
10 éves a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat

éve van jelen a város közéletében, 
képviselteti magát a település rendezvényein, 

szervezi szárakozJató-kikapcsoló, játékos vagy 
éppen ismereteket bővítő, de minden esetben 
közösségformáló programjait a gyermek és if
júsági korosztály számára. Polgármestere a 
városi testületi üléseken képviseli a fiatalok

érdekeit, képviselői ott ülnek a regionális, megyei 
és országos szervezetek tagjai közt vagy éppen 
elnöki székében. Nemcsak hazai szervezetek 
partnere, de résztvevője számos nemzetközi 
projektnek, tulajdonosa tucatnyi szakmai díjnak, 
elismerésnek
TízévesaPIFÖ.

Tíz éve kezdődött - a hivatalos jubileumra az első 
ciklusok képviselői ma mái’ családosán, pici gyere
kekkel érkeztek június 10-én. Pécsvárad önkor
mányzata nevében Gállos Orsolya alpolgármester 
köszöntötte a város ifjúsági szervezetét, osztotta meg 
gondolatait a jelenlevő fiatalokkal. Hangsúlyozta, 
hogy a fiatal korosztály alkotta közösségek különös 
értékkel bírnak a jövő számára. Jelen volt Zsáli János, 
Pécsvárad egykori polgármestere is, akinek nagy 
szerepe volt a szervezet életre hívásában. Feleleve
nítette a kezdeteket, csakúgy, mint Kárpáti Árpád, 
aki a szervezet indulásakor a művelődési ház dolgo
zójaként, művelődésszervezőként és ifjúsági 
referensként segítette a P1FÖ munkáját 
A PIFÖ tevékenységét programjait bemutató videó 
és az elmúlt tíz év fotóiból válogatott kiállítás - 
melyen az egykori ifjúsági polgármesterek, Fuchs 
Gábor, Bognár András, Gál Krisztián, Resszer István 
és a jelenlegi ifjúsági polgármester, László Miklós 
kalauzoltak végig - bizonyítja: az „alapozó évek” 
után a szervezetnek sikerült gyökeret verni a 
településen, kapcsolatrendszerét pedig az országha
tárokon túlra is kiteijeszteni. A helyi szintű program
szervezés mellett ugyanis (a PIFÖ 11 fesztivált, 7 
médiatábort, számtalan rock klubot, diszkót, bált, 
teaházat, gyermek- és önkéntes napot, sport- 
programot stir. tudhat maga mögött) komoly szakmai 
munka is zajlik az ifjúsági önkormányzat keretén be
lül. A szervezet tagja a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató

(Folytatás a 9. oldalon)

87 ÉV SPORTÉLET
Bemutatták a Pécsváradi Füzetek 4. kötetét

helyi sportélet múltját foglalja össze a Pécsváradi Várbaráti Kör által 
elindított helytörténeti sorozat legújabb kötete, melyet június 17-én 

mutattak be a művelődési központ nagytermében. A füzet a Levente
mozgalomtól napjainkig kíséri figyelemmel Pécsvárad sportját, dokumen
tálva a különböző szakosztályok működését, a csapatok és egyéni sportolók 
bajnoki mérkőzéseit, kimagasló eredményeit.

Dr. Kófiás Mihály szerző mellett Gállos Orsolya, a kötet szerkesztője és 
Spannenberger János, egykori sportkörelnök, a kiadás egyik szervezője beszélt 
a könyvről a teltházas bemutatón. A szerző bevallása szerint a kötet ötlete el
sősorban a krónikaírásból ered, hiszen idén éppen 40 éve végzi ezt a - ma már 
a városok számára nem kötelező - tevékenységet. A szerkesztő elmondta: a 
szerző, egyben városunk nyugalmazott jegyzője több tucatnyi helytörténeti 
munkát tudhat maga mögött. írt már helyi művészeti együttesekről, a várossá 
válás eseményéről, az egykori sajtüzemről és még sok másról. Ezeket a dol
gozatokat a Pécsváradi Várbaráti Körre bízta, amely kezdettől tervezi Kófiás 
önálló kötetének megjelentetését. Elsőként mégis Pécsvárad sportélete 
kínálkozott arra, hogy kötet formájában is közzétegyék. A különböző 
sporteseményekről szóló tetemes helytörténeti anyag találkozott végül 
Spannenberger János kezdeményezésével, aki 2008-ban, az akkor 80 éves ju
bileumát ünneplő labdarúgó-szakosztály kiállításának szervezésekor 
szembesült azzal, milyen színes múltat tudhat magának a helyi labdarúgás. 
Hangsúlyozta: a kötet készítésekor még az utolsó napokban is kerültek elő il
lusztrációk, a füzetet pedig utólag számos adattal ki lehetne még egészíteni,

mint ahogyan arra 
több jelenlévő is fel
hívta a figyelmet fel
szólalásában. Az, hogy 
a füzet alapját óriási 
dokumentumanyag 
képezte, valójában azt 
bizonyítja, hogy a he
lyi sportélet igen 
szerteágazó, gazdag,

mozgalmas múltra tekinthet vissza, melyet egy kötetbe rendezni szinte lehetetlenség. 
Dr. Kófiás Mihály elmondta: az általa összeállított anyag bővithető, forrásul 
szolgálhat akár későbbi, térjedel mesebb kötetek nek.A bemutatón, melyen nagy 
számban képviseltették magukat a sportkör jelenlegi és egykori tagjai, 
vezetői, edzői is, nem csak a kötet megjelenését, hanem a 75 éves szerzőt is 
köszöntötték, aki az idei évben írja Pécsvárad utolsó éves krónikáját.

A kiadvány legnagyobb támogatója a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet. 
Kiemelt támogatói: Pécsvárad Város Önkormányzata, Zengővárkony 
Ónkormányzata, Arató Márton és neje, BeckEÜ. Kft., dr. Csenterics Ferenc, 
Spannenberger János, Vértes László, Walter Tivadar. A megjelenést támogatta 
még dr. Bíró Ferenc, Büki László, Füri Ferenc és Kófiás Endre. A Városunk 
sportja nem jelenhetett volna meg a Pécsváradi Várbaráti Kör áldozatvállalása 
nélkül, amely kiadóként tette lehetővé a csaknem egy évszázados sporttörténet 
közzétételét.
Ara 2.500 forint, kapható a művelődési központban és a várban. B.A.

Egy évtized az ifjúságért

Pécsváradi
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Művelődési központ: 
kis léptékű, de folyamatos fejlesztések

Egyelőre különböző, kisebb fejlesztéseket lehetővé tevő pályázatok 
révén próbálnak meg javítani a helyi közművelődési intézmények 
épületének műszaki állapotán, szolgáltatásainak színvonalán - derült 
ki a júniusi önkormányzati ülésen, ahol a művelődési központ elmúlt 
évét tekintették át. Bár a városvezetés egyelőre nem mondott le arról a 
koncepcióról, mely a korábbi városfejlesztési tervekben egy nagy 
volumenű városközpont fejlesztés részeként képzelte el a művelődési 
háznak és környezetének rehabilitációját, ám az ehhez szükséges nagy 
összegű pályázati forrás még várat magára. A művelődési házat, a 
sportcsarnokot, az uszodát, a könyvtárat és a szabadtéri színházat, a 
Tourinform irodát és a város muzeális gyűjteményeit is magába foglaló 
intézményrendszeren belül azonban a tavalyi évben és jelenleg is foly
tak kisebb-nagyobb fejlesztések: így például a 40.000 kötetes 
állományú, viszonylag magas látogatottságú városi könyvtárat a tavalyi 
évben egy korszerű számítógépes rendszerrel, új bútorokkal látták el, 
és beindult a kistérségi mozgókönyvtáras szolgáltatás is, melynek 
köszönhetően a pécsváradi könyvtár mára 18 környező kistelepülés 
könyvtári szolgáltatását látja el. A művelődési házban elkészült a régi 
szolgálati lakás helyén kialakított két terem, melyeket jelenleg az 
általános iskola használ oktatási célokra, az új iskolaközpont elkészülte 
után azonban ezek felszabadulnak, és használhatók lesznek közösségi 
klubtalálkozók, kulturális programok helyszínéül is. Régóta várat 
magára, és nemsokára el is készül ugyanitt a vizesblokk felújítása. A 
még megoldandó problémák közé tartozik a ház fűtőrendszere, mely 
szintén komoly korszerűsítésre szorul, hiszen a megszűnt óvoda 
épületéből áthelyezett kazánok sem működnek kielégítően. A kulturális 
bizottság tervezi még emellett a sportcsarnok további beázásának 
megelőzését a vízvezetékek felújításával, valamint megoldást keresnek 
a szabadtéri színház vécéjéhez vezető út kivilágítására is. Fontos fel
adatként határozták meg még a szponzori kör kibővítését a nyári Szent 
István Napok programsorozat, valamint a Pécsváradi Leányvásár 
rendezvényének támogatására.

RÖVID HÍREINK
Kedvezményes szemétszállítás egyedülállóknak.
Kedvezményesen vehetik igénybe a szemétszállítást 
július 1-jétől azok a helyi lakosok, akik egyedülállóak, 
így háztartásuk lényegesen kevesebb hulladékot 
termel az átlagénál. Ehhez szükség van egy igazolásra 
arról, hogy az illető állandó bejelentett lakcímén egye
dül él, ezt a helyi okmányirodában állítják ki. Ezután 
kerülhet sor az új gyűjtőedény beszerzésére (erre 
lehetőség van a hivatalban is), valamint egy új 
szerződés megkötésére a szolgáltató Dél-Kom Kft.- 
vel, melynek értelmében a 110 literes gyűjtőedény he
lyett (melynek ürítési díja 259 Ft + AFA), 70 literes 
gyűjtőedény kerül ezentúl ürítésre (díja 182 Ft + 
ÁFA). Az önkormányzat felhívja a helyi polgárok fi
gyelmét, hogy aki nem szabályszerűen jár el a 
szemétszállítás ügyében, az komoly bírságokat fizet
het, hiszen a környezetszennyezési bírság akár több 
százezer forint nagyságrendű összegre is rúghat.

Szigorították a krízistámogatás igénylési feltételeit.
A válsághelyzetben küzdő családok számára 
létrehozott krízisalap igénylésének feltételeit 
szigorították a júniusi testületi ülésen a szociális bi
zottság javaslatára. Ezentúl azok az igénylők, akik 
nem törlesztették adósságukat, nem igényelhetnek 
több támogatást a krízisalapból. Ennek ellenére 
általánosságban elmondható, hogy jó a fizetési morál, 
csak néhány olyan eset van, amikor az igénybe vevő 
nem tudta vagy akarta visszafizetni a kamatmentes 
kölcsönt. A legtöbb gondot elsősorban a közüzemi 
számlák okozzák, különösen az éves elszámoló

számlák, illetve az őszi-téli időszakban a fütésszámlák 
kényszerítik a családokat arra, hogy igényeljék a 
krízistámogatást.

Az energiatakarékosságot népszerűsítenék.

Az energiahasznosítással kapcsolatban nyújtana 
széleskörű lakossági támogatást egy KEOP-pályázat, 
melynek benyújtásáról júniusi ülésén döntött a testület. 
Az ötmillliő forintos keretösszegből 5% önrészt kell 
állnia a pályázóknak, ez 280.000 forintot jelent. Ebből 
remélhetőleg annak az adósságkezelői tanfolyamnak 
a költségeit is fedezni tudják majd, melyet a Család- 
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik munkatársa 
végezne el annak érdekében, hogy szakszerű 
tanácsadást nyújthassanak az anyagilag bajba jutott 
családok számára, és megelőzzék azokat a 
válsághelyzeteket, melyekből sok esetben csak a 
szociális krízisalap nyújt megoldást.

Közterületek karbantartása.

Új hulladéktárolók kialakítását tervezik a temetőben, 
miután azt észlelték, hogy vannak olyan területek, 
amelyeken ismét hulladék halom kezd gyűlni. Ez al
kalommal két tárolót a református temető területére, 
egyet a központi részre helyeznének el. A testület jú
niusi ülésén tervbe vette a Honvéd utcai játszótér 
karbantartásának felülvizsgálatát, valamint esetleges 
új, különálló hirdetőfelületek kialakítását a buszmeg
állók környékén.

Nagyné Mayer Ágnes, az intézmény igazgatója a ház éves munkáját is
mertetve elmondta még, nagy segítséget jelent számukra, hogy 
közalkalmazottakat is foglalkoztathatnak, hiszen az állandó dolgozók 
esetében korábban jelentős mennyiségű túlóra halmozódott fel. Emellett 
sikerült szervezettebb, gördülékenyebb munkamegosztást, szervezett 
munkaközösséget kialakítani, melyet elősegítenek a gyakori 
munkaértekezletek, valamint a félévente történő tanulmányi 
kirándulások. Ezekkel, valamint számos, a tavalyi évben elnyert ered
ményes pályázattal sikerült egy racionális gazdálkodást elérni, melyet 
dr. Bíró Ferenc polgármester a testület nevében az intézmény 
valamennyi dolgozójának megköszönt.

Spartacus: új szakosztállyal a tömegsportért, 
új erőkkel az utánpótlásért

A helyi sportegyesület éves munkájának értékelőjére került sor az 
önkormányzat júniusi ülésén, melyen jelen volt a sportkör korábbi el
nöke, Spannenberger János - aki idén februárban mondott le erről a 
posztról -, valamint Borhy István is, aki a februári vezetőségi ülés óta 
tevékenykedik a szervezet élén. A beszámolóból kiderült, a sportkör a 
tavalyi évet pozitív pénzügyi mérleggel zárta (bevétel: 12.022.513 Ft, 
kiadás: 11.948.703 Ft). 2011 februárjától az egyesület új elnökséggel 
az élen (Friesz Péter, Koch Lajos, Lantos Levente; új tagok: Fullér 
Zoltán, Szigeti Endre, Wágner János) új irányvonalakat fogalmazott 
meg a helyi sportban.
Ennek egyik kulcsszava a tömegsport lett, melynek jegyében 
megalakult a tömegsport szakosztály Fullér Zoltán vezetésével. A másik 
fontos célkitűzés az utánpótlás nevelés erősítése lett, melytől elsősorban 
azt várják, hogy kevesebb anyagi ráfordítással érjenek el hosszabb távú 
eredményeket. A következő időszak egyik nagy feladata a toborzás lesz, 
hiszen azt szeretnék, hogy minél több pécsváradi játsszon a helyi csa
patban. Műszaki fejlesztések is várhatóak: a kisebb pálya és a haszná
laton kívüli teniszpálya felújítására, továbbá a vizesblokk felújítására 
kerülhet sor. Egyelőre mérlegelik még a gumipálya használatának fel

tételeit, hiszen ez a pálya van kitéve a 
leginkább a rongálásnak. A közeljövőben igye
keznek több olyan programot is beindítani, 
amelyek azokat a pécsváradiakat is meg tudják 
mozgatni, akik jelenleg nem sportolnak aktí
van. Az első ilyen nagy megmozdulás a 
májusban nagyszámú résztvevővel lezajlott 
Várad-futás volt, melyet hagyományteremtő 
céllal szerveztek meg. Terveznek még 
kerékpár-versenyeket, valamint pécsi 
rendezvényekkel együttműködve gyalogtúrá
kat, így például a Zengő - Tubes túrát, mely a 
Tour de Pécs pécsváradi szakasza lenne, és 
Pécsvárad - Zobáktető - Hosszúhetény - 
Pécsvárad vonalon zajlana (várhatóan jövő 
tavasszal).
Borhy István sportelnök felhívta a figyelmet 
arra, hogy ugyan a támogatói kedv az utóbbi 
időben alábbhagyott, a készülő új sporttörvény 
lehetőséget nyújthat majd arra, hogy a 
vállalkozók adójukból támogathassák jelentő
sebb mértékben a sportot. A képviselő testület 
egybehangzóan egyetértett a sportkör által 
kitűzött célokkal, mely a beszámolóban a 
következőképpen hangzott el: „Összességében 
elmondható - amit már nagyon régóta hangoz
tatunk -, hogy minden eredményes sportnak, 
így Pécsvárad labdarúgásának is legfontosabb 
része, alapja az utánpótlás. Fontos, hogy intel
ligens és szakmailag felkészült, elszánt 
szakemberek foglalkozzanak ezzel a korosz
tállyal is, akik magukénak érezik, hogy 
Pécsvárad mezében futnak ki a zöld gyepre.”

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM • 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS
3

Indul a Szent István Napok programsorozata
Újságunkban most a programfüzetben 
megjelentekhez képest történt néhány változásra 
hívjuk fel a figyelmet.
Július 22., péntek - A Musical parádé 
kezdésének időpontja 20.30 helyett 20.00. 
(Fellépnek: Koós Réka, Csengeri Attila, 
Pólyák Lilla, Homonnay Zsolt 
Helyszín: vár, esőhelyszín: sportcsarnok)

Augusztus 2., kedd - A FA10 alkotótábor 
művészeinek bemutatkozó kiállítása 
Helyszín: a vár (a művelődési központ helyett)

A 10 éves Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat 
fesztiváljával veszi kezdetét az idei SZÍN július 
15-én, és egészen a nyár végéig nyújt 
kikapcsolódást változatos kulturális kínálatával. 
A záróprogram már a koraőszbe nyúlik:

szeptember 17-én a népszerű Csík zenekar ad 
koncertet vendégzenészei, és reméljük, sok néző
hallgató társaságában a vár szabadtéri színpadán. 
A részletes programot a szervezők már június 
végén eljuttatták a helyi lakosokhoz.

Új program!

Augusztus 7., vasárnap - Orgonakoncert 
Kezdés időpontja: 18.00 
Helyszín: református templom 
Orgonái: Balogh László Barna 
református lelkész 
Énekel: Baloghné Hágen Melinda

Augusztus 13., szombat - A 17.00 órától 
kezdődő Német Nemzetiségi Mulatság 
vendégfellépője a burgenlandi kórus.

Megnyílt Apaceller József kiállítása

J
Június legvégén nyílt meg id. Apaceller 
József kiállítása a művelődési 
központban. A tárlatot Vértes Lászlóné 
amatőr festőművész nyitotta meg, aki ismer

tette Józsi bácsi életrajzát, valamint beszélt a 
kiállított rajzokról. Nemcsak az ő szavai 
hangzottak bensőségesen, hanem a 
közreműködő „ zenészpár ”, Apaceller József 
és felesége, Marika harmónikajátéka, Link 
József és felesége éneke, valamint dr. Hutvág- 
ner Rozália levele, melyet távollétében Kakas 
Dorottya tolmácsolt. A kiállítás július 29-ig 
látogatható munkanapokon, a művelődési 
központ nyitva tartásának idejében.

r

Nyári táboroztatás a művelődési központ sikeres TAMOP-pályázatával

BMtcta a fivSbeKompetenciafej lesztő foglalkozások, 
előadások, szociális alkalmazkodást 
segítő programok is részét képezik 
azoknak a táboroknak, melyekben 
pécsváradi és környékbeli gyermekek 
„nyaralhatnak” egy sikeres TÁMOP-
pályázatnak (3.2.3-09/2 „Építő közösségek” - közművelődési intézmények 
az egész életen át tartó tanulásért) köszönhetően. Júniustól augusztus végéig 
öt táborban tóboroztatnak gyermekeket, akik média-, néptánc-, életmód-, 
olvasó-, és történelmi táborban bővíthetik ismereteiket. A nonformális és 
informális tanulási formák népszerűsítését szolgáló „Vár a SIKEr

IfiU / /( y/FEJLESZTESI TERV7

Pécsváradon” projekt keretében a művelődési 
központban már decembertől működnek 
szakkörök, ahol fiatal tehetségek kiscsoportos 
közösségekben fejleszthetik készségeiket.

A mintegy 120 résztvevő ez alatt az időszak alatt 
közel kétszáz alkalommal, többszáz órában vett részt a foglakozásokon, 
ahol nemcsak a szabadidejük hasznos eltöltése a cél:
A projekt megvalósítói remélik, hogy ezek a fiatalok és felnőttek így olyan 
többlettudáshoz is hozzájutnak, amely révén fejlődik alkalmazkodóképes
ségük, valamint felismerik a folyamatos tanulás fontosságát.
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A tanárok munkáját is Erdősi-díjjal jutalmazzák minden évben

Polgármesteri fogadáson az eredményes tanulók
június 7-én dr. Bíró Ferenc polgármester úr fogadta azokat a tanulóinkat, 
akik ebben a tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a tanulásban, 
sportban, különböző versenyeken. Összesen 90 tanulónk vehetett részt ezen 
a megtisztelő fogadáson. Itt került sor az Erdősi Tibor Baráti Kör által ala
pított s adományozott Szondi József-díj (matematika), valamint a dr. Péter 
Károlyné-díj (magyar nyelv) átadására.

••••••••••••••••••••••••a
„Rajzos” hírek

Tanulóink évek óta sikeresen vesznek rész az EURÓPA PROJEKT 
kreatív versenyen. A nemzetközi megmérettetést a Baranyai Pedagógiai 
Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának munkatársa, 
Lantos József koordinálja. A verseny ez évi témája „Az önkéntesség Eu
rópai éve 2011 ” mottóhoz kapcsolódott. A diákok azt próbálták meg 
rajzban kifejezni, hogy a társadalomban végzett önkéntes tevékenység 
mennyire erősítheti az összetartozás érzését. Elgondolkoztak, beszél
gettek a közösségért és a társadalomért végzett öntevékeny munka fon
tosságáról. Nyolc felső tagozatos diák munkáját küldtük el a pályázatra, 
s közülük hatan vehettek részt május 25-26. között az ausztriai Fell- 
bachban rendezett díjkiosztó ünnepségen: Solti Réka, Hédi Vivien és 
Bencze Renáta 6/A osztályos, Patócs Marcell 6/B, Gál Julianna 8/A és 
Walter Benedek 8/B osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Kárász Rózsa 
volt.

Országos rajzpályázatot hirdetett az Iparművészeti Múzeum az „Ezer- 
egy éjszaka meséi" témakörben. Walter Benedek 8/B osztályos tanuló 
II. helyezést ért el ezen a versenyen. Benedek négy éven át kitartóan 
járt rajzszakkörre és rendszeresen részt vett különböző pályázatokon. 
Nemzetközi, országos, megyei pályázatokon szerepeltek kiállított 
munkái, ért el helyezéseket. Gratulálunk újabb sikeréhez és reméljük, 
nem hagyja abba a rajzolást középiskolás évei alatt sem.

Egy, a Külügyminisztériumból érkezett levélben a következő felhívás 
érkezett iskolánkba: „Annak érdekében, hogy Uniós Elnökségünk során 
csatlakozhassunk az Európai Unió Tanácsának Önkéntesség Evére 
vonatkozó kezdeményezéséhez, (...) az általános iskolás gyereket a 
pedagógusokon keresztül szólítjuk meg. Küldjenek rajzos üzenetet Eu
rópának. Rajzolják le, milyen sokféle módon tud egy általános iskolás 
gyerek segíteni szüleinek, szomszédoknak, barátaiknak, s hogyan tudják 
jobbá tenni környezetüket, hogyan tudnak változtatni rajta.” A gyerekek 
a feladatot Kárász Rózsa irányításával hajtották végre. A felsős tanulók 
közül hat diák munkáját juttattuk el a minisztériumba (Hédi Vivien, 
Bencze Renáta, Solti Réka 6/A - Patócs Marcell, Fuller Botond 6/B - 
Kőnig Zsófia 7/A osztályos tanulókét). Hamarosan köszönő levelet 
kaptunk, valamint a diákok apróbb ajándékokat. Műveiket bekeretezve 
ajándékozzák oda külföldi vendégeknek, diplomatáknak az uniós 
tagországokban.

A díjazottak:

SZONDI JÓZSEF-DÍJ DR. PÉTER KÁROLYNÉ-DÍJ

1. évfolyam Bátai László Sulyok Lilla
2. évfolyam Ottlakán Amira Kovács Nikol
3. évfolyam Lébenthal KristófMárton Pere Gergő
4. évfolyam Horváth Ákos Zsáli Zsombor
5. évfolyam Poller Péter Hering Vivien
6. évfolyam Balog Nikoletta Vörös Blanka
7. évfolyam Poller András Petrovics Enikő
8. évfolyam Steiber Árpád Árvái Dorottya Gréta

Alsó tagozatos kollégáink közül Erdősi Tibor-díjat kapott: Gungl 
Lászlóné (magyar), Székelyné Nagy Szilvia (matematika). Kolléganőink 
a díjjal járó jutalmaikat felajánlották az iskola alsó tagozata számára. 
Köszönjük a gesztust! Felsős díjazottak: Scháffer József (magyar), 
Poller György (matematika). Az Erdősi Tibor Baráti Kör nevében Füri 
Ferenc alapító egy meglepetés ajándékkal köszönte meg az ÁMK fő
igazgató asszonyának, Tóth Györgyinek eddigi odaadó munkáját. Füri 
Ferenc a tavalyi díjazottaknak felajánlott egy további jutalmat, amennyi
ben az előző évi jutalomkönyvből olvasónapló készül. Két kisdiák - 
Ottlakán Amira 2. b és Zsáli Zsombor 4. b - készített tavaly nyáron 
ilyen naplót, s most mindketten átvehettek egy-egy szép albumot a 
munkájukért. Valamennyi díjazottnak gratulálunk!
••••••••••••••••••••••
Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Művészeti is
kolája „ VASARELY" op-art képzőművészeti pályázatot hirdetett. A felső 
tagozatból beküldött munkák közül Csille László 8/A, Künsztler Dóra 
7/A és Walter Benedek 8/A osztályos tanulók munkáit állították ki az 
ANK Művelődési házában Pécsett. A diákok elismerő oklevelet kaptak. 
Gratulálunk nekik, hogy megállták helyüket a művészeti iskola 
növendékei között. Felkészítő tanár: Kárász Rózsa

Nyilvánosan is bemutatták az interaktív táblákat

Június 14-én délután a teljes tantestület, a sajtó, valamint meghívott 
vendégeink előtt, ünnepélyes keretek között zárult az interaktív tábla 
projekt, melynek keretében 11 korszerű, digitális tananyagok használa
tára alkalmas berendezés került iskolánk birtokába. Június 2-án 
tantestületünk már részt vett egy intenzív, egész délutános 
továbbképzésen, melyen az interaktív táblák és a digitális tananyagok 
használatához kaptunk hasznos gyakorlati útmutatót. A nyilvános 
sajtóbemutatón Molnár Józsefné igazgatóhelyettes, valamint Tóth Györ
gyi főigazgatónő bemutatója után dr. Bíró Ferenc polgármester úr 
mondott egy elgondolkodtató záróbeszédet. Ezekkel az eszközökkel is
mét nagyot lépett iskolánk előre, ugyanis új lehetőségek sorát nyújtják 
kollégáink számára az oktatásban.
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Sportnap

Évről évre megrendezzük a sportnapot, melyet idén június 10-én tartott 
az alsó tagozat. A program igen sokszínű volt: tesztsor közlekedési is
meretekből, totó, ügyességi csapatverseny, foci és kötélhúzás szerepelt 
a feladatok között. Rajzversenyünk a „Biztonságos nyár” címet kapta. 
A nap csúcspontja azonban a Pécsi Tűzoltóság tűzoltóautója volt, melyet 
a gyerekek alaposan szemrevételezhettek és ki is próbálhattak. 
Köszönjük Rózsa Sándornak az ötletet! Köszönetét mondunk a 
polgárőröknek a helyszínek biztosításáért; Zsáliné Molnár Tímeának a 
kiadványokért és a jutalmakért; a két lő szervezőnek, Szakálosné Panta 
Dórának és Szabó Tamásné Gasteiger Eszternek lelkiismeretes 
munkájáért; valamint az összes közreműködőnek az élménydús délelőt
tért! A délután sem telt eseménytelenül: az érdeklődők malom-, és 
nyúlvadászat versenyen vehettek részt - melyre több mint 40 tanuló je
lentkezett. A felsősök június 14-én tartották a sportnapot. Tanulóink 
osztály-, és váltófutáson, ügyességi versenyeken, métában, fociban és 
zsinórlabdában mérték össze erejüket. Köszönjük minden résztvevő 
kolléga munkáját.

Hermán Ottó környezetismereti verseny
Június 5-én zajlott Budapesten a Hermán Ottó kömyezetismereti 
verseny országos döntője, melyen Zsáli Zsombor 4. b osztályos tanulónk 
az előkelő 6. helyet szerezte meg. Gratulálunk neki és felkészítő 
tanárának, Gungl Lászlónénak! Iskolánk felső tagozatából hatan 
vehettek részt a versenyen: Poller Péter és Szendrői Bence 5.b., Gyön
gyös Bettina, Ömböli Gréta és Patócs Marcell 6.b., Petrovics Enikő 7.a. 
osztályos tanulók. Patócs Marcell a hatodikosok között 6. helyezett lett. 
Felkészítők: Győrffy Zsuzsanna és Major Józsefhé.

Irodalmi vetélkedő
A felső tagozaton június 3-án tartottuk az irodalmi vetélkedőt Fekete 
István Kele című regényéből. Az osztályok háromfős csapatokkal in
dultak. Eredmények: 1. helyezett: 6. b (Gyöngyös Bettina, Ömböli Gré
ta, Vörös Blanka)', 2. helyezett: 7.a (Kiss Lilla, Künsztler Dóra, 
Petrovics Enikő); 3. helyezett: 7. b (Benkö Csilla, Borbás Leila, Jaczkó 
Noémi). Gratulálunk a nyerteseknek, akiknek ajándéka egy-egy szép 
könyv és a jól megérdemelt ötös érdemjegy irodalomból. Köszönjük 
Arnold Isvánné munkáját, aki a feladatokat összeállította, és a 
vetélkedőt levezette, valamint kollégáinknak, Scháffer József tanár 
úrnak, Kárász Rózsa és Szabó Gyöngyi kolléganőknek, akik a gyere
keket felkészítették, és a verseny lebonyolításában segédkeztek.

Látogatás a Természettudományi Múzeumban
Június 9-én délelőtt iskolánk 14 felső tagozatos tanulója, akik az éves 
természettudományi totó sorozat győztesei lettek, Major Józsefné 
kíséretében Pécsre látogatott a Természettudományi Múzeumba, ahol a 
tárlat megtekintése mellett egy rendkívüli fizikaórán is részt vettek. A 
gyerekek „Kísérletek a Jedlik-teremben” címmel Jarosievitz Zoltán bu
dapesti fizikus múzeumpedagógiai foglalkozásának voltak részesei.

Újra véget ért egy tanév

A tanév június 18-án, szombaton zárult a 8. évfolyam ballagásával, 
valamint ekkor kapták meg tanulóink a bizonyítványaikat. Kívánunk 
minden diákunknak és kollégánknak élményekben gazdag, tartalmas 
nyarat, jó pihenést! Találkozunk szeptember elsején!

(Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi)

A zengővárkonyi tagintézmény hírei
Június 1-jén a zengővárkonyi iskolások Budapestre kirándultak. Az úticél a 
Libegő, a Csodák Palotája és a Parlament volt. A kedvező időjárás is hozzáse
gítette a 35 fos kis társaságot, hogy kellemesen tölthesse el a fővárosban a napot. 
A kirándulás megszervezéséhez jelentős anyagi támogatást nyújtott 
Zengővárkony Község Önkormányzata és a Zengővárkonyi Német 
Önkormányzat. Mindkét intézmény egész évben lehetővé tette, hogy a gyerekek 
minél több kulturális eseményen vegyenek részt, minél több helyre - mozi, gye
rekelőadások, hangverseny - eljuthassanak. Ezúton köszönjük nekik az önzetlen 
segítséget! (Iskolások, Schweitzerné Gerst Rita tanítónő)

Papírgyűjtés
A május 10-ei papírgyűjtés eredményeként iskolánk 18.0000 Ft bevételben 
részesült. Ezt az összeget létszámarányosan kapta meg az alsó és a felső tagozat. 
Az alsós osztályok a gyűjtött mennyiség arányában részesültek a bevételből. A 
felső tagozat az egy főre eső mennyiség arányában osztotta szét az összeget.

ISKOLAI SPORTHÍREK
Labdarúgás
Diákolimpia: Két korcsoportban (I-II. kés.) csapataink megnyerték a 
körzeti bajnokságot, de Pécsett nem jutottak be a városi döntőbe. 
MLSZ - Iskolai Program:
A téli - tavaszi körzeti versenyek (6 iskola - 3 korcsoport) eredményei:
I. korcsoport: l. Pécsvárad, 2. Hosszúhetény 3. Mecseknádasd
II. kés.: I. Gagarin (Komló) 2. Pécsvárad3. Mecseknádasd 4. Hosszú
hetény
III. kcs.: I. TVT (Pécs) 2. Hidas 3. Pécsvárad 4. Mecseknádasd 5. Hosz- 
szúhetény

A legjobb pécsváradi játékosok:
I. kcs.: Dénes Viktor, Pohli Péter, Bősz Norbert, Kovács Zsolt, Kárpáti 
Kristóf
II. kcs.: Ladányi Viktor, Matesz Kornél, Zsigrai Ákos, Markovics H. Ba
lázs
III. kcs,: Takács Tamás, Kendik István, Resch Róbert, Poller Péter 
MLSZ- Egyesületi Program: 3 tavaszi forduló - (Szászvár-Komló- 
Hoszszúhetény)
Mindhárom korosztályban jól szerepeltünk, kiemelkedett az U7-es és 
az Ull-es csapat teljesítménye.

Úszás
Aquatlon: Kistérségi iskolák közötti versenysorozat.
Csapat: I. Pécsvárad
Egyéni: Lány: 1. Prigli Barbara 2. Bayer Bojána 3. Hering Vivien 

Fiú: 1. Kelemen Róbert 2. Szendrői Bence

Iskolai úszóverseny:
Legeredményesebb versenyzőink:
2. o.: Halmai Luca, Nidling Laura, Ábel Tibor, Gál Olivér 
3-4. o.: Bősz Levente, Kelemen Róbert, Jéhn Viktória 
Az alsó tagozaton Bősz Levente (4. b), mint a tagozat legjobb úszója, 
különdíjban részesült.
5-6.0.: Schnell Bianka, Hertrich Adrienn, Hering Vivien,

Szendrői Bence, Gradwohl Erik, Poller Péter
7-8.0.: Császár Csaba, Bálint Benjámin, Poller András

Asztalitenisz
Geresdlaki torna:
Legjobb játékosaink: Penczel Richárd, Váradi Richárd

Iskolai sportnap
Kiemelkedően szereplő tanulóink:
Futás: Csonka Benjámin, Ömböli Gréta, Bayer Krisztián, Váradi 
Richárd

Foci: Prigli Barbara, HáriAnna, Szendrői Bence, Pataki Tamás, Váradi
Richárd , , .

(Gelencsér János)
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Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 
Óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma

„Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása. ”

Csukás István: Tanévzáró (részlet)

Pedagógusnap

Június első vasárnapján ünnepük a pedagógu
sokat és köszöntik az oktatásban dolgozókat. Ez 
alkalomból június 3-án Komlón közös 
ünnepségen vettek részt a pécsváradi 
tagintézmény dolgozói, a II. Béla középiskola 
képviselete, a komlói „Kökönyösi Oktatási 
Központ” a Baranya Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és a Baranya Megyei Szakszolgálatok 
Központjának meghívott vendégei. Fazekasné 
Visnyei Irma igazgatónő köszöntötte a 
vendégeket, majd ünnepi beszédet mondott Hor
váth Zoltán a Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke. Elismerő szavakat inté
zett a meghívottakhoz Polics József, Komló 
város polgármestere is. A házigazdák műsorral 
kedveskedtek, amelyben gyerekek, felnőttek 
versekkel, énekkel és az elmúlt tanév fotóiból 
összeállított vetítéssel alapozták meg a jó hangu
latot.

Kollégiumi nap

Június 6-án kollégiumi nappal zárták a diákok a 
tanév végét. A rendőrség munkatársána, Domon
kos Dávid törzsőrmester irányításával a tanulók 
részt vehettek a közlekedési szabályok betartását 
is igénylő terepbiciklizésen, rollerezésen. Felpró
bálhatták a rendőrség biztonsági ruháit és részt 
vehettek egy bűnüldözési bemutatón. A diákok 
kézműves asztaloknál próbálhatták ki 
ügyességüket. A program zárásaként a kollégium 
királyát és királynőjét választották meg. A cím 
elnyeréséért több ügyességi feladatot kellett

teljesíteniük a vállalkozóknak. A győztesek „cso
ki koronát” kaptak.

Zöld napok
Az utolsó tanítási hét három napján változatos és 
hasznos programsorozatot állítottunk össze a 
zöldnapok alkalmából. Az első nap a sporté, a 
második az egészségé, a harmadik a világ 
megismerése volt. Június 7-én a reggeli közös be
melegítés után a pécsváradi sportpályán 
mozoghattak kedvükre kicsik-nagyok és pedagó
gusok egyaránt. Ügyességüket kipróbál-hatták 
különféle sorversenyeken, kitartásukat a pálya 
körbefutásában, nevezhettek a tanár-diák kosár- 
és focimeccsre, ahol a generációk mérhették össze 
tudásukat. Aki valami mást szeretett volna 
sportolni, az tollasozhatott vagy kosár- 
pontdobóversenyen vehetett részt. Mozgalmas jó 
hangulatú nap volt!
Június 8-án egészségvédő napot tartottak az intéz
mény mindkét tagozatán. Testmozgással indult ez 
a nap is, majd sok érdekes program várta a gyere
keket. A kisebbeknek a fogápolásról „fogmanó” 
mesélt, a nagyobbak az A-ha program keretén be
lül szexuális felvilágosító előadáson vettek részt. 
Az egészséges táplálkozás rejtelmeibe ásták 
magukat, újságokból kivágott képekből táplá
lkozási piramist készítettek. Az iskolai védőnő 
testsúlyt, testmagasságot és vérnyomást mért. 
„Egyszer volt az élet” és „Drogcsúszda” címmel 
filmet is nézhettek az érdeklődők. Első ízben 
véradást is szervezett az intézmény a komlói 
Véradó Állomás közreműködésével, melyen a 
dolgozók mellett sok nagykorú tanuló vett részt, 
felismerve ezzel a véradás fontosságát.
Június 9. a kirándulások napja volt. A kisebbek a 
várkertbe sétáltak, de volt, aki a Zengő csúcsát 
tűzte ki úticélul, mások a pécsi TV-torony 
magaslataira merészkedtek. A szakiskolás 
tanulók Budapestre utaztak. Volt köztük olyan, 
aki először utazott vonattal, a fővárosban is sokan 
első ízben jártak. Megérkezésük után a Duna-

parton tettek sétát, a folyón átívelő hidakat vették 
számba, majd ellátogattak a Budai Várba. 
Megnézték a gyönyörűen felújított Mátyás
templomot, majd a Halászbástyáról csodálták a 
budapesti panorámát. A Lánchídon átsétálva el
jutottak a világ egyik legszebb parlamentjéhez. 
Felemelő érzés volt belülről is megtekinteni az 
eddig csak a televízióból ismert épületet és a 
koronázási ékszereket, amely a valóságban még 
lenyűgözőbb. A nap végén még elsétáltak a 
Margitszigetre. Élményekben gazdag, tartalmas 
napot töltöttek hazánk fővárosában.

Ballagás és tanévzáró

Iskolánkban június 10-én tartottuk a ballagással 
egybekötött tanévzáró ünnepélyt. A végzős 
osztályoknak és osztályfőnökeiknek az iskola 
vezetősége fogadást rendezett. A ballagókat az 
iskola igazgatónőjén kívül az alsóbb évfolyam 
tanulói is elbúcsúztatták. Az elköszönésre a 
végzős tanulók verssel és búcsúbeszéddel 
készültek. Megható perceket élhettünk át. Sok 
tanulóban ekkor tudatosult igazán, hogy már nem 
találkozik többet társaival, tanáraival. Nehéz volt 
a búcsú mindenkinek, szem nem maradt 
szárazon. ígéijük, hogy nem felejtjük el őket! A 
róluk készült tablók, illetve képek, melyek a fo
lyosó falait díszítik, eszünkbe juttatják a 
távozókat. Ezután az osztályok legjobb tanulói 
vehették át jutalomkönyveiket. A bizonyítványo
kat minden osztály a tantermében, 
osztályfőnökétől kapta meg az ünnepség végén. 
Ezzel megkezdődött a várva várt vakáció. 
Mindenkinek jó pihenést és unalommentes 
vakációt kívánunk!

Vizsgaidőszak

Június második felében megkezdődtek a szakmai 
vizsgák, melyeken a gyakorlati és elméleti 
tudásukról adhattak számot a diákok. 16-án a 
porcelánfestők kezdték a vizsgákat, majd a fa
művesek, szállodai szobaasszonyok, gombater
mesztők, és 21-én a virágkötők zárták a sort. A 
vizsgaeredményekkel minden diák meg volt elé
gedve, büszkén vették kezükbe a megérdemelt 
szakmunkás bizonyítványt és örömmel kezdték 
meg a várva várt vakációt.

Összeállították: Ecker Katalin, Kolmann Éva, 
Pichler Tamásné, Békés Annamária

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA
Értesítjük kedves olvasóinkat, 

hogy a Hírmondó 
augusztusban szünetel. 

Júliusi-augusztusi összevont 
számunkat követően 

legközelebb szeptember 
közepén jelenünk meg.

A szeptemberi szám lapzártája 
augusztus 25. Kellemes nyári 

feltöltődést kívánunk 
olvasóinknak, tudósítóinknak 

egyaránt!
(A szerk-)
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Ballagás és Sommerfest az óvodában
„ Óvodáskor! De szép évek! 

Sosem felejtünk el Téged.
Homokozó, s libikóka. 

Mennyi játék, mennyi móka!
Eddig tartott, itt most vége, 

tanulás lép a helyére. ”

Május utolsó és június első heteiben minden 
óvodai csoportban lezajlottak a tanévzáró és 
ballagási ünnepségek a családtagok, hozzátar
tozók részvételével. Minden korcsoport egy 
kis ízelítőt mutatott be abból, amit az év során 
tanult, illetve az ősszel iskolába ballagóktól 
hagyományos búcsúztató versekkel köszöntek 
el. A nagyok is bemutatták, mi mindent tudnak 
már, majd pedig énekekkel, versekkel búcsúz 
tak el társaiktól és az óvodától.

„Végre itt a nyár és meleg az idő..

Az elmúlt években sajnos mindig elmosta az eső 
a szokásos évzáró rendezvényünket, de idén 
végre ismét megrendezhettük hagyományos 
„Sommerfest” bulinkat június 10-én. A 
programok között volt: játékos ügyességi aka
dályverseny, rendőrségi közlekedési bemutató, 
angolos program, karaoke verseny és persze tánc, 
melyhez Kreszits Margit és Poller György 
szolgáltatta a zenét. A gyerekek menetlevelet 
kaptak, melyen össze kellett gyűjteni a különböző 
állomásokon a teljesítést igazoló pecséteket. Aki 
szüleivel együtt teljesítette az akadályokat, az 
oklevelet és egy kis ajándékot kapott az ered
ményhirdetésen. Rendezvényünk végén, az isko
lába készülőknek még nem ért véget a „buli”. 
Számukra csak ezután kezdődött a kaland: a 
„pizsama party” az óvodában. Vacsorára 
tábortűznél sütött virslit és szalonnát ettünk. Volt 
éjszakai elemlámpás „rókavadászat”, a takaródét 
pedig Vogl Norbert trombitálta el nekünk. S végül 
minden ott alvó gyermek saját csoportjában, 
óvónénije közelében tért nyugovóra. Termé
szetesen az esti mese sehol nem maradt el. 
Másnap minden gyermek sok-sok élménnyel 
ment haza szüleivel.

A.A.

A 2011/2012-es óvodai tanévet 
2011. augusztus 29-én, hétfőn 
kezdjük el, így már aznaptól 

várjuk újra sok szeretettel régi 
és új kis ovisainkat!

A nyárra mindenkinek 
kellemes nyaralást, 

kikapcsolódást kívánunk! 
Ismét szeretnénk felhívni a 

figyelmet, hogy augusztus 15. és 
augusztus 26. között az óvoda 

zárva tart!

HŐSPRÓBÁZZ!

A dél-dunántúli várak történelmi hőseik utódait keresik! 
Ügyességüket és kitartásukat most hőspróbákon bizonyíthatják a 
jelöltek - a vitézurak és várkisasszonyok 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, drágaköveket 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 ifjakat! 

(Csoportok előzetes kérésére máskor is.)
A Várszálló Étterem Hősmenüt kínál a résztvevőknek. 

Hőspróbajegy ára: 1500,-
(mely tartalmazza a belépőjegyet és a hazavihető ajándékok árát).

Hőskísérőjegy: 250,- (szülőknek, nagyszülőknek).
Aki a nyár folyamán legalább két várban teljesíti a hőspróbát, 

meghívást kap a szeptember végi 
nagy Hősavatóra a bikali Élménybirtokra!

Részletek: www.hosproba.hu

http://www.hosproba.hu
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A Pécsváradi Vár baráti Kör hírei

Múzeumok éjszakája
Szent Iván napján lángossütéssel próbálták ki 
a múzeumban tavaly megépített kemencét az 
Ifjú Várbarátok - Böröcz Pétemé, Lukácsevics 
Imréné, Bencze Józsefné útmutatatása 
nyomán. A gyerekek részt vettek Kempfné 
Mayer Szilvia játszóházán. Meggyújtották 
Szent Iván tüzét és Katonáné Gunszt Andrea 
vezetésével ismerkedtek a jeles nap 
szokásaival. A résztvevők a múzeum gyűjte
ményének darabjaival is megismerkedhettek.

Bizse János emlékkiállítása

A pécsváradi várban Bizse János festőművész 
emlékkiállításával folytatódik a tavaly nyáron 
megkezdett kiállítássorozat. Feleségével, Zs. 
Kovács Diana festőművésszel műtermet 
építettek Pécsváradon, a Bekében, ahol sok 
kitűnő alkotásuk született. Bizse János halálá
nak 30. évfordulója alkalmával először és talán 
utoljára látható együtt az életmű előbb a Pécsi

Galériában, aztán a pécsváradi várban. Itt Ak
nai Katalin művészettörténész nyitja meg a 
tárlatot július 29-én, pénteken 17 órakor a vár 
Szent László-termében

Hangverseny a Nagyboldog- 
aszszony templom javára

Idén második alkalommal szervez jótékonysá
gi koncertet a Nagyboldogasszony templom 
javára a Pécsváradi Várbaráti Kör.A hangver
seny augusztus 27-én, szombaton, 19 órakor 
csendül fel. Bevétele a pécsváradi római 
katolikus templom helyreállítását szolgálja.

Székesfehérvári kiránduláson
Simontornya és Ozora várát keresték fel 
kétnapos kirándulásukon a Várbaráti Kör 
tagjai június 4-én. Ellátogattak a 
nádasdladányi Nádasdy-kastélyba (képünkön) 
majd a megújult, megszépült Székesfehérvárat 
járták be, ahol megkoszorúzták Szent István 
szarkofágját. Útjukat a pákozdi csata emlék
helyén fejezték be.

40 ÉV

Pappá szentelésének 40. évfordulóját ünnepelte Antal Géza apát úr 
pünkösdkor. 1971. június 13-án szentelte fel az egyházi szolgálatra Cser
háti József püspök úr a pécsi székesegyházban. Egyetlen papot szentelt 
abban az évben, Antal Gézát. Az ifjú, „újmisés” pap első szentmiséjét 
1971. június 20-án mutatta be.
A szentelés napjának évfordulóján a hálaadó szentmisét Csíksomlyón, a 
magyarok legnagyobb Mária-kegyhelyén, a kegytemplomban mutatta be 
apát urunk sokszáz íos tömeg előtt. A szentmise végén Asztrik atya, a 
kegytemplom plébánosa gratulált, és kívánt a további munkához 
kegyelmet és Isten áldását.
Az első szentmise bemutatásának évfordulóját itthon ünnepelte lelki 
atyánk, templomunkban, hívei körében, június 20-án. A szentmise végén 
dr. Bíró Ferenc polgármester úr köszöntötte, majd a hosszúhetényi és a 
pécsváradi egyházközségek képviselő-testületének elnökei mondták el 
jókívánságaikat, adták át ajándékaikat. Az apát úr különleges, ünnepi 
áldással bocsátotta el a szentmise végén híveit.
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IFJÚSÁGI FELMÉRÉS 2010

Eredmények (folytatás)
A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat tavalyi választásán, 2010. november 6-án 83 fiatal (15 és 30 év közöttiek) töltötte ki azt a 
/I kérdőívet, amely a helyi fiatalok érdeklődési körét, szabadidős tevékenységeit, jövőbeli terveit próbálta meg feltérképezni A fel
mérés készítői, Böröcz Lívia ifjúsági referens és Rafa-Gyovai Tibor, a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat munkatársa a fentieken 
kívül arra is rákérdeztek, milyen értékek fontosak a pécsváradi fiataloknak, büszkék-e városukra, illetve arra, hogy hogyan értékelik 
az itt működő ifjúsági szervezet munkát. A kutatás a kis mintavétel miatt nem reprezentatív, mégis fontos kérdéseket vethet fel, és 
segíthet új irányvonalak meghatározásában Pécsvárad ifjúsági koncepcióját illetően, valamint a helyi ifjúsági munkán belül - beleértve 
nem csak az ifjúsági referens és az ifjúsági önkormányzat munkáját, hanem a helyi oktatási-nevelési intézményekét, a fiatalokkalfog
lalkozó szervezetekét is. Az alábbiakban a kutatás részeredményeit közöljük, az értékelés első része májusi számunkban jelent meg.

4. Érdeklődési körök, szabadidő

Az iskolán kívüli - szabadidős - tevékenységekben napi szinten a 
számitógép-használat a leggyakoribb (91,6%). Gyakorlatilag nincsen 
más, ami ennyire kiemelkedő értéket érne el.

Szabadidős
tevékenységek

(n=83)
naponta hetente havonta ritkán v. 

soha
Nincs
válasz

könyv 21,7% 28,9% 24,1% 22,9% 2,4%
újság 36,1% 39,8% 8,4% 13,3% 2,4%

házimunka 27,7% 51,8% 9,6% 8,4% 2,4%
számítógép 91,6% 6,0% 0,0% 0,0% 2,4%
szórakozás 13,3% 51,8% 26,5% 4,8% 3,6%
tv, videó 49,4% 39,8% 6,0% 2,4% 2,4%

közösségi élet 44,6% 36,1% 15,7% 1,2% 2,4%
egyéb 10,8% 6,0% 0,0% 0,0% 83,1%

Ezen tevékenységek esetében a három felvett korcsoport közötti elté
rések az alábbi táblázatban tekinthetők meg. Itt megfigyelhető az, hogy 
a fiatalok mely korcsoportja jelenik meg hangsúlyozottan az adott 
szabadidős tevékenység esetében. Szembetűnő a 25 év feletti korosztály 
alacsony részvétele, valamint szinte minden esetben a 19-24 éves 
korosztály részvételi gyakorisága a legmagasabb.

Szubadidős tevékenységek 
kor szerinti megoszlása(n=77^*) 15-18 19-24 25-30 Összesen

naponta 7,8% 11,7% 3,9% 23,4%
hetente 15,6% 10,4% 2,6% 28,6%

könyv havonta 10,4% 10,4% 5,2% 26,0% §
ritkán v. soha 5,2% 13,0% 2,6% 20,8%
nem válaszolt 0,0% 1,3% 0,0% 1,3%
naponta 9,1% 20,8% 6,5% 36,4%
hetente 14,3% 19,5% 7,8% 41,6%

ÚjSÚB havonta 7,8% 1,3% 0,0% 9,1%
§ritkán v. soha 7,8% 3,9% 0,0% 11,7%

nem válaszolt 0,0% 1,3% 0,0% 1,3%
naponta 14,3% 13,0% 1,3% 28,6%
hetente 19,5% 20,8% 11,7% 51,9%

házimunka havonta 2,6% 6,5% 1,3% 10,4% «>
ritkán v. soha 2,6% 5,2% 0,0% 7,8%
nem válaszolt 0,0% 1,3% 0,0% 1,3%
naponta 35,1% 44,2% 13,0% 92,2%
hetente 3,9% 1,3% 1,3% 6,5%

számítógép havonta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ritkán v. soha 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
nem válaszolt 0,0% 1,3% 0,0% 1,3%
naponta 5,2% 7,8% 0,0% 13,0%
hetente 1 9,5% 22,1% 9,1 % 50,6% 5?

szórakozás havonta 9,1% 14,3% 3,9% 27,3% g
ritkán v. soha 2,6% 1,3% 1,3% 5,2%
nem válaszolt 2,6% 1,3% 0,0% 3,9%
naponta 19,5% 24,7% 7,8% 51,9%
hetente 15,6% 19,5% 2,6% 37,7%

tv, videó havonta 3,9% 1,3% 1,3% 6,5%
ritkán v. soha 0,0% 0,0% 2,6% 2,6%
nem válaszolt 0,0% 1.3% 0,0% 1,3%
naponta
hetente

18,2% 
15,6%

24,7%
11,7%

1,3% 
9,1%

44,2%
36,4%

közösségi
élet

havonta 5,2% 7,8% 3,9% 16,9% §
ritkán v. soha 0,0% 1,3% 0,0% 1,3%
nem válaszolt 0,0% 1,3% 0,0% 1,3%
naponta 1,3% 9,1% 0,0% 10,4%
hetente 2,6% 2,6% 0,0% 5,2%

egyéb havonta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% §
ritkán v. soha
nem válaszolt

0,0%
35,1%

0,0%
35,1%

0,0%
14,3%

0,0%
84,4%

• az eltérés az előző táblázathoz képest azon kitöltők miatt jelentkezik, akik 
nem adták meg életkorukat.

Az internet főbb funkcióját a pécsváradi fiatalok napi szinten használ
ják. Érdekes lehet a napi szint további bontása a majdani kérdőívekben.

Internet használat 
gyakorisága

(n=83)
naponta hetente havonta még

soha
Nincs
válasz

mHHHR
web böngészés 84,3% 14,5% 1,2% 0,0% 0,0%

e-mail 80,7% 12,0% 4,8% 1,2% 1,2%
Chat 90,4% 7,2% 1,2% 0,0% 1,2%

A fiatalok legjelentősebb része rendelkezik saját mobiltelefonnal, 
számítógéppel és televízióval. Az önálló lakás, ház és az autó csak kevés 
fiatalnak adatik meg.

Az intézménylátogatás gyakorisága az alábbiak szerint alakult, amely 
számos tennivalót jelez a helyi intézmények és akár az ifjúsági 
önkormányzat számára.

I ntézménylátogatás
gyakorisága

(n=83)
naponta hetente havonta még

soha
Nincs
válasz összesen:

művelődési központ 6,0% 32,5% 39,8% 19,3% 2,4% 100,0%
könyvtár 3,6% 13,3% |21,7% 59,0% 2,4% 100,0%
színház 0,0% 1,2% 24,1% 72,3% 2,4% 100,0%
mozik, filmklubok 0,0% 3,6% |48.2% 45,8% 2,4% 100,0%
múzeumok, kiállítások 0,0% 2,4% 33,7% 62,7% 1,2% 100,0%
meccsek,
sportrendezvények 12% 19,3% 20,5% 57,8% 12% 100,0%
disco, zenés-táncos hely 6,0% 32,5% 32,5% 27,7% 1,2% 100,0%
söröző, pizzéria 13,3% 44,6% 32,5% 72% 2,4% 100,0%
teleház 2,4% 4,8% 10,8% 79,5% 2,4% 100,0%

A válaszadók részvételi szándékát az alábbi táblázat mutatja. Az ifjúsági 
korosztályokat jellemzően a zenés-táncos rendezvénye, koncertek, 
valamint a külföldi utazáson való részvétel érdekli a felmérés szerint

Részvételi szándék
(n=83) tervezi nem

tervezi
nent
tudja

nincs
válasz összesen

ismerettcijesztő előadások 26,5% 34,9% 27,7% 10,8% 100,0%
sportprogramok 48,2% 24,1% 19,3% 8,4% 1100,0%

táborozás 36,1% 37,3% 15,7% 10,8% 100,0%
önképzés (pl. nyelvtanfolyam) 47,0% 26,5% 15,7% 10,8% 100,0% |

nagyobb koncertek, fesztiválok 72,3% 4,8% 13,3% 9,6% 100,0%
zenés-táncos rendezvények 73,5% 7,2% 9,6% 9,6% 100,0%

külföldi utazás 66,3% 14,5% 9,6% 9,6% 100,0%
egyéb 4,8% 1,2% 0,0% 94,0% 100,0%

A négy adatfelvétel során így alakult a részvételi szándék az alábbi 
szabadidős programokon. Igazán jelentős változás nem látható, bár bi
zonyos tendenciák követhetőek, például növekedett az önképzés iránti, 
a táborozás, zenei rendezvények iránti igény.
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Sport 5. Káros szenvedélyek

A sport népszerű szabadidős tevékenység a fiatalok 
között, a rendszerességet az alábbi diagram mutatja.

A káros szenvedélyek elterjedtségét a fiatalok körében az alábbi tábla 
mutatja. A könnyű drogoknál magasabb a megválaszolatlanság aránya, 
szenzitív téma.

Tervezi a részvételt
2002-2010

2002
(n=147)

2004
(n—53)

2006
(n=74)

2010
(n=83)

ismeretteijesztő előadások 27,9% 34,0% 20,3% 26,5%
sportprogramok 51,0% 64,2% 40,5% 48,2%

táborozás 29,3% 28,3% 24,3% 36,1%
önképzés (pl. nyelvtanfolyam) 39,5% 56,6% 32,4% 47,0%
nagyobb koncertek, fesztiválok 80,3% 84,9% 62,2% 72,3%

zenéstáncos rendezvények 70,7% 73,6% 59,5% 73,5%
külföldi utazás 76,9% 69,8% 58,1% 66,3%

egyéb 54,4% 5,7% 0,0% 4,8%

Káros szenvedélyek Igen, Igen,
—

Nem, de már Nem, nem Nincs
2010 (n=83)

Dohányzás
Alkohol
Könnyű drog

rendszeresen

33,7%
20,5%

2,4%

alkalmanként

14,5%
67,5%
6,0%

kipróbálta

193%
8,4%
8,4%

is akar

31,3%
2,4%

75,9%

válasz

13%
13%
73%

Egy kis összehasonlítás a 
megyei kutatással a 
vizsgált fiatalok 34 %-a 
naponta dohányzik, a 
rendszeresen alkoholt fo
gyasztók aránya 14 %, 11 
% pedig kipróbált már 
valamilyen könnyű drogot 
(az országos kutatásban
utóbbi arány 17 %). A válaszadó fiatalok közül majd' minden második 
ismer legalább egy rendszeres kábítószer-fogyasztót. (folyt, köv.)

Káros szenvedélyek 
2006(n=74)

Igen,
rendszeresen

Igen,
alkalmanként

Nem, de 
már

kipróbálta

Nem, 
nem is 
akar

Nincs
válasz

Dohányzás 34,2% 11,8% 14,5% 34,2% 5,3%
Alkohol 10,5% 67,1% 7,9% 9,2% 5,3%

Könnyű drog 0% 1,3% 18,4% 72,4% 7,9%

A sportolási gyakoriság a négy felmérés során az alábbiak szerint ala
kult. A fiatalok fele legalább hetente egyszer sportol, ez keveset in
gadozott az utóbbi években.

Milyen rendszerességgel 
sportol 2002-2010

2002
(n=152)

2004
(n=55)

2006
(n=74)

2010
(n=83)

naponta 7,9% 0,0% 4,1% 12,0%
hetente többször 27,0% 32,7% 29,7% 25,3%
hetente 17,1% 20,0% 10,8% 10,8%
alkalmanként 30,3% 20,0% 36,5% 34,9%
nagyon ritkán vagy soha 17,8% 27,3% 18,9% 16,9%

Egy évtized az ifjúságért
(Folytatás a címoldalról)

Hálózatnak, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok Társaságának (GYIÖT), 
dejártak Németországban, Franciaországban, Szlovákiában és Finnországban is. 
Galambos Adóiján, a Mobilitás Országos I tjúsági Szolgálat új igazgatója adta át 
a születésnapi ajándékot: egy pénztartót (elegendő anyagi hátteret kívánva ezzel), 
egy fiizbit (hogy továbbra is történjenek találkozók, eszmecserék az ifjúsági 
szakmai képviselőivel és a fiatalokkal) és egy táskát Bálint Andrea, a GYIÖT 
titkára „magával hozta” a GYIÖT vándorkiállítását is. Végezetül Böröcz Lívia, 
Pécsvárad jelenlegi ifjúsági referense szólt néhány bizakodó szót ajövőiől, a hi
vatalos programot pedig sikeres retro-buli követte a művelődési ház előtti téren, 
kihasználva a nyári időjárás adta előnyöket
A visszatekintés alapján is jól látható: a PIFÖ eredményeit számos ember munkája 
alapozta meg, melyhez szükség volt a városvezetés bizalmára, a segítő partnerek 
együttműködésére is. Bár a köszöntők során többen is elmondták, a kezdetekkor 
csak remélni tudták, hogy ilyen sok évet megél majd a szervezet, az elmúlt egy 
évtized nem csak a benne aktívan résztvevő fiatalokban hagyott nyomott: az if
júsági önkormányzatot mind az ifjúsági szakmában, mjncj aktívan működő 
civil szervezetek körében országosan is elismerik, tanítják, követendőként emle
getik „a pécsváradi példát”. Talán időszerű is volt már, hogy a PIFÖ egy bejegyzett 
egyesületté alakuljon át, melyre a közeljövőben sor is kerül („Fiatalok a

részvételért” né
ven.) Ez további 
lehetőségeket kínál 
majd a pályázatok 
terén, könnyebbé, 
gördülékenyebbé 
teszi a PIFÖ mun
káját. Hogyan is 
zárhatnánk ezt a tíz 
évet? Köszönet 
mindazoknak, akik 
biztatással, szóval, 
tettel hozzájárultak 
ahhoz, hogy a

PIFÖ elérhesse ezt a kerek évszámot; mindazoknak, akik a sok száz rendezvény 
bármelyikén támogatták a szervezetet; az önkormányzatnak, a PIFÖ állandó 
támogatójának; és nem utolsó sorban a szakmai segítőknek - legyen szó az i tjúsági 
referensekről, vagy a különböző ifjúsági szervezetek képviselőiről, akiknek nem 
csak a pécsváradiak adták át saját tapasztalataikat, hanem akiktől ők is sokat 
tanultak. Éljen a 10 éves PEFÖ, és sok lelkesedést az eljövendő ifjúsági 
képviselőknek, polgármestereknek!
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Megyei I.
28. forduló
Pécsvárad - Szászvár 4-0 (2-0)
G.: Schvedics (3), Stílét.
K.: Buzádi. ill. Érsek.

29. forduló
Pellérd - Pécsvárad 1-8 (1-4)
G.: Krapecz (2), Schvedics, Stílét, Tóth D., Valkai, 
Bódis N.

30. forduló
Pécsvárad - Sellye 2-3 (2-1)
G.: Tóth D., Arató
A felnőtt csapat a megyei I. osztályban negyvenhat 
ponttal a hetedik helyen végzett.

in
17. forduló
PVSK-Pécsvárad 3-1 (1-1)
G.: Wagner.

18. forduló
Pécsvárad - Sellye 1-3 (1-1)
G.: Wagner.
Az ifisták tizenhét ponttal a nyolcadik helyen 
végeztek.

Serdülő
17. forduló
PVSK-Pécsvárad 12-1 (3-1)
G.: Völgyi.
18. forduló
Pécsvárad - Sellye 2-7 (2-2)
G.: Völgyi, Amrein.
A serdülők húsz ponttal a hetedik helyen végeztek 
a bajnokságban.

Friesz Péter

KÉZILABDA
Utánpótlás

Szezonzárásként - mondhatni, immár hagyo
mányosan - részt vettünk a XII. Pünkösdi 
Kupán Kalocsán. Ballagások, sérülések miatt 
végül csak 16 játékossal indultunk útnak, és 
játszottuk le a két korcsoportban ránk váró
11 mérkőzést. Nehézségeink ellenére 
remekül helytálltak a lányok. Az idősebb 
korcsoportban (1994 után születtek) 2 
vereséget szenvedve a 4. helyen végeztünk a
12 fős mezőnyben. A fiatalabb korosztályban 
(1996 után születtek) mindössze 1 vereséget

szenvedtünk, de a lebonyolításból adódóan 
csak a 3. helyért tudtunk játszani, melyet 
megnyertünk az Angyalföldi Sportiskola el
len. Kiemelném azt a teljesítményt, amit a 
vasárnapi játéknapon vittek végbe a lányok. 
A két korcsoportban összesen 5 mérkőzést 
játszottak 3 ember kivételével ugyanazok, ez 
3 óra 20 perc játékidő volt. Ez a teljesítmény 
kivívta a rendezők, játékvezetők elismerését 
is.
Figyelembe véve, hogy a csapatunkban há
rom 17 éves lány szerepelt - a többiek 14-15 
évesek - ez nagyon biztató eredménynek 
nevezhető, mely minősíti a Pécsváradon fo
lyó utánpótlás-nevelést, ezt bizonyítja az a 
két különdíj is, amely szintén Pécsváradra 
került:

Lány 1 kategóriában(1994):
Semmelrock Dóra (1996-ban született) 
Lány 2 kategóriában (1996):
Grénus Gréta (1997-ben született)

Befejeződött a többi bajnokság is. 
Nehézségeink ellenére a tavasz jól sikerült: 
az Országos Serdülő Bajnokságon mindössze 
1 vereséget szenvedve végül az 5. helyen
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végeztünk. Az NB III. felnőtt bajnokságban 
is remek szezont produkáltuk, az őszi 7 győ
zelem 6 vereség után, tavasszal 9 győzelem 
3 vereség volt a mérlegünk.

Megköszönve a fiatal csapat irányába 
megnyilvánuló rokonszenvet, tájékoztatjuk 
az olvasót, hogy a 2011. júniusi elnökségi 
döntés szerint a következő szezontól egy 
kézilabdacsapat marad, ez pedig az eddig 
utánpótlás csapatként szereplő társaság. 
Ezekkel a fiatalokkal, valamint egy-két 
további igazolással megerősítve próbáljuk 
öregbíteni Pécsvárad jóhírét, sportered
ményeit. Szeretném megköszönni 
támogatóink egész éves segítségét (Stalltech 
Bt., Galant Kft, GAZEK Munkavédelem). 
Bízom benne, hogy továbbra is számíthatunk 
a támogatásukra. Annál is inkább, mivel a kb. 
tíz év óta a felnőtt kézilabdára biztosított 
1.000.000 forintos összeget a mostani döntés 
alapján 600.000 Ft-ra csökkentették. Külön 
köszönöm a média korrekt tájékoztatását, 
segítségét (Pécsváradi Hírmondó, 
Zengővidék, Városi Televízió)

Valentai Csaba 
utánpótlás edző

Póló vásárlással támogatható a jövő évi Várad-futás
ANYAKÖNYVI HÍREKAz ebben az évben elő

ször megrendezett I. 
Várad-Futáson az elha
lasztott futamra keve
sebben jelentek meg, 
mint előzetesen jelezték. 
A megmaradt, idei 
lógóval díszített, kiváló 
minőségű pólók 500 
Ft/db áron megvásá
rolhatók a művelődési 
központban. A pólók el
sősorban kisméretűek, és 
korlátozott számban 
kaphatók. A rendezők a 
bevételt a jövő évi 
verseny megrendezésére 
fordítják.

(Képünk az idei verseny 
regisztrációján készült.)

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:

Faragó Dominik

Szül.: 2011. június 6.

1

SPORTHÍREK
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HOME BOX OFFICE*
HBO cinenOx nflx Ai HBO. a Cinemaji és a Hax a Home Box Office. Inc. bejegyzett védjegyei. 2011 Home Box Office, Inc Minden jog fenntartva.

...................................................... ..........................................

KEDVENC SOROZATAIDAT ÉS FILM
JEIDET MÁR A SZÁMÍTÓGÉPEDEN IS 
NÉZHETED!
Az HBO GO egy online filmtár, mely zavartalan, 
megszakítás nélküli videózást tesz lehetővé.
Az HBO GO jelenleg kizárólag a Tarr Kft.-nél érhető el, 
az HBO Maxpak- és szélessávú internet-hozzáféréssel 
rendelkezők számára, külön havidíj nélkül.*

Augusztus 31-ig mindenki kipróbálhatja, aki a 
Tarr Kft.-nél szélessávú internet előfizető.

KLUBNAPOK
Mozgáskorlátozottak

Klubnapok:
•augusztus 2. (kedd), 14.00-15.00 

Egyesületi fogadónapok: 
július 18. (csütörtök), 9.00-12.00 
augusztus 2. (kedd), 14.00-15.00 

Júliusban a vezetőségi 
megbeszélés elmarad.

rauUlnts

PÉCSVÁRADI
POLGÁRŐRSÉG

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!

Tájékoztatjuk tagságunkat, 
hogy június hónaptól a LAT 

teljeskörű ügyintézését az OTP végzi. 
Továbbá tájékoztatjuk tagságunkat, 

hogy a megyei irodánk 
(Pécs, Lyceum u. 5.) júliustól szerda, 

csütörtök, pénteki napokon 8-12 óráig 
fogadja a hozzájuk fordulókat. 

^======^======

ett) tósí.sRölctBt
TANFOLYAMOT HIRDET 

SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR, 

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR 
KATEGÓRIÁKBAN 

Helyszín’.
PÉCSVÁRAD, MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Időpont:
2011. július 20. (szerda), 16.00

Bővebb információ:
Link Antal iskolavezetőnél 

Pécsvárad, Hegedűs Imre u. 21.
Tel.: 06-20/926-9061 

72/465-528

Nyugdíjasklub

Klubnapok: 
július 12. (kedd), 16.00 

augusztus 9. (kedd), 16.00

........... .......
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

mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu

