
A hónap híre:
Nem a Mecsekben lesz a lokátor

Számunkra március 9-én röppent fel a hónap 
híre, miszerint a NATO jóváhagyta azt a tervet, 
hogy a Tolna megyei Medinán épüljön fel a har
madik háromdimenziós lokátor Magyarorszá
gon. így nyilatkozott Hende Csaba honvédelmi 
miniszter.
Hende Csaba szerint világos, hogy katonai 
szempontból ideális megoldás csak a Zengő lett 
volna, de egyéb - például lakossági, természet- 
védelmi és társadalmi - szempontok szerint a 
legjobb megoldás Medina. A tárcavezető arról 
is beszélt, hogy a NATO-radar üzembe állítá
sával leállítják a jelenleg is Medina mellett lé
vő, 1987 óta üzemelő, szovjet technológiájú 
lokátort.
Talán átérzik a Pécsváradon és környékén élők, 
milyen horderejű lépés ez. Ahhoz mérhető, ami
kor 1918-20-ban eldőlt, hogy nem a hegy ge
rincén fut majd az országhatár, s mi nem 
kerülünk a délszláv államhoz.
A lokátornak a Zengőre helyezéséről 1996. má
jus közepén érkezett meg a hír. Személy szerint 
döbbenten fogadtam, hogy természetvédelmi te
rületet találtak erre a célra. Ezért a Pécsváradi 
Várbaráti Kör 1996. évi Bazsarózsa túrája május 
11-én a tiltakozás jegyében vezetett a Zengőre. 
Sok vélemény megjelenik ma a végleges dön
téssel kapcsolatban, ezért talán nem érdektelen 
felidézni néhány dolgot.
Kiderült idővel, hogy valóban a védettség az 
akadálya annak, hogy itt épüljön fel a lokátor. 
Időközben az EU védelem, a Natura 2000 is lis
tájára vette a Zengőt. Vagyis két nemzetközi

Pécsváradon is átvezet a Magyar Zarándokút
Évről-évre népszerűbb a híres El Camino, a spa
nyolországi Santiago de Compostelába, Szent 
Jakab apostol sírjához vezető, középkori zarán
dokút. Magyarok is sokan járták és járják. Fel
merült az ötlet, hogy a Camino mintájára itthon 
is lehetne egy zarándok-útvonalat kijelölni. így 
született meg a Magyar Zarándokút.
Az útvonal az esztergomi bazilikától indul, és a 
máriagyűdi kegytemplomnál ér véget. Keresztül 
jön a Pilis-hegységen, Budapesten, folytatódik 
a Duna mentén a Szent László hídig, onnan 
Szekszárd - Grábóc - Ófalu - Mecseknádasd - 
Pécsvárad - Zengő - Püspökszentlászló - Pécs 
érintésével jut el a végállomásra. 25-30 kilomé
terenként zarándokszállások kerülnek kialakí
tásra. Zarándok-útikönyv is készül az útvonal, 
és az útba eső érdekességek (kegyhelyek) leírá
sával. A zarándokokat a turistautakhoz hasonló 
jellegű egyedi átjelzés vezeti végig. A mecseki 
szakasz jel festésére a napokban kerül sor.
Az első „hivatalos” zarándoklat 2011. március 
31-én indul Esztergomból. Hozzánk, Pécsvá- 
radra, előreláthatólag április 12-én, a koradél-

szféra, a Natura 2000 és a NATO katonai köte
lezettsége került itt szembe egymással az ezred
forduló után.
Az volt a kérdés, hogy az emberi környezet, 
vagyis az érintetlen Zengő és a Keleti-Mecsek, 
az embernek az egészséges környezethez való 
joga milyen viszonyban áll a honvédelem köte
lezettségével. Sok elemzést, vitát hallgattunk 
végig a 2003-ban már közösséggé szerveződő 
Civilek a Zengőért Mozgalom tagjaival. Pécs- 
váradiakkal, hosszúhetényiekkel, zengővárko- 
nyiakkal, komlóiakkal, pécsiekkel - és még 
sorolhatnám egészen Debrecenig.
A nemzetközi egyezmények a következő vá
laszt adják: első a természeti környezet védelme 
a Földön. A természet elpusztítását nem képes 
pótolni az ember. A hon védelmét, esetünkben 
a lokátor elhelyezését másutt is meg lehet olda
ni. Hogy több pénzért, az nem indokolja a ter
mészet szétrombolását. Medinán egyébként 
nem került sor lakossági tiltakozásra.
Nagy történet a Zengő védelme, tartott 1996. 
május 11-től 2011. március 10-ig. Könyv jelent 
meg róla 2005 tavaszán és azóta csak gyarapo
dik a hegyre tartók tábora, hiszen sokan akarják 
látni az új hírnévre szert tevő hegyet.
A Zengő védői, akik 2003-2005 között mérhe
tetlen energiát és időt fektettek abba, hogy a 
hegy megmaradjon, rövidesen emléktáblát he
lyeznek el a csúcson. A Zengő-küzdelmekről 
szóló cikkeket, fotókat és más dokumentumokat 
a Pécsváradi Várbaráti Kör archívuma őrzi.

Gállos Orsolya

utáni órákban érkeznek a résztvevők. A Skóciai 
Szent Margit úton jönnek Mecseknádasdról, és 
a Zengőn keresztül mennek tovább Püspök- 
szentlászlóra. Üdvös dolog lenne, ha Pécsvárad- 
ról eléjük mennénk egy darabig, vagy 
elkísérnénk őket Püspökszentlászló felé. Aki 
vállalkozna erre, érdeklődjön a 06 20 336 2237 
mobilszámon, vagy az ivan.ba36@gmail.com 
emailcímen. Május 1-jén, a Város Napján, a za
rándokút Mecseknádasd - Pécsvárad közötti 
szakaszán külön zarándoklatot is tartunk.

Dr. Novotny Iván

Szent György havi 
programkínálat

Ha április, akkor Szent György hava, ami vá
rosunkban évről-évre a borversenyt, a Város 
Napját és a füvóstalálkozót jelenti a kulturális 
programkínálat tekintetében. Idén a Német 
Nemzetiségi Gyermek-és Ifjúsági Fúvószene
karok V. Országos Találkozójának adhat otthont 
városunk április 9-én. A jeles eseményt a mű
velődési ház előtti térzenével nyitják meg, majd 
a színházteremben folytatódik a program, ahova 
várnak minden zenekedvelőt. A hó végi borver
senyre április 27-én, szerdán, 8 és 17 óra között 
lehet bormintával nevezni a művelődési köz
pontban, az ünnepélyes eredményhirdetés ápri
lis 30-án, 18 órától zajlik, aznap a szokásos 
borbállal várják a mulatnivágyókat.
Az idei Város Napja már eddig is minden évben 
a majálisok hangulatát idézte, idén május 1-jén 
kerül megrendezésre. A szervezők számítanak 
a jó időre, és újdonságokkal is készülnek: a 10 
órai Maifestet (Európa tér) 14 órakor városi fu
tóverseny követi, melynek startja a sportpálya, 
célja pedig természetesen a várkert lesz, ahol 
egészen 18 óráig folytatódnak a programok. 
„Főzni-enni, együtt lenni!” - ez a mottója az 
idei Város Napnak, ahova vendégeink érkeznek 
legújabb testvértelepüléseinkről, Pannonhalmá
ról és Garamszentgyörgyről, valamint a Magyar 
Zarándokút Szövetség látogatására is számí
tunk, akik az újonnan létestült, hazai zarándok 
útvonal Mecseknádasd - Pécsvárad szakaszát 
teszik meg ezen a napon.
A fenti rendezvényeken kivül természetesen 
számos egyéb program közül lehet majd válasz
tani ebben a hónapban, ezekről lapszámunkban, 
valamint plakátokon és a képújságból is tájéko
zódhatnak. Kellemes tavaszi időtöltést kívá
nunk mindenkinek!

mailto:ivan.ba36%40gmail.com
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Pécsvárad
ciklusprogramja

2010-2014
1. Beruházások, fejlesztések

1.1. A Kodolányi János ÁMK új szárnyá
nak megépítése a Kossuth Lajos utcában
1.2. Új óvoda építése a Vár utcában
1.3. Zeneiskola kialakítása a Kossuth La
jos utcai általános iskolai tömbben
1.4. Az OTP költözése után az épület ösz- 
szevonása a korábbi zeneiskolai épület
tel
1.5. Energetikai fejlesztések: az általános 
iskola régi szárnyába foto-elektronikus 
rendszer kiépítése, ugyanitt kazánkorsze
rűsítés, tetőtéri ablakok és héjazat szige
telése (KEOP 4.4.9); a művelődési 
házban foto-elektronikus rendszer kiépí
tése (KEOP 4.2.4.0/A)
1.6. A művelődési ház kazánkorszerűsí
tése
1.7. A polgármesteri hivatal kazánkorsze- 
rüsítése
1.8. A művelődési ház vízvezetékének és 
vizes blokkokjának felújítása
1.9. Az Európa tér díszvilágítása
1.10. Új parkolóhelyek létesítése a Kos
suth Lajos utca, a művelődési ház és az 
új iskolaszámy mögött
1.11. Vár Kft. (városgazdálkodás) telep
helyének kialakítása, rendezése
1.12. A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat épületének tetőhéjazat-javítása 
és -cseréje
1.13. A római katolikus templom külső 
renoválása (pályázat útján)
1.14. Krízisszálló kialakítása

2. Egyéb beruházások
2.1. A Kossuth Lajos utca páratlan olda
lának fásítása
2.2. A városi közparkok és fák karbantar
tása, rendezése
2.3. A városi úthálózat folyamatos kátyú
zása, karbantartása
2.4. A vízelvezető árkok tisztítása
2.5. A Dombay-tó, Patak utca vízelveze
tésének rendezése, a Patak utca kátyúzá
sa
2.6. A vár műemlékeinek karbantartása

3. Nem beruházás jellegű fejlesztések
3.1. Közterület-felügyelet bevezetése
3.2. Önellátó gazdálkodás szervezése
3.3. Drogprevenciós szolgálat kialakítása
3.4. Emlékbizottság felállítása az apátság 
alapító oklevelének 1000 éves jubileuma 
alkalmából rendezendő ünnepségsorozatra
3.5. Idősgondozás

A következő testületi ülés időpontja: 
május 2., 16.00 

Helyszíne:
Pécsvárad Város Polgármesteri Hivatal
Az ülést a PVTV élőben közvetíti, ismétlése 
szombaton, 19.00-kor látható, írásos tudó- 
sitását májusi lapszámunkban olvashatják.

Országos átlag felett teljesítenek 
a pécsváradi diákok

Szokásos évi beszámoló keretében hallgatták 
meg a képviselő-testület tagjai a Kodolányi Já
nos ÁMK működésével kapcsolatos aktuális 
tudnivalókat, miután bejárták az intézmény 
épületeit. Mint ahogyan azt Tóth Györgyi 
ÁMK vezető elmondta, 2011 őszén szeretné
nek beköltözni az új iskolaépületbe, mely a je
lenlegi alsóiskola kibővített komplexumában 
kap majd helyet. Az iskolai élettel kapcsolatban 
kiemelte, a közeljövőben még megoldásra vár 
többek között a felső tagozatosok létszámának 
növekedése. Problémát okozott korábban a kis
térségi logopédia-ellátás hiánya, de ezt időköz
ben sikerült a társulásnak orvosolnia: jelenleg 
a Tolna megyei szakemberek végzik el ezt a 
munkát. Elkészültek a tavalyi évben lezajlott 
országos kompetenciafelmérés eredményei is
- mely az általános iskolásoknak az iskolában 
elsajátott képességeit értékeli osztályonként és 
iskolánként -, ebből kiderült, hogy a pécsváradi 
tanulók az országos átlag felett teljesítettek. 
(Részletes számadatok a 4. oldalon.) Dr. Bíró 
Ferenc polgármester kiemelte, ez az eredmény 
az oktatási körülményeket figyelembe véve (az 
épületek romló műszaki állapota, költöztetések, 
átszervezések stb.) a kistérségen belül produ
kált eredményekhez képest is figyelemreméltó. 
Pécsvárad képviselő-testülete határozatban kö
szönte meg egyhangúlag az ÁMK munkáját, 
kifejezve ezzel elismerését, hogy - ebben a tan
testület számára nehéz átmeneti időszakban is
- ilyen kiemelkedő eredményeket mutatnak fel.

RÖVID HÍREINK
Megkezdődött a fiúkollégium felújítása. A
Baranya Megyei Közgyűlés használatában, de 
a helyi önkormányzat tulajdonában lévő épület 
munkálatait egy pécsvárad konzorcium végzi. 
Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy 
különös figyelemmel közlekedjenek ezen a sza
kaszon, hiszen többek között tetőfelújítás is vár
ható.
Folyamatban a köztéri fák újítása. Amint ar
ról már előző számunkban is beszámoltunk, a 
testület a köztéri fasorok megújításáról rendel
kezett a közelmúltban. A munkálatok megkez
dése óta többen is érdeklődtek hivatalosan, 
ezért ismét tájékoztatjuk a lakosságot: az intéz
kedések oka, hogy sok fa eléri az áramvezeté
keket, illetve a gyökérzetük benőtt több 
magánház területére. Veszélyeztetik az épülete
ket, autókat is - így közös érdekünk a sziszte
matikus fiatalító vágások elvégzése, melyekre 
szakembereket kértek fel. Mint ahogyan azt 
Gállos Orsolya alpolgármester elmondta, a 80- 
100 éves fák még nem részesültek soha gondo
zásban. Idén a Dózsa utca, a katolikus templom, 
a vár és a buszmegállók környékén újítják meg 
a fákat, a Kossuth utcában tavaly elültetett fák
kal szemben, az északi oldalon is egységes fa
sort alakítanak ki. Az önkormányzat kéri a 
lakosságot, hogy legyenek türelemmel. 
Szabályozzák a közterületek használatát. A 
testület a közterületek használatának szabályo
zására alkotott rendeletet legutóbbi ülésén. A 
rendelet célja, hogy településképi, városrende-

Alakul Pécsvárad 
turisztikai arculata

Turisztikai honlap, esküvői élménynap, vide- 
ópromóció, fotóverseny, városmappa, informá
ciós füzet és még sok hasonló kezdeményezés 
valósult meg illetve indult be a közelmúltban 
annak érdekében, hogy Pécsváradot a turisták, 
idelátogatók számára is vonzó városként mu
tathassunk be. A városmarketing feladatokkal 
megbízott Gászné Bősz Bernadett számos si
keres projektről számolt be a testület legutóbbi 
ülésén - annak ellenére, hogy mint elmondta, 
minimális anyagi ráfordítással valósítják meg 
azokat (a város költségvetésében nem szerepel 
erre a célra elkülönített összeg).Kiemelte, a si
ker a helyi Tourinform Iroda vezetőjével, vala
mint a művelődési ház dolgozóival fenntartott 
kiváló együttműködésnek is köszönhető. A 
megkezdett akciók folytatása mellett tervezik 
többek között a Turisztikai Desztinációs Me
nedzsmenthez való csatlakozást, a vár szezon
nyitójára pedig újabb attrakciókkal készülnek. 
Az adatok szerint a Baranyában jelenleg egye
düliként nyitva tartó pécsváradi vár 12.379 fő
vel a célul kitűzött tízezres látogatószámot is 
meghaladta az elmúlt évben. Az idei cél a 
15.000-es látogatószám elérése, melyet többek 
között az EKF utóhatásától és a várklaszterhez 
való csatlakozástól várnak. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy egyre több a helyi látogató és 
szaporodnak az esküvők is. A pécsváradiakat 
további rendezvényekkel (KápolnaKultúra, 
Bazsarózsa Nap, Vár Napja) kívánják becsalo
gatni a várba a jövőben is.

zési, ellátási, közlekedésbiztonsági szempont
ok figyelembe vételével határozzák meg a köz
terület-használatot, ezen belül a közlekedési 
területek és zöldfelületek használatát, hirdető
berendezések és falragaszok elhelyezését. A 
közterület-használat igényét a műszaki cso
portnál kell bejelenteni, a használatnak díja 
van. Szabálysértés esetén 30.000 Ft-ig terjedő 
büntetés szabható ki. A rendelet május 1-jével 
lép hatályba.
Katasztrófavédelmi gyakorlat. Május 27-érc 
nagyobb szabású katasztrófavédelmi gyakorla
tot terveznek a pécsváradi homokbányánál. A 
vörösiszap-katasztrófa miatt az ország összes 
tárolójában végeznek hasonló gyakorlatokat, 
nálunk a homokmosás tárolójának megfelelő 
működését ellenőrzik így. A gyakorlaton részt 
vesz a helyi katasztrófavédelmi csoport is. 
Lakhatási krízishelyzet elhárítására nyer
tek támogatást. A Közigazgatási és Igazság
ügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi 
Cigányokért Közalapítvány közös pályázatán 
nyert városunk önkormányzata. A Roma In
tervenciós Keretből megvalósuló pályázaton 
egy hatgyermekes, rendezett életvitelű, de je
lenleg veszélyeztetett lakhatási körülmények 
közt élő családot kívánnak segíteni. A kétmil
lió forintos elnyert összeg segítségével egy in
gatlan megvásárlására kerül majd sor, amely 
a jelenleginél jobb lakhatási körülményeket 
biztosít a családnak.
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Vértes Lászlóné: első önálló kiállítás
Egy amatőr művész első önálló kiállítása nyílt 
meg a múlt hónapban Pécsváradon. A fenti 
mondat hallatán sok mindenre következtethe
tünk, de arra talán nem, hogy ez az „ amatőr ” 
művész 1997-ben mutatkozott be először a 
nagyközönség előtt. Arra sem, hogy első, kizá
rólag a saját műveiből összeállított tárlat meg
nyitója teltház előtt zajlott. Vértes Lászlóné 
Horváth Klárát, „Klári nénit" ugyanis nem 
kell bemutatni a pécsváradiaknak, mint ahogy 
kézügyességét, alkotómunkáit sem. Március 
10-én az ö kiállítása nyílt meg a művelődési 
ház emeleti termében.

„Itt él közöttünk sok évtizede már, tehát igen 
sokan ismerik őt. Tisztelik és szeretik, mint ta
nítót, mint embert. Immár negyedik éve, nyug
díjba vonulása óta elvonultan él, kevesebbet 
találkozhatunk vele...” - vezette be a megnyi
tó ünnepélyes részét Nagyné Mayer Ágnes, a 
művelődési központ igazgatója. A kiállítás 
ugyanis az azóta eltelt néhány év munkáit öleli 
fel, és végigtekintve az alkotásokon: ez a né
hány év örömben és bánatban egyaránt gazdag, 
az alkotómunkát tekintve pedig rendkívül ter
mékeny éveket sejtet. „Ma megpróbál kilépni 
édesapja árnyékából, mely azért sem könnyű 
vállalkozás, mert az apa, Horváth János amatőr 
festő képei igen sok pécsváradi és környékbeli 
család otthonában megtalálhatók, sőt számos 
külföldi országba is eljutottak” - hangzott el. 
Vértes Lászlóné első bemutatkozása óta szá
mos géz- és gipszmunka, akvarell, üveg-és 
olajfestmény került ki kezei közül, melyekkel 
több kiállításon is szerepelt, nem csak helyben, 
hanem az ország különböző pontjain. A mos
tani összeállítás ennél egy jóval rövidebb idő

A húsvétot megelőző nagyhét idén is mozgal
masnak ígérkezik a Míves Tojás Múzeum háza 
tája Zengővárkonyban. Erős kötődés a hagyo
mány mindannyiunk számára, így ha húsvétra 
gondolunk, képzeletünkben rögtön megjelenik 
a hímestojás, s talán már sokak képzeletében a 
Míves Tojás Múzeum képe is, ahol a díszített 
tojásokból a legtöbbet és a legszebbeket talál
hatjuk. A múzeumban nemcsak megcsodálhat
juk a díszített tojások remekeit, hanem segítő, 
szakértő kezek irányításával magunk is elké
szíthetjük az ünnepi asztalra vagy ajándéko
zásra szánt hímeseket. Aki a könnyebb utat 
választja, az értékesítésre szánt szebbnél szebb 
darabokból válogathat. A visszatérő látogatók 
a múzeum kellemes látványt nyújtó, áttekintő 
képe után, az egyes tárlókhoz közelítve, a mű
tárgyak egyenkénti tanulmányozásával jutnak 
új élményekhez, hiszen a több mint kétezer ki

szakot reprezentál, azonban formailag, színvi
lágában, témaválasztásaiban egy legalább any- 
nyira változatos anyagot mutat fel. A kiállító 
„amatőr művésznek” nevezvén magát, tárlatát 
maga nyitotta meg, lehetőséget teremtve ezzel 
arra, hogy személyesen is hálát mondjon mind
azoknak az embereknek, akik segítették mind 
alkotómunkájában, mind személyes életében. 
Számos rokon, barát, ismerős tette tiszteletét 
ezen az alkalmon és csodálta meg a kiállított 
munkákat. A tárlatot azóta is folyamatosan lá
togatják az iskolai osztályok, így bátran állít
hatjuk, hogy az idei év egyik legnagyobb 
látogatószámú helyi kiállításaként könyvelhető 
el. A megnyitón Arató Gergő és Rosenberger 
Ramóna közreműködött gitárral, énekkel.

Tavaszköszöntő húsvét a Mecsek alián
állított alkotás többségének megismeréséhez 
egy két látogatás kevésnek bizonyul.
Az ünnepi program hagyományosan az Ifjúsá
gi tojásfestő versennyel kezdődik virágvasár
nap, április 17-én 13.30-kor, a múzeum 
megnyitásának idei 11. évfordulójára is emlé
kezve. A nagyhéten április 18. és 22. között to
jásdíszítő bemutatók lesznek naponta 10-től 17 
óráig, ezen belül hétfőtől szerdáig a tojáspat- 
kolás művészetével is ismerkedhetünk. Idén is 
működik majd a Hímestojás Szeretteinknek el
nevezésű ajándékkészítő program, melynek

Életrajz
Ofalun született. 1950 óta Pécsváradon él. Itt 
végezte iskoláit, 1968-ban érettségizett a Pécs
váradi Gimnáziumban. Pécsváradon a Gyógy
pedagógiai Iskolában nevelő 1970-72 között, 
majd az általános iskolában kezdett tanítani. 
Ekkor kezdte tanulmányait Kaposváron, a Ta
nítóképző Főiskolán, ahol 1975-ban szerzett 
diplomát. 1999-2001 között a Pécsi Tudomány- 
egyetem Főiskolai Karán, holland-magyar köz
oktatás-vezető szakon szerzett másoddiplomát. 
A Pécsváradi Kodolányi János Általános Isko
lában munkaközösség-vezető, 1986-87-ben al
só tagozatos szaktanácsadó a komlói járás 
területén, 1992-2007 között, nyugdíjazásáig al
só tagozatos igazgatóhelyettes.

során ki-ki maga is munkához láthat. A húsvét 
héfőn 9.30-kor kezdődő istentiszteletre népvi
seletbe öltözve vonul a Zengővárkonyi Népi
együttes és délután 15 órakor Húsvéti locsoló 
című néptáncos műsorával a Míves Tojás Mú
zeum előtt köszönti az idelátogatókat. Húsvét
hétfő délutánján helybéli óvódások, iskolások 
locsolóversekkel és népitánccal szórakoztatják 
a látogatókat.

A Míves Tojás Múzeum az év minden napján, 
így húsvét időszakában is (igény szerint meg- 
hosszabított nyitvatartási idővel) szeretettel fo
gad minden érdeklődőt, várja látogatóit.

Hasznos tudnivalók:
www. tojasmuzeum. ini.hu
tojas@museum. hu
Tel: 00-36-72-466-605
Fax: 00-36-72-566-012
Nyitvatartás: mindennap 10-18 óráig, szünnap 
szerda (nagyhét kivételével)
Csoportoknak előzetes telefonos bejelentkezé
sét kérjük
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Kompetenciafelmérés 2010: eredmények

Megérkeztek a 2010. évi országos kompetenciamérés eredményei, me
lyen a tavalyi 6. és 8. osztályos tanulók az országos átlagnál jobban tel
jesítettek.

Matematika 
(országos átlag)

Szövegértés 
(országos átlag)

6. évfolyam

Pécsvárad 1589 (1498) 1480 (1483)

Geresdlak 1503 1305

Boly 1508 1512

Hosszúhetény 1386 1453

Mecseknádasd 1424 1370

Hidas 1548 1484

Berkesd 1521 1414

8. évfolyam

Pécsvárad 1743 (1622) 1672 (1583)

Geresdlak 1528 1545

Boly 1587 1545

Hosszúhetény 1635 1625

Mecseknádasd 1640 1597

Hidas 1581 1649

Berkesd 1585 1371

Iskolánk 4. évfolyama német nemzetiségi nyelvből országos viszony
latban szintén kiemelkedő eredményt ért el (országos átlag: 81.18, is
kolai átlag: 97.86).

A 2011. évi középfokú felvételi vizsgadolgozatok 
eredményei

Kodolányi AMK 
eredményei

Országos
eredmények

Magyar nyelv 29,5 pont 30,4 pont

Matematika 29 pont 27 pont
Átlag 58,5 pont 57,4 pont

Zrínyi Ilona matematikaverseny

A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóját ismét iskolánk 
rendezte, ebben az évben február 18-án. Tanulóink közül 10 alsós és 8 
felsős vett részt a versenyen. A március 9-ei eredményhirdetésre ketten 
kaptak meghívást. Horváth Ákos 4. b osztályos tanuló 8. helyezést ért 
el. Matematikatanára Tolnai Zoltánné. Poller András 7. b osztályos ta
nuló 12. helyezett lett. Matematikatanára Poller György. Gratulálunk 
az eredményekhez, és további sikeres munkát kívánunk!

Jedlik Ányos Fizikaverseny

Poller András 7. b osztályos tanuló a Jedlik Ányos országos fizikaver
seny regionális döntőjén IV. helyezést ért el. Gratulálunk neki és felké
szítő tanárának, Poller Györgynek!

Német szavalóverseny

Március 5-én zajlott Pécsett a regionális német szavalóverseny az alsó 
tagozatosok számára. A mezőny erős volt, 30 iskolából összesen 134 
diák mutatta meg tudását, tehetségét. Idén 6 tanuló - Fuller Darina, Ott-

lakán Amira, Ábel Tibor, Kovács Bálint, Pap Marcell, Kleisz Ottó - kép
viselte iskolánkat. Minden diákunk nagyon szépen szerepelt, Ottlakán 
Amira (képünkön) a másodikosok mezőnyében megszerezte az előkelő 
első helyet, s így részt vehet a május 13-án Budapesten megrendezésre 
kerülő országos versenyen. Köszönjük a gyerekek és felkészítő tanáraik 
- Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, Tóth Györgyi, Gungl Lászlóné, Fáth 
Hedvig - munkáját.

Sakkverseny

Kodolányi-kupa (sakk) eredmények: Alsó tagozat - 1. Kopa Bence 2. 
Feil Marcell 3. Kovács Bálint 4. Kelemen Róbert 5. Császár Tamás 6. 
Zsáli Zsombor. Felső tagozat - 1. Poller András 2. Poller Péter 3. Pa
taki Dávid 4. Szendrői Bence 5. Steiber Árpád 6. Vastag Dániel.
Az országos egyéni diák sakkolimpia Baranya megyei döntőjén, már
cius 12-én Pécsett, Poller András 7. b osztályos tanuló II. helyezést ért 
el, Poller Péter 5. b osztályos tanuló 7. helyezett lett. Gratulálunk a fi
úknak a szép sikerhez!

Egyéb híreink

Február 19-én tartottuk a szülők-nevelők bálját, melynek bevétele 
212.970 Ft lett. A szülői munkaközösség február 21-én ülést tartott, és 
megválasztotta az új vezetőségi tagokat. Elnök: Kempfné Mayer Szil
via. Tagok: Bősz Patrícia, Bőszné Geng Eszter. Március első hetében 
az elsősök megírták az Apáczai Kiadó által küldött felmérő feladatla
pokat. E hónaptól beindult az úszás elsős tanulóinknak szakkör jelleg
gel, valamint folytatódik a 3-4. évfolyam számára a rendőrség 
szervezésében a D.A.D.A. program. Állatvédelemmel kapcsolatos or
szágos rajzpályázaton Gál Julianna 8. a és Gyarmati Zsófia 7. a osztá
lyos tanulók munkáját különdíjjal jutalmazta a zsűri. Negyedikes 
diákjaink március 11-én a Vár utcai emléktáblánál műsorral emlékeztek 
meg iskolánk névadójáról, Kodolányi Jánosról. Előadásukban megele
venedtek Kodolányi Pécsváradon töltött évei. Köszönjük a lelkiisme
retes felkészülést és a szép előadást a gyerekeknek és tanítóiknak Gungl 
Lászlóné és Székelyné Nagy Szilvia tanárnőknek.
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ZENEHÍRADÓ
Megyei találkozókon remekeltek a zeneiskola diákjai

Három jelentős megyei találkozón vettünk 
részt növendékeinkkel az elmúlt hónapokban, 
melyek szakmai szempontból a legfontosabb 
megmérettetések számunkra. Itt, és csak itt tud
juk felmérni és egyben rangsorolni, hogy nö
vendékeink zenei tudása milyen szinten van a 
megye zeneiskoláihoz képest. Tanulóink alapos 
felkészültséggel, remek előadásukkal a követ
kező eredményeket hozták el Pécsváradnak.

Februárban került megrendezésre a „Tolna me
gyei Trombitás nap” Szekszárdon, itt Brandt 
Bálint korcsoportjában a „legeredményesebb 
produkció” elismerést kapta. Hock Norbert 
előadását a zsűri különdíjban részesítette, fel
készítő tanáruk Wagner József.
Megyei Továbbképzős Találkozó volt Pécsett 
február 18-án. Itt klarinétos növendékeink ma
gas színvonalú előadása hozott számunkra je
lentős elismerést. A megyéből hét zeneiskola 
képviseltette magát közel 50 műsorszámmal. 
Ezek közül a népszerű és igen magas szakmai 
tekintélynek örvendő zsűri értékelte a legjob
bakat. Schrempf Luca virtuóz szólójáért ezüst 
minősítést vehetett át. Klarinét quartettünk - 
melynek tagjai Schrempf Luca, Szabó Mária,

Müller Noémi és Fischer Kristóf - szintén ezüst 
minősítésben részesült. Tanáruk Kreszits Mar
git. Szívből gratulálunk a növendékeknek, an
nál is inkább, mivel ezt az eredményt olyan 
mezőnyben érték el, melyből a tanulók többsé
ge itthon, illetve külföldön zeneművészeti fő
iskolán vagy akadémián folytatja tanulmányait.

Márciusban rézfúvós növendékeink remekel
tek Vásárosdombón, a zeneiskolák megyei ta
lálkozóján. A szakmai zsűri tagjai olyan neves 
szakemberek voltak, akik a későbbiekben is 
konzultáció formájában segítik és figyelemmel 
kísérik növendékeink és tanár kollégáink mun
káját, így például országos versenyeken vagy 
művészeti pályára való felkészülésben. Ezért 
is fontos az az eredmény, melyet ez alkalom
mal értek el a gyerekek.
Kányási Bálint (trombita előképző, 2. oszt.) - ő 
a legfiatalabb - bronz oklevelet, Kleisz Bálint 
(harsona, 2. oszt.) arany minősítést kapott. A 
három művészeti pályára készülő növendékünk 
közül Brandt Bálint (trombita, 4. oszt.) és Hock 
Norbert (trombita, 4.B) arany fokozatban ré
szesült. Pichler Soma (tuba, 4B) a kiemelt 
arany fokozattal a legmagasabb minősítést 
kapta. Tanáruk Wagner József.
Kollégám nevében is köszönetét mondok zon
gorakísérőnknek, Papp Gyuláné Anikónak, aki 
precíz munkájával segíti növendékeinket ezek
hez a szép sikerekhez!

Kreszits Margit

Sűrű tavaszi szereplések, nyári tánctábor erdélyiekkel
A Zengő Néptánccsoport hírei

A helyi tánccsoport erre az esztendőre is már 
számos felkérést kapott, köztük néhány nagyon 
rangos és megtisztelő meghívás is szerepel. 
Március 15-én Erzsébeten léptek fel, 19-én a 
Pécsváradi Esküvő programjában segítették a 
régi esküvők hangulatát megidézni, valamint 
korabeli divatbemutatóban bemutatni az 1920- 
as évekig jellemző, esküvőhöz kapcsolódó vi
seleteket. Meghívást kaptak ezen kívül az 
április 2-án megrendezésre kerülő budapesti 
Táncháztalálkozóra, ahol nem csak szerepeltek, 
hanem a Zengő-vidék táncait is megismertették 
az érdeklődőkkel. Áprilisban még vár rájuk egy 
komlói fellépés a Térségi Gyermek Néptánc
fesztiválon, ahol zsűri is értékeli majd koreo

gráfiájukat, illetve a pécsi Kossuth téren egy 
húsvétváró programon fognak bemutatkozni a 
gyermekcsoporttal. A május sem marad ese
mény nélkül, hiszen számos kisebb, közeli 
meghívás vár rájuk, és vendégül látják majd a 
garamszentgyörgyi tánccsoport tagjait is.
Nagy feladatot tartogat a nyár is: júliusra Gö
rögországba kaptak meghívást, ahol a Magyar 
hét programjában fogják képviselni térségün
ket. Július 22-től kerül megrendezésre Kapol- 
cson a Művészetek Völgye fesztivál, ahol a 
táncbemutatón kívül játszóház keretében talál
kozhatnak velük, itt szintén vidékünk táncait 
fogják népszerűsíteni. Augusztusban Erdélybe 
utaznak szintén egy fesztiválra, majd egy hetet

töltenek Máréfalván, közös tánctáborban az er
délyi fiatalokkal. Itt az előző évek során tanult 
erdélyi dialektus táncanyagából egy táncjáté
kot fognak tanulni, mely régi székelyföldi le
gendákat mesél el. A vendéglátást még ebben 
a hónapban viszonozzák: augusztus 11-től er
délyi és felvidéki fiatalok részvételével közös 
tánctábort szerveznek a Dombay-tónál, ahol 
váiják mindazokat az érdeklődőket is, akik a 
helyi táncokon kívül felvidéki, (Garamszent- 
györgy) és erdélyi testvértelepülésünk (Máré- 
falva) táncaival, kultúrájával is szívesen 
ismerkednének.

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 
2011. április 18-án, 19-én és 20-án 

8:00-15:00 óra között
Várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, 

akik betöltötték 2. életévüket és édesanyjuk 
• dolgozik vagy

• nappali tagozaton tanul

A beiratkozás helye: Gesztenyés úti óvoda 
A beiratkozáshoz kérjük hozza magával:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• személyi igazolványukat

• gyermeke lakcímkártyáját
• igazolást az édesanya munkahelyéről vagy

• amennyiben tanul, iskolalátogatási igazolást

Kroh Adrienn intézményegység-vezető

HÚSVÉTVÁRÓ 
BARKÁCSDÉLUTÁN AZ

ÓVODÁBAN
2011. április 18-án 15:30-tól

• Tojásfestés
• Nyulacskák, tojástartók stb. készítése csuhéból
• Papírcsodák
•Az udvaron: nyuszisimogatás, angol népi játé
kok a firSTeps nyelviskola tanáraival (egg race, 
egg hunting), angol nyuszisimogató énekek

Szeretettel várjuk az érdeklődő 
gyerekeket és szüleiket!
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A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI 
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 

SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÍREI
Népdaléneklési verseny

Iskolánk február 28-án népdaléneklési versenyt rendezett. Tanulóink 
szép számmal jelentkeztek a megmérettetésre: összesen 30 fő nevezett. 
A zsűri tagjai voltak: Tolnai Zoltánné Babi néni, a Kodolányi János 
AMK Általános Iskola tanítója, Perényi Lívia tanárnő és ;//. Apaceller 
Józ.ve/kollégiumi nevelőtanár. A versenyt az általános iskola által ren
dezett népdaléneklési verseny győztese, Busa Enikő, 6. osztályos tanuló 
nyitotta meg két népdallal, zengővárkonyi népviseletbe öltözve. Helye
zést a következő tanulók értek el:
Foglalkoztató csoport:
1. Nagy Tamás
2. Gyenis Zsuzsanna
3. Orsós Szandra
Különdíjat kapott: Orsós Brigitta
Általános és szakiskolások:
1. HarczAndre
2. Kliegl Eszter
3. Rácz Máté
A verseny résztvevői emléklapot és csokoládét kaptak, a helyezettek ok
levelet és tárgyjutalmat vehettek át. Az eredményhirdetés után zárásként 
Enikő vezetésével közösen elénekeltünk néhány ismertebb népdalt. Kö
szönjük Tóth Györgyi igazgatóasszonynak, hogy felkérésre biztosított ven
dégpedagógust a zsűribe, és a megnyitón felléphetett Busa Enikő tanuló. 

Tanulmányi verseny

Március 2-án Komlón rendezték meg a komplex tanulmányi verseny 
első fordulóját, amelynek célja az volt, hogy intézményünket a megyei 
versenyen a legjobb diákok képviseljék. Négy fős csapat indult: Kliegl 
Eszter és Rémes Krisztián 6. osztályos, Berezvai Péter és Tichy Csenge 
7. osztályos tanulók. A gyerekek év eleje óta folyamatosan készültek a 
versenyre. Természetismeretből egyéni, a többi tantárgyból csapatver
seny volt. Diákjaink a második helyezést érték el. A megyei versenyen 
iskolánkat képviseli Pécsváradról Tichy Csenge és Rémes Krisztián. 
Felkészítő pedagógusok: Perényi Lívia, Matuz Éva, Ecker Katalin.

Rajzpályázat

„Tavaszi nagytakarítás” címmel márciusban rajzpályázatot hirdettünk 
diákjaink számára. A téma a házban, a ház körül és a tágabb környeze
tünkben elvégezendő munkákról szólt. Sok szép alkotás érkezett be, 
amelyekből egy kiállítást is rendeztünk. Az első három helyezett és a 
különdíjas oklevelet és ajándékot kaptak. Az eredmények:
1. Pataki János
2. Gyenis Zsuzsanna
3. Keresztes Réka , Kalányos Zoltán
Különdíj: 1-2-3. csoport

TÁMOP - 3.2.11/10-1-2010-0026 
pályázat

Az „Egészséges életmód program” utolsó két témanapja is lezajlott. 
Február 23-án a „Szexualitás és az AIDS prevenció” címmel Fischerné 
Virág Éva tartott előadást. A létszám alapján a legnagyobb érdeklődés 
ezen a témanapon volt. A március 9-ei témanap az „Önismeret és konf
liktuskezelés” címet kapta. Az előadók Spirt Nikoletta és Scholtz Péter, 
a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. munkatársai voltak, akik interaktív, 
közérthető módon beszéltek a négy alapviselkedésről, melyeket szitu
ációsjátékokkal tettek még érthetőbbé. Az előadások sikerét mutatja az 
is, hogy többen érdeklődtek a programok folytatása felől. Ezúton is kö
szönjük a lehetőséget, hogy ezeket a délutánokat hasznosan, új ismere
teket szerezve tölthettük el, és közben jól érezték magukat a gyerekek. 
Témavezető pedagógus: Királyiné Pongrácz Anikó

Nemzeti ünnepünk

Március 11-én iskolánk nevelői és diákjai közös ünnepélyen emlékeztek 
meg 1848. március 15-ről. A színvonalas műsor betekintést nyújtott a 
főbb eseményekbe, és felcsendültek az ismerős katonaindulók, versek,

jelszavak is. A megemlékezéshez kapcsolódóan az 5-6. osztály Molnár 
József tanár úr szervezésével Az 1848-49-es szabadságharc katonái, 
fegyverei és zászlói címmel kiállítást rendeztek. A diákok saját készítésű 
rajzaik mellett az eseményhez kapcsolódó korabeli képekkel, írásokkal 
színesítették a tárlatot.

Rongyosbál...

Március elején a már szinte hagyománnyá vált „rongyosbálon” még 
egyszer magukra ölthették a gyermekek jelmezeiket és hangulatos tánc
cal, mókázással, farsangi fánk kóstolásával búcsúztatták a telet. Nagy 
készülődés előzte meg rendezvényünket, melyen közös műsort adtak 
elő a gyerekek, majd érdekes jelmezekben vonultak fel a tanáménikkel 
együtt és játékos vetélkedőn mérték össze ügyességüket. A délután el
maradhatatlan eseménye a székes, seprüs és kukoricás tánc volt. A gye
rekek fantáziáját és kézügyességét dicséri a sok szép, egyedi jelmez. 
Az ünneplésből nem maradhattak ki a szülők sem, akik finomabbnál fi
nomabb süteményekkel készültek. A színes és kreatív jelmezek mellett 
a zenés ügyességi játékok mind-mind hozzásegítettek ahhoz, hogy fer
geteges legyen a bál hangulata. A szervezési munkát az értelmileg aka
dályozott osztályok 8,9-10, 5-6 osztályos tanulói és pedagógusai, 
valamint a kollégiumi Katica csoport növendékei vállalták magukra.

ÖKO- Kuckó

„Humán világkrízis” címmel részt vettünk a Zöld - Híd Alapítvány in
teraktív foglalkozásán. Új ismereteket szereztünk a túlnépesedés, a sze
génység, az éhínség, iskolázatlanság, migráció, emberi jogok, 
civilizációs betegségek, terrorizmus és fegyverkezés globális problé
maköreivel kapcsolatban. Szituációs játékot játszottunk, melynek se
gítségével belebújhattunk a világ különféle társadalmi helyzetében élő 
fiatalok bőrébe. Emellett figyelemfelkeltő plakátokat készítettünk, és 
létrehozhattuk a képzeletbeli bolygónkat, ahol az általunk megalkotott 
jogok és törvények szerint élhetnénk.

A Víz világnapja

„Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”- írta Saint-Exu- 
péry a vízről. Minden évben más jelmondat jegyében zajlik a megem
lékezés létünk nélkülözhetetlen eleméről, a vízről. 2011-ben a 
rendezvénysorozat jelmondata: „Víz a városokért”. E mottó jegyében 
megrendezett interaktív kiállításon vettünk részt a Pécsi Tudásközpont
ban. Hallhattuk egy ausztrál vízesés dübörgését, közelről láttuk a zúz
mara fagykristályait. Megtudtuk, hány liter víz kell egy hamburger 
előállításához, mezítlábas sétát tettünk egy vizes ösvényen. Izgalmas 
installációkkal, játékokkal tarkított kiállítást láttunk, amely segített fel
ismerni, megérteni a viz nélkülözhetetlenségét.

Sport

Március 21-én kosárlabda jamborin mérhették össze tudásukat diákjaink 
és nevelőik. Három versenyszámban indulhattak: büntetődobó, pont
szerző és csapatjáték. A délután vidám hangulatban telt, ahol a verseny
szám győztesei oklevelet és édességet kaptak az eredményes 
versenyzésükért.

Összeállították:
Mesterné Magyar Andrea, Kolmann Éva.Pichler Tamásné



XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM • 2011. ÁPRILIS 7

Nagy sikerrel zárt az első Pécsváradi Esküvő Élménynap
A barátságtalan időjárás és a szombati munka
nap nem szegte kedvét a látogatóknak - már fél 
háromkor sokan járták a standokat! Am az Él
ménynap sokkal több volt, mint kiállítás: él- 
ményszerűen, megkóstolva, kipróbálva, a 
szolgálatokkal személyesen elbeszélgetve, mun
kájukat „megízlelve” ismerkedhettek városunk 
rendezvényszervezési kínálatával. A művelődési 
központban első alkalommal - de biztosan nem 
utoljára! - szerveztünk kifejezetten városmarke
ting céllal egy olyan programot, mely a hasznos 
információkon túl az igényes, változatos szóra
koztatást is felvállalta.

Hasonló rendezvényre nincs példa sehol - de 
hogy az ötlet életképes, arra a rengeteg pozitív 
visszajelzés, a lelkes hangulat, a sok vendég a 
bizonyíték. Külön öröm, hogy mind a kiállító 
vállalkozók, mind a helyi és távolról érkezett 
látogatók (szekszárdi, szigetvári, villányi ven
dégeink is voltak!) sikeresnek ítélték az él
ménynapot. A Pécsi Esküvő Kiállításon 
regisztrált 178 pár közül is sokan eljöttek fel
használva tiszteletjegyüket - és nagyon elége
detten távoztak. A sikerért megdolgoztak a 
Pécsváradi Esküvő partnerei: profi kiállítókat 
sejtető standokat építettek, egész délután fo
gadták a vendégeket, készítették a frizurát, 
sminket, köröm- és testdíszeket, kóstoltatták a 
finomságokat, hasznos tanácsokat adtak, vagy 
éppen színvonalas produkciókkal szórakoztat
ták a nagyérdeműt.
Az ifjú pár és a kislányok bevonulásával vette 
kezdetét a hivatalos program, dr. Bíró Ferenc 
polgármester úr köszöntője. Majd a szertartásra 
kínált program részesei lehettünk: az iskola di
ákjai, Árvái Dorottya és Busa Enikő szavaltak 
és énekeltek, Apaceller Péter és Apaceller-Czi- 
gola Orsolya pedig a szertartás egyes esemé
nyeihez illő dalokat adtak elő. A Zengő Néptánc 
Egyesület táncosai már a lakodalomra hangol
tak rá: a vendégek is táncra perdültek. A nász
menet vonulása sem maradt el (csak a hintózás 
és galambreptetés az eső miatt...), az ifjú pár
nak pedig a furészeléssel és kenyéretetéssel is 
meg kellett birkóznia, míg visszajuthattunk a te
rembe, a Pécsváradi Női Kamarakórus gyönyö
rű koncertjére. A rétest sütő asszonyok eljárták 
a szakácsok táncát és megmozgatták ismét a kö
zönséget. Tibenszkyné Stolcz Mária anyakönyv
vezető órákon keresztül állta a jegyespárok 
rohamát és látta el őket hasznos információkkal. 
Sok vendége volt a teázónak, a helyi tea és méz 
ízlett és jól fogyott - mig Vértes Lászlóné kiál
lításában gyönyörködtek vagy Lévai Gábor 
profi előadását figyelték a vendégek. A program 
csúcspontja a divatbemutató volt: a SÉVA Di
vatáru kínálatát gyönyörűen sminkelt-fodrá- 
szolt hölgyek és urak mutatták be fergeteges 
sikert aratva: a modellek is mind pécsváradiak 
voltak. És éppen ez a Pécsvárad Esküvő Él
ménynap egyik legnagyobb tapasztalata: Pécs
váradon minden adott, ami a sikeres rendezvény 
feltétele, mi, pécsváradiak mindent meg tudunk 
valósítani saját erőből, profi színvonalon. A má
sik nagy tapasztalat, hogy igenis lehet gazdasági 
szempontot és színvonalas szórakoztatást, egyé
ni érdeket és városi szándékot összegyeztetni és 
eredményesen működtetni. S végül a harmadik 
tanulság: a pécsváradiak képesek összefogni, 
együtt dolgozni a közös ügy sikeréért!

S hogy kik dolgoztak a Pécsváradi Esküvő Él
ménynap sikerén? Mindenek előtt a kiállítók, 
akik sok-sok órát töltöttek a megszervezéssel, 
felkészüléssel, berendezéssel és lebonyolítás
sal: Vendula Esküvőszervező és Virág, Zengő 
Cukrászda, Pécsváradi Vár, Háromsziget-ta- 
vak, Művelődési Központ, Várszálló és Étte
rem, Gesztenyés Vendéglő, Óvári Sátor, Wdlter 
Pince, Apsons Zenekar, Diadém Szalon, SÉVA 
Divatáru, STIM Ékszer, Máriusz Fodrászat, 
Andrics Aliz manikűr, Balázs Anita kozmetikus, 
Lévai Gábor fotográfus, Füri Videó, Deér 
Árnál fazekas, Kempfné Mayer Szilvia animá- 
tor, Völgység-Hegyhát Takarék. A rendezvény 
előkészítésében a gyakorlati ötletekért Nagyné 
Mayer Ágnesnek, a művelődési központ intéz
ményvezetőjének, a papír- és háttérmunkáért 
Müller Zsuzsanna Tourinform irodavezetőnek 
tartozunk nagy köszönettel. A lebonyolításban 
óriási segítséget nyújtott a művelődési központ 
teljes gárdája, hálás köszönet érte mindenki
nek. Külön köszönjük Böröcz Lívia ifjúsági re
ferens sok segítségét, aki a PIFÖ-aktivisták és 
gyakornokok bevonásával tette lehetővé a 
jegyárusítást és a teázó működését. Köszönet 
Jagados Diának és Szekeres Attilának, akik 
egész nap Játszották” az ifjú pár szerepét - 
vállalva minden kihívást. Köszönet a nyugdí
jas klub tagjainak az isteni rétesért - külön kö
szönjük Beckerné Erzsi munkáját, aki intézte 
a bevásárlást és 200 rétest előre megsütött! 
Köszönet Kárpátiné Kovács Zitának a rétessü
tők beszervezéésért. Köszönet a Zengő Cuk
rászda ízletes süteményeiért, különleges 
bonbonjaiért és a Gesztenyés Vendéglő kiváló 
töltött káposztájáért, melyet ajándékként osz
tottak szét a vendékeg között - őszinte elisme
rést aratva. Köszönjük az Apsons zenekarnak, 
elősorban Apaceller Péternek az egész napi 
szolgálatot a technika mellett és a zenék válo
gatását, és persze a kiváló muzsikát. Köszönet 
Tibenszkyné Stolcz Mária anyakönyv-vezető- 
nek a támogatásért: a reklámért, a szakanya
gért és a jelenlétért. Köszönet Katonáné 
Gunszt Andreának a népszokások bemutatásá
ért, a vőfély megtalálásáért, a sok ötletért. Kö
szönet Kempfné Mayer Szilviának és Bősz 
Zoltánnénak a gyerekeknek kínált tartalmas 
programért. Köszönet Gulyás Antinak elszánt

ságáért - kár, hogy az időjárás nem engedte a 
hintózást... A nagy sikerű divatbemutató szer
vezéséért Máriusz Andreát illeti óriási köszö
net! Köszönjük Schiszlerné Éva bátorságát, 
hogy biztosította a szebbnél szebb ruhákat, kö
szönet az ifjú pár és a modellek szépségéről 
gondoskodó Máriusz Fodrászatnak: Józsinak, 
Andinak és Anitának, Balázs Anita kozmeti
kusnak és Andrics Aliz manikűrösnek. Kö
szönjék Ruder Évának a gyönyörű csokrokat! 
Köszönet a modelleket öltöztető hölgyeknek a 
segitségért: Máriusz Anitának, Moscnitzka 
Zsuzsának, Scheichné Marikának és Schiszler 
Évinek. No, és persze külön köszönet a model
leknek, név szerint: Bálint Rita, Boros Vivien, 
Bőszné Zsuzsa, Breitenbach Andrea, Csík Sán
dor, Dékányné Ibolya, Hengl Dóri, Jagados 
Dominika, Mártuszné Anci, Máriusz Dorina, 
Máriusz Viki, Márton Krisztián, Scheich Mó
nika, Réder Zsófi, Schweitzer Laura. Köszönet 
a Pécsváradi Polgárőr Egyesületnek a jelen
létért, a biztonságért!

Tehát várjuk Önöket jövőre is a II. Pécsváradi 
Esküvő Élménynapon!

A szervezők nevében az ötletadó 
Gászné Bősz Bernadett

KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 
Pécsvárad időskorú lakosságának 

szociális helyzetéről 

Tisztelt Pécsváradi Polgárok!

Hamarosan egy kérdőívet fogunk eljuttatni 
minden 60 év feletti pécsváradi lakoshoz. A 
névtelenséget biztosító, postai úton kiküldött 
kérdőívek segítségével szeretnénk felmérni 
a szociális szolgáltatások tervezéséhez és 
megszervezéséhez a helyi szükségleteket. 
Célunk a helyi szociálpolitikai stratégia ki
alakítása, így minden rászoruló idős sze
mély által egyenlő eséllyel elérhető, magas 
szakmai színvonalú szociális szolgáltatás 
biztosítása helyi szinten.

A kitöltött kérdőívet kérjük 2011. május 20 
-ig a Művelődési Központban, az Egész
ségügyi Centrumban vagy a Gondozási 
Központban elhelyezett gyűjtőládába be
dobni.

Közreműködésüket előre is köszönjük! 
Pécsvárad Város Önkormányzatának 

Gondozási Központja

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

Fullér Gergő Zoltán
Szül.: 2011. március 20.

Kresz Dalma
Szül.: 2011. február 27.
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Zsolnay, Nyolcak, Tudásközpont... avagy 
mennyire ismeri Ön Pécset?

2010 Európa Kulturális Fővárosát keresték fel 
ötvenen a Pécsváradi Várbaráti Kör szervezé
sében. (Képünkön) Ősszel egy vihar fújta szét 
a programot, két hete tavaszi verőfény fogadta 
a szomszédolókat. A kör több alkalommal 
szervezett már pécsi látogatást, így járták be a 
püspöki palotát, az ókeresztény emlékeket, a 
Klimó Könyvtárat. Most Pécs új kulturális in
tézményeit keresték fel a Zsolnay Kulturális 
Negyedben: a modem építészet és a praktikum 
ötvözetét látták a Kodály Központ hangver
seny- és konferencia termeiben. Lenyűgöző 
Pécs rég várt koncertterme, többen már hang
versenyen is kipróbálták a pompás akusztikát. 
A Tudásközpont könyvtárai után átsétáltak a 
Zsolnay Gyárba, ahol a Gyugyi Gyűjteményt 
tekintették meg. Végül a Nyolcak képeivel zár
ták a napot a Modem Magyar Képtárban, meg
állapítva, nem is kell olyan messzire utaznia 
annak, aki csodákat akar látni.

HÍREK RÖVIDEN
Jaki Sándor Teodóz atya látogatása.

Jaki Sándor Teodóz atya járt februárban Pécs- 
váradon. A győri bencés szerzetes teológia és 
énektanár, de leginkább a moldvai csángó egy
házi és népzene gyűjtőjeként ismert, könyve is 
megjelent ebben a témában. Meghitt beszélge
tésen látták vendégül a pécsváradi egyházköz
ség tagjai, akikben mély nyomott hagyott a 
karizmatikus pap látogatása.

A Pécsváradi Nyugdíjasklub programjai.

• Klubnap'. Soron következő klubnapunkat 
április 12-én, 16 órakor tartjuk. Vendégünk: 
Dr. Forrai Márta belgyógyász, természet- 
gyógyász. Minden érdeklődőt szeretettel vá
runk.
• Férfinap'. Májusi 10-ei klubnapunkon a 
hölgyek viszonozzák a nőnapi köszöntéseket. 
A férfinap alkalmával meglepetésműsorral 
kedveskednek a klub férfi tagjainak.
• Kirándulás'. Egyesületünk ez évi nyári ki

rándulását Orosháza-Gyopárosfürdőre szerve
zi június 27-30. között. A négynapos program 
során városnézésre, gyógyfürdőzésre, valamint 
a nagymágocsi nyugdíjasklub meglátogatására 
is sor kerül. Részletekről a klub vezetőségénél 
lehet érdeklődni.

A Mozgáskorlátozottak klubja és 
egyesülete programjai.

• Fogadónapok', április 5, 14-15; április 21, 
9-12; május 3, 14-15.
Kérjük, idei tagdíjaikat a fogadónapokon szí
veskedjenek befizetni!
• Vezetőségi megbeszélés: április 5, 13.00
• Klubnapok: április 5,15.00; május 3,15.00
• Kiállítás: A Mozgáskorlátozottak Helyi 
Egyesülete és Klubja tagjainak kreatív kézmű
ves munkáiból nyílik kiállítás április 14-én, 
17.00-kor a művelődési házban. A kiállítás má
jus 1-ig tekinthető meg. Mindenkit szeretettel 
várunk.

A Pécsváradi Várbaráti Kör programjai.

• Május 7-én a hagyományos Peónia Túra a 
Dombay-tótól indul 10 órakor, és a Zengő tan
ösvényen haladva tart a régi dűlőkön át a ba
zsarózsák felé majd, a Zengő csúcsra. A 
tanösvény tábláinál tartanak pihenőket és is
merkednek a helyek nevezetességeivel. A rész
letekről majd a képújságban olvashatunk.
• A Baltikum-útiterv iránt érdeklődők szá
mára április 18-án 17 órakor tart megbeszélést 
a Pécsváradi Várbaráti Kör a művelődési ház
ban.
• Új képeslapot adott ki a vár szezonnyitá
sára az egyesület. A lap madártávlatból ábrá
zolja a várat és környékét. Kapható a 
vármúzeumban.

Múltunkat kutatva
„Kell legyen egy szent hagyaték /Mely össze
tartja a hazát/Ezért hagyok a népemre én / Egy 
csodálatos Koronát"

Cserkészcsapatunk és néhány szimpatizánsa 
március 5-én, szombaton Budapestre látogatott. 
A cserkészies nevelés nagy hangsúlyt fektet a 
hazaszeretetre, illetve nemzeti jelképeink isme
retére is. A gyermekek természetesen találkoz
hatnak ezekkel az iskolai tankönyvekben vagy 
egyéb kiadványokban, de mindemellett fontos
nak tartottam, hogy cserkészkeretek között is le

gyenek testközeli élményeink hazánk fontos he
lyeivel, jelképeivel. Hosszas szervezés után si
került összehozni egy ilyen kirándulást. 
Megnéztük a Hősök terét, a Parlamentet (és 
ezen belül a Szent Koronát, a jogart, az ország
almát és a kardot), majd a Városligeten végig
sétálva a Közlekedési Múzeumot. Mindeközben 
jobban megismertük egymást, beszélgettünk, 
játszottunk.
Számomra hatalmas élmény volt látni a lelkese
dést az arcukon, végignézni rajtuk és látni a sze
mükön, hogy milyen izgatottak voltak már a

vonatra való felszálláskor. Külön köszönettel tar
tozom a sok segítségért parancsnokunknak, Antal 
Géza Apát úrnak, Tóth Györgyi igazgatónőnek 
és Rattingné Gerst Gyöngyi iskolatitkámőnek. 
Továbbá a kiscserkészek gardírozásáért, egyben- 
tartásáért Bayer Zoltánt, Bosnyák Jánost, Elek 
Virágot, Szőke Ferencet, Szőke Szilviát illeti kö
szönet. Örülök, hogy a cserkészélet mindig sok 
új ismeretséggel és ezáltal barátsággal ajándékoz 
meg. Remélem, sokaknak vált még életre szóló 
élménnyé ez a nap,és sok kiránduláson vehetünk 
még részt együtt! Réder Zsófia óv.
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A „FÖLD ÓRAJA” már Pécsváradon is ... $
Ausztráliából 2007-ben indult el a mára az 
egész világon népszerűvé vált környezetvédel
mi program. A leckét kezdjük megtanulni. Kez
detben a zöldek hívták fel a figyelmet a 
környezetszennyezés káros hatásaira, a termé
szeti értékek védelmére, az ember életterének 
drámai csökkenésére, és még sorolhatnánk a 
mára egyre többünk számára érthetővé és érez
hetővé vált problémákat. Magyarország 2004- 
ben csatlakozott a „Föld Órája” programhoz, 
amit a WWF (World Wide Found Fór Natúré - 
Természetvédelmi Világalap) szervezetei koor
dinálnak szerte a világban. E napnak a lényege, 
hogy felhívja a figyelmet a fények által okozott 
természeti károsodásra. Hogy csak egyet említ
sünk a sok közül: a fény szennyezés következ
ményeként a madarak tájékozódási képessége

Az Önkéntesség Európai Éve: 2011
Az Európai Tanács 2009. novemberi határozata 
alapján 2011 az Önkéntesség Európai Eve lett. 
Az önkéntes tevékenység a közös jó érdekében, 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik. Nem 
helyettesíti a segítő tevékenységekre specializá
lódott intézmények fizetett munkaerőit, inkább 
hozzáadott érték lehet. Ezért a hatékonyság ér
dekében fontos feltétel a harmonikus együttmű
ködés. Az önkéntesség Nyugat-Európában 
széles körben elterjedt. Vállalásához hit és bi
zalom szükséges, hogy jobbá és szebbé tegyük 
környezetünket.
A nemzetközi tapasztalatok szerint az önkéntes
ség széles társadalmi rétegeket érinthet. A gyer
mekek önkéntes tevékenykedése során olyan 
felnőtté szocializálódhatnak, akik később a kö
zösség aktív tagjai és segítői lehetnek. A nyug
díjasok számára az önkéntesség a passzivitás és 
a magány elkerülését, a segítő tevékenység pe
dig pozitív feltöltődést is eredményezhet. A ha
zai felmérések és kutatások eredményei 
mutatják, hogy pl. 2004-ben a 14 éven felüli la
kosság 40%-ban kapcsolódott be valamilyen ön
kéntes tevékenységbe, mely magánszemélyek és 
intézmények javára történt. Városunkban is egy
re több a másokon segíteni akarók száma.
Az önkéntes tevékenységeknek számos haszna, 
célkitűzése lehet. Ilyen:
- a kirekesztődés veszélyeinek csökkentése
- a társadalmi beilleszkedést segítése
- idős emberek számára végzett segítő tevé
kenység törődéssel, lelki támasznyújtással
- a különböző szenvedélybetegek (alkohol, 
drog, játékfuggőség) elirányítása megfelelő se
gítő szervezetekhez, intézményekhez

olyannyira megromlik, hogy nem találnak köl
tőhelyükre, azaz fajok pusztulhatnak ki ennek 
következtében. De a villamos energia előállítá
sához szükséges természetkárosító hatások so
kaságát is említhetnénk...
A szervezőknek sikerült elérniük, hogy a kez
detektől egyre többen csatlakozzanak e prog
ramhoz. Pénzben kifej ezhetetlen az az 
energiamennyiség, amit csak ebben az egy órá
ban megspórol a világ és nyer az őt körülölelő 
természet. Elsötétülnek a nagyvárosok legis
mertebb épületei is egy órára. A Sydney Opera
ház, a párizsi Eiffel-torony, a new yorki Empire 
State Bilding, a gizai piramisok, a londoni Bu- 
ckingham-palota és a budapesti hidak, a királyi 
palota, a pécsi Dzsámi, és még sorolhatnánk... 
A felhívásban az is szerepel, hogy egyénenként,

- környezetünk szépítése, hagyományok meg
őrzése
- közösségformáló kezdeményezések támoga
tása
Mindez töredéke csak a sokrétű és éppen aktu
ális feladatoknak.
Városunkban 30 éve alakult meg a Pécsváradi 
Várbaráti Kör. Tevékenységükkel biztosítják a 
város történelmi értékeinek megóvását, a kör
nyező természet védelmét, kulturális és szellemi 
értékeink dokumentálását. A szervezetet tevé
kenységük elismeréseképpen, a 30 éves jubile
umi év kapcsán emeltem ki, mindezzel nem 
kisebbítve az egyre szaporodó egyéb szerveze
tek hasznos és segítő önkéntes vállalásait. Kö
szönettel kell említeni a civil szervezetek 
működését támogató Pécsvárad Város Önkor
mányzatát, az önkéntesen segítő helyi vállalko
zókat, a városszépítő tevékenységeket szervező 
és a rászorulókat támogató Közösségi Kerék
asztal munkáját, és nem utolsósorban Pécsvárad 
azon polgárait, akik adójuk 1%-val támogatják 
a segítő szervezeteket.
Nem kis számban vannak városunkban olyan 
személyek is, akik szervezett kereteken kívül is 
feladatuknak érzik mások segítő támogatását, 
közvetlen környezetük szépítését. Önkéntes te
vékenységüket kéijük, fogadják a kölcsönös se
gítés szellemében azok is, akik intézményi 
keretek között látnak el sokoldalú támogató fel
adatokat! Minden életkorú önkéntes - a segítő 
tevékenység során - fejleszti saját személyiségét 
is, kapcsolatokat épít és segít a rászorulóknak.

Bátaszéki Ferencné

mi emberek is hozzájárulhatunk e naphoz, az
zal, hogy a megadott időben otthonainkban 
„gyertyafényes együttlétet” tartunk, kikapcsol
juk a nélkülözhető fogyasztókat.
Ez évtől Pécsvárad is csatlakozott e nemes ese
ményhez. Mint azt dr. Bíró Ferenc polgármes
ter elmondta: március 26-án, szombaton 8.30 
órakor Benkő László kikapcsolta a vár és a ró
mai katolikus templom díszkivilágítását. A ta
karékosságjegyében született döntés a további 
díszkivilágítást illetően is. Ezután az említett 
épületek pénteken, szombaton és vasárnap 0 
óra 30 percig, illetve az állami és egyházi ün
nepek alkalmával lesznek megvilágítva. Kérjük 
a pécsváradiak megértését.

D.K.

FOGYASZTÓVÉDELMI
TANÁCSADÁS

PÉCSVÁRADON

Az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület Baranya megyei 

szervezete
(7621 Pécs, Apácza u. 15.

Tel.: 72/211-299)

INGYENES
fogyasztóvédelmi tanácsadást 

tart

a Pécsváradi Polgármesteri Hi
vatal II. emeleti tanácstermében 
minden hónap második keddjén, 

10-14 óra között.

Forduljanak bizalommal a kereske
delmi, vendéglátó, közüzemi és 
egyéb szolgáltatások kapcsán fel
merülő kérdéseikkel, problémáikkal 
az ott jelenlévő munkatársakhoz.
A fenti időpontban a 30/585-3306 
mobilszámon is információt nyúj
tunk.

CSALÁDI ZARÁNDOKLAT A SKÓCIAI SZENT MARGIT UTÓN
Minden túratársnak, akit régmúlt történelmünk érdekel!

2011. május 1. vasárnap
A Magyarországon született, anyai ágon az Árpád házból származó SKÓCIAI SZT. MARGIT (10457-1093), 
a skótok máig köztiszteletnek örvendő királynéja itthon alig ismert. Az ő tiszteletére létesült a születési helyét (Réka- 
vár) is érintő emlékűt, mely Baranya északi részén, a Keleti Mecsekben, Mecseknádasd és Pécsvárad között húzódik.
A családi zarándoklat a Magyar Zarándokút e szakaszának ünnepélyes avatása.
A zarándoklat kezdőpontja: Mecseknádasd r.k. plébániatemploma.
Találkozó: 10 óra 30 perckor.
Útvonal: Mecseknádasd - Szt. Margit kereszt - Réka-vár - Hosszú-tető - Vadászlak - Réka-völgy 
- Szép Ilonka kilátó - Antalkép - Pécsvárad.
Az útvonal hossza: 13 km, szintemelkedés 380 m. Menetidő: kb.: 3 - 3 és fél óra.
Pécsvárad a város napját ünnepli ekkor.
A zarándokokat szeretettel várják az ezeréves várkápolnában és a Várkertben.
A kezdőpont megközelíthető:

Budapestről (Népliget) a 7,05-kor Pécsre induló autóbusszal (érk:9,52), Pécsről: a 9,25-kor induló autóbusszal (érk 
Hazatérés:

Pécsváradról autóbusz indul: Budapest felé: 16.26, 16.51, 17.51-kor, Pécs felé: 16.55, 17.57, 18.55-kor

1989 2009

20 éve Skóciai 
szt. Margit útján

10,02).
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SPORTHÍREK
LABDARÚGÁS

Megyei I.
16. forduló:
Pécsvárad - Szederkény 2-2 (1 -0)
G.: Krapecz (2).
17. forduló:
Pécsvárad - Kétújfalu 4-0 (2-0)
G.: Schvedics, Krapecz, Tóth D., Kiss J.
18. forduló:
Lánycsók - Pécsvárad 1-0 (1-0)
A felnőtt csapat jelenleg huszonöt ponttal a 
nyolcadik helyen áll.
Ifi
15. forduló:
Lánycsók - Pécsvárad 0-3 (0-0)
G.: Varga, Kőszegi (2).
16. forduló:
Pécsvárad - Hosszúhetény 3-2 (1-0)
G.: Schaffer, Varga, Kőszegi.
Az együttes a csoportjában kilenc csapat közül 
az ötödik helyen áll huszonkét ponttal.
Serdülő
15. forduló:
Lánycsók - Pécsvárad 2-1 (2-1)
G.: Völgyi.
16. forduló:
Pécsvárad - Hosszúhetény 9-0 (5-0)
G.: Völgyi (4), Keszler (2), Tamás, Papp D., 
Kisföldi.
A serdülő csoportjában a harmadik helyen áll 
harminc ponttal.

Friesz Péter

KÉZILABDA

Felnőtt csapat
A tavaszi fordulót a megyés felnőtt kézilabdás 
lányok jó eredményekkel kezdték. Eddigi mér
kőzéseiket mind idegenben játszották. Sziget
vár csapatát 43:18-ra győzték le. Mágocson 
25:16-ra nyertek, míg Vörös Meteor ellen 
30:17-re, Sellyén pedig 39:20-ra verték meg a 
hazai csapatot. Gratulálok a csapatnak!

Hegedűs Tímea 
edző

Kézilabda utánpótlás

Pécsvárad ifi - Hosszúhetény 19-26 78-8/ 
Pécsvárad: Sándor - Grénus 3, Szemmelrock, 
Farkas 2, Gyenis Patrícia 3, Gyenis Alexandra 
5, Brand 1
Csere: Gebhardt (K), Bajorics 1, Puska, Werb, 
Lukács, Nagy E. 4, Amold 
Remek első félidő, a másodikban kapitális hi
bákat követtünk el, amit könyörtelenül kihasz
nált ellenfelünk.

Komló - Pécsvárad fi 21-34/10-16/ 
Pécsvárad: Sándor - Grénus 5, Szemmelrock 
7, Nagy E. 3, Gyenis Patrícia 5, Gyenis Ale

xandra 4, Brand 2
Csere: Gebhardt, Péter (K), Farkas 2, Amold 
1, Nagy Nóra 1, Werb 4, Lukács 
Minden siker az önbecsülésünket növeli. A 
győzelmek tovább érlelik ezt a közösséget.

Pécsvárad fi - Siklós 28 - 41 711-21/ 
Pécsvárad: Péter-Grénus 1, Szemmelrock 8, 
Nagy Evelin 1, Gyenis Patrícia 1, Gyenis Ale
xandra 10, Brand 4
Csere: Sándor - Gebhardt (K), Farkas 1, Pus
ka, Werb 2, Lukács, Nagy Nóra 
A csapatépítés években mérhető folyamat, ezt 
bizonyította ellenfelünk, míg mi az út közepén 
járunk.

Országos Serdülő Bajnokság
Nagykanizsa - Pécsvárad 8-25 74-12/ 
Pécsvárad: Péter - Grénus 6, Szemmelrock 4, 
Farkas 2, Gyenis P. 1, Nagy E. 7, Brand 2 
Csere: Sándor - Gebhardt (K), Puska, Werb 2, 
Lukács

Pécsvárad - Marcali 24- 17 711-6/ 
Pécsvárad: Péter - Lukács, Szemmelrock 1, 
Farkas 3, Gyenis Patrícia 4, Gyenis Alexandra 
10, Brand 1
Csere: Sándor - Gebhardt (K), Puska, Kis Ra- 
dó 1, Werb 4, Istókovics 
Nagyon összeszedetten, koncentráltan kézilab
dáztunk. Végjátékban egyéni hibáink után fel
jött a Marcali.

Pécsvárad - UKSE Szekszárd 34-21 /21-9/ 
Pécsvárad: Gebhardt - Lukács 5, Szemmel
rock 5, Farkas 6, Gyenis Patrícia 3, Gyenis 
Alexandra 4, Brand 4
Csere: Sándor - Péter (K), Puska 3, Kis Radó, 
Werb 4, Nagy E.
Küzdelmes mérkőzésen, nem jó játékkal, de ha
talmas szívvel és akarattal, valamint szurkoló
ink hathatós támogatásával sikerült győznünk, 
ezért ezt a sikert nekik ajánlom.

Szekszárdi FGKC - Pécsvárad 28 — 34 712-14/ 
Pécsvárad: Siska - Lukács, Werb 8, Farkas 3, 
Gyenis Patrícia 6, Gyenis Alexandra 11, Brand 
6
Csere: Péter - Sándor (K), Puska, Istókovics 
Mindenki azt játszotta, amit kell, és amivel leg
többet segít az együttesen, ez a helyes út, ezen 
kell járnunk ahhoz, hogy céljainkat elérjük.

Tornát nyert U13 csapatunk
Marcaliban nemzetközi leány kézilabda tornát 
rendeztek Helvécia Kupa néven.
Pécsváradi eredmények:
Pécsvárad - HRK Kosaca (montenegrói)

14-17
Pécsvárad - Marcali 18-13
Pécsvárad - Siófok 37-7

A csapat tagjai: Sándor Henrietta, Lieber 
Krisztina, Virágos Kitti, Grénus Gréta, Farkas

Bianka, Gyenis Patrícia, Werb Edina, Kozsán 
Vivien, Péter Szabó Lívia, Istókovics Laura, 
Nagypál Andrea, Puska Zsófi, Siska Santen. A 
torna legjobb kapusa címet Sándor Henrietta 
kapta.

Erinia Országos Kézilabda bajnokság
A Mecseknádasdon lebonyolitott régiós döntő 
végeredménye:
1. Mohács
2. Mecseknádasd - Pécsvárad
3. Marcali
4. Angyalföldi Sportiskola
5. Góna Lenti
Az első két helyezett jutott az országos elődön
tőbe.

A március 19-én Dorogon megrendezett elő
döntő eredményei:
Szegeddel döntetlent játszottunk, a Dunaújvá
rosi Sportiskolától vereséget szenvedtünk. Az 
utolsó mérkőzés döntött a második továbbju
tóról, ahol nem engedték, hogy nyerjünk, a 
mérkőzést az utolsó másodpercben lőtt góllal 
a Dorog nyerte. Ezért egy álommal kevesebb, 
nem sikerült az ország 8 legjobb csapata közé 
kerülnünk, de azért szép volt lányok!

Valentai Csaba 
utánpótlás edző

Húsvétváró kézműves 
kirakodó és játszóház
2011. április 15. péntek 15 órától 
művelődési központ, Pécsvárad

15-16 h - Szabad-e locsolni? 
Locsoló vers vetélkedő

Gyere, szavald el a locsolóversedet! 
A legszebb vers szavalóját 

könyvjutalomban részesítjük!
Fafaragó, ékszerész, gyékényszövő, 

gyöngyfűző, méhész, üvegfestő, 
fajáték készítő, csuhé-és kosárfonó 

kézművesek
és könyvárus részvételével

Kérünk mindenkit, 
aki tojást szeretne festeni, 

HOZZON MAGÁVAL 
ELEGENDŐ

KIFÚJT VAGY FŐTT TOJÁST!

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!
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Várhíradó
Tavaszi nyitás a várban!

Április 2-tól ismét teljes nyitvatartással, hétfő 
kivételével naponta 10-18 óra között várja 
vendégeit a kolostorvár!
A belépőjegy árak nem változtak: a teljes árú 
jegy 500 Ft, a kedvezményes 250 Ft. Pécsváradi 
lakosok továbbra is ingyen léphetnek a várba! 
A kiállításokon és történelmi-építészeti emlé
keken kívül folyamatos program-kínálattal 
várjuk vendégeinket: négyféle garantált prog
ramból válogathatnak, melyeket akár egyetlen 
érdeklődőnek is megtartunk! Részletek a pécs
váradi Tourinform irodában (tel: 72/466-487) 
vagy a www.pecsvarad.info.hu oldalon!

Folytatódik a KápoInaKultúra-sorozat is - a 
következő előadás:
2011. április 13.18 óra, várkápolna

„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Is
tennél, és Isten vala az Ige. "
KÖNYVEK KÖNYVE

Részletek a Bibliából és magyar költők bibliai 
tartalmú verseiből - lenyügző egységgé ková
csolva a Nevelők Háza Egyesület Vers- és Pró
zamondó Pedagógusok Műhelye előadásában.

Vendégkísérő tanfolyam - ingyenes vezeté- 
ses séták a városban és a várban

Minden várakozásunkat felülmúló érdeklődés 
mellett már javában folyik a vendégkísérő tanfo
lyam! A csaknem 40 hallgató elméleti és gyakor
lati foglalkozásokon sajátítja el a tudnivalókat, 
hogy majd felkészülten álljanak a Pécsváradra 
érkező vendégek szolgálatába.
A vizsga szintén elméleti és gyakorlati részből

tevődik össze. A gyakorlati vizsga során élesben 
kell bizonyítani a jelölteknek felkészültségüket: 
nyilvános vár- és városnéző séták során kell be
mutatniuk a vendégeknek a települést. 
Használják ki az alkalmat - vegyenek részt a 
vizsgasétákon!
Április 15-én 15-17 óra között, 16-17-én 10 és 
17 óra között minden egész órában indulnak a 
csoportok. Találkozás a várnál. Részvételi díj 
nincs! Önöket is szeretettel invitáljuk! Megkö
szönjük, ha részvételi szándékukat előztesen 
jelzik a Tourinform irodában.

firofoleps
Early English

angol napközis tanfolyamok óvodások és kisiskolások részére

Hely: Pécsvárad, Dombay tó,
Ideje: Június 20-24.^**'e«c»»«*^»> és július 4-8.

Jelentkezési határidő: május 1.
5 nap ára napi háromszori étkezéssel, 20 OOOFt.

BIBLIA TÁBOR
3-10 év közötti gyermekek részére 

Időpont: augusztus 22-26.
Helyszín: Dombay-tó, Zengő Ifjúsági Tábor 

Jelentkezési határidő: május 1.
5 nap ára napi háromszori étkezéssel: 16.000.-

A tábor színvonalát biztosítja az ökomenikus hát
terű, szakképzett és gyermekszerető csapat: lelké
szek, hittanoktató, tanárok és egy dadus.
A tábor naponta 8-tól 16 óráig tart.

Minden résztvevő kap egy INGYEN CD-t a tábor
ban tanult énekekkel és mesékkel.
Bővebb információ: 
www.firsteps.hu, 06707757032, 
czireka@gmail.com
A tábor támogatói: Család és Közösség Alapítvány, 
Tarkabarka Alapítvány, Europe’s Children

A tanfolyam 8-tól 16 óráig tart, ezután további egy órában 
felügyeletet biztosítunk (ami nincs a tábor árában)

A tanfolyam egy angol tanár vezetésével, több anyanyelvű tanár 
és diák valamint egy dadus segítségével fog működni.

Minden résztvevő kap egy CD-t a táborban tanult énekekkel, 
mondókákkal mesékkel.
www.firstcps.hu. tel: 06707757032. c-mail: C3tireka®gmail.com 

képek a tavalyi táborról megtekinthetők: www.flickr.com/photos/firsteps 

Támogatók: TARKABARKA Alapítvány. Europe's Children Org.

Intenzív angol 
kommunikációs Tréning

Július 11-15 között intenzív napi 2 órás 
angol kommunikációs tréning indul. 
Kismamáknak a tréning ideje alatt a szom
szédos teremben szakképzett pedagógus 
felügyelete mellett gyermekfelügyeletet 
biztosítunk. 300 Ft/alkalom/gyermek (kellő 
számú igénylő esetén)

A tréning helye: Fülep Lajos ÁMK Műve
lődési Központ 
A tanfolyam díja: 10 000 Ft 
+ 3000 Ft tananyag (munkafüzet, hang
anyag)

Jelentkezési határidő: május 1. 
Szintfelmérés: május 6-án pénteken 11 
órától, a művelődési házban
Szervező: Czirokné Higi Réka 
angol tanár, szakfordító

Érdeklődni lehet: 06707757032, 
czireka@gmail.com

http://www.pecsvarad.info.hu
http://www.firsteps.hu
mailto:czireka%40gmail.com
http://www.firstcps.hu
C3tireka%25c2%25aegmail.com
http://www.flickr.com/photos/firsteps
mailto:czireka%40gmail.com
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Válasszon KOMBI csomagjaink közül!
TRIÓ csomagok 3.900 Ft/hó-tól 
DUÓ csomagok 2.180 Ft/hó-tól 

Keresse ajánlatainkat!

tol.: 06-40/416-000, w»«y 1223 • null: lnfoetarr.hu • www.tarr.hu 
A tájékoztatás nem teljes UriL Az akció 2011.01.01-W visszavonásig érvénye* • TARR Kit lakossági etMIzetfi 

káréban. A feltüntetett árak bruttó havi (Mjafc, 1 éves hűségnyilatkozat vállalása esetén érvényesek.

A Pécsváradi Kistérségi Teleház 
alapfokú számítógépes 

tanfolyamot indít!

További információk:
Hétfőtől péntekig 13:00 és 16:00 között 

a Teleházban (művelődési központ, 5. terem).

Ha ebben az időpontban nem ér rá, 
akkor érdeklődhet

László Miklósnál a 06/20 279 86 94-es telefonszá
mon vagy a kisloszos@gmail.com emailcímen.

Teleház
HÁZI GONDOZÁS - BETEGÁPOLÁS TANFOLYAM

A Baranya Megyei Vöröskereszt 200 órás elméleti és gyakorlati képzés keretében tanfolyamot hirdet.

Modulok:
- betegápolási, beteggondozási ismeretek
- elsősegélynyújtó ismeretek
- személyiségfejlesztő, önismereti tréning
- szociális ismeretek
- gyakorlati lehetőség szociális otthonokban

A képzés végén a hallgatók vizsgát tehetnek, a sikeresen vizs
gázók magyar-angol-német nyelvű TANÚSÍTVÁNYT kapnak 

Érdeklődni és jelentkezni a
06-30/390-0105 vagy a 06-70/947-3274-es telefonszámon lehet.

PÉCSVÁRADI
POLGÁRŐRSÉG

r r

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 

Helyszírr.
Pécsvárad, művelődési központ 

Időpont:
2011. ÁPRILIS 5.
(Kedd), 16 óra

Továbbra is várjuk a 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

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

