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Véget ért a 
farsangi időszak

Egymást váltották városunkban a farsangi mu
latságok az elmúlt hónap során: az óvodásoktól 
kezdve a nyugdíjasokig bárki kedvére hálózha
tott, jelmezt húzhatott a maskarák havában. 
Mostani lapszámunk is farsangi beszámolókban 
bővelkedik, képünk az alsós iskolások jelmez
bálján készült.
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I. Béla

A Hónap Fotója
Megszületett a Pécsvárad turisztikai honlapján 
meghirdetett fotópályázat első eredménye.

Januári nyertesünk: Fischer Gyula (Pécsvárad). 
Továbbra is váijuk az Önök és vendégeik fény
képeit, melyeket Pécsváradon, városi és kör
nyékbeli séták, rendezvények alkalmával 
készítettek.

Zsűri dönt „A hónap fotója” cím birtokosáról, 
akit pécsváradi ajándékcsomaggal jutalmazunk. 
A fotókat e-mailben mellékelve kérjük eljuttatni 
a következő címre:
pecs varad. info. hu@gmail. com

Részletek: a www.pecsvarad.info.hu címlapján

TISZTELT Pécsváradiak!

Új információs kiadvány megjelentetését tervezzük, melyben városunk valamennyi közérdekű szolgáltatása-szolgáltatója 
helyet kap.(üzletek, autószerelő, bank, borász, cipész, fodrászat, kozmetika, gyógyszertár, kézművesek, vendéglátóhelyek, 

szál lások stb.) Kérj ük, hogy 2011. március 31 -ig keressék fel a Tourinform irodát, hogy az adatokat írásban jóváhagyva 
biztosítsák megjelenésüket a kiadványban!

A Tourinform iroda elérhetősége és nyitvatartása:Müvelődési központ, Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Tel.: 466-487, E-mail: pecsvarad@tourinform.hu, Nyitva: hétköznap 8-16 óra

Együttműködésüket köszönjük!

Meghívó

http://www.pecsvarad.info.hu
mailto:pecsvarad%2540tourinform.hu
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Óvodai élet az átszervezések után

Jelentős változásokkal kezdődött meg a tanév 
a helyi óvodában, miután előző év nyarán a 
Gesztenyés úti óvodaépület felújítását és bő
vítését, valamint a Vár utcai óvodaépület ki
ürítését követően az óvodai csoportok jelenleg 
egy épületen belül működnek. Személyi vál
tozások is történtek, többek között az intéz
mény élén: Schulteisz Józsefné helyét Kroh 
Adrienn vette át. Az új óvodavezető február 
25-ei testületi beszámolója során elmondta, az 
óvodai létszám emelkedést mutat (jelenleg 141 
óvodáskorú, valamint 13 bölcsödés korú gyer
mek részesül ellátásban). Az óvoda működé
sének költségeit az állami normatíván túl az 
önkormányzat jelentős összeggel, mintegy 35 
millió forinttal egészíti ki. Emellett sikeres pá
lyázatok segítségével folyamatosan bővítik az 
eszközállományt, a személyi jövedelemadó 1 
%-ából pedig legutóbb 234.000 forint bevé
telük származott.
Pécsvárad önkormányzata a februári testületi 
ülésen Tóth Györgyi képviselő, ÁMK vezető 
javaslatára 10 %-al emelte a megengedett cso
portlétszám meghaladását - ez csoportonként 
2 gyermeket jelent -, melyre az év végéig vár
ható gyermeklétszám miatt volt szükség.

A vállalkozókkal is élénkebb 
kapcsolat kialakítását tervezik

Gászné Bősz Bernadett képviselő javaslatára a 
lakossággal való kapcsolattartás lehetséges új 
formáit vitatta meg a testület februári ülésén. 
Ennek során elhangzott, hogy a tapasztalatok 
alapján a korábbi, területi felosztást (miszerint 
egy-egy városrészben élő képviselő közvetlen 
kapcsolatot tart az adott városrész polgáraival) 
a lakosság kevésbé igényelte, így továbbra is 
tetszőlegesen lehet fordulni a testület bármely 
tagjához.
A testület arra buzdítja a pécsváradi polgárokat, 
hogy használják a véleménnyilvánítás eddig is 
rendelkezésükre álló csatornáit, így például a város 
közigazgatási honlapját (www.pecsvarad.hu), ahol 
a képviselők elérhetőségei is megtalálhatók, vagy 
a szokásos évi közmeghallgatásokat, melyeken a 
polgármesterhez intézhetnek kérdéseket, illetve 
fogalmazhatják meg észrevételeiket. A Hírmondó 
hasábjain szintén lehetőség van továbbra is névvel 
ellátott olvasói levelek közzétételére (email-cí- 
münk: pecsvaradi. hirmondo@gmail. com).

Újdonság az idei évtől, hogy közutakkal (víz
folyások, rongált útszakaszok, kátyúk stb.) 
kapcsolatos bejelentéseket lehet tenni a hama
rosan működésbe lépő városüzemeltető cég ál
landó hívószámán, így vélhetően az ilyen 
jellegű problémák orvoslása is felgyorsul majd. 
Tervezik még, hogy az intézményi bejárások
hoz hasonlóan a nagyobb vállalkozásokhoz is 
ellátogatnak az idei évtől. Azt remélik, hogy 
így közvetlenebb kapcsolatot, jobb kommuni
kációt tudnak létesíteni a helyi cégekkel, vál
lalkozókkal, és az esetlegesen felmerülő 
problémák megbeszélésére is sort kerítenének. 
Benkő László képviselő javaslatára a tervek 
szerint a város egy-egy részét is bejárnák kü
lönböző ütemekben, így például az elhanyagolt 
épületekkel, útszakaszokkal stb. kapcsolatban 
is mielőbbi intézkedésre kerülhetne sor.

Alternatív fűtésrendszerekre 
pályáznának

Fotoelektronikus rendszerek kialakítására 
nyújt lehetőséget egy magas támogatottságú 
KEOP-pályázat, melynek beadásáról februári 
ülésén döntött a testület. A fotoelektronikus 
rendszerek napfény általi energiát termelnek, 
így egyszeri beruházásukkal jelentősen csök
kentenék az önkormányzat által működtetett 
intézmények jelenleg igen magas energiakölt
ségeit.
A 85 %-ban támogatott pályázat önrésze e szá
mítások eredményeképpen határozható meg, de 
maximum 15 millió forintot tesz ki, melyet a 
kötvényalapból kíván fedezni az önkormányzat. 
Ez az összeg 2,5-3 év alatt térülne meg, maga a 
rendszer pedig 20 évig üzemképes. Továbbá 
vizsgálják a faaprítékos kazánok beállításának 
a lehetőségét a művelődési központban, illetve 
az általános iskola épületében. Ha az üzemelte
tés feltételrendszerét meg tudják teremteni, 
akkor ennek kiépítésére is lehetőséget nyílhat a 
KEOP-rendszerben.

Újabb lépések 
az energiamegtakarítás 

érdekében

Az energiahatékony működést elősegítő pályá
zati lehetőségek kihasználása mellett az önkor
mányzat már a közelmúltban is fontos lépéseket 
tett a költségcsökkentés irányába. 1,5-2 millió 
forint megtakarítást remélhetünk például a PT1

Groups cégcsoporttal kötött költségoptimalizá
lási szerződés segítségével, továbbá egy ener
getikust is megbíztak azzal, hogy mérje fel a 
közintézmények gáz-és villanyköltségeinek 
megtakarítási lehetőségeit.

Várklaszter ülésezett a várban

A Dél-Dunántúli Vár- és Kastélyturisztikai 
Klaszter tartotta ülését a pécsváradi várban 
február 28-án, melyen Gászné Bősz Bernadett, 
a város marketingfeladataiért felelős személy 
képviselte városunkat, de dr. Bíró Ferenc pol
gármester is megjelent rövid időre a tanácsko
záson.
A várklaszter - melynek megalakulása óta tagja 
a pécsváradi vár - néhány éves működés után 
2010 januárjában alakult újjá. Ekkor a korábbi 
tag helyét, a várat akkor bérlő cég helyett a vár
éttermet és szállót üzemeltető cég, a Mons Fer- 
reus Kft. vette át, bár a vár tényleges képviseletét 
kezdettől Gászné Bősz Bernadett látta el. A 
klaszter tavaly sikerrel indult egy pályázaton, 
melynek eredményeképpen a Dél-Dunántúl hét 
vára és öt kastélya közös promóciós és marke
ting munkát kezdhet, illetve eszközbeszerzésre 
is lehetőségük nyílik. A kampány utolsó részle
teit beszélték át a tagok az ülésen, továbbá tiszt
újításra is sor került. A klaszter új elnökének 
egyhangú szavazással Gászné Bősz Bernadettet 
választották. Döntöttek továbbá arról is, hogy a 
vár képviseletében Pécsvárad Város Önkor
mányzata is klaszter-taggá váljon, így a város
marketing felelős által végzett munka „hivatalos 
formát” kaphatott.
A megpályázott kampány hivatalos, országos 
megnyitója és sajtótájékoztatója április 14-én 
lesz a pécsváradi várban. Ezt a lehetőséget az 
elmúlt másfél évben végzett turisztikai munka 
elismeréseként kapta városunk. A kampányról 
röviden: a várak és kastélyok Hőspróbára hív
ják a családokat - május 1-je és szeptember 
vége között minden várban, minden hétvégén 
középkori hősökké válhatnak a gyermekek és 
felnőttek. így ismerkedhetnek meg játékos, 
szórakoztató formában történelmünk színhe
lyeivel és szereplőivel. A kampánytól a várak 
ismertségének növelését, ezáltal a vendégfor
galom élénkülését, illetve az adott helyszínen 
eltöltött idő meghosszabbodását várják. Az iz
galmas részletekről a következő számban szá
molunk be.

Tájékoztatás a helyi adóval kapcsolatban
Tisztelt Adózók!
Pécsvárad Város Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának adócsoportja értesíti Önöket arról, hogy a 2011. évi fizetési számlán szereplő adónemek 
mindegyikéhez mellékeltük az 1. és II. félévi készpénz átutalási csekket, így szeptemberben újabb értesítés nélkül fizethető meg a II. félévi adó. 
Vállalkozók részére a 2011. május 31-ig bevallott, majd feldolgozott iparűzési adó elszámolásról júniusban küldünk fizetési egyenleget, illetve át
utalási megbízást.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a vállalkozói kommunális adó 2011. január 1. napjától megszűnt. A 2010. évi elszámolásra vonatkozó, 
utolsó bevallás benyújtásának határideje: 2011. május 31.

Dr. Fenyvesi János jegyző

http://www.pecsvarad.hu
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Lakossági észrevételekre reagált a polgármester
Újabb közmeghallgatáson fogadta dr. Bíró Fe
renc polgármester az érdeklődőket február 24-én 
a művelődési központ nagytermében. A polgár
mester rendszeresen tart lakosságifórumokat, és 
a tapasztalatok alapján elmondható, hogy a 
résztvevők élénk érdeklődéssel figyelik a város 
közügyéit. A februári, mintegy háromórásra nyúlt 
meghallgatás nagy része is a lakossági észrevé
telek, kérdések megvitatásával telt.

Dr. Bíró Ferenc mindenekelőtt ismertette a jelen
lévőkkel a város pillanatnyi költségvetési hely
zetét: tájékoztatása szerint az állami szférában 
tapasztalható megszorítások még nem érték el az 
önkormányzatokat. Hozzátette: ennek, valamint 
a viszonylag magasnak mondható helyi adóbe
vételeknek köszönhetően - bár a város mozgás
tere továbbra is szűk - nincs ok az aggodalomra 
a költségvetést illetően. A jövőben - mint el
mondta - mind az oktatási színvonal, mind a ha
gyományos kulturális rendezvények megtartását 
fontosnak tartják, és a helyi sportéletet is a ko
rábbiakhoz hasonló mértékben kívánják majd tá
mogatni. A polgármester a közeljövő kiemelt

feladatai közé sorolta az energiatakarékosságra 
való törekvést, ennek megfelelően tervezik a mű
velődési központ fűtési költségeinek a csökken
tését, ugyanitt a vizesblokk felújítását is minél 
hamarabb szeretnék véghezvinni. A beszámoló 
szerint fontos változások várhatók még Pécsvá
rad városgazdálkodásában: megtörténtek az első 
lépései egy városgazdálkodási cég felállításának, 
mely a hivatal mögötti épületben kaphatna he
lyett, és állandó hívószámmal fogadná a lakos
sági bejelentéseket.
A lakossági észrevételek közt többen említették 
a parkolási lehetőségek beszűkülését, valamint 
a főutca leterheltségét, és felmerült az ötlet kü
lönböző parkolóhelyek kialakítására a város
központon belül. A közbiztonság is szóba került: 
a már egyszer lecserélt utcanévtáblák rongálá
sáról számoltak be többen is, valamint elhang
zott, hogy Pécsvárad pályázatot nyújtott be 
térfigyelőrendszer kialakítására, mellyel a város 
bevezető útjain az autókra fókuszáló, a rendszá
mokat rögzítő, mozgásérzékelő kamerák elhe
lyezésére nyílna lehetőség. Ezzel jelentősen 
kiküszöbölhetők lennének a szervezett lopások,

betörések. Pályázati forrásból kezdődhet meg 
idén tavasszal a régóta renoválásra váró katoli
kus templom felújítása. A több ütemes felújítás 
folytatásához a fórumon is kérték a lakosságot, 
hogy lehetőség szerint támogassák anyagilag a 
munkálatokat. Erre kínál majd alkalmat többek 
között a Pécsváradi Várbaráti Kör szervezésé
ben augusztus végén megrendezésre kerülő jó
tékonysági hangverseny is. Szóba került a 
főutcán kialakításra kerülő egységes fasor, 
melyről korábban rendeletben határozott a vá
rosvezetés, és melynek megvalósítását külön
böző ütemekben tervezik. Elhangzott, hogy a 
Zengő étterem és a Vár utca között felújítják a 
vízvezetéket. Ezután fásítják a páros oldalhoz 
hasonlóan ezt az oldalt is.
Dr. Bíró Ferenc arra buzdította a pécsváradia- 
kat, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel a 
város ügyeit, véleményezzék a vezetés és a 
polgármester munkáját, és jelezzék észrevéte
leiket, problémáikat az önkormányzat felé.

A Zengő-csatára emlékeztünk...
Hét éve annak, hogy a Zengőt védők testükkel 
védték meg a csúcson lévő fákat a kivágástól. 
2004. február 13-14-ére emlékezünk azóta is 
minden évben. E napoktól közel három éven át 
tartott a civilek küzdelme a hegy védelmében. 
Végül sikerült megakadályozni a NATO katonai 
lokátor megépítését városunk felett, természet
védelmi területen.
A Civilek a Zengőért Mozgalom ezúttal február 
13-ára, vasárnapra szervezte meg találkozóját. 
Több mint félszázan emlékeztek a csúcson, ahol 
a hetényiek kicserélték erre az alkalomra a téli 
szelek által megtépázott magyar és EU-s zászlót. 
Akik elsőnek értek fel, tüzet gyújtottak a mele
gedni vágyóknak. Pontban délben köszöntötte a 
jelenlévőket dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad polgár
mestere, majd dr. Herbert Tamás, a mozgalom 
egykori szóvivője emlékezett. Csizmadia László 
- ahogy magát megnevezte - mint „közkatona”, 
kevésbé ismert eseményeit villantotta fel az ak
kori időknek. Dretzky Katalin pedig bejelentette 
azon szándékukat, hogy hamarosan emléktáblát 
szeretnének elhelyezni, maradandóan kőbe fa
ragva, emléket állítani az itt zajlott események
nek. A Tubes védőit dr. Vicze Csilla képviselte, 
aki elmondta, hogy a mecseki erdőket újabb ve

ANYAKÖNWI HÍREK
Kedves Szülők! Továbbra is lehetőség van az 
újszülöttek nevének és adatainak közzététel
éhez az újságban. Az ehhez szükséges for
manyomtatványok kitölthetők a védőnőknél, 
valamint a művelődési központban. A legfris
sebben regisztrált újszülöttek:

szély fenyegeti, így a természet védőinek mindig 
újabb és újabb feladati lesznek a jövőben is. 
Végezetül a hagyományoknak megfelelően kört 
alkotva, kéz a kézbe elénekelték a Himnuszt.

Zsolnay Negyed és a Nyolcak

A Pécsváradi Várbaráti Kör kirándulást szervez Pécsre, Európa 2010. évi kulturális 
fővárosa helyszíneire, március 24-én, csütörtökön.

Program: Indulás busszal 11 órakor a művelődési háztól. A Nyolcak kiállításának 
megtekintése a Modem Magyar Képtárban. Utána a Zsolnay Kulturális Negyedbe 
tartanak, ahol a gyár területén látható Gyugyi Gyűjteményt nézik meg. A Tudásköz
pont és a Kodály Hangversenyterem felkeresése szerepel még a délután programján.

Jelentkezni az egyesület vezetőinél lehet minden hétfő délután a művelődési házban. 
A részvételi díjról később tájékoztatnak.

Bayer Bence
Szül.: 2010. december 3.

Daradics Damira
Szül.: 2010. december 20.

Tomin Gábor
Szül.: 2011. január 1.

Daczó Dorka
(Szilágypuszta)

Szül.: 2011. január 28.

Rejtő Robin
Szül.: 2011. január 31.
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Német szavalóverseny

Február 3-án zajlott iskolánkban az alsós 
német szavalóverseny. Ezen a megméretteté
sen idén is szép számmal vettek részt tanulók 
Pécsváradról és a vidéki tagiskolákból.

Eredmények:
I. évfolyam
1. helyezett: Fuller Darina (1 .b)
2. helyezett: Ortlieb Szabolcs (l.a)
3. helyezett: Sulyok Lilla (l.a)

II. évfolyam
1. helyezett: Ottlakán Amira, Ábel Tibor (2.b)
2. helyezett: Kisvárdai Réka (2.a)
3. helyezett: Kovács Niko\ (2.a)

III. évfolyam
1. helyezett: Kovács Bálint (3.a)
2. helyezett: Brand Diána (3.b)
3. helyezett: Krebsz Nikolett (3.b)

IV. évfolyam
1. helyezett: Orsós Vanessza (Zengővárkony)
2. helyezett: Zsáli Zsombor (4.b)
3. helyezett: Marton Zita, Tóth Szófia (4.b)

Német nyelvjárásban különdíjat kapott: 
Schulteisz Anna (Geresdlak)
Pap Marcell (3.b)
Kleisz Ottó (3.b)

Gratulálunk a márciusi, pécsi megyei fordu
lóra továbbjutott első helyezetteknek, valamint 
felkészítő tanáraiknak, Szabó Tamásné Gaste- 
iger Eszternek, Tóth Györgyinek, Gungl Lász- 
lónénak, Fáth Hedvignek. Köszönjük a 
gyerekek szép szereplését, a lebonyolításban 
segédkező alsós tanítók, valamint a zsűri mun
káját!

A felső tagozat német versenyét január végén 
tartottuk, melyen a következő eredmények 
születtek:

V. évfolyam
1. helyezett: Penczel Richárd (5.b)
2. helyezett: Becker Bálint (5.a)
3. helyezett: Szendrői Bence (5.b)

VI. évfolyam
1. helyezett: Weigert Klaudia (6.b)
2. helyezett: Schnell Bianka (6.b)
3. helyezett: Fuller Botond (6.b)

VII. évfolyam
1. helyezett: Bálint Benjámin (7.a)
2. helyezett: Jaczkó Noémi (7.b)
3. helyezett: Borbás Leila (7.b)

VIII. évfolyam
1. helyezett: Mosztbacher Gréta (Geresdlak)
2. helyezett: Békefi Nóra (Geresdlak)
3. helyezett: Becker Norbert (8.a)

Nyelvjárási különdíj: Kleisz Bálint 7.b

Február 12-én a megyei versenyen 5 tanuló 
képviselte iskolánkat:

Kleisz Bálint nyelvjárás kategóriában tovább
jutott az országos versenyre. Gratulálunk neki 
és felkészítő tanárának, Májemé Petz Anna ta
nárnőnek, valamint minden sikeresen szereplő 
tanulónknak és felkészítőiknek: Wágner Já- 
nosné tanárnőnek és Schaffer József tanár 
úrnak.

Február: áll a bál!

A február hónap a karnevál jegyében telt. Az 
alsó tagozat február 11-én tartotta a farsangi 
bálját. Az elsősök vidám köszöntő versei után 
sok ötletes jelmezt láthattunk felvonulni, majd 
igazi báli hangulat kerekedett! A tagozat bevé
tele a tombolából és a belépti díjakból 90.000 
Ft lett. Köszönjük a szülői felajánlásokat és a 
hozzájárulást az est sikeréhez, valamint az 
aktív részvételt szülőknek, kollégáknak és 
gyerekeknek egyaránt!

A felső tagozat 4-én tartotta farsangi mulatsá
gát, amely igen jól sikerült. A jelmezesek fel
vonulása után kisorsoltuk a tombolákat, majd 
jöhetett az igazi mulatság egészen este 9 óráig. 
Köszönjük a remek talpalávalót Hock Norbert- 
nek, aki már évek óta gondoskodik a farsangi 
bulikon a zenéről.

További események az elmúlt hónapból

Lezajlott iskolánkban a Zrínyi Ilona Matema
tika Verseny megyei fordulója a 3-8. évfolyam 
számára, valamint a NYELVÉSZ Anyanyelvi 
Verseny helyi fordulója. Az eredményekről kö
vetkező számunkban tudósítunk!
Februárban tartotta iskolánk a hagyományos 
szülők-nevelők bálját.
Iskolánk tanulói hangversenyen vettek részt 
ebben a hónapban a művelődési házban. 
Újraindult a bűnmegelőzési D.A.D.A. prog
ram a 3-4. évfolyam számára a Komlói Rend
őrkapitányság szervezésében.
Leendő elsőseink szülei is e hónapban talál
kozhattak gyermekeik majdani osztálytanító
ikkal.
Tanulóink részt vettek a Kodolányi-kupa sakk
versenyen is a művelődési házban.

A megyei sakk-diákolimpia csapatversenyének 
eredménye:

I-II. korcsoport: III. hely
A csapat tagjai: Poller Péter 5. b

Császár Tamás 4. b
Zsáli Zsombor 4. b

III.-IV. korcsoport: III. hely
A csapat tagjai: Poller András 7. b

Szendrői Bence 5. b
Steiber Árpád 8. a
Varga Miklós 5.a
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Megkezdődött a másodi félév
Január 31 -én a komlói és pécsváradi intézmény
egységek nevelőtestülete beszámolt és értékelte 
az első félév munkáját. Február hónap első fe
lében sor került az aktuális szülői értekezle
tekre.

Pályaválasztás
Mérsékelt érdeklődés mellett zajlott intézmé
nyünkben a továbbtanulás iránt érdeklődők szá
mára rendezett nyílt tanítási nap. Másnap a 
pályaválasztási szülői értekezleten az érintett 
szülők nagy része részt vett. Tájékoztatást kap
tak a következő tanév továbbtanulási lehetősé
geiről.
Intézményünkben a következő szakképzések 
indulnak sajátos nevelési igényű diákoknak a 
2011 -2012-es tanévben:
Komlón:
- élelmiszer- és vegyiáru eladó
- konyhai kisegítő
- kerti munkás
- szállodai szobaasszony
Pécsváradon:
- virágkötő
- famüves
- porcelánfestő
- ház körüli tevékenységek (értelmileg akadá
lyozott)
Nem sajátos nevelési igényű 8. osztályt végzet
tek számára:
- panziós, falusi vendéglátó
A 10. évfolyamos diákok megerősítették, sőt 
meg is változtathatták a szakmaválasztást. Biz
tosan indul az élelemiszer-és vegyi áru eladó, a 
famüves, a porcelánfestő, a szállodai szobaasz- 
szony, és a virágkötő osztály, valamint a házkö
rüli tevékenységet tanulók csoportja. 
Mindenkit szeretettel várunk!

TÁMOP-3.2 11/10/1
Környezeti nevelés programnap
Ismét nagy érdeklődés mellett zajlott a környe
zeti nevelési témanap, melynek témája az elővi
gyázatosság elvének megismerése. A gyerekek 
az eddig megszerzett ismeretek felhasználásával 
már rutinosan oldották meg a különféle játékos 
ismeretteijesztő feladatokat.
Témavezető pedagógus: Ecker Katalin

„Én is Állatvédő vagyok!” pályázat
Az Orpheus Országos Állatvédő és Természet
barát Közhasznú Egyesület 2010-es évben meg
hirdette „Én is Állatvédő vagyok!” pályázatát. 
Intézményünk 20 lelkes értelmileg akadályozott 
tanulója vett részt ezen. Az eredményhirdetésről 
február végén értesítettek, a kiírásnak megfele
lően a felelős állattartást bemutató, a rossz ál
lattartás (kínzást) bemutató és egyéb (cirkusz, 
állatkert stb...) témában beküldött alkotásokat 
apróbb díjakkal, kiadványokkal köszönték meg 
diákjainknak a szegedi szervezők. Az országos 
díjazottak alkotásai a www.zug.hu Állatbarát 
Web Kuckóban megtekinthetőek.
Pályáztató pedagógus: Bayer Zoltánné

Szavalóverseny
A 14. Tavaszköszöntő Felfénylő Szavak Regi
onális Szavalóverseny elődöntőjén Iregszem- 
csén intézményünkből 6 diák versenyzett. A

komlói intézményegységből Petz Erika 9. osz
tályos és Orsós János 8. osztályos 1. helyezést 
értek el, ők képviselik intézményünket a hód
mezővásárhelyi döntőn. A pécsváradi diákok is 
szépen szerepeltek, Tatár János 9. csoportos ta
nuló 2. helyezést ért el. Gratulálunk!

Népi hagyományok: Mackó-nap
A néphagyomány szerint február 2. döntő fon
tosságú nap. Ezen a napon a téli álmából ébre
dező időjós maci kidugja az orrát barlangjából, 
hogy megnézze, milyen az idő.
Ha ekkor napsütésre ébred és meglátja az ár
nyékát, már bújik is vissza szunyáim még pár 
hetet, és számunkra ez nem jelent mást, mint 
hosszú telet. Ha viszont a borút, kemény hide
get és havat lát ezen a napon, kibújik a barlang
jából és vidám sétára indul, abban a tudatban, 
hogy mindjárt itt a tavasz. Moschnitzka Zsuzsa 
tanárnő vezetésével az 1-2-3 csoportban is 
ennek jegyében telt a nap. Elmondták a naphoz 
kapcsolódó szokásokat, megfigyelték az időjá
rást. A maci ezen a napon nem látta meg az ár
nyékát - reménykedjünk, hamar eljön a tavasz. 
Erre a napra esett az „m” hang tanítása is, ami 
egy macis mondókához kapcsolódott. Megkós
tolták a kedvenc macicsemegét, a mézet. Kü
lönböző méretű, színű mackókból kiállítást 
rendeztek. Másnap a kicsik ellátogattak a városi 
oviba a mackó- kiállításra. A gyerekek nagyon 
élvezték a programot, mivel a játékok megte
kintése mellett mesefilmekkel is szórakoztatták 
őket.

Szalagavató ünnepély! 
Intézményünkben február 18-án délután tartot
taK hagyományos szalagavató ünnepségüket a 
végzős diákok. Hat osztály tanulói sorakoztak 
fel a Vangelis egyik klasszikusára. Először isko
lánk igazgatója, Fazekasné Visnyei Irma kö
szöntötte a végzős diákokat, a pedagógusokat, a 
megjelent szép számú közönséget, a diákok ven
dégeit. Beszélt a jövő feladatairól, a felnőtté 
válás felelősségéről. A 10. osztályos Musztács 
Tünde búcsúbeszéde következett, majd a diákok 
bemutatták színes, vidám fotósorozatukat, a rég
múlt időket, iskolai éveket felidézve. A szalagok 
felfűzése után, közös éneklést követően Oberst

Miklós szívet melengető verse hangzott el. A 
szalagavató tánca a klasszikus angolkeringő 
volt, melyet a végzős diákok közül kikerülő tán
cosok mutattak be. A rendezvény a szalagot vi
selők részvételével pezsgős koccintással zárult. 

Kollégiumi élet
Februárban sem szűkölködött programokban a 
kollégium. Folyamatosan zajlottak a különböző 
versenyek a délutánokon a tanulási idő után: cso- 
csó- és darts-bajnokságok, kosárlabdás ügyességi 
dobóversenyek. A programokon a nevelők és a 
diákok jó hangulatban mérhették össze tudásu
kat. A legjobbakat oklevéllel és ajándékkal díjaz
ták. A szerelmesek napjáról Valentin napi versíró 
versennyel emlékeztek meg tanulóink. Saját köl
teményeiket tehették ki az iskola faliújságára. 
Természetesen a legszebb müveket ez alkalom
mal is apró ajándékokkal díjazták.

Farsangoló
„Népek maszkjai” kiállítást rendezett az 5-6. 
osztály Molnár József tanár úr irányításával. A 
különböző népcsoportok jellegzetes maszkjait 
mutatták be, képekkel és hozzá fűződő érdekes 
történetekkel. Hazánkat a mohácsi busók képvi
selték, ilyen maszkokat a diákok is készítettek.

Itt a farsang, áll a bál...
Február 24-én elérkezett a várva várt farsangi 
buli, amire kicsik és nagyok izgatottan készül
tek. A hónap elejétől tervezték, készítették a jel
mezeket, műsorokat, amit a vigasság elején 
bemutathattak. A jelmezes műsorokat 4 tagú 
zsűri értékelte. Mindenki, aki jelmezbe öltözött, 
ajándék csokit kapott, a legjobbakat a zsűri 
külön ajándékkal jutalmazta. Hagyományte
remtő jelleggel idén tombola és zsákbamacska 
is volt, amik nagy sikert arattak: sokan örülhet
tek a szerencsének. Vidáman, jó hangulatban telt 
a délután - kár, hogy kevés szülő tartotta fontos
nak az eseményt. Reméljük, jövőre a farsangi 
bál jó híre becsalogatja majd őket is. Természe
tesen szívesen láttunk minden érdeklődőt már 
előbb is, akár a március 15-i ünnepségen.

Összeállították: 
Borsós Barbara, Ecker Katalin, Kolmann Éva

http://www.zug.hu
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Mackó-nap és farsang az óvodában
A téli álmot alvó medve Gyertyaszentelő Bol
dog Asszony napján kicammog a barlangjából 
és megnézi az időjárást. Ha az idő szép, süt a 
nap, és meglátja a saját árnyékát, visszamegy 
a barlangjába. A másik oldalára fordul és to
vább alszik; vagyis még hosszú tél lesz, nagy 
hidegre van kilátás. Ha viszont a medve borús 
időre ébred, mancsaival kitörli az álmot a sze
méből és nem megy vissza a barlangjába, 
hanem elindul táplálék után. Vagyis vége a téli 
időjárásnak, közel a tavasz - tartja a népi hie
delem.
Az idei évben ezen a napon immár második al
kalommal került megrendezésre a Mackó-nap. 
Óvodánkban február 2. csak és kizárólag a ma
cikról szól: macis dalokról, versekről, mesék
ről, könyvekről és nem utolsó sorban a macik 
kedvenc eledeléből, a mézből készült finom
ságokról. A Mackó-nap egyik kiemelkedő ese
ménye a gyerekek kedvenc játékmackóiból, 
valamint a macit ábrázoló tárgyakból megren
dezett kiállítás. A kiállítás idei témája a szín
ház, melyet egy héten át látogathattak az 
érdeklődők. Nagy örömünkre szolgált, hogy az 
általános iskola alsó tagozatának minden osz
tályát, valamint a geresdlaki óvodásokat is a 
látogatók között üdvözölhettünk. Szintén a

Izgalmas könyvbemutató résztvevői lehettünk 
2011. január 20-án Pécsett, a Művészetek és 
Irodalom Házában. Dr. Varsányi Erika szocio
lógus - aki városunkban több, mint tíz eszten
dőn át a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője volt - az 1990 után, folyó
iratokban már megjelent írásaiból válogatta a 
PONT Kiadó gondozásában megjelent könyv 
anyagát Szociális munka és kultúra címmel. 
Vereség Ilona (Budapest) a Közösségfejlesztők 
Egyesülete elnökének és a Civil Kollégium 
képzési igazgatójának bemutató és ajánló gon
dolatait idézzük: „Hitelesség és progresszió - 
talán e két fogalomba tudnám a leginkább ösz- 
szefoglalni Varsányi Erika szakmai jelenlét
ének lényegét. Számomra azon kevesek egyike

„Kulturális időutazás" címmel rendezett a 
Pécsi Kisgaléria nosztalgikus visszatekintést az 
elmúlt 30 évre, Csizmadia László grafikusmű
vész kézzel nyomtatott plakátjaival. A február
4. - március 6. között látható kiállítást dr. Aknai 
Tamás művészettörténész nyitotta meg az ér
deklődők, kollégák, barátok, köztük sok pécs
váradi jelenlétében: hangsúlyozta, Csizmadia 
László, azaz „Csizi” rejtőzködő művész, afféle 
„gerillaharcos”, aki most kiállított plakátjait 
maga által kikísérletezett módszerekkel állította 
elő. Műgondjáról, igényességéről ismerik, ezért 
sok képzőművész, grafikusművész, Bognár Jó
zsef, Deák Zsuzsa, Gellér B. István, Pinczehelyi 
Sándor és mások bízták rá terveik kivitelezését. 
Történt ez a digitális technika előtti korban, az 
anyaghiányos, szegény, „szocialista” Magyaror
szág egy vidéki városában, ahol és amikor az al
kotó maga keverte ki, állította elő a színeket, és 
kézi munkával nyomtatta képeit, plakátjait, év
századok technikáival. De ez a „szegénység” 
nem silányságot, hanem magas szintű kézmű

.y-
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Mackó-nap kapcsán látogattunk el a Tudás
központba, ahol olyan érdekes információk 
birtokába is juthattak a gyerekek, mint például 
az, hogy hány medvefaj él a Földön.

Dr. Varsányi Erika: Szociális munka és kultúra
Könyvajánló

ő, akiknek gondolatai inspirálnak, akikre oda 
kell figyelnem, mert a különböző megértési 
szintekre érkezett szakember 'kalandozásai’ 
mániákus igazságkeresésével és a dolgokat 
megérteni vágyásával szinte szemtelenül me
részek, nem tisztelnek (pusztán a tekintély vé
gett) szakmai konvenciókat. Őt olvasni és 
megérteni szellemi tevékenység, mondhatni 
szellemi befektetés, ami megtérül... Köszönjük 
a szerzőnek és a kiadónak, hogy e könyv meg
született és érdeklődéssel vátjuk Varsányi Erika 
további munkáit!”
A könyv olvasása és tanulmányozása során is
meretekben és tudásban gazdagodtunk mi is, 
és ajánljuk elolvasásra mindazoknak, akik hát
rányos helyzetben lévő, vagy veszélyeztetett

Csizmadia László kiállítása Pécsett
vességet eredményezett a korabeli pécsi képző
művészek, így Csizmadia alkotásaiban. Mindez 
egyedivé, egyszerivé tette a kiállító művész pla
kátgrafikáit is, feketévé a fekete
színt és vérvörössé a vöröset. A 
klasszikus sokszorosítási eljárá
sok szépségét és tétjeit idézte 
fel a megnyitón Pinczehelyi 
Sándor Munkácsy-díjas festő
művész is, kiemelve Csizmadia 
munkáinak igényességét.
A plakátok érdekes áttekintését 
adták az 1980-2010 között el
telt 30 év Pécsett zajló magas 
szintű kulturális életének. A 
pécsi színházi bemutatók, fesz
tiválok, kiállítások plakátjai 
mellett megtalálhattuk a pécs
váradi vár megnyitásának, az 
emlékezetes 1988. évi Szent 
István napnak elegáns plakátját 
is. A kiállított művek jelentős

A február másik igen fontos eseménye az óvodás 
gyerekek nagy kedvence, a farsang. A színes jel
mezeken és a mókás játékokon kívül finom far
sangi fánk tette emlékezetesebbé ezt a napot.

környezetben élő emberekkel foglalkozva - a 
szociális juttatásokon túl - szemléletváltozásra 
és életmódváltozásra aktivizálva próbálnak se
gíteni.

Bátaszéki Ferencné és Bősz Zoltánné

része született egyébként a pécsváradi műterem
ben.

G.O. (Fotó: Borhy István)
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Gyarapodik a helyi kiadványok sora
Idén számos új kiadvánnyal bővül a pécsváradi 
helytörténeti repertoár, hiszen jelenleg nem 
csak a jól ismert Pécsváradi Füzetek újabb kö
teteit tervezik, hanem javában zajlanak más, 
szintén helyi vonatkozású kiadványok előmun
kálatai is.
Városunk sportja címmel jelenik meg tavasz- 
szal a pécsváradi vár, a kitelepített felvidékiek, 
majd a helyi németség történetét bemutató kö
tetek után a Pécsváradi Füzetek soron következő 
kiadványa. Városunk sportéletét dr. Kójiás Mi
hály, nyugalmazott jegyző, krónikaíró mutatja 
be. Az írások pontos képet adnak a szervezett 
sportolásnak az 1920-as években való indulásá
ról, a helyi labdarúgás kilencven évéről. Bemu
tatják a kézilabda, a kosárlabda pécsváradi 
megjelenését és sikereit, kitérnek a sakk-szak
osztály, a küzdősportok bemutatására és felvil
lantják napjaink néhány kiemelkedő egyéni 
sportteljesítményét, amit pécsváradi fiatalok 
értek el. A kötet a Várbaráti Kör sorozatában je
lenik meg a Pécsváradi Füzetek 4. köteteként, 
Gállos Orsolya szerkesztésében.

A 30 éves Pécsváradi Várbaráti Kör mi más
sal tehetné emlékezetessé idei jubileumát, mint 
az egyesület tevékenységét összegző kiadvány
nyal. Fennállásuk óta sok saját kiadványuk szü
letett, helytörténeti sorozatot gondoznak. A 
Pécsváradi Füzetek 5. kötetében 30 évi tevé
kenységükről adnak számot. A mintegy 280 
tagot számláló egyesület jóval a rendszerváltás 
előtt, 1981-ben alakult, és azóta is változatlan je
lenlétével meghatározó szerepet tölt be a város 
arculatának formálásában. A Gállos Orsolya 
által írt kiadványban megemlékeznek sok szív
derítő közös eseményről valamint mindazokról 
a polgárokról, akik tagjai és éltetői az egyesület
nek, helytörténeti gyűjteményt hoztak létre és 
hozzájárultak a Pécsváradi Várbaráti Kör kiállí
tásainak, kiadványainak a létrejöttéhez.
A Zengő-vidék néphagyományai - népszo
kások, népdalok, népművészet, népi ételek ke
rülnek egy kötetbe a Tarkabarka Alapítvány idei 
kiadványában. A várhatóan tavasszal megjelenő 
füzet hiányt kíván pótolni: a Zengő-vidék nép
rajzának, jellegzetes hagyományainak átfogó

bemutatásán túl számos kottát, dalszöveget, kéz
műves- és receptleírást tartalmaz majd. A kötet 
egyik különlegessége, hogy nem csak a jelenleg 
rendelkezésre álló néprajzi dokumentumokon, 
hanem friss gyűjtéseken is alapszik. Szerzője, 
Katonáné Gunszt Andrea pécsváradi, illetve kör
nyékbeli falvakban élő időseket szólaltatott meg, 
így a tájegységre sajátosan jellemző szokások, 
népdal-variációk is bekerülhettek a kötetbe. A 
kiadványt dr. Andrásfalvy Bertalan lektorálta.
A délszláv menekültek megrázó kálváriájának 
történetén dolgozik jelenleg dr. Kóflás Mihály. 
Pécsváradon a délszláv háború kitörésétől, 1991 
nyarától mintegy 150 magyar, horvát, bosnyák 
menekültet fogadtak be, akik több hónapra ta
láltak itt menedéket. A menekültek gondozásá
ban kiemelkedő szerepet játszott a református 
egyház Szabó Lászlóné Kiss Mária vezetésével. 
Családok érkeztek gyerekekkel a Baranyai Há
romszög magyar falvaiból, Eszékről, a szlavó
niai magyar falvakból, így Szentlászlóról, de 
Bosznia háború sújtotta vidékeiről is.

KÁPOLNAKULTÚRA
Kamaraelőadások, felolvasóestek, koncertek a XI. századi kápolnában

minden technikát mellőzve, gyertyafényben 
- hogy a látottak-hallottak a szívünkig érjenek 

(Pécsvárad, Vár u. 45.)

2011. március 9.18 óra
„Száz évek távolából szólnak hozzád,

Őseid, kik rád hagyták hazád”
A NEMZET DALA

Magyar költők énekelt versei és saját szerzemények - a nemzeti ünnepre való méltó 
felkészülés jegyében

Kovács Gábor muzsikus előadóestje

2011. április 13.18 óra
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. ”

KÖNYVEK KÖNYVE
Részletek a Bibliából és magyar költők bibliai tartalmú verseiből - 

lenyűgöző egységgé kovácsolva
Nevelők Háza Egyesület Vers- és Prózamondó Pedagógusok Műhelye 

Vezető: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

2011. május 18.18 óra
„A zene, a hangszer, a közönség és az egymás iránti feltétlen tisztelet ”

KÖZÉPKORI KLARINÉTOS KALANDOZÁS 
Anonymus, Landini, Ockeghem, Senleches és más középkori szerzők müvei 

Grand Trió Concertante - a pécsváradi vár rezidens együttese

2011. június 22. 18 óra
„Erősségünk az összetartó és lelkes közösségben rejlik. "

TEMPLOMI KÓRUSMUZSIKA 
Silentium Kórus, Pécs-gyárvárosi katolikus templom
Karnagy: Czimerman László. Kíséret: Link Tibor kántor

BELÉPŐJEGYEK: 500,- Ft, nyugdíjasoknak-diákoknak: 350,- Ft

INFORMÁCIÓ: Gászné Bősz Bernadett 
tel.: 30/2206-370; e-mail: gasz.bemadett@gmail.com 

Folytatás szeptembertől havi egy alkalommal!

07. Márz Revolution und Freiheitskampf, 1848-49
18 Uh Kulturhaus in Pécsvárad

21. Marz Weltberühmte Ungarn
18Uhr Kulturhaus in Pécsvárad
04. Apr Erster Weltkrieg und seine Folgen
18Uhr Kulturhaus in Pécsvárad

18. Apr Ungarn aufierhalb dér Grenzen
18Uhr Kulturhaus in Pécsvárad

Wenn Sic Fragcn habén, wenden Sic sich an:

Tímea Baumann (0036)30/396-95-47

TtiMmtistkitmlw.

mailto:gasz.bemadett%2540gmail.com
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Farsangoltunk

Februárban elsők között nyitottuk meg klub
napunkkal a farsangi szezont. Az idei évben új
donság volt csoportunkban, hogy többen is 
beöltöztünk. Az ötletes jelmezek úgy feldobták 
a hangulatot, hogy késő este hagytuk csak ott 
a bált, fájó szívvel. A zenét a Friesz-Töttös 
páros húzta a talpunk alá. S mivel köztudott, 
hogy a mozgásszervi problémák legfőbb 
gyógyszere a mozgás, igyekeztünk gyógyulni. 
Nagyon kellemes, hosszú délutánt töltöttünk 
együtt, reméljük, megmarad ez a hangulat a jö
vőben is klubunkban.

Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Fogadónapok

Március 1. kedd, 14-15 óráig 
Március 17. csütörtök, 9-1 óráig 
Április 5. kedd, 14-15 óráig

Klubnapok

Március l.kedd, 15órától 
Április 5. kedd, 15 órától 

Vezetőségi megbeszélés 

Április 5. kedd, 13-14 óráig

1-én 15.00

3-án 14.00

4-én 14.30

6-án

7-én 18.00

7-én 17.00

8-án 15.00

10-én 17.00

12-én

13-án

13-án 14.00

15-én 9.00

16-án 17.00

18-án 14.30

18-án

19-én

21-én 18.00

22-én 10.00

22-én 18.00

24-én 9.00

29-én 14.00

30-án 18.00

Márciusi programsoroló
Mozgáskorlátozottak klubnap nőnapja 

Öko-teregetés (használtruha-és könyvcsere) 

Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

Kick-box verseny (Sportcsarnok)

Baumann Tímea német előadása

A Pécsváradi Várbaráti Kör közgyűlése 

A Nyugdíjas Klub nőnapja 

Vértes Lászlóné kiállításának megnyitója 

Teremtriatlon verseny (Sportcsarnok)

Sakkverseny 

Tűzkeréktúra Óbányára

Nemzeti ünnep, városi ünnepség 

Olvasókör a könyvtárban 

Kézműves foglalkozás gyerekeknek

Retro-buli a ’80-as, ’90-es évek zenéjével 

(PIFÖ, Ifjúsági Klub) jI
Pécsváradi Esküvő - válásztékbemutafcó élménynap

Baumann Tímea német elfiadása H lB i

„Sasfiókák”-A Mikroszkóp Színpad ingyenes kabaréműs 

Világjáró Klub élménybeszámoló

Véradás

Szavalóverseny elődöntője

Felvidéki Klubnap

Pszichiátriai
visszaéléseket vizsgálnak

Speciális jogvédelemmel foglalkozik egy alapít
vány Magyarországon: azoknak nyújt segítséget, 
akik egy pszichiátriai osztályon, pszichiátriai ke
zelés következtében szenvedtek sérelmet. Az ala
pítvány egy nemzetközi jogvédő szervezet hazai 
csoportjaként működik Magyarországon, kiemel
ten közhasznú szervezetként.
A szervezet évek óta kampányt folytat annak 
érdekében is, hogy feltárja a „hiperaktívnak”, 
„figyelemzavarosnak” tartott gyermekek pszi
chiátriai gyógyszerezésének veszélyeit. Az 
alapítvány úgy találta, hogy ezek a gyógysze
rek, kezelések nem oldják meg a gyermek 
problémáit, csupán elnyomják a tüneteket, az 
izgága gyermeket letompítják. Ezért igyekszik 
felhívni a figyelmet ennek veszélyeire, illetve 
hogy mi lehet a megoldás ilyen probléma ese
tén.
Az alapítványhoz a következő ügyekben lehet 
fordulni ingyenes segítségért:
• Ha úgy érzi, a pszichiátriai kezelés során jog
talanul bántak Önnel vagy családtagjával,
• Ha úgy érzi, túlgyógyszerezték vagy félreke
zelték, és a pszichiátriai kezeléstől rosszabbul 
lett, mint előtte volt,
• Ha akarata ellenére szállították a pszichiátri
ára, és úgy érzi, ez jogtalan volt,
• Ha fizikai bántalmazás érte a pszichiátrián 
vagy erőszakosan bántak Önnel,
• Ha pszichiátriai gyógyszerkísérlet során ká
rosodást szenvedett,
• Ha gyermekét „hiperaktívnak” vagy „figye
lemzavarosnak” nyilvánították és gyógyszert 
kellett szednie, de semmi nem lett jobb, vagy 
a gyermek mellékhatásoktól szenvedett,
• Ha a fenti témákkal kapcsolatban informáci
óra van szüksége.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány
Telefon: 06(1)342-6355
Postacím: 1461 Budapest, Pf. 182
E-mail: info@cchr.hu
Web: www.emberijogok.hu
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány Pécs
Telefon: 06-20-580-3514
Postacím: 7603 Pécs 3„ Pf.: 223

mailto:info%2540cchr.hu
http://www.emberijogok.hu
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1%
Mint Ön is biztosan tudja:

adója 1+1%-ával önállóan rendelkezhet minden évben.
1%-ot egy civil szervezetnek (egyesületnek vagy alapítványnak) 

ajánlhat fel,
1%-ot pedig egy magyarországi egyháznak.

Támogassuk a helyi civil szervezeteket, alapítványokat adónk 1%-ával!
Az alábbiakban közzétesszük az 1%-os támogatásra jogosult helyi egye
sületek, alapítványok nevét, adószámát és fontosabb tevékenységeiket:

Család és Közösség Alapítvány
Adószám: 18312801-1-02
A Család és Közösség Alapítvány tisztelettel kéri Önöket, hogy adójuk 1 
százalékának felajánlásával támogassák céljaink megvalósulását, így a vá
rosszépítő munkálatokat, köztér-felújításokat, közösséget formálói rendez
vények szervezését és a rászorulók megsegítését! Köszönet önzetlen 
támogatásukért! További felajánlásaikat köszönettel fogadjuk az alábbi 
számlaszámon is: Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 5030044
1520009300000000

Freundeskreis von Pécsvárad /Pécsváradi Németek Baráti Köre/ 
Adószám: 19031594-1-02
Az 1990-ben alakult klub a helyi németség összefogására, érdekeinek kép
viseletére alakult. Legfontosabb feladatának a német nyelv elevenen tar
tását, a pécsváradi és környékbeli sváb szokások és hagyományok 
felkutatását, felelevenítését tekinti. Ezért vállal a klub tevékeny szerepet a 
Német Kisebbségi Önkormányzattal összefogva a Német Olvasótábor, il
letve több nagyrendezvény megszervezésében is, mint pl. a Maifest vagy 
a Német Nemzetiségi Mulatság. Állandó résztvevője az egyéb városi ren
dezvényeknek is, valamint mozgatórugója a testvérvárosi kapcsolatoknak.

Hagyományőrző Művelődési Egyesület
Adószám: 18301629-1-02
Adója 1%-ával kérjük, támogassa a zengővárkonyi néptánccsoportot. 
2009-től új vezetéssel, megújult erővel igyekszik a csoport megőrizni a 
sárközi hagyományokat Zengővárkonybán. A ruha- és kelléktár felújítá
sához és a magyar kultúra teijesztéséhez az Ön támogatására is szükségünk 
van! Segítségét köszönjük!

„Küldj egy mosolyt” Alapítvány
Adószám: 18309957-1-02
Alapítványunk a BMÖ helyi iskolájába beiskolázott tanulók számára nyújt 
támogatást szociális, kulturális, sport, nevelési, oktatási, egészségügyi, és 
életkörülményekhez szükséges feltételek megteremtésére, fejlesztésére. 
Segítjük tanulóink önálló életkezdését, kiemelkedő teljesítményüket jutal
mazzuk. Támogatjuk pedagógusaink szakmai továbbképzését. Fontos fel
adatunk a hátrányos helyzetű fiatalok patronálása, a gyermekvédelmi 
gondoskodás alatt álló tanulók társadalmi integrációjának elősegítése.

Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete - Pécsvárad
Adószám: 18317899-1-02
Egyesületünk segíti az idős embereket napi gondjaikban, problémáikban. 
Figyelnek egymásra, tartalmas közös programokat, kirándulásokat szer
veznek. A nyugdíjas években is fontos, hogy új élményekkel és ismere
tekkel gazdagodjanak és ezzel életminőségüket javítsák. Köszönettel 
fogadjuk adójuk 1%-át! Ha Önöknek fontos, hogy szüleik, nagyszüleik 
milyen aktívan élik nyugdíjas éveiket, kérjük, támogassa egyesületünket!

Pécsváradért Alapítvány
Adószám: 19035615-2-02
Az alapítvány a Pécsváradon működő azon amatőr művészeti csoportok, 
szakkörök, egyesületek, civil szervezetek kulturális támogatását tűzte ki 
céljául, melyek egészségügyi, oktatási, szociális gondozási, diák- és tö
megsport, környezet- és műemlékvédelem, illetve természetvédelem te
rületén fejtik ki tevékenységüket.

Pécsvárad Középfokú Oktatásáért Alapítvány
Adószám: 18301753-102
Az alapítvány támogatja a II. Béla Középiskola tanulóinak szabadidő- és 
sporttevékenységét, kulturális igényeik kielégítését, tanulmányi kirándu
lásaikat, az oktatásukat segítő eszközök fejlesztését.
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Pécsváradi Napköziotthonos Óvodák Alapítvány
Adószám: 18314456-1-02
Célunk az óvodásaink életkörülményeinek javítása, tárgyi feltételek biz
tosítása, foglalkozási eszközök, játékok beszerzése, hagyományápolás, 
rendezvények szervezése, a német és az angol nyelv játékos megismerte
tése. Szeretnénk megköszönni, hogy a tavalyi évben 234.000 forint került 
a személyi jövedelemadó 1%-ából az óvoda alapítványának számlájára! 
Kéijük, gondoljon idén is intézményünkre!

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

Pécsváradi Várbaráti Kör
Adószám: 19029902-1-02
A Várbaráti Kör célja a város történelmi, kulturális, szellemi értékeinek, 
épített és természeti környezetének megóvása, védelme, dokumentálása. 
Mindezek szellemében emléktáblákat helyez el, konferenciákat, előadá
sokat, kiállításokat szervez, kiadványokat jelentet meg (Pécsváradi Füze
tek sorozatcímmel). Városi Múzeum megnyitásán is dolgozik.

Segítőkéz a Mozgássérültekért Alapítvány
Adószám: 18312526-1-02
A Segítőkéz a Mozgássérültekért Alapítvány abból a célból jött létre, hogy 
támogassa a Pécsváradon működő Mozgáskorlátozottak Egyesületét, és 
az egyesületbe tartozó tagokat. Célunk a hátrányos helyzetű csoportok tár
sadalmi egyenlőségének elősegítése. Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával 
segítsen, hogy segíteni tudjunk!

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

Tarkabarka Alapítvány
Adószám: 18327348-1-02
A Tarkabarka Alapítvány célja annak elősegítése, hogy a fiatalok szabad
idejüket aktívan és hasznosan töltsék. E cél elérése érdekében felajánlásá
val a következő tevékenységeinkhez járulhat hozzá: a környezetvédelem 
jelentőségének tudatosítása a fiatalok körében, természetjárás, túrázás szer
vezése; kulturális értékek megőrzése, alkotótáborok szervezése; oktatási 
intézmények számára erdei iskola szervezése, ismeretteijesztés, oktatás; 
játszóház működtetése a gyermekek számára. Felajánlását előre is köszön
jük! www.tarkabarka.com

Zengő Néptánc Egyesület
Adószám: 19032502-1-02
Az egyesület elsődleges célja a hagyományápolás, a régi népszokások 
gyűjtése, rendszerezése, megőrzése, színpadra állítása. Adományaikból 
rendszeres táncházat, kézműves foglalkozásokat, gyermek játszóházakat 
szerveznénk, hangfelvételt készítenénk, hogy minél szélesebb körben 
megismertessük lakóhelyünk kincseit. Támogatásukat előre is köszön
jük!

WARAD 2015 Alapítvány
Adószám: 18328686-2-02
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a WARAD 2015. Alapítványt! Az ala
pítvány célja: Pécsávradnak és környékének történelmi-szellemi, tör
ténelmi-tárgyi és természeti örökségének feltárása, felemelése, ismertté 
tétele; közösségformáló kezdeményezések támogatása; karitatív tevé
kenység.

A nagyobb magyarországi egyházak technikai számai (másik 1%!): 

Magyar Katolikus Egyház 0011 

Magyarországi Evangélikus Egyház 0035 

Magyarországi Református Egyház 0066

http://www.tarkabarka.com
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Hj sporthírek hj
Vezetőváltás az éves közgyűlésen

Február 10-én tartotta szokásos éves közgyű
lését a Pécsváradi Spartacus. Amint az már is
mert, Spannenberger János, az egyesület elnöke 
már decemberben lemondott, ezért új vezetőt 
kellett választani. Az eseményen az eddigi elnök 
beszámolót tartott az előző évi munkájáról és 
elbúcsúzott a sporttársaktól. Vele együtt az 
előző vezetőség is lemondott, ezért a testületet 
is újra kellett választani. A sportkör vezetésére 
egy fő, Borhy István jelöltette magát, akit a je
lenlevő közel nyolcvan sportoló és szurkoló 
egyhangú többséggel választott meg. Hasonló 
szavazati aránnyal került megválasztásra az új 
elnökség, melynek tagjai: Friesz Péter, Fuller 
Zoltán, Koch Lajos, Lantos Levente, Szigeti 
Endre és Wágner János.

LABDARÚGÁS

A közgyűlést követően a labdarúgó szakosztály 
élén is változás történt. Botló Tibor helyett az új 
szakosztály vezető Szigeti Endre lett. A február 
21-én záruló átigazolás során elég aktív volt a 
csapatunk, hiszen négy új játékost igazoltunk. 
Stílét Máté Pápáról, Hancsicsák Zoltán Pellérd- 
ről, Tóth Dávid pedig Villányból érkezett.

Előbbi kettő középpályás, utóbbi csatár. Végül 
Krapecz Balázs hátvédet is sikerült szerződtetni 
Dombóvárról. Az együttesből csak Hoffmann 
Attila távozott, aki visszatért előző klubjához, a 
Bogádhoz. A tavaszi szezon március 6-án a Sze
derkény elleni találkozóval kezdődik délután fél 
háromkor.

KÉZILABDA

Utánpótlás
Országos Serdülő Bajnokság
Tolna - Pécsvárad 17-29 /8 - 16/ 
Pécsvárad: Sándor - Grénus 10, Szemmelrock 
6, Farkas 4, Gyenis 3, Nagy E. 4, Brand 2 
Csere: Péter, Gebhardt (K), Amold, Puska, Is- 
tókovics
Nyugodtan, szellemesen, agresszív, határozott, 
sok mozgásos támadásban bátran vállalkoztunk.

Pécsvárad - Mohács 16-26 /9 - 13/ 
Pécsvárad: Sándor - Grénus 5, Szemmelrock 4, 
Farkas 2, Gyenis, Nagy 1, Brand 
Csere: Gebhardt, Péter (K), Amold, Werb 3, 
Lukács, Istókovics
Nincs mit beszélni, lépjünk tovább. Mentálisan 
széteső csapat, plusz injluenza járvány, ezt tük
rözi az eredmény is.

pécsvAraoi HÍRMONDÓ

Adidas Utánpótlás Bajnokság:
U14 csapatunk a megyei döntőben a 4. helyen 
végzett. U13 csapatunk csak Mohácson szenve
dett vereséget, többi mérkőzését magabiztos já
tékkal nyerte, így másodikként jutott a február 
27-én Mecseknádasdon megrendezendő régiós 
döntőbe.

Február 19-én megkezdjük a tavaszi szezont a 
felnőtt bajnokságban. Keretünk valamelyest át
alakult, hiányozni fog Garai Nikolett, aki ke- 
resztszalag-szakadást szenvedett, valamint Kis 
Radó Ráhel, bordasérülése miatt. Új játékosaink 
is vannak, visszaigazolt hozzánk volt játéko
sunk, Gyenis Alexandra Kozármislenyből, szin
tén onnan Puska Zsófia, Istókovics Laura, 
valamint az igen tehetséges Farkas Bianka.

Engedjék meg, hogy ezen a helyen is megkö
szönjük lemondott elnökünk, Spannenberger 
János munkáját, ki igen sokat tett ezért a csapa
tért.

A mérkőzések időpontjai megtekinthetők a 
PVTV oldalán, valamint a városban elhelyezett 
plakátokon. Várjuk szurkolóinkat a sportcsar
nokban.

Tisztelt Olvasók!

Cikkemet a városban nagy visszhangot kiváltó, 
a polgármesteri hivatalt károsító betöréssel 
kezdeném, mely során jelentős, közel 800.000 
forint értékű kárt okoztak az elkövetők: a 
sokak által jól ismert Volkswagen kisteherau
tót, valamint szerszámgépeket tulajdonítottak 
el. Az eset kapcsán több emberben - nem csak 
a rendőrökben - vetődött fel a kérdés, hogy 
egy ilyen helyen, ahol komolyabb értéket tar
tanak, miért nem volt egy néhány tízezer fo
rintos riasztóberendezés telepítve.
Ismét felhívom az olvasók figyelmét, hogy a 
vagyon védelme elsősorban a tulajdonos fel
adata! Több oldalnyit tenne ki azoknak a bűn

cselekményeknek a felsorolása, melyek során 
a sértett könnyelműsége tette lehetővé a lopást. 
Kérek minden olvasót, hogy aki bármilyen in
formációval rendelkezik a betöréssel kapcso
latban, keresse meg a pécsváradi rendőrőrsöt 
a lent olvasható telefonszámokon. Minden be
jelentőnek, informátornak garantáljuk a névte
lenséget.

Több állampolgári bejelentés érkezett a tél fo
lyamán a város több pontján kihelyezett 30 
km/h sebességkorlátozó táblákkal kapcsolatos
ban. A bejelentések rendre nem a táblák elhe
lyezését panaszolták, hanem azt, hogy miért 
nem tud a rendőrség érvényt szerezni a korlá
tozásoknak, különösen az óvoda környékén.

Felhívom ezért a járművezetők figyelmét, 
hogy mindenkor tartsák be a megengedett se
bességet, hisz a gyorhajtás esetén közigazga
tási bírságként kiszabandó legalacsonyabb 
összeg 30.000 Ft.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt lakosságot, 
hogy a tavasz beköszöntével újra lehet számí
tani a város területén sebességmérésre.

Elérhetőségeink:
72/465-004
06-30/226-8918

Tóth József r. őrnagy 
őrsparancsnok

PÉCSVÁRADI TANUSZODA
Márciusi nyitvatartás 

Kedves Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanuszoda nyitva tartása 
a következőképpen alakul márciusban:

Március 14.-15. (hétfő, kedd): zárva 
Március 16. - 19. (szerda, csütörtök, péntek, szombat): nyitva 

6.00-21.00 óráig

Kellemes kikapcsolódást kívánunk!
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Lépést TARRtunk 
a fejlődéssel!

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

•/ hűségnyilatkozat nélkül _
s 1 éves hűséggel .r^

v 2 éves hűséggel__ i

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

IDÉN ÚJRA:
TŰZKERÉK

-TÚRA
IDÉN IS LESZ ÓBÁNYÁN A RÉGI NÉPSZOKÁS FELÚJÍTÁSA 

A HUTZEL-SONNTAG,
EZEN BELÜL ATÜZKERÉK-GURÍTÁS,

ÉS EHHEZ TŰZKERÉK-TÚRA 
Pécsváradról - Óbányára 

2011. március 13-án (vasárnap)
Útvonal: Pécsvárad - Lőtér - erdei műút - Réka-kunyhó - 

Somos-hegy - Skóciai szt. Margit kút - Óbánya - 
(Mecseknádasd)

Táv: 10 (15) km, szintemelkedés: 360 m 
Találkozó: Pécsváradon, a Kossuth téren, 14 órakor 

Túravezető: Dr. Novotny Iván 
Minden résztvevő kerámia emlékplakettet kap ! 

Óbányán teával, zsíros-kenyérrel várják a túrázókat.

A TŰZKERÉK az esti harangszó (18 óra) után gurul. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK AZ ÓBÁNYAIAK!

A találkozóhely elérhető Pécsről: a 13,00 órakor induló távol
sági autóbusszal,
Bonyhádról: a 12,55 órakor Pécs felé induló autóbusszal. 
Hazatérési lehetőség Mecseknádasdról (központ) Pécs felé: 
19,52 és 21.54 órakor,
Bonyhád felé: 19.10. 19.28 és 20,15 órakor.
(Az aláhúzott járatok Mecseknádasdon a temetőnél is megállnak)

tCMÉNyMAP
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!
14 óra Megnyílik a kiállítás
- személyes találkozó a partnerekkel, bemutatók, kóstolók
15 óra Ünnepélyes megnyitó
- köszöntőt mond: dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad város polgármestere
- hintával a további helyszínekre: Háromsziget-tó, Gesztenyés Vendéglő, 
Városháza, Vár, templomok
- fellép: Apsons, Pécsváradi Női Kamarakórus, Zengő Néptánc Egye
sület, a KJÁMK diákjai
- Teázó: tea-és mézkóstoló; beszélgetések anyakönyvvezetővel, lelké
szekkel
- Próbák és kóstolók: szín és tortatrend-ismertetés, smink-, testfestés
köröm- és frizurapróba, bor- és tortakóstoló, csokorkötés, dekoráció, vi
deóbemutató, rétesnyújtás, táncoktatás, nótázás, régi népszokások, vise
letbemutató, kézmüveskedés
- Gyermekfoglalkozás
19-22 óra Esküvői Party az Apsons Zenekarral

A KIÁLLÍTÓTÉRBEN:
Vendula Esküvőszervező és Virág • Zengő Cukrászda • Pécsváradi Vár 
• Háromsziget-tavak • Művelődési Központ • Várszálló és Étterem • 
Gesztenyés Vendéglő • Óvári Sátor • Walter Pince • Apsons Zenekar • 
Diadém Szalon • SÉVA Butik • STIM ékszer • Mártusz Fodrászat • And- 
rics Aliz manikűr • Balázs Anita kozmetikus • Lévai Gábor fotográfus • 
Füri Videó • Deér Árnál fazekas • Kempfné Mayer Szilvia animátor • 
Völgység-Hegyhát Takarék

BELÉPŐJEGY A TELJES PROGRAMRA: 490,- FT

RÉSZLETES PROGRAM ÉS TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓK: 

www.pecsvarad.info.hu

Megújuló facsoportok
Március folyamán szakember galy- 
lyazza a város idős fáit. Cél a hár- 
sak, gesztenyék ifjítása, a veszélyes, 
korhadt ágak levágása, a korona ala
kítása. A város fasorai, facsoportjai 
között sok elöregedett, mégis hoz
zátartoznak a városképhez. Eddig 
nem gondozták őket, csak az ágakat 
vágták le, ha útban voltak. Ismeretes 
több durva beavatkozás. Az idén a 
Dózsa utca, a katolikus templom, a 
vár és a buszmegálló környékén if- 
jítják meg a fákat. Ez lehet, hogy 
nem ad azonnal tetszetős formát, vi
szont szükséges a fák helyreállításá
hoz és hozzásegít a megfelelő 
korona kialakításához.
Idén felújítják a Kossuth utca déli 
oldalán a vízvezetéket, ezért itt el 
fogják távolítani a meglévő sokféle

fát, és az északi oldalhoz hasonlóan 
egységes fasort ültetnek. Kezdődik 
a tavaly kihelyezett fasor szakszerű 
metszése is. A levágott fát a város 
elszállítja, és tüzelő céljára rászo
ruló családoknak adományozza. A 
pótlásokra, a gondozásra a követ
kező években is sor kerül. A fák 
mostani gallyazása nem okoz fenn
akadást a város mindennapi életé
ben, mégis kéijük, hogy a lakosság 
türelemmel fogadja és támogassa 
ezt a régóta aktuális akciót.

Pécsvárad Város Önkormányzata

http://www.pecsvarad.info.hu
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Mi a cél?
• egy olyan csapat felállítása, amelyre folyamatosan számíthatunk csoportok, vendégek kísérésében, 
rendezvények lebonyolításában
• a pécsváradiak helyi identitásának erősítése

Ki jelentkezhet?
Bárki, aki rendelkezik némi szabadidővel, érdeklődik városunk történe 
iránt, ismereteit szívesen osztja meg másokkal és elmúlt 17 éves.

Miből áll a tanfolyam?
5 előadásból (3 elméleti és 2 gyakorlati óra, alkalmanként kb. 1,5 óra időtartamban, péntekenként, ill. egy szom
bat délelőtt), majd elméleti és gyakorlati vizsgából.

Miről szólnak az előadások?
• várostörténet
• látnivalók története, jellegzetességei
• kommunikáció, kapcsolatteremtés a csoport tagjaival
• szituációs gyakorlatok
• Pécsvárad turisztikai kínálata (szállás, étkezés, program stb.)

Mikor kezdődik és meddig tart?
Az első alkalom: 2011. március 18., péntek, 18 óra.
A gyakorlati vizsga ideje: 2011. április 16., szombat
Ünnepélyes avatás: 2011. május 1. - a Város Napja rendezvényen a várkertben

Mennyibe kerül?
A tanfolyam ingyenes. A kézbe adott jegyzetek ára: 500,- forint.

Miért érdemes elvégezni a tanfolyamot?
• Sok hasznos ismeret, mely „büszke pécsváradivá” tehet
• Pénzkereseti lehetőség: a hivatalos vendégkísérőket a Tourinform iroda osztja be egyeztetés után 
a konkrét feladatokra, melyet a kísérő térítés ellenében végez el.

Hol-mikor kell jelentkezni?
A Tourinform irodában Müller Zsuzsanna irodavezetőnél, legkésőbb 2011. március 16-ig.
Elérhetőségek: Kossuth L. u. 31. művelődési központ; 
tel.: 466-487; e-mail: pecsvarad@tourinform.hu

Részletes információk: Gászné Bősz Bernadettnél 
a 30/2206-370-es telefonszámon vagy a gasz.bemadett@gmail.com címen.

PÉCSVÁRADI 
POLGÁRŐRSÉG

Ügyeleti telefonszámunk, 
ami éjjel-nappal hívható:

06-70-278-7115
Az esetleges adományokat, 

támogatói befizetéseket 
a következő számlaszámra 

várjuk: 50300044-10001428

cuitósisKo!etBt
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@gmail.com

06-20/996-9612
Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelődési Központ 

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Tel./fax: 06-72/465-123 

E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu 

Tördelésszerkesztés:
Nyomdai ötletek Kft., Szekszárd

Nyomdai munkálatok:
V-TESABt., Pécsvárad
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