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„Hozzuk el unokáinkat”

Felvidékiek Napja 2011
1 Aajus 14-én emlékeztek meg idén a felvidéki 

1 Vl származású családok, rokonok, ismerősök, 
érdeklődők az 1947-es eseményekről: a felvidéki 
magyarok elhurcolásáról. A néhány éve felállí
tott emlékkőnél gyűltek össze, ahol Füri Ferenc, 
a Felvidékiek Klubja vezetője köszöntötte a je
lenlevőket. Gállos Orsolya, Pécsvárad Város al
polgármestere felelevenítette a történelmi 
előzményeket, majd a koszorúk elhelyezésére és 
a felvidéki és német emlékkő előtti közös 
tiszteletadásra került sor. A művelődési központ
ban filmvetítéssel, szavalatokkal emlékeztek, de 
táncos műsor is helyet kapott a programban - a 
szervezők szándéka ugyanis az volt, hogy az idei 
Felvidékiek Napján felvidéki származású gyere
kek, unokák is bemutathassák tudásukat.
Az emlékmüsorok legfontosabb részét mégis a 
„valódi" visszaemlékezők adják, akik szemé
lyesen élték át az akkori eseményeket. Ez alka
lommal Szabó Jánosné Füri Gizella (képünkön) 
osztotta meg emlékeit a hallgatósággal. Beszédét 
teljes terjedelmében közöljük.

„ Tisztelt Emlékezők!

64 év: szinte egy emberöltő!

Sajnos azok az emlékezők, akik fel
nőttként élték meg a 64 évvel ezelőtt 
történteket, egyre kevesebben vannak, 
s akik még beszélhetnének, koruk, 
egészségi állapotuk miatt már nem 
vállalják az emlékező szavakat.
Mi pedig - az akkori gyerekek - egé
szen más dolgokra emlékezünk! Talán 
a nagyobb gyerekeknek egy izgalmas 
kaland volt a vagonban utazás, hiszen 
milyen jó játék volt a bútorok, ládák, 
zsákok, vagy éppen az állatok között 
bújócskázni! De mikor eljött a 
lefekvés ideje, milyen nehéz volt a jó 
meleg, puha ágy helyett a hideg 
vagonban elaludni.

(Folytatás a 3. oldalon)

Pécsvárad Kiváló Európai Desztináció
Pécsi és orfűi attrakciókkal összefogva a pécsváradi vár az idei EDEN-nyertes

2011. május 10-én, zárókonferencia 
keretében szakmai döntőbizottság 
választotta ki az Európai Bizottság által 
kiírt „Kiváló Európai Desztinációk” 
magyarországi pályázatának győztesét. 
A „Régi értékek - új funkciók” 
témában kiírt pályázatot Pécsvárad 
Város Önkormányzatának a „Mecseki 
meglepetések: új értékek - régi terek” 
című pályaműve nyerte meg.

Az Európai Bizottság 2010-ben immár 
ötödik alkalommal írt ki pályázatot az 
ún. „European Destinations of Excellen- 
ce”, azaz a „Kiváló Európai Desztiná
ciók” témában. A 2010/2011-ben a 
'Régi értékek - új funkciók’ címmel, 
vagyis a funkcióváltással létrehozott att
rakciók között keresték a legjobbat: 
olyan térségi turisztikai desztinációkat, 
turisztikai együttműködéseket, amelyek 
ipari, mezőgazdasági, közlekedési vagy 
katonai örökségükhöz kapcsolódó 
turisztikai kínálatukat magas 
szinvonalon mutatják be a turisták 
számára.
A „Mecseki meglepetések: Új értékek - 
régi terek” c. pályázat partnerei:

Az oklevéllel a kézben Gászné Bősz Bernadett, dr. Novotny Iván 
múzeumőr és MiHler Zsuzsanna Tourinform irodavezető

1. Pécsváradi vár (korábban bencés 
monostor, ispotály, majd erdészeti 
központ, ma látogatóközpont, szálloda, 
étterem)
2. Pécsi Nádor Galéria (korábban 
szálloda, ma galéria és művész
találkozóhely)
3. Pécsi Trafik Lokál (korábban mozi, 
ma szórakozóhely)
4. Pécsi Mecsextrém (korábban erdésze
ti, faipari telephely, ma extrém 
kalandpark)
5. Pécsi Zsolnay Kulturális Negyed 
(korábban porcelángyár, ma kulturális 
komplexum)
6. Orfiíi Malommúzeum (korábban 
vízimalom, ma múzeum)
7. Orfui Vízfő forrás és Mecsek Háza 
(korábban vízellátó központ, ma extrém 
barlangtúrák helyszíne)

A pályázat három részből állt. Elsőként 
írásban, egy űrlap kitöltésével, illetve az 
adott térségben kialakított, négy 
évszakra szóló, garantált programok be
mutatásával igazoltuk alkalmasságun
kat.

(Folytatás a 6. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Vár Kft. látja el a 
városgazdálkodási feladatokat

Idén márciustól a 100%-os önkormányzati 
tulajdonú Pécsváradi Vár Idegenforgalmi Kft. 
látja el a városgazdálkodási feladatokat. A céget 
a vár bérleti ügyeinek és beruházásainak 
lebonyolítására alapították, alkalmazottjai is 
csak 2010-től voltak, amikor a vár átvette a 
múzeum üzemeltetését. Helyileg a hivatal 
udvarában, a régi konyha épületében található, 
innen vezérlik a város intézményeinek, 
közterületeinek karbantartását. Erre a célra olyan 
közhasznú munkásokat alkalmaznak, akik 
szakmailag is képesek ellátni ezeket a feladato
kat. Horzsa Zoltán, a cég ügyvezető igazgatója 
elmondta, jelenleg túljelentkezés van, egyelőre 
18 fő áll a cég alkalmazásában.

Vízmű Kft.:
34 %-os vízveszteség

Átlagos év volt a tavalyi, de a csapadékos időjárás 
megnehezítette a munkát - számolt be Horzsa Zoltán 
ügyvezető igazgató a képviselő-testületnek 
májusban. Elmondta: 33,62 %-os vízveszteséget 
mutatott ki a cég a tavalyi évben. Ez azt jelenti, hogy 
minden 1 liter vízből 3,3 dl nem jut el a fogyasztókig, 
hanem a hálózaton elszivárog, aminek jelenleg nem 
találják az okát. A pécsváradi kistérségi rendszeren 
jelentkező szintén jelentős hálózati veszteség oka 
egyrészt az elöregedett hálózat, másrészt az ebből 
adódó csőtörések száma, és az ott elfolyt víz 
mennyisége, valamint a fel nem derített hálózati 
szivárgás. Folyik a pécsváradi vízvezeték és csator
nahálózat - az anyagi lehetőségekhez mérten - folya
matos felújítása, korszerűsítése és átépítése, valamint 
egyéb kivitelezési munkákat is végeznek 
kapacitásukhoz mérten. Kiemelte: A város területén 
végzett munkák az ott lakóknak az utca vagy a 
közterület feltúrása miatt átmenetileg kellemetlenek, 
de sajnos ezt a munkát másként nem lehet végezni. 
Szó esett a tanuszoda üzemeltetési problémáiról is, 
amelyek az ügyvezető szerint egyrészt átgondolatlan 
építészeti megoldásokból, másrészt a technológiai hi
ányosságokból (szivattyú méretezése és minősége 
(kínai), puffertartályok mérete, fűtési és hőtartási 
rendszer hibái, elektromos kapcsolószekrény elhe
lyezése és javíthatatlansága, stb.) erednek. Az elmúlt 
négy év tapasztalatai alapján több mindent 
módosítottak a rugalmasabb és kezelhetőbb 
üzemeltetés érdekében. Maradtak azonban olyan je
lentős anyagi befektetést igénylő feladatok, melyeket 
saját hatáskörükben nem tudnak megoldani - ehhez 
a fenntartó önkormányzati intézmény jelentős anyagi 
befektetésére lenne szükség.

Töretlen a zeneiskola 
népszerűsége

Apaceller József, a KJÁMK Zeneiskola Alapfokú 
Művészeti Intézményének vezetője éves beszámolója 
szerint növendékeik létszáma évek óta szinte állandó, 
a gyermekek és a szülők érdeklődése nem csökken 
az intézmény iránt. A statisztikák is bizonyítják, hogy 
a megyei, regionális, országos versenyeken, 
találkozókon hosszú évek óta nagy sikerrel 
szerepelnek, számos diákjuk folytatja tanulmányait 
művészeti szakközépiskolában vagy zeneművészeti 
főiskolán. Jelenleg kiváló minősítéssel rendelkeznek, 
ami a tavalyi évben az intézményi bevételeknél is 
szerencsésen mutatkozott: 448.000 forintot nyertek 
a technikai eszközök vásárlására, valamint a hang
szerállomány bővítésére, minőségének javítására.

Tavaly önkormányzati támogatásuk 16.439.000 fo
rint volt, kiadásuk 28.953.000 forintnál állt meg. Dr. 
Bíró Ferenc polgármester biztosította az intézményt

Tavalyi közbeszerzések
Elkészült a statisztikai összegzés, mely az alábbi, 2010. évben lefolyatott közbeszerzési eljárásokat tartalmazza:

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzési 
eljárás típusa

Nettó értéke 
(Ft)

Nyertes
ajánlattevő

I. Árubeszerzés

Kodolányi János ÁMK info
kommunikációs eszközeinek 
beszerzése

Egyszerű eljárás hir
detmény nélkül indu
ló , tárgyalás nélküli

16.800.000 Ft Digistar Kft.

II. Építési beruházás

Gesztenyés utca 1. szám alatti 
óvoda bővítése

Egyszerű eljárás -hir
detménnyel induló, 
tárgyalás nélküli

52.783.331 Ft
Pécsváradi Építő 
és Kereskedelmi 

Kft.

III. Szolgáltatás-megrendelés

Tervezési szerződés a Pécsvárad 
Város önkormányzata által 
megvalósítani kívánt Pécsvárad, 
Kossuth u. 41. szám alatt álló 
Általános iskola bővítéséhez és a 
Pécsvárad, Vár u. 47. szám alatti 
Óvoda épületének kialakításához 
szükséges kiviteli tervdoku
mentáció elkészítésére

Egyszerű eljárás hir
detmény nélkül indu
ló tárgyalásos

13.000.000 Ft H-BON
Mérnöki Iroda Kft.

RÖVID HÍREINK
Utolsó krónikáját írja dr. Kófiás Mihály. Május 29- 
én mutatta be dr. Kófiás Mihály, Pécsvárad 
nyugalmazott jegyzője, krónikaírója a 2010-es év 
krónikáját. Egyben bejelentette, hogy 2011. december 
31-ig vállalja el a feladatot, amelyet éppen 40 éve 
végez. Ezért a testületnek január 1-jétől új személyt 
kell keresnie erre a célra.
Ellenőrzik a kiskorúak alkohollal való kiszolgálását.
Több bejelentés is érkezett az önkormányzathoz, 
miszerint rendszeresen szolgálnak ki kiskorúakat do
hánnyal és szeszes itallal különböző helyi boltokban, 
vendéglátóhelyeken. Az önkormányzat ezért figyel
mezteti a tulajdonosokat, árusítókat, hogy tartsák be a 
jogszabályokat, annál is inkább, mert a közeljövőben 
ellenőrzések is várhatók.
Nem szűnik a vandálkodás. A testület májusi ülésén 
újra szóba került a Pécsváradon már több éve elhara
pózott köztéri rongálás témája, melynek során 
korábban több ízben is használhatatlanná tették a város 
utcanévtábláit. Újabban a virágokra is kiterjedt ez a 
jelenség: a Közösségi Kerekasztal nevében dr. Hut- 
vágner Rozália képviselő észrevételezte, hogy az 
általuk frissen ültetett növények egy részét kitépkedték 
a város egyik részében. Mindez azért is elszomorító, 
mert az ültetést széleskörű közösségi akció keretében 
végezték, melyben sok diák - az általános iskolából 
és a speciális iskolából egyaránt - sok nyugdíjas, helyi 
lakos is részt vett. Hasonló veszélynek vannak kitéve 
a közlekedési táblák is, ezeknek rongálása egyébként 
bűncselekménynek minősül. A testület ezért kéri a 
lakosságot, hogy aki tudja, kik a sorozatos rongálások 
elkövetői, akár névtelenül is jelentsék be őket, hiszen

afelől, hogy az önkormányzatot érő megszorítások 
ellenére a zeneiskolát hosszú távon szeretnék 
megőrizni, jelenlegi színvonalán megtartani.

az ilyen eseteknek csak lakossági összefogással lehet 
elejét venni.
A drogprevencióra fókuszálnak. A munkaügyi 
központ támogatásával négy hónapos időtartamra al
kalmaznak egy szakembert a helyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálaton drogprevenciós feladatok 
ellátására. Az önkormányzat korábban is kereste annak 
a lehetőségét, hogy visszaszorítsák a veszélyeztetettek, 
főleg a fiatal korosztály körében elterjedt különböző 
drogok használatát. Ennek megoldását a megelőző 
tevékenységben látja, ezért fontosnak tartja a jelenlegi 
pályázat kínálta lehetőséget is.

HELYESBÍTÉS
Előző, májusi lapszámunk önkormányzati hí
reiben sajnálatos módon hibásan fogalmaztunk 
a gyámügyi hivatal éves testületi beszámolójá
nak ismertetésekor. A cikkben dr. Sebestyén Il
dikót a helyi gyámügyi hivatal egyetlen 
dolgozójaként tüntettük fel. holott a 
munkakört Régemé Szabó Katalin gyámügyi 
főtanácsossal együtt látják el, aki immáron 14 
éve dolgozik a helyi gyámügy képviselőjeként, 
közösen pedig 19 település gyámügyi feladatait 
végzik. Mint ahogyan az a testületi beszámoló 
során is elhangzott, jelenleg ezen a két főn kívül 
is szükség lenne további szakemberre a 
rendkívül kiterjedt feladatkör teljesítésére. 
A hibáért elnézést kérünk.

( t szerk.)
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Felvidékiek Napja 2011
(Folytatás a címlapról)

Hallgatva „mamika” vagy „öregattya” csendes 
sírdogálását, halk imáját, vagy szomorú énekét. 
Hallgatni, hogy „Szülőföldem szép határa, 
meglátlak-e valahára...”

Apai nagyanyám, „Omi”, aki velünk élt, szinte 
naponta elmondta: megérkezni az ismeretlen, hi
deg házba, helyet keresni ágynak, a kedves já
tékoknak... de nehéz volt! Amikor elkezdtünk 
iskolába, óvodába járni, új barátokat keresni és 
találni a sok-sok idegen között, jött húsvét, 
karácsony, név-és születésnap... Pajtásaink 
örömmel mesélték, mit kaptak nagyszüleiktől, 
keresztszüleiktől. Hogy fájt, amikor húsvétkor a 
református templom előtt a pécsváradi pajtások 
nyolc-tíz ,Jcörösztanyától” kaptak ajándékot. Mi 
csak álltunk szomorúan, vágyakozva és akkor 
valaki megjegyezte: „Ezöknek még
körösztannyik sincs?” (Egy életre megjegyeztem 
az arcát és nevét.) Milyen szívfájdalom volt 
mindezt látni, hallgatni, hiszen közülünk sokan 
csak fényképről ismertük szeretteinket. 
Jómagam egy Garam menti kicsi faluban, 1947. 
február 3-án, koraszülöttként, alig 1,5 kilósán 
születtem - kérdéses volt, hogy életben 
maradok-e, aztán április utolsó napjaiban betet
tek a hideg vagonba... - túléltem! Anyai 
nagyszüleimet 1952. szeptemberében ismertem

meg. Megkaptam tőlük első ajándékomat: egy 
pár cipőt. Két hétig, míg „otthon” voltunk, szinte 
le sem lehetett venni a lábamról - végre én is 
kaptam ajándékot mamikától és öregattyától. 
Hazafelé a „vámos” levette a lábamról, mert „az 
csehszlovák áru”, azt nem lehet külföldre vinni. 
Két hét után! Hát eddig tartott az öröm! Mit fo
gok mondani a pajtásaimnak?! Ők ezt nem 
érthetik! „Hát semmit sem kaptál?!” Bizony 
nehéz ezt megérteni öt-hatévesen! Még 
szerencse, hogy a babát nem találta meg. S ez 
hányszor megtörtént!
Később, az iskolában mennyivel többet kellett 
tudnunk egyik-másik tanárunknál egy-egy jó je
gyért, mint a született pécsváradi gyerekeknek, 
hiszen mi „csak a cseszkók” voltunk. Igaz, ez 
később csak a javunkat szolgálta, de ki értette 
ezt gyerekfejjel! Néhány éve könyvbemutatóra 
kaptunk meghívást. Volt középiskolás 
osztályfőnökünk édesapjának könyvét adták ki 
Galántán, s mivel Éva néni Pécsett lakik, s 
édasapja is itt halt meg, itt is volt könyvbemutató. 
Volt középiskolás osztálytársam (szintén felvi
déki) megkérdezte: „Te tudtad, hogy Éva néni 
felvidéki?” Nekünk csak az tűnt fel (vagy fel 
sem tűnt?), hogy ő másként beszél, mint a többi 
tanár. Erről nem „illett” beszélni! (Én véletlenül 
tudtam meg, édesapám az első szülői értekezlet 
után azzal jött haza, hogy „földink” az 
osztályfőnök.)

Igen, mi itt nőttünk fel, a történtekről csak annyit 
tudunk, amennyit otthon titokban elmeséltek, 
lelkünkre kötve, hogy erről nem szabad másnak 
mesélni. Hallgattunk tehát, de mindent elraktá
roztunk magunkban - a gyerekek nagyon fogé
konyak, de nagyon tudnak hallgatni is, ha kell. 
Hogy vártuk a toll- és kukoricafosztást, amikor 
sokan összejöttek és meséltek! Nekünk nem 
könyvből meséltek! Az emlékek megmaradtak, 
igyekszünk továbbadni. Itt nőttünk fel, itt 
vannak a barátok, az iskolatársak, rokonok, is
merősök, de ne nehezteljetek ránk, ha időnként 
úgy érezzük, most muszáj menni, és ha 
megkérdezitek, hova készülünk, akkor mi azt 
válaszoljuk: „elmegyünk HAZA!” Megkeressük 
a még élőket és végigjárjuk a temetőt. Sajnos 
egyre kevesebb az élő, és egyre több szál 
virágra, mécsesre van szükségünk.

Emlékezzünk!
Néhány éve áll ott kint két kő egymás mellett, 
békességben. Hozzunk ahhoz a kőhöz Halottak 
Napján, vagy csak ha emlékezni akarunk, vagy 
ha elmegy közülünk valaki, néhány szál virágot, 
egy-egy mécsest. Hozzuk el unokáinkat minél 
többször és meséljük el nekik, miért áll ott az a 
kő, illetve miért áll ott egymás mellett a két kő. 

Köszönöm, hogy meghallgattak!”

Nyitott művésztelep a várban

'fjagyományteremtő céllal rendezték meg a múlt hónapban azt 
H a nyitott művésztelepet, melyen kortárs magyar és külföldi 
festők, szobrászok és keramikusok alkothattak a vár adta páratlan 
történelmi környezetben.

Az esemény szakmai vezetője Korbely István festőművész volt, akinek 
nemrégiben önálló kiállítása is látható volt a várfalakon belül. A vár néhány 
terme és udvara egy hét erejéig valóságos alkotóműhellyé vált, de a 
szemfüles látogató a várat övező természeti környezetben is rábukkanhatott 
egy-egy festőállványon megelevenedő utcarészletre. A szervezők elképze
lése az volt, hogy ebben a néhány napban ne csak a művészek találkozzanak 
a tájjal, hanem az érdeklődők is a művészekkel, így a müvésztelep ideje 
alatt bárki belepillanthatott az alkotás folyamatába, megismerkedhetett a 
művészekkel, akik bemutathatták munkájukat, technikájukat. Nagyon 
különböző stílusvilágú, technikájú, de egytől-egyig különleges alkotások 
kerültek ki a művészek kezei alól a pécsváradi várban - csak remélni tudjuk, 
hogy nem utolsó alkalommal.
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Együtt a szülőkkel
„Egyet értünk? - Együtt érünk csak valamit!” 
címmel a Kodolányi János ÁMK előadássoroza
tot szervezett szülőknek, nagyszülőknek, 
pedagógusoknak és érdeklődőknek, lehetőséget 
biztosítva a beszélgetésre, információszerzésre, 
együttgondolkodásra. Az első találkozóra április 
28-án került sor a művelődési központ 
nagytermében, amelyen Fekete Rita rendőr alez
redes a szülői jogokról és felelősségről, Zsáliné 
Molnár Tímea rendőr százados a vagyon
védelemről és az iskolai értékek védelméről be
szélt. Mind a szervezők, mind az előadók nagy 
izgalommal és kíváncsisággal készültek a 
rendezvényre, bízva abban, hogy így azokat a 
szülőket is sikerül elérniük, akikkel eddig nem 
tudták felvenni a kapcsolatot. Akik viszont talán 
a legtöbb segítséget kaphatták volna a 
szakemberektől, nem voltak jelen. Reméljük, 
hogy a következő előadáson, melyet a kora őszi 
időszakra tervezünk, már részt tudnak venni.

Muskát József 
matematikaverseny

Április 23-án Mohácson rendezték a Muskát 
József matematika emlékversenyt, melyen is
kolánkat öt évfolyamon, 4. - 8.-ig
osztályonként 2-2 fős csapat képviselte. A 
negyedikesek közül Horváth Ákos 3., Zsáli 
Zsombor 6. helyezést, míg csapatversenyben a 
4. évfolyam 2. helyezést ért el. A felső 
tagozatosok eredményei: Poller Péter (5. b) 5.,

Balog Nikolett (6. a) 9., Poller András (7. b) 
2., Steiber Árpád (8. a) 9. helyezés. Az iskolák 
összesített versenyében a Kodolányi ÁMK 3. 
helyezett lett. Felkészítő tanárok: Lászlóné 
Auth Mária, Poller György és Tolnai Zoltonné. 
Gratulálunk a sikeres szerepléshez, és további 
kitartó munkát kívánunk a tanév hátralévő 
részében.

Német nyelvű vers- 
és prózamondó verseny

Május 13-án rendezte meg a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata Budapes
ten a Német Nemzetiségi Gimnáziumban a 7. 
vers- és prózamondó versenyt, melyen 157 
tanuló 9 csoportban mérhette össze tudását. A 
Kodolányi János ÁMK-t Ottlakán Amira (2. 
b) és Kleisz Bálint (7.b) osztályos tanuló 
képviselte. Bálint idén harmadik alkalommal 
vett részt a versenyen, amelyen ismét véméndi 
történetet adott elő, és IV. helyezést ért el. Fel
készítője a nagymamája, Pap Józsefné volt. 
Amira Hochdeutsch kategóriában a 16. helyen 
végzett. Felkészítői: Fáth Hedvig és Tóth 
Györgyi. Gratulálunk a gyerekeknek és felké
szítőiknek a szép sikerhez!

Egyéb események
• Áprilisban került sor iskolánkban a megyei 
Hermán Ottó kömyezetismereti versenyre. 
Zsáli Zsombor 4.b osztályos tanulónk bejutott 
a június 4-én megrendezendő budapesti

országos döntőbe. Gratulálunk Zsombornak és 
felkészítőjének Gungl Lászlónénak!
• Május 1-jén, az immár hagyományos Maifest 
ünnepen iskolánk két diákja, Ottlakán Amira 
és Kleisz Bálint adott elő egy-egy hangulatos 
német nyelvű verset, illetve prózai művet.
• Május első vasárnapja az édesanyáké. Több 
osztály diákjai is kis műsorral, apró ajándékkal 
köszöntötték az édesanyjukat, nagymamájukat.
• E hónapban is sor került - az idei tanév során 
utoljára - a bűnmegelőzési D.A.D. A programra.
• Iskolánk tanulói május 10-én délután 
papírgyűjtésen vettek részt. Köszönjük az aktív 
részvételt mind a szülőknek, mind a gyerekek
nek!
• Május 20-án rendkívüli irodalomórát tartott a 
felső tagozatos gyerekeknek Figura Ede. A tanár 
úr Ady Endre, József Attila, és Radnóti Miklós 
megzenésített verseit adta elő gitárkísérettel.
• Az országos kompetenciamérésekre május 25- 
én került sor iskolánkban. 4., 6., és 8. osztályos 
tanulóink magyar nyelv, matematika, valamint 
német nyelvi tudásukról adtak számot ezen a 
napon.
• Május 28-án zajlott az Aquatlon 2. fordulója 
az uszodában. A záró fordulót június 3-án 
rendezik Magyarhertelenden.
• A megyei rendőr-főkapitányság által hirdetett 
„Közlekedésbiztonság gyerekszemmel” című 
rajzpályázaton Jéhn Viktória 4. b osztályos 
tanulónk pályaműve bejutott az országos döntő
be. Felkészítője: Göblné Németh Piroska.

Gratulálunk!

Húsvétolás és Anyák napja az óvodában
„Három kis nyúl lépeget, 
Fújja a nyúl éneket... ”

Az áprilisi hónap a húsvétolás jegyében zajlott. Április 18-án húsvétváró 
barkácsdélutánt szerveztünk az óvodában, melyre sok szeretettel vártuk 
a szülőket és érdeklődőket. Tojásokat festettünk, nyulacskákat, 
tojástartókat készítettünk csuhéból, papírból. Az udvaron nyuszisimogatás 
volt, itt a firSteps nyelviskola tanáraival angol népi játékokat is játszhattak 
az ovisok, és megtanulhattak egy-két angol nyuszisimogató éneket.

Szállj kicsi dallam, édesanyámhoz,
Májusi szellő orgonaághoz.
Életemnek termőfája, bárhol élnék
Vándor fecskék, könnyű szárnyán hozzád térnék.

/Ratkó József: Anyámnak/
Az ünnepek közül talán a legkedvesebb, a legvártabb az édesanyák 
ünnepe. Áz apró gyerekek versekkel, táncos játékokkal, dalokkal tették 
szebbé ezt a napot. Minden évben igyekszünk szép, esztétikus és 
személyre szóló ajándékkal köszönteni a legszeretettebb személyt, az 
édesanyát. A csoportok más és más napra várták az anyukákat és 
nagymamákat. Nagy izgalommal készültek a gyermekek és az óvónénik 
is erre a meghitt ünnepre. Bizony a meghatottságtól nem egy tekintet 
könnybe lábadt. Természetesen a közös kirándulások sem maradhattak 
el mint például a Bóbita bábszínházba, vagy a tettyei játszótérre.

Kedves Szülők!
Június 20-tól nyári ügyelet lesz az óvodában. Kérjük, csak azok a szülők hozzák gyermekeiket, akik dolgoznak. Abban az esetben, 

ha a szülő nem dolgozik - GYES-en van, munkanélküli stb. - gyermekét nem áll módunkban fogadni. Megértésüket köszönjük.
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Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 
Óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma

Felléptünk a Város Napján
Május 1-jén látványos, színes műsort mutattak 
be iskolánk színjátszó körének tanulói a Város 
Napja rendezvényén. A produkció nagy sikert 
aratott, ezt igazolta a vastaps is. Felkészítő tanár: 
Mestemé Magyar Andrea

ESÉLYNAP

Hetedik alkalommal adott otthont a komlói 
színház-és hangversenyterem május 5-én az 
Esélynapnak. Az ünnepi műsoron a komlói és 
pécsváradi intézményegységek tanulói közös gá
laműsorral szórakoztatták a közönséget. A 
megnyitón igazgatónőnk, Fazekasné Visnyei Ir
ma köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte a 
Baranya Megyei Önkormányzat képviselőjét, 
Keczeli Jenőt, hogy a Minőség Irányítási Csoport 
által meghirdetett plakátverseny díjazottjainak 
adja át a megérdemelt jutalmat. A pályamunkák 
a „közlekedés napjainkban és a jövőben” 
témakörében készültek, szem előtt tartva a 
kömyezettudatosság fontosságát. A színház elő
csarnokában megtekinthető volt az intézmény
egységek tanulóinak ez évi munkáiból 
összeállított kiállítás is. A műsor 16 száma az 
egyszemélyes versmondástól a közös záró 
éneklésen át sok érdekességgel szolgált. Mozgás, 
dal, színjáték és bábszínház - mind az intézmény 
diákjainak tehetségét dicsérte. Ez úton is gratu
lálunk mindkét intézményegység felkészítő 
kollégáinak a színvonalas műsorért.

Látogatás a Változóházban
10. osztályos tanulóink ellátogattak a pécsváradi 
Változóházba. A programvezető segítségével 
megismerkedtek a szenvedélybetegségek 
kialakulásának biológiai hátterével, a függőség 
mechanizmusával. Betekintést nyertek a 
rehabilitációs otthon működésébe, megismerték 
filozófiáját. A betegeknek itt igyekszenek segíteni 
abban, hogy egy egészséges, kapcsolatokra 
épülő, szenvedélybetegség-mentes életet 
építhessenek újra. Nagyon tanulságos volt ez a 
látogatás, mert közöttünk élnek azok a fiatalok, 
akiket rabul ejtettek ezek a testet, lelket romboló 
szenvedélyek.

Gyereknap 2011
Az idei iskolai gyereknap a várkert hangulatos 
környezetében zajlott. (Képünkön) Színes és 
változatos programokon vehettek részt diákjaink 
ezen a szép délutánon. A nagyobbak ügyességi 
sportversenyekre, lekvároskenyér-evő versenyre, 
számháborúzásra és tollasversenyre nevezhettek 
be. A kicsik pörgőket készíthettek és szap
panbuborékot fújtak. Nagy sikere volt a 
testfestésnek, ahol az ügyeskezű porcelánfestő 
lányok különböző motívumokat készítettek a gye
rekek kérésére. Jó hangulatú, vidám délutánt 
töltöttünk együtt.

Vizsgaidőszak

Május közepén megkezdődtek a szakiskolás 
tanulók írásbeli vizsgái. Tudásukról már az új 
modulrendszer alapján adhatnak számot. Az 
írásbeli után júniusban a szóbeli megmérettetésen 
kell helytállniuk a gombatermesztőknek, a 
szállodai szobaasszonyoknak, a vizsgaremekeiket 
készítő porcelánfestőknek és faműveseknek, 
valamint az élelmiszer-és vegyiáru eladóknak. 
Sokan közülük még nem fejezik be 
tanulmányaikat, második szakmaképzésben foly
tatják az életre való felkészülésüket.

„Oszd az észt” vetélkedő
Lezárult az „Oszd az észt” vetélkedő, a komlói és 
a pécsváradi szakiskolások közös tudáspróbája. A 
diákok a tanév eleje óta 3 fordulóban mérhették 
össze tudásukat matematika, magyar nyelv és iro
dalom, angol nyelv, informatika és általános is
meretekből. Ez a vetélkedő Komlón már 
hagyomány volt, ebbe kapcsolódott be idén a 
pécsváradi diákok egy része. Május 25-én, 
Komlón került sor a döntőre és a személyes 
találkozásra a továbbjutott csapatok között. A sok 
ötletes, fejtörő matematika, informatika, angol 
nyelvi és történelmi feladványok között volt 
ügyességi játék és erőpróba is. Az első, a második 
és a negyedik helyezést a pécsváradi gyerekek 
hozták haza. Gratulálunk a 10. b, a virágkötő szak 
és a lO.a osztály csapatainak! A komlói 
szervezőknek köszönjük a színvonalas 
szervezést! A csapatvezető pedagógus: Királyiné 
Pongrácz Anikó szakoktató

TÁMOP 3.2.11/10/1 pályázat 
Kézműves tábor

A tavaszi szünetben Sikondán volt az első 
kézműves tábor. 20 pécsváradi diák vett részt a 
programban. Az öt nap során különböző 
kézműves technikákat próbálhattak ki. Ismerked
tek a szövéssel, gipszöntéssel, festéssel, origami 
technikával, a batikolás során pedig mindenki 
egyedi pólókat, táskákat készíthetett. 
Nemezelhettek kislabdákat, telefontartókat. A 
gyöngyfűzések alkalmával csodálatos ékszerek, 
sőt kis állatfigurák is megelevenedtek. A 
kézműves foglalkozások mellett kirándulhattak, 
sportversenyen vehettek részt, és egy délutánt el- 
tölthettek a sikondai wellnessben is. Esténként 
sokat beszélgethettek és ki-ki kedve szerint 
tevékenykedhetett a kreatív asztalok körül. Utolsó 
este tábortűz mellett szalonnát sütöttek és 
énekeltek. Programvezető pedagógus: 
Moschnitzka Zsuzsanna gyógypedagógus

„Gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan!”

E jelmondat jegyében zajlottak ebben a tanévben 
a környezeti nevelési témanapok. Hat alkalommal 
tartottak interaktív foglalkozásokat. Megtanulták, 
hogyan lehet a jelenlegi generációk szükségleteit 
kielégíteni oly módon, hogy az ne veszélyeztesse 
a jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítését. 
Megismerték környezetünk anyagait, a kölcsönös 
függőségi kapcsolatokat a természeti 
rendszerekben. Foglalkoztak az energiatermelés 
és energiagazdálkodás kérdéseivel, a hulladék 
szelektív gyűjtésével, újrahasznosításával. A 
tudatos vásárlás és táplálkozás fortélyaival egy 
éttermi foglalkozás keretén belül találkoztak, ahol 
többféle ételt kóstolhattak. Végül a közvetlen 
környezetünkkel ismerkedtek egy túra során, ahol 
Pécsvárad épített és természetes környezetét 
tanulmányozták. A foglalkozások segítettek 
megérteni a következő gondolat tartalmát és je
lentőségét: „Az igazi természetvédő az, aki tudja, 
hogy a világot nem a szüléinktől örököltük, ha
nem gyermekeinktől kölcsönöztük.” (John James 
Audubon) Témavezető pedagógus: Ecker Katalin 
tanár

Sportesemények
Intézményegységünk tanulói ismét szép eredmé
nyeket értek el a Megyei Atlétikai Versenyen, 
Pécsett, május 10-én. Első helyezettek lettek: 
Makány Péter (magasugrás), Kliegl Eszter 
(1500 m futás), Ofcsák Krisztián (távolugrás, 
1500 m futás), Rigó Tamás (súlylökés). Edző: 
Bognár Norbert testnevelő
A Megyei Kispályás Labdarugó Bajnokság 
tavaszi fordulóját is Pécsett, a PVSK pályán 
tartották. Intézményünk közös csapata az előkelő 
1. helyen végzett. A bajnokságon a legjobb kapus 
címet Teilm Szabolcs, a legjobb játékos címet 
pedig Petrovics Richárd pécsváradi tanulók 
nyerték el. Szép volt fiúk ! Edzők: Kerekes 
Sándor (Komló) - Bognár Norbert (Pécsvárad) 
testnevelők

Összeállították: Ecker Katalin, 
Kolmann Éva, Mestemé Magyar Andrea



6 PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

Pécsvárad Kiváló Európai Desztináció
Pécsi és orfűi attrakciókkal összefogva a pécsváradi vár az idei EDEN-nyertes

(Folytatás a címlapról)
E téren különösen meggyőző volt pályázatunk, ugyanis a Nádor Galéria 
munkatársai elkészítették a projekt arculatát. Már a pályázat benyújtásakor 
készen volt ezzel az arculattal egy információs leporelló, az ún. Mecseki 
útlevél (pecsétgyüjtő füzet), egy-egy információs tábla, melyet valamennyi 
partner kihelyezett, valamint egy bemutatkozó film. (A www.youtube.com 
oldalán a „mecseki meglepetések” beírásával jelenik meg).
Az első körös, sikeres szereplés után a zsűri titkos látogatása következett. 
Ennek során nem csak a pályázatban résztvevő partnerek szolgáltatásait 
tesztelték, hanem környezetkultúrájukat, a turisztikai infrastruktúrát 
(szálláshelyeket, éttermeket, stb.), és a turisztikai információs rendszert (a 
Tourinform irodák működését, a táblarendszert, stb.) is értékelték. Kiválóan 
vizsgáztunk, pedig látogatóink egyik helyszínen sem lepleződtek le...
Ez alapján a 16 pályázó közül öt jutott a döntőbe, akiknek egy hetes fel
készülést követően a zsűri előtt kellett prezentációt tartaniuk funkcióváltó 
turisztikai térségükről. Mi Pilári Gábor színművészt, a MárkusZínház 
nagybajuszú vezetőjét hívtuk segítségül, aki az egyes helyszíneket 
megszemélyesítő szereplőkkel adott elő egy rövid, de annál szórakoztatóbb 
bemutatót, melynek során az erdészből lett kalandparkos, a boyból lett esz
téta is megjelent, a barlangász (Müller Zsuzsi Tourinformiroda vezető) 
végigkúszott a zsűri tagok széke alatt, az orfui molnár liszteszsákkal 
kenyerezte le, míg a bencés szerzetesből átalakuló múzeumőr, azaz dr. 
Novotny Iván Pécsváradon készülő stresszoldó teával kínálta őket.
A győzelem, az EDEN-cím elnyerése számtalan előnnyel és főleg 
lehetőséggel jár:

• marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar Turizmus Zrt. 
2.000.000 Ft értékben járul hozzá

• részt vehetünk a 2011. évi Európai Turizmus Fórumon szeptemberben 
Brüsszelben, ahol európai társainkkal átvehetjük a „Kiváló Európai Desz
tináció” dijat

• a nemzetközi piacokon való promóciót a közös európai portálon való 
megjelenési lehetőség (www.edenineurope.eu) és az Európai Bizottság 
által a desztinációnkról készítendő film segíti

• a honlapot és a desztinációt rendszeresen reklámozzák a Euronews 
csatornán

• részt vehetünk az Európai Bizottság kezdeményezésében megvalósuló, 
az európai nyertes desztinációk szakmai együttműködését elősegítő háló
zatfejlesztési projektben

• magyar és angol nyelvű szakmai összefoglaló készül rólunk, továbbá Gászné íiősz lienuulctl

A jövő útját járják Pécsváradon és Geresdlakon

megjelenési lehetőséget kapunk a Magyar Turizmus Zrt. micro-site-ján, a 
www.eden.itthon.hu honlapon.

• jogosultak vagyunk a védjegy használatára - ennek és az uniós 
reklámkampánynak köszönhetően a korábbi évek győztes térségeiben is 
növekedett a turisztikai forgalom
Azt váijuk a díjtól, hogy hazai és nemzetközi ismertségünk növekedjen, 
és hogy megismetjük Európa hasonló adottságú turisztikai térségeit, és a 
jövőben velük együttműködve jelentős pályázati forrásokat szerezzünk a 
mecseki térség turisztikai fejlesztéseire és marketingjére. Pécsvárad 
számára a fenti, garantált előnyökön kívül további számos lehetőséget 
kínál a győzelem, illetve a pályázat által és során létrejött-megerősödött 
együttműködés a partnerekkel. Ugyanis Pécsvárad államalapítási emlék
hely, mint ilyen, az egyik legfontosabb az országban. A Zengő, a Kelet- 
Mecsek meghódításához, felfedezéséhez kiváló kiindulópont. De ezen 
kívül is sok kincsünk van: páratlan kulturális élet, kimagasló 
kézmüveshagyomány, vonzó gyermek- és családi programok, kitűnő 
étkezési lehetőségek... Mégis egyelőre azon kell dolgoznunk, hogy beke
rüljünk a turisztikai vérkeringésbe, a turisztikai köztudatba. Ezt pedig csak
is térségi szintű összefogással érhetjük el.
Fontos hozadéka a győzelemnek, hogy a TDM (Turisztikai Desztinációs 
Menedzsmentj-szervezetek fejlesztésében is megerősítettük pozíciónkat: 
e térség által a közeljövőben benyújtani tervezett „térségi turisztikai desz
tináció menedzsment felállítása és működtetése” pályázatához (a 
támogatás összege 100 millió forint, aminek 70%-a fordítható 
marketingre) ez az eredményes együttműködés erős alapul szolgál Pécs- 
Pécsvárad és Orfü között. Bontakozik a korábbi négy EDEN-desztináci- 
óval is az együttműködés: két nappal a díjátadás után máris felvette velünk 
a kapcsolatot az írottkő Natúrpark és meghívott a fesztiváljára. 
Reményeink szerint a többi desztinációt július 9-én személyesen is 
megismerhetik a pécsváradi várban, a Vár Napja alkalmából.
Az EDEN-cím, azaz a Kiváló Európai Desztináció cím elnyerése 
visszaigazolása a lassan két éve folyó tudatos munkának, ami Pécsvárad 
város értékeinek széles körben való megismertetését, a kincseink - jó 
értelemben vett - "aprópénzre váltását" tűzte ki célul. Igyekszünk a 
továbbiakban is annak szellemében dolgozni, fejleszteni, hogy méltón 
képviselhessük Magyarországot az európai turisztika célpontok között. 
További információ, a teljes pályázati anyag: www.eden.itthon.hu oldalon.

SZÉCHÉNYI TERV Interaktív táblákkal, 
gazdagodott a Kodolányi ÁMK

Megérkeztek, sőt már fel is szerelték 
azokat a különleges, úgynevezett in
teraktív táblákat, melyek korszerűbb felté

teleket teremtenek az oktatáshoz a 
Kodolányi ÁMK két német nemzetiségi 
általános iskolájában. A pécsváradi és a ge- 
resdlaki intézményben jelenleg összesen 425 
diákot segít majd a fejlesztés, mely 
pályázati siker révén valósulhatott meg.

A Kodolányi János AMK infokommunikációs 
eszközeinek beszerzése (T1OP 1.1.1-07/1-2008- 
0761) című pályázattal szerepelt eredményesen 
a pécsváradi önkormányzat. Több mint 22 millió 
forintos támogatást nyertek el, s a fejlesztési 
program most érkezett a látványos szakaszába. 
A pécsváradi iskolának 11, a geresdlakinak 4 
tanterme gazdagodott 1-1 interaktív táblával. E 
tábla különlegességét az adja, hogy nem krétával 
kell írni rá, hanem érintőképernyős felületű, ami 
- a beépített érzékelőrendszemek köszönhetően

kézzel vagy speciális tollal irányítható. A táblák 
mellé rövidesen 15 db projektor és ugyanannyi 
tanári notebook, a diákok számára pedig 
összesen 45 db asztali számítógép is érkezik, sőt, 
mindkét intézményben wifi rendszert is 
kiépítenek. A pedagógusok helyszíni oktatás 
keretében tanulják meg a táblák működtetését, 
hogy aztán - még ebben a tanévben - a diákok 
is használatba vehessék azokat.
Tóth Györgyi, az ÁMK főigazgatója elmondta, 
az új rendszerhez komoly reményeket fűznek: 
„Az infokommunikációs eszközök ma már el
engedhetetlen segítői a pedagógusoknak. 
Nagyon sokat kellett ezekre az eszközökre várni, 
hiszen 2008-ban adtuk be pályázatunkat. 
Meggyőződésem, hogy minőségi változást fog 
eredményezni az oktatás terén az interaktív 
táblák használatának lehetősége, hiszen a 
tanulók motiválása, figyelmének felkeltése, a 
koncentráció elősegítése mindenképpen 
könnyebb lesz. Pedagógusok és tanulók egy

aránt nagy izgalommal vátják a táblák végleges 
használatba vételét.”
A Kodolányi János Általános Művelődési 
Központ fenntartója a Pécsváradi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás. Az ÁMK 
székhelye a helyi Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában van, de emellett még Pécsváradon, 
Geresdlakon, Nagypallon és Zengővárkonyban 
is működtet - német nemzetiségi - nevelési
oktatási intézményeket. Bölcsődék, óvodák, 
általános iskolák, valamint zeneiskola és alap
fokú művészetoktatási intézmény egyaránt 
tartoznak hozzá, melyekben összesen 181 
óvodás, 454 általános iskolás és 114 zeneiskolás 
gyerekkel foglalkoznak.

Nemretl F«|lautisi Uqynofcsiq I

MU1MUI I

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

http://www.youtube.com
http://www.edenineurope.eu
http://www.eden.itthon.hu
http://www.eden.itthon.hu
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A Pécsváradi Várbaráti Kör, az Ifjú Várbarátok hírei

Vay Márton a Greenpeace, Gállos Orsolya, dr. Bíró Ferenc és dr. Herbert Tamás 
a Civilek a Zengőért Mozgalom képviseletében

Emléktábla avatás a Zengőn. Bodó János, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
természetvédelmi őrének vezetésével tartotta idei bazsarózsa túráját május 
7-én a Pécsváradi Várbaráti Kör és az Ifjú Várbarátok. Hatvan idős és fi
atal, sok gyermek indult el a Dombay-tótól a Bekén át a hegyre vezető 
Zengő tanösvényen, meg-megállva a Zengő oldal növény- és állatvilágát 
bemutató egyes tábláknál. Az erdőbe érve, a Laci-kunyhótól egyre másra 
tűntek fel a virágzó bazsarózsa bokrai. Az úton a gyerekek játékos 
rejtvényt töltöttek ki, a megfejtésért a hegyen jutalom várta őket. A csúcson 
már leleplezésre várt az emléktábla, amit a 15 évvel ezelőtti első tiltakozás 
szervezője, a Pécsváradi Várbaráti Kör készíttetett el Rauschenberger And
rás kőfaragó mesterrel, aki maga is régi Zengő-járó, és ingyen végezte el 
a munkát. A gyerekek mellett sok régi zengős jött el Pécsváradról, Hosszú- 
hetényből, egy nagy csoport Mecseknádasdról valamint Pécsről - köztük 
dr. Vicze Csilla, a Civilek a Mecsekért Mozgalom vezetője. A Pécsváradi 
Várbaráti Kör elnöke, Gállos Orsolya alpolgármester emlékeztetett a 15 
éve kezdődött tiltakozásra, a 7 éve lezajlott „Zengő-csatára” és arra, hogy 
idén eldőlt, nem a Mecsekben épül a lokátor. Vay Márton, akkor a 
Védegylet, ma a Greenpeace környezetvédő szervezet munkatársa, a 
Zengő című könyv szerkesztője elmondta, a Zengő jelkép lett, olyan 
sikertörténet, amelyben a hivatásos természetvédők a helybeliekkel 
összefogva védték meg az erdő, a hegy eredeti állapotát. Az változatlan

maradt, és ennél nem kell több. A Zengő kirándulóhely maradt, a lokátor 
elleni tiltakozásokkal hírnévre tett szert, nagy számban keresik fel az 
ország minden tájáról. Dr. Herbert Tamás megemlékezett a hegy 
védelmének valamennyi résztvevőjéről, elsősorban dr. Győrfi Mihályról. 
Együtt vonták le a táblát borító leplet, majd elhelyezték a megemlékezés 
koszorúját.

♦
Szent Iván éjszakája a múzeumban. Első alkalommal szervezik meg az 
Ifjú Várbarátok a Múzeumok Éjszakája keretében a Szent Iván éji 
programot. Június 24-én pénteken délután 17 órától várják a gyermekeket, 
családokat, fiatalokat a Várostörténeti Múzeum udvarába, ahol többféle 
foglalkozásra nyílik alkalom: megismerkedhetnek a múzeumi tárgyakkal, 
kipróbálhatják az újonnan elkészült kemencét, gyógynövényeket 
tanulmányozhatnak, gyógyteákat kóstolhatnak. Akisgyermekeket játszó
sarokkal várják. 19.30-tól az „Üzenet a kertből” zenekar muzsikál. 
Sötétedéskor meggyújtják Szent Iván tüzét, tűzugrással és táncházzal fe
jezik be a napot.

♦
Üdülés a montenegrói tengerparton. A Pécsváradi Várbaráti Kör 
szeptember 15-22. között kirándulást szervez a montenegrói tengerpartra, 
a Kotori-öböl környékére. Szállás Budvában, félpanziós tengerparti 
szállodában, kétszemélyes szobákban. Programon Mostar, Dubrovnik, a 
Kotori-öböl, Kotor, a főváros, Cetinje megtekintése. A költségekről és a 
további részletes információkról rövidesen tájékoztatunk.

Bodó János vezette végig a kirándulókat a Zengő tanösvényen

Könyv városunk sportéletéről
Június 17-én, pénteken 18 órakor, a 
művelődési központban lesz a bemutatója 
dr. Kófiás Mihály „ Városunk sportja ” című 
280 oldalas könyvének, amely a Pécsváradi 
Várbaráti Kör kiadásában, a Pécsváradi 
Füzetek 4. köteteként lát napvilágot

Dr. Kófiás Mihály sok évtizedes helytörténeti 
munkássága első alkalommal kerül könyv alak
ban a nyilvánosság elé. A rendszeres sportolás 
1924-től jelenik meg Pécsváradon a levente
mozgalom kapcsán. A Pécsváradi Levente Egye
sület atlétikai, lövész és labdarúgó szakosztályt 
működtetett, és az 1930-as évekből már érmekkel 
büszkélkedő versenyzői voltak. AII. világháború 
után falusi spartakiádokon sportoltak tovább a fi
atalok, színre lépett az első női és férfi kézilabda 
csapat, felnőttek és kamaszok atletizáltak 
közösen, leány tornászok működtek, járási 
versenyeket tartottak Pécsváradon.
A labdarúgás mozgatta meg a legtöbb 
pécsváradit. Dr. Kófiás Mihály, maga is egykori 
labdarúgó most körültekintően megírt, gazdag 
anyagot ad közre Pécsvárad labdarúgásának 
kevés híján 90 évéről. Sok szép eredményről ad
hatnak számot a sakkozók, akik jó fél évszázada

versenyeznek 
sikerrel. Bepillan
tást nyerhetünk az 
újra meg újra 
megújuló kézi
labda és a kosár
labda krónikájába.
Kötetünk magába 
foglalja az olyan 
sportágakat, mint a 
keleti küzdő
sportok, például a 
kick-box és a 
kung-fu, amit
világ- és Európa bajnoki helyezettek képviseltek 
és képviselnek Pécsváradon. Nem feledkezik 
meg a kötet olyan kezdeményekről sem, amelyek 
bár rövid ideig tartottak, mégis sok résztvevőben 
hagytak maradandó élményt és ültették el a sport 
szeretetét. Ilyen volt Pécsváradon például az 
úszás vagy a cselgáncs. És nem feledkezik meg a 
kiemelkedő egyéni rekordokat felállító 
sportolókról sem, akik egymaguk álltak ki a 
pástra, és a csapatok mellett öregbítették városunk 
jó hírét. Szinte nincs pécsváradi család, amely ne 
bukkanna fel ebben a fényképekkel gazdagon il

lusztrált kötetben. Az egyes nemzedékek egymás
nak adták át a sport szeretetét. Apa, fiú és unoka 
jelenik meg a pécsváradi sporttörténet lapjain, 
népes családok tagjai fémjeleznek egy-egy 
sportágat. Sok fiatalnak és ma már idősebb em
bernek sportszeretete és odaadása kísérte végig 
Pécsvárad sportéletét. Ebből született ez a könyv 
is, városunk sportjának gazdag dokumentációja. 
Végezetül hálás köszönet illeti azokat a 
szponzorokat, továbbá egykori sportolókat és 
sportbarátokat, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez 
a könyv megjelenhessen. A kiadvány 
megjelenését segítő legnagyobb támogató a 
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet. Kiemelt 
támogatóink: Pécsvárad város Önkormányzata, 
Zengővárkony Önkormányzata, Arató Márton és 
neje, a Beck EÜ. Kft., dr. Csenterics Ferenc, 
Spannenberger János, Vértes László, Walter 
Tivadar. A megjelenést támogatta még dr. Bíró 
Ferenc, Büki László, Füri Ferenc és Kófiás End
re. A Városunk sportja című könyv ára 2.500 fo
rint. Kapható a művelődési központban és a 
várban. A könyvbemutató alkalmával a kötet 
kedvezményes, 2.000 forintos áron lesz kapható.

Gállos Orsolya, 
a könyv szerkesztője
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„Soli Deo Glória” - Egyedül Istené a Dicsőség

Orgonaavató a református templomban

ÍK/tájus 22-e a Magyar Református Egység napja. Ezen a napon 
különösen megtapasztaltuk Isten egységet teremtő hatalmát

Pécsváradon a református templomban. - összegzett tömören 
Szabó Lászjóné, a pécsváradi református gyülekezet lelkésze a há
laadó istentisztelet után.

„1985. május 31-én, 26 éve némult el a pécsváradi református templom 
orgonája” - kezdte emlékezését a lelkészasszony az ünnepi eseményen. Az 
1700-ás évek végén épült barokk, hátul játszós, pozitív, nyolc regiszteres 
orgona a több mint kétszáz év alatt ugyancsak elhasználódott, megsérült, és 
nem is mindig szakavatott kezek javították, nyúltak hozzá. Eredeti építője is
meretlen. Az 1800-as évek közepén a pécsi Kész Ernő orgonaépítő műhelyében 
lábpedállal bővített, elől játszós asztallal ellátott formában kerül a pécsváradi 
templomban beépítésre. 2011-ben pedig egy erdélyi, székelyudvarhelyi 
orgonaépítő műhelyében születik újjá, hogy szolgálhasson tovább 
Pécsváradon.
Hosszú és kitartó szervezőmunka eredményeként szólalhatott meg ismét a 
műemlék ezen a vasárnapon a zsúfolásig megtelt templomban. A gyülekezet 
tagjain kívül a város lakói is nagy érdeklődést tanúsítottak a mindnyájunk gaz
dagodását szolgáló új kincs bemutatása iránt. Eljöttek a reformátusok a megye 
számos településéről, örülve a pécsváradiak ünnepének. A városvezetés

képviseletében jelen volt Gállos Orsolya alpolgármester. És itt voltak azok a 
szakemberek, akik mindvégig támogatták a lelkészasszonynak és maroknyi 
csapatának sokszor szélmalom harcnak tűnő küzdelmét.
„Dicsérjétek az Urat, cziterával, tízhúrú hátfával zengjetek neki. (Zsolt. 
33:2.)” A meghívón is szereplő bibliai idézettel és magyarázatával kezdte 
Kovács János egyházmegyei főjegyző, ormánsági lelkész a hálaadó istentisz
teletet. Majd Szabó Lászlóné, a megtett útra visszaemlékezve, elsőként 
mondott köszönetét mindazoknak, akik részt vettek ebben az elmúlt 
évtizedben. Elmondta, hogy tizenkét évvel ezelőtt a presbitérium határozta el 
egy orgonaalap létrehozását. Ez az alap a presbiterek önkéntes felajánlásával 
kezdődött. Sok év telt el, sok adomány érkezett a gyülekezet tagjaitól, az 
önkormányzattól, önkéntes adományozóktól és a Dunamelléki Református 
Egyházkerülettől.
Most, amikor hálát adunk Istennek, hogy elkészülhetett az orgona, akkor hálát 
adunk azokért, akiknek a szívét Isten adakozásra buzdította. Köszönet illeti 
azokat, akiknek a szívében megszületett ez az elhatározás, akik kisebb és 
nagyobb áldozatot hoztak ezért az orgonáért. Köszönet illeti azokat, akik 
szervezték a jótékonysági hangversenyeket, ezek lebonyolításában részt vettek. 
Köszönet illeti a művészeket, akik a jótékonysági hangversenyeken 
művészetükkel hozzájárultak az orgona felújításához: Kobzos Kis Tamásnak, 
Dinnyés Józsefnek, Kökényesi Ágnesnek, Papp Anettnek.
Köszönet illeti azokat, akik részt vettek abban a munkában, ami ezt a felújítást 
kísérte, legyen az takarítás vagy bármilyen egyéb segítség. Nem is lehet felso
rolni azt a sok segítőt.
Köszönet illeti dr. Dávid István orgonaművészt, főiskolai tanárt, aki az egyház 
részéről segítője volt ennek a munkának, a budapesti dr. Kormos Gyula 
orgonaművészt, egyetemi tanárt, aki nemzetközi orgonaszakértőként mellettünk 
állt.
A Szépművészeti Múzeumból dr. Szentkirályi Miklós restaurátort, aki szintén 
eljött közénk, dr. Enyedi Pál orgonaművészt, hangszertörténészt.
És végül, de nem utolsó sorban, Pap Zoltán restaurátort és lelkes munkatársait, 

akik ezt a régi hangszert ilyen csodálatos módon helyreállították 
székelyudvarhelyi műhelyükben. Levélben az alábbi üzenetet küldték: 
„ Vasárnapi ünneplésükben lélekben és imáinkban Önökkel leszünk, remélve, 
hogy az az üzenet, melyet az orgonába beépítettünk, a kiváló művész keze nyomán 
eljut az emberi szíveknek olyan régiójába, ahová az emberi szó már nem képes 
behatolni. ”
Dr. Kormos Gyula „szakvezetésével”, vetített képeinek segítségével a jelen
lévők is nyomon követhették a 200 éves orgona hosszú útját a szétszedéstől a 
munkálatok legapróbb részletein keresztül a végső megvalósításig. Tárlókban 
tekinthettük meg az apróbb részleteket, sípokat, a munkák közben készült 
képeket. Az egyes sípsorok hangzó bemutatásaként barokk orgonamüvekből 
szólaltak meg részletek a hangszer korához és stílusához alkalmazkodva. Dr. 
Dávid István orgonaművész játéka és a bemutatót követő hangversenyén fel
csendült korabeli művek szép befejezését képezték az ünnepnek.
Az orgonaszakértők szerint az erdélyi műhelyben elkészült munka a 
várakozásokat és az elképzeléseket is felülmúlta. Bízzunk abban - mint azt a 
jelenlévők közül is sokan megfogalmazták - hogy a jövőben túl az egyházi 
szolgálaton e csodás hangszer nyújtotta lehetőség beépül a város kulturális 
programjainak sorába. A nyári ünnepi alkalmaink ismét bővülhetnek, egy 
különleges élménnyel lehetünk gazdagabbak.

Dretzky Katalin

Aranydiplomát vehetett át dr. Novotny Iván
Május 25-én vehette át dr. Novotny Iván a 
Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen 
ünnepélyes külsőségek között az aranydiplomá
ját. Eredeti diplomáját 1961. június 19-án 
állították ki az akkor még Építőipari és 
Közlekedési Műszaki Egyetemen.
Dr. Novotny Iván az egyetem befejezése után a 
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat dolgozója 
lett. 1962 októberétől a budapesti Építőipari és 
Közlekedési Műszaki Egyetem Fotogrammetriai 
és Topográfiai Tanszékén volt tanársegéd. Az 
oktatás mellett aktívan részt vett a fotogrammetriai 
kutatásokban. 1966 februárjától az Alsó-Dunavöl- 
gyi Vízügyi Igazgatóság (Baja) geodéziai csoport
ját szervezte meg és vezette; irányította a dunai 
árvízvédelmi művekkel kapcsolatos szakmai 
munkálatokat. Később a Dél-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság (Pécs) Geodéziai Csoport veze
tőjeként rendszeresítette a vízfolyások felmérésére

és szabályozására a kvázi méretarányos légi felvé
telek használatát. A légi felvételeket többnyire 
maga készítette. Légi felvételekkel, légi felderítéssel 
segítette a védekezést az 1970-es tiszai árvíznél. 
1973 augusztusától a pécsi Pollack Mihály Műszaki 
Főiskola adjunktusaként, majd docenseként oktatott 
geodéziai, épület- és szer-kezetkitüzési ismereteket 
- nyugdíjazásáig. A magasépítő szak számára főis
kolai jegyzetet, az építőipari középiskolák számára 
tankönyvet írt. Kutatási területe az építészeti foto
grammetria volt. Elsőként alkalmazta Magyar- 
országon az ortofotogrammetriát és a termoviziós 
technikát műemléképületek felmérésére. 1973-ban 
a budapesti egyetemen geodéziai automatizálás 
szakmérnöki végzettséget, 1978-ban műszaki dok
tori oklevelet szerzett.
Szakmai munkásságát mint Kiváló Természetjáró és 
Aranykoszorús Túravezető, Társadalmi Természeti 
Or színesítette, de elvitathatatlan érdemeket

szerzett a kerékpáros turizmus, a túrakerékpározás 
fejlesztésében és népszerűsítésében. Számtalan ha
zai és európai kerékpáros út szervezője, több 
rendezvény is fűződik a nevéhez, így például a 
Skócia Szent Margit-út vagy az éppen most ese
dékes Pünkösdi Kerékpáros Találkozó a 
Pécsváradi Várban.
Az ünnepelt a maga szerény módján kommentálta 
a hírt: „Az aranydiplomámmal nem nagyon di
csekszem. Nem én tehetek róla. Az eredeti, 
mérnöki diplomámért, a műszaki doktori címért 
dolgoztam, joggal vagyok büszke rá. Az aranydip
loma a jó Isten érdeme, aki megengedte, hogy 
megérjem ezt a kort.” Kívánjuk, hogy a jó Isten 
még sokáig tartsa közöttünk dr. Novotny Ivánt, 
erőben, egészségben és fáradhatatlan vitalitásban! 

Szívből gratulálunk!
G.fi.fl.
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Hőspróba: Történelmi játékok, történelmi környezetben
Egyre nagyobb érdeklődés és óriási siker övezi a többek 
között a pécsváradi várban is zajló Hőspróbákat, 
melyeknek a helyszínen kívül más helyi vonatkozásuk is 
van: a Dél-Dunántúli Vár- és kastélyturisztikai Klaszter 
megbízásából a pécsváradi „A jövőnk kincse a múltunk” 
Történelmi Alkotó Műhely dolgozta ki valamennyi hely
színre a hőspróbákat. A rendkívüli kreativitást és fantá
ziagazdagságot igénylő feladatot mesterien oldotta meg 
Kempfné Mayer Szilvia és Csizmadia László.

Egyelőre kettesben alkotják a műhelyt, de nagy 
szeretettel váiják mindazok csatlakozását, akik 
az elnevezésben határozottan megfogalmazott 
gondolattal egyetértenek: a gyerekek kreatív 
foglalkoztatásával régi korok eszközeit, ruháit 
elkészíteni, melyek segíthetik a gyermekeket 
visszahelyezkedni a történelmi múltba, ezáltal 
történelmi tudásukat bőviteni, a régi hagyomá
nyokat (szokásokat, technikákat) pedig 
átmenteni.
Aklaszter gyakorlatilag a kreatív munka egészét 
a két pécsváradi alkotóra bízta: megkapták a 
nyolc helyszín korábban kiválasztott hőseit, a 
helyszínek (meglehetősen száraz) leírását, a 
megrajzolt hősfigurákat - s mindezekből kellett 
kitalálni a gyerekek számára érthető, 
ugyanakkor valamennyire hiteles történetet. El
tökélt szándékuk volt, hogy ne csak egyszerű 
akadályversennyé váljon a próba: szellemiséget, 
tanulságot is akartak közvetíteni - a helyszínek, 
azaz a történelmi várak és önmaguk, vagyis a 
Kreatív Alkotó műhely elvárásai szerint. így a 
próbák teljesítése után a gyerekek nem csak a 
medált viszik magukkal haza, hanem olyan 
tapasztalatokat is, melyekkel kicsit másként 
látják a világot. S itt nemcsak a történelmi isme
retekre kell gondolni: kitartás, együttműködés - 
mert a próbák nem az egyéni győzelemről 
szólnak! A versenyszellem helyett a csoportszel
lem irányít. Annak megtapasztalása, hogy a dol
gokat „megcsinálni” is lehet, nemcsak megvenni, 
hogy képesek bizonyos feladatokra, munkákra - 
sokszor még a szülő sem hiszi, hogy a gyermeke 
képes önállóan elkészíteni például egy fakardot 
vagy - mint a pécsváradi hőspróba során - egy csil
logó váradi petákot. Nem csupán a történet és a já
tékok kitalálása, hanem a próbához szükséges

eszközök kiötlése és 
elkészítése is a 
pécsváradiak feladata 
volt. Akár úgy is fo
galmazhatnánk, hogy 
„ökotudatos” munkát 
végeztek a kreatív al
kotók, hiszen sok 
hulladékot, filléres
tárgyat használtak fel - mindezekből varázslatos 
világot teremtve. A gyerekek átélését, azonosulá
sát, „időutazását” segíti a feladatok antik, veretes 
- verses formája, melyet szintén Csizi és Szilvi 
írtak meg mind a nyolc helyszínre.

Pécsváradon ezzel a paranccsal indulnak útnak 
a hősjelöltek:
„Dicső urunknak Istvánnak, a Magyarok 
Királyának parancsa:
Elrendelem, hogy derék hívem Asztrik a 
pécsváradi monostor első apátja haladéktalanul 
induljon kíséretével Rómába II. Szilveszter 
pápához, elhozni számomra a koronát, ami ha
zánkat a keresztény országok közösségébe emeli. 
Az úr oltalmazza Öt hosszú útja során."
S hogy Asztrikon kívül kinek a bőrébe bújhatnak 
még a gyerekek - egészen szeptember közepéig? 
Segíts Mátyás király Bolondjának Bikaion! 
Mentsd meg az Elátkozott lányt Máré várában! 
Vedd birtokba az ozorai várat Ozorai Pipoval! 
Vedd vissza Dunajoldvár várát a töröktől 
Kiskelemen Bénivel!
Győzd le a nápolyiakat Lackfi István 
vezérletével Simontornyán!
Védd meg Sziget várát a töröktől a hős Zrínyi 
Miklóssal! Segítsd kanizsai Dorottyát Siklóson!

Gászné Bősz Bernadett

HŐSPRÓBÁZZ!
A dél-dunántúli várak történelmi hőseik 

utódait keresik!
Ügyességüket és kitartásukat most hőspróbákon bi
zonyíthatják a jelöltek - a vitézurak és várkisasz- 
szonyok minden várban annak történelmi hősével 
azonosulva élhetik újra kalandjaikat.

Pécsváradon a Szent Koronáért indulnak 
Asztrik apáttal a pápához István király parancsára! 
Pénzt vernek, hajóznak, átkelnek Velence mocsarain, 
részt vesznek a ferrarai balestra-ünnepen, drágakö
veket keresnek, működésbe hozzák Tivoli szökőkútjait, 
majd Rómában megkapják a koronát, amit a vadrác 
hegyi rablóktól megőrizve juttatnak el a koronázási 
ünnepségre...

Az izgalmas, 10 próbatételből álló kaland 
minden szombaton és vasárnap, 10-17 óra 

között várja a merész ijjakat! 
(Csoportok előzetes kérésére máskor is.)
A Várszálló Étterem Hősmenüt kínál a 

résztvevőknek.
Hőspróbajegy ára: 1500,- 

(mely tartalmazza a belépőjegyet és a hazavihető 
ajándékok árát).

Hőskíséröjegy: 250,- (szülőknek, 
nagyszülőknek).

Aki a nyár folyamán legalább két várban teljesíti a 
höspróbát, meghívást kap a szeptember végi nagy Hős- 

avalóra a bikali Élménybirtokra! 
Részletek: www.hosproba.hu

Napsütéses gyereknap

Kiváló idővel fogadta a gyermekes családokat 
május 28-a és a Pécsváradi Ifjúsági 
Önkormányzat önkéntes tagjainak csapata a 
Dombay-tónál. A gyerekek már megszokhatták, 
hogy ilyenkor számos versenyen, vetélkedőn 
próbálhatják ki tudásukat, ügyességüket. Ez idén 
sem maradt el: rajzverseny, bicikliverseny, 
szörpivóverseny, játékos vetélkedő fogadta azo
kat, akik a szabadban töltötték ezt a napot.
A hangulatot csak fokozta az ingyenes 
lovaskocsizás, vízibicikli-használati lehetőség és 
az arcfestés. Képünkön a Hangoló zenés gyer
mekszínháza szórakoztatja a kisebbeket.

Programelőzetes
XI. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál 

2011. július 15-16.
Péntek:

18:00 ZAT 
19:15 SCUM
20:30 A rendezvényt megnyitja:
Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad Város Polgármestere 
és László Miklós ifjúsági polgármester 
20:45 Mephisto
22:15 Riff-Raff (ACDC tribute)
23:45 Helldorado (Guns 'n' Roses tribute)
01:15 Metallust (Metallica tribute)
02:45 Dj Soma

Szombat:
10:00 Öko-teregetés és focikupa 
17:00 Csókkirály (zenés-táncos előadás), Fordán Akroba
tikus Rock'n'Roll bemutató, Hargitai Anna Veronika, Eu- 
rodance, Pécsváradi Big Bánd, Focikupa eredményhirdetés 
21:00 Show-haj bál

A szervezők a műsorváltozjtatás jogát fenntartják.

P I F Ö - H í R E K

http://www.hosproba.hu


10 pécsváradi hírmondó

Mintegy 200 fővel zajlott az I. Várad-futás

emek kezdeményezés valósult meg május 
utolsó vasárnapján. Fuller Zoltán és 

Wagner Tibor - mindketten a sport elkötelezett hí
vei - régóta készültek megmozgatni a település 
lakóit. A rendezvény célja elsősorban a futás és a 
sport népszerűsítése voltA szervezők szerették 
volna elérni, hogy a versenyre való felkészülés 
során minél többen érezzenek rá a futás egysze
rűségében és jó élettani hatásában rejlő 
lehetőségekre. Fontosnak érezték minden 
korosztály bevonását és azt, hogy aki kedvet kap, 
máskor se szégyelljen futni.

Tervükhöz nemcsak a Pécsváradi Spartacus Egyesület
től, de Pécsvárad Város Önkormányzatától is segítséget 
kaptak. A terv gyakorlati megvalósítása akkor kapott 
lendületet, amikor a pólók beszerzését a Pannonpharma 
Gyógyszergyár támogatása is lehetővé tette. A Város 
Napjára tervezett futamot az időjárás az akkori 
rendezvénnyel együtt elmosta, erre a napra előzetesen 
258 fő nevezett.

A pótláskor verőfényes nap várta az érkezőket, és 
ugyan várható volt, hogy az elhalasztott időpont nem 
mindenkinek lesz alkalmas, az indulók létszáma így is 
a 200-hoz közelített. A regisztrációt követően a jelent
kezők közös bemelegítéssel készülhettek a mintegy 
másfél kilométeres táv leküzdésére. Dr. Bíró Ferenc, 
Pécsvárad Város polgármestere köszöntő szavaiban 
szintén a sport egészségmegőrző szerepét emelte ki. 
Majd szavait tettel igazolta: a startpisztoly elsütése után 
végigfutotta ő is az Erzsébeti úton, Kossuth Lajos 
Utcán, Vár utcán vezető útvonalat. Sok érdeklődő, 
rokon biztatta az út széléről a futókat, melyek között - 
elsősorban a legkisebbek - voltak, akik gyalogolva 
teljesítették a versenyt. Czukor Zoltán, olimpikon, 
sokszoros magyar válogatott, csúcstartó atléta is „gya
logolt”, hiszen ebben a sportágban már sokszor 
képviselte hazánkat, a 2008-as olimpián legidősebb

magyar sportolóként. A legtöbb induló 
azonban végigfutotta, kocogta - 
legalább a Vár utcáig - a távot, a 
legedzettebbeknek azonban a meredek 
emelkedő sem okozott komoly 
kihívást. Látszott, hogy voltak, akik 
komolyan veszik a sportot, és látszott, 
hogy voltak, akik a „buli” kedvéért jöt
tek el. Úgy gondolom, mégsem a - 
minden futónak járó - póló vagy a 
kisorsolt kerékpár vonzott ennyi em
bert. A tömegsportesemény újdonságán 
és a szervezők személyes rábeszélésén 
túl, remélem, hogy egyre többen érzik 
a mozgás fontosságát.
A verseny után rövid egyeztetést 
követően kezdődött meg az eredmény- 
hirdetés, ahol az érmek, kupák 
átadásán kívül köszöntötték a 
legidősebb és legfiatalabb futókat is.
Legvégül minden induló rajtszáma 

közül Czukor
Zoltán húzta ki azt a 
szerencsést, aki a felajánlott 
kerékpárt hazavihette.
A ragyogó napsütés, a kellemes, 
nem túl meleg mellett a sikerhez 
hozzájárultak mindazok, akik a 
verseny lebonyolításában 
segítséget nyújtottak. Az előké
szítés és lebonyolítás során, 
Zolin és Tibin kívül családtag
jaik, barátaik, a sportkör tagjai 
végeztek rengeteg munkát. Az 
útlezárást - mint máskor is - a 
polgárőrök és a rendőrök bizto
sították.

Eredmények:
2001 után 
született fiúk: I.

Kovács Bálint, 2. Gonda Barnabás, 3.
Máriusz Ákos
2001 után született lányok: 1. Wagner 
Renáta, 2. Borhy Anna Mária, 3. Brand 
Diána
1997 - 2000 között született fiúk: 1.
Bayer Krisztián, 2. Kelemen Róbert, 3.
Orosz Dániel
1997 - 2000 között született lányok: 1.
Borhy Kinga Noémi, 2. Bayer Bojána,
3. Wagner Tímea
1993 - 1996 között született lányok: 1.
Lukács Vivien, 2. Boros Nikolett Eszter,
3. Boros Vivien Klaudia 
1993 - 1996 között született fiúk: 1.
Abelovszky Barna, 2. Völgyi Péter, 3.
Csík Sándor

1992 előtt született férfiak: I. Nagy Sándor, 2. Szabó 
Tamás, 3. Haraszti Tamás
1992 előtt született nők: 1. Nagy Enikő, 2. Kőberling 
Beáta, 3. Szabóné Debreceni Erzsébet 
A legfiatalabb futó: Zádori Zénó (4 éves)
A legidősebb futó: Fuchs János (63 éves)
A verseny abszolút győztese: Abelovszky Barna

Köszönet azoknak az alábbi cégeknek, személyeknek, 
akik adományukkal segítették a kezdeményezést: 
Pannonpharma Kft., Simó Kft., Stall Tech Bt., 
Pécsvárad Város Önkormányzata, Digistar Kft., Kresz 
és Fiedler Kft., Máriusz Autósbolt, EO Pusztakisfalu 
Kft., Mecsek íjász Egyesület, V-TESA Bt., Fidler Fe
renc, Csizmadia László, Kodolányi János AMK, dr. 
Hutvágner Rozália, Fogorvosi rendelő, Vas-műszaki 
bolt

Fotó és szöveg: Bognár Gyöngyvér

Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének fogadónapjai:

Csoportvezetőségi megbeszélés: 
július 5., kedd, 13.00-tól.

Fogadónapok: 
június 23., csütörtök, 9-12 

július 5., kedd,14-15 
július 21., csütörtök, 9-12 
augusztus 2., kedd, 14-15 

augusztus 18., csütörtök, 9-12 
szeptember 6., kedd, 14-15 

éves tagdíjak fizetése június 30-ig esedékes, kérjük, 
aki még nem tette, fizesse he minél előbb a fogadónapokon!

KLUBNAPOK
Mozgássérültek Klubjának klubnapjai:

július 5., kedd, 15.00-tól 
augusztus 2., kedd, 15.00-tól 

A klub kirándulást szervez július 14-én 
Kaposvárra.

Útitervünk: városnézés és fürdés.
A kirándulás ára: 3.300.-Ft, melynek befizeté
sével lehet jelentkezni a megelőző klubnapon.

Felvidékiek Klubjának klubnapja:

június 29., szerda, 18.00-tól.

Ezután nyári szünet.

Minden klubtagot és érdeklődőt nagyon sok 
szeretettel várunk.
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SPORTHÍREK
LABDARÚGÁS

Megyei I.

25. forduló. 05.08.
Szigetvár - Pécsvárad 0-0
26. forduló. 05.15.
Pécsvárad - Boda 1-0 (1-0)
G.: Tóth D.
27. forduló. 05.22.
Beremend - Pécsvárad 3-0 (1-0)
28. forduló. 05.28.
Pécsvárad - Szászvár 4-0 (2-0)
G.: Schvedics (3), Stílét.
Két fordulóval a bajnokság vége előtt a csapat a 
hetedik helyen áll negyvenhárom ponttal.

Ifjúsági
13. forduló. 05.07.
Sellye - Pécsvárad 3-1 (2-1)
G.: Fischer.
14. forduló. 05.14.
Pécsvárad - Boda 1-1 (0-0)
G.: Bódis R.
15. forduló 05.21.
Sásd - Pécsvárad 1-4 (1-2)
G.: Kőszegi (3), Fischer.
16. forduló. 05.25.
Boda - Pécsvárad 5-1 (1-0)
G.: öngól.
Az együttes jelenleg húsz ponttal a hatodik helyen 
áll.

Serdülő
13. forduló. 05.07.
Sellye - Pécsvárad 7-1 (2-0)
G.: Benkő.
14. forduló. 05.14.
Pécsvárad - Boda 10-1 (2-1)
G.: Völgyi (3), Fazekas M., Fazekas Cs., Müller, 
Keszler, Tamás, Hendzsel, Pista.
15. forduló. 05.21.
Sásd - Pécsvárad 3-1 (2-1)
G.: Amrein.
16. forduló. 05.25.
Boda - Pécsvárad 0-2 (0-2)
G.: Amrein, Papp D.
Az együttes húsz ponttal a hetedik helyen áll.

Friesz Péter

KÉZILABDA 
Felnőtt NB III.
Április 30-án fogadták a felnőtt kézilabdás lányok 
Kozármisleny csapatát. Kiegyenlített küzdelem 
után a végeredmény 28-24 tett.
Május 5-én zajlott le az ifi csapat elleni igen 
érdekes mérkőzés. Az eredmény még úgyis, hogy 
egy egész félidőt emberhátrányban kellett 
lejátszani (de mondhatjuk úgyis, hogy az egész 
mérkőzést hátrányban játszották le a lányok, mert 
a két bíróval többen voltak a pályán az ellenfél já
tékosai), így nyert a csapat 28-26-ra.
Május 14-én Szentlőrincet fogadtuk itthon, az 
eredmény egy barátságos mérkőzés után 45-27. 
Május 21-én Villány csapatát a harkányi csarnok
ban győztük le 38-18-ra.
A szezon utolsó mérkőzése május 28-án volt. Kelet 
SE csapata nyert 30-19-re.
A csapat a bajnokság elejétől tartani tudta második 
helyét, csak három vereséget szenvedett el. így 
kiérdemelten került a dobogó második fokára, és 
akaszthatta az ezüstérmet a nyakába. A felnőtt csa
pat tagjai 2010/2011-ben: Marász Ágnes, Nagy- 
Fehér Adrienn, Schuldeisz Barbara, Gál Rebeka, 
Gál Petra, Brand Petra, Illés Eszter, Napirana 
Viktória, Szatmári Réka, Bareith Brigitta, Csordás 
Viktória, Muthig Viktória 
Köszönöm és Gratulálok! ,

Hegedűs Tímea edző

Ifjúsági csapat
NB III. bajnoki mérkőzések:

Vörös Meteor - Pécsvárad ifi 20-25
Pécsvárad: Siska J. - Grénus 8, Szemmelrock 6, 
Gyenis A. 7, Gyenis P., Werb 3, Brand 1 
Csere: Péter (K), Farkas, Lukács, Sándor, Geb- 
hardt, Siska S.
Nincsenek sztárallürök, annál inkább egyéniségek, 
akik hátukra veszik a csapatot. Küzdöttünk, ez 
mindenképpen elismerésre méltó.

Pécsvárad ifi - Pécsvárad 26-28
Pécsvárad ifi: Sándor - Grénus 7, Szemmelrock 7, 
Farkas 1, Gyenis P. 1, Gyenis A. 8, Brand R. 2 
Csere: Siska J. (K), Werb, Lukács, Péter, Gebhardt, 
Siska S.

Pécsvárad: Schuldeisz - Illés, Napirana 15, 
Szatmári 3, Csordás 3, Gál 1, Brand P. 1 
Csere: Marász (K), Nagy-Fehér 4, Bareith 
Törődjünk ezekkel a gyerekekkel, ők pedig 
mutassák azt a fejlődést, amelyet elvárhatunk 
tőlük. Ajánlom a fenti gondolatokat az arra illeté
keseknek. Mérlegeljenek: mire van igénye 
Pécsvárad sportjának? Végig arrogánsán, durván 
játszó csapatra, amely csak nevében, sportkörrel 
szembeni elvárásaiban pécsváradi! Nézőkkel, fia
talokkal, szakosztályvezetővel szembeni 
viselkedésük nem minősíthető, aki ott volt, ezt 
láthatta. Nem szoktam foglalkozni az ellenfél játé
kosaival, edzőjével most megteszem. Az edző nem 
engedi oda a csapatát a mérkőzés végi 
kézfogáshoz. Játékosok trágárságokat kiabálnak a 
nézőtérre, valamint a náluk tíz évvel fiatalabb, 
végig fegyelmezetten viselkedő fiatalokra. A cikk
ben feltett gondolatok megítélését az olvasóra bí
zom.

Mágocs - Pécsvárad ifi 23-28
Pécsvárad: Sándor-Grénus 8, Werb 1, Farkas 2, 
Gyenis P. 1, Gyenis A. 8, Brand 3 
Csere: Péter, Siska J., Gebhardt (K), Szemmelrock 
4, Lukács, Siska S.
Ne az egyéniségek butuljanak le az átlaghoz, ha
nem az átlagnak kell hozzájuk felemelkedni. Ezt 
megoldani borzasztó nehéz feladat.

OSB Bajnoki mérkőzések rájátszás:

Pécsvárad - FGKC Szekszárd 36-26
Pécsvárad: Siska J. - Grénus 6, Szemmelrock 5, 
Gyenis A. 7, Gyenis P. 4, Werb 12, Brand 2 
Csere: Sándor, Gebhardt (K), Puska, Lukács, Istó- 
kovics, Siska S.
Kemény védekezésünk puhább lett, a támadásban 
eladott labdák pedig megbosszulták magukat.

Tolna-Pécsvárad 8-30
Pécsvárad: Péter-Grénus 4, Szemmelrock 9, Farkas 
1, Gyenis P. 3, Gyenis A. 10, Brand 1 
Csere: Sándor, Siska J., Gebhardt (K), Lukács, 
Werb 2, Siska S.
Jövünk felfelé, mint a talajvíz, kár, hogy vége a 
szezonnak.

Valentai Csaba

III. VÁROSI ÚSZÓ VERSENY
2011. május 20.

Eredmények
Csapatverseny

1. USZODA - Művelődési Ház 
(l:00:88)Csapattagok: Bognár Gyöngyvér, 
Ljudovik Adriján, Molnár András

2. KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 
(1:02:43)
Csapattagok: Bálint Benjámin, Bánfai 
Zsoltné, Császár Csaba, Gelencsér János

3. II. BÉLA SZAKKÖZÉPISKOLA (1:03: 67) 
Csapattagok: Marosik Fanni, Oberling Jó
zsef, Sebestyén Nikolett, Verese Máté

4. HÉLIX (1:10:15)
5. EMBER-ÁLLAT (1:14:28)

6. PANNONPHARMA II. (1:16:92)
7. SPORTKÖR (1:20:60)
8. PANNONPHARMA 1.(1:21:91)
9. AGROVER (1:26:54)

10. PIFÖ (1:28:46)

25 méter

1. Verese Máté (0:13:09)
2. Oberling József (0:13:94)
3. Dr. Simor Zoltán (0:14:31)
4. Császár Csaba (0:14:32)
5. Bálint Benjámin (0:14:82)
6. Schnell Bianka (0:16:35)
7. Hering Vivien (0:18:25)
8. Szendrői Bence (0:18:31)
9. Hertrich Adrienn (0:18:34)

Egy levegővel

1. Verese Máté (55 m)
2. Oberling József (50 m)
3. Borhy István (39 m)
4. Bálint Benjámin, Bognár Gyöngyvér (37 m)
5. Hering Vivien (34 m)
6. Hertrich Adrienn (33 m)

A verseny támogatói: Fuller Ferenc 
vállalkozó, Kodolányi János AMK 
Szervezők: LjudovikAdriján (úszómester), 
Müller Zsuzsanna (Tourinform iroda)

ANYAKÖNWI HÍREK
Kedves Szülők! Továbbra is lehetőség van az 
újszülöttek nevének és adatainak közzétételéhez az 
újságban. Az ehhez szükséges formanyomtatványok 
kitölthetők a védőnőknél, valamint a művelődési 
központban. A legfrissebben regisztrált újszülöttek:

Keszler Bence
Szül.: 2011. május 5.

Győri Regina
(Szilágypuszta)

Szül.: 2011. május 14.

Teszlák Dorina
Szül.: 2011. május 20.

Patacsi Petra
Szül.: 2011. május 28.
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Ezt
MINDENKI ^íCíRAi
bírni fogja! .S**

EGYEDÜLÁLLÓ AJÁNLAT: I

8M csak 2.550 Ft 
TRIÓ KOMBI 
csomagunkban!

TRIÓ EXTRA 8M
8.890,00 Ft /hó 
tartalma:

• Extra kábeltv
• 8M Internet
• helyhez kötött telefon

DUÓ EXTRA 8M
8.980,00 Ft /hó 
tartalma:

• Extra kábeltv
• 8M Internet

Az akdó 2011 áptfs 15-B részamésig énényas a Tan KllJakosség elófizelói kórefcen. hinnél JU szdgáUásu* tmnó Z550FHS 
havi dija abban aa esetien énényas. ha a szolgéílalásl TRIÓ EXTRA (M csomagunkban Exta kábellelevizió és helyhez kötél telelőn 
szolgállalás mM vendet meg. A Mertelek ár bvulló havi díj. Az ajánlat nem tejes kává és nem minősJ ajártaiéttkiék. RészMekétt 

kedulton ^ylétezdgáalunkhoz, uzlelkőlóhktíez.

tel.: 1223 • mail: info@tarr.hu • www.tarr.hu

MEGHÍVÓ

KÁPOLNAKULTÚRA
Kamaraelőadások, felolvasóestek, koncertek 

a XI. századi kápolnában
minden technikát mellőzve, gyertyafényben 

- hogy a látottak-hallottak a szívünkig érjenek 
(Pécsvárad, Vár u. 45.)

KÖVETKEZŐ ELŐADÁS:
2011. május 18.18 óra

„A zene, a hangszer, a közönség és az egymás 
iránti feltétlen tisztelet”

KÖZÉPKORI KLARINÉTOS 
KALANDOZÁS

Anonymus, Landini, Ockeghem, Senleches és más 
középkori szerzők művei

Grand Trió Concertante - a pécsváradi vár 
rezidens együttese

Az együttes tagjai: Szilágyi Orsolya, Klenyán Csaba, 
Galavics Gábor

KLUBNAPOK

Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének fogadónapjai:

Május 19. csütörtök, 9-12 óráig 
Június 7. kedd, 14-15 óráig

Mozgássérültek Klubjának 
klubnapja:

Június 7. kedd, 15 órától

Felvidékiek Klubjának 
klubnapja:

Május 27. szerda, 18 órától

Pécsváradi Hírmondó
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 1500 példányban.PÉCSVÁRADI
POLGÁRŐRSÉG

Ügyeleti telefonszámunk, 
ami éjjel-nappal hívható:

06-70-278-7115
Az esetleges adományokat, 

támogatói befizetéseket 
a következő számlaszámra 

várjuk: 50300044-10001428

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR, 

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR 
KATEGÓRIÁKBAN 

Helyszín'.
Pécsvárad, művelődési központ 

Időpont:
2011. MÁJUS 5. 

(Csütörtök), 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

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő:
Bayer Alexandra

E-mail: pecsvaradi.hirmondo@gniail.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-TESA Bt., Pécsvárad

mailto:info%40tarr.hu
http://www.tarr.hu
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gniail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu
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EGYEDÜLÁLLÓ AJÁNLAT: 1

8M csak 2.550 Ft 
TRIÓ KOMBI 
csomagunkban!

TRIÓ EXTRA 8M
8.890,00 Ft /hó 
tartalma:

• Extra kábeltv
• 8M Internet
• helyhez kötött telefon

DUÓ EXTRA 8M
8.980,00 Ft /hó 
tartalma:

• Extra kábeltv
• 8M Internet

Az akció 2011.április 15-tól visszavonásig érvényes a Tarr Kft lakossági előfizetőt körében. Internet 8M szolgáltatásunk bruttó 2.550Ft-os 
havi dija abban az esetben érvényes, ha a szolgáltatást TRIÓ EXTRA 8M csomagunkban Extra kábeltelevízió és helyhez kötött telefon 

szolgáltatás mellett rendeli meg. A 8M internet sebessége: 8192/1536Kbit/sec (garantált: 4096768KbtVsec) A feltüntetett ár bruttó havi díj. 

Az ajanlat nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Részletekért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, üzletkötőinkhez.

tel.: 1223 • mail: info@tarr.hu • www.tarr.hu

APROHIRDETESEK
♦ Pécsváradon az erdő szélén 2000 nm-es telken 20 nm- 
es vályogház eladó. Víz, szennyvíz az udvarban.
Villany a házban.
Iá: 800.000.-
Tel: 204146094

♦ Előfizetéses napilap terjesztésére vállalkozót keresünk 
Pécsvárad területére. Tel:06-30/692-7631

BIBLIA TÁBOR
3-10 év közötti gyermekek részére 

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

Jelentkezési határidő: június 20.
5 nap ára napi háromszori étkezéssel: 16.000.- 

A tábor színvonalát biztosítja az ökomenikus hát
terű, szakképzett és gyermekszerető csapat: 

lelkészek, hittanoktató, tanárok és egy dadus.
A tábor naponta 8-tól 16 óráig tart. 

Minden résztvevő kap egy INGYEN CD-t a 
táborban tanult énekekkel és mesékkel. 

Bővebb információ: www.firsteps.hu, 
06707757032, czireka@gmail.com 

A tábor támogatói: Család és Közösség Alapít
vány, Tarkabarka Alapítvány, Europe’s Children

Intenzív angol kommunikációs tréning
Július 11-15 között intenzív, napi 2 órás 

angol kommunikációs tréning indul 
A tréning ideje alatt a szomszédos teremben 

szakképzett pedagógus felügyelete mellett gyermekfel
ügyeletet biztosítunk.

300 Ft/alkalom/gyermek (kellő számú igénylő esetén) 
A tréning helye:

Fülep Lajos ÁMK Művelődési Központ 
A tanfolyam díja: 10 000 Ft 

+ 3000 Ft tananyag: munkafüzet, hanganyag 
Jelentkezési határidő: június 20.

Pécsvárad, Fülep Lajos ÁMK Művelődési Központ 
Szervező: Czirokné Higi Réka

Angol tanár, szakfordító
Érdeklődni lehet: 06707757032, czireka@gmail.com

PÉCSVÁRADI
POLGÁRŐRSÉG

A polgárőrség közleménye:
Bayemé Andrics Aliz június 1-jei dátummal 
családi okok miatt megszüntette ügyvezető 

elnöki tisztségét és egyesületi tagságát.

Ügyeleti telefonszámunk, 
ami éjjel-nappal hívható:

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

befizetéseket a következő 
számlaszámra várjuk: 

50300044-10001428 
Továbbra is várjuk új tagok 

jelentkezését egyesületünkbe!

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR, 

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR 
KATEGÓRIÁKBAN 

Helyszín'.
PÉCSVÁRAD, MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

Időpont:
2011. JÚNIUS 16.. 

(Csütörtök), 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

Ezt
MINDENKI
bírni fogja!

mailto:info%40tarr.hu
http://www.tarr.hu
http://www.firsteps.hu
mailto:czireka%40gmail.com
mailto:czireka%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu

