
SZENT GYÖRGY HAVA KÉPEKBEN

Húsvétváró délutánon vehettek részt az 
érdeklődők április 15-én a művelődési 
központban. A programon kézműves kira
kodóvásár, játszóház várta a látogatókat, akik 
locsolóvers-mondásban is megcsillogtathatták 
tudásukat. A verseny győztese: Dóm Balázs.

A mozgáskorlátozottak egyesületi tagjainak és 
klubtagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás április 
második felében a művelődési ház üveges 
termében. A hímzések, gobelinek, gyöngyfűzés
sel készült ékszerek, patkóit tojások irigylésre 
méltó kézügyességről árulkodnak. Reméljük, 
lesz még alkalom megcsodálni az eddig rejtve 
maradt munkákat.

Idén is alkalom nyílt a Szent György Napi bor
versenyen arra, hogy a pécsváradi borgazdák 
szakmai zsűri elé tárják munkájuk gyümölcsét. 
Idén 39 termelő összesen 115 bormintával

nevezett. A legeredményesebb gazda 2011-ben 
Dobszai József lett, a legjobb fehérbor Simó 
Csaba, a legjobb olaszrizling Kreutz András, a 
legjobb vörösbor pedig Krammer János 
pincéjéből került ki. A napot a hagyományos 
borbál zárta, (képünkön) Támogatók: Agrobolt 
(Pécsvárad), Bagoly Csárda (Bállá László), Bál
lá Zoltán, Józsa Zoltán, Kodolányi János ÁMK 
Tanuszodája, Mecsek - Drog Kft., Mecseki Er
dészeti Zrt., Óvörös Borászati bolt (Pécs), 
Pécsváradi Aranycipó Kft., STIM Ékszer 
(Szabóné Tóka Ivett), Vas-Műszaki Bolt (Koch 
Lajos), Winkler és Tsa Kér. és Szóig. Bt., 
zöldségbolt (Schenk Emőné)

Két testvértelepülésünkről, Pannonhalmáról és 
a felvidéki Garamszentgyörgyről is érkeztek 
vendégek az idei Város Napjára, mely ezúttal 
május 1-jén került megrendezésre. így részt 
vehettek a pécsváradi németség körében hagyo
mányos Maifest ünnepen, ami a májusfa 
állítással vette kezdetét (képünkön).
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A várkertbe tervezett városnapi programokat 
idén sajnos elmosta az eső, a délutáni műsort 
így a művelődési központ nagytermében 
élvezhették az érdeklődők. Felléptek többek 
között a pannonhalmi mazsorettek, a garam- 
szentgyörgyi színjátszócsoport (képünkön) 
pedig vidám percekkel kárpótolta a nézőket a 
borús időjárásért cserébe.

A városnapi rendezvények elmaradhatatlan fellé
pői az Egészségügyi Központ dolgozói és barátai, 
akik méltán pályázhatnának a közönségdíjra. Idén 
piros-fekete jelmezben léptek fel. (képünkön) A 
nap támogatói: Bayemé Andrics Aliz, Digistar 
Kft., Haklik Annamária, II. Béla Középiskola, a 
KJAMK Tanuszodája, Mártusz Fodrászat, 
Mecsek-Drog Kft., Mecseki Erdészet Zrt., Révai 
Krisztina (kézműves), Szabóné Tóka Ivett, STIM 
Ékszer, Szentháromság Patika Pécsvárad, Tanya 
Csárda, Toi-toi, Világ Világossága Alapítvány, 
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet, Winkler 
és Tsa Kér. és Szóig. Bt., Zengő Autósiskola, 
Zepter

I. Várad-futás
Időpont, helyszín:
2011. május 29., Pécsvárad
(A május 1-jére tervezett, esős 
idő miatt elmaradt futam új 
időpontja!)
Versenytáv: 2000 méter

Rajt: sportpálya, 10.15, gyülekezés 9.15-től 
Cél: várkert
Korcsoportok: 2001 és utána születettek, 1997- 
2001 között születettek, 1993 - 1996 között 
születettek, 1993 előtt születettek
Nevezés: előnevezés a művelődési központban, 
vagy személyesen a sportpályán a verseny napján 
9.15 és 10.15 között. A nevezési papír kitöltése 
után kerül sor a rajtszám felvételre. (Előnevezés a 
póló mérete miatt szükséges.)
Nevezési díj: A nevezés 14 éves korig díjtalan, 
14 év felett 300 Ft.
Díjazás: Nemenként és korcsoportonként minden 
I.-II.-III. helyezett éremdíjazásban részesül. 
A távot teljesítő legfiatalabb és legidősebb 
versenyző ajándékot kap. A célba érkezett 
versenyzők pólót kapnak és egy mountain-bike 
kerékpár kerül közöttük kisorsolásra. 
Eredményhirdetés:
A sportpályán.
Ekkor sorsoljuk ki a kerékpárt is.

Információ:
Fuller Zoltán 30/97-22-003 (16 óra után), 
fullerz@freemail.hu 
A verseny fővédnöke:
Pécsvárad Város Önkormányzata

mailto:fullerz%40freemail.hu
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Közbiztonság
A helyi közbiztonság aktuális helyzetéről tájékoztatta 
a képviselő-testületet dr Váczi István rendőr alezre
des, aki a május 2-i ülés meghívott vendége volt Tóth 
József rendőr százados, a pécsváradi őrs vezetője 
mellett. A tájékoztatóban elhangzott, hogy a közle
kedésben megbüntetettek száma az elmúlt évben el
enyésző volt, ami többek között annak is köszönhető, 
hogy a rendőrök nagymértékben éltek a figyelmez
tetés lehetőségével. Komolyabb baleset az elmúlt 
évben nem történt, leszámítva a máig rendkívül 
veszélyes mecseknádasdi szerpentin szakaszát, ami
vel kapcsolatban az alezredes elmondta: bár 
véleménye szerint belátható időn belül anyagi forrá
sok híján nem várható az útszakasz átépítése, folya
matosan folynak a tárgyalások ez ügyben, és fokozott 
rendőri jelenléttel ügyelnek a biztonságra ezen a 
szakaszon. Problémás pontként említette a 
közterületek helyzetét - véleménye szerint nagy 
problémák vannak a fiatalokkal, a megoldást első
sorban a bűnmegelőzésben és az oktatásban látja. 
Kiemelte: a közbiztonság nem csak a rendőrség fel
adata, hanem közös társadalmi feladat, ezért 
számítanak továbbra is a bejelentésekre, akár 
névtelenül is! Szó esett a városunkban egyre fokozott 
mértékben jelen lévő kábítószer-használatról is, a 
panaszokra reagálva - miszerint a rendőrség több be
jelentés esetén sem jött ki a helyszínre - elmondta, 
az ilyen jellegű bejelentéseket az elfogulatlanság és 
a titoktartás érdekében nem a pécsváradi, hanem a 
komlói rendőrség munkatársai végzik. A rendőrség 
nevében továbbá arra kérte a testületet, támogassa a 
helyi polgárőrök munkáját.

Önkormányzati támogatásban 
részesült a polgárőrség

500.000 forintos éves támogatást kért a helyi 
polgárőrség annak érdekében, hogy a polgárőrök 
munkakörülményeit javítani tudja. A polgárőrség ed
dig még nem részesült önkormányzati támogatásban, 
néhány éve azonban az eddigieknél is aktívabban, 
meggyarapodott létszámmal működik, kivívva ezzel 
többek között a helyi szervezetek, intézmények elis
merését is, melyekkel több ízben is sikeresen 
működtek együtt a közelmúltban. Az egyesület tagjai 
mind önkéntesek, eddig a munkájukhoz szükséges 
költségeket is maguk vállalták. Lehetőség nyílt idő
közben egy nemrég felújított gépjármű átvételére, 
melyet a mecseknádasdi polgárőrség ajánlott fel - ez
zel saját járőrautóra tehetnének szert, igen jutányos 
áron. Az autó jóval hatékonyabbá tehetné a 
munkájukat, nyilatkozott Bayerné Andrics Aliz a 
polgárőrség nevében, és hozzáfűzte: a legnagyobb 
segítséget az aktív tagság jelenti, ezért bíznak a 
taglétszám bővülésében, várják a jelentkezőket. 
Kiemelte még, hogy nem csak bűnmegelőzéssel fog
lalkoznak, hanem környezetvédelemmel, de 
odafigyelnek az egyedülálló idősekre és a drogprob
lémára is. Dr. Bíró Ferenc polgármester elmondta, a 
helyi polgárőrség - ami egyébként közhasznú 
tevékenységet lát el - komolyan és hatékonyan 
szervezi munkáját, és a rendőrségnek is nagy 
segítséget jelent a bűnmegelőzésben, ezért javasolta 
támogatásukat. A testület végül éves szinten 400.000 
forintos támogatást szavazott meg, illetve 150.000 
forintos összeget a nádasdi gépjármű átvételére.

Egyre több az anyagi gondok- 
nkal küszködő család, ami 
további problémák forrása

Elsősorban anyagi jellegű, illetve ezekből fakadó 
problémákkal fordulnak a szolgálathoz, hangzott el 
Mezey Mihály, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat szakmai vezetőjének éves beszámolójában. 
Mint elmondta, ezek részben a munkaerő-piaci hely

zetre vezethetők vissza. Bár csak átmeneti megoldást 
nyújtott, tavaly sokat lendített ezen a helyzeten a 
közmunkaprogram, ami több családnak is megélhetést 
biztosított erre az időszakra. Mint ismeretes, idén már 
csökkentett óraszámban, kevesebb összegért alkal
mazhatnak közmunkásokat. Elhangzott még, hogy 
Pécsváradon a tavalyi évben viszonylag magas volt a 
védelembe vett gyermekek száma, a szolgálathoz for
dulók között pedig jelentős volt a negyven-ötven éves 
korosztály. A legtöbb problémával a hegyi 
városrészből valamint Szilágypusztáról érkeznek, a 
krízisalapot kérelmezők 90%-a villanyszámla
tartozása kiegyenlítésére kérte az összeget. A drog
használattal kapcsolatban úgy nyilatkozott: az ebből 
adódó veszélyek súlyosságát nem lehet eléggé hang
súlyozni, véleménye szerint csak a prevenció lehet 
elég hatékony, és hozzátette, sem a fogyasztók, sem a 
fiatalok szülei nem érzik a probléma súlyát, hiszen 
egyetlen fogyasztás is súlyos válsághelyzetet tud 
okozni egy egyén életében. Általánosságban elmond
ta, hogy kimutatásaik alapján azok a települések tudják 
megtartani a lélekszámúkat, melyek a gyermekvédel
mi, oktatási intézményeiket meg tudják tartani, 
valamint jó közlekedés-földrajzi adottságokkal 
rendelkeznek. Súlyos hiányosságként említette meg, 
hogy tavaly májusban megszűnt a nevelési tanácsadás, 
azóta sikerült szerződést kötniük a kistérségi 
szolgáltatással, így fejlesztőpedagógusi és logopédiai 
szakszolgálatot tudnak biztosítani, azonban nincs 
pszichológusuk - jelenleg a Család és Közösség Ala
pítvány által beadott pályázat eredményét váiják, 
amely egy szakember alkalmazását tudná finanszíroz
ni.
Dr. Bíró Ferenc polgármester erre reagálva elmondta, 
a szakszolgálatot a jövőben Pécsváradon szeretnék 
elhelyezni, a dolgozók munkáját pedig 
példaértékűnek nevezte, és hangsúlyozta: teszik ezt 
annak ellenére, hogy egyre nehezebb körülmények 
között dolgoznak, és egyre több munka hárul rájuk. 
Hasonló körülményekről számolt be dr. Sebestyén Il
dikó, a Gyámügyi Hivatal vezetője, aki jelenleg

RÖVID HÍREINK

Elfogadták a közbeszerzési tervet

Elfogadásra került az önkormányzat 2011. évi 
közbeszerzési tervezete, mely magában foglalja 
többek között az iskolai-óvodai nagyberuházást, 
továbbá bútorok, informatikai eszközök és irodaszerek 
beszerzését, valamint a fotoelektronikus fűtőrendszert 
lehetővé tevő KEOP-pályázatot is. Ezen kívül folya
matban van a különböző szolgáltatások (pl. telefon) és 
az iskolaberuházáshoz szükséges projektmenedzseri 
feladatok ellátásáról szóló közbeszerzése is.

Szigorúbban
szabályozzák a kutyatartást

Egyre több a jegyzőséghez érkező bejelentés 
városunkban a szabadon hagyott kutyákkal 
kapcsolatban, sőt, a közelmúltban több 
kutyatámadásról is beszámoltak helyi lakosok. A hi
vatal szeretné felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy 
ha ilyen jellegű jogsértést észlelnek, tegyenek bejelen
tést, azt azonban minden esetben tanúval vagy fotóval 
igazolják. Visszatérő problémát jelent ezen kívül a 
közterületek szabálytalan használata (pl. tárolás). 
Ezért egy külön rendeletet szavaztak meg, mely a 
kutyatartás használatát is szabályozza és május 1-jén 
lép érvénybe. Hamarosan egy erre felhatalmazott 
személy fogja ellenőrizni a rendelet betartását. Az 
önkormányzat ismét felhívná a figyelmet: az új 
rendelet célja nem a bírságolás, hanem a rendezett 
városkép megőrzése.

egyetlen személyként látja el a gyámügyi feladatokat 
városunkban. A szociális bizottság emiatt szak
képzett munkatárs felvételét szorgalmazta, különös 
tekintettel a súlyosbodó droghelyzetre és a bűnözés
re.

Polgármesteri Hivatal: több 
munka, azonos létszám

Nőtt az utóbbi időben az adminisztrációs munka, de 
régóta nem történt létszámgyarapodás - hangzott el 
dr Fenyvesi János jegyző éves hivatali beszámoló
jában. Kitért a kormányban legutóbb felmerült 
ötletre, mely szerint járásokat alakítanának ki a 
közigazgatási rendszerben: véleménye szerint az ötlet 
szakmailag nem rossz, de az önkormányzatokra ez 
jelentős terheket róna. Elhangzott még, hogy a 
testület szokásos intézménybejárása során 
megtekintette a hivatal műszaki állapotát is, így 
megállapították, hogy a fűtőrendszer elavult, az 
utóbbi időben történt bádogozás viszont megfelelően 
zajlott, az épület nyugati oldala felőli kerítésre és 
támfalra azonban fokozott figyelmet kell fordítani a 
jövőben.

Elkészült a 2010. évi 
zárszámadás

A mérleg alapján Pécsvárad város bevétele 
1.049.521.000 forint, kiadása kiadása 
1.049.292.000 forint. Utóbbiból továbbra is az 
önkormányzat által fenntartott intézmények 
teszik ki a legjelentősebb összeget 
(830.332.000 forintot). A települési 
önkormányzatok mozgástere folyamatos 
szűkül - hangzott el a májusi 2-i ülésen, de a 
bizonytalan állami finanszírozás is sok gondot 
okoz a testületnek. A képviselők a 
zárszámadást egyhangúlag elfogadták.

Magyar Zarándokút - Pécsvárad
Az esőáztatta május l-jén délután három óra tájban 
tűnt fel a Kossuth téren a hegy felől érkező kis csapat. 
Megérkeztek Pécsváradra a Magyar Zarándokút első 
résztvevői Bognár Rudolf koordinációs vezetővel az 
élen. A várban, az egykori bencés monostorban a város 
részéről Gállos Orsolya alpolgármester köszöntötte 
őket, majd Antal Géza címzetes pécsváradi apáttal 
közösen imádkoztak a várkápolnában. Ezen a napon 
a Mecseknádasd-Pécsvárad szakaszt járták végig, he
lyi vezetőjük dr Novotny Iván volt. Áz első alkalom
mal még az út bejárása, az útjelek ellenőrzése volt a 
feladatuk. Bognár Rudolf elmondta, szép számú az 
érdeklődő a Magyar Zarándokút iránt, amely Eszter
gomtól Máriagyüdig vezető útján felkeresi egyik 
legelső egyházas helyünket, Pécsvárad ősi monostorát 
és várkápolnáját is.

Egyelőre nem tervezik 
a fedett piac kialakítását

Egy helyi civil lakos felvetését tárgyalta a testület 
május 2-án, mely során a már meglévő (a művelődési 
ház előtt elhelyezkedő) őstermelői árusítóhely 
lefedésének lehetőségeit vitatták meg. Az ötlet - 
melyet 171 személy támogatott aláírásával - egyben 
a hely kulturáltabbá tételét, közösségi térré való 
átalakítását célozná meg. A testület egyelőre 
különböző - városképi, műszaki, stb. - okokból egy
előre nem tartja támogathatónak az ötletet, de ígéretet 
tett arra, hogy amint lehetőség nyílik a városközpont, 
az Európa tér rendezésére, figyelembe veszik az 
őstermelői elárusítóhely fejlesztését.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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SIKERes pályázat 
az élethosszig tartó tanulásért

A Kodolányi János AMK Fülep Lajos Városi 
Művelődési Központja 26.376.097 forintot 
nyert a „ TÁMOP -3.2.3/09/2 Építő 
közösségek - közművelődési intézmények az 
egész életen át tartó tanulásért ’’ pályázatán. 
A „ Vár a SIKEr Pécsváradon (Segítség + 
Információ + Kreativitás = Eredmény) ’’ 
projekt célja új tanulási formák alkalmazása 
gyermek- és ifjúsági korosztály, illetve hátrá
nyos helyzetű csoportok számára, emelve ez
zel a látogatottságot, növelve a formális 
oktatás hatékonyságát. Ennek során az intéz
ményben többek között sakk és képző- 
művészeti tehetséggondozáson, esélyórákon, 
kiskönyv-táros szakkörön, ritmus- és 
mozgásfejlesztésen vehetnek részt a célcso
portok tagjai. A 21 hónapos program során 
megismer-kedhetnek a hagyományos 
kézműves mesterségekkel, történelmi 
szerepjátékok során egykori fegyvereket, esz
közöket állítanak elő. A foglalkozások és a 
nyári táborok további célja, hogy az iskola- 
rendszeren kívüli képzések minél szélesebb 
körben elérhetők legyenek, a résztvevők al
kalmazkodóképessége pedig javuljon az új 
kihívásokhoz. A programban az intézmény a 
megvalósításhoz, valamint a foglakozásokhoz 
kapcsolódó eszközbeszerzéshez is 100 %-os 
Európai Uniós támogatásban részesült az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében.

nka
Nemzeti Kulturális Alap

Videó szpotok Pécsváradról

Három hiánypótló reklám-film elkészítésre 
nyílott lehetőség a Nemzeti Kulturális 
Alapprogam Közművelődési Szalmái 
Kollégiuma támogatásával. A filmekről 
már a 2009-ben elfogadott városmarketing 
koncepcióban döntöttek, most 300.000,- 
forint forrást nyertek a forgatáshoz. Az 
egyik kisfilm Pécsvárad legnagyobb intéz
ményét, a rendkívül sokrétű feladatokat el
látó és szolgáltatásokat nyújtó Kodolányi 
János ÁMK-t mutatja be főként a helyi és 
környékbeli lakók számára, míg a másik 
kettő elsősorban a vendégeknek szól 
Szent István Napok és Pécsváradi 
turistacsalogató címmel. A videoszpotokat 
Pécsvárad város két honlapján, a helyi in
tézmények, civil szervezetek honlapjain, 
valamint több helyi vállalkozás, cég saját 
honlapján is bemutatják, de a környékbeli 
települések honlapjain is láthatók. Ezen 
kívül a turisztikai honlapokat és a web2-es 
médiákat is megcélozzák. A hagyományos 
médiát használók kedvéért pedig a helyi és 
környékbeli televíziókban is több alkalom
mal láthatók lesznek. Kérjük a kedves 
olvasókat, tekintsék meg a filmeket és 
lehetőségük szerint terjesszék őket - 
ezzel is segítve városunk marketing 
tevékenységét!

A Dél-Dunántúli Vár- 
És Kastélyturisztikai Klaszter 

Fejlesztési Programja 
DDOP 2.1.3/A-10-2010-0003

SZÉCHENYI TERV

A klaszter a Dél-Dunántúl hét történelmi várát— 
köztük a pécsváradi kolostorvárat -, a bikali 
Élménybirtokot és négy kastélyszállót egyesíti az
zal a céllal, hogy egymást erősítve növeljék az 
attrakciók belföldi ismertségét és vendégforgal
mát. A kampányindító sajtótájékoztatót 
Pécsváradon tartották április 14-én. Itt a 
vendégek ízelítőt kaphattak abból, ami május 1- 
jétől minden helyszínen elérhető: a HÓSPROBA- 
BOL. A projekt keretében elsősorban a 
gyermekes családoknak kínálnak a teljes 
turisztikai szezonban izgalmas, változatos hétvégi 
programot, mely az adott helyszín történetéhez 
kötődik. Pécsváradon Asztrik útját járhatják be 
a gyermekek, amikor Rómába ment a pápához, 
hogy Szent István részére elhozza a koronát. A 
gyerekek maguk is hősökké válhatnak, miközben 
észrevétlenül számos ismerettel gyarapodnak - 
nemcsak történelmi tudással, de az együttműkö
dés, a közös feladatmegoldás, vagy éppen a 
manuális tevékenységek örömével is. A program 
kiválóan alkalmas osztálykirándulásként vagy 
éppen nyári tábor részeként. A projekt a program 
megvalósításához szükséges kellékek, eszközök 
beszerzését is tartalmazza, illetve a helyi animá- 
torok képzését is. Mindezt professzionális 
promóció egészíti ki, melynek része a teljes arcu
lattervezés is.

A Csík zenekar zária idén a Szent István Napokat
Már biztos programként írhatjuk be nap
tárunkba: szeptember 17-én a magyar 
népzenei-könnyűzenei palettán az elsők között 
számon tartott Csík zenekar lesz vendégünk 
Pécsváradon egy igazi élőzenei koncert erejé
ig. A 2011. évi Szent István Napok legnagyobb 
attrakciónak számító fellépés egy idén is gaz
dagnak és változatosnak ígérkező rendezvény- 
sorozat záró programja lesz,

A zenekar sűrű fellépései miatt csak a kora őszi 
időpontban ígérkezhetett el városunkba, de a 
szervezők úgy gondolták, a nyári program- 
sorozatot méltóképpen búcsúztathatja majd az 
országosan is nagy népszerűségnek örvendő 
együttes. A Csík a mai magyar népzenét a 
könnyűzenével ötvöző, magas színvonalon ját
szó formáció, mely 23 évet, 8 nagylemezt és 
számos elismerést tudhat maga mögött. Mint 
minden fellépésük alkalmával, pécsváradi 
koncertjükön is számíthatunk majd izgalmas 
vendégművészekre, így nem csak a zenei 
színvonal, de a fergeteges hangulat is garan
tált.
A nyári programok június 25-én veszik kezdetét 
a Vár Napjával, hogy ezt követően is a
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közkedvelt, minden évben visszatérő esemé
nyekkel várják a kikapcsolódni vágyókat. Július 
15-16-án a PIFÖ ifjúsági fesztiváljával, augusz
tus 3-án a Fa Alkotótábor kiállításával, 5-én a 
Pécsvárad Big Bánd fellépésével, 7-én a várbeli 
kalandokat tartogató gyermeknappal, 13-án a 
Német Nemzetiségi Nappal, 19-én szintén 
visszatérő vendégeinkkel, az Unicum Laude 
együttessel, 20-án pedig zenés-táncos műsor 
kavalkáddal a Szentháromság téren. Idén három 
színházi darab szerepel a programban: Mici néni 
két élete a Turay Ida Színház előadásában, a Fe
kete Péter a Veszprémi Pannon Várszínház 
tolmá-csolásában, a Soproni Petőfi Színház 
pedig Indul a bakterház című előadásával ígér

vidám perceket. Itt lesz még a székesfehérvári 
Álba Regia Tánccsoport is, akik augusztus 11- 
én mutatják be tudásukat a nagyérdemű előtt. 
Kígyós Sándor egykori barátai augusztus 27-én 
találkoznak újra Pécsváradon.
Természetesen idén is sor kerül a város életében 
meghatározó szerepet betöltő személyek, 
közösségek ünnepélyes keretek között történő 
elismerésére augusztus 19-én, másnap pedig 
várnak mindenkit a 20-ai ünnepi műsorra és a 
Szent István szobor koszorúzására a várba. 
Reméljük, a kikapcsolódás, szórakozás mellett 
sokan gondolnak majd katolikus templomunkra 
is, mely 250 éves fennállásához közeledik. Au
gusztus 27-ére ugyanis jótékonysági hangver
senyt terveznek, melynek bevételét a 
Nagy boldogasszony templom felújítási munká
lataira kívánják fordítani.

A Szent István Napokról naprakész tájékoztatást 
kaphatnak a művelődési központ (465-123) és a 
helyi Tourinform iroda munkatársaitól (466- 
487). Idén is számíthatnak a részletes programot 
tartalmazó füzetre, melyet minden háztartásba 
eljuttatnak a szervezők. A jegyárusítás 
várhatóan július közepén veszi kezdetét.
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Szavalóverseny a Költészet napján

Másodszor hirdetett a KJÁMK Fülep Lajos 
Művelődési Központja kistérségi szavaló
versenyt.
A két fordulóban lebonyolított verseny 
márciusi válogatójára Pécsváradról 74 alsó 
és 39 felső tagozatos nevezett. Az április 11- 
i fordulóba a döntőbejutott pécsváradi diá
kok mellett Zengővárkonyból, Berkesdről és 
Geresdlakról érkeztek továbbjutott szavalok. 
Az így kialakult 49 fős mezőny a hattagú 
zsűri és számos érdeklődő előtt bizonyíthatta 
rátermettségét. Öröm volt látni, hogy a 
tavalyi évben részt vett tanulók már haszno
sították az akkor elhangzottakat, 
megfogadták a zsűri tanácsait. Ebben az 
évben újdonságként a közönség is leadhatta 
a voksát az általa legjobbnak ítélt szavalatra, 
ami - mutatva a közönség hozzáértését is - 
találkozott a zsűriével. A helyezettek ebben 
az évben nemcsak könyvjutalomban 
részesültek, hanem a művelődési központ 
által elnyert TÁMOP -pályázatnak 
köszönhetően egyhetes ingyenes 
olvasótáborban való részvételt is nyertek.

A szavalóverseny eredménye:

1-2. évf.
1. Ottlakán Amira
2. Kincse Konrád
3. Rózsa Viktória és Boris Bálint
Bánk - 3-4. évf.
1. Marton Zita és Domonkos Tamás
2. Kopa Bence
3. KempfAmélia
5-6. évf.
1. Vörös Blanka
2. Bartucz Benito
3. Weigert Klaudia
7-8.évf.
1. Árvái Dorottya

és Kummermann Kitti
2. Benke Bianka
3. Békefi Bianka

Közönségdíj: Árvái Dorottya
Bognár Gyöngyvér

Versenyek, pályázatok

Ebben a hónapban zajlott Pécsett a Bendegúz 
Anyanyelvi Verseny megyei fordulója, melyre 
5 diákunk jutott be: Boris Bálint és Ottlakán 
Amira 2., Zsáli Zsombor 4., Brandt Bálint és 
Vörös Blanka 6. osztályos tanulók. Előző 
számunkból sajnálatos módon kimaradt egy 
résztvevő neve a Regionális Német 
Versmondó versenyre bejutott diákok közül: a 
többiek mellett Zsáli Zsombor is képviselte is
kolánkat ezen a versenyen, s igen szépen 
szerepelt. Elnézést kérünk a versenyzőtől, s 
felkészítőjétől, Gungl Lászlónétól.
Április 11-én, a Költészet Napi Területi 
Szavalóverseny döntőjén, melyet a művelődési 
ház rendezett, nagy számban vettek részt isko
lánk diákjai, és igen szép eredménnyel 
szerepeltek (Bővebben: lásd lent.) Gratulálunk 
a helyezetteknek! Köszönjük a diákok és fel
készítő tanáraik - Szakálosné Panta Dóra, 
Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, Hohmann- 
né Schunk Edit, Patonainé Link Zsuzsanna, 
Wagnemé Rozmer Anikó, Tolnai Zoltánná, 
Székelyné Nagy Szilvia, Gungl Lászlóné, 
Kárász Rózsa Scháffer József és Szabó Gyön
gyi - odaadó munkáját, akik heteken keresztül, 
szabadidejüket feláldozva lelkiismeretesen 
készültek a versenyre!
„így nyaralunk mi” címmel hirdetett 
rajzpályázatot az I. Bólyi Utazási, Gasztronó
miai és Szabadidős Börze megnyitójára az Er
zsébet Vigadó. Iskolánk több tanulójának 
rajzát is eljuttattuk a szervezőknek. A zsűri 
döntése alapján korcsoportjában III. helyezést 
ért el Hédi Vivien 6/a osztályos és Fuller Han
na 7/b osztályos tanuló. Gratulálunk a gyerek
nek és felkészítő tanáruknak, Kárász 
Rózsának!
Április 13-án rendeztük meg iskolánkban a 
megyei Hermán Ottó Kömyezetismereti 
Versenyt a 3-4. évfolyam tanulói számára. Az 
eredményekről következő számunkban 
tudósítunk.
A 4. osztályosok az országos kompe
tenciamérésen is jól szerepeltek, mind 
matematikából, mind magyarból az országos 
szint felett teljesítettek.

Mozgalmas április: programok diá
koknak, szülőknek, pedagógusoknak

Április 16-án a hangversenybérlettel rendelkező 
gyerekek Pécsett, a Kodály Központban vehettek 
rész egy nagy sikerű előadáson, melyen Kempf 
Amélia, 4. b osztályos tanulónk jó válaszaiért két be
lépőt nyert egy további koncertre. Olvasni szerető 
tanulóink, mintegy 60 kisdiák 18-án a művelődési 
házban megrendezett író-olvasó találkozón vett 
részt. A vendég Bosnyák Viktória írónő volt, aki az 
érdeklődőknek mesélt a könyveiről, levetítette egyik 
regényéhez készült rövidfilmjét, és válaszolt a gyere
kek kérdéseire. Áprilisban is folytatódott a rendőrség 
szervezésében a 3-4. évfolyam számára a D.A.D.A 
bűnmegelőző program.
Április 28-ától az érdeklődő szülők, nagyszülők, 
pedagógusok a „Szülők Akadémiája” című előadás- 
sorozaton vehettek részt a művelődési házban. Az első 
alkalom témái voltak:
- Szülői jogok, kötelességek (előadó: Fekete Rita 
rendőr alezredes)
- Vagyonvédelem, értékek az iskolában (előadó: 
Zsáliné Molnár Tímea rendőr százados)
Várunk minden érdeklődőt a további előadásokra, 
közös beszélgetésre, együttgondolkodásra!
Húsvét hétvégéjén külsheimi partner-iskolánkból 
érkeztek vendégtanárok látogatásra, s töltöttek néhány 
kellemes napot vendégszerető kollégáik körében. 
Több kollégánk vett részt áprilisban továbbképzésen 
Geresdlakon, ők a sajátos nevelési igényű gyerekek 
fejlesztésével és kezelésével kapcsolatosan bővíthették 
ismereteiket.

Szondi József
matematikaverseny eredmények

Március 25-én, immár harmadik alkalommal 
rendeztük iskolánk egykori tanárára, Szondi Józsefre 
emlékezve a körzeti matematika emlékversenyt. A 
környező településekről Hosszúhetény, Mecsek- 
nádasd, Hidas, Berkesd és Geresdlak iskoláiból 
érkeztek tanulók, összesen 73 diák. A rendezvényre 
meghívást kapott a tanár úr özvegye, Piri néni is, aki 
örömmel jött közénk, és vett részt a rendezvényen.

Helyezettek:
Szeretnénk köszönetét mondani a verseny 
szervezésében és lebonyolításában résztvevő 
kollégáknak, valamint az iskola vezetőségének. Gra
tulálunk a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak az el
ért eredményekhez, a tanév hátralévő részéhez pedig 
kitartó és sikeres munkát kívánunk!

3. évfolyam:
1 .hely Mabesz Kornél Pécsvárad
l.hely Remirci Nuriye Pécsvárad
2.hely Resch Róbert Pécsvárad
3.hely Pap Marcell Pécsvárad
3.hely Lébenthal Kristóf Pécsvárad

4. évfolyam:
1 .hely Zsáli Zsombor Pécsvárad
2.hely Horváth Ákos Pécsvárad
3.hely Katona Bálint Hosszúhetény

5. évfolyam:
l.hely Poller Péter Pécsvárad
2.hely Némethi Orsolya Hidas
3.hely Füleki András Hosszúhetény

6. évfolyam:
l.hely Rózsi Bence Hosszúhetény
2.hely Hegyi Krisztina Hosszúhetény
3.hely Hertrich Adrienn Pécsvárad

7. évfolyam:
l.hely Schbeicher Máté Geresdlak
2.hely Poller András Pécsvárad
3.hely Hohmann Ervin Pécsvárad
3.hely Szondo Renáta Mecseknádasd

8. évfolyam:
1 .hely Steiber Árpád Pécsvárad
2.hely Gephardt Laura Mecseknádasd
3.hely Becker Norbert Pécsvárad
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Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 
Óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma

Tavaszi tanulmányi versenyek

Április 7-én rendezték Mohácson a hagyomá
nyos regionális Koncz Dezső tanulmányi 
versenyt, melyen intézményünk közös csapata 
bronz minősítést kapott. A csapatban résztvevő 
tanulók igazgatói dicséretben részesültek, gra
tulálunk. Felkészítő pedagógusok: Mesterné 
Magyar Andrea (Pécsvárad,) Mátics Gabriella 
(Komló)
Április 15-én komplex tanulmányi versenyen 
vett részt az összevont csapat Kétújfalun. A 
csapat tagjai: Orsós Csilla, Király Viktória, 
(Komló) és Rémes Krisztián, Tichy Csenge 
(Pécsvárad). A központilag megadott 
tantárgyakban, a megadott témakörökben 
versenyeztek a tanulók. Iskolánk csapata az 
ötödik helyezést érte el. Rémes Krisztián a 
földrajzi állomáson nyújtott kiemelkedő 
szerepléséért könyvjutalomban részesült.

TÁMOP3. 2.11/10/1 
Környezeti nevelés

Végéhez közeledik a környezeti nevelési 
témanap rendezvénysorozata. A legutóbbi fog
lalkozást a pécsváradi Vadászkürt étteremben 
tartották. Miközben többféle ételt kóstolhattak 
a diákok, megvizsgálták, milyen csomagolás
ban érkeztek az alapanyagok az étterembe, és 
milyen környezeti terhelést jelent ezeknek az 
ételeknek az elkészítése (energia és víz fel- 
használása, hulladékképződés és kezelés stb.) 
A foglalkozáson részt vettek komlói szak-is
kolás diákok is. Jó lehetőség volt ez egy vidám 
délután eltöltésére és a közös tanulásra. 
Témavezető pedagógus: Ecker Katalin

Látogatás a természet 
tudományok világában

Ecker Katalin tanárnő vezetésével a diákok a 
Pécsi Természettudományi Múzeumban jártak, 
ahol időszaki kiállításokon mutatták be a Dél- 
Dunántúl jellegzetes élőhelyeinek világát a 
Drávától a Mecseken és a Villányi-hegységen 
át a Dunáig. Az „ Ásványok Magyarországról” 
című kiállításon páratlan gyűjteményből 
láthattak ízelítőt, áttekintést kaphattak hazánk 
legfontosabb ásványfajairól és lelőhelyeiről. A 
kiállítás megtekintésén túl érdekes fizikai 
kísérletekben is részt vehettek: kipróbálhattak 
egy 1890-ben készült szikrainduktort, amivel 
villámlást állítottak elő. (A kiállítás egész 
évben megtekinthető.)

Sportesemények

Iskolánk udvarán kisebb játszótér kapott helyet 
a kicsik nagy örömére, akik hamar birtokba is 
vették a teret.
A Siklóson megtartott Megyei Erőemelő 
Versenyen a komlói és pécsváradi közös csapat 
II. helyezést ért el. Az egyéni verseny
számokban intézményünk diákjai szép ered
ményeket hoztak saját súlycsoportjukban. Az 
összesített eredmények a következők:

2. hely: Angyal János 360 kg
2. hely: Bogdán Gábor 270 kg
2. hely: Petrovics Lajos 300 kg
2. hely: Turek György 290 kg

Ugyanekkor rendezték a 
megyei darts kupát is. A 
komlói diákokkal együtt a 
csapat a harmadik helyezést 
érte el, egyéniben Petrovics 
Lajos (Pécsvárad) 1. lett.

Április 19-én a komlói és 
pécsváradi iskolák csapatai 
között barátságos mérkő
zésre került sor a kispályás 
foci tavaszi kupa keretében. 
A vendéglátó pécsváradiak 
az összesítés után a második 
helyen végeztek.
Április 20-án labdanapon 
vettek rész diákjaink a 
pécsváradi sportpályán. A 
versenyen futásban, ügyes
ségi feladatokban mérhették 
össze tudásukat a csapatok

A pécsváradi várban adták át idén is a Káplár László Jó Ember Díjat
A pécsváradi várban adják át minden évben a 
Káplár László Jó Ember Díjat, immáron hatod
szor. Idén április 16-án Oszkó település Hegy
pásztor Körének ügyvezetője, Zágorhidi 
Czigány Ákos vehette át az elismerést, Judit 
Hagner, Németországban élő magyar 
szobrászművész alkotását. A díjazott - mint azt 
a díj átadói írják - a régi kulturális értékek

átmentése és újak teremtése terén kiemelkedő 
tevékenységet végez. A Vas megyei Oszkó 
település - elsősorban az ő munkája által - 
példa lehet minden civil szerveződés számára: 
mert „kis közösség - nagy tettek” jellemzik a 
Hegypásztor Kör működését. A díjazott elköte
lezettsége, önzetlensége, embersége nélkül 
mindez nem valósulhatott volna meg. Az

ünnepséget követően a résztvevők a Zengőre 
mentek, hogy a bánáti bazsarózsák társa
ságában köszöntsék a díjazottat, továbbá itt em
lékezzenek Káplár Lászlóra.
A hagyománynak számító esemény állandó 
színhelye a pécsváradi vár, az ország különböző 
pontjairól érkező vendégek pedig minden évben 
messzire viszik településünk jóhírét. A díjat 
Káplár László, az ötvenévesen elhunyt MTI 
újságíró emlékére hozták létre az őt tisztelő 
kollégái, barátai, átadását évente a Zengőn nyíló 
bánáti bazsarózsa virágzási idejére időzítik.

A Káplár László Jó Ember Díj 
eddigi tulajdonosai:

Káplár László posztumusz - 2006
Dr. Rideg Lászlóné
(Pécs, Szociális Háló Egyesület) - 2006
Varga Ilona (Budapest, Magyar Rádió) - 2007
Pécsi Géza (Pécs, Kulcs a muzsikához) - 2008
László Károly színész
(Sepsiszentgyörgy,, Tamási Áron Színház) 2009 
Gulyás Jánosné és Gulyás János 
(Kaposvár, ének-zenei nevelés, kultúra) - 2010 
Zágorhidi Czigány Ákos 
(Oszkó, Hegypásztor Kör) - 2011
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INDULNAK AZ IFJÚ VÁRBARÁTOK

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
közgyűlése

Az idén 30 éves egyesület március elején 
tartotta közgyűlését a művelődési központ 
nagytermében. Harmadik alkalommal adták át 
a Pécsváradi Várbaráti Kör emlékérmét. 
Közgyűlési határozat szerint az idei kitüntetett 
Csatlós Istvánné (képünkön), aki kézi
munkáival gazdagítja az egyesületet és a helyi 
emléktárgy-kínálatot, valamint Pifkó István, 
aki a múzeum fémtárgyait állítja helyre. Csat
lós Istvánné kézimunkával köszöntötte a kör 
30 éves jubileumát. A 2010-es év eseményeiről 
már beszámoltunk a Hírmondó februári 
számában. Ami a gazdálkodást illeti, Dretzky 
Katalin, a Várbaráti Kör titkára ismertette a 
2010.évi adatokat.

Előző évi (nyitó) 
pénzmaradványok:

(2010. december 31 -én) 
Bankszámlán: 17.938,- 
Pénztárban 17.230,- 
Lekötött betét: 1.000.000,- 
Bevételek:
Tagdíjak: 133.000,- 
Kiadványaink: 361.100,- 
Banki kamatok: 46.855,- 
Pályázat, adomány: 1.768.541.- 
ÖSSZESEN: 2.309.496,- 
(ebből:
Pályázatok:
Szabad Művészeti Alapítvány: 50.000,- 
EKF pótlás: 88.000,-
TarkaBarka Alapítvány (múzeum): 1.041.837,- 
NCA: 130.000,-
Leader (leányvásár rendezvényei, technikai esz
közök / Baranya megye Önkormányzata, 
Pécsvárad Város Önkormányzata, Német 
Kisebbségi Önkormányzat): 597.250,- és 
572.875,-
Kiadások:
Bank: 17.777,-
Telefon, gk.: 138.168,-
Irodaszerek: 42.190,-
Szakmai anyagok (technikai felszerelés): 
572.875,-
Programköltség: 807.750.-
Kiadványok: 550.250,-
Postaköltség: 15.795,-
Egyebek (pl. a Közösségi Kerekasztal számára): 
107.316,-
Múzeum (TarkaBarka Alapítvánnyal közösen): 
1.063.330,-

ÖSSZESEN: 3.309.451,- Ft.

2010. december 31 -én:
Bankszámlán: 11.663,-
Pénztárban: 23.555,-

A közgyűlés újraválasztotta a vezetőséget 
Dretzky Katalin, Gállos Orsolya, Kempfné 
Mayer Szilvia, Lantos Istvánné, Molnár Zsuzsa, 
dr. Novotny Iván és Szabó Éva személyében, 
valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság tagjait 
Abelovszki Hajnalka, Balogh Istvánné és Bognár 
Gyöngyvér személyében. A vezetőség újra elnö
kül választotta Gállos Orsolyát. A kör titkára 
továbbra is Dretzky Katalin. Külön köszöntötték

a vezetőség két új tagját, Kempfné Mayer Szilviát 
és Lantos Istvánnét.
Gállos Orsolya ismertette a 2011. évi előzetes 
terveket, köztük azt, hogy „Ifjú Várbarátok” 
néven új szekciót indítanak a fiatal generációnak, 
Kempfné Mayer Szilvia és Beckné Kótsch Petra 
irányításával, melyhez a kör adja a háttérsegítsé
get. Remélik, így minél több fiatalt sikerül 
megszólítani, bevonni a programokba, 
ráébreszteni a helyi hagyományok, kulturális 
értékek megőrzésének, ápolásának szépségeire. 
Jelenleg 251 fő a Pécsváradi Várbaráti Kör 
taglétszáma. Az előző közgyűlés óta új belépő 
tagokat is köszöntötték. Ők Anda Györgyné, 
Beck András és felesége, Kótsch Petra, Gyenes 
Péter és felesége, Prohászka Sára, Poch József 
és felesége, valamint Link Zoltán és Mohai 
Lygia. Tavaly öt tagjától búcsúzott a Várbaráti 
Kör, akikre egyperces néma felállással emléke
zett a közgyűlés: Rózsahegyi Ferenc alapító 
tagtól, Büki Lászlóné Jung Annuskától, Koncsag- 
Both Andrástól és Kisbalázs Györgytől 
(mindketten 1956-os helyi kitüntetettek), 
valamint a kör tiszteletbeli tagjától, Tüskés Tibor 
József Attila-díjas írótól. Valamennyien nagyon 
sokat tettek az egyesület és a város közössége 
érdekében.

Az idei tervek
2011. november 12-én ér a Pécsváradi Várbaráti 
Kör 30 éves fennállásához. Baráti találkozóval 
szeretnének megemlékezni az évfordulóról 
szeptember 3-án. Ekkor adják át a Pécsváradi 
Várbaráti Kör idei emlékérmét, amit a közgyűlés 
most szavazott meg: Abelovszky Hajnalka és 
Kreutz Jánosné a könyvelésben, pénzügyi admi

nisztrációban évek óta nyújtott segítségéért, dr. 
Novotny Iván az aktív közösségi tevékenységért 
vált jelöltté. Az év végére megjelenő kiad
ványban összegezik az egyesület 30 éves 
tevékenységét, emléket állítva az abban 
közreműködő áldozatkész polgároknak. Az év 
első felében Pécsvárad sportja címmel jelenik 
meg a Pécsváradi Füzetek 4. kötete dr. Kófiás 
Mihály tollából.
Május 7-én rendezik a hagyományos Bazsarózsa 
túrát. Emléktáblát helyeznek el a Zengőn a hegy 
védelmének emlékére. Az idei tervek közül már 
megvalósult a pécsi kirándulás 50 fővel. A vár 
szezonnyitására új képeslapot jelentetett meg a 
Pécsváradi Várbaráti Kör: légifelvételt a várról 
és a templomokról. Részt vesznek a Város 
Napján és a város többi ünnepén, megem
lékezésén. Szervezik idei nagy kirándulásukat a 
balti államokba 2011. augusztus 1-12. között. 
Rövidebb kirándulásokat is terveznek: májusban 
Simontornya, Ozora, és a nádasladányi kastély 
az úticél, szeptemberben a gödöllői királyi 
kastély. Továbbra is megszervezik az augusztusi 
hangversenyt a pécsváradi katolikus templom ja
vára -jó volna, ha minél többen látogatnák eze
ket a koncerteket azok, akik fontosnak érzik a 
templom felújítását.

A közgyűlés módosította a Pécsváradi Várbaráti 
Kör alapszabályát. A 30 éves fennállás óta har
madszor korszerűsítették alapszabályukat, amit 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 
A közgyűlés baráti együttléttel, a 2010. évi ese
mények, kirándulások képeinek vetítésével 
zárult.

Gállos Orsolya,
a kör elnöke



XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM • 2011. MÁJUS 7

PIFÖ-HÍREK W
Megfiatalodott a teleház

„KÖZÖD!” mottóval szervezik meg 
Magyarországon minden évben április 16-án azt 
az önkéntes akciót, melynek során a világ 
minden táján fiatalok milliói tevékenykednek 
közösségük érdekében: fát ültetnek, szemetet 
szednek, barkácsolnak, sport és kulturális 
programokat szerveznek. Néhány éve a 
pécsváradiak is csatlakoztak a programhoz a 
Tarkabarka Alapítvány és a PIFÖ vezényletével, 
így volt már Dombay-tavi festegetés, virág
ültetés, szemétszedés, ifjúsági klub takarítás és 
kertészkedés. A korábbi gyakorlattól eltérve idén 
a PIFÖ szervezésében, a Pécsváradi Kistérségi 
Teleházban folyt a munka: festés, átrendezés, 
csinosítás történt annak érdekében, hogy a 
szolgáltatásokat igénybe vevőket, valamint a 
buszra várakozó fiatalokat otthonosabb 
környezet várja. Természetesen ettől a naptól 
függetlenül is lehet bármikor önkénteskedni, jót 
cselekedni, de ez az alkalom a garancia arra, 
hogy biztosan megmozdulunk! A megszépült 
teleház továbbra is hétköznap 13 és 16 óra 
között váija az érdeklődőket!

Programjaink:
Május 20., 21.00
Disco az uszodafolyosón

Május 28., 20.°°
Májusfa-kitáncoló bál az Európa téren 
(Eső esetén:
a művelődési központban, 500.- belépővel)

Május 29., 14.°°
Gyermeknap a Dombay-tónál 

Június 11.
10 éves a PIFÖ! - Ünnepelj velünk... 
PIFÖ SZÜLINAPI RETRO BULI 
az Európa téren, meglepetéssel 

Július 15-16.
XI. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál

... és májusban is folytatódik 
a KAPTAR-FILMKLUB, 
minden pénteken, 19."*'órai kezdettel. 
Részletek a plakátokon!

A családokért és gyermekekért
Fórumbeszélgetés a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálattal
Minden évben szakmai beszámolója ismerteté
sére, majd azt követő kötetlen beszélgetésre hív
ja össze a pécsváradi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat azokat, akik munkájuk 
révén valamilyen kapcsolatban állnak a 
kistérségben élő gyermekekkel és fiatalokkal, 
különösen a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett 
környezetben élőkkel. Április 6-án a művelődési 
központban gyűltek össze a meghívottak, hogy 
tájékozódjanak az. elmúlt időszak változásairól, 
és megismerjék a legújabb statisztikákat.

A helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
12 településen látja el feladatát: Pécsváradon 
kívül a szakemberek hetente egy alkalommal, 
azonos időpontban tartanak fogadóórát Szilágy
pusztán, Berkesden, Szilágyon, Perekeden, 
Martonfán, Zengővárkonyban, Erzsébeten, 
Kátolyban, Szellőn, Kékesden, Fazekasbodán és 
Nagypaliban. Legfontosabb feladatuk a család- 
gondozás, a devianciák megelőzése, a 
„problémás családok” életvezetésének javítása, 
rossz családi minták továbböröklődésének 
megakadályozása, és segítségnyújtás azok 
számára, akik nem tudnak hova fordulni ilyen 
vagy hasonlójellegű problémával. Jelenleg is ha

tékonyan és eredményesen működik a jelzőrend
szer, amely egy olyan - többek között az iskolát, 
a rendőrséget, a védőnőket, a háziorvost, a 
polgármesteri hivatalt magába foglaló - hálózat, 
amely ha elhanyagolást, bántalmazást vagy bár
milyen más problémát észlel, értesítheti a 
szolgálatot. A szolgálat munkatársai akkor is 
tudnak segíteni, ha helyben nem tudnak 
megoldani egy-egy problémát: pszichiátriai 
természetű betegség esetén például pszicho
terápiát, családterápiát kémek a megfelelő 
szakemberektől, jogi probléma esetén segítenek 
a megfelelő jogi szerv megtalálásában, például 
az úgynevezett „nép ügyvédje” ingyenes 
képviseletet keresik fel. Számos egyéb feladatuk 
mellett környezettanulmányokat készítenek bí
róságok, gyámhivatalok számára, folyamatosan 
figyelemmel kisérik ugyanis azoknak a családok
nak, gyermekeknek az életét, akik valamilyen 
oknál fogva hozzájuk fordultak.
Idén a fórum vendégelőadójaként köszönthették 
dr. Révész György pszichológust, aki a fizikai és 
pszichés bántalmazás témáját járta körül egy 
rendkívül érdekfeszítő és emlékezetes előadás
ban. Kitért a család és a másodlagos szocializáció 
manapság egyre inkább elfeledett, a gyermek 
életében meghatározó szerepére, továbbá a 
nevelés során előforduló tipikus problémákra, a 
gyermekeknél és serdülőknél jelentkező kezel

hetetlen agresszió okaira is.
A találkozó lehetőséget kínált az együttgondol
kodásra is: az előadás sok-sok hozzászólást, 
kérdést generált a jelenlévők körében. A beszél
getés során többek között elhangzott, hogy 
számos olyan probléma merül fel az érintett 
korosztálynál, amelyre egyelőre sem a 
pedagógia, sem a pszichológia területe nem tud 
megoldást adni. Valódi eredményeket vélhetően 
inkább az alulról jövő kezdeményezések, helyi 
szintű összefogások érhetnek el - mint például a 
mostani alkalom.
Egyre több fórumon fogalmazódik meg: a gyer
mekeknél, fiataloknál jelentkező problémák fel
fedésére és kezelésre együtt kell vállalkoznia 
szülőnek, pedagógusnak, szakembereknek. En
nek szellemében indult el például az általános is
kola szervezésében az az előadássorozat is, mely 
- a korábbi Szülők Iskolájához hasonlóan - alkal
mat teremt a szülők és pedagógusok közötti 
párbeszédre, meghívott szakemberek bevonásá
val, a tervek szerint köztük dr. Révész Györggyel.

A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat elérhetőségei:

Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 13. 
Fogadóóra: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig 
Telefon: 06-72/465-360; 06-30-64-68-69-5

Hamisított Pécsvárad-címer

Hamis városi címer terjed az interneten - hívta fel a figyelmet Gállos 
Orsolya alpolgármester. A Sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló címer erede

tije Csizmadia László pécsváradi grafikus tárgyi és írásos dokumentumok 
alapján készített, az akkori képviselő-testület által 1992-ben elfogadott 
munkája (1. kép). Ennek egy leegyszerűsített változata szerepel többek 

között a Wikipédián is (2. kép). Az, hogy ki készítette az „új” címert - ami 
egyébként a szerzői jogsértés fogalmát is kimeríti - vélhetően örökre a hami

sító titka marad. A önkormányzat ezért felhívja minden pécsváradi 
magánszemély, szervezet figyelmét, hogy figyeljenek oda a címer használa

tára, az eredeti kép bármikor elkérhető a hivataltól.
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Egy asztalnál
a helyi ifjúságügyben érintettek

z elmúlt hónapokban több ízben is találkoztak településünk ifjúság
ügyben érintett szereplői: a találkozás apropóját az ifjúsági 
koncepció újraértékelésének szükségessége adta, illetve a legújabb 

ifjúsági felmérés, melyet a tavalyi ifjúsági önkormányzati választáson 
kitöltött kérdőívek alapján készített el Böröcz Lívia ifjúsági referens. A be
szélgetéseken a legkülönbözőbb helyi szakemberek- ifjúsági szakemberek, 
pedagógusok, szociális szakemberek, civil szervezetek képviselői - 
tárgyalták át a településünkön felmerülő legégetőbb problémákat, igénye
ket és lehetőségeket.

Januárban Kovács Attila, a Változóház szakmai 
vezetője vázolt fel egy általános helyzetképet 
drogügyben. Kifejtette, hogy a klasszikus 
prevenciós tevékenység jelenleg nem elég: 
minden szinten beavatkozásra van szükség, 
továbbá nyitottságra az új megoldásokra és 
együttműködésre a gyermek- és ifjúsági 
korosztályokkal kapcsolatos intézmények 
szakemberei - beleértve az óvodát - és a csalá
dok között. A résztvevők különböző feladatokat 
és programokat határoztak meg, melyeknek egy 
része már sikeresen el is indult: A Közösségi 
Kerekasztal tagjai, önkéntesei rendszeres elő
adáson vesznek részt a Változóházban Kovács 
Attila vezetésével, az általános iskola 
szervezésében pedig tematikus előadássorozat 
indult szülők és pedagógusok részére, Tóth 
Györgyi iskolaigazgató kezdeményezésére. 
A tervek között szerepelnek klubfoglalkozások 
a Kaptár ifjúsági klubban, valamint konfliktus- 
kezelő tréning hátrányos helyzetű fiatalok 
részére - utóbbi a PIFÖ közreműködésével. 
A második ifjúságügyi találkozáson már az if
júsági felmérés eredményeinek ismertetésére is

sor került, amelyről a fiatalok körében később egy ifjúsági fórumon is be
szélgettek. Az ott elhangzott vélemények szintén hozzájárulnak majd a 
készülődő ifjúsági koncepcióhoz.

A találkozók lehetőséget teremtettek arra, hogy a gyermek és iljúsági 
területen dolgozók megosszák egymással tapasztalataikat, közösen 
értékeljék a felmérés eredményeit, a felmerülő kérdésekre, problémákra 
pedig saját lehetőségeik és erőforrásaik tudatában próbáljanak meg helyi 
válaszokat adni, egymással szorosan együttműködve.

IFJÚSÁGI FELMÉRÉS 2010

Eredmények

A Hírmondó most következő lapszámaiban 
közzétesszük a új ifjúsági felmérés eredményeit 
és kiértékelését.

A felmérésről

Iljúsági felmérést minden második évben 
végeznek településünkön, mióta ifjúsági 
önkormányzat működik. A jelenlegi felmérés a 
2010. november 6-ai választáson kapott 
válaszok összesített eredményeit tartalmazza. 
A kérdőívekben rákérdeztek többek között a 
válaszadók érdeklődési körére, szabadidős 
tevékenységeire, jövőbeli terveire, továbbá arról 
is képet próbáltak kapni, hogy milyen értékek 
mentén szervezik az életüket a pécsváradi fia
talok, büszkék-e Pécsváradra, mennyire elége
dettek településükkel, és nem utolsó sorban 
érintették az egyre súlyosabbá váló droghaszná
lat kérdését is. A kérdőívek kitöltése önkéntes 
volt, a készítők pedig biztosították a névtelen
séget is. A felmérés már csak emiatt sem 
tekinthető reprezentatívnak, pontossága pedig
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nem hasonlítható össze a nagyobb mintavételen alapuló ifjúságkutatások
kal. A felmérés készítői azonban úgy gondolják, hogy mindezek ellenére 
felhasználhatóak az eredmények tervezéshez, stratégiák kialakításához. 
A kérdőíveket összeállította és a kiértékelést végezte: Rafa-Gyovai Tibor, 
a MOISZ-DDRISZI munkatársa és Böröcz Lívia, Pécsvárad ifjúsági 
referense.

A válaszadókról

Pécsváradon eddig 4 alakalommal valósítottak meg kérdőíves ifjúsági fel
mérést: 2002-ben, 2004-ben, 2006-ban és utoljára 2010-ben. Az említett 
négy kutatás során a beérkezett kérdőívek száma a következőképen ala
kult:

2002-ben a településen élő korcsoport 17%-a,
2004-ben 7%-a,
2006-ban 8,4%-a,
2010-ben 9,9%-a

töltötte ki a kérdőívet, azaz majd minden 10. fiatal.

A kérdőívet kitöltők 55,4%-a fiú, 43,4%-a leány. (1,2% nem adta meg a 
nemét a kérdőívben.) A településen a nemek aránya szempontjából a 15- 
30 évesek között nagyon kicsi az eltérés, 49,5% fiú - 50,5% leány. A nyolc 
általános és az érettségi magas aránya a lekérdezettek esetében nem 
szociokulturális, hanem életkori sajátosságon alapul. A kérdőívek feldol
gozása során észlelhető volt, hogy a legmagasabb iskolai végzettség több 
esetben összekeveredett a jelenlegi iskolai státusszal. A megfigyelt idő
szakban a tanulók aránya növekedett, míg a dolgozó fiatalok aránya csök
kent Pécsváradon. Ez összecseng az országos adatokkal: az oktatási 
intézményben eltöltött időszak egyre hosszabb a fiatalok esetében.

Alaptevékenység 2002-2010 2002 (n=166) 2004 (n=55) 2006 (n=74) 2010 (n=83)

tanul 54,2% 63,6% 58,1% 67,5%

tanul és dolgozik 0,0% 0,0% 10,8% 7,2%

dolgozik 34,9% 30,9% 24,3% 21,7%

munkanélküli 7,2% 1,8% 0,0% 2,4%

tanul és munkanélküli 0,0% 0,0% 2,7% 0,0%

egyéb 3,6% 3,6% 2,7% 1,2%

nem válaszolt 0,0% 0,0% 1,4% 0,0%

Az alaptevékenység helyében láthatóan nem jelentős a változás: 
megfigyelhető, hogy a fiatalok több mint fele Pécsre ingázik. A „máshol” 
választ adók azok a kollégisták, akik más városokban tanulnak, jellemzően 
a régión belül.

Alaptevékenység helyszine2002-2010 2002 (n=162) 2004 (n=55) 2006 (n=74) 2010 (n=83)

helyben 30,9% 14,5% 8,1% 27,7%

Pécsen 51,2% 52,7% 68,9% 55,4%

helyben és Pécsen 0,0% 0,0% 4,1% 3,6%

Pécsen és máshol 0,0% 0,0% 1,4% 0,0%

máshol 17,9% 32,7% 16,2% 12,0%

nem válaszolt 0,0% 0,0% 1,4% 1,2%

Nem meglepő, amit az alábbi diagramban láthatunk: a fiatalok jelentős 
része a szüleinél lakik. Mind a négy mintavétel esetén hasonló eredmé-
nyékét láthatunk.
Hol laknak a válaszadók 2002-2010 2002 (n=152) 2004 (n= 55) 2006 (n=74) 2010 (n=83)

szülőknél 80,3% 74,5% 77,0% 80,7%

saját lakásban 10,5% 12,7% 10,8% 6,0%

albérletben 2,0% 5,5% 4,1% 4,8%

kollégiumban 5,3% 7,3% 1,4% 3,6%

egyéb helyen 2,0% 0,0% 4,1% 0,0%

szülőknél és kollégiumban 0,0% 0,0% 2,7% 3,6%

szülőknél és saját lakásban 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a válaszadók Pécsváradnak mely 
részén laknak. A településrészi lakosságszám nélkül nem tudjuk 
megállapítani, hogy a minta ebből a szempontból reprezentatívnak 
mondható-e.

Pécsvárad mely részén laknak 2002-2010 2002 (n=155) 2004 (n=55)2006 (n=74)2010 (n=83]

újtelep 36,8% 25,5% 39,2% 33,7%

hegy 15,5% 7,3% 10,8% 22,9%

központ 39,4% 63,6% 37,8% 34,9%

pécsi országút 1,9% 1,8% 5,4% 6,0%

egyéb 6,5% 1,8% 5,4% 2,4%

nem válaszolt 0,0% 0,0% 1,4% 0,0%

Oktatás, kultúra

A kérdőívet kitöltő fiatalok több mint 90%-a beszél legalább egy idegen 
nyelven.

A beszélt nyelvek dimenziójában a két nyelv dominál, de nem sokkal 
előzi meg az egy nyelvet beszélőket. A négy beszélt nyelv ritkaságban 
számít, ebben a korosztályban érthető. A másik fontos tényező azonban, 
hogy Pécsváradon sokan a német nyelvet már a családi körben elsajá
títják. A beszélt nyelvek tekintetében nincsenek nagy változások: a 
legnépszerűbb a német és az angol.

(folyt, köv.)

Beszélt nyelvek 
2002-2010

2002 (n=160) 2004 (n=79) 2006 (n=114) 2O1O(n=126)

német 64,4% 59,5% 46,5% 50,0%

angol 33,8% 32,9% 39,5% 37,3%

olasz 0,0% 0,0% 1,8% 0,8%

orosz 0,0% 1,3% 2,6% 0,8%

francia 0,6% 1,3% 0,9% 1,6%

roma 0,0% 1,3% 0,0% 0,8%

horvát 0,6% 0,0% 0,0% 0,8%

szerb-horvát 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%

magyar 0,0% 0,0% 0,0% 2,4%

lengyel 0,0% 0,0% 0,9% 0,0%

nincs 0,0% 3,8% 7,9% 5,6%
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 SPORTHÍREK
Spartacus: tervek, irányvonalak az új vezetőségben

1 fint ahogy arról már a Hírmondó is be- 
1V-L számolt, februárban gyökeres változások 
történtek a helyi sportegyesület felépítésében: 
új elnökkel, új elnökségi tagokkal és új 
szakosztályvezetőkkel folyik tovább a pécs
váradi sportélet. Lapunknak Borhy István, 
a Spartacus újonnan megválasztott elnöke 
számolt be az egyesület terveiről.

Az elnök az eddig is meglévő szakosztályok lehető 
legoptimálisabb működtetése mellett az egyik 
legfontosabb célként említette a tömegsport

népszerűsítését. Ennek érdekében hozták létre a 
tömegsport szakosztályt is Fullér Zoltán vezetésével, 
azzal a szándékkal, hogy a foci, kézilabda, 
küzdősportok és sakk mellett olyan sportágak is 
nagyobb teret kapjanak, mint a tájfutás, kerék
pározás, túrázás vagy az aerobic. Már májusban 
megrendezésre kerül az első olyan alkalom, amely 
nagyobb tömegeket mozgathat meg: a Várad-futás 
elnevezésű városi futóverseny egy kellemes távú, 
2000 méteres futásra invitálja a mozogni vágyókat. 
Az eseményt eredetileg - hagyományteremtő céllal 
- május 1-jére, a városnapi programok részeként hir
dették meg, az időjárás azonban nem volt kegyes

sem a szervezőkhöz, sem a több mint kétszáz előre 
bejelentkezett futni vágyóhoz. A verseny nem marad 
el: május 29-én rajtolnak, ekkor várják az új jelent
kezőket is a helyszínen.
Az elnökség tervei között szerepel egy műfüves 
pálya létesítése pályázati forrásból, melynek esetle
ges bérbeadása reményeik szerint növelheti az egye
sületi kasszát. Az egyesület pénzügyi mérlegét az évi 
7 millió forintos önkormányzati támogatás mellett 
továbbra is a szponzori felajánlásokból kívánják 
kiegyenlíteni. Borhy István elmondta, ezekre az elő
ző évekhez hasonlóan szintén nagy szükségük van, 
hiszen a költségek - főként az üzemanyagárak miatt 
- folyamatosan nőnek, a bevételeik viszont nem, 
ezért jelenleg is zajlanak a megkeresések. Emellett 
döntés született az egyesületi tagdijak jövő évi eme
léséről is, mellyel kapcsolatban hangsúlyozta: azok 
még így is alacsonyabbak, mint más sport-egyesü
letek tagdíjai. Ezen kívül szeretnék a költségvetést 
a jövőben arányosabban elosztani a különböző 
szakosztályok között.
Az egyesület keresni fogja az együttműködési 
lehetőségeket a városon belül és kívül is: biztató jelek 
vannak erre a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat ese
tében, de a jelenleg ÁMK-szervezésü úszóver
senyekhez is szeremének majd valamilyen módon 
csatlakozni. Környékbeli egyesületekkel is felvennék 
a kapcsolatot, így például a hosszúhetényiekkel. Ennél 
fontosabb talán, hogy az egyesületen belül egy olyan 
közösség jöjjön létre, melynek tagjai aktívabban 
veszik ki a részüket a döntésekből, és akik igazi csa
patként segítik az elnökség munkáját, illetve a helyi 
sportélet környezeti feltételeinek megvalósítását. Jó 
példa erre, hogy nemrégiben közös erővel tették 
rendbe a kisebbik sportpályát, ahol eltávolították az 
áldatlan állapotban lévő lelátó törött székeit, melyek 
helyére hamarosan újak kerülnek. A szemét elszállítá
sát szintén önerőből, térítésmentesen vállalta el egy 
egyesületi tag - az elnök reménykedik, hogy a jövőben 
is számíthat hasonló csapatmunkákra.

LABDARÚGÁS
Megyei I.
20. forduló:
Pécsvárad - Villány 5-0 (2-0)
G.: Stílét (2), Tóth D., Krapecz, Schvedics.
21. forduló:
Siklós - Pécsvárad 0-0
22. forduló:
Pécsvárad - Hosszúhetény 4-0 (2-0)
G.: Stílét, Tóth D., Schvedics, Pichler.
23. forduló:
Ócsárd - Pécsvárad 3-2 (0-1)
G.: Tóth D (2).
A csapat huszonhárom forduló után harminchárom 
ponttal a hetedik helyen áll.

Ifi
Rájátszás, felsőház, 1. forduló:
Pécsvárad - Sásd 2-0 (0-0)
G.: Scháffer, Bódis R.
2. forduló: Ócsárd - Pécsvárad 1 -4 (0-1)
G.: Bereczky, Spannenberger, Schmieder (2).
3. forduló: Pécsvárad - PVSK 3-2 (1-1)
G.: Kőszegi, Szenti (öngól), Wagner.
A felsőházban szerepel tavasszal az ifi, ahol a baj
nokság legjobb kilenc csapata küzd az aranyérem
ért, természetesen magukkal vitték az ősszel 
megszerzett pontokat. Ezek alapján a pécsváradiak 
tizenhat ponttal a negyedik helyen állnak.
Serdülő
Rájátszás, felsőház, I. forduló:
Pécsvárad - Sásd 1-5 (1-2)
G.: Müller.
2. forduló: Ócsárd - Pécsvárad 11-2 (4-0)
G.: Hendzsel, Tamás.
3. forduló: Pécsvárad - PVSK 2-8 (2-2)
G.: Kisföldi, Völgyi.
A bajnokság hasonlóan működik, mint az ifinél. Az 
együttes jelenleg tizenhárom ponttal a hatodik.

Friesz Péter

KÉZILABDA
Felnőtt NB III.
Komló - Pécsvárad (18-38)
Az első félidei gyenge kezdés után a második já
tékrészben végre magukra találtak a lányok, és gó
lokban is megmutatták a két csapat közötti 
különbséget.

Siklós - Pécsvárad (30-26)
Az otthonukban fogadó, a bajnokságot veretlenül 
vezető siklósiak sajnos jobban kezdtek, és ezt az 
előnyt tartani is tudták a mérkőzés végéig, hiába 
küzdöttek és védekeztek a lányok szenzációsan a 
második félidőben. Egy jó játékkal és jó ellenféltől 
szenvedtünk vereséget.

Hegedűs Tímea edző

Utánpótlás NB III.
Pécsvárad - Szigetvár (32-24)
Pécsvárad: Sándor-Grénus 8, Szemmelrock 2, 
Gyenis P. 6. Bajorics, Brand 8. Csere: Siska, Péter 
(K), Nagy N„ Puska. Kis Radó, Werb 5, Lukács 
Görcsös játék, rengeteget hibázó játékosok. 
Pécsvárad - Szentlőrinc (27-27)
Pécsvárad: Sándor-Grénus 4. Szemmelrock 9, 
Gyenis Alexandra 6, Gyenis Patrícia I, Werb 4, 
Brand 3. Csere: Péter, Gebhardt (K), Puska, Kis 
Radó, Lukács. Istókivics
Előbb folyamatosan bizonyítanunk kell, aztán lehet 
várni a segítséget.
Villány - Pécsvárad (25-30)
Pécsvárad: Siska-Grénus 6, Szemmelrock 6, Far
kas 3, Gyenis Patrícia 10, Gyenis Alexandra 3. 
Brand 2. Csere: Sándor (K), Werb, Puska. Lukács, 
Kis Radó
Aki hozzánk jött, azt azért igazoltuk, mert tisztába 
voltunk vele, mit várhatunk tőle, mert korábbi csa

patában kevés játéklehetőséget kapott, így bizonyí
tani akart.
Pécsvárad - Kelet SE (40-29)
Pécsvárad: Sándor-Grénus 6, Szemmelrock 6, 
Gyenis Alexandra 6, Gyenis Patrícia 10, Werb 9, 
Brand 2. Csere: Siska (K), Farkas 1, Puska, 
Lukács
Büszke vagyok csapatomra, hatalmas sportemberi 
nagyságról tett tanúbizonyságot, a jóval esélye
sebb, rutinosabb csapat magabiztos legyőzésével. 
A győzelmet szurkolóinknak, valamint Borhy István 
SK elnök úrnak ajánlom.

Országos Serdülő Bajnokság

UKSE Szekszárd - Pécsvárad (22-39)
Pécsvárad: Siska-Grénus 1, Szemmelrock 3, Far
kas 6, Gyenis Patrícia !4, Gyenis Alexandra 5, 
Brand 2. Csere: Sándor, Péter, Puska, Kis Radó I, 
Werb 7, Lukács
Magabiztos játék, fantasztikus egyéni teljesítmény, 
Gyenis Patrícia beállójátéka.
Pécsvárad - Nagykanizsa (19-17)
Pécsvárad: Gebhárdt-Grénus 4, Szemmelrock 4, Far
kas 3, Gyenis P. 4, Werb 3, Kis Radó. Csere: Péter 
(K), Brand I, Puska, Lukács, Istókovics 
Elhamarkodott, pontatlan támadások, sok könnyű 
gólt kaptunk, ami technikai hibákból, lassú 
visszarendeződésből adódott.
Marcali - Pécsvárad (22-20)
Pécsvárad: Siska-Grénus 4, Szemmelrock 2, Gye
nis Alexandra 5, Gyenis Patrícia 3, Werb 6, Brand. 
Csere: Sándor (K), Farkas. Puska, Kis Radó 
Két arra illetéktelen ember - kiknek más tett 
volna a feladata - brutálisan beleavatkozott a 
mérkőzésbe.

Palentai Csaba
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VÁLTOZÁSOK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI ÜGYINTÉZÉSBEN 
Jogszabályok és tudnivalók (2. rész)

Mely tevékenységek nem tartoznak az egyéni 
vállalkozóról es az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény hatalya alá?

A törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni
• a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti 

mezőgazdasági őstermelői tevékenységre,
• a magán-állatorvosi tevékenységre,
• az ügyvédi tevékenységre,
• az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre,
• a közjegyzői tevékenységre,
• az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre.

Mit kell tudni az egyéni vállalkozói tevékenység 
gyakorlásáról ?

Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - 
ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, az 
egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti 
meg, illetve végezheti. A bejelentés illetve engedélyköteles 
tevékenységekről tájékozódhat az érvényes szakmakódok jegyzékében 
(TEÁOR lista). Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó 
csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési 
követelményeknek megfelel. Jogszabály - ide nem értve az önkormányzati 
rendeletet - eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött 
tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési 
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folyta
tásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkozta
tott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A 
tevékenységi körök képesítési követelményeiről a kormányablakokban, 
illetve az okmányirodákban részletes tájékoztatást kaphat.

Mennyi illetéket kell fizetni az eljárás során?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás
bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és 
megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. Illetékfizetési 
kötelezettsége csak azon ügyfeleknek van, akik egyéni vállalkozói igazol
vány kiállítását kérik. Az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításának ille
téke 10 000 forint. Az igazolvány elvesztése, eltulajdonítása vagy 
megsemmisülése esetén a pótlás illetéke 5 000 forint. Ha az igazolványban 
feltüntetett adatok megváltoznak, 3 000 forint illeték fejében kérheti az 
okmány cseréjét.

A pécsváradi okmányiroda telefonszáma: 72/565-058
Az iroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 8.00 -12.00 12.30 -15.00
Szerda 8.00 -12.00 12.30-16.30
Péntek 8.00-12.00

Május 7-én, szombaton délben márványtáblát avattak a Zengőn a 
Civilek a Zengőért Mozgalom, a Pécsváradi Várbaráti Kör és az 
Ifjú Várbarátok tagjai. Ezzel szeretnék megörökíteni a Mecsek 
legmagasabb csúcsára tervezett katonai lokátor elleni tiltakozások 
emlékét. A hagyományos
peónia túra keretében mentek 
fel a hegyre, a virágzó bazsaró
zsa telepei mellett vezetett az 
útjuk. Az Ifjú Várbarátok már 9 
órakor nekivágtak a Dombay- 
tótól induló Zengő tanös
vénynek. A többiek 10 órakor 
indultak a pécsváradi Kossuth 
térről és a hosszúhetényi 
kőbányától.
Első alkalommal tizenöt évvel 
ezelőtt, 1996. május 12-én, 
szintén a bazsarózsa túra idején 
emelték fel szavukat a 
pécsváradiak a természet- 
védelmi területre tervezett 
katonai lokátor ellen. Hét éve,
2004. február 13-án védték

meg hosszúhetényiek, pécsiek, komlóiak, pécsváradiak és a Green- 
peace aktivistái a kivágásra ítélt fákat a hegy tetején. Végül a 
kormány idén március 10-én jelentette be a lokátor új helyszínét - 
távol a Mecsek természetvédelmi területeitől.

Az emléktábla e 15 év eseménye
it idézi fel azok előtt, akik felke
resik a Zengő csúcsát. A táblát a 
Pécsváradi Várbaráti Kör 
készíttette, a költségeket a hosz- 
szúhetényiekkel közösen fedezik. 
A hetényiek ekkorra újakra cse
rélték a kilátó zászlait is. 
A márványtáblát ezúttal is 
Rauschenberger András kőfa
ragó mester készítette. Maga is 
régi Zengő-járó, aki ingyen 
vállalta a szöveg bevésését. 
Korábban ismét takarítók jártak 
a hegyen Böröcz István és Ács 
Tibor személyében: nem találtak 
sok szemetet, de azért akadt 
tennivaló a csúcson és az egyre 
rozogább esőbeálló környékén.


