
A napokban ünnepelné 90. születésnapját Mott 
János címzetes pécsváradi apát, aki több mint 
30 éven át szolgálta a pécsváradiakat. A kerek 
évforduló alkalmából bensőséges ünnepség ke
retében emlékeztek meg helyiek és környékbe
liek.

Néhány éve érett a gondolat: szeretett és tisztelt 
apát úrról ne csak az emlékeinkben, a szívünkben, 
hanem az utókor számára hozzáférhető helyen is 
maradjon emlék. Lakossági kezdeményezésre a 
tavaly példaértékű közösségi munkával megszé
pített közterület, a valaha németek lakta városrész 
központja, az egykori itatóvályúk környéke ad he
lyet apát úr emlékkövének, mely az önkormány
zat döntése értelmében a jövőben a Mott János 
apát tér nevet viseli.
Emlékezetes ünnepség keretében, számos részt
vevőjelenlétében avattuk fel a teret és az emlék
követ június 27-én. Az ünnepi műsor a 
zeneiskola fúvós kamaraegyüttesének muzsiká
jával vette kezdetét (vezetőjük: Wágner József).

Új információs táblák
Április végétől új információs táblák segítik a 
vendégek tájékozódását. Több tábla mutatja az 
irányt a vár, valamint a Tourinform iroda felé, 
ill. a 6-os sz. főközlekedési út mellett két óriás
tábla irányítja a figyelmet a város fő attrakció
jára, a várra. Elkészült a Mecseki Erdészeti Zrt. 
megrendelésére egy látványtérkép is, valamint 
kikerültek a Zengő Tanösvény táblái is. Utóbbi
akat a Tarkabarka Alapítvány készítette a Zöld 
Iránytű Alapítványhoz benyújtott sikeres pályá
zat segítségével. A kivitelezésben nagyon sok 
önkéntes segítséget kaptak, a legtöbbet a Pécs
váradi Várbaráti körtől, elsősorban Gállos

Tér-és emlékkő-avatás
Közreműködött a Pécsváradi Női Kamarakórus 
dr. Kutnyánszky Csaba karnagy vezetésével; a 
szülőfalu, Feked kórusa Varga Koméi vezetésé
vel és harmonikakíséretével, akik a német 
nyelvű dalok között megszólaltatták apát úr 
egyik kedvencét, az Ein KindMariens... kezdetű 
dalt. Elhangzott Jéhn Márk tolmácsolásában az 
utolsó évek egyik kedves verse, Puszta Sándor 
Cinkenyom c. alkotása és Szent Ferenc imája is
- mindkettő jól mutatta Mott János személyisé
gét, életfelfogását. Garadnay Balázs főtiszte
lendő püspöki helynök úr személyes, szívhez 
szóló ünnepi beszédben méltatta János atya 
munkáját, az emberekhez, a közösséghez való 
viszonyát - és a pécsváradiakat, akik ilyen méltó 
módon őrzik szeretett papjuk emlékét.
Az ünnepség legmeghatóbb pillanata volt, mikor
- miközben a helynök úr leleplezte az emlékkö
vet - megszólalt maga az ünnepelt is: egy 1985- 
ös felvételről hallhattuk szülőknek szóló intését. 
Antal Géza apát úr áldásával, a tér és az emlékkő 
megszentelésével ért véget a ceremónia.

Gászné Bősz Bernadett 
Fotó: Bayer Alexandra

Orsolya elnöktől, valamint a Warad2015 Alapít
ványtól, konkrétan annak munkatársától, 
Rédemé Etegedüs Andreától. A táblatartókat a 
Változóházban készítették Kovács Attila irányí
tásával. Valamennyi tábla grafikai munkáit és ki
vitelezését Csizmadia László grafikusművész 
végezete, a tőle megszokott magas színvonalon 
és igényességgel. Régóta esedékes volt a telepü
lés határain álló testvérvárosi táblák cseréje. A 
rossz állapotú táblák nem is voltak aktuálisak, 
hiszen immár 6 településsel kötött partnerkap
csolati szerződést Pécsvárad, melyekről igényes, 
új tábla tájékoztat a jövőben. Fotó: Gász Bálint

Az emlékkő felállítását nagyon sokan támogat
ták, közadakozásból valósult meg. Ugyanígy 
széleskörű összefogás hozta létre azt az emlék
kiadványt, melyet az ünnepség keretében mutat
tunk be, s melynek a nap végére minden 
példánya el is fogyott. A Mott János emlékfuze- 
tet a Pécsváradi Közösségi Kerekasztal adta ki, 
Gállos Orsolya szerkesztette, a benne megjelenő 
fotók, illetve a Bayer Alexandra által összeállí
tott fejezet történetei a helyi lakosok személyes 
emlékeit idézik.
A könyv utánrendelése folyamatban van, így 
lesz még lehetőség a megvásárlására a művelő
dési központban és a várban. A könyv árusításá
ból befolyt összeget a Pécsváradi Közösségi 
Kerekasztal hátrányos helyzetű, valamint tehet
séges gyerekek támogatására fordítja (táborok, 
tehetséggondozás, eszközbeszerzés stb. formá
jában).

Mott János emlékezete
Tér-és emlékkő-avatás
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Véget ért a vizsgálat az 
óvodafelújítás ügyében

Június 10-én rendkívüli ülés keretében tárgyalta 
a képviselő-testület a Gesztenyés utcai óvoda 
felújításával és bővítésével kapcsolatos közbe
szerzési eljárás, valamint az építkezés esetleges 
szabálytalanságainak felülvizsgálatára indított 
eljárást. A testület áprilisi ülésén a képviselők 
egy részének indítványozására egy ideiglenes 
bizottságot állítottak fel az óvoda ügyében, 
melynek feladata az volt, hogy szakértők bevo
násával állapítsa meg, történtek-e törvénytelen
ségek a beruházás során.
A vizsgálat lezárultával a bizottság konkrét ha
tározati javaslatokkal állt elő a rendkívüli ülé
sen, melyen meghallgatták a vizsgálatban részt 
vett független szakértők véleményét is. A köz- 
beszerzési szakértő megállapította, hogy a 
közbeszerzési eljárás nem volt elég átlátható, 
ellenőrizhető és nyilvános. Az építészeti szak
értő hiányolta az építkezés tervi szintű részle
tes dokumentációját, és szabálytalannak ítélte 
meg azt is, hogy az építésvezető és a műszaki 
ellenőr ugyanaz a személy. A bizottság előter
jesztése szerint „összességében megállapít
ható, hogy a tervezett és jelenleg kivitelezés 
alatt álló beruházás kapcsán súlyos jogszabály- 
sértések, és mulasztások történtek. Jelenleg 
azonban az elkapkodott, belekényszerített 
helyzet utólagos megoldására kell törekedni. 
Mivel a kivitelezés már a végéhez közeledik, 
ezért annak megállítása, felfüggesztése nem 
célszerű, mert az további károkat okozna és 
nem szolgálná a beruházás eredeti célját.”
A testület végül 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
mellett megrovásban részesítette a polgármestert 
és a jegyzőt a közbeszerzési eljárás szabályta
lanságai- során felrótt okok miatt, melyben a 
megnevezettek el is ismerték hibájukat. A testü
let ezt követően szavazott arról, hogy ha a jövő
ben problémát okoznának a szabálytalanságok, 
hiányosságok, akkor mind a közbeszerzést lebo
nyolító cég, mind az építész-tervező visszautalja 
a számukra kifizetett díjakat. Emellett döntöttek 
arról is, hogy új közbeszerzési szabályzatot ké
szíttetnek el egy független szakértővel, valamint 
arról, hogy hasonló beruházások során nem bíz
hatják meg ugyanazt a személyt a tervezéssel és 
a műszaki ellenőrzéssel. A jelenlegi beruházás 
esetében az építkezéseket a műszaki bizottság 
ellenőrzése alatt folytatják majd, amíg be nem 
fejeződnek a munkálatok.

Továbbra is Tóth Györgyi az 
ÁMK igazgatója

Újraválasztották Tóth Györgyit, a Kodolányi 
János ÁMK eddigi igazgatóját, akit az általános 
iskola igazgatójaként két évvel ezelőtt, a 
KJÁMK megalakulásakor választották meg az 
összevont intézményrendszer főigazgatójául. Is
kolaigazgatói megbízatása öt év után lejárt, emi
att idén újra kiírták a pályázatot, melyre egy 
pályázó nyújtotta bejelentkezését Tóth Györgyi 
személyében.
A pályázó a júniusi testületi ülésen elmondta, 
legfontosabb feladatának azt tartja, hogy sikerre 
vigyék az iskolapályázatot, amely Pécsvárad 
életében létkérdés. Hozzátette: amennyiben nyer

a pályázat, rengeteg feladat előtt állnak, hiszen 
az új épület létrehozásával párhuzamosan sok 
szakmai fejlesztést is véghez kell vinniük, 
melyre véleménye szerint a jelenlegi tantestület 
már most készen áll. A pályázatban foglaltak 
szerint az igazgató a legfontosabb célok közé so
rolja a minőségi oktatás-nevelést, a szülőkkel 
való jó kapcsolat fenntartását és a tantestület be
vonását a döntéshozatalba, a pedagógusok kö
zötti csapatmunkát.
A pályázatot az oktatási bizottság egyhangúlag 
támogatta, és javasolta a testületnek elfogadásra. 
A testületi tagok zárt szavazás keretén belül vok
solhattak, melynek eredményeképpen 9 igen 
(valamint 1 fő képviselő, egyben a pályázó tar
tózkodása és 2 fő távol lévő képviselő) mellett 
egyhangúlag megerősítették az oktatási bizott
ság döntését. A testület ugyanezen ülésén jóvá
hagyta az ÁMK pedagógiai programját és 
SZMSZ-ét.

Rendkívüli intézkedések 
a viharkárok után

Dr. Bíró Ferenc polgármester tájékoztatta a nyil
vánosságot arról, hogy a júniusi rendkívüli idő
járási viszonyok súlyos károkat okoztak a város 
egyes küzutain és közintézményeiben. A polgár- 
mester elmondta, a műszaki csoporttal együtt 
körbejárták a viharsújtotta területeket, és meg
állapították, hogy ezek közül némelyek azonnali 
intézkedéseket kívánnak, melyek pluszköltség
gel járnak az önkormányzat számára. 
Elhangzott, hogy a központi iskola épületének 
egyes részeit véglegesen le kellett zárni, mivel 
életveszélyessé váltak, de elegendő terem van a 
tanórák biztosítására a központi épületben, az 
alsó iskola épületében, illetve a művelődési köz
pontban. Ezek kialakítására külön összeg elkü
lönítését javasolta a költségvetésben. Súlyosan 
megrongálódott többek között a Gondozási 
Központ keleti és déli szárnya, melyek 
tetőhéjazatcserére szorulnak, valamint a Polgár- 
mesteri Hivatal bádogszerkezetét is javítani 
kell. A Pécsi úton ároktisztításra; a Baráthegyi 
úton új árok építésére; a Patak utcán, a Zengő- 
várkonyi út északi összekötő részén és a busz
megállónál kátyúzásra, útjavításra van szükség. 
A károk helyreállítására a testület 10 millió fo
rintot szavazott meg, melyet a kötvényalapból 
kíván fedezni.

Egy éve vette át a várat az új 
üzemeltető

A júniusi testületi ülésen hallgatták meg Horzsa 
Zoltán ügyvezető igazgatót az önkormányzat által 
működtetett Vár Gold Kft. elmúlt évi tevékeny
ségéről. Mint ismeretes, tavaly június óta a Vár 
Gold Kft. és a Mons Ferreus Kfi. közösen üze
meltetik a pécsváradi várat, így az egy éves visz- 
szatekintés alapján a képviselők képet kaphattak 
ennek az együttműködésnek a sikerességéről is. 
Elhangzott, hogy az elmúlt évben három kivite
lezési munkát sikerült elvégezniük: a múzeum 
bejáratának, illetve a Kígyós Sándor Emlék
szoba feljáratának faszerkezetét lecserélték, to
vábbá felújították az udvari vizesblokkot és a 
villamosenergia-fogyasztás méréseit is sikerült 
megosztaniuk. A vár udvarát és környékét folya

matosan rendben tartják. Probléma viszont, 
hogy az előző üzemeltetővel a Vár Gold Kft. 
még mindig nem tudta rendezni a számláit, 
mivel a korábbi partner elzárkózik mindennemű 
kommunikációtól. Jelenleg peres eljárás folyik 
ez ügyben.
Elhangzott továbbá, hogy a vármúzeumnak a ta
valy júliustól decemberig teijedő időszakig kb. 
6000 látogatója volt, az idei évben pedig már jú
nius közepéig 5000 főt számoltak. Gállos 
Orsolya képviselő hangsúlyozta, a vármúzeum 
az eddigi tapasztalatok alapján megtermeli saját 
múzeumőreinek bérét. A belépőjegyekből a ta
valyi évben 1.290.005 Ft bevétel származott, a 
különböző kiadványok árusításából 90.517 Ft 
folyt a kasszába.
A Mons Ferreus Kft. működésével kapcsolatban 
több problémát jeleztek, illetve észleltek, egy
előre törekednek ezek közös megoldására.

Gazdaságosabbá vált 
a művelődési ház működése

Nagyné Mayer Ágnes megbízott igazgató beszá
molt a művelődési központ elmúlt évi tevékeny
ségéről. Nagyné Mayer Ágnes 2009 
szeptemberétől áll az intézmény élén, megbíza
tása idén augusztus 30-ig tart. A vezető részletes 
beszámolót készített a művelődési ház jelenlegi 
működéséről, az intézmény által ellátott közmű
velődési és egyéb feladatokról, valamint a 2009. 
évi költségvetéséről. A költségvetéssel kapcso
latban elhangzott, hogy az idei évben mindeddig 
10 millió forint értékben sikerült pályázati pénzt 
elnyerniük, az önkormányzat által az idei gaz
dálkodásban az intézmény részére megszabott 2 
millió forintos megtakarítást pedig már most si
került túlteljesíteniük. A tavalyi évben 500 Ft-tal 
emelték a terembérleti díjakat, ennél nagyobb 
emelést nem terveznek.
A vezető kiemelte, hogy az intézmény fűtési 
költségei jelenleg meghaladják a 8 millió forin
tot, a fűtéskorszerűsítés így egyre sürgetőbb fel
adat lenne. Az épületegyüttes műszaki állapota 
is hagy kívánnivalót maga után: csapadékosabb 
időben a művelődési központ több helyen is be
ázik, de a 15 éves sportcsarnokkal is adódnak 
hasonló problémák. A városi könyvtár szolgál
tatása fokozatosan javul: az elmúlt időszakban 
több infrastrukturális fejlesztésre került sor, ezen 
kívül folyamatosan bővül a szolgáltatások köre 
és a könyvtári állomány is.
A képviselők felől elhangzott, hogy az ülést 
megelőző helyszíni bejárás tapasztalatai és a be
számoló alapján az új vezetés óta átláthatóbb, 
szervezettebb munka zajlik az intézményben. 
Többen is kiemelték, hogy javult a szakmai 
munka, és jó irányba halad a pénzügyi raciona
lizálás is. Kárpáti Árpád képviselő elmondta, az 
intézmény a városmarketing koncepcióban el
vártakat is többnyire teljesítette, bár a 
Tourinform Iroda elhelyezkedéséből adódóan és 
az elkülönített pénzügyi források híján még min
dig nem tudja kellően ellátni településmarke
tinggel kapcsolatos feladatait. Gállos Orsolya 
képviselő felhívta a figyelmet, hogy a művelő
dési központ szakmai munkája túlnő a napi 8 
órás munkakereten, és helyszínileg sem korlá
tozódik kizárólag a művelődési házra, ezért el
ismeréssel tartoznak az intézmény dolgozóinak.
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Lezárultak a bajnokságok, 
újra napirenden a sportkör

A Spartacus Sportegyesület éves tevékenységé
ről tájékoztatta a testületet Spannenberger János 
képviselő, a sportkör elnöke a testület júniusi 
ülésén. A képviselő elmondta, hogy a labdarú
gócsapat végül nem esett ki a Megye I.-ből, ezért 
a cél, hogy a jövőben egy jó színvonalú Megye 
I-es csapatot hozzanak létre. Felhívta továbbá a 
figyelmet, hogy szakmailag felkészült és elhiva
tott szakemberek nélkül nem fognak tudni sike
reket elérni a helyi labdarúgásban. Elmondta, a 
női kézilabdacsapat bejutott az NB II-be, a sport- 
bizottság viszont az NB Il-es csapat magas fenn
tartási költségei miatt nem adta meg a 
továbbjutáshoz szükséges támogatást. A bajnok
ság tapasztalatairól a tervek szerint egy nemso
kára megrendezésre kerülő szurkolói ankéton 
nyitnak ismét nyilvános vitát.
Kárpáti Árpád képviselő javasolta, hogy ne csak 
a sportegyesület tevékenységével foglalkozza
nak, hanem az egész város sportkoncepcióját tár
gyalják át a jövőben. Javasolta, hogy a 
labdarúgó-szakosztály számára adják meg azt a 
támogatást, amekkorát megengedhet magának a 
város költségvetése, valamint hogy fontolják 
meg a helyi sporttevékenység kistérségi szintre 
való kitelj esztését. Dr. Bíró Ferenc polgármester 
véleménye szerint helyi szinten nem a profiz

musra kell törekedniük, hanem arra, hogy minél 
szélesesebb körben megszerettessék a sportot, 
mivel a tömegsportnak elsődleges szerepe a szó
rakoztatás, a kikapcsolás. Javasolta, hogy a helyi 
ifjúsági szervezet kezdeményezzen a helyi tö
megsport igényeinek megfelelő eseményeket. 
Egy képviselői kérdésre elhangzott az is, hogy 
helyi úszó-szakosztály bevezetését egyelőre nem 
tervezik, de a gyerekek számára jelenleg is lehe
tőség van arra, hogy bekapcsolódjanak egy úszó 
egyesületbe.

Tizedik ifjúsági fesztiválját 
ünnepli a PIFÖ

Resszer István, a PIFÖ polgármestere számolt 
be a testület júniusi ülésén a szervezet tevékeny
ségéről, elmúlt évének kiemelkedő eseményei
ről. Legutóbb áprilisban került a testület elé a 
helyi ifjúsági élettel kapcsolatos előteijesztés, 
melyben Böröcz Lívia i fj úsági referens indítvá
nyozta az ifjúsági koncepció aktualizálását az el
múlt évek tapasztalataira, valamint egy esetleges 
új ifjúsági felmérésre alapozva - ezt jövőre tár
gyalja újra a testület.
A PIFÖ beszámolója szerint továbbra is minden 
nehézség ellenére aktív ifjúsági élet folyik 
Pécsváradon, az elmúlt évben pedig számos or
szágos és nemzetközi programon vehettek részt 
az arra vállalkozó fiatalok. A PIFÖ a helyi ifjú

sági korosztály érdekképviseletén túl fontosnak 
tartja meglévő rendezvényeinek megtartását - 
i fj úsági fesztiváljuk idén lesz tízéves valamint 
minél több fiatal bevonását az aktív szerepvál
lalásba és a közösségi életbe. Annál is inkább, 
mivel a jelenlegi képviselők mandátuma hama
rosan lejár: a legközelebbi ifjúsági választásra 
idén novemberben kerül majd sor.
Kárpáti Árpád képviselő az önkormányzattal 
való aktívabb kapcsolat ápolására buzdította a 
jelenlegi ifjúsági képviselőket.

EGYÉB HÍREK
• Az eddigi 40 főről 50 főre emelték az „Út a 
munkába” program által foglalkoztatott köz
munkások számát Pécsváradon. Mivel a közfog
lalkoztatási terv keretében alkalmazott dolgozók 
- utcai közmunkások, valamint a különböző köz- 
intézményekben foglalkoztatottak - bére köz
ponti támogatásban részesül, nem csak a 
munkanélküliségi rátát sikerül ezzel csökken
teni, hanem az önkormányzat számára is kedve
zőbb a foglalkoztatás költsége.

• Még mindig nincs eredménye az iskolapályá
zatnak, melynek keretében a közeljövő egyik 
legnagyobb beruházása kezdődhetne meg város
unkban. A pályázat határidejének többszöri meg
hosszabbítása után jelenleg hiánypótlás folyik.

Részletes információ:
Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelő
dési Központja, 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31. 
Tel: 72/465-123. muvhaz@pecsvarad.hu 
Tourinform Iroda, Tel: 72/466-487, 
tourinform@pecsvarad.hu
Honlap: http://www.pecsvarad.hu; 
www.pecsvarad. info. hu 
A várszínházi előadások jegyára:
Bérlet: 7000 Ft /4 előadásra (aug. 5., aug. 9,

aug. 11., aug. 16.), 2600 Ft (aug. 11.), 2400 Ft 
(aug. 9. és 16.), 1900 Ft (aug. 5.), 750 Ft (aug. 
13.) nem várszínház!
Ajegyek megvásárolhatók július 5-től a mű
velődési központban, illetve a Tourinform Iro
dában (Pécsvárad, Kossuth L. u. 31. és Pécs, 
Széchenyi tér 1.).
Programhelyszínek:
Pécsváradi Vár (Pécsvárad, Vár u. 45.) 
Művelődési Központ (Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.)

Sportcsarnok (Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.)
Szervezők:
Fülep Lajos Városi Művelődési Központ, 
Pécsvárad Város Önkormányzata, Német Ki
sebbségi Önkormányzat
Támogatók:
Pécsvárad Város Önkormányzata 
Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu
mailto:tourinform%40pecsvarad.hu
http://www.pecsvarad.hu
http://www.pecsvarad
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI |
Alsó tagozatos híreink

E hónap már vakációváró hangulatban telt, de a 
gyerekek az utolsó napokig kitartóan végezték 
a tanulmányi munkát. A negyedik évfolyam ta
nulói június 3-án írták az országos kompetencia
mérés feladatait német nyelvből, bízunk jól 
felkészült tanulóink sikerében. A pedagógus nap 
alkalmából négy tanuló köszöntötte az alsós ne
velőket egy szívmelengető verses-zenés műsor
ral. Köszönjük Andics Csenge 4.b, Becker Bálint 
és Bogdán Márió 4.a, valamint Pere Gergő 2.a 
osztályos tanulók felkészülését, a rajz szakkörö
sök ajándékait, s nem kevésbé Szakálosné Panta 
Dóra és Wagnemé Rozmer Anikó kolléganőink 
figyelmességét.
Június 15-én jutalom kiránduláson vehetett részt 
a 4.b osztály Blum Marianna kíséretében, 
ugyanis ebben a tanévben is ők nyerték a sora- 
kozási versenyt. A „legrendesebb osztály” 
Pécsre kirándult, ahol a felújított Tettyét és a 
megszépült belvárost tekintették meg.

Felső tagozatos híreink
„Az én családom” címmel rajzpályázatot hirde
tett a nagy ABC áruház általános iskolás tanulók 
részére. A felső tagozatos diákok munkái közül 
értékes ajándékcsomagokat kaptak az ARIEL 
forgalmazók jóvoltából a helyezést elért tanulók.
5. évfolyamon: 1. Solti Réka 2. Bencze Renáta 3. 
Hédi Vivien
6. évfolyamon: 1. Taksonyi Nikolett!. Gyarmati 
Orsolya 3. Künsztler Dóra
7. évfolyam: 1. Walter Benedek!. KisföldiDiána
3. Bera Bettina
8. évfolyam: 1. Stang Dorottya !. Gyenis Dóra
3. Agácz Klaudia
Több, jó rajzot készítő diákot édességgel jutal
maztak. Köszönjük a szervezőknek!
A Baranya megyei Pedagógiai Intézeten keresz
tül évek óta szervez nemzetközi rajzpályázatot 
Lantos József. Iskolánk tanulói rendszeresen 
részt vesznek az „Európa projekt” rajzpályáza
tán. Június elsején 6 diákunk utazott Feld- 
bachba, hogy részt vegyen a díjkiosztó 
ünnepségen. Stang Dorottya 8.c, Tolnai Gréta 
és Gyenis Martin 8.a, Walter Benedek! .b, Kőnig 
Zsófia és Künsztler Dóra 6.a osztályos tanulók 
érdemelték ki munkájukkal, hogy a kétnapos 
ausztriai utazáson részt vegyenek. Sikerükhöz 
gratulálunk! (Felkészítő: Kárász Rózsa)
A Hermán Ottó Természetismereti verseny or
szágos döntőjében Patócs Marcell 5. b osztályos 
tanuló 3. helyezést, Ömböli Gréta 5. b osztáloys 
tanuló 7., Borbás Leila 6. b osztályos tanuló 7. 
helyezést ért el.
Június 10-én folytatódott iskolánkban a 
D.A.D.A. program. Zsáliné Timi néni ezúttal a 
nyár veszélyeire hívta fel a gyerekek figyelmét 
érdekes szituációs játékokkal.

Sportnap
A felső tagozat június 8-án, az alsósok 11-én tar
tották a sportpályán a sportnapot Bánfai Zsoltné, 
Gelencsér János és Szakálosné Panta Dóra ko
ordinálásával. E jó hangulatú, testet-lelket fel
pezsdítő eseményen a következő eredmények 
születtek: A kötélhúzás győztesei: l.b, 2.b ,3.a; 
a két negyedik osztály egyforma erős volt. 
Fociban győzött az l.a, 2.a, 3.b és 4.b. Gólkirá
lyok: Resch Dávid, Takács Tamás és Kelemen 
Róbert. A futóverseny legjobbjai:
1. évfolyam: Termici Nuriye 1 .b és Kalányos

Sándor La osztályos tanuló
2. évfolyam: Gyúrok Dzsesszika és Virág Ferenc
2. a
3. évfolyam: Bayer Bojána és Kelemen Róbert
3. b
4. évfolyam: Prigli Barbara és Csonka 
Benjámin 4.a
Gratulálunk az eredményesen szereplő tanulók
nak és csapatoknak! Köszönet illeti Bánfai 
Zsoltné kolléganőt, Becker Norbert, Pista 
Benjámin és Bognár István felsős tanulókat a já
tékvezetésért.

Erdősi Tibor díjátadás
Június 9-én a Polgármesteri Hivatalban látta 
vendégül az arra érdemes tanulókat Dr. Bíró 
Ferenc polgármester úr. Az Erdősi Tibor Baráti 
Kör Szondi József-díjában részesült Hideg Kata
1. b, Matesz Kornél 2.a, Zsáli Zsombor 3.b, 
Poller Péter 4.b, Vörös Blanka 5.b, Poller 
András 6.b, Walter Benedek 7.b és Becker 
Noémi 8.b osztályos tanuló. Dr. Péter Károlyné- 
díjat kapott Ottlakán Amira 1 .b, Borbás Diána
2. b, Kopa Bence 3.a, Becker Bálint 4.a, Ömböli 
Gréta 5.b, Borbás Leila 6.b, Árvái Dorottya 7.b 
és Kopa Marcell 8.c osztályos tanuló. A peda
gógusok közül Erdősi Tibor-díjban részesült 
Szakálosné Panta Dóra, Blum Marianna, Szabó 
Gyöngyi és Poller György. Szívből gratulálunk 
a díjazottaknak, valamint a fogadáson megjelent 
43 ügyes gyereknek!

DIÁKTOLL:Ausztriai utazás
2010. június első napján elindultunk Ausztria 
felé. A hatórás buszozás meglehetősen hosszú
nak bizonyult, de beszélgetéssel, evéssel, ivással 
és alvással kibírható volt. _
Délután 2 óra körül értünk Graz-ba. Kiszálltunk 
a buszból, és városnézésre indultunk. Megnéz
tük a dóm épületét, az óratornyot, a folyó köze
pén található érdekes kávézót és a főteret. 
Visszaérve a buszhoz elindultunk a szállásunk 
felé Feldbachba, ahová 5 óra körül érkeztünk 
meg. A vacsoráig még másfél óra szabad időnk 
volt, addig elfoglaltuk kényelmes szállodai szo
báinkat. A vacsora nagyon finom volt: rántott 
hús, hasábburgonya és többféle saláta.
Vacsora után még megtekintettük Feldbach bel
városát. A legjobban talán a város közepén lévő 
szökőkút tetszett, ami bizonyos időközönként 
vizet spriccelt a magasba. Oda-vissza futkostunk 
rajta, várva, hogy vajon kit fog majd eltalálni a 
vizsugár.

Reggelire svédasztalt készítettek a számunkra, 
ahonnét kedvünkre válogathattunk az ételekből. 
A reggeli után elkelt az esőkabát és az esernyő, 
mivel ugyanúgy esett, mint induláskor 
Magyarországon. A városban megtekintettünk 
egy múzeumot, amely telis-tele volt különleges, 
hajdanán használt eszközökkel.
Fél 11-re kellett a feldbachi iskolába érnünk a 
díjátadóra. Rajzainkat örömmel fedeztük fel a 
kiállításon. A szervezők rövid műsorral köszön
tötték a résztvevőket, majd az oklevél mellé 
mindnyájan kaptunk még egy-egy 10 euró ér
tékű vásárlási utalványt is. A kuponokat a közeli 
boltok valamelyikében lehetett levásárolni. Min
denki más-más, neki tetsző dolgot vásárolt.
4 óra körül elindultunk haza, Magyarországra. 
Hosszú buszozás után este érkeztünk Pécsre, 
ahol már vártak a szülők, hogy haza vigyenek 
bennünket.
A díjazottak nevében is mondhatom, hogy egy 
nagyon jó utazásban volt részünk.

Gyenis Martin 8/a

Tanévzáró 2010
Június 19-én tartottuk tanévzáró ünnepélyünket 
és a nyolcadikosok ballagását. A 7. és 8. osztá
lyosok műsora után igazgatónőnk, Tóth Györgyi 
búcsúzott a ballagóktól, majd a tanévzáró beszéd 
következett. Ezek után átadta az iskola kitűnő 
tanulóinak a jutalomkönyveket (32 diákunk - 
alsós és felsős gyerekek egyaránt - dolgozott 
olyan jól ebben a tanévben, hogy az ő bizonyít
ványukban csak ötösök állnak).
Ebben a tanévben 7 tanulónk nyújtott kimagasló 
teljesítményt, ezért ők külön jutalomban része
sültek. Az iskola tagozatdíját idén Becker Bálint
4.a és Poller Péter 4.b osztályos tanuló vehette 
át. Iskoladíjban részesült: Tolnai Gréta 8.a és 
Jéhn Márk 8.b osztályos tanulónk. Az iskola leg
jobb tanulójának járó díjat ebben az évben Török 
Alexandra 8.c osztályos tanuló kapta. A Német 
Kisebbségi Önkormányzat díját Kleisz Ottó 2.b 
és Kleisz Bálint 6.b osztályos diákunk érdemelte 
ki.
Az ünnepély után kapták kézhez tanulóink egy 
hosszú év munkájának gyümölcsét, a bizonyít
ványt. A nyári szünidőre minden tanítványunk
nak jó pihenést, sok szép élményt kívánunk! 
Vigyázzatok magatokra, szeptemberben min
denkit szeretettel visszavárunk!
(Az iskola sporthírei a 10. oldalon olvashatók.)

Szabó Tamásné Gasteiger Eszter,
Szabó Gyöngyi
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Aranyoklevél Szondi Józsefnénak
Mindig megható és jóleső érzés olyan jeles ese
ményről beszámolni, mely sokunknak valamiért 
kedves, köztiszteletben álló személyről szól. 
Szondi Józsefé nyugdíjas tanárnő 2010. május 
5-én maradandó élményt nyújtó, bensőséges ün
nepségen vette át az aranyoklevelet a Pécsi Tu
dományegyetem aulájában diplomaszerzésének 
50 éves jubileuma alkalmából.
Szondi Józsefné Nádor Piroska - Piri néni, 
Piroska néni - 1939. május 26-án született 
Kővágótöttösön. Édesapja Nádor Károly tanító, 
édesanyja Sárdi Irén háztartásbeli, testvére Vali 
szintén tanító. Nádor Piroska Komlón érettségi
zett, majd a Pécsi Pedagógiai Főiskolán szerzett 
tanári diplomát 1960-ban történelem-ének sza
kon. Tanári pályáját 1960. szeptember 1-jén a 
pécsváradi Kodolányi János Általános Iskolában 
kezdte, és innen ment nyugdíjba 1994-ben. 
1962-ben kötött házasságot Szondi József mate
matika-fizika szakos tanárral, és Hirdről jártak 
tanítani Pécsváradra sok éven keresztül, velük 
utazott kisfiúk, Lacika is. Piroska nagyon sok
oldalú ember volt, és ma is az. Az iskolai oktató
nevelő munkája mellett népművelési feladatokat

is ellátott egy ideig. Óraadó tanár volt az 1961- 
tól 1974-ig Pécsváradon működő szakmunkás 
iskolában. Pécsváradon 1962-ben indult a gim
náziumi oktatás közös igazgatás alatt az általá

nos iskolával. A gimnáziumi osztályokban is ta
nított éneket 1974-ig, ha kellett, háztartási isme
reteket tanított és vezette az iskolai énekkart is. 
Nyári gyermeküdültetésben másfél évtizeden 
keresztül vett részt. Nyugdíjba vonulásáig min
den tanévben osztályfőnöki teendőket látott el. 
Társadalmi munkában szakszervezeti bizalmi és 
munkavédelmi felelős volt. Munkáját elismerte 
a mindenkori iskolavezetés, kollégái, szülők és 
természetesen a legfontosabbak, a gyerekek. 
Megbízható, lelkiismeretes, példamutató munka 
jellemezte Piroskát és az a bizonyos emberi té
nyező, mely jó tanárrá, kollégává tette őt. Mun
kájában kiemelkedő helyet kapott a pályakezdő 
fiatalokkal való törődés. 1986-ban munkájának 
elismeréseként miniszteri dicséretben részesült. 
Szeretném megköszönni mindannyiunk nevében 
a köz szolgálatáért végzett áldozatos munkáját. 
A múló idővel nem tudunk mit kezdeni, és vár
juk, hogy tudósíthassunk a vasdiploma átvételé
ről. Jó egészséget, örömökben gazdag nyugdíjas 
éveket kívánok.

Lőrinczi Albertné 
Ny. isk.igazgató

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK...
Kungl Nóra

Ismerősen csenghet a Hírmondó olvasóinak fü
lében Kungl Nóra neve, aki nem egyszer szere
pelt az általános iskola híreinek hasábjain, hiszen 
számos országos versenyen képviselte már a 
„helyi erőket”. A KJÁMK Általános Iskola 
egyik legeredményesebb diákja tavaly ballagott 
el az iskolából, sok sikeres tanulmányi verseny
ben gazdag tanulóévet hagyva maga után.
Nóri éveken keresztül rendszeresen bejutott a 
Hermán Ottó Biológiai Verseny országos fordu
lóiba, melyen végül végzős diákként a második 
helyet sikerült megszereznie az elmúlt év során. 
Nórinak a matemetaika sem jelent nehézséget: a

Zrínyi Ilona Matematikaversenyen is minden 
évben eredményesen szerepelt, gimnáziumi di
ákként az Arany Dániel Matematikaverseny és 
a Zipemowsky Károly Matematikaverseny dön
tőibe is bekerült, utóbbin 3. helyen végzett. Talán 
eddigi legnagyobb sikere mégis az Országos Lo
gikaversenyen elért első helyezés. Nóri folytatja 
ezen kívül a biológia versenyen való megméret
tetést is, éppen egy újabb országos döntőre ké
szül, melyen 200 növény és állat latin nevét kell 
bemagolnia, valamint saját megfigyelésen ala
puló kiselőadást bemutatnia.
Tavaly a Leőwey Klára Gimnázium német verse
nyén ért el többek mellett 1. helyezést, tanulmá
nyait mégis a Janus Pannonius Gimnáziumban 
folytatta, hiszen az igazi szerelme a tantárgyak 
közül a matematika. „Sokaknak mumus a matek, 
de én szeretem, hogy minden feladat más, és 
nem egy bemagolt szabályt kell leírnom, hanem 
először tovább kell gondolni azt, majd alkal
mazni” - vallott erről. A távolabbi jövőre néző 
tervei egyelőre változóak, a „Mi leszel ha nagy 
leszel?” kérdésre eddig számtalan válasszal elő
állt már: paleontológus, orvos, pszichológus, 
közgazdász, de divattervező is szerepelt már Nóri 
listáján.
Az élővilág iránti vonzalmából adódik a termé
szetfotózás szeretete is, de szívesen jár közös
ségbe, barátok közé is: legutóbb részt vett a 
Gyermek-és IJjúsági Önkormányzatok Országos 
Találkozóján, és lapunk kérdésére elárulta azt is, 
hogy fontolgatja az ifjúsági képviselőként való 
indulást egy esetleges későbbi PIFÖ-választá
son. Nóri több éve lelkes résztvevője a Pécsvá
radi Médiatábornak, és a SÉTA (Sajtó és 
Tanulás) nevű, diákújságíróknak publikálási le
hetőséget biztosító program egyik résztvevője

ként a Dunántúli Naplóban is megjelent már né
hány cikke.
„Mindenképpen valami érdekeset szeretnék csi
nálni. Olyat, ahol sohasem történik ugyanaz, 
minden egyes nap új feladat, új kihívás.” A fen
tiek alapján vélhetően erre minden lehetőség 
meglesz, és bízunk benne, hogy bármi is lesz a 
Nóri által választott irány, továbbra is megmarad 
sokoldalúsága, nyitottsága. Sok sikert kívánunk 
mindehhez!

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:

Kovács-Weisz 
Margaréta Katalin

Szül.: 2010. május 18.
Pécsvárad

Takács Rebeka
Szül.: 2010. május 24.

Pécs

Csibi Botond
Szül.: 2010. május 28.

Pécsvárad

Lauer Júlia
Szül.: 2010. június 4.

Pécsvárad

Gál Noel
Szül.: 2010. június 25.

Pécsvárad
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GYIÖT találkozón képviseltük 
Pécsváradot

GYIÖT: Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati 
Társaság. Május 21-23. Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzatok Országos Találkozója. A ti
zenegyedik. Nekem az első, és talán nem az 
utolsó. Négy, illetve három felejthetetlen nap. 
A kíváncsi és lelkes pécsváradi küldöttség 
ugyanis már a 0. napon érkezett Orosházára. 
Orosházára, az alföldi városkába, melynek 
neve hallatán most már nem csak egy egy
szerű, átlagos alföldi település jut majd 
eszünkbe, hanem emlékek, arcok, emberek, 
nevek, nevetések. Városi bújócska, ahol kicsit 
megismertük a várost; interkulturális est, ahol 
megismertük a sokfelől jött társaság szerveze
teit, városait; záróbuli a Malomban, ahol 
méginkább összerázódott a társaság; és termé
szetesen a szekciók, ahol sok új dolgot tanul
hattunk - mert nem csak szórakozni mentünk. 
Média, fiatalok bevonása, rendezvényszervezés, 
népszerűsítés, hálózatok pozitívumai, forráste
remtés, vezetéselmélet. Három foglalkozáson is
merhettük meg saját témánk alapjait, majd 
kipróbálhattuk, hogy működnek az elméletben 
tanultak a valóságban. Az én szekcióm a háló
zatok pozitívumaival ismerkedett, hogy aztán vi
tázzunk róla városi, megyei, vagy éppen 
országos szervezetet képviselve, levelet újunk 
és kapcsolatokat keressünk. A programszerve
zők megrendezték az „Ismerj meg!” estet, a mé

diások kiadták a találkozó lapját. Legutolsó dél- 
előttünkön pedig minden csapatnak együtt kel
lett dolgoznia a „Nagy feladaton”, a következő 
találkozó előkészületein.
Mindenki új ismeretekkel gazdagodott - de 
sokkal inkább egy óriási élménnyel. Remélhe
tőleg mindenki hasznosítani tudja majd ezeket 
saját településén és környezetében - de min
denképpen szívesen foglalkozik majd ezzel, 
mert tudja, rajta kívül is rengeteg lelkes fiatal 
van. Érdekes és értékes emberekkel találkoz

hattunk. Voltak, akik megismerték saját magu
kat; akik önbizalmat szereztek; akik még lel
kesebbek lettek; akik elgondolkodtak; akik 
élvezték és akik nem akartak hazajönni. De 
azt, hogy érdemes volt elmenni és mindany- 
nyian nagyon jól éreztük magunkat - akár egy 
jó önkormányzat, 100%-os egyetértéssel sza
vaztuk meg! A projekt megvalósulását a Fia
talok Lendületben Program támogatta.

Kungl Nóra 
GYIÖT résztvevő

„Schnee von gestern?!”
Felhívás ifjúsági szemináriumon való részvételre

Négy ország fiataljai egyhetes weimari találkozójuk alkalmával a tör
ténelmi múlt, a személyes és nemzeti emlékek feldolgozására vállal
koznak játékos gyakorlatokkal, kirándulással (Erfurt, Buchenwald). 
A találkozó lehetőséget ad a különböző történetek, különböző emlékek 
megfogalmazására és megértésére, a közös európai jövőről való gon
dolkodásra.

Jelentkezési feltételek:
- 15-21 közötti életkor
- pécsváradi vagy kistérségi lakóhely
- német vagy angol nyelvtudás
- rövid motivációs levél

Időpont: 2010. augusztus 6-13.

Létszám: 5 fő

Részvételi díj: az útiköltség 30 %-a
A szállás, étkezés és biztosítás költségét a küldő és a fogadó szervezet 
pályázati támogatásából biztosítja.

További információ és jelentkezés:
személyesen Böröcz Líviánál a művelődési központban, 
vagy László Miklósnál (06-20/279-8694; kisloszos@gmail.com)

X. Pécsváradi 
Ifjúsági Fesztivál

2010. július 23., péntek
20.30 megnyitó - dr. Bíró Ferenc, 
Pécsvárad város polgármestere 
20. 45 -köszöntő - Resszer István,
PIFÖ ifjúsági polgármester 
21.00 CoreTerem (Pécsvárad)
22.00 Elektromágnes (Boly), az lMással- 
Hangzó tehetségkutató különdíjasa 
23.00 Rózsaszín Pitbull (Komló)
00:30 Jump Rock Bánd (Budapest)
01:30 Buli Somával
2010. július 24., szombat
Napközben kistérségi kispályás labdarúgó
és csocsó bajnokság
Délutáni program kisebbeknek:
Arc- és kavicsfestés, játszóház,
Emberi jogi kaszinó (Emberség Erejével 
Alapítvány)
ízisz Csillagai hastánccsoport (Pécs) 
Vadrózsa Dalárda (Pécsvárad)
Modemtánc kiscsoport (Pécsvárad) 
Pécsvárad Big Bánd
Stand-up vendégeink Orosházáról és Pécsről 
18.00 A sportprogramok eredményhirdetése 
Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület 
Tűzzsonglőrök
20.00 Randy zenekar (Pécsvárad) 
közben: tánc- és sörivó verseny!

A műsorváltoztatás jogát a szervezők 
fenntartják!

További információ: www.pifo.hu
Támogatóink: Pécsvárad Város Önkormányzata, 
Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelődési 
Központja, Mecsek-Drog Kft., RONITA, Baranya 
Ifjúságáért Nonprofit Kft., Galant Kft.

P I F Ö - H í R E K

mailto:kisloszos%40gmail.com
http://www.pifo.hu


XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM • 2010. JÚLIUS-AUGUSZTUS 7

„ Jam estek” az ifjúsági klubban
Közös zenéléseknek ad otthont újabban a pécs
váradi ifjúsági klub, amely mindeddig ifjúsági 
szakmai találkozóktól kezdve a baba-mama 
klub foglalkozásain keresztül egészen a próba
teremig nagyon sokféle eseménynek, rendsze
res összejövetelnek szolgált már helyszínéül. Az 
úgynevezett Jam esteket” az a közös igény 
hívta életre, amely talán sok más hasonló kiste
lepülésen is létezik, mégsem mindenhol sikerül 
szervezett formában megvalósítani hasonló 
együttléteket. Pécsvárad már sokszor bizonyí
totta, hogy az itt lakó fiatalok nem csak - a helyi 
zeneiskolának köszönhetően - a komolyzené
ben, hanem a könnyűzenei színtéren is bátran 
felvehetik a versenyt kortársaikkal, legyen szó

Mik a jellegzetes 
zengővidéki szokások, 

hagyományok?

Mik a jellegzetes 
zengővidéki szokások, 

hagyományok?

Tudnánk-e erről mesélni 
egy messziről jött vendégnek?

Meg tudnánk-e kínálni egy 
tál, csak erre a vidékre 

jellemző étellel?

púnkról, rockról, jazz-ről, vagy bármilyen más 
zenei műfajról (csak néhány példa az elmúlt 
évek felhozatalából: Must, NAIV, Abiogenezis, 
Pécsváradi Big Bánd, Ap 'Sons).
Ezt a meglévő potenciált felismerve vágott bele 
a Pécsváradi Kistérségi Teleház és a Pécsváradi 
Ifjúsági Önkormányzat néhány önkéntese a Mu
tass be! programsorozat szervezésébe, mely a 
kistérségen belül fellelhető zenekarok bemutat
kozásának, illetve fellépési rutinjuk fejleszté
sére nyújt lehetőséget a pécsváradi művelődési 
központban. A program nem csak ugródeszkául 
szolgálhat a zenekaroknak, hanem lehetőséget 
kínál arra is, hogy az itt fellépő zenészek szak
mai tanácsot kapjanak gyakorlottabb társaiktól.

klubban
A kezdeti feltérképezés eredménye az azóta már 
negyedik alkalommal megszervezett jam est, 
mely szorosan kapcsolódik, a Mutass be! soro
zat koncertjeihez, és a zenészek körében már a 
kezdetekben is a program legnépszerűbb elemét 
képezte. Arató Gergely, a Pécsváradi Kistérségi 
Teleház vezetője és egyben a jam estek szerve
zője elmondta: „a program célja, hogy előse
gítse a helyi zenészek közti kapcsolatfelvételt, 
új zenekarok alakulását és a fiatalok zenei fej
lődését egy zeneileg közismerten hosszú ideje 
tehetségeket felmutató kisvárosban”.
És hogy mi is a Jam”? A jam az élőzenének egy 
olyan ága, amely a spontaneitáson és a zenészek 
között kialakult kontaktuson és egymásrautalt
ságon alapul, hiszen a közös zenélés során min
denki egyéni módon kapcsolódhat be az 
improvizációba, melynek eredményeképpen 
egy önállóan is helytálló zene teremtődik meg 
egy előzetesen megadott hangnemből, témából, 
vagy alapriffből kiindulva. Az „itt és most” él
mény mellett a szervező fontosnak tartja, hogy 
nincs hangszerbeli vagy műfaji kötöttség sem, 
és az eddig résztvevők életkora is igen változa
tos: az eddigi legfiatalabb 13, a legidősebb 60 
éves volt.
És hogy kiket várnak? „Aki akar egy jót ze
nélni, aki részt akar venni valami olyanban, ami 
még pezsgő zenei élettel rendelkező nagyobb 
városokban sem mindenhol szokványos.” 
Emellett vátják azokat a zeneiskolákat végzett 
fiatalokat, akik hiányolják a szabad, inspiratív 
zenetanulást és egy ilyen közegben is kipróbál
nák magukat.

Az estekre általában előzetesen meghirdetett 
időpontban, péntek esténként kerül sor, jelent
kezni Arató Gergőnél lehet a 0630/5419832-es 
telefonszámon vagy hétköznaponként a pécsvá
radi Teleházban.

Tudnánk-e erről mesélni 
egy messziről jött vendégnek?

Meg tudnánk-e kínálni egy 
tál, csak erre a vidékre 

jellemző étellel?
Ismerjük meg és elevenítsük fel együtt, kerek egy esztendő alatt 

lakóhelyünk örökségét, elődeink életét!

Nyári előzetes
2010. július 23., péntek 14.00
Helyszín: Művelődési Központ 

Ízelítő a programból:
- Ételbemutató: nagyi lekvátja, gyümölcslé szörp- és lekvárkóstolás, 

aki lekvárt, vagy gyümölcslevet hoz, ajándékot kap!
- Kézműves tevékenység: hímzés (szütyők,fityegők,könyvjelzők), 

-agyagozás (nyomatok,egyszerű edények), 
-hajpántkészítés, pártakészítés 

2010. augusztus 16., hétfő 
Helyszín: Várostörténeti Múzeum 

Ízelítő a programból:
-Ételbemutató: kenyérsütés, péklepénykészítés

-Kézműves tevékenység: gyöngyögybokréta készítés, szalmafonás 
- A legkisebbeknek: gabonajátszó 

-Népi mozgásos játékok, versenyjátékok 
Kiállítás az év során készült munkákból.

Norvég Ctvtl 
TtmcqMW Atap ÖKOTÁRS

ALAPÍTVÁNY

Kárpátok 
Alapítvány - 

M.,|>.rurwa,

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés díjtalan!
Zengő Néptánc Egyesület - Tarkabarka Alapítvány - Pécsváradi Várbaráti 

Kör - Fülep Lajos Művelődési Központ

Kézműves és néptánc napközi tábor 
2010. augusztus 16-19.

Ízelítő a programból:
- Délelőtt (8-14) között kézműves foglalkozások 

-Délután ( 16-20) Erdélyből érkezett oktatókkal és táncosokkal 
népi játék és néptánc oktatás

A délelőtti és délutáni foglalkozások külön is látogathatók!

A napközi díja:
csak kézműves foglalkozással: 10.000 Ft/fő 

kézműves és néptánc foglalkozás, egész napos napközi: 
15.000 Ft/fő

Étkezés igény szerint megoldható!

Érdeklődni:
Kempf Szilvia: 70 517 6300 

Katonáné Gunszt Andrea: 20 269 4722 
email: zengoneptancegyesulet@citromail.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Zengő Néptánc Egyesület - Tarkabarka Alapítvány - Pécsváradi 

Várbaráti Kör - Fülep Lajos Művelődési Központ

mailto:zengoneptancegyesulet%40citromail.hu
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A Mozgáskorlátozottak Egyesületének hírei
Kerekesszékbe ültek a képviselők a mozgássérültek sportnapján

Több mint 300 résztvevővel zajlott a pécsváradi 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete által megren
dezett Gál Péter — dr. Schweitzer József Sport 
Emléknap, melyen számos ügyességi versenyen 
próbálhatták ki magukat a vállalkozó szellemű 
játékosok. A megyénk különböző pontjairól ér
kezett 10 tagcsoporton kívül a bonyhádi egye
sület csapata, valamint a megye országgyűlési 
képviselői és a megyei közgyűlés képviselői is 
eleget tettek a meghívásnak.
Györkő Tiborné, a pécsváradi csoport vezetőjé
nek elmondása szerint a rendezvény célja nem 
csak a játékos megmérettetés, hanem a mozgás- 
korlátozottak külső kapcsolattartásának elősegí
tése is volt, ezen kívül a képviselők számára is 
szerették volna megmutatni, hogy mozgássérült
ként élni nem egy egyszerű dolog. A rendezvény 
egyik meglepetése volt, hogy a szervezők a 
meghívott vendégeket a játék erejéig tolószékbe 
ültették, biztosítva ezzel az esélyegyenlőséget a 
mozgáskorlátozottakkal folytatott ügyességi já
tékok során.
A Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar térzenéjét 
követően a sportcsarnokba invitálták a vendége
ket, melyek között külön csapatot alkotott dr. 
Hargitai János országgyűlési képviselő, a 
Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, Polics 
József országgyűlési képviselő, Miklós József 
Rács Zoltán és Kovács István, a Megyei Köz
gyűlés képviselői és Popovics Éva, a közgyűlés 
munkatársa, egyben csapatkapitány. A csapathoz 
csatlakozott Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad polgár- 
mestere is. A köszöntők elhangzását a Nagypalli 
Asszonyok Tánccsoportjának, majd az itt debü
táló Pécsi Integrált Tánccsoportnak, végül az 
MBE énekkarának rövid műsora követte.
A sportnap legeredményesebb versenyzőit ter
mészetesen ajándékokkal jutalmazták, de a sze
rencsések sem maradtak parlangon, hiszen 
pécsváradi vállalkozóknak, magánszemélyeknek 
köszönhetően tombolatárgyak is szép számmal 
kerültek kiosztásra a napot záró tombolasorsolás 
során. A nagysikerű rendezvényről nem csak a 
„célközönség”, a mozgáskorlátozottak csoportjai 
távoztak elégedetten, hanem a meghívott képvi
selők, döntéshozók is, akik ígéretüket tették, 
hogy a továbbiakban fokozott figyelmet szentel
nek majd a mozgáskorlátozottakat is érintő kér
déseknek, különösen a közutak, közintézmények 
akadálymentesítésének.
A sportjátékok eredményei a következők:
1. Kosárra dobás:

I. Baracskay Lajos, Pécsvárad
II. Kece Zoltánná, Sellye

III. Kőszegi Zsolt, Pécs
2. Váltóverseny sodrófával:

I. Sásd csapata

II. Siklós csapata
III. Szászvár csapata

3. Célba dobás:
I. Vajda István, Siklós

II. Gergely Endre, Szentlőrinc
III. Baracskay Lajos, Pécsvárad

4. Kapura rúgás:
I. Kőszegi Zsolt, Pécs

II. Hajba János, Szentlőrinc
III. Micek Péter, Szentlőrinc

5. Helytörténeti totó:
I. Mészáros Piroska, Szentlőrinc

II. Kaiser Istvánná, Sásd
III. Erdélyi Istvánné, Szigetvár

6. Kresz totó:
I. Szalai Erzsébet,

II. Török János, Siklós
III. Vajda István, Siklós

7. Távolba dobás:
I. Vojtek Aurél, Pécs
II. Váczi Vilmos, Sásd

III. Hucker Péter, Sásd
8. Lengőteke:

I. Mátics Géza, Sásd
II. Tröszt Tünde, Mohács

III. Erdélyi Istvánné, Szigetvár
9. Sakk: /

I. Mausz Antal, Mohács
II. Waszner Károly, Mohács

III. Hucker Péter, Sásd
10. Asztalitenisz:

I. Hucker Péter, Sásd
II. Waszner Károly, Mohács

III. Fűzi Béla, Szászvár 
11. Kerekesszékes verseny:

I. Stolcz Hajnalka, Pécsvárad
II. Gonda Éva, Pécsvárad

III. Baracskay Lajos, Pécsvárad

A legeredményesebb csapat, aki a vándorkupát 
egy évig magáénak tudhatja: Szentlőrinc csapata 
A legfiatalabb versenyző: Topos Bianka, külön- 
dijat vehetett át.
A legsikeresebb kerekesszékes versenyző:
Baracskay Lajos Pécsváradról, aki a képvise
lők csapatának különdíját kapta.
Gratulálunk a nyerteseknek!

Köszönet a rendezvény támogatóinak: 
Pécsvárad Város Önkormányzata, Mozgáskor
látozottak Baranya Megyei Egyesülete, Baranya 
Megyei Önkormányzat, Pécsváradi Városi Tele
vízió, Aranycipó Kft., Szalai Pékség, Tóth 
Árpádné, Beck Patika, Mecsek Tea Kft., Link vi
rágbolt, Müller Lajosné (vállalkozó), 100 Ft-os 
bolt, Vasműszaki Áruház, Terra Ungheria 
Kft.,Vadász Lászlóné (vállalkozó), Kiss Kálmán 
(vállalkozó), Ez+Az Kereskedés, Zengő Cuk
rászda, Schenk Zöldségbolt, Borostyán Virágüz
let, Bayemé Andrics Aliz (vállalkozó), 
Wittenbart Erika (vállalkozó), Ildikó Fodrászat, 
Fatalicska Pizzéria, Csinibaba Ékszerbolt, 
COOP Kft., SÉVA Shop, Albert Jánosné 
Külön köszönet a művelődési központ két dol
gozójának, Zádori Zoltánná Szilvinek és Baka 
Tamásnak az egésznapos segítségért!

Tanulmányi kiránduláson a 
művelődési központ dolgozói

Másodszor vettek részt tanulmányi kiránduláson a művelő
dési központ dolgozói. Tavaly októberben Budapesten és 
Szentendrén töltöttek el egy napot, idén júniusban, a nyária- 
sabb időben reménykedve ismét útra keltek. A süvítő szélben 
töltött veszprémi és tihanyi városnézés, majd az esőáztatta 
Balaton partján lévő Afrika Múzeum megtekintése alatt nem 
túlzottan kímélte az utazókat az őszies idő, de ez sem vette el 
a társaság jókedvét. Útközben betértek a nemrég felújított, de 
hasonló tervezésű tamási művelődési központba, ahol sok 
hasznos információt tudtak meg az intézmény működéséről.



XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM • 2010. JÚLIUS-AUGUSZTUS 9

Pécsvárad - Hausmannstetten kerékpárral
Ausztriai testvértelepülésünkön, Hausmannstet- 
tenben aktív kerékpáros klub működik. Tagjai 
többször elbicikliztek már hozzánk. Néhányan a 
pécsváradi Országos és Nemzetközi Túrakerék
páros Találkozón is részt vettek 2005-ben. Ké
zenfekvő volt a gondolat, hogy látogatásaikat 
megfelelő módon viszonozzuk. A gondolat - 
Gászné Bősz Bernadett kitartó szervezőmunkája 
nyomán - testet öltött: összejött egy hét fős kis 
csapat, melynek tagjaival, jó biciklikkel és meg
felelő akaraterővel felfegyverkezve június 17-én 
elindultunk testvérvárosunk felé.
A résztvevők legfiatalabbja 13, a legöregebbje 
(Iván bá), 74 éves volt. A meteorológia nem sok 
jóval bíztatott. A biciklizést Tornyiszentmikló- 
son, szemerkélő esőben kezdtük. A szomorkás, 
szürke időben 86 km-t tettünk meg az ausztriai 
Mureck-ig. A Mura folyón úszó, korhűen felújí
tott, működő hajómalmot csak a partról tekint
hettük meg. Bőséges vacsora és kiadós alvás 
után, másnap a Mura-menti kerékpárúton 
(Murradweg) folytattuk utunkat.
A hausmannstetteni bringások közül vagy nyol
cán Wildonig jöttek elénk Hans vezetésével. A 
barátságos üdvözlések után együtt indultunk to
vább városukba. A klub „három öregje” (a leg
öregebb 89 éves) már E-bike-ot használ (azaz 
olyan villanymotoros biciklit, melyen a motor 
csak rásegít a hajtásra, a pedálozást abbahagyva 
a motor is leáll).
Útba esett Kalsdorf, ahol a Haindl Mühle nevű 
malomban a híres Steier tökmagolaj-préselés 
módját, és eredményét is megismerhettük és 
megkóstolhattuk. A jó hangulatú vacsoraaszta
lunkat a polgármester is megtisztelte jelenlété
vel.
A második nap teljesítménye 56 km volt. Szom
baton környék-ismertető túrát szerveztek ne
künk. Graz felé tekertünk, de a Herrengasse 
helyett egy hangulatos sörözőben élveztük az 
árpa levét. A repülőtér szélén megvártunk egy 
startot, majd tovább bringáztunk a rendkívül laza 
szerkezetű, szinte egymásba folyó falvak házai

között. Femitz szép, gótikus templomában 
éppen esküvő volt. „Otthon”, az Eisstock-stadi- 
onban néhány próbacsúsztatás erejéig kipróbál
hattuk e hazánkban szinte ismeretlen sportot. A 
vacsoránál átadtuk ajándékainkat: ív PECSVÁ- 
RAD feliratú pólókat, Dél-dunántúli kerékpáros 
térképeket, a pécsváradi vár új ismertetőfüzeté
nek néhány példányát, pécsváradi és villányi bo
rokat, házi pálinkát.
Teljesítményünk a jóltartással ellentétes tenden
ciát mutat, ezen a napon csak 46 km-t tekertünk. 
Szomorú vasárnap. Hausmannstettenben aznap 
családi Radwandertag-ot, azaz kerékpártúrát, 
utána szabadtéri Radfest-et, azaz dínom-dánomot 
terveztek (tulajdonképpen erre voltunk meg
hívva), de a monoton eső miatt az egész rendez
vényt lefújták. Helyette körülvezettek a város 
középületeiben. Hans kalauzolt a városházán, a 
modem Oberschuléban. Megnéztük a parkban a 
Pécsváradtól kapott szobrot, a sportpályákat, 
végül a tűzoltószertárat. Megcsodáltuk a XIX. 
században alapított, s máig is aktív önkéntes tűz
oltóegylet három, legmodernebb technikával fel
szerelt autóját, a tűzoltók felszerelését, a 
riasztórendszert. Nem túl régen még 
Pécsváradon is volt ön
kéntes tűzoltóegylet. Ma 
csak a zenekar őrzi a 
nevét. Nincs rá szükség...?
Négy óra felé elállt az eső, 
elindultunk városnézésre,
Graz-ba. Didergetően 
hideg szél fújt.
Hétfő: eső, viharos szél.
Barátaink - kívánságunk
ra - elvittek Riegersburg 
várához. A kiemelkedő 
sziklacsúcson álló, ma is 
ép várba felvonón jutot
tunk fel. A termek bejárása 
közben arra gondoltunk, 
hogy nekünk is voltak 
ilyen szép váraink...

Az eső nem akart szűnni. Gáláns vendéglátóink 
Őriszentpéterig szállítottak bennünket autóval. 
Kedd: majdnem süt a nap! Viharos szélben in
dulunk, még jó, hogy a hátunkba fuj, s nem 
szembe! Egy kis rásegítéssel hihetetlen sebes
séggel haladunk. Egy-egy szakaszon a 35-38 
km/órás sebességet is elérjük minden különö
sebb megerőltetés nélkül. Na azért a veleméri, 
Árpádkori templom mellett nem szaladunk el 
anélkül, hogy meg ne csodálnánk XTV. század
ban készült falfestményeit. Tomyiszentmikló- 
son, összesen mintegy 300 km biciklizés után, 
újra autóba ülünk, s a megint lezúduló esőben 
irány Pécsvárad.

Összegezve: annak ellenére, hogy az időjárás 
nem igazán fogadott kegyeibe, kellemes hat 
napot töltöttünk el kerékpározással, barátkozás- 
sal, a testvérváros vendégszeretetének élvezeté
vel. Köszönjük nekik a szíves fogadtatást, a 
mindenre kiteijedő figyelmet, a gazdag vendég
látást, barátságukat, szeretetüket.

Dr. Novotny Iván

Diszkriminációs jogsértésekkel kapcsolatos ügyfélfogadás Pécsváradon
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2009 őszétől 
minden megyében működteti azt az ügyfélfo
gadást, amelyen a diszkrimináció áldozatai ré
szesülhetnek jogi segítségben. Amennyiben 
bárkit azért ér hátrányos megkülönböztetés, 
mert valamilyen, törvény által védett tulajdon
sággal rendelkezik, úgy jogi tanácsot kérhet, 
illetve eljárást indíthat a hatóság előtt, a sérel
met okozó szervvel, intézménnyel, céggel 
szemben.

A törvény által védett tulajdonságok rendkívül 
sokrétűek. Ide tartozik az egészségi állapot, az 
életkor, a nemzetiség, anyanyelv, nemzeti, 
vagy etnikai kisebbséghez tartozás, a politikai, 
vagy más vélemény, a vallási, vagy világnézeti 
meggyőződés, az érdekképviseleti szervhez 
való tartozás, a nemi identitás, a bőrszín, a ter
hesség, illetve a gyermeknevelés, a társadalmi 
származás, a vagyoni helyzet és még sok 
egyéb, a sérelmet szenvedett személy lényegi 
jellemvonásának, vagy sajátosságának tekint
hető körülmény.
Diszkriminációs ügyben előbb - utóbb bárki

sértetté válhat. A gyermeket váró kismama, a 
kisgyermeket nevelő munkavállaló, a testi, 
vagy értelmi fogyatékkal élő, a más anya
nyelvű, vagy az országhatáron túlról érkező 
magyar nemzetiségű, a többséghez képest va
lamilyen megkülönböztető külső jellemzővel 
rendelkező személy, a túl idősnek, vagy túl fi
atalnak vélt személy, stb. A diszkrimináció lé
nyege az, hogy az adott körülmények között, 
az adott élethelyzetben tárgyilagosan nézve 
teljesen közömbös a sérelmet szenvedő sze
mély valamely védett tulajdonsága, ennek el
lenére ezen védett tulajdonság miatt őt 
hátránnyal sújtják. A hátrányos megkülönböz
tetés nagyon gyakori a munkavállalás és bizo
nyos szolgáltatások igénybevétele során, de 
alkalmanként a vendéglátásban és a hatósági 
ügyintézés során is tetten érhető.

Pécsett az Esélyek Házában (Pécs, Rákóczi út 
55., földszint)hétfőnként 14-től- lóóráig, va
lamint szerdánként 13-tól - 15 óráig működik 
az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfoga
dása.

Pécsváradon, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat épületében (Pécsvárad, Dózsa 
György utca 13.), 2010. július 21. napján, 10- 
től - 12 óráig lesz a következő ügyfélfogadás.

A hatóság által megbízott és a panaszfelvételt 
végző ügyvéd azoknak az ügyfeleknek is taná
csot ad, akik nem biztosak az általuk igénybe 
vehető jogi lehetőségekben, illetve abban, 
hogy pontosan milyen eljárást indíthatnak. Az 
Esélyek Házában működő ügyfélfogadást tehát 
jogi tanácsadás érdekében is érdemes felke
resni. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti el
járás, ide értve a megyei ügyfélfogadásokat, 
panaszfelvételt és tanácsadást is, a sérelmet 
szenvedett panaszosok számára ingyenes.
A hatóság a megyei ügyfélfogadásokat „A 
diszkrimináció elleni küzdelem - a társadalmi 
szemléletformálás és a hatósági munka erősí
tése” címet viselő TÁMOP projekt keretében 
tartja.
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LABDARÚGÁS
Megye I.
29. forduló. 06.06.
Pécsvárad - Szászvár 1-0
G.: Botos.
30. forduló. 06.13.
Pellérd - Pécsvárad 2-1
G.: Botló.
A csapat ezzel a 15., azaz utolsó előtti helyen 
végzett 30 mérkőzésből 23 ponttal. A bajnokság
ból az utolsó helyezett, Drávaszabolcs esett ki.
Ifi.
32. forduló. 06.14.
Pécsvárad - Szászvár 2-2
Az ifjúsági együttes 32 mérkőzésen 47 pontot 
szerzett és ezzel a 10. helyen végzett.
Serdülő
32. forduló. 06.14.
Pécsvárad - Szászvár 4-5
A serdülő 32 mérkőzésen 65 ponttal az 5. helyen 
végzett.

Friesz Péter

NŐI KÉZILABDA
NB III: Befejeződött a bajnokság!
Rövid értékelés a számok tükrében: 24 mérkő
zést játszott a női kézilabdacsapat, ebből 20 
győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség lett. Ezzel az 
eredménnyel ezüstérmes lett a csapat. Lehető
séget kaptak az NBII-be való szereplésre, ám a 
vezetés a felmerülő költségek miatt nem vállalta 
a folytatást.
A csapat támogatói a következők voltak a baj
nokságban:
Pécsvárad Város Önkormányzata 
Pécsvárad Spartacus Szakosztály 
Fullér Péter
Spannenberger János
A Pécsváradi Sportcsarnok vezetése és dolgo
zói
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet, 
Mecseknádasd 
Zengő-Pharma Patika Kft.
Füri Ferenc (Pécsvárad TEXT)
Gál és Társa Bt.
Andrics Márk 
Gyenis Péter 
Köch Lajos 
Pere Gábor 
Botló Tibor 
Geng Eszter

Köszönjük a támogatást mindenkinek! Külön 
köszönetét szeretnék mondani a helyi média 
képviselőinek, akik lehetővé tették a munkám
ban a korrekt tájékoztatást a női kézilabdáról: 
Füri Ferenc (Pécsváradi Városi Televízió), 
Friesz Péter sporttudósító, Gászné Bősz Berna
dett (Zengővidék), Bayer Alexandra (Pécsvárad 
Hírmondó). Sokan segítették a munkámat az 
évek során, magánszemélyként köszönöm meg 
mindenkinek! Minden kedves olvasónak kelle
mes pihenést kívánok a nyáron.

Hódosiné Vadász Ildikó

Szintén sikeres évet zárt a női kézilabda 
utánpótlás

Utánpótlásunk szezonzárásként Kalocsán vett 
részt nemzetközi tornán, melyen 95 csapat in
dult. 23 korosztályban voltunk érdekeltek: az 
1995 után születettek mezőnyében a Ferencvá
rossal, Szegeddel és egy szerb csapattal kellett 
megküzdenünk a továbbjutásért, mely ugyan 
nem sikerült, de a tisztes helytállás és a játéktu
dás felmérésére remek alkalom volt. A helyosz
tókon már sikeresebben szerepeltünk, végül a 
16 csapatos mezőnyben a lO.helyen végeztünk. 
Kiemelkedően szerepelt az igen tehetségesnek 
tartott 97-es csapatunk: a korosztály országos 
nyolc csapata közé tartozó Szegedet, Orosházát 
nagyon jó színvonalú, izgalmas mérkőzésen 
vertük a csoportmérkőzések során, míg a negye
dik résztvevő Csepelre nagy gólarányú veresé
get mértünk. Nagy meglepetést okozva 
jutottunk az elődöntőbe a további három cso
portelsővel együtt. Itt a Budapesti Vasas ellen 
nagy küzdelemben 2 góllal kaptunk ki, így a 3. 
helyért játszottunk az Érddel, melyet szoros 
mérkőzésen sikerült 2 góllal legyőznünk. A
3.helyünk igen kellemes meglepetést jelent. Ér
dekesség, hogy a Vasas szakmai stábja a buda
pesti Spartacussal vívott döntő után (melyet 
simán megnyert) odajött a csaptunkhoz gratu
lálni , mondván, számukra a Pécsvárad elleni 
mérkőzés volt az igazi döntő. A közönségsiker 
mellett csapatunk játékosa, Werb Edina lett a 
gólkirálynő. Szeretném megköszönni szurkoló
ink buzdítását, kik mindhárom napon eljöttek 
Kalocsára, valamint Brandtné Krisztának, 
Hódosiné Ildikónak a segítséget. Külön köszö
nöm Fullér Péternek a szervezésben nyújtott se
gítséget, szintén köszönöm az utazásban 
segítséget nyújtó Martonfa és Zengővárkony 
polgármestereinek a segítségét.
További sikerekről is szót kell ejtenünk, kiugró 
eredményeket értek el a nálunk edződő, játszó 
mecseknádasdi fiatalok. Iskolájuk színeiben óri
ási meglepetésre megnyerték a diákolimpia or
szágos döntőjét az 5-6. osztály korcsoportjában. 
A döntőben a Győri ETO utánpótlását adó isko
lát győzték le, itt Grénus Gréta lett a gólki
rálynő. Június közepén pedig Zánkán a 
kisiskolások országos döntőjét nyerték meg, ér
dekességként itt a szintén győri utánpótlás csa
patnak számító Ikervárt győzték le. Ide is jutott 
egy különdíj: a Pécsvárad Sk-ban védő 
Gebhardt Laura lett a legjobb kapus. 
Gratulálunk utánpótlás korosztályunknak, az 
Országos Serdülő Bajnoksággal, az Adidas 
utánpótlás bajnoksággal és a fenti eredmények
kel együtt igen sikeres évet zárt.

Valentai Csaba 
edző

FEKVENYOMÁS

Hódosi Viktória a fekvenyomásban szerzett ko
rábbi sikereit folytatva ismét részt vett az Or
szágos Ifjúsági, Junior Fekvenyomó Magyar 
Bajnokságon, melyen 2. helyezést ért el egyéni 
versenyzőként és csapatban egyaránt. Ezzel az

eredményei remélhetőleg augusztusban ismét 
részt vehet a Csehországban megrendezett vi
lágbajnokságon.

ISKOLAI SPORTHÍREK

Uszóverseny
Június 14-én rendezte a KJÁMK Általános Is
kola az iskolai úszóversenyt, amelyen ebben az 
évben igen szép számmal indultak iskolánk ta
nulói, és rajtuk kívül geresdlaki és nagypalli 
gyerekek is. Eredmények:

1. évfolyam
Mell: 1. Halmai Luca 2. Sárosi Ármin 3. Ko
vács Nikol
Hát: 1. Gál Olivér 2. Ábel Tibor 3. Podolszki 
Dóra
Csapat: I. l.b 2. II. La
2. évfolyam
Gyors: 1. Podolszki Evelin 2. Brand Diána
3. Emeneth Petra
Hát: 1. Brand Diána 2. Gál Kristóf (Nagypall) 
3. Takács Tamás
Mell: 1. Brand Diána 2. Emeneth Petra 
3. Borbás Diána 
Csapat: I. 2.b II. 2.a
3-4, évfolyam
Gyors/fiú: 1. Poller Péter 2. Bősz Levente 
3. Szendrői Bence
Gyors/lány: 1. Hering Vivien 2. Békefí Nikolett 
3. Prigli Barbara
Hát/fiú: 1. Kelemen Róbert 2. Poller Péter 
3. Szendrői Bence
Hát/lány: 1. Hering Vivien 2. Bayer Bojána 
3. Andics Csenge
Mell/fiú: 1-2. Szendrői Bence 1-2. Bősz Le
vente 3. Poller Péter
Mell/lány: 1. Hering Vivien 2. Tóth Szófia 
3. Békefí Nikolett
Csapat: I. 4.b II. 3.b III. 4.a IV. 3.a 
5-6. évfolyam
Gyors/fiú: 1. Császár Csaba 2. Poller András 
3. Pasin Dániel
Gyors/lány: 1. Hertrich Adrienn 2. Schnell 
Bianka 3. Békefí Bianka 
Hát/fiú: 1. Császár Csaba 2. Bálint Benjámin 
3. Pasin Dániel
Hát/lány: 1. Schnell Bianka 2. Hertrich Adrienn 
3. Gyenis Hanna
Mell/fiú: 1. Schleicher Máté (Geresdlak) 2. Csá
szár Csaba 3. Kleisz Bálint 
Mell/lány: 1. Fullér Rebeka 2. Pap Ágnes 
3. Hertrich Adrienn 
Csapat: I. 6.a II. 6.b. III. 5.b 
7-8. évfolyam
Gyors /fiú: 1. Weisz Gábor 2. Walter Benedek
3. Streiber Árpád
Gyors/lány: 1. Tolnai Gréta
Hát/fiú: 1. Weisz Gábor 2. Walter Benedek
3. Becker Norbert
Hát/lány: 1. Virág Alexandra 2. Tolnai Gréta 
Mell/fiú: 1. Moschnitzka Dávid 2. Weisz Gábor 
Mell/lány: 1. Tolnai Gréta
Csapat: I. 7.a II. 8.b III. 7.b

Gelencsér János

SPORTHÍREK
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ALÁÍRÁSGYŰJTÉS

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 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 info@tarr.hu

FIGYELEM!
A pécsváradi tanuszoda nyitva tartása 

a következőképpen módosul:
Utolsó nyitvatartási nap: 2010. július 2. péntek 
2010. július 5. - 2010. augusztus 29-ig: ZÁRVA 

Nyitás: 2010. augusztus 30-án, hétfőn

A szauna nyitva tartása az uszoda nyitva 
tartásával megegyezik!

Támogassuk a helyi termelőket
Pécsváradi lakosként, ahogy az utcán járok, örömmel 
látom, hogy egyre több helyi, illetve környékbeli lakó 
kínálja a portékáját a művelődési ház előtt, a fák alatt. 
Ezen a kis téren van már néhány pad, és asztal. Az ju
tott eszembe, milyen jó lenne, ha rendezett körülmé
nyek között árulhatnák a saját maguk által megtermelt, 
akár „bio” minőségűnek is titulálható termékeket. 
Tudjuk, hogy milyen fontos a helyi termelők, a helyi 
áru támogatása, hiszen hosszú távon ez tartja fenn a 
gazdaságot, és nem az áruházláncok külföldről beszer
zett íztelen, vegyszeres - zöldségnek és gyümölcsnek 
még véletlenül sem nevezető - szemete.
Egyik nap megkérdeztem tőlük, mit szólnának hozzá, 
ha kavicsos borítást és valamiféle kis tetőt kapna a 
hely. Nagy örömmel fogadták a hírt. A kavicsborításra 
és a lábakon álló tető azért lehetne célszerű, mert ha 
valaha „igazi” piac is lesz Pécsváradon, vagy esetleg 
nem lesz igénye a helyi gazdáknak az árusítóhelyre, 
ez a kis terület akkor sem fogja rontani a városképet, 
sőt, akár kellemes, árnyékos pihenőhelye lehet majd 
az idelátogató turistáknak.
Ezután döntöttem úgy, hogy aláírásgyűjtést kezdemé
nyezek, amit majd a város vezetése elé szeretnék ter
jeszteni. Az aláírásgyűjtő ívek megtalálhatóak a 
leendő piac helyszínén, a Sarki Sörözőben, nálam, il
letve több pécsváradi lakónál is (a segítők köre folya
matosan bővül). Előreláthatóan július végéig gyűjtjük 
a támogatói aláírásokat. Bízom benne, hogy pozitív 
fogadtatásra talál az ötlet, és természetesen, ha szük
séges, minden erőmmel azon leszek, hogy akár anyagi 
támogatókat is szerezzek a piac életre keltéséhez.

Bayerné Andrics Aliz

Pécsváradi Polgárőrség

Ügyeleti telefonszámunk, 
ami éjjel-nappal hívható:

06-70-278-7115
Az esetleges adományokat, tá

mogatói befizetéseket 
a következő 

számlaszámra várjuk:

50300044-10001428

Pécsi irodánkba munkatársat 
keresünk. 0670/362-1821

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR, 

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR 
KATEGÓRIÁKBAN 

Helyszín-. 
Pécsvárad, 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Időpont:

2010. Július 20. (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

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
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Feher kenyér
1 kg margarinkrém

500 g 
238 Ft/kg

Creamy
margarinkrém kocka

250 g 
300 Ft/kg

Sertéspárizsi
uda 

krémfehér sajt
500 g 

998 Ft/kg

Étkezési
sertészsír

1 kg

Camping tömlős sajtok
100 g 7 ízben 

1490 Ft/kg Tolle tej 1,5%
1 I

Perotti 
paradicsompüré

70 g 22-24% 
557 Ft/kg

rcBA>
Instant kakaópor

800 g 
499 Ft/kg

Napfény 
íze étolaj

1 I

Tchibo Family 
őrölt kávé

250g + 10% 
275g

1451 Ft/kg

piskótatallér
135 g 3-ízben 

733 Ft/kg

Márki üdítőitalok
2 118-ízben 
37,50 Ft/I

fey- 
gyümölcsitalok

2 I 3-féle 
120 Ft/I

Níce mosopor
10 kg 2-féle 
119,90 Ft/kg

Mizse ásványvíz
1,5 I 2-féle 

30 Ft/I

Silver Power 
energiaital

1 I

jnsive 
mosogató

1 I 2-féle

Macskaszalámi
400 g 

247 Ft/kg
Üzletünkben étkezési utalványokkal ée bankkártyával ia fizethetnek! Az ár mindennemű adót magába foglal éa a készletek erejéig érvényes! 

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