evelin, 
Kőnig Zsófia, Künsztler Dóra, Tamás Luca, 
Gradwohl Renáta, Födi Petra és Muthig 
Fruzsina 6/a osztályos tanulók vettek részt a ren
dezvényen. Helyezést nem értek el, de nagyon 
jól érezték magukat, sokat tanultak a tojásfestés 
technikáiról. A megszerzett tapasztalatok birto
kában jövőre újra próbálkozhatnak.

Rajzpályázat a 
balesetmegelőzésért

A Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizott
ság megyei rajzpályázatot hirdetett „Közleke
désbiztonság gyerekszemmel” címmel. 
Iskolánk tanulóinak munkáiból a zsűri Walter 
Benedek 7/b osztályos diák rajzát a III. helyre 
rangsorolta. Gratulálunk Benedeknek, és to
vábbi sikert kívánunk az országos megméret
tetésen, ahová továbbküldik nyertes rajzát. 
(Kárász Rózsa szakkörvezető)

így ünnepeltük a Föld Napját

„Hogyan védenéd meg a Földet?” címmel isko
lánk természettudományi munkaközössége a 
felső tagozaton fogalmazási és plakátversenyt 
hirdetett a Föld Napja tiszteletére. 2010-ben 20 
éves a mozgalom, amelyhez Magyarország az 
elsők között csatlakozott. Sok értékes pályázat

érkezett a felhívásra, amelyekből kiállítást ren
deztünk az iskola zsibongójában. Mindkét kate
góriában az első 3 helyezett tanulót jutalmaztuk 
is. Sikerült ünnepélyessé varázsolnunk ezt a 
jeles napot, amelynek egyik jelmondatát hűen 
tükrözték tanulónk munkái: „Ki mondta, hogy 
nem tudod megváltoztatni a világot?” A győzte
sek:

Fogalmazás:
I. Merkl Anita 8.b
II. Wagner Tímea 5.b
III. Resch Roxána 7.b

Plakát:
I. Balog Nikolett 5.a
II. Csonka Anita 7.c
III. Mikó Mercédesz 7.a 

Virág Alexandra 7.c

További események 
az elmúlt hónapból

Április 15-én írták a harmadikosok és negye
dikesek a Hermán Ottó kömyezetismereti ver
seny második fordulóját.
Ugyanezen a napon 34 tanulónk utazott 
Pécsre, a Tettyére, a Pintér kertbe, Wagnerné 
Rozmer Anikó, Székelyné Nagy Szilvia és 
Szakálosné Panta Dóra kíséretével. A gyere
kek a Víz világnapja alkalmából megrendezett 
plakátkészítő versenyen indultak.
Ebben a hónapban is folytatódott a D.A.D.A. 
program. Timi néni az alsósokkal ezúttal az is
mételten előforduló hibáinkról beszélgetett, a 
felsősök videót néztek a gyerekek korosztályát 
érintő témákról, majd ezekről beszélgettek. 
Áprilisban Szakálosné Panta Dóra és Szabó 
Tamásné Gasteiger Eszter leendő elsős tanító 
nénik az óvodákban hospitáltak. Mindkét he
lyen színvonalas foglalkozásokon ismerked
hettek a nagycsoportosokkal. Ezúton is 
köszönjük az óvó néniknek a lehetőséget!

Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, 
Szabó Gyöngyi
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SZENT GYÖRGY NAPOK
folytatás az 1. oldalról

Város Napja
A borok és a fúvósok megmérettetése után a 
főzés, a játék és szórakozás kapott főszerepet. 
A Szent György Napok vasárnapján baráti tár
saságok, családok, civil szervezetek főztek 
ismét a várkertben, s délután a helyi művészeti 
csoportok adtak műsort a sátor színpadán. Reg
gel német nyelvű misével kezdődött a nap, ame
lyet a templom mellett térzene követett. Volt, 
aki már ekkor helyet keresett a várkertben, s ha
marosan benépesült a terület. A légvár, az óri
áscsúszda és a körhinta szinte mindig zsúfolásig 
megtelt, de a délutáni íjászat is tömegeket von
zott. A PIFÖ és a Tarkabarka Alapítvány játékos 
vetélkedőjén az összes résztvevő gyermek 
nyert, ha mást nem, egy szelet csokit. Délben a 
Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének énekesei 
járták végig a főző csoportokat, majd energiá
jukat bizonyítva, tánccal nyitották meg a szín
padon a délutáni fellépők sorát. Az óvodából 
három csoport is felkészült, bizonyítva, hogy a 
legkisebbek sem maradnak el ügyességben idő
sebb társaiktól. A tánc kedvelőinek kedvezett a 
délutáni program. A művelődési központ ama
tőr művészeti csoportjai a legkülönbözőbb stí
lusok képviselőit vonultatták fel. Az Eurodance 
Táncstúdió tagjai modem táncokat, a FORDÁN 
Táncklub akrobatikus rockandrollt, a Dancers 
hip-hop-ot, a 7. és 8. osztályosok társastáncot 
mutattak be. Rövid "prózai pihenőt” jelentett az

Szavalóversennyel ünnepelték a Költészet Napját
A Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Városi 
Művelődési Központja a Költészet Napja alkal
mából kistérségi szavalóversenyt hirdetett meg. 
A márciusi elődöntők településenként zajlottak. 
Pécsváradon az alsósok a művelődési központ 
emeleti klubhelyiségében, a felső tagozatosok a 
könyvtárban mutatkozhattak be. Ezen a napon 
54 kisiskolás szavalt állatos verset a négytagú 
zsűri előtt. Bátaszéki Ferencné, Bősz Zoltáné, 
Mestemé Magyar Andrea és Vértes Lászlóné 
egyöntetű véleménye szerint mindenki nyert, aki 
akár indulóként, akár nézőként részt vett a ver
senyen. A felső tagozatosok kevesebben, össze
sen 17-en voltak, a kiírás szerint nekik József 
Attila valamely versét kellett választaniuk. Itt a 
zsűri tagjai Fenyvesi Jánosné, Gászné Bősz 
Bernadett és Kis Bocz Jánosné voltak.
Az április 19-ei döntőre 28 alsó és 10 felső tago
zatos érkezett 6 településről, Erdősmecskéről, 
Hosszúhetényből, Mecseknádasdról, Nagypallból, 
Pécsváradról és Zengővárkonyból. Az esemény 
egyrészt a résztvevők és a várható érdeklődők lét
száma, másrészt az esemény fontossága miatt a 
művelődési központ színház termében kapott he

általános iskola színjátszó szakkörének elő
adása, amely vidám jelenetekkel nevettette meg 
a nézőket. Nem maradhatott el a Nagypalli Asz- 
szonytornások, valamint az Egészségügyi Köz
pont dolgozóinak és barátainak hagyományos 
tánca sem. Idén először tombolasorsolás gazda
gította a programot, majd a Pécsváradi Big 
Bánd és a helybeli Feeling zenekar zárta a 
napot. A rendezvény népszerűségét növelte a ra
gyogó, nyárias idő - a siker azonban azoknak 
köszönhető, akik munkájukkal vagy jelenlétük
kel gazdagították a Város Napját, és biztosítot
ták a jó hangulatot. Köszönjük minden 
résztvevőnek és mindazoknak, akik ezt a napot 
velünk töltötték.
A Szent György Napok sikereihez sok ember 
munkája hozzájárult, és nagyon sok vállalkozó, Bognár Gyöngyvér

lyet. A hét tagból álló zsűriben Bátaszéki Ferencné, 
Bognámé Auth Mária, Bősz Zoltánná, Fenyvesi 
Jánosné, Kis Bocz Jánosné, Vértes Lászlóné és 
Weintrautné Benács Zsuzsa foglalt helyet. A kor
csoportok között tartott rövid szünetekben rutinos, 
gyors értékelések során alakult ki a végeredmény. 
A verseny összes indulója emléklapot és apró 
édességet kapott, a helyezettek oklevélben és 
könyvjutalomban részesültek. Gratulálunk a he
lyezetteknek:
1-2. osztály:
1. helyezett: Ottlakán Amira
2. helyezett: Boris Bálint
3. Horváth Dániel Gáspár (Hosszúhetény)
3-4. osztály
1 .helyezett: Kopa Bence
2. helyezett: Farkas Gergő
3. helyezett: Kempf Amélia
Felső tagozat:
1. helyezett: Jéhn Márk
2. helyezett: Tolnai Gréta és Kopa Marcell
3. helyezett: Mezey Sára (Mecseknádasd)

Kép és szöveg: Bognár Gyöngyvér

cég támogatta tombolatárgyak felajánlásával a 
rendezvényt. Ezúton mondunk köszönetét min
denkinek!
Támogatóink: Agrobolt Kft. (Pécsvárad), 
Andrics Aliz, Bállá László, Bállá Zoltán, Balogh 
István, Böröcz Lívia, Csinibaba Ékszerüzlet 
(Farkas Tamás), Dr. Bíró Ferenc, Gál Imre, Józsa 
Zoltán, Máriusz Autósbolt, Mecseki Erdészetért 
Zrt., Mecsekvidéke Takarékszövetkezet, Óvörös 
Borászbolt (Pécs), Pannonpharma Gyógyszer- 
gyártó Kft., Pécsváradi COOP Kft., Pécsváradi 
Vízmű Kft., Provimi Zrt. (Lajkó Ferenc), Schenk 
Ernő, SÉVA Divatáru, Pécsváradi Városi Uszoda 
(Tóth Györgyi), Várad-COOP Vas-műszaki bolt, 
Pécsváradi Várbaráti Kör, Völgység-Hegyhát Ta
karékszövetkezet, Winkler és Társa Bt.

Április 16-án rendezték meg a 2. városi úszóver
senyt, melynek célja a korábbiakhoz hasonlóan az 
uszoda népszerűsítése és az egészséges életmód tu
datosítása volt. Az idei versenyt is több helyi szpon
zor támogatta. A szervezők köszönetét mondanak a 
Katona és Társa Bt.-nek, Fuller Ferenc egyéni vál
lalkozónak és a Kodolányi János ÁMK-nak.
A versenyeredmények a következők:
Helyezés Csapat Időeredmény
1. II. Béla Középiskola
(Bodai Norbert, Oberling József, Rábavölgyi Máté, 
Verese Máté) 1:01,94
2. Általános Iskola 2. csapata
(Bálint Benjámin, Bánfai Zsoltné, Császár Csaba, 
Gelencsér János) 1:04,94
3. Uszoda
(Balogh Csilla, Bognár Gyöngyvér, Bősz Gábor, Ha
raszti Tamás) 1:08,89
4. Erdészet
(Császár Csaba, Merk Zsófia, Pongrácz Panka, 
Török Bálint) 1:13,53
5. Agrover I. csapata
(Bittér József, Frank Attila, Horváth Bálint, Tolnai 
János) 1:17,33
6. Pannonpharma
(Szendrői Balázs, Szendrői Bence, Szendrői Bog
lárka, Szendrői Gábor) 1:18,90
7. Spartacus Sportkör
(Egerszegi László, Fuller Tibor, Slam János, 
Spannenberger János) 1:19,01
8. Agrover 2. csapata
(Brandt Petra, Brandt Róbert,Egerszegi László, 
Nagy Tamás) 1:20,28
9. Önkormányzat
(dr. Bíró Ferenc, Benkő László, Kárpáti Árpád, 
Spannenberger János) 1:22,06
10. Polgármesteri Hivatal
(dr. Biró Ferenc, Bori Gábor, dr. Fenyvesi János, 
Fullér Péter) 1:25,07
11. Általános Iskola I. csapata
(Bánfai Zsoltné, Friesz Péter, Gelencsér János, Tóth 
Györgyi) 1:26,03

Fotó a 10. oldalon

VÁROSI ÚSZÓVERSENY
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Egyre népszerűbb a szűrőbusz Pécsváradon
Több mint kétezer vizsgálatot végeztek

2008 márciusában állomásozott először 
Pécsváradon a PTE Térségi Szűrő- és Diag
nosztikai Központ mobil szürőbusza. Abban az 
évben 750 fő 2533 vizsgálaton vett részt, és a 
szűrést mind a vizsgálatokat végzők, mind a 
résztvevők kedvezően értékelték.
A két évvel ezelőtti tapasztalatok alapján vár
ható volt, hogy ebben az évben is sokan élnek a 
lehetőséggel, hogy utazás nélkül mérethetik fel 
egészségi állapotukat. Összesen 895 fő vett 
részt a 9 féle szűrésen. Az összes elvégzett vizs
gálat 2027 volt, ezek közül legnépszerűbb a 
mellkasröntgen, amely az összes vizsgálat 27%-

A ZENGŐ NÉPTÁNC EGYESÜLET FELHÍVÁSAI KERÉKPÁROS TALÁLKOZÓ

Kedves egykori és jelenlegi táncosaink!

Az egyesület emlékkötet kiadását tervezi a 
Zengő Néptánc Egyesületről. Pécsváradon az or
szágban elsők között alakult tánccsoport az 
1960-as évek elején. Az egyesület történetének 
dokumentálásához szükségünk van mindazok
nak a segítségére, akiknek birtokában van régi 
fotó, hangszalag, tárgyi emlék. Ezzel kapcsolat
ban kérjük, jelezzen Katonáné Gunszt Andreánál 
személyesen, illetve a 465-703 vagy a 20/269- 
4722 telefonszámon az esti órákban. A fotókat 
másolás után visszaszolgáltatjuk tulajdonosának, 
a tárgyi emlékekből pedig kiállítást szeretnénk 
rendezni.

Kedves nagymamák, dédimamák!
Régi, kedvenc sütemény és ételrecepteket gyűj
tünk. Minél régibb, annál jobb! Bővebb infor
máció Katonáné Gunszt Andreánál kérhető 
személyesen, illetve telefonon a 465-703 vagy a 
20/269-4722 számokon az esti órákban.

Kedves gyerekek, szülők!
Május végén ismét várunk benneteket a Tarka
barka Alapítvánnyal közösen szervezett „Kerek

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének hírei
Fogadónap: május 20., csütörtök, 9-től 12-ig 
és únius 1., kedd, 14-től 15-ig 
Klubnap: június 1., 15-től 
Háromnapos kirándulást szervezünk Tapolca- 
Sümeg-Kehidakustány útvonalra.
Szállás: Uzsán a Hubertus Panzió és Szabad
időparkban

át tette ki. Ezt a mammográfia követte 14%-os 
aránnyal. Ugyanebben az időben az óvodások 
szemészeti és orthopédiai vizsgálata is megtör
tént, összesen 186 vizsgálat során. Összehason
lítva a két évvel ezelőtti adatokkal szembetűnő, 
hogy több fő kevesebb vizsgálaton vett részt. 
Az akkor 1 főre jutó vizsgálati szám 3,38, 
amely ebben az évben 2,26-ra csökkent. Talán 
két évvel ezelőtt az újdonság varázsa miatt vet
tek részt minél többfajta kivizsgáláson, most 
céltudatosabban választottak az emberek. Egy
értelműen javult a szervezés, szinte várakozás 
nélkül lehetett a vizsgálatokra eljutni, valószí

egy esztendő” játszóházunkba. A most követ
kező alkalmon helyi hímzésmotívumokkal lehet 
ismerkedni, melyben segítségünkre lesznek a 
helyi hímzőkor asszonyai. A foglalkozásokra 
nem csak a gyerekeket, hanem az érdeklődő fel
nőtteket, édesanyákat, nagymamákat is várjuk.

Kedves gyerekek, fiatalok!
Továbbra is váijuk jelentkezéseteket néptánc- 
csoportjainkba az alábbi korocsoportokban: 3-5 
év, 5-7 év, 7-9 év, 9-13 év és felnőtt. Próbáink 
nyitottak, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk az egész Zengő-vidékről. A próbák hely
színe: Pécsvárad, KJÁMK Fülep Lajos Műve
lődési Központ. Péntekenként 15:00-tól a kicsik, 
18:30-tól a nagyok jelentkezését váijuk.

Kéijük, amennyiben lehetősége van, támogassa 
egyesületünket adója 1%-ának felajánlásával! 
Adószámunk: 19032502-1 -02

Katonáné Gunszt Andrea 
zengoneptancegyesulet@citromail.hu

(Fotó: Baumann Mihály)

Időpont: június 22-24.
Ár: 15.000 Ft
A részvétel nem kötött egyesületi tagsághoz! 
Jelentkezés: Györkő Tiborné Schraub Zsuzsánál 
lehet az összeg befizetésével (72/465-418). 
Kérjük tagjainkat, hogy tagdíj elmaradásukat 
legkésőbb a júniusi fogadónapokon rendezzék!

nűleg ennek is köszönhető, hogy a két évvel ez
előtti 8 nap helyett 5 nap alatt végeztek a szű
réssel. Mint két éve is, több személyt szűrtek ki, 
akiket alapos kivizsgálásra szakrendelőbe hív- 
nak/hívtak, ahol lehetőség van pontos diagnózis 
felállítására.
A közvélemény ezúttal is kedvezően fogadta a 
helyben elvégezhető vizsgálatokat, úgy tűnik, 
egyre többen ismerik fel a megelőzés és a szű
rővizsgálatok jelentőségét, az időben felismert 
betegségek sokkal hatékonyabb gyógyítása ér
dekében.

B. Gy.

Május 24-én, pünkösdhétfőn 
regionális kerékpáros találkozó lesz 

a pécsváradi várban.

A tizenöt éve kezdeményezett, évente ismét
lődő összejövetelre Pécsről és a környező vá
rosokból, községekből érkeznek kerekesek, 
de természetesen a pécsváradiakat is várjuk.

Program:
Találkozó a várban 12 órakor,

Zenés köszöntő,
Ismerkedés a vár történetével, látnivalóival, 

Kerékpározás Zengővárkonyba, 
a Míves Tojás Múzeum és a 

Szalma-Kincs-Tár megtekintése, 
Hazatérés.

KÚTSZENTELÉS
ÓBÁNYÁN

A Pécsváradi Vízmű új kutat fúrt Óbányán, 
melynek megszentelését 

2010. május 29.-én, déli 12 órakor 
végzi Wigand István 

mecseknádasdi plébános úr.

A kútszentelésre gyalogtúrát indítunk 
Pécsváradról.

Találkozó: Pécsvárad, Kossuth téren,
9.30 órakor.

Útvonal: Lőtér - Réka-kunyhó - Somos
hegy - Óbányai kút - Óbánya

(- Mecseknádasd).
Táv: 9 (14) km.

Túravezető: Dr. Novotny Iván

Obányáról menetrend szerinti autóbusz indul 
Mecseknádasdra 15,49-kor.

mailto:zengoneptancegyesulet%40citromail.hu
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Pécsváradiak és a „malenkij robot”
Dokumentumkötet jelenik meg az orosz kényszermunkára hurcoltakról

C/ Nehezen elmondható életutak kel
nek életre a Pécsváradi Füzetek 3. lap

jain: 65 év elteltével végre sikerült közzétenni 
azokat a dokumentumokat, amelyek Pécsvárad 
és a környező falvak németségének útját mutat
ják be a második világháború végén, 1944-1948 
sorsfordító évei alatt. Ennek szenteli legújabb 
kötetét a sorozat, amelynek szándéka az itt élő 
népek, népcsoportok életének bemutatása. 
Eddig a vár és a felvidékiek múltját mutattuk 
be.
Jelen kiadványunk egyedülálló személyes vallo
másokat tartalmaz Pécsvárad és a környék, így 
Zengővárkony, Mecseknádasd, Obánya, Nagy- 
pali, Erdősmecske, Szellő német asszonyainak, 
lányainak „malenkij robotra” való elhurcolásáról, 
emberi helytállásukról, hazatérésükről. Vallanak 
ők maguk, visszaemlékeznek gyermekeik, uno
káik. Az anyagot számtalan eredeti fotó illuszt
rálja.
Két nagyszerű munka adta az alapot e kötet 
megszületéséhez: W. Müller Judit: Több mint 
élettörténetek - sorsok című dokumentumgyűj
teményében, amely egy nagysikerű kiállítás ka
talógusa, a Pécsváradon, Mecseknádasdon, 
Erdősmecskén, Szellőn született német/sváb fi
atalok vallanak életük legsúlyosabb megpróbál
tatásáról - az oroszországi kényszermunkáról. 
Friesz Péter tanulmánya, a fiatal tanár diploma- 
munkája a történettudomány eszközeivel kutatja 
fel a levéltárak anyagát, és ad képet Pécsváradról 
a második világháború végnapjaiban. Inteijúkat 
is közzétesz orosz kényszermunkára deportált 
nagyszüleiről és másokról. A történelmi esemé
nyek bemutatása után megszólalnak maguk az 
elhurcoltak, vagy éppen gyermekük emlékezik 
vissza az édesanya kálváriájára. Az unokák már 
a szaktudományok eszközeivel összegezik a tör

ténteket. S ami velük történt, a nagy történelem 
része.
1944 karácsonyától kelet felé indultak el a vo
natszerelvények: a marhavagonokban magyar- 
országi fiatalokat, elsősorban nőket hurcoltak 
egy kis munkára: „malenkij robotra”, a Szov
jetunióba. Legelőször az ország keleti felében 
kezdődtek a deportálások: Debrecen vidékéről 
a magyar fiatalokat vittek keletre.
Pécsváradon és a környező falvakban célzottan 
a háromszáz éve itt élő német kisebbség, a sváb- 
ság leányait fiatal asszonyait gyűjtötték össze - 
a kollektív bűnösség jegyében. A nagypolitika 
bűneiért persze ismét az ártatlanok szenvedtek, 
hiszen e 17-20 éves fiatal nőknek semmi köze 
nem volt a hitleri birodalom rémtetteihez. Sok
kal inkább szenvedtek azoktól, hiszen családjuk 
férfitagjait elragadta tőlük a háború.
Jaj a legyőzőiteknek - Vae victis! - tartja a latin 
közmondás kétezer éve.
A háborúban lerombolt Szovjetunió jóvátételi 
munkára fogta a legyőzöttek odahurcolt fiatal
jait. Nem lévén tagja a hadifoglyok helyzetét 
szabályozó genfi egyezménynek, a saját hadi
foglyai iránt sem tanúsított érdeklődést. Az oda
hurcolt kényszermunkások egyedül, mint 
munkaerő voltak fontosak a számára.
A Pécsváradról és környékéről elhurcoltakra el
képzelhetetlen fizikai és lelki szenvedések, nél
külözések, megpróbáltatások vártak. Ezekről ad 
tanúságot ez a kis könyv. És arról, milyen tartást 
és lelki erőt vittek magukkal szülőföldjükről 
ezek a fiatal sváblányok, asszonyok. Valameny- 
nyien mélyen vallásosak voltak, és a hitük meg
őrizte őket. Fennmaradtak a fogságban az itteni 
német vagy magyar nyelven írott imádságaik, 
énekeik, amelyekben Istennek ajánlották szen
vedésüket és tőle kértek megváltást. Noha állati

sorban tartották, dolgoztatták őket, megőrizték 
emberi méltóságukat. Nagyfokú tudatosságról 
tesznek tanúbizonyságot azzal, hogy többen 
írnak naplót, feljegyzéseket, vagy már idehaza 
írják le kálváriájukat a gyermekeik, az unokáik 
számára. Hisznek az írott szó erejében. Zsenge 
koruk ellenére is tudatában voltak, hogy rette
netes élményeiket le kell írni, meg kell örökiteni 
az utókor számára. Még akkor is, ha ezek a ta
núságtételek sokáig csak szűk családi körben 
voltak elmondhatók, és a közzétételre, az el
mondásra csak 1990 után gondoltak a túlélők. 
Nyomot akartak hagyni szenvedésük idejéről. 
Ezért készíttetek odakint fényképeket, sokszor 
élelemért cserébe.
És nem él a szívükben bosszúállás. Hálával em
lékeznek meg az orosz emberről, aki ételt adott 
nekik, aki segített rajtuk.
Tanúságtétel ez a könyv, amelyben el kellett 
mondani, amiről 40 éven át csak hallgatni lehe
tett, s ami egy rettenetes háborúról, annak súlyos 
következményeiről elmondható a történettudo
mány és a személyes vallomások eszközével. A 
történtekkel való szembenézés talán hozzásegít
het ahhoz, hogy saját korunkat is jobban meg
érthessük.
A könyv bemutatója május 28-án, pénteken 17 
órakor lesz Pécsváradon, a Fülep Lajos Műve
lődési Központban. Itt nyílik meg ezen a napon 
17 órakor a „Több mint élettörténetek - sorsok” 
című kiállítás, amely W. Müller Judit rendezé
sében már Németországban és több más ország
ban is látható volt.
Az Orosz kényszermunkán Pécsvárad és a kör
nyék német kisebbsége a bemutatón kedvezmé
nyes áron vásárolható meg. Ezt követően a 
pécsváradi várban és a művelődési központban 
lesz kapható. Gállos Orsolya

Levendulaültetés a várudvaron
A Pécsváradi Várbaráti Kör tagjai levendulá
kat ültettek, az egykori kolostorkertet idézve a 
vár udvarán. (Képünkön)
Várbaráti asztaltársaság a Város Napján 
Nagy kondérban főtt „várbarát módra” a finom 
pörkölt, Balogh Istvánná főszakács és a kukták 
közreműködésével a Város Napján, április 25-én. 
Sajnos délután egyre több autó hajtott be az 
asztalok - ! - közé, holott a várkertből ki vol
tak tiltva a gépkocsik és a többség az utcákban 
parkolt. A két dolog nem összeegyeztethető: 
egy városi közpark, egy népünnepély és a gép
kocsik. G.O.

Felvidékiek Napja 
2010. május 15.

Május 15-én (szombaton) kerül megrendezésre a
FELVIDÉKIEK NAPJA

a művelődési házban.
Program:

16:00-kor megemlékezés, koszorúzás a Felvidéki Emlékkőnél 
Ezt követően a Bonyhádi Éelvidékiek Egyesülete és a Pécsváradi Női Kamarakórus ad 

közös hangversenyt a művelődési ház színháztermében.
Kb. 18:30-kor kerül sor egy közös vacsorára vendégeinkkel.

A vacsora költsége: 2.000 Ft/fő.
Jelentkezni az összeg befizetésével, május 10-ig lehet 
Szabó Jánosné Füri Gizinél, Abelovszky Hajnalkánál 

és Györkő Tibomé Schraub Zsuzsánál.
A vacsorához sütemény- és italfelajánlást szívesen 
fogadunk, melyet kérünk május 15-én 15 és 16 óra 

között a művelődési házba elhozni.

Mott János emlékére
Még idén júniusban megjelenik az a kiadvány, amely Mott János pécsváradi apátplébánosra em
lékezik. A füzet az apátúrról elnevezett tér felszentelésének napján jelenik meg. A Közösségi 
Kerekasztal kezdeményezésére teljesen megújult, tavaly átadott teret a címzetes apát 90. szüle
tésnapja alkalmából június 27-én, 15 órakor avatják.
A Gállos Orsolya és Bayer Alexandra által készített kiadvány megvásárlására elővételben 700 
forintért, a helyszinen 800 forintért van lehetőség. Előjegyezni a művelődési központban Bognár 
Gyöngyvérnél, a katolikus egyháznál Patacsi Évánál, az Egészségügyi Centrumban dr. Hutvágner 
Rozáliánál lehet.
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Kisbalázs György 1930-2010
Pécsvárad forrón szeretett tanára volt, aki fiatal 
pedagógusként kezdte pályáját városunkban. 
Néhány évet tölthetett itt, de tanítványai nagyon 
megszerették. A közelmúltig eljárt Pécsváradra 
az osztálytalálkozókra, amelyeken az egykori ta
nítványok már éppen olyan fehér hajjal jelentek 
meg, mint tanáruk, Gyurka bácsi. Utoljára régi 
tanítványa, Töttös Sándor temetésére jött el 
Zengővárkonyba.
A személyesség volt varázsának titka, a másik 
emberrel, a tanítvánnyal való kapcsolat közvet
lensége és intenzitása. Meg a tudás, a műveltség, 
amellyel magával tudta ragadni a fiatalokat. 
Nemcsak az iskolában, hanem olyan emlékeze
tes színielőadásokon is, amilyen a régi moziban 
bemutatott Légy jó mindhalálig vagy A Pál utcai 
fiúk. Megöregedtek, megrokkantak a régi fiúk, 
de Gyurka bácsit ma is a régi rajongással emle
getik.
Fiatal házasként érkezett Pécsváradra, 
Orlaiéknál éltek albérletben feleségével, 
Mártával, és ide született leányuk, Éva. Aztán 
jött 1956 ősze, és amint az sokhelyütt megtör
tént, a város két fiatal tanárát, Hefter Józsefet és

Kisbalázs Györgyöt beválasztották a Nemzeti 
Bizottságba. Pusztán ez elég volt a többéves bör
tönbüntetéshez és a pályáról való elűzetéshez. 
Felesége itt maradt kislányukkal, majd hamaro
san neki is távoznia volt tanácsos Pécsváradról. 
A börtönbüntetés egyszer véget ért, és Kisbalázs 
György újrakezdte az életet: a Pécsi Járási Taná
cson, aztán a gyermekvédelemnél. Pártfogó ta
nárként segített félresiklott fiatalok életét 
helyrebillenteni. Nagyárpádon építette fel csa
ládi házukat a két kezével, maga készítette tég
lából.
És írni kezdett. Tárcanovellái 1988-tól megje
lentek a Dunántúli Naplóban, utóbb a 
Hetedhéthatár szerzője lett. Itt jelent meg Ülj a 
füzünkhöz című kötete, amely bölcs humorral 
teli tárcanovelláit adta közre.
Pécsvárad városa 2006-ban, az 1956-os forrada
lom és szabadságharc 50. évfordulóján kitünte
tésben részesítette. A Pécsváradi Várbaráti 
Körnek kezdettől fogva lelkes tagja volt. Mindig 
eljött a város, az egyesület rendezvényeire, mert 
mélyen érdekelte Pécsvárad, a város, az itt élő 
emberek és azok története.

2010. április 30-án helyezték örök nyugalomra 
hamvait a Pécsi Köztemetőben.

Gállos Orsolya

50 EV AZ ORGONÁNÁL
Balogh István kántori jubileuma

Ünneplőkkel telt meg április 18-án Erzsébet 
temploma. Ünnepi szentmisén adtak hálát a ba
rátok, a hívek Balogh István 50 éves kántori ju
bileumáért.
A csurgói zeneiskola elvégzése után szülőfalu
jában, Berzencén volt első kántori szolgálata 
1960 pünkösd vasárnapján. 1960-62 között 
Budapesten, a kántorképzőn szerzett oklevelet. 
1964-ig Berzencén kántorkodott, majd Erzsé
betre érkezett. Itt kötöttek házasságot 1967-ben 
Csille Ilonával. Ma Brigitta és Szilvia leányuk 
és azok családja, a kisunokák teszik ki a szűkebb 
családi kört. Balogh István kitanulta a villany

szerelői szakmát, e téren is dolgozik a mai napig. 
Kántorként Erzsébet, Máriakéménd, Berkesd 
templomaiban látja el az egyházi szertartások 
zenei és énekes kíséretét, besegít Hosszú- 
hetényben és Pécsváradon. A környék mintegy 
30 falujában kántorkodik, és az ötven év folya
mán mindig készségesen látta el Isten és az em
berek szolgálatát. Jókedvű, tevékeny résztvevője 
a közösségi eseményeknek, akár az egyházköz
ségekben, akár a Pécsváradi Várbaráti Körben 
vagy másutt.
Az ünnepi szentmise előtt Horvát János polgár- 
mester köszöntötte jubiláló kántorukat, és a kör

nyező falvak népviseleteibe öltözött fiataljai 
nyújtották át a hívek ajándékát. Az ünnepségen 
részt vett dr. Bú-ó Ferenc, Pécsvárad polgármes
tere, a környező falvak lakói, a pécsváradi egy
házközség és az önkormányzat testületének több 
tagja.
Antal Géza pécsváradi apát mondta az ünnepi 
szentmisét, amelyen 8 pap vett részt, köztük 
Garadnay Balázs püspöki helynök. Az énekes 
szolgálatot 5 kántor kolléga látta el, köztük az 
ünnepelt leányai.

G. O.

Volt egy kereszt...
Régi kereszt áll a város felett a ti
zenöt éve készült képen. Ma már 
nem látható a temetőben, ledőlt 
vagy ledöntötték, és betemette a 
szemét. A pécsváradiak pedig na
gyon szeretnék, ha nem jutna ez is 
az őseik állította sok elpusztult kő
kereszt sorsára...

Kép és szöveg: Gállos Orsolya
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK...
Hódosi Viktória

A Köztársaság Jó Tanuló - Jó Sportoló díjat 
nyerte el Hódosi Viktória. Az ifjú pécsváradi 
sportolóról az utóbbi hónapokban többször is 
adtunk hírt a lap hasábjain kimagasló sportolói 
eredményeiről. A sorozatos sikereket márciusban 
miniszteri elismerés koronázta.

Viki az elmúlt két évben országos bajnokként tá
vozott a fekvenyomó diákolimpiákról. 2009-ben 
erőemelésben a felnőtt mezőnyben is megsze
rezte az ezüstérmet. Tavalyi bajnoki eredményé
vel kijutott a pilseni I. Ifjúsági és Junior 
Fekvenyomó Világbajnokságra, ahol csak szoros 
küzdelem során szorult a dobogó második he
lyére. A fentieket nem sok mindennel lehetne 
felülmúlni, hacsak nem egy egyéni csúccsal: a 
18 éves Hódosi Viktória tavaly 16 éves országos 
csúcsot döntött meg 175,5 kg-os felhúzással, és 
így iíjúsági, junior és egyben felnőtt kategóriá
ban is ő lett a csúcstartó.
A sportoló, aki egyben a pécsi Ciszterci Rend 
Nagy Lajos Gimnáziumának végzős tanulója, az 
iskolát sem hanyagolta el a sok edzés mellett. 
Sportteljesítményein kívül ugyanis tanulmányi 
eredményei is hozzájárultak ahhoz, hogy idén

átvehesse a „Jó tanuló-Jó sportoló ” díjat, me
lyet Hiller István oktatási és kulturális miniszter, 
az elismerés átadója „a magyar diákoknak ad
ható legmagasabb kitüntetés”-nek nevezett. A díj 
átvételéhez nem csak kimagasló sportteljesit- 
mény, hanem kimagasló tanulmányi átlag is fel
tétel volt, mely utóbbit Viki még felül is 
teljesítette. Az idei díjátadón Baranya megyéből 
mindössze hárman vehették át az elismerést, a 
pécsváradi gimnazistán kívül egy általános isko
lás és egy egyetemista.
Viki igen korán kezdte a sportolást, 11 évig ké
zilabdázott a pécsváradi csapatban, majd egy sé
rülést követően kezdett el edzőterembe járni, 
ahol felfigyeltek adottságaira. Azóta heti négy 
alkalommal jár edzeni, és jelenleg is nagy erő
bevetéssel készül a következő megmérettetésre. 
Célja az augusztusi világbajnokságra való kiju
tás. Elmondása szerint a sportág ismeretlensége 
miatt viszonylag kevés a női versenyző, súlycso
portonként általában 4-8 fő vesz részt egy-egy 
versenyen. Külföldön azonban ilyen téren erős 
és kiegyenlített a mezőny, ezért a következő vi
lágbajnokság ismét komoly erőpróbát jelenthet 
majd.

Hódosi Viktória ez alkalommal is szeretne még 
egyszer köszönetét mondani azon támogatók
nak, akik lehetővé tették a világbajnokságon 
való szereplést: Pécsvárad Város Önkormány
zatának, a Pécsváradért Alapítványnak és a 
Pécsvárad COOP Kft.-nek. Vikinek ismételten 
gratulálunk ehhez a komoly teljesítményhez, és 
további sikeres sportpályafutást kívánunk neki!

A MÁJUSI PROGRAMKÍNÁLATBÓL...
Május 14.
Előadás az Új Orvostudományról (GNM ®)
Helyszín: Fülep Lajos Művelődési Központ 

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Időpont: 2010. május 14. péntek; 18 óra
Előadó: Csákvári Eszter oktató, konzulens
A kétórás előadás ára: 1000,- Ft/fö
Információ, jelentkezés: 06 30 / 69 27 614
(részletes meghívó mellékelve)

Május 28.
Pannóniával Pekingbe - motoros élménybeszámoló
Két paksi motoros, Treszl Gábor és Magyar Zoltán 2008-ban Pekingig, 
majd haza hajtottak veterán motorjukkal. Az oldalkocsis Pannónia T5 
1967-ben gördült le a csepeli gyártósorról. A magyar tervezésű és gyártású 
motorkerékpár erőforrása és felépítménye teljesen eredeti, megegyezik a 
szériában gyártottakkal. Egyhengeres, kétütemű, 250 köbcentiméteres, 15 
lóerős motorral szerelték őket. A vállalkozó szellemű motorosok jártak 
már a 2004-es athéni olimpián, és 2006-ban az Ural túloldalán is. Leg

hosszabb útjukról fognak színe élménybeszámolót tartani a művelődési 
központban (7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.) 18 órától. Hallgassa meg 
Ön is!
Szervező: Pécsváradi Motoros Klub

Május 29.
Májusfa-kitáncoló bál
Immár hagyomány városunkban, hogy a május 1-jén, a Német Barátsági 
Klub által, a Maifest-en felállított májusfát az ifjúság hangos mulatság, 
szabadtéri májusfa-kitáncoló bál keretében dönti le. Élőzenével, kitűnő 
hangulattal váiják a táncoslábú vendégeket! A belépés díjtalan!
Szervező: Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat

Május 30.
Gyermeknap
Játékos vetélkedők, színes programok, gazdag nyeremények váiják a gyer
mekeket délután a Dombay-tó partján! (és a kedves szülők, nagyszülők 
sem fognak unatkozni...)
Szervező: Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat

HIRDETESFELVETEL

A Hírmondó hirdetési felületet biztosit 
vállalkozói és lakossági hirdetések számára 

A hirdetésekéi a
pecxvaradl.  hirmondotagmail. com 

emailcimre kérjük eljuttatni (Bővebb 
információ: (16-20/996-9612. 465-123). 
A hirdetésre szubhutó felületek árai u 

következők.

I oldal (183 x267 mm). 40.000.-
1/2 oldal (89.5x267 min 
vagy 183x131 mm): 20.000.-
1/3 oldal (58x267 mm
vagy I83x86mm); 15.000.-
1/4 oldal (89.5 x 127,5 mm 
vagy 182x62 mm): 8.000.-
1/8 oldal (43 x 127,5 mm 
vagy 89.5 x 62 mm): 4.OOO.-
lutkossági apróhirdetés
(max. 10 szóig): 500.-

Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt 

„Deviáns alkohológia” 
című rendezvényünkre.

Időpont: 2010. május 21., péntek, 9.00
Helyszín: Fülep Lajos ÁMK Művelődési Központ, 

Pécsvárad 
Előadást tart:

Dr. Szikszay Petronella és Dr. Tóth Miklós 
Bevezetőt mond: Dr. Hutvágner Rozália 

Az előadás után beszélgetés lesz e sokakat közvetve is 
érintő betegségekről, már józanodó alkoholistákkal. 
Szívesen fogadjuk az alkohilizmussal kapcsolatos 

' rdéseiket írásban előre, vagy személyese 
az előadások alatt!

Van remény! 
Beszéljünk róla!
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SPORTHÍREK
LABDARÚGÁS
Megye I.
Eredmények:
04.04.
Pécsvárad - Drávaszabolcs 4-3
G.: Lieber (2), Botos, Buzádi.
04.10.
PEAC - Pécsvárad 1-2
G.: Alberkovics, Botos.
04.18.
Pécsvárad - Hosszúhetény 4-3
G.: Galgóczi (2), Botos, Valkai.
04. 25.
Beremend - Pécsvárad 4-0

Az együttes huszonhárom forduló után még 
mindig az utolsó helyen áll, de már csak három 
pont a hátránya az utolsó előtti Lánycsók mö
gött.

A tavaszi bajnokság hátralévő mérkőzései:
05.09.,17:00 Szigetvár - Pécsvárad 
05.16.,17:30 Pécsvárad - Szederkény 
05.23.,17:30 Pécsvárad - Siklós 
05.30.,17:30 Boda - Pécsvárad 
06.06.,17:30 Pécsvárad - Szászvár 
06.13.,17:30 Pellérd - Pécsvárad

Ifi
Lánycsók - Pécsvárad 2-4
Pécsvárad - Sellye 2-1
Pécsvárad - Szigetvár 8-2

Az ifjúsági együttes jelenleg a 9. helyen áll a 
tizenhét csapatos bajnokságban.

Serdülő
Lánycsók - Pécsvárad 2-4
Pécsvárad - Sellye 4-2
Pécsvárad - Szigetvár 4-0

A serdülő jelenleg a második helyen áll, a lis
tavezető PEAC hat ponttal vezet előtte.

Friesz Péter

Női kézilabda
Eredmények:
Kelet SE Pécs - Pécsvárad 27 - 39 
A Kelet SE csapata a tabella második helye
zettje. Pécsvárad csapatának fontos mérkőzés 
volt, és a győzelem komoly lélektani előnyhöz 
juttatta Pécsvárad csapatát. Sokan szurkoltak 
a lányainknak Pécsett, ami bizonyítja, hogy a 
kézilabdacsapatot sokan támogatják, és érde
mes a mérkőzésekre ellátogatni.
Pécsvárad - Beremend 23-18
A mérkőzés körül kialakult kaotikus állapot  jó 
példája volt a sportszerűtlenségnek. Beremend 
edzőjének magatartása ritkán tapasztalható az 
edzők körében. Az ellenfél Beremend csapata 
50 perces késéssel érkezett a mérkőzésre, ezzel 
próbálva érvényesíteni azon akaratát, hogy a 
mérkőzés kerüljön halasztásra. Az előzmények
hez hozzátartozik, hogy a mérkőzés hetében 
egymást követően két nap is próbált Beremend 
csapata halasztást kérni, egymásnak ellent

mondó indokokkal. Majd a szövetséget is meg
kereste azon panaszával élve, hogy a pécsvá
radi csapat nem egyezkedik. A csapat érdekeit 
előtérbe helyezve a mérkőzés lebonyolítása 
mellett döntöttünk. A beremendi csapat 50 per
ces késése taktikai lépés volt, azonban az álta
luk várt eredmény elmaradt. A csapaton az 
első félidőben látszott, hogy megviselte őket a 
mérkőzés előtti állapot, a második félidőben 
azonban a lányok fordítani tudtak a mérkőzé
sen, így alakult ki az 5 gólos győzelem.

A felnőtt csapat ezen két meccsén játéklehető
séget kapott Grénus Gréta és Bajorics Edina 
az utánpótlás csapatból. Gratulálunk a teljesít
ményükhöz és köszönet Valentai Csabának, 
felkészítő edzőjüknek

Szigetvár - Pécsvárad 18-42
Pécsvárad nagy arányú győzelmet aratott Szi
getvár ellen, kiemelkedő teljesítményt ismét 
Napirana Viktória nyújtott 25 gólos egyéni tel
jesítménnyel.

További bajnoki mérkőzések:
05.09. (vasárnap), 10:00
Kozármisleny IFI - Pécsvárad
Helyszín: Kozármislenyi Városi Sportcsarnok 
Kozármisleny IFI csapata vezeti a tabellát ve
retlenül a bajnokságban, ezen a mérkőzésen is 
várjuk szurkolóinkat, kérjük látogassanak el a 
mérkőzésre buzdítva a lányokat a győzelemre. 
05.15.(szombat),16:00 Pécsvárad - Herceg- 
szántó
Helyszín: Pécsváradi Városi Sportcsarnok 
05. 30. (vasárnap), 14:00 Komló - Pécsvárad 
Helyszín: Komlói Városi Sportcsarnok 
Mérkőzéseink eredményeiről, az esetleges vál
tozásokról a Pécsvárad TEXT oldalain olvas
hatnak a kedves érdeklődők.
További kérdésekre a mérkőzésekkel vagy a 
csapattal kapcsolatban szívesen válaszolunk 
emailben: vadasz. ildi@freemail. hu

Hódosiné Vadász Ildikó 
szakosztály-vezető

Utánpótlás
Rövid mérkőzés nélküli időszakot kihasználva 
egyéni képzésekkel, állóképesség-fejlesztéssel

színesített edzések után, megkezdtük OSB sze
replésünket az 5 - 8 helyért.
Eredmények:
PEAC - Pécsvárad 26 - 18 (10 - 9) 
Csapatunk összeállítása: Schváb - Grénus (5 
gól), Werb 4, Schaffer 1, Nagy, Bajorics 3, 
Brand 2
Cserék: Sándor, Kapronczai, Gebhardt, Jakab 
3, Amold
A második félidő közepéig jó védekezéssel 
helytálltunk a nálunk idősebb játékosokból álló 
hazaiak ellen, ettől kezdve hibáinkat jól hasz
nálta ki ellenfelünk.

Adidas utánpótlás bajnokság
Befejeződött a 2009/2010 évi Adidas utánpót
lás bajnokság. A 10 korosztályból háromban 
indultunk, mindhárom csapatunk bekerült a 
megye 4 legjobbja közé. Örömteli, hogy ebből 
kettő a régiós döntőbe is bekerült. A ’97-es 
korosztály Marcaliban a házigazdák ellen re
mekül helytállt, csak a játékvezetők elvtelen 
sportszellemével nem összeegyeztethető ma
gatartása miatt nem került az országos dön
tőbe. Mindössze egy gólon múlt. A térség 
országgyűlési képviselője, valamint a város 
polgármestere külön gratulált a csapat teljesít
ményért.

Utánpótlás nevelésünket dicséri szintén, hogy 
már hárman játszottak a magárataláló, felju
tásra esélyes felnőtt csapatban.

Valentai Csaba 
edző

Tánc
A Kodolányi ÁMK. 8.a osztályos tanulója, 
Gyenis Dóra a Pécsi Fordán SE színeiben ak
robatikus rock and roll táncban, junior nagy
formáció kategóriában az idei versenyszezon 
első három dunántúli pontszerző versenyén 
március 6-án Pápán, március 20-án 
Mosonszolnokon, majd április 11-én Pécsett 
csapatával aranyérmet nyert.
Gyenis Hanna 5.b osztályos tanulónk szintén 
a Pécsi Fordán Táncklub fashion dance ver
senyzője. Idén március 13-án, Pécsett serdülő 
C1 kategóriában 2. helyezést ért el.
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KOMBIVAL JÓL JÁR,
HA VELÜNK TARRT!

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

® @ ©
Az akció 2010. március 15-től - visszavonásig érvényes a Tan 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

Pécsváradon 2 szobás, 
gázkonvektoros kis 

családi ház, 
kis telken eladó.

Felújításra szorul.

Érdeklődni:
70/370-12-46.

info@tarr.hu

A Pécsváradi
Polgárőrség 

éjjel-nappal hívható 
járőrszáma:

06-70-278-7115

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pécsvárad Város Önkormányzata 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Kodolányi János Nevelési és Általános Művelődési Központ 
ÁMK főigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.16-2015.08.15-ig szól. 
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7720 Pécsvárad, Tavasz u. 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
A főigazgató ellátja az ÁMK általános iskola igazgatói, továbbá a 
Kodolányi János ÁMK Nagypalli Német Nemzetiségi Általános Isko
lája, a Kodolányi János ÁMK Zengővárkonyi Német Nemzetiségi Ál
talános Iskolája, a Kodolányi János ÁMK Geresdlaki Német 
Nemzetiségi Általános Iskolája, a Kodolányi János ÁMK Német Nem
zetiségi Óvodája és Bölcsődéje, a Kodolányi János ÁMK 
Zengővárkonyi Óvodája, a Kodolányi János ÁMK Geresdlaki Német 
Nemzetiségi Óvodája, a Kodolányi János ÁMK Zeneiskolája, Alap
fokú Művészetoktatási Intézménye, a Kodolányi János ÁMK Fülep 
Lajos Művelődési Központja, Könyvtára, Szabadtéri Színháza és 
Sportcsarnoka, mint az ÁMK további tagintézményeinek vezetését, 
szakmai irányítását.
Pályázati feltételek:
§ Egyetem, egyetemi szintű tanári szakképzettség, pedagógus és köz 

oktatás vezetői szakvizsga,
§ Pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 

éves vezetői tapasztalat,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Felsőfokú német nyelvtudás
§ "B" kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használat lehetősége 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Pécsvárad Város Önkormányzat címére 
történő megküldésével (7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.). Kéijük 
a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ÁMK igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bíró Ferenc 
polgármester nyújt, a 06/72/7465322 telefonszámon.

A teljes pályázati kiírás megtekinthető a 
www.pecsvarad.hu honlapon.

Gyórtó: Gyógynővónykutató Intézet Kft.
2011 Budakalász. Lupaszigeti út 4. OÉTI: 1349/2009

eVütósiskioletBt 

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR, 

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR 
KATEGÓRIÁKBAN 

Helyszín: 
PÉCSVÁRAD, 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Időpont:

2010. Június 10. (csütörtök), 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

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-TESABt., Pécsvárad

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


Akció!
2010. május 7-31.

Nyitvatartás: 
Hétfő-Péntek: 6.00-19.00 

Szombat: 6.00-13.00

Friss, csontos 
sertéskaraj

Friss sertéslapocka Friand
hasábburgonya

1 kg

■enseg löncs
Királyi füstölt 

kolbász
Pangasius fehérhúsú 

halfiié
1 kg

Mággi halászlé kocka
80 g 6+2 db 
2487 Ft/kgKirályi Fenség 

turistaszalámi

TcfTíbo Family 
őrölt kávé

250g+10% 
1342 Ft/kg

?átkazáai utalványokkal áa bankkártyával ia Ázathatnak! Az ár mindannamű adót magába foglal áa a káazlatak arafáig árványaal 
A tarmákak kulaölag altár hatnak a fotón látottaktól, az aaatlagaa nyomdahihákárt nam tudunk falalóaaágat vállalni!_____________ _____________

Dráva tejföl 20%
450 g 

367 Ft/kg

Maggi bolognai fix
2x60 g 1+1 db 

1908 Ft/kg
Illés fehér kenyér
1 kg

?0MMEÍ
FRITES

TflPAS
FRITflS

<Íba> CB A PÉCSVÁRAD, ERZSÉBETI ÚT 22.


