
Nívódíj a Pécsváradi Ifjúsági Zenekarnak
Megyei szintű rendezvény a kultúra napján

Különleges alkalom volt az idei Magyar Kul
túra Napja a pécsváradi közönség számára: 
2011-ben a Pécs-Baranyai Kulturális Szövet
séggel és a Baranya Megyei Kulturális és Ide
genforgalmi Központtal karöltve ünnepelhették 
városunk művelődési központjában a Himnusz 
megírásának évfordulójához köthető emlékna
pot. Ennek megfelelően a megyei színvonalú 
műsorban számos ismert és kevésbé ismert fel
lépő mutatkozhatott be a helyi színpadon.
A magyar kultúra fontosságáról, múltjáról, je
lenéről és jövőjéről szóló gondolatait elsőként 
Gállos Orsolya, Pécsvárad Város alpolgármes
tere, majd dr. Bokor Béla, a Pécs-Baranyai 
Kulturális Szövetség alelnöke, később Szatyor 
Győző, a Baranya Megyei Önkormányzat Köz
gyűlése Kulturális Bizottságának elnöke osz
totta meg az összegyültekkel.
A szövetség nívódíjainak, okleveleinek, vala
mint a „Vándordíj Baranya Kultúrájáért” elis
merésének átadásán kívül ezen az alkalmon 
kerítettek sort két olyan személy köszöntésére is, akiknek a magyar kultúrában betöltött sze

repe elévülhetetlen. Dr. Andrásfalvy Bertalan 
néprajzkutató, egyetemi professzor idén ün
nepli 80. születésnapját, Berták László, Kos- 
suth-díjas költő pedig 75. életévét tölthette be 
a közelmúltban. A rendezvényt mindketten 
megtisztelték jelenlétükkel, a köszöntő szavak 
után oklevelet vehettek át.
Az ünnepi programban a már megszokott 
pécsváradi füvószene mellett helyet kapott 
Poller Péter szaxofonjátéka (Papp Gyuláné 
zongorakíséretében), egy drávaszögi népdal és 
egy népballada Haramza Klára tolmácsolásá
ban, valamint a Pannon Volán Zrt. Bartók Béla 
Férfikarának elsöprő erejű előadása. Az ezt 
követő ünnepi fogadást a Pécsváradi Klarinét 
Együttes kísérőzenéje tette hangulatossá.
Az ünnepi műsort leginkább a Pécsváradi Ifjú
sági Fúvószenekar vésheti be a helyiek emlé
kezetébe, hiszen újabb elismerést „zsebelt be” 
- ezúttal a Pécs-Baranyai Kultúrális Szövetség
től. Az ifjúsági fúvószenekar első karnagya

Nagy Viktor volt - aki jelenleg a Győri Nemzeti 
Színház igazgatója. Az ő vezetésével alakult 
meg az úttörő fúvószenekar 1980-ban. A kar
nagyi pálcát 1983-ban Wagner József vette át, 
aki azóta is a zenekar karnagya, vezetője. Mun
kájának elismeréséül 2000-ben átvehette Pécs
várad egyik legmagasabb kitüntetését, „A Köz 
Szolgálatáért” díjat. ANémet Nemzetiségi Fú
vószenekarok Országos Találkozóján több al
kalommal értek el arany minősítést, idén 
áprilisban a találkozón kiemelt arany fokozatot 
érdemeltek ki. A több évtizedes minőségi zené
lés elismeréseképpen 2005-ben a Pécsváradért 
Díjat, 2010-ben a Német Kisebbségi Önkor
mányzat elismerő oklevelét vehette át a zene
kar. Az utóbbi harminc évben számos hazai és 
külföldi rendezvényen szerepeltek nagy siker
rel, jártak Németországban és Ausztriában, 
Svájcban is. A zenekar, amely tavaly ünnepel
hette fennállásának 30. évfordulóját, a szövetség 
nívódíját vehette át a művészeti kategóriában ja
nuár 21-én, a kultúra napi műsor alkalmával.

100 éves pécsváradi polgár
Pécsvárad történetében eddig példátlan módon 
100 éves helyi polgárt köszönthettek tavaly nov
emberben az Idősek Napja rendezvényén. Kuppi 
Erzsébet ugyanis 2010-ben töltötte be 100. élet
évét. Tudomásunk szerint a helyi krónika se 
jegyzett fel eddig olyan pécsváradi személyt, aki 
ennyi évet élt volna. Legidősebb lakónk irigy
lésre méltó emlékezőképességgel rendelkezik, az 
elmúlt évszázad bármely eseményét könnyedén 
feleleveníti. A nem csak élénk memóriával, de 
nagy adag jókedéllyel is megáldott Erzsi nénivel 
az Idősek Otthonában beszélgettünk.

Erzsi néni Mecseknádasdon (Püspüknádasd) 
született 1910. november 17-én, így mindkét vi
lágháborúnak tanúja lehetett. Gyermekkora el
mondása szerint nagy szegénységben telt. 
Négyéves volt, mikor családja Pécsváradra tele
pült, édesapja ezután öt évig a fronton szolgált. 
A háborút követően nehéz évek jártak: az akkori 
községben emlékezete szerint három férfi tért 
csak haza, a lakosság ki volt fosztva, sok volt az 
árva és az özvegy. Élesen emlékszik a második 
világháború eseményeire, a helyi svábok meg
hurcoltatásaira, a felvidékiek betelepítésére is.

1948-tól birtokos családoknál szolgált házveze
tőnőként különböző pusztákon, ahol elmondása 
szerint jó dolga volt: bére 40 pengőre rúgott, ami 
akkoriban szép fizetésnek számított. A Kádár
rendszer idején a helyi patikában kezdett el asz- 
szisztensként segédkezni, innen ment nyugdíjba 
56 éves korában. Idős kora ellenére egészen 99 
éves koráig teljes mértékben el tudta látni magát. 
Tavaly júliusban került az otthonba, ahol ke
resztlányai látogatják nagy rendszerességgel.

(Folytatás a 11. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011. ÉVIKÖLTSÉGVETÉS

A testület január 30-ai ülésén a város 2011. évi költségvetési tervezetét 
4 igen szavazattal (dr. Bíró Ferenc, Benkő László, Gászné Bősz Berna
dett, Tóth Györgyi), 2 tartózkodással (Hohmann István, dr. Hutvágner 
Rozália) ésl fő távollétében (Gállos Orsolya) elfogadta.
Fuller Péter, a pénzügyi csoport vezetője elmondta, a városgazdálkodás 
jelenleg is folyó átszervezésétől jelentős megtakarításokat várnak. A 
terveikben szerepel többek között a közmunkaprogramban részt vevők 
számának növelése, a közeljövő nagyberuházásaival kapcsolatban pedig 
elmondta, azokat a kötvényekből kívánják majd megvalósítani. 
Hohmann István képviselő hozzászólásában felhívta a figyelmet arra, 
hogy ha nem történnek komolyabb fejlesztések a közeljövőben, akkor 
a rendelkezésre álló pénz hosszútávon nem lesz elengendő a működési 
költségeik fedezésére. Erre reagálva dr. Bíró Ferenc polgármester el
mondta, egyetért az elhangzottakkal, de tudomásul kell venniük, hogy 
szűkös költségvetési helyzetük miatt egyelőre csak kisebb összegeket 
tudnak ilyen célokra költeni.
Dr. Hutvágner Rozália hosszabb távú takarossági koncepció előkészí
tését javasolta. Dr. Bíró Ferenc ezt követően kifejtette: a hitelek előre
vetítése már megtörtént, ezen kívül a közelmúltban több céget is

megbíztak annak érdekében, hogy javaslataikkal segítsék kidolgozni az 
energiaracionalizálás lehetőségeit.
Benkő László, a gazdasági bizottság elnöke javasolta, hogy célozzák 
meg a fűtési költségek 20%-os csökkentését az önkormányzati fenntar
tású intézményekben. Dr. Bíró Ferenc hozzátette, az energiaracionali
zálás már régóta folyamatban van, Tóth Györgyi képviselő pedig 
elmondta, véleménye szerint a város intézményeiben a korszerűsítések 
és az összevonások miatt jelenleg egyedül a művelődési központ fűtési 
költségein lehetne még spórolni, itt megfontolásra javasolt egy esetleges 
kazáncserét.
Dr. Bíró Ferenc szavazásra bocsátotta a krízisalap összegének megnö
velését 400.000 forinttal, amit a testület támogatott. A tavaly létrehozott 
alapban azóta kétszer megfordult a pénz az alapvetően jó visszafizetési 
morálnak közönhetően, de éppen most, a téli időszakban (végszámlák, 
fűtésköltség) jelentősen lecsökkent a kiutalható összeg.

Pécsvárad képviselő-testülete végül a 2011. évi költségvetési főösszegét 
I 639.000.000 forint költségvetési bevétellel 
1 639.000.000 forint költségvetési kiadással 
32.000.000 Ft költségvetési hiánnyal állapította meg.

RÖVID HÍREINK
• Testületi ülések a városházán. Újra a polgármesteri hivatal ad helyet a testületi üléseknek. Korábban azért kellett helyszínt változtatni, mert 

az élő adások bevezetésével a közvetítések technikai feltételei a művelődési központ emeleti termében voltak csak biztosíthatók. Idén januártól 
többek között a Tarr Kft.-nek köszönhetően ismét a hivatali ülésteremben zajlanak majd a közügyekkel kapcsolatos viták - rendszerint minden 
hónap utolsó hétfőjén, 16.00 órai kezdettel. Az ülések továbbra is nyitottak minden érdeklődő számára.
• Változott a közfoglalkoztatási rendszer. 2011 januárjától változott a közfoglalkoztatási támogatások rendszere. A közmunkaprogramon 
belül az idei évtől a korábbi 8 óráról 4 órára csökkent a foglalkoztatási idő, ennek megfelelően a dolgozók bére is a minimálbér összegének 
felére apadt. Dr. Bíró Ferenc polgármester a januári testületi ülésen elmondta, ez súlyos szociális problémákat idézhet elő. Hozzátette, Pécsvárad 
eddig is maximálisan igyekezett kihasználni ezeket a központi támogatásokat, és idén is ehhez mérten próbálják majd szervezni a közfoglal
koztatást. 2011-ben négy hónapos időközökben tudnak 20-30-20 főt alkalmazni ebből a támogatásból.
• Lakossági kérés a buszjáratok sűrítésére. Pécsváradi lakosok aláírásukkal ellátva tettek panaszt az önkormányzatnál. A buszmenetrend 
egy hiányosságára hívták fel a figyelmet, miszerint Pécs-Pécsvárad vonalon a vasárnap hajnali órákban nincsen buszjárat, holott több ingázó 
is ebben az időszakban szeretne bejutni a munkahelyére. Dr. Bíró Ferenc polgármester és az érintettek néhány képviselője ezügyben tárgyalást 
folytatott a Pannon Volán Zrt.-vel akik egy háromhónapos próbajárat beindítását ajánlották fel, mely javaslatot a polgármester szavazásra bo
csátott Pécsvárad képviselő-testületének januári ülésén. Ezt a testület végül egyhangúlag elvetette, azzal az indoklással, hogy a felajánlott pró
bajárat költségei rendkívül magasak lennének, annak működtetése a zrt. számára minden bizonnyal nem lenne gazdaságos, és a próbajárat 
háromhónapos kísérleti idejére szóló költségei eredménytelenség esetén is a város kasszáját terhelnék.
• Szennyvízkezelés Szilágypusztán. Szilágypusztai lakosok fordultak kérelemmel az önkormányzathoz, hogy míg a lakosok többsége, akik 
egy közös ülepítőt használnak, melynek szippantási költségeit az önkormányzat fizeti, ők, az önálló aknával rendelkező családok a teljes költ
séget viselik. Pécsvárad városa számára ez a szennyvíz-kezelési költség egyébként éves szinten 3,6 millió forintot jelentett. Pécsvárad képvi- 
selő-testüléte a kérést jogosnak találta, és úgy határozott, hogy egységes, bruttó 400 Ft-os díjat állapít meg valamennyi lakos számára. A díj 
és a tényleges bekerülési költség különbözeiét az önkormányzat fizeti meg, ennek összege kb. évi 2 millió Ft, forrása a Szilágypusztán kelet
kezett adóbevétel.
• Ingatlanértékesítés. A pécsváradi ingatlanberuházásokkal foglalkozó Aspo-Ház Kft. jelezte igényét a Kossuth L. u. 24. és 25. szám alatt 
lévő (volt Schillinger-ház, illetve a mai Cigány Kisebbségi Önkormányzat épülete) önkormányzati ingatlanok megvásárlására. A testület nem
régiben határozott arról, hogy azt a szakaszt, melyen a két érintett ingatlan található (a Dózsa Gy. u. és a Szentháromság tér közti utcafront) 
egységes utcaképként szeretné a jövőben viszontlátni. A cég ennek figyelembevételével tervezi itt az alsó szinten OTP-fiók, valamint üzletek, 
a felső szinten lakások kialakítását. Az önkormányzat üdvözli a szándékot, és további párbeszédet szeretne a beruházóval. Két hónapon belül 
az önkormányzat megvizsgálja és felállítja a terület egységes beépítésének-felújításának koncepcióját. Ennek irányításával Benkő László kép

viselőt bizta meg.
• Uszodai beázások. Pécsvárad képviselő-testületének gazdasági bizottsága nemrégiben bejárta az uszoda épületét, amelyben tavaly nyár óta 
folyamatos a beázás. Jelenleg Winkler György, az uszodaépítés korábbi műszaki vezetője vizsgálja a rendellenesség okait.
• Házasságkötési díjak. Új rendeletet hoztak a házasságkötések lebonyolításáról, melynek során a hivatali helyiségen, illetve munkaidőn 

kívüli házasságkötések esetén ellenszolgáltatás fizetendő. A díjszabásról a polgármesteri hivatalban nyújtanak bővebb tájékoztatást.
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PÁLYÁZATI HÍREK
Pályázati kimutatás 2010-2011. január

A Pécsvárad önkormányzata által 
benyújtott 2010. évi pályázatok 
eredményei
Benyújtott pályázatok száma: 28 
A benyújtottak közül sikeres elbírálásban része
sült: 19
A benyújtottak közül 1 pályázat a kiíró által tör
lésre került, 2 pályázat még elbírálás alatt áll. 
A tavalyi évben elnyert támogatások összege: 
37.180.481 Ft
Szükséges önerő: 8.317.000 Ft

A 2011. évben eddig beadott pályázatok
A katolikus templom felújítására nyújtott be pá
lyázatot az önkormányzat segítségével a Pécs- 
váradi Római Katolikus Plébánia a Nemzeti 
Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szak
mai Kollégiumához a katolikus templom fel
újításának II. ütemére. Az első ütemre a tavaly 
elnyert támogatásból tavasszal kezdődhet meg

„PÉCSVÁRADI ESKÜVŐ”
Pécsvárad város önkormányzatának egyedül
álló kezdeményezésében különleges összefogás 
jött létre és működött sikeresen első nyilvános 
bemutatkozásán január végén. Pécsvárad ki
váló adottságait városmarketing szempontból 
összegezve felismertük, hogy városunkban min
den adott, ami egy sikeres rendezvény, ünnep 
feltétele - helyszínek, étkezés, szolgáltatók, att
rakciók, szállás!

Az önkormányzat összefogásában, a városmar
ketingért felelős munkatárs szervezésében máig 
29, - egy kivételével, hiszen menyasszonyi ruha 
szalon nincs! - pécsváradi vállalkozás, szolgál
tató, intézmény, művészeti együttes stb. csatla
kozott a programhoz: étterem, cukrászda, butik, 
ékszerész, fodrász, kozmetikus, virágkötő, 
bank, gyermekanimátor, nyomda és még hosz- 
szan sorolhatnánk... Ilyen széleskörű összefo
gást még nem tapasztaltunk városunkban, de 
arra sem tudunk példát, hogy egy önkormányzat 
hasonló módon - a kezdeményezés élére állva, 
anyagilag is segítve a megvalósulást - támo
gassa a településen működő vállalkozásokat, 
csoportokat. Célunk az, hogy minél szélesebb 
körben megismertessük a lehetőségek és ötletek 
széles tárházát mindazokkal, akik családi ün
nepre készülnek, illetve céges rendezvényeket 
szerveznek.
Mivel a családi ünnepek közül az esküvő az, 
amire a tapasztalatok szerint különösen felké
szülnek, az összefogás a Pécsváradi Esküvő el
nevezést kapta. Csapatunk elsőként a Pécsi 
Esküvő Kiállításon mutatkozott be január 22- 
23-án a Tudásközpontban gazdag kínálatával. A 
Pécsváradi Esküvő standja igen látogatott volt: 
több mint kétszáz pár, örömszülő regisztrált és 
fogadta el meghívásunkat a nagy rendezvé
nyünkre. Ugyanis március 19-én az izgalmas, 
tartalmas Pécsváradi Esküvő Élménynap kere
tében személyesen győződhetnek meg kínála
tunk gazdagságáról és színvonaláról - mindent 
kipróbálva, felfedezve, megkóstolva! Ez a lehe
tőség nagy sikert aratott, csanem minden re
gisztráló rendkívül lelkesen készül a helyszíni 
„próbára”.
A Pécsváradi Esküvő Élménynap kitűnő csa
ládi programnak ígérkezik, ahol nemcsak a há-

a főbejárat homlokzatának és a toronyhomlok- 
zatnak a felújítása, restaurálása. A most benyúj
tott pályázat sikerességének esetén a munka 
automatikusan folytatódhat a templom többi ol
dalának helyreállitásával.

„10 éves az ifjúsági munka Pécsváradon ” cím
mel nyújtott be pályázatot az önkormányzat a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium komplex 
gyermek- és ifjúságfejlesztő szakmai tevékeny
ségek, programok megvalósításának támogatá
sára kiírt pályázati felhívására.

Előkészítés alatt álló, 2011. februárban 
beadandó pályázatok:
Kiíró: Civilcom Egyesület
Téma: Szervezetek/intézmények komplex szá
mítástechnikai infrastruktúra fejlesztése 
Cél: A művelődési ház, valamint a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat számítógépes park-

zasságra készülő párok, de minden korosztály 
kellemes szórakozást talál. Lesz divatbemu
tató, smink- és frizurapróba, ételkóstoló, lovas
kocsikázás a rendezvény-helyszínek között, 
rétessütés, táncház, fotós-ízelítő, nászajándék 
bemutató, színpadi műsor, gyermekjátszó
ház. .. Este pedig az Esküvői Party-n mulathat
nak, ahol még ajándékozni sem kell, viszont 
lehet nyerni a tombolán!
A részletes programot a következő számban ol
vashatják és figyeljék az utcai plakátokat is. To
vábbá érdemes a www.pecsvarad.info.hu oldalra 
kattintani, ahol a Pécsváradi Esküvő menüpont
ban megismerhetik partnereinket fényképes be
számolók kíséretében. Rövidesen elérhető már 
a www.pecsvaradieskuvo.hu oldal is.

Gászné Bősz Bernadett

jának bővítése, lecserélése. A pályázat benyúj
tásához nem szükséges önerő.
Határidő: 2011.02.01.

Kiíró:
NCA Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma 
Téma: Civil szervezetek működésének támo
gatása
Határidő: 2011.02.17.

Kiíró:
NKA Népművészeti Szakmai Kollégiuma 
Téma: Az élő népművészet országos, regioná
lis, és megyei hatókörű táborainak, továbbkép
zéseinek támogatása
Cél: A garamszentgyörgyi és máréfalvi tánc
csoportokkal közös néptánctábor megszerve
zése
Határidő: 2011.02.21.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
tisztelettel hív 

minden kedves érdeklődőt

éves közgyűlésére,

melynek időpontja: 
március 7., hétfő, 17.00

Helyszín:
a művelődési ház nagyterme

Tisztelettel hívunk minden 
kedves érdeklődőt

Dr. Bíró Ferenc 
polgármester 

LAKOSSÁGI FÓRUMÁRA

Időpontja: 2011. január 24., 
csütörtök, 17.00

Helyszín:
Fülep Lajos ÁMK Művelődési 

Központ nagyterme

http://www.pecsvarad.info.hu
http://www.pecsvaradieskuvo.hu
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Januári eseményeinkből

December 18-án tartottuk karácsonyi vásárun
kat, amely igen sikeresnek bizonyult. Az alsó 
tagozat bevétele 55000 Ft volt, a felsős osztá
lyok pedig 15000-30000 Ft közötti összeget 
árultak. Január első fele komoly tanulással telt, 
ugyanis ez az időszak még az első félévhez 
számított. A gyerekek a bizonyítványt 21 -én 
kapták kézhez. A hónap második felében tar
tottuk a szülői értekezleteket. A nyolcadikos 
tanulók január 22-én írták a központi felvételit. 
Az eredményekről a következő számban tudó
sítunk.

Iskolai sporthírek 
(2010-11-es tanév)

Labdarúgás
Iskolánk csapatai több versenyrendszerben 
vesznek részt. Az átalakulóban lévő MG YLSZ 
versenyein három korcsoportban, 48 tanulón

kat neveztük. Mecseknádasd, Hosszúhetény és 
Hidas csapataival mérkőzünk meg őszi, téli és 
tavaszi tornákon. A korosztályok győztes csa
patai részt vehetnek az országos évzáró feszti
válon. A diákolimpián négy korcsoportban 
neveztünk, itt minden tanulónk játszhat, aki 
szereti a labdarúgást. A NUSI-UPI utánpótlás 
labdarúgó programban tanulóink képviselik a 
Pécsváradi Spartacus Sportkört az U7 - U9 - 
U11-es korosztályban.
Őszi eredmények:
Nupi torna (Hosszúhetény): U7 (2. hely) - U9 
(2. hely)-Ull (3. hely)
Nupi torna (Pécsvárad): U7 (1. hely) - U9 
(l.hely)-Ull (3. hely)
Nupi torna (Komló): U7 (1. hely - U9 (3. hely) 
-Ull (3. hely)
Diákolimpia (őszi forduló): Ull (2. hely) - 
U13 (4. hely)
Legjobb játékosok:
U7: Dénes Viktor, Kovács Zsolt, Bősz Nor
bert, Pohli Péter

U9: Markovics H. Balázs, Matesz Kornél, 
Zsigrai Ákos, Ladányi Viktor 
Ull: Kelemen Róbert, Resch Róbert, Takács 
Tamás
Mind a három versenyrendszer őszi - tavaszi 
fordulókból áll, így végleges eredmények csak 
a tavaszi fordulók befejeztével lesznek.
Két jelentős kupát rendeznek a következő na
pokban: január 24-én a Média kupát az Ull- 
es korosztálynak, és január 25-én az immár 
hagyományos Fábián Sebestyén Emléktomát 
az U14-es korcsoportnak.

Úszás
A diákolimpia megyei döntőjét csak február
ban rendezzük meg, reméljük, ismét lesz olyan 
sikeres versenyzőnk, mint Bálint Benjámin, 
aki tavaly az országos döntőbejutott.

Fáth Hedvig 
Gelencsér János

Szabó Gyöngyi

■ányá 
ÜjúságáérC 
Afaapru/íC Kft

A számok szerint kitűnően halad a Baranyában egyedülálló kezdeményezés
Félidejéhez érkezett az Együtt a fiatalokért projekt

A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. sikeres 
pályázatának köszönhetően többek között két 
pécsváradi, megyei fenntartású oktatási intéz
ményben is lehetőség nyílt az „Együtt a fiata
lokért” projektben való részvételre. A Baranya 
Megyei Önkormányzat ifjúsági feladatait ellátó 
szervezet TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0026 azo
nosítószámú pályamunkája a „Nevelési-okta
tási intézmények tanórai, tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységeinek támogatására ” 
kiírt uniós pályázaton szerepelt eredményesen. 
50 millió forintos támogatást nyertek a megyei 
önkormányzat fenntartásában működő öt ba
ranyai közoktatási intézmény gyermek- és ifjú
sági programjaira.

A támogatás révén 2010 szeptembere és 2011 
augusztusa között összesen 34 tematika mentén, 
662 alkalommal, mintegy 50 szakember foglal
kozik az 5 intézményből bevonandó közel 1000 
fiatallal. A projekt lebonyolítói januárban össze
gezték az elmúlt öt hónap tapasztalatait, ered
ményeit. Egybehangzó véleményük szerint a 
támogatásnak köszönhetően számos olyan sza
badidős program is megvalósulhatott, amelyre 
egyébként nem nyílt volna lehetőség. Pozití
vumként értékelték azt is, hogy szorosabb kö
tődés alakult ki a részt vevő diákok és az 
iskoláik között. A számszerű adatok szerint 
eddig 380 alkalommal, 1013 órában, 655 gye
rek és fiatal fordult meg a projekt valamely ese
ményén.
A Baranya Megyei Önkormányzat Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének, 
Óvodájának, Általános Iskolájának és Speciális 
Szakiskolájának pécsváradi telephelyén a szín
játszó körösök a város farsangi rendezvényen 
való fellépésükre készülnek. Az „Egészséges 
életmód” program keretén belül januárban a 
függőséget, az alkohol és a dohányzás káros ha

TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0026 
„Együtt a gyermekek és fiatalok kulturális 

és szabadidős nevelésért Baranyában ”

tásait dolgozták fel, februárban pedig a szexua
litás témaköre kerül majd terítékre.
A Megyei Önkormányzat II. Béla Középisko
lája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményében 
a rendhagyó irodalomóra keretein belül február 
11-én az irodalmi lapok szerkesztésének felada
tait, megjelenését, publikálási lehetőségeit te
kintik át egy meghívott szerkesztő segítségével. 
A túra szakkörösök (képünkön) is készülődnek 
- ha az időjárás kegyes lesz hozzájuk, akkor feb
ruár 5-én indulnak következő útjukra.
Kárpáti Árpád a Baranya Ifjúságáért Nonprofit 
Kft. ügyvezetője is sikeresnek ítéli a projekt ed
digi időszakát: „Baranya megyében egyedüli 
pályázóként nyertünk, ami különös jelentőséget 
és felelősséget jelent számunkra. Ebben a pá
lyázati kiírásban hasonlóan magas összeget az 
országban csupán néhány pályázó nyert, de

azok is más régiókban. A projekt nagysága így 
biztosítja számunkra, hogy jelentős számú fia
talt tudunk bevonni a programokba, és jelentős 
számú szakképzett, tapasztalt pedagógus fog
lalkozhat a célcsoporttal. Éppen ezért összetett 
feladat a tevékenységek összehangolása, a fog
lalkozások zökkenőmentes lebonyolítása, de az 
intézményvezetők és pedagógusok hozzáállá
sának és elhivatottságának köszönhetően a 
programok folyamatosan zajlanak”.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.
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A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI 
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 

SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÍREI
„Itt az új év!/Maradjon szívünk/Hópihe-fehér s 
meleg,/Legyünk tiszták, türelmesek!/S amíg 
élünk csendesen szerényen/Eljen bennünk az em
berszeretet!”

Galambos Bernadett: Újévi üzenet

Új év - új hírek

Január 3-án megkezdődött az újév első tanítási 
napja, s ezzel a félév zárásának hajrája. A di
ákoknak gyorsan vissza kellett rázódniuk a ta
nulásba, ugyanis az első heteket a félévi 
számonkérésekre kellett szánni. A feszített 
munka meghozta a várva-várt eredményt, ami
vel a tanulók január 21-én szembesülhettek. 
Ezen a napon az osztályfőnökök értékelték a 
félévi eredményeket és kiosztották az értesítő
ket.

Pályaválasztás

„Merre tovább, melyik úton?” - teszi fel magá
nak ezt a kérdést sok 8. és 10. osztályos tanuló. 
Január nálunk is a pályaválasztás hónapja. A si
keres életpálya-építés sok-sok döntéssel érhető 
el. Az első döntésben, az iskolaválasztásban, 
szakmaválasztásban igyekszünk segíteni a szü
lőknek és a fiataloknak a nyílt tanítási nappal és 
a pályaválasztási szülői értekezlettel. Reméljük, 
ezek a megismert lehetőségek is segítséget 
nyújtanak a döntésben.

Kollégiumi rajzklub

A szeptember óta működő rajzklubbunk heti 
rendszerességgel működik. A lelkes munka 
során nem csak fejlesztésre, hanem baráti be
szélgetésekre is sor kerül. Rajzpályázatokat is 
beadunk, ha van rá lehetőség. A legutóbbi az 
Országos Magyar Méhészeti Egyesület Kom
lói helyi szervezete és a Komlói Közösségek 
Háza által szervezett IV. Gyermekrajz pályázat 
volt. Szép eredményeket értünk el. Több diák 
- Gyuricza Mónika, Nagy Roland - emlékla
pot kapott. Rigó Tamás és Offcsák Krisztián 
jutalma egy csupor egészséges magyar méz 
volt.

A Magyar Kultúra Napja

Január 21-én a Magyar Kultúra Napja alkal
mából versmondó versenyt rendeztünk, me
lyen 25 tanuló mérette meg magát. A zsűri 
tagjai Jeszán Csabáné Tereza néni, iskolánk 
igazgatóhelyettese, Mesterné Magyar Andrea, 
a Kölyökszinpad vezető pedagógusa és Keres- 
nyeiné Keller Ágnes logopédus voltak. Két ka
tegóriában, a foglalkoztató csoportosok és az 
általános- és szakiskolások körében értékelt a 
bíráló bizottság. Három-három helyezést és 
egy-egy különdíjat határoztak meg a bírálók. 
Az eredmények a következőképpen alakultak: 
Foglalkoztató csoportosok:
1. Tóth Evelin (8.cs.)

2. Tatár János (10 .cs.)
3. Gyenis Zsuzsa - Keresztes Réka (6. cs.) 
Különdíjat kapott: Illés Imola (11. cs.) 
Általános- és szakiskolások:
1. Oberst Miklós (porcelánfestő)
2. Bakó Zoltán (porcelánfestő)
3. Thurzó Dzsenifer (9. o.),
Különdíjban Nyári Márió (5.o.) részesült. 
Gratulálunk a nyerteseknek! Köszönet minden 
résztvevő tanulónak, felkészítő tanáraiknak, és 
azoknak, akik a félévi hajtás mellett bevállalták 
a többletfeladatot, amit ez a verseny jelentett.

TÁMOP-3.2 11/10/1: 
Egészséges életmód program

Január 20-án „Az alkohol és a dohányzás ha
tása az emberi szervezetre” címmel három

részből álló előadást tartott meghívott vendé
günk, Fischerné Virág Éva. Computer Tomo- 
gráfiás felvételeken mutatta be, hogyan 
változtatja meg az agyvelő szerkezetét az al
kohol. Kiszámolta, hogy néhány tanuló szil
veszterkor elfogyasztott alkoholmennyiségét 
mennyi idő alatt méregtelenítette a mája. Fel
hívta a figyelmet az alkoholfogyasztás egyéb 
veszélyeire is: könnyen esnek bűncselekmény 
áldozatává azok, akik alkoholos befolyásoltság 
alatt vannak.
A dohányzásról megtudhattuk, hogy ez az a 
szer, amelyet ha rendeltetésszerűen haszná
lunk, halált okozhat. A cigarettásdobozokon 
ugyanis elfelejtették feltüntetni azt a sok káros 
anyagot, amelyet tartalmazmak, így például ar
zént, rakéta-hajtóanyagot, szén-monoxidot stb. 
A dohányzás anyagi vonzatára is kitért: meg
tudtuk, hogy aki naponta elszív egy dobozzal, 
az évente hány ezer forintot „füstöl a leve
gőbe”. Az előadó óriáscigarettán mutatta be 
annak részeit. Ki gondolta volna, hogy 600 
Celsius fokon ég a dohány a cigarettában? Az 
ezt követő bemutató igazolta az elméletet és 
láttuk, milyen egy dohányzó és egy nemdo
hányzó ember tüdeje. Az alkohol és a dohány
zás is kihat a vérerekre, a főartéria egészséges 
és hegekkel teli változatát is megnézhettük. 
Megrázó élmény volt a bemutató, még másnap 
is erről beszéltek a diákok. Az is megérintette 
őket, hogy valaha élt ember szerveit láthatták. 
Az iskolai tanórákon nincs lehetőség ennyire 
átfogóan, és bemutatóval alátámasztva tár
gyalni az egyes témákat. A diákok egyre job
ban megszeretik a témanapokat.
Témavezető pedagógus: Királyiné Pongrácz 
Anikó szakoktató

Összeállították: 
Ecker Katalin, Királyiné Pongrácz Anikó, 

Kolmann Éva, Pichler Tamásné
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Harminc éves a Pécsváradi Várbaráti Kör
Három évtizedes fennállásához közeledik a 
Pécsváradi Várbaráti Kör. A civil szervezetek 
megszaporodása előtt egy jó évtizeddel, 1981. 
november 12-én alakította 40 helyi polgár az 
értékek, a hagyományok ápolására, védelmére. 
Taglétszáma jelenleg 280fő. Az egyesület szív
ügye a városvédelem, a vár, ezért gondoztak 
helytörténeti kiadványokat, és vesznek részt a 
várral kapcsolatos városi stratégia kialakítá
sában.

Célunk a vár, a szentistváni történelmi emlék
hely méltó kezelése és bemutatása. 2009-ben 
a város a kört bízta meg a vármúzeum gondo
zásával, ennek legjobb tudásunk szerint próbá
lunk eleget tenni. A kör három tagja, Dretzky 
Katalin, Novotny Iván és Oroszlán Józsefné 
szakavatott vezetéssel, információkkal, kiad
ványokkal, ajándékokkal fogadja itt a turistát.

A Pécsváradi Várbaráti Kör idei közgyűlését 
március 7-én, hétfőn, 17 órakor tartja a műve
lődési ház nagytermében.

Mi történt 2010-ben:

1. Harmadik kötetéhez ért a Pécsváradi Füze
tek sorozata, amely idén a helyi és környékbeli 
németség sorsát mutatja be 1945-1948 kritikus 
éveiben. Pécsváradi tanár, Friesz Péter tanulmá
nya és Waltemé Müller Judit dokumentumgyűj
teménye adta a kötet gerincét, de szerepelt benne 
Schraub Mihályné és Zsáli János visszaemléke
zése is nagyon sok pécsváradi elhurcolt fényké
peivel. Számos levéltári anyag idézte fel a kort. 
Ugyanekkor nyílt meg Waltemé Müller Judit ide 
kapcsolódó Több, mint élettörténetek - sorsok 
című kiállítása, amely júliusig volt látható. Kör
nyékünkön gyűjtött anyagot (kép, visszaemlé
kezés, Pécsváradról is származó tárgyak, helyi 
német beszéd, dialektusok) mutattak be. A kiad
ványt anyagilag támogatta Pécsvárad Város Ön- 
kormányzata, Baranya megye Önkormányzata,

a Pécsváradi és a Baranyai Német Önkormány
zat, a Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft., 
Walter Tivadar és saját költségvetéséből a Pécs
váradi Várbaráti Kör.

2. 2010-ben még egy kiadványt készítettünk el 
a Közösségi Kerekasztal keretében Mott János 
emlékére.

3. Képeslapot jelentettünk meg a vár virágko
rából.

4. 2010. tavaszán ügyészségi vizsgálat kereté
ben áttekintették működésünket, azt rendben 
találták, néhány kiegészítést, korszerűsítést ja
vasoltak.

5. Idegenvezetői tanfolyamot szerveztünk a 
Vendégváró Fórumhoz csatlakozva, annak 
folytatásaként.

6. Vártörténeti kiállításunkat a működtető 
kérésére elhelyeztük a vár dísztermében. Ott 
volt látható az év folyamán, bár nehéz volt 
megközelíteni, mivel a palotaszárnyat zárva 
tartották. A kiállításnak komoly visszhangja 
volt, sokan keresték fel.

7. Fogadtuk április 18-án az Andor Ilona Em
lékkört, velük és a helyi nőikarral közösen 
megkoszorúztuk a karnagy emléktábláját, majd 
a vendégek hangversenyt adtak a vár díszter
mében.

8. Áprilisban beültettük a levendulaágyásokat 
a várban. Gondozásuk, kiegészítésük folyik to
vább.

9. Június 5-én a Nyugdíjas Klub találkozóján 
vezetett helytörténeti vetélkedőt Dretzky Kata
lin és Szabó Éva. A vetélkedő anyagát a Pécs
váradi Várbaráti Kör készítette el.

10. Koszorúinkkal ott voltunk a város megemlé
kezésein, így a Kodolányi János emléknapon, 
a nemzeti ünnepeken valamint a Halottak nap
ján a két világháborús és az 1956-os emlékhe
lyen.

11. Az idei évben három jelentős programot 
szerveztünk a Szent István Napok idejére:

- Lantos Ferenc Kossuth-díjas képzőművész 
kiállítása új színfoltot hozott a vár nyári kínála
tába. A megnyitón 120-an vettek részt, a sok 
pécsváradi mellett Baranya megye és Pécs mű
vészei, vezető értelmiségének képviselői közül 
sokakat vonzott a Kossuth-díjas mester Pécsvá
radra. Ezzel megkezdődött az a várprogram, 
amely szerint minden szezonban egy-egy ki
emelkedő képzőművész tárlata fogadja majd az 
idelátogatókat. Jelentős vonzereje van ezeknek 
a tárlatoknak, Pécsvárad ezzel méltóképpen
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hangsúlyozhatja szellemi, művészeti értékeit. 
Felkértük a következő kiállításra Bencsik Ist
vánt. Javaslatunk, hogy kiállítása ne csak au
gusztusban, hanem egész nyáron látható legyen.

- A Pécsváradi Várbaráti Kör rendezte meg au
gusztus 28-án a 250. fennállásához közeledő 
Nagyboldogasszony templom javára a jóté
konysági koncertet Pitti Katalin és művész- 
társai részvételével. A koncert bevétele 205.000 
forint volt, amit befizettünk a Pécsváradi Plé
bánia számlájára. A továbbiakban vállaljuk e 
koncertsorozat gondozását. Ebben segítsé
günkre van Kungl Jánosné körtagunk.

- Augusztus 28-án a Kígyós Emlékkor talál
kozójára gyűltek össze ismét az ország min
den tájáról a közművelődés, a felsőoktatás, az 
alkotó értelmiség képviselői. A találkozó té
mája a 35 éve a Pécsi Tanárképző Főiskolán 
beindult népművelő-képzés, amelynek Kígyós 
is alapítója volt.

12. A helyi események, a helytörténet egyik 
gyújtópontja lehet majd a várostörténeti mú
zeum, melynek anyagát 1981 óta gyűjti a Vár
baráti Kör. Sikertelen volt a múzeum 
berendezésére beadott pályázatunk. A pályá
zatot megismételjük, és reménykedünk sikeré
ben. A múzeum állapota: 2009 decembere óta 
zajlik a munka a víztelenítés érdekében. Hát
ravan: alagcsövezés az utcafronton, meszes 
vakolat felvitele a homlokzatra a cementvako
lat helyett. Pályázati pénzből kemencét épít
tettünk a Várostörténeti Múzeum udvari 
épületébe a TarkaBarka Alapítvány pályá
zata révén. Célunk, hogy közösségi foglalko
zásokat lehessen rendezni a múzeumban. 
Együttműködő partnerei voltunk a Kerek egy 
esztendő a Zengő alján című programnak, 
amely három alkalommal tartott nagysikerű 
gyermekfoglalkozást a múzeum udvarán. A 
várostörténeti múzeum célja, hogy a pécsvá
radi családoktól kapott tárgyak, dokumentu
mok által mutathassák be a város polgári 
fejlődését a legutóbbi időkig. Állandó tevé
kenységünk ezzel kapcsolatban:
- a fotóarchívum rendezése (Dretzky, Gállos, 
Szabó)
- a múzeumépület és a gyűjtemény állandó ke
zelése, szellőztetése (Szabó Éva)

13. Polgármester úrral részt vettünk Pécsett a 
László Károly-programon. Dr. Bíró Ferenc 
ismertette a neves bázeli műgyűjtővel kialakult 
kapcsolatának történetét, bemutattuk pécsvá
radi gyűjteménye néhány darabját. Az ese
ményt a Pécsi Zsidó Hitközség rendezte.

Közösségi programjaink:

- Szép tavaszi napot töltöttünk együtt 50 tag
társunkkal a bogrács körül a várkertben, a 
Város Napján.

Május 1-jén a bazsarózsákat kerestük fel 
hagyományos túránkon. Természetvédelmi őr 
vezetésével látogattunk cl 100 fővel a hosszú-

hetényi határban lévő Nagymezőre. A túra 
közös ebéddel zárult Walter Gyula pincéjében.

- Május 15-én horvátországi, szlovéniai vár
túrán jártunk 50 fővel Varasdon, Csáktornyán 
és Lendván. Tanulságos, milyen gondosan ke
zelik váraikat, történeti emlékeiket ezek az 
újonnan függetlenné vált országok, amelyek
ben egy háború is pusztított.

- Évi nagy kirándulásunkat Itália városaiba 
rendeztük szeptember közepén 40 fővel.

-2010. november 13-án volt a Skóciai Szent 
Margit túra, amelynek társszervezője a Pécs
váradi Várbaráti Kör.

- Mindig forró a hangulat a Zengőre tartó év
búcsúztató kiránduláson. A XIX. túrán mint
egy 500 fő vett részt, zömmel pécsváradiak, 
unokáktól a nagyszülőkig, nagyon sok fiatallal. 
Ismét jöttek külföldről, az ország túlsó végéből, 
de a legtöbben helyből és a környékből. A pol
gármesteri köszöntővel, a szokásos ceremónia 
szerint zajlott az óév búcsúztatása.

- Legaktívabb tagjaink számára alapítottuk a 
„Pécsváradi Várbaráti Kör emlékérmét”, 
amit eddig három alkalommal ítélt oda a tag
ság. Az idei kitüntetettek: Pifkó István, aki mú
zeumi tárgyaink restaurálásában szerzett 
érdemeket, és Csatlós Istvánná, aki kézimun
káival támogatja a helytörténeti múzeumot és 
a várbaráti kört, gazdagítja a vármúzeum aján
dékkínálatát.

Egyesületi napunk hétfő délutánonként van, 
ekkor a művelődési központ 3. irodájában in
tézzük az egyesület ügyeit.

Pályázataink:
1. NCA 130.000,- működési költségekre 
(posta, koszorúk, telefon)
2. NKA 240.000,- Lantos-kiállítás (a müv. köz
pont adta be)

3. LEADER 500.000,- műszaki berendezés a 
múzeumba
4. LEADER 500.000,- a Leányvásár céljára 
(a müv. központtal közösen)
5. NKA 500.000,- múzeumi tárgyak restaurá
lása céljából
Összesen: 1.870.000,-Ft

Köszönetét mondunk Pécsvárad Város Pályá
zatíró Csoportjának, amely jó együttműkö
déssel, figyelemmel, szakértelemmel segíti 
törekvéseinket és viszi sikerre pályázatainkat.

2011. évre tervezzük:

1.2011. november 12-én ér a Pécsváradi Vár
baráti Kör 30 éves fennállásához. Baráti talál
kozóval szeretnénk megemlékezni erről az 
évfordulóról.

2. Kiadványban összegeznénk egyesületünk 
30 éves tevékenységét, emléket állítva az 
abban közreműködő áldozatkész polgároknak.

3. Pécsvárad sportja címmel jelenik meg ta
vasszal kiadványunk, a Pécsváradi Füzetek 
sorozatban, dr. Kófiás Mihály tollából.

4. Képeslapot jelentettünk meg - légi felvétel 
a várról és a templomokról.

5. Részt veszünk a Város Napján és a város 
többi ünnepén, megemlékezésén.

6. Nagy kirándulásunkat a balti államokba 
(Litvánia, Lettország, Észtország) tervezzük - 
Lengyelországon keresztül, 2011. augusztus 1 - 
12. között.

7. Rövidebb kirándulásokat is tervezünk:
- tavasszal Simontomya, Ozora, nádasiadányi 
kastély, Székesfehérvár
- szeptemberben a gödöllői király kastély

Gállos Orsolya 
a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke
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Gazdag év vár testvérvárosi kapcsolatainkra
Pécsvárad városának öt testvérvárosa van, il
letve a Pécsváradi Kistérség partnerkapcsola
tával együtt 6 településsel ápol gazdag, 
kétoldalú kapcsolatokat. Az egyes kapcsolatok 
felelősei a napokban összeállították az ezévi 
menetrendet - eszerint élénk közös munkára, 
találkozókra kell készülni!

Május l-jén, a Város Napján a garamszent- 
györgyi (Szlovákia) és a pannonhalmi testületet 
várjuk közös ünneplésre, mulatságra, májusfa- 
állításra - várhatóan művészeti csoportok is el
kísérik a hivatalos delegációkat.
Május 8-án Günther Kuhn, Külsheim (Német
ország) több évtizedes szolgálat után leköszönő 
polgármestere, városunk első testvérkapcsola
tának alapítója érkezik búcsúlátogatásra. 
Június elején a hausmannstatteni (Ausztria) ke
rékpárosok látogatnak hozzánk, az őket kísérő 
aszonyokkal közös főzést, a helyi specialitások 
bemutatását tervezik a Német Barátsági Egye
sület tagjai.
A nyár folyamán nagyszabású tánctábort szerve
zünk, melyre a helyi résztvevők mellett máré- 
falvi (Románia) és garamszentgyörgyi táncosok 
is meghívást kapnak, így a felvidéki és erdélyi 
magyarság táncai, szokásai, viselete stb. is szí
nesíti a sárközi hagyományokat.
Augusztusban az osztrák testvérváros kórusa 
érkezik látogatóba, fellépésükkel a Szent István 
Napok programját gazdagítják.
Végül a Leányvásár idején érkezik Máréfalva 
képviselőtestülete egy hivatalos látogatásra, a 
fellépő sokadalomban pedig viszontláthatjuk az

Nem lehet már ismeretlen a pécsváradiaknak a 
ruhacsere, hiszen a tavalyi év végén két alkalom
mal is sor került hasonló akcióra. Március elején 
újra elővesszük a csipeszeket, ruhaszárító-köte
leket, hogy kedvére válogathasson mindenki egy 
igazi tavaszi nagyteregetés keretében.
Mi is az Öko-teregetés?
Az Öko-teregetés nem más, mint a helyiek szá
mára oly kedvelt ruhabörzék és a recycling (új
rahasznosítás) ötvözete, azaz alkalmi túri, 
megspékelve egy kis környezettudatos szem
lélettel.
Mitől lesz környezetkímélő egy egyszerű ruha
csere? Attól, hogy felkínálja a lehetőséget arra, 
hogy ne a trendi, de méregdrága boltokban vá
sárold meg a holmid, hanem tedd hasznossá azt, 
ami számodra már nem az. Újabb vásárlás he
lyett pedig próbálj inkább másnak a „szekré
nyébe nézni", hogy a ruhád még egyszer gazdára 
találjon, ahelyett, hogy a kukában végezné vagy 
a szekrényedben álldogálna. Ezzel kevesebbet 
fogyasztasz, jobban kíméled a környezeted.

erdélyi és felvidéki táncosokat. Ekkor látogat
nak kistérségünkbe az unterschleissheimiak is 
Rolf Zeitler polgármester vezetésével, kifeje
zetten a Leányvásár kedvéért.
A kulturális programot minden esetben temati
kus megbeszélések színesítik: így tervezzük az 
ifjúsági munka, a szociális gondoskodás vagy 
a droghelyzet többoldalú elemzését, a bevált 
gyakorlatok továbbadását.
Felmerült az ötlet a pécsváradiak számára egy 
Erdélyi Klub alapítására, valamint városunkban 
egy Testvárosok Parkja kialakítására, utóbbi

Környezet-és pénztárcakímélő:
Öko-teregetés Pécsváradon

Minél többen vesznek részt az akción, annál job
ban működik az újrahasznosítás. A megmaradt 
ruhák sem a kukába kerülnek: az akció célja, 
hogy minél több ruha találjon gazdára. 
Újdonság: márciustól először könyveket is lehet 
cserélni! Külön standdal készülünk a könyvek 
számára, itt az erre szóló könyvbónnal lehet cse
reberélni. A „mini-antikvárium” mellett kialakí
tott teasarokban megpihenhetsz, beszélgethetsz, 
teázhatsz.
Hogyan lehet részt venni az akción? 
tsz akción bárki részt vehet, aki a meghirdetett 
időpontban (rendszerint a teregetés előtti napon) 
a helyszínen leadja összegyűjtött, cserélésre 
szánt ruhadarabjait, illetve könyveit. Minden 
egyes leadott darabért 1-1 bont lehet kapni, me
lyekért cserébe másnap 1-1 ruhát, avagy könyvet 
lehet meríteni a „közösből.” Ha véletlen a csere 
napján tudnál csak hozni cserélendő holmit, azt 
is bevesszük, de kérünk mindenkit, törekedjen 
ezt inkább a leadási határidőig megtenni. Ruhák 
esetében árusításra is lehetőség van: ehhez elő
zetes bejelentkezés alapján biztosítunk árusító 
pultot.
Milyen szempontok szerint válogass?
Kérünk, a lecserélendő ruhák, illetve könyvek 
kiválasztásánál gondolj arra, hogy főként olya
nokat válogass, melyeket Te magad is elvinnél. 
Cserében mi is ügyelünk arra, hogy ne kerüljön 
nem kívánt ruhadarab a kínálatba. Gondoljuk 
végig, mi az, amire szüksége lehet másnak, és 
mi az, amire biztos, hogy nincs!
Mit hozhatsz:
- kinőtt, kihízott, bővé vált ruhadarabot, azaz 
olyat, ami egy-két éve még jó volt, de már nem 
a méreted

helyszíne még nem került kiválasztásra. Meg
vizsgáljuk továbbá annak a lehetőségét, hogy a 
magyar nemzetiségű vendégek számára látoga
tásuk alkalmával, helyben nyíljon mód a ma
gyar állampolgárság igénylésére.
A találkozókat részben pályázatok útján finan
szírozzuk, de számítunk a lakosság, a civil kö
zösségek segítségére is, így a Felvidéki és a 
Német Klub tagságára, a Zengő Néptánc Egye
sület és a Pécsváradi Női Kamarakórus tagjaira.

- azt a ruhadarabot, amit megvettél, majd soha 
többet nem húztál fel
- ajándékba kapott ruhadarabot, mely nem talált 
célba
- fiatalos (de nem gyermek) holmikat
- szépirodalmat, ismeretteijesztő könyvet, gyer
mekirodaimat, mesekönyvet, iskolai kötelező ol
vasmányokat
Mi az, amit érdemes inkább otthonhagyni?
- hibás, pecsétes, lyukas ruhát
- megnyúlt, összement darabokat
- használt fehérneműt
- nagyszüleidről rádmaradt, idejétmúlt, áporo- 
dott darabokat
- elavult szakkönyveket, elévült idegennyelvű 
könyveket, ősrégi tankönyveket
Mi lesz a megmaradt ruhákkal és könyvekkel? 
A beszedett, de el nem cserélt ruhák és könyvek 
egy részét a következő Öko-teregetésre tesszük 
félre, a ruhák másik részét karitatív célokra hasz
náljuk fel, a parlagon maradt könyek pedig a 
helyi könyvtár állományát fogják gazdagítani. 
Hogyan lehet csatlakozni az akcióhoz?
Az akciót önkéntesek szervezik, akik mellé el
kelne még néhány segítő kéz, ezért kérünk 
Téged, ha kedvet érzel ahhoz, hogy segíts a cse
rék zökkenőmentes lebonyolításában, keress 
minket! Érdeklődni lehet Böröcz Líviánál a mű
velődési központban, vagy a 465-123-as telefon
számon, továbbá Beckné Kótsch Petránál és 
Bayer Alexandránál.
A legközelebbi Öko-teregetés
Helyszín: művelődési központ
Időpont: március 3. (csütörtök), 14.00 - 18.00 
Ruhák leadása: március 2. (szerda), 9.00-17.00 
(a művelődési központban Böröcz Líviánál)
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VÁLTOZÁSOK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI ÜGYINTÉZÉSBEN 
Jogszabályok és tudnivalók

Az elektronikus ügyintézés bevezetése miatt 2010. január 1-jétől jelentősen 
megváltozott az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés. Az azóta is 
rendszeresen felmerülő kérdéseket tapasztalva az Pécsváradi Okmányiroda 
az alábbiakban tájékoztatni kívánja a lakosságot az egyéni vállalkozásokat 
érintő fontosabb tudnivalókról, változásokról.

Hogyan lehet egyéni vállalkozást alapítani?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése szemé
lyesen az ország bármely okmányirodájában vagy elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül kezdeményezhető. A bejelentést személyesen kez
deményező és ügyfélkapuval még nem rendelkező ügyfél számára az 
okmányirodában ingyenes ügyfélkaput hoznak létre. Az eljárás a beje
lentéssel indul. A vállalkozói igazolvány kiadásához kérelem szükséges, 
a vállalkozói igazolvány kiváltása azonban már nem előfeltétele a tevé
kenység gyakorlásának.
A bejelentést az ügyfélkapun keresztül az e célra rendszeresített elektro
nikus űrlapon kell megtenni. A bejelentést követő nyilvántartásba vételről 
az alábbi tartalommal bíró igazolás kerül megküldésre a bejelentő részére:
• az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma, a bejelentés napja,
• az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatai,
• az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye (telephelyei), fióktelepe 
(fióktelepei),

• az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek 
szakmakód szerinti megjelölése,

• az egyéni vállalkozó adószáma, statisztikai számjele és nyilvántartási 
száma.

Hol lehet hozzáférni az egyéni vállalkozók adataihoz?

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(továbbiakban KEKKH) mint nyilvántartást vezető szerv végzi az egyéni 
vállalkozók meghatározott adatainak nyilvántartását. Az adatok a 
www.nyilvantarto.hu oldalon tekinthetők meg, az „egyéni vállalkozók 
nyilvántartása” menüpont alatt. Jelenleg három adat (adószám, nyilván
tartási szám és igazolványszám) alapján lehet lekérdezést végezni. Itt nap
rakészen, bárki számára díjmentesen megtekinthető és folyamatosan 
hozzáférhető az egyéni vállalkozó
• családi neve és utóneve,
• székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i),
• főtevékenysége és egyéb tevékenységei,
• adószáma, statisztikai számjele és nyilvántartási száma,
• az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésének napja,
• az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének ténye, kezdő- 
és zárónapja,

• ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány száma.

Mit kell tudni a vállalkozói igazolványról?

2010. január 1-jétől az egyéni vállalkozói igazolvány az egyéni vállalkozói 
tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele. Igazolvány 
kiállítására csak abban az esetben kerül sor, ha az egyéni vállalkozó azt 
kéri, tehát kiváltása nem kötelező.
Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a 
tevékenység folytatása során bármikor (ideértve az adatok megváltozása 
miatt kért igazolvány kiállítását is) kérhető. Ha az igazolvány kiállítását 
személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni vállalkozó 
részére. Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vál
lalkozó részére a kérelem beérkezését követő munkanaptól számított öt 
munkanapon belül kézbesíteni kell.
Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja 
a kiállításának napján fennálló - egyéni vállalkozók nyilvántartásában 
szereplő - adatokat. Az igazolvány egyedi azonosítóval ellátott bizton
sági okmány, amely törzslapból (és szükség szerint pótlapokból) áll. Az 
igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, az egyéni vállal
kozó főtevékenységét és tevékenységi köreit, a székhely, a telephely 
(telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, az egyéni vállalkozó 
statisztikai számjelét, nyilvántartási számát és adószámát, továbbá az 
igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság meg
nevezését tartalmazza.

Hogyan tudják igazolni magukat az egyéni vállalkozók?

Bizonyos esetekben az egyéni vállalkozóknak szüksége lehet arra, hogy 
a vállalkozásával összefüggő adatokat igazolni tudja valamely hatóság 
vagy egyéb szervezet előtt (pl. pályázat benyújtása kapcsán, támogatás 
igénybevételéhez, mestervizsga letételéhez, stb.) Természetesen ilyen 
esetben is adott az egyéni vállalkozók nyilvántartásának interneten való 
elérhetősége, azonban előfordul, hogy a vállalkozótól hatósági bizonyít
ványt kémek.
Amennyiben a hatósági bizonyítvány iránti kérelem olyan tény, állapot, 
vagy egyéb adat igazolására irányul, amely az okmányiroda 2009. decem
ber 31-ig keletkezett iratanyaga alapján teljesíthető, úgy annak kiadása 
ügyében az okmányiroda jár el. 2010. január 1-jével, illetve azt követően 
alapított egyéni vállalkozások esetében az okmányiroda hatósági bizonyít
vány kiadására nem jogosult, ezt a KEKKH teljesíti. A hatósági bizonyít
vány iránti igényt az ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy a 
letölthető kérőlap postai úton való továbbítása útján lehet benyújtani. 

Lehet-e szüneteltetni az egyéni vállalkozói tevékenységet ?

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hó
napig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. A szüneteltetés lehet határozott 
vagy határozatlan idejű.
Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetni kí
vánja, köteles azt az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon, a nyil
vántartási szám feltüntetésével az ügyfélkapun keresztül bejelenteni. Az 
elektronikus űrlap kitöltését követően az érintett egyéni vállalkozónak to
vábbi teendője nincs, ugyanis a nyilvántartást vezető KEK KH a szünete
lésről haladéktalanul, elektronikus úton értesiti az állami adóhatóságot 
(APEH) és a Központi Statisztikai Hivatalt.
Az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozói tevékenység szünetelte
tésének feltétele az, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bár
mely okmányirodájában személyesen vagy postai úton leadja.
A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállal
kozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói 
tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget 
nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a 
szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötele
zettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

Hogyan szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenység?

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a törvény erejénél 
fogva megszűnik
• ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszünteté
sét - az erre rendszeresített elektronikus űrlapon - bejelenti, a bejelentés 
napján,
• ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyző határozat 
jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vál
lalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átru
házás napján,
• az egyéni vállalkozó halála napján,

http://www.nyilvantarto.hu
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• az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvő
képtelenségét kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a nap
ján,
• ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést ki
mondó határozat jogerőre emelkedésének napján.

Megtiltásra kerül az egyéni vállalkozói tevékenység, ha
• az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró 
ok áll fenn,
• ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó 
nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy meg
szüntetése iránt,
• ha az egyéni vállalkozó a főtevékenységét és egyéb tevékenységi körei 
egyikét sem folytatja jogszerűen.
A nyilvántartást vezető KEK. KH azt az egyéni vállalkozót, amelynek az

egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, az illetékes 
hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének napjával hivatalból 
törli a nyilvántartásból.

A Pécsváradi Okmányiroda tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 
telefonszáma megváltozott: 72/565-058.

Az iroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 8.00 - 12.00 12.30 -15.00
Szerda 8.00- 12.00 12.30 - 16.30
Péntek 8.00-12.00

Közösségi Kerekasztal: foglalkozzunk a fiatalok problémáival!
lelki, szellemi fejlődését segítik. Ennek egyik 
legfőbb oka az a felismerés, hogy Pécsváradon 
is egyre súlyosabb problémákat jelentenek a kü
lönféle formában megjelenő függőségek, szen
vedélybetegségek. Ehhez a kezdeményezéshez 
a Pécsvárad határában lévő, Változóház néven 
ismert rehabilitációs intézmény is nagy segítsé
get fog nyújtani a közeljövőben a tervek szerint. 
A kerekasztal ehhez várja az érdeklődők, tenni 
akarók segítségét is. Jelenleg már több fő is je
lezte együttműködési szándékát.
Örömmel fogadnak minden olyan ötletet, 
amellyel a gyermekek ösztönözhetők olyan ér
tékek irányában, melyek szellemi kiteljesedésü-

SPORTHÍREK
Utánpótlás
Országos Serdülő Bajnokság
Két hét szünet után folytatódott az alapszakasz 
két mérkőzéssel:
Pécsvárad - PEAC 18-23 /11-12/
Pécsvárad: Sándor-Grénus 5, Szemmelrock 2, 
Nagy E. 7, Lukács, Werb 2, Brand 2 
Csere: Gebhardt, Péter (K), Kis Radó 2, Ar- 
nold, Farkas, Puska
Két fáradt csapat mérkőzését a végét jobban 
bíró vendégek nyerték.

FEBRUÁRI PROGRAMAJÁNLÓ
(Helyszín: művelődési központ)

Február 19. (szombat) - Általános iskolai Szülők-nevelők bálja 
Február 26. (szombat) - A Zengővárkonyiak Farsangi Mulatsága

’fch denke oft an... Ungarn’/ Német nyelvű előadások Magyarországról 
Február 14. (hétfő), 18.00 - ’Türkenzeit in Ungam’
Február 28. (hétfő), 18.00 - ’Ungarische Gastronomie’

Február 22. (kedd), 9.00 - Filmharmónia Ifjúsági Hangverseny
Február 22. (kedd), 18.00 - Világjáró Klub
KLUBNAPOK
Nyugdíjas Egyesület
Klubnap: minden hónap második keddjén, 16 órakor a művelődési házban.
Február 8-án farsang. Vendégünk: az újonnan alakult Marázai Nyugdíjasklub.
Március 8-án nőnap. Vendégünk: a Lánycsóki Nyugdíjasklub.
Mozgássérültek Egyesülete
Fogadóóra: febr. 17., 9-12 óra; márc. 1., 14-15 óra
Értesítjük tagjainkat, hogy érvényes tagsági könyvükkel féláron mehetnek be a siklósi ther- 
málfürdőbe.
Felvidéki Klub 
Klubnap: febr. 23., 17 óra.
Minden felvidékit, klubtagot és érdeklődőt szeretettel várunk.

A Pécsváradi 
Spartacus Sportkör 

tisztelettel hív minden kedves 
érdeklődőt 

éves közgyűlésére,

melynek időpontja: 
február 10., 18.00.

Helyszín:
a művelődési ház nagyterme

PÉCSVÁRAD

Idén is folytatja munkáját a Közösségi Kerék
asztal, melynek tagjai január végén tartották 
legutóbbi összejövetelüket. Ennek során átte
kintették a Család és Közösség Alapítvány 
2010. évi pénzügyi mérlegét, és megállapítot
ták, hogy anyagi helyzetük megfelelő. Értékel
ték továbbá az adventi jótékonysági vásárt, és 
köszönetét mondtak az abban segítőknek, támo
gatóknak.
Az idei évtől a legfontosabb feladataik közé so
rolták, hogy felhívják a figyelmet a fiatalabb 
korosztály problémáira, és közös összefogással 
hozzanak létre és bátorítsanak olyan kezdemé
nyezéseket, melyek a gyermekek és a fiatalok

Pécsvárad-Marcali 24-20 /12-11/
Pécsvárad: Sándor-Amold, Szemmelrock 5, 
Nagy E. 6, Gyenis 4, Farkas 4, Brand 1 
Csere: Gebhardt, Péter(K), Werb 3, Grénus 1, 
Puska
Nem kell újat kitalálni, csak hasonló küzdést 
és akaraterőt várok csapatomtól.

Valentai Csaba 
edző

KÉZILABDA

Felnőtt csapat
A 2010/2011-es bajnokság őszi fordulóját a 
felnőtt kézilabdás lányok a második helyen 
zárták. További céljuk tavasszal megőrizni a 
dobogós helyet. A szezonkezdő mérkőzés feb
ruár utolsó hétvégéjén lesz Szigetváron.

Hegedűs Tímea 
edző

két segítik. A Család és Közösség Alapítvány 
ehhez anyagi segítséget is kíván nyújtani.
A kerekasztal tisztelettel kéri és továbbra is 
várja azoknak az önkénteseknek a jelentkezését, 
akik tenni szeretnének gyermekeink, fiataljaink 
testi-lelki épségének megőrzéséért, a függőség
ben és szenvedélybetegségben szenvedők meg
segítéséért, akik szívesen vennének részt egy 
ezzel kapcsolatos ismereteket adó felkészítő be
szélgetésen.
Jelentkezni lehet: Nagyné Mayer Ágnesnél a 
művelődési házban (Tel.: 465-123)
A kerekasztal következő összejövetele:
2011. február 24., 17.00 (Helyszín: Változóház)
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(Folytatás a címlapról)
Bár ő maga nem ment férjhez, mindig is szerette 
a gyermekeket, és mai napig nagy rajongással 
beszél rokonsága legifjabb tagjairól. Ideje leg
nagyobb részét kisrádiója mellett tölti. Ked
vence a Bartók, melyen előszeretettel hallgatja 
a klasszikusokat és a magyar nótákat. Rokonai 
még ma is kikérik a sokat tapasztalt családtag 
véleményét, ami korántsem meglepő, hiszen 
Erzsi néni mindenre emlékszik: „Ha valami 
nem ugrik be, akkor beugrik holnap.” - mondja. 
Arra a kérdésre, ami bizonyára mindenkit érde
kel, magától értetődő derűvel a következőt vá
laszolta: „Mi a hosszú élet titka? Nekem soha 
nem volt titkom. Férjhez nem mentem, és én jól

éreztem magam akkor is, amikor már idősebben 
éltem. Szerettem táncolni, reggeltől estig éne
kelni, fütyülni. Talán azért lettem ilyen öreg. Ha 
volt is bánat - mert van ebben a száz évben szép 
is, jó is, csúnya is, rossz is -, én nem estem két
ségbe. Még akkor sem, amikor a legnehezebb 
volt. Mindig az volt a rögeszmém, hogy ne hát
rafelé nézzen az ember, hanem mindig csak 
előre, bármilyen távlata is legyen. Ha visszafele 
nézünk, nem oldódik meg semmi. De minden 
nap után jön egy másik nap.”

Kívánjuk Erzsi néninek, hogy sok szép napja 
teljen még, derűben, egészségben!

FELHÍVÁS

A ZENGŐ NÉPTÁNC EGYESÜLET
felvételt hirdet az alábbi korcsoportokban:

7-9 év, 9-13 év, felnőtt 

RINGATÓ - Aprók tánca
2-től 6 éves korig korig zenei nevelést és mozgáskultúrát meg
alapozó, fejlesztő énekes-játékos-táncos mozgásos foglalkozá

sok minden pénteken 16.00-tól.

A foglalkozásokat vezetik:
Kácsor Klaudia, „C” kategóriás néptáncoktató, 

a Mecsek Táncegyüttes táncosa és 
Katonáné Gunszt Andrea, „C” kategóriás néptáncoktató

Próbáink nyitottak, melyekre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

Péntekenként 16.30-tól a kicsik, 18.30-tól a nagyok 
jelentkezését várjuk Pécsváradon a művelődési házban.

Bővebb információ: Katonáné Gunszt Andrea, 06-20/269-4722

! r

PECSVARADI USZODA
NYITVATARTAS 

Hétfő - péntek: 6.00 - 21.00 óra 
Pénztár: 6.00 - 20.00 óra 

Szombat - vasárnap: Zárva

Árjegyzék 
Napijegy: 750.-

Kedvezményes belépő: 400.- (nyugdíjasok)
10 alkalmas felnőtt bérlet: 5.000.- 

10 alkalmas nyugdíkjas bérlet: 3.750.- 
20 alkalmas bérlet: 9.000.- 

20 alkalmas nyugdíjas bérlet: 6.750- 
30 alkalmas felnőtt bérlet: 12.000.- 

30 alkalmas nyugdíjas bérlet: 9.000.- 
10 alkalmas 1 fős szauna bérlet 15.000,- 
10 alkalmas 2 fős szauna bérlet 24.000,- 

50 alkalmas 3 vagy 4 fő részére szauna bérlet 
40.000,-

1 fő szauna: 1.650.-
2 fő szauna: 1.375.- 

3-4 fő szauna: 1.100.-
Éves magánbérlet: 50.000.- 
Éves céges bérlet: 95.000.- 

Családi jegy (két felnőtt és min. 1 gyerek): 1.500.- 
Pályabérlés: 3.000.-

A SZAUNA NYITVA TARTASA:
Az uszoda nyitvatartásával megegyezően 

Időtartama: 90 perc 
Ára:

1 fő esetén 165O.^Ft/fő
2 fő esetén 275ÓE’t/2fő

3 -4 fő esetén 1100
(csak előzetes bejelentkezéj

A belépő tartalmazza egy uszoda b' 
Jelentkezés: az uszoda pénztárában 
72/465-123 és 72/466-278 telefonszá
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2011.MÁRCIUS 19.
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
(Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.)

Ismerd meg, próbáld ki, nézd meg, járd be, hallgasd 
meg, kóstolj bele, csináld együtt

- és érezd jól magad!

Elindítottuk
MOBILINTERNET
szolgáltatásunkat!
Internetezzen a SZABADBAN, SZABADON! 
1 GB-5 GB-15 GB

hűségnyilatkozat 
S 1 éves hűséggel 
S 2 éves hűséggel

A mobilinternet-szolgáltatás mobilhálózatát a Telenor biztosítja. 
A szolgáltatás 2010. november 15-től érhető el a Tarr Kft. egyéni előfizetői 
körében. A tájékoztatás nem teljes körű, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

Pécsváradon az erdő szélén 
2000 nm-es telken 

20 nm-es vályogház eladó. 
Víz, szennyvíz az udvarban, 

a házban. Iá: 800.000,- Ft

Tel.: 06-20/414-6094

VÁRUNK, HA
- esküvőre, családi ünnepre készülsz
- rendezvényt szervezel
- a gyermekeiddel töltenél egy izgalmas napot
- szívesen nosztalgiázol
- szeretsz mulatni
- kíváncsi vagy

EGY KIS ÍZELÍTŐ:

divat- és ékszerbemutatók, smink- és frizurapróba, étel-, bor- és 
tortakóstoló, próbafotózás, rétesnyújtás, táncoktatást, nótázás, 
régi népszokások felelevenítése, további rendezvény-helyszínek 
felkeresése hintával, kézműveskedés, gyermekfoglalkozások, szí
nes színpadi műsor, este Esküvői Party

- és még sok izgalmas meglepetés!

RÉSZLETES PROGRAM ÉS TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓK: 

www.pecsvarad.info.hu

NiUilntc

PÉCSVÁRADI
POLGÁRŐRSÉG

Ügyeleti telefonszámunk, 
ami éjjel-nappal hívható:

06-70-278-7115
Az esetleges adományokat, 

támogatói befizetéseket 
a következő számlaszámra 

várjuk: 50300044-10001428

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR, 

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR 
KATEGÓRIÁKBAN 

Helyszín:
Pécsvárad, művelődési központ 

Időpont:
2011. Március 1.
(Kedd), 16 óra

Várjuk a további jelentkezőket! 
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, 1500 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő:
Bayer Alexandra

E-mail: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmaii.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.pecsvarad.info.hu
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmaii.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu

