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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A vár hivatalos szezonnyitójára március 
2-án került sor. Dr. Bíró Ferenc polgár- 
mester úr az új üzemeltetési feltételekről, 
valamint a fejlesztési elképzelésekről szá
molt be, Gállos Orsolya alpolgármester 
asszony, a Várbizottság elnöke és a Vár
baráti Kör elnöke a hagyományok gondos 
megőrzéséről beszélt. Gászné Bősz Berna
dett ismertette a 2012-es év programter
vét, a nyitvatartás és a működtetés válto
zásait. Továbbá bemutatta az új szlogent:

ÉLMÉNYVÁR Pécsvárad - ahol számos 
élmény vár!

A vár és a városmarketing célja, hogy 
tartalmas programokkal, a város teljes 
programkínálatának felajánlásával hosz- 
szabb maradásra csábítsák a Pécsváradra 
látogatókat. Nagy az érdeklődés a kirán
duló osztályok, a csoportos utazók részé
ről, a gyermekes családok a gyermekbarát 
rendezvényeket keresik, míg a harmadik 
kiemelkedő irányzat a rendezvény-, azon 
belül is elsősorban az esküvőturizmus.

A megnyitón ünnepélyes keretek között 
„elkeresztelték” a vár termeit. A névadók 
személyét Gállos Orsolyával egyeztetve 
választották: olyan személyiségek, akik 
kötődnek a várhoz. A névadó táblákon 
olvasható szövegeket Gállos Orsolya írta, 
angolra Gyenisné Oszbach Mónika, né
metre Gászné Bősz Bernadett fordította. 
A táblák igényes, művészi kivitelezését 
Csizmadia László grafikusművész készí
tette. A várkisasszonyok: Kempf Amélia és 
Bayer Bojána, és a várúr, Kelemen Róbert 
kíséretében Gállos Orsolya helyezte el a 
Szent Gellért, az Asztrik apát, a Béla király 
és a Szent László termekben.

Az utóbbi egyébként zsúfolásig megtelt 
vendégekkel, hiszen a szezonnyitóhoz 
kapcsolódva nyílt meg az 5. Gobelin-ki
állítás, melyet ezúttal is Gunglné Marika 
szervezett. 24 alkotó csaknem 100 művét 
tekinthették meg az érdeklődők. A kiál
lítást Ömböli Béláné, a Díszítőművészeti 
Szakkör vezetője nyitotta meg. A kiállí- 

folytatás a 2. oldalon
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II. Pécsváradi Esküvő Élménynap
A tavalyi nagy sikeren felbuzdulva 

második alkalommal rendezték meg a 
Pécsváradi Esküvő Élménynapot, ezúttal 
a várban. Tavaly a szervező a város teljes 
szolgáltatási palettáját szerette volna be
mutatni, ezért minden érintett vállalkozás 
kapott meghívót, bár csak kevesen éltek 
vele. Idén a tavaly kialakult partneri körrel 
vágtak neki a második Pécsváradi Esküvői 
Élménynapnak.

A rendezvénynek idén a vár adott ott
hont - a helyszínnel együtt a cél is válto
zott: a vár, mint a város által üzemeltett 
komplexum szolgáltatói körének kialakí
tása. Bár többen kételkedtek az új helyszín 
sikerességében, a program zárásakor nem 
csak a résztvevők, de a kiállítók is úgy ér
tékelték, hogy a vár remekül vizsgázott: 
méltó és látványos környezetet nyújtott a 
rendezvénynek.

A szép tavaszi időben közel 250-en vol
tak kíváncsiak a rendezvényre, a kiállí
tókra és a várra. Az idei pécsi Wedding 
Expón regisztrált párok közül 50-en jöttek 
el, ami nagyon szép eredmény. Több üzlet 
is kötettett, számos megrendelés érkezett,

így nem csak rendezvényként, de üzleti 
szempontból is sikerként könyvelhetjük el 
a programot.
A rendezvény fő eseménye ismét a divat- 

bemutató volt - a SÉVA Butik kínálatát 
mutatták be pécsváradi lányok és asszo
nyok, és néhány bátor férfiú - profi mó
don!

Új elem volt idén a tombolasorsolás, me
lyen a kiállítók felajánlásait vihették haza 
a szerencsések. A fődíj a partnerek közös 
felajánlása volt, egy „Pécsváradi átválto
zás”.
Átalakítás egy fő részére: új frizura 

(Mártusz Fodrászat), smink (Podolszkyné 
Balász Anita), manikűr (Bayerné Andrics 
Aliz), ruhapróba a Séva Butikban, 3 ruhá
ra érvényes 20 %-os vásárlási kedvezmény, 
ékszerpróba és kedvezmény (STIM), fotó
zás előtte és utána (Lévai Gábor ), utóbbi 
a Háromsziget Horgásztónál; frissítőként 
közben kávé és desszert a Tanya Csárdában 
- mindez a pécsváradi várban kettesben el
töltött éjszaka, finom borkóstolás (Schiller 
Pince) vacsora keretében
A szerencsés nyertes; Flúgné Marika.

folytatás a 3. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2012. évi vízdíjak
Az Országgyűlés 2011. december 30-ai ülésnapján elfogadta a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt. A hatályba lépésével (2011. 
december 31. 23.00) egyidejűleg a törvény megszüntette az önkormányzat
ok díjhatósági jogkörét, azaz az önkormányzatoknak nincsenek a további
akban közjogi eszközei a víziközmű-szolgáltatás árainak megállapítására. A 
díjak megállapítására a jövőben az illetékes miniszter lesz jogosult. A vízdíj 
változásait Pécsváradon a következő táblázat mutatja.

Pécsvárad lakossági

folytatás az 1. oldalról

tók közül első helyen díjazták Gál Lászlónét 
Komlóról, második helyet ért el Czifra 
Imréné szintén Komlóról, és a harmadik 
díjat kapta Papp Istvánná Kozármislenyből. 
A közönségszavazáson az első helyet Gungl 
Jánosné, a második helyet Kempf Jolanda 
vihette hazat. Az első díjat, egy ötezer Forint 
értékű kristály tálat az önkormányzat ajánlott 
fel, kiállítás másik támogatója pedig Bánusz 
Ágota (Kóc-olló Fodrászat). A szervezők ez
úton is szeretnének köszönetét mondani a 
támogatásért.

Sajnos, a jó szándék balul sült el: az egész 
nap fűtött teremben a pára nem tett jót a ké
peknek, emiatt a szervező úgy döntött, hogy 
hétfőn lebontja a kiállítást. Bár azóta a terem 
kiszáradt és a szombati rendezvény idején 
óriási érdeklődéssel kereste fel több, mint 
200 látogató. (A tanulság, hogy legközelebb 
ragaszkodunk, az eredeti, április végi idő
ponthoz!) A kiállítás március végéig megte
kinthető a művelődési központban.

víz szennyvíz környezet ossz. alapdíj alapdíj
nettó 276,9 246,1 15,0 538,0 200 100
bruttó 351,7 312,5 19,1 683,3 254 124

közületi
víz szennyvíz környezet ossz. alapdíj alapdíj

nettó 384,6 282,0 15,0 681,6 205 103
bruttó 488,4 358,1 19,1 865,6 260,4 130,8

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Új kotrógéppel gazdagodott a Pécsváradi 
Vízmű

Társaságunk kihasználva a lehetőséget a GOP 2.1.1 pályázati kiírás 
alapján megpályázott a munkahely megtartó programon belül egy gu
mikerekes kotrógépet, melynek típusa JCV 3 CX. Ezt a kotrógépet az 
Európai Unió és a Magyar Állam 40%-os vissza nem térítendő utófi
nanszírozott támogatásával sikerült megvásárolnunk. A földmunkagé
pet 2011. augusztus 30-án vettük át a magyarországi forgalmazótól, a 
Terra Hungárai Kft.-től. A földmunkagép azóta szolgálja társaságunkat, 
a munkatársaink és reményeink szerint a fogyasztóink megelégedé
sére. Ezzel a beruházással társaságunknak sikerült egy munkahelyet 
megőriznie. Reméljük, hogy a jogszabályi háttér változásai továbbra 
is lehetővé teszik, hogy a gép vásárlásával kitűzött és elért célunkat 
megtarthassuk hosszú távon. Örömünkbe egy kis üröm is került, mert 
sajnos a pályázattal elnyert vissza nem térítendő állami támogatást a 
Magyar Állami bürokrácia miatt a mai napig nem került folyósításra.

Horzsa Zoltán
Ügyvezető, Pécsváradi Vízmű Kft.

SZÉCHENYI TERV Indul a turistaszezon!
Pécsvárad két standon is képviseltette 

magát a budapesti Utazás Kiállításon, 
ráadásul térítésmentesen. A Magyar 
Turizmus Zrt. központi standján, mint 
az EDEN-cím nyertesei állíthattunk ki, 
a korábbi öt győztes társaságában. Őrs
ég, Hortobágy, írottkő Natúrpark (Kő
szeg) és Tisza-tó mellett a Mecseki meg
lepetések projekt részeként hirdethet
tük értékeinket orfüi és pécsi attrakciók 
mellett, nagy érdeklődés kíséretében. 
A Dél-Dunántúli Régió standján pedig 
mint a Vár- és kastélyturisztikai klaszter 
tagjai állíthattunk ki. Óriási érdeklődés 
kísérte a Hőspróba-sorozatot, a vár 
osztálykirándulási csomagajánlatát, 
valamint dr. Novotny Iván által kidol
gozott kerékpáros témahét programját. 
A kiállításra elkészültek a vár friss szó
rólapjai, melyet Lévai Gábor tervezett, 
kivitelezője a V-Tesa Bt. volt. Köszönet 
illeti Müller Zsuzsanna Tourinform 
irodavezetőt, Kempfné Mayer Szilviát 
és dr. Novotny Ivánt, hogy profi módon 
segítették Gászné Bősz Bernadett mun
káját a város képviseletében.

G. B. B.
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Fotók: Lévai Gábor

Köszönjük valamennyi partnerünknek, 
hogy megjelentek a kiállításon, hogy je
lenlétükkel, próbalehetőségekkel, kósto
lókkal emelték a rendezvény színvonalát, 
tombolafelajánlásokkal izgalmassá tették 
a sorsolást!

Köszönjük Szabóné Ruder Évának 
(Vendula) és Schillerné Jurik Erikának 
(Bor-Virág), hogy csodálatos dekorációk
kal ünnepivé varázsolták a várat!

Köszönjük Füri Ferencnek, hogy gon
doskodott a rendezvény teljes hangosítá
sáról!

Köszönjük a zeneiskola Szaxofon-kvar
tettjének, vezetőjüknek Kreszits Margit
nak, hogy muzsikájukkal hangulatossá 
tették a megnyitót, valamint köszönet 
Nagyné Mayer Ágnesnek a szép versért!

Köszönet Lévai Gábornak a csodála
tos fotókért (melyeket megtekinthetnek 
a vendégváró honlapon és a Facebook 
oldalunkon)! Ugyancsak köszönet Ré
pás Szabolcsnak a fotódokumentálásért: 
a modellek, a frizurák, sminkek, ruhák 
megörökítéséiért.

Köszönet Kiffer Andreának és Török 
Zoltánnak, menyasszonyunknak és vőle
gényünknek az egész napos helytállás! Há
lás köszönet a modelleknek, akik nemcsak 
jelenlétükkel, de tombolaárusítással is se
gítették a sikert: Bayer Maja, Bálint Rita, 
Boros Vivien, Bősz Zoltánná, Csík Sán
dor, Dékány Károlyné, Hengl Dóra, Gál 
Ágnes, Gál Szandra, Gyenis Kitti, Jagados 
Diána, Jagados Dominika, Janisné Pere 
Ibolya, Mártusz Antalné, Nagy Eszter, 
Réder Adél, Réder Zsófia, Scheich Mónika 
és a kislányok: Dorina, Stella, Hanna, Zoé, 
Gréta és Anna!

Köszönet a nagysikerű divatbemutató
ért: Schiszler Antalné Évának a ruhákért 
(SÉVA Butik), Mártusz Andreának, Ani
tának, és Józsefnek (Mártusz Fodrászat) 
a fantasztikus frizurákért, Podolszkyné 
Balázs Anitának a csodás sminkekért, 
Bayerné Andrics Aliznak a pompás kör
mökért! Köszönet Szabóné Tóka Ivettnek 
(STIM Ékszer) a manökenek csillogó ék
szereiért! Köszönet a menyasszonyi cso
korért Szabóné Ruder Évának (Vendula)! 
Köszönet Kreszits Margitnak és Poller 
Györgynek a hangulatos zenei kíséretért! 
Köszönet a manökenek öltöztetésében se
gítő hölgyeknek: Scheichné Marika, Varga 
Heni, Gyenisné Erika, Schiszler Évi. Végül 
hálás köszönet Mártusz Andreának a di
vatbemutató rengeteg egyeztetéssel járó 
megszervezésért!

Köszönet Bállá Lászlónak az autócso

dákért! Köszönet Fischer Gábornak a 
lovaskocsiztatásért!

Hálás köszönet Kempfné Mayer Szilvi
ának és kedves családjának a fantasztikus 
játszóházért, ahol minden gyerkőc nagyon 
jól érezte magát!

Köszönjük Gunglné Marikának, hogy 
fogadta és kalauzolta a vendégeket a gobe
lin-kiállításon!

Végezetül köszönet mondunk a Vár Kft. 
munkatársainak a helyszín előkészítésért 
és az egész napos helytállásért: minde
nekelőtt Gebhardt Csaba ügyvezetőnek, 
Galgóczy Barbarának, Keszler Timinek, 
Farkas Katinak és a múzeumőröknek: 
Bősz Zoltánnénak, Dretzky Katalinnak és 
Oroszlán Józsefnének, valamint az önkén
tes segítőnek, Gász Bálintnak!

Gászné Bősz Bernadett
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. Januári számunkban a 4. osztályo
sok karácsonyi műsorával kapcsolato
san sajnálatos módon hibásan közöl
tük az egyik felkészítő tanárnő nevét. 
Elnézést kérünk az érintett kolléganő
től, Wagnerné Rozmer Anikótól.
• Ebben a tanévben iskolánk 55 nyol
cadikosa közül 38 tanulónk írta meg a 
központi felvételi feladatsorokat január 
21-én magyarból és matematikából. A 
gyerekek ügyesen szerepeltek, az orszá
gos átlagnak megfelelően teljesítettek.
• Német nyelvű vers- és prózamondó 
versenyt rendeztünk 2012. január 26- 
án, melyet a hagyományoktól eltérően 
két korcsoportban értékelt a zsűri.

5-6.osztályosok
1. helyezett: Penczel Richárd 6.b
2. helyezett: Marton Zita 5.b
3. helyezett: Farkas Gergő 6.b
4. helyezett: Gungl Patrik 5.b
5. helyezett: Ivánkovics Nóra 5. 
oszt., Geresdlak

7-8. osztályosok
1. helyezett: Bálint Benjámin 8.a
2. helyezett: Schnell Bianka és

Vörös Blanka 7.b
3. helyezett: Hertrich Adrienn és

Weigert Klaudia 7.b, 
Bartucz Bénító 7.c

Nyelvjárás kategóriában:
1. helyezett: Kleisz Bálint 8.b
2. helyezett: Künsztler Dóra 8.a

Felkészítő tanárok: Wágner Jánosné,
Scháffer József, Májerné Petz Anna.
Megköszönjük az iskolavezetésnek a 

szervezésben nyújtott segítségét, a helyi 
Német Kisebbségi Önkormányzat anya
gi és személyi támogatását, valamint a 
Baranya Megyei Német Önkormányzat
nak a pályázatunk támogatását. 25-én, 
szombaton, Siklóson rendezték a ver
seny megyei fordulóját, amelyről Kleisz 
Bálint 8.b osztályos tanuló továbbjutott 
a májusi országos versenyre.

• Az alsó tagozaton február 2-án 
zajlott a területi német szavalóver
seny. Ezen a megmérettetésen idén 
is szép számmal vettek részt tanulók 
Pécsváradról és a vidéki tagiskolákból.

A szavalóverseny eredményei:
1. évfolyam
1. ZsáliZoél.b
II. Horváth Zsófia 1. b
III. Schmidt Kata 1. b és Schweitzer 

Kevin, Zengővárkony
2. évfolyam
I. Gungl Gréta 2. b
II. Gál Bianka 2. b
III. Fuchs András 2. b és Kárpáti 

Kristóf 2. b
3. évfolyam
I. Ottlakán Amira 3. b
II. Halmai Sára Luca 3. b
III. Kisvárdai Réka 3.a
4. évfolyam
I. Pere Gergő 4.a
II. Matesz Kornél 4.a
III. Takács Tamás 4.a, és Dobszai 

Dorina, Nagypall

Német nyelvjárásban különdí- 
jat kapott (a megyei fordulóra is 
továbbjutott):
Schulteisz Anna, Geresdlak 
Pap Marcell 4. b 
Kleisz Ottó 4. b

Gratulálunk minden résztvevőnek, va
lamint a márciusi, pécsi megyei fordu
lóra továbbjutott első helyezetteknek és 
felkészítő tanáraiknak Szabó Tamásné 
Gasteiger Eszternek, Tóth Györgyinek, 
Gungl Lászlónénak, Schunk Editnek és 
Fáth Hedvignek.
Köszönjük a gyerekeknek a szép szerep

lést, a lebonyolításban segédkező alsós ta
nítók, valamint a zsűri munkáját!

• A február a karnevál jegyében telt.
Az alsó tagozat 10-én tartotta farsangi bál

ját. Az elsősök vidám versei, majd a közös 
éneklés után sok ötletes jelmezt láttunk 
felvonulni, majd igazi báli hangulat kere
kedett.
A tagozat bevétele a tombolából és a be

lépti díjakból 100 000 Ft lett. Köszönjük 
a szülői felajánlásokat a tombolához és a 
hozzájárulást az est sikeréhez, valamint az 
aktív részvételt szülőknek, kollégáknak és 
gyerekeknek egyaránt!
• Február 15-én iskolánk 173 tanulója 
vett részt a Mesemaraton elnevezésű kö
zös olvasáson, melyet a Székelyudvarhelyi 
Cimbora Ház szervezett. A gyerekek 
délelőtt Arany János műveiből olvastak

Idén február 3-án rendezték a felsős farsangot az 
iskolánkban, melyre a mi osztályunkból két csapat 
is lelkesen készült. A szereplőknek már egy kicsit 
előbb oda kellett érniük, bogyót tudjanak öltözni, és 
a rajtszámaikat is megkapják. A felvonulás 15.30- 
kor kezdődött. Sok jó előadás és jelmez volt, de né
hány elég „fárasztónak" bizonyult. A jelmezesek 
felvonulása után a zsűri elment, hogy összesítse a 
pontokat, ezután következett az eredményhirdetés. 
Érdekes eredmény született: a közönség ugyanis <j| 
mi előadásunkat díjazta a legjobban, de a zsűri két 
tagja nem így gondolta, és tőlük kevesebb pontot kap
tunk a - szerintünk szuper - produkciónkért. így 
végül mi csak másodikak lettünk. Ugyanígy járt a 
másik csapat is az osztályunkból, csak ők egyéniben. 
Cl Jélin Máté 8. b |3

fel részleteket, délután pedig a program a 
könyvtárban folytatódott.
• Február 18-án tartotta iskolánk a szülők- 
nevelők bálját a művelődési házban. A szín
játszó szakkör tréfás jelenete, majd a 7. és 8. 
osztályosok táncos műsora után a mintegy 
260 főnyi vendégsereg nem kérette magát: 
ahogy a Hohmann-trió a „húrok közé csa
pott”, táncra perdült, és hajnali 3 óráig szin
te megállás nélkül ropta.
• Február 20-án Petkes Csaba tanulás
módszertani bemutató előadásán vehettek 
részt szülők és gyermekek az alsó iskolá
ban. A rendezvény helyi képviselője Kopa 
Adrienn, aki a továbbiakban a gyerekeknek 
tanfolyamot is szervez.
• Február 21-én a leendő elsősök szülei 
találkozhattak gyermekeik majdani tanító
ival.
• Február 24-én a NYELVÉSZ Anyanyelvi 
Verseny helyi fordulója zajlott iskolánkban. 
Az eredményeket később tesszük közzé.
• A zord időjárás ellenére az alsó tagozat
ról több osztály is ellátogatott az immár ha
gyományos, óvodai Maci kiállításra.

Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi

A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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BARANYA MEGYEI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PÉCSVÁRADI TAGINTÉZMÉNYE

MACKÓ NAP
Február másodika, Gyertyaszentelő Bol
dogasszony napja, jeles nap a medvék éle
tében is. A naphoz télvégi időjósló hiede
lem kötődik. A téli álomból ébredő macik 
a barlangjukból kibújva, jó időben meg
látják az árnyékukat és visszavackolnak, 
mert még sokáig tart a tél. Ha borús idő 
van, akkor kint maradnak, mert úgy érzik 
hamarosan vége lesz a télnek és megérke
zik a tavasz! A naphoz kötődő néphagyo
mányokat elevenítették fel a kisebb tanu
lók. Elmondták a kapcsolódó szokásokat, 
majd mindenkit mézes kenyérrel és teával 
kínáltak.

VALENTIN-NAP
Sok fiatalban fellobban az a vágy, hogy 
versben fejezze ki érzelmeit, így van ez ná
lunk is, hiszen sok kamaszkorú diákunk 
van. És a szerelem olyan érzelem, amihez 
a költemény a legszükségesebb.
A diákönkormányzat Valentin napi vers
íróversenyt hirdetett. A tanulók meglepő
en sok, szép verssel neveztek, a zsűrinek 
nehéz dolga volt a győztes mű kiválasz
tásánál. Az első díjat végül egy bátor fiú 
nyerte aki „tollával” vallotta meg érzelme
it szerelmének.
A Valentin nap vidám folytatásában 
csocsóversenyen mérhették össze tudásu
kat kicsik és nagyok, valamint a bátrabb 
tanárok. A verseny legjobbjai jutalomban 
részesültek! Összeállították: Ecker Katalin, Békés Annamária, Kolmann Éva

HULLADÉKOS JÁTSZÓHÁZ
A 6-10. osztályos tanulók ellátogattak az 
iparfejlesztési közalapítvány által rende
zett országos hulladékos játszóházba Pécs
re. Ezen a foglalkozáson, interaktív módon 
ismerkedtek a gyerekek a hulladékgazdál
kodás, a tudatos vásárlás problémakörével 
és a klímaváltozás következményeivel, 
valamint a megelőzés lehetőségeivel. Ki
sebbek, nagyobbak azon kívül, hogy a sok 
feladat alatt jól érezték magukat még sokat 
tanultak is.

ÖKO-TURI
A használt ruha még 
nem feltétlenül „elhasz
nált” ruha. De a „hasz
nálható” sem mindig 
egyenlő a „hordhatóval”.
Miután egy-egy darab 
már hosszú idő óta érin
tetlenül áll a szekrény 
legfelső polcán, bizony 
elgondolkodunk azon, 
nem kellene-e megsza
badulni tőle.
Mi sem szeretnénk, hogy a feleslegessé 
vált ruhadarabjaik a szemétben végez
zék, „ruhaturit” tartottunk. Mindenki 
elhozhatta a megunt, kinőtt darabokat és 
új dolgokat vihetett haza. Jó hangulatban 
„turkált” gyerek, felnőtt.

ITTA FARSANG ÁLL A BÁL...
Február 23-án elérkezett a várva várt far
sangi buli. Erre a napra a diákok nagy iz
galommal készültek ötletes jelmezeikkel és 
színes műsoraikkal. A rendezvény a peda
gógusok nyitótáncával kezdődött. Ezután 
a színes produkciók között felsorakoztak 
cirkuszi mutatványosok, az erdő állatai, 
eljöttek az ezeregy éjszaka táncosai, me
sefigurák és még sokan mások...A zsűri 
a csoporthoz tartózó legjobb jelmezeket,

a színpadképet és produkciókat értékelte 
majd ajándékkal jutalmazta.
A tombolának és a zsákba macskának 
idén is nagy sikere volt. Aki a táncolásban 
kifáradt, az a büfében választhatott a sok 
finomság közül. Jó hangulatú vidám dél
után volt! A felkészítő pedagógusoknak, a 
műsor szervezésében résztvevőknek, kö
szönjük a közreműködést!

Február hónap a télűzés jegyében zajlott. 
A télűzés a Mackónappal kezdődött. A 
gyerekek által hozott macikból rendeztünk 
kiállítást, melyre meghívtuk az iskolásokat 
is. Február 2-án mézes
maci sütit sütöttünk, és a 
gyerekek által kasírozott 
mackófejdíszben „med
vetáncot” jártunk.
Február 17-én tartottuk 
farsangi bálunkat. Ez egy 
olyan vidám nap az óvo
dában, melyre a kicsik és 
szüleik lelkesen készül
nek. Ez bizony most is 
látszott, mert mindenki 
beöltözött és ez nagy 
szó! Ötletes és szép jel
mezeket öltöttek ma
gukra nem csak a kicsik,

de az óvónénik is. Az óvoda minden kis 
lakója bemutatta jelmezét a többi csoport
nak is. A hagyományoknak megfelelően 
igazi farsangi hangulatot varázsoltunk, 

nem maradhattak ki az 
ügyességi és versenyjáté
kok, csokievő, szörpivó és 
táncverseny sem.
Mivel ez a nap a vidám
ságról szólt, ezért a Süni 
csoport indiánjai és a 
Napraforgó csoport cow- 
boyai „összemérték ere
jüket” egy vidám tánc 
formájában, mely igen jól 
sikerült!
Reméljük sikerült elűz
nünk a telet!

Breitenbach Antalné

ÓVODAI HÍREK
“ Itt a farsang áll a bál, keringőzik a kanál, 

csárdást jár a habverő, bokázik a máktörö!...’’
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Ez történt tavaly
Eseménydús évre tekinthetett vissza feb

ruár 20-án éves közgyűlésén a Pécsváradi 
Várbaráti Kör. 2011. volt az egyesület 
fennállásának 30. éve, ezt újabb kötet jel
lemezte a Pécsváradi Füzetek sorozatában, 
emléktábla és sok színes együttlét, kirán
dulás. Az eseményeket a kör elnöke idézte 
fel képes beszámolójában.
Nyolc alkalommal koszorúztunk a város 

ünnepein.
2011. februári közgyűlésükön megújítot

ták alapszabályukat, újjáválasztották a ve
zetőséget, Iljú Várbarátok szekciót alakí
tottak, és odaítélték az egyesület emlékér
mét. A Baranya Megyei Főügyészség meg
vizsgálta és rendben találta a Pécsváradi 
Várbaráti Kör működését. Észrevételeiket 
a közgyűlés elfogadta.
Márciusban Pécsre látogattak 49 fővel, 

megismerték a Kodály Központot, a Tu
dásközpontot, a Zsolnay Gyárban meg
nézték a Gyugyi Gyűjteményt, majd a 
Modern Magyar Képtárban „A Nyolcak” 
kiállítását. Újabb képeslapot jelentettek 
meg 1000 példányban, amely a várat áb
rázolja Mátyás király korában, és a várban 
illetve a művelődési házban kapható. A 
helyi vásárokon is kaphatóak Várbaráti 
Kör kiadványai.
Emléktáblát készíttettek a Zengő-küz- 

delmek 15. évfordulója alkalmából, 
Rauschenberger András kőfaragó kivi
telezésében, aki Böröcz Istvánnal és Ács 
Tiborral közösen helyezte el a Zengő
kilátón. A táblát május 7-én avatták fel 
a peónia-túra alkalmával, amit a Zengő 
tanösvényen végighaladva szerveztek az 
Ifjú Várbarátokkal. Az eseményen százan 
vettek részt.
Júniusban 25 fővel vártúrára indultak 

a Dunántúlon, útba ejtve Simontornya, 
Ozora várát, a nádasladányi kastélyt, Szé
kesfehérvárt és a pákozdi emlékhelyet.
Kiadták dr. Kófiás Mihály. Város

unk sportja című kötetét, amely 90 év 
sportéletét, szakosztályait mutatja be a 
Pécsváradi Füzetek 4. köteteként. Százan 
jelentek meg a könyvbemutatón a mai 
sportélet résztvevői közül. A Múzeumok 
Éjszakája alkalmával az Ifjú Várbarátokkal 
rendeztek a múzeum udvarán játszóházat, 
tűzugrást és lepényt sütöttek a pályázatból 
épített kemencében - fiatal családokkal, 
gyerekekkel, 37 fővel. Július végén Bizse

A 2004. évi Zengő-csatára emlékeztek február 11-én túrájukon a Civilek a Zengőért 
Mozgalom tagjai. Fotó: Böröcz István

János kiállítását nyitották meg a Várban 
91 érdeklődő jelenlétében. „A Vár Nap
ján” Kárpáti Gábor régész műemléki sétá
jával vettek részt 80 fővel.
Húszán voltak a Kígyós Emlékkor ta

lálkozóján és sajnálatosan kevesen, ki- 
lencvenen jöttek el Tokody Ilonának a 
templomunkért adott koncertjére. Városi 
pályázatból szeptemberre elkészült Fertői 
Miklós múzeumi főrestaurátor munká
ja, a 6 db helyreállított múzeumi tárgy. 
Ezeket a Leányvásár alkalmával állították 
ki a Művelődési Házban. Szeptember
ben egyhetes kirándulást tettünk 42 fővel 
Montenegróban, a tengerparton, a Kotori- 
öbölben és a környező hegyekben. A Gö
döllői kastélyt és a vácrátóti arborétumot 
is felkerestük 40 fővel.
Ezzel értünk el 2012. novemberében a

Várbaráti Kör fennállásának 30. évfordu
lójához, amit ünnepi bankettel ült meg az 
egyesület 120 tagja. Az elnöki beszámolót 
a jelen lévő alapító tagok köszöntése követ
te, akik a kör plakettjét vehették át. Vala
mennyi jelenlévő emléklappal távozott az 
estről. Dr. Bíró Ferenc polgármester, a kör 
egyik alapító tagja köszöntötte az 1981- 
ben alakult egyesületet, kiemelve, hogy 
már akkor hirdették a szűkebb haza iránti 
szeretetet, helyi értékek mentését, amikor 
az nem volt szokásos. Töretlenül ezt foly
tatják három évtizede. Ajándékot hozott 
a születésnapra, egy római agyagkorsót

a Várostörténeti Múzeum számára. Régi 
filmekkel, képsorokkal és az eseménynap
lókkal idézték fel az 1981 óta összegyűlt 
közös élményeket. Volt születésnapi torta 
és hangulatos zene, amit Kreszits Margit 
és Poller György szolgáltatott. A kellemes 
baráti estről a folytatás közös szándékával 
távoztak a résztvevők.
Végül a hagyományokhoz híven mintegy 

ötszázan búcsúztatták az óévet a Zengőn. 
Ez is jubileumi túra volt - a 20. számú.
Az eseményeket számos fotó és Füri Fe

renc felvételei őrizték meg a Várbaráti Kör 
archívuma számára.

Pénzügyi beszámoló
Dretzky Katalin, a Pécsváradi Várbaráti

Kör titkára összegezte az egyesület anyagi 
helyzetét. A pályázatokon való részvétel 
miatt sok volt a kintlévőségünk: az előző 
évi nyitó pénzmaradvány 2011. január 
1-én bankszámlán 11.663 Ft. pénztárban 
23.550 Ft. volt, lekötött betét pedig nem 
volt. A bevételek (tagdíjak, kiadványok, 
banki kamatok, pályázatok, adományok) 
2.221.605 a kiadások 1.548.253 forintot 
tettek ki, ebből kiadvány céljára 761.000 
forintot fordítottunk. Ebből adtuk ki 
a Városunk sportja című kiadványt, a 
Pécsváradi Füzetek 4. kötetét és a várat 
ábrázoló képeslapot.
A könyv céljára 340.000 forint szponzori

A Pécs v aradi Várbaráti Kör közgyűlése
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támogatást nyújtott az önkormányzat, a 
helyi cégek, kiemelkedően a Mecsekvidéke 
Takarékszövetkezet továbbá magánszemé
lyek. Végül 2011.december 31-én bank
számlán 695.945 Ft. pénztárban 12.622 Ft. 
összesen 708.565 forint volt a záróösszeg. 
Köszönetét mondtunk azoknak, akik 

adójuk egy százalékát egyesületünk szá
mára utalták át.

Egyesületi tagság
Döntöttek arról is, hogy akik évek óta 

nem tartják fenn tagságukat - noha rend
szeresen meghívót kapnak a kör rendez
vényeire - továbbá nem rendezik tagdí
jukat, azoknak tagsága automatikusan 
megszűnik.
Az alapszabály szerint a kapcsolat két éves 

szüneteltetése után lép életbe a kilépés. A 
kör vezetősége és a taggyűlés azonban úgy 
döntött, 2008. évtől veszik ezt figyelembe.

Programok 2012-re
A Pécsváradi Várbaráti Kör két fő felada

tot tűzött ki közgyűlésén: a 2012. évben 
megjelenteti a Pécsváradi Füzetek követ
kező, 5. kötetét, amely az egyesület 30 esz
tendős történetét mutatja be. A másik fő 
feladat a helytörténeti múzeum berende
zése - mihelyst azt az épület külső-belső 
vakolása lehetővé teszi. Az épület a vízte
lenítésében eddig végzett munkák folytán 
jelentősen javult, szárazabb lett a majdani 
múzeum épülete.

Idei kirándulások
Március 24-én egynapos kirándulá

son keressük fel a megújult siklósi vá
rat és Mohácsi Emlékparkot. Nyári nagy 
kirándulásunkon június 25-30. között 
Máréfalvát, Pécsvárad erdélyi testvérvá
rosát szeretnénk felkeresni és innen bejár
ni Székelyföldet.
Május elején tartják az idei Peónia-túrát 

és más kisebb túrákat, kirándulásokat is 
terveznek az Ifjú Várbarátokkal közösen. 
Velük ülik meg a Múzeumok Éjszakáját 
júniusban.
Idén további bútorok restaurálását terve

zik - saját erőből.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a be

számolókat és az idei terveket.
Gállos Orsolya 

a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke

Helyesbítés
: Előző számunk 7. oldalán megjelent Népdaléneklési verseny a Magyar Kultúra Nap-:
: ján című cikkünkben rosszul megjelenteket helyesbítjük. Bárdi János a Pécsváradi:
: Bazsarózsa Dalárda művészeti vezetője, Deáky Péter pedig a Pöndöly Néptánc és:
: Hagyományőrző Egyesület zenekarának vezetője. A hibáért szíves elnézésüket kér-:
: jük. A szerk.:• * •

A PÉCSVÁRADI VÁRBARÁTI KÖR
2012. március 24-én, szombaton 

rendezi az

Ördögszántás túrát
(Siklós, Nagyharsány, Nagynyárád, Mohács)

Indulás a Művelődési Háztól reggel 8 órakor 
Pécsi utasok felvétele a köztemetőnél 

Siklós:
A felújított vár megtekintése vezetéssel, a ferences templom, 

Malkocs bej dzsámija, belvárosi séta 
Nagyharsányi szoborpark 

Nagynyárád — kékfestő műhely, a templom 
A felújított Mohácsi Emlékpark megtekintése vezetéssel 

Mohács - belvárosi séta 
Halászlé vacsora

Költségek: 5500,- Ft
Jelentkezés hétfő délutánonként a kör vezetőinél 

*
A PÉCSVÁRADI VÁRBARÁTI KÖR NYÁRI KIRÁNDULÁSA 
Székelyföld: testvérvárosunk, Máréfalva kiindulóponttal 

Június 25-30.
Részletes tervek, jelentkezés később

Dr. Kófiás Mihály dedikálja könyvét. Fotó: Dretzky Katalin
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Olrasómaraton Arany János műveiből
A közös felolvasás összekapcsoló erejében bízva Arany János müveiből tartottak 
felolvasómaratont 2012. február 15-én reggel nyolctól az általános iskolában, majd 
délután háromtól egészen este hétig a könyvtárban. Településünk a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont felhívásához csatlakozott a megmozdulással.

Az ötlet Székelyudvarhelyből 
származik, ahol már tavaly is 
szerveztek hasonló rendezvényt. 
Akkor 4 országban, több mint 

6000 résztvevő olvasott hangosan, egy időben. Idén ez a szám 
16 182-re dagadt, mindez 7 ország 115 településéről. Pécsvárad 
Bognár Gyöngyvér felvetésére csatlakozott a mozgalomhoz. Ol
vasva a kiírást felfigyelt arra a szerencsés egybeesésre, hogy olvasó
kör minden hónap harmadik szerdáj án van, és kiskönyvtáros szak
kör is szintén szerdánként, ami pont egybeesik az olvasómaraton 
időpontjával. így igen egyszerűen, különösebb előkészületek nél
kül lehetnek résztvevői az akciónak. Nagyné Mayer Ágnesnek, és 
Arnold Istvánnénak is szívügye az olvasás, ezért lelkesen támo
gatták a kezdeményezést. Az iskolából Kárász Rózsa, Patonainé 
Link Zsuzsanna, Szabó Gyöngyi, Scháffer József, Szabó Tamásné 
Gasteiger Eszter, Szakálosné Panta Dóra és Székelyné Nagy Szil
via vonták be a tanulókat a közös felolvasásba, így településünkről 
összesen 197 résztvevő élte át a közös olvasás örömét. Reméljük

a rendezvény célja teljesült: kicsik és nagyon egyaránt összekap
csolódhattak a szépirodalom által, megállhattak kicsit a rohanó 
világban, és hallgathatták Arany János üzenetét. László Judittól, 
a mozgalom székelyudvarhelyi főszervezőjétől megtudtuk: a ren
dezvény legtöbb résztvevője gyermek volt, akik az iskolai foglal
kozás keretében olvasták fel Arany János verseit, meseregényeit, 
de dicséretes, hogy az olvasók 10% felnőtt, a legidősebb 85 éves. 
Külön öröm, hogy egy 82 éves dédapa másfél órán keresztül sza
valta Arany verseit fejből! És azok a mezőségi Szórványban élő 
nénik, akik sok év után vettek könyvet a kezükbe, és eleinte ne
hezen betűzték a szöveget, úgy mentek haza, hogy ezután gyak
rabban olvasnak majd. „Köszönöm mindazoknak, akik meghallva 
felhívásunkat, megérezték, hogy együtt erősek vagyunk a szép ter
jesztésében!” mondta a rendezvényt követően. Külön köszönetét 
mondunk a művelődési központ, az általános iskola és a városi 
könyvtár lelkes dolgozóinak, hogy a közösségben olvasás élmé
nye Arany János műveink keresztül városunkba is eljuthatott.

W.R.

BESZÁMOLÓ A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Február 23-án tartotta éves közgyűlését a Mozgáskorláto
zottak Pécsváradi Csoportja.

Elhangzott egy beszámoló az 1998-2011-es évekről, majd 
vezetőséget választottunk. Személyi változásokra került sor. 
A Pécsváradi vezetőségbe, bekerült Varga Istvánné és Né
meth Miklós, valamint Kátolyban új területi képviselőként 
Horváth Pétert választották. A Csoport vezetője Györkő 
Tiborné maradt.
A választásokat a 2012-es programterv ismertetése követ

te..
Ezek után az ülés fő témája a MEOSZ felhívásához való 

csatlakozás volt. A felhívás a mozgáskorlátozottakat érintő 
negatív változások elleni fellépésre kért valamennyi egyesü
leti tagot. Ezek a változások többnyire a nyugdíjak átsorolá
sából adódnak, hiszen a rokkantsági nyugdíj név rokkant
sági ellátássá, illetve rehabilitációs ellátássá változott. így 
minden nyugdíjjal kapcsolatos jog elvesztését vonta maga 
után. Ilyenek például az utazási kedvezmény, a kedvezmé
nyes gyógyfürdő belépők, alanyi jogú közgyógyellátás, il
letve a rehabilitációs ellátást kapók újbóli felülvizsgálata.
A MEOSZ eljárást kezdeményez az Állampolgári Jogok 

Országgyűlési Biztosánál annak érdekében, hogy az Or
szággyűlési Biztos indítson eljárást az Alkotmánybíróság
nál. Szerintük ugyanis a törvény absztrakt normasértést

valósít meg. Ezen kívül csoportos, közvetlen eljárást kez
deményez, természetes személyek részvételével az Európai 
Emberi Jogi Bíróságnál (Strasbourg) annak megállapítása 
érdekében, hogy a törvény sérti a vagyoni biztonsághoz 
való emberi jogot. Továbbá jogszabály módosítások kezde
ményezését kéri a Magyar Kormánynál a törvény hatály
balépésével kapcsolatosan keletkezett járulékos hátrányok 
megszüntetése érdekében. A célok elérése érdekébe létre
hoztak egy elkülönített Szolidaritási Alapot, kérik, hogy aki 
teheti, támogassa céljait. (A számlaszám: OTP 11703006- 
20071790, Számla elevezése: MEOSZ Szolidaritási Alap.) A 
felhíváshoz csoportunk több tagja is csatlakozott.

Györkő Tiborné
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A könyvtár ajánlata
Háy János: Házasságon innen és túl

Háy János az örök szerelem témáját a 
legkülönbözőbb variációkban megfogal
mazó új kötete az elmúlt tíz év során írt 
novelláinak legjobbjait gyűjti egybe. Fér
fiakat és nőket ismerhetünk meg, házas
ságokat és szétesett kapcsolatokat, meg
alázott feleségeket és szeretetlenségben 
élő férjeket, Budapestet és az agglomerá
ciót. Az új novellák szűkszavúak, kerülik 
a felesleges magya
rázkodást, felesleges 
írói futamokat. A 
mondatok mindig a 
pontosságra törek
szenek, s arra, hogy 
a lehető legkevesebb 
információval tud
ják az olvasó számá
ra meghatározni a helyet, a helyzetet, a 
jellemeket és a sorsokat, és mégis, ezek az 
elbeszélések hatnak az olvasóra, együtt
érzést váltanak ki, elgondolkodatnak, 
megrendítenek, megmosolyogtatnak. 
Háy János más kötetei is megtalálhatók 
könyvtárunkban: A Gézagyerek, Meleg 
kilincs, és a már említett Dzsigerdilen.

A Nyugdíjasklub hírei
Januárban megtartotta éves közgyűlését 
a pécsváradi Nyugdíjasklub. A beszámo
lóban elhangzott, hogy az elmúlt évben is 
gazdag programot kínáltak az idős kor
osztálynak és ugyanezt tervezik a 2012- 
es esztendőre is. Továbbra is működnek 
az amatőr művészeti együttesek, minden 
csütörtökön a senior torna, és terveznek 
kirándulásokat is.
2011-ben 14 új belépővel plusz 22 fő 
marázai taggal emelkedett a taglétszám. 
Januárban máris szép sikert könyvelhet
tek el a klub táncos asszonyai és kórusa. 
A „II. Országos Ki mit tud?” Pécsett 
megtartott elődöntőjéről továbbjutottak 
a hévízi középdöntőre.
Továbbra is minden hónap második 
keddjén délután 4 órakor találkoznak a 
nyugdíjasok a művelődési házban. 
Februári klubnapjukon a hirdi és a 
nagykozári nyugdíjasokat látták ven
dégül, terített asztal mellett. A finom, 
helyben főzött pörkölt elfogyasztása után 
következett a farsangi mulatság, vidám 
műsor, tánc.
Áprilisi klubnap: 10-én (Húsvét hétfő 
után!) Kárpátiné Kovács Zita

Folytatódik a „Nyílt lapokkal” 
demokrácia projekt

Nyíregyházára utaztak a pécsváradi fiatalok
Az Európai Uniós „Fiatalok Len
dületben Program” által támoga
tott „Nyílt lapokkal” című demok
ráciái projektben Csíkszereda,
Nagybánya, Pécsvárad és Nyíregy
háza fiataljai, ifjúsági önkéntesei és 
szakemberei vesznek részt. Célja, 
hogy a résztvevők az önkormány
zatokkal és egymással folytassanak 
párbeszédeket, vitákat, új ötleteket 
fogalmazzanak meg a fiatalokat 
leginkább foglalkoztató kérdé
sekről. A projekt négy program
hétből áll, melyből minden hetet 
a programban résztvevő városok 
valamelyikében töltenek el a fia
talok, találkozva az adott telepü
lések vezetőivel, önkormányzati 
képviselőivel. Az első programhét 
házigazdája Pécsvárad volt (ahogy 
erről már a Hírmondóban beszá
moltunk). A második állomás 
február 6-10 között Nyíregyháza,
ahol Pécsváradot László Miklós, Resszer István, Jagados Dominika, Jakab Dániel és Sol
ti Dániel képviselte.
A résztvevők betekintést nyerhettek abba, hogy hogyan működik a döntéshozókkal való 
kapcsolattartás egy nagyvárosban, és hogy ez mennyiben tér el egy kisvároséhoz képest. 
Ezenkívül a hét fő témái a felnőtté válás és a családalapítás volt. A program keretében a 
fiatalok eszmecserét folytathattak Kosa Tímea alpolgármester asszonnyal a nyíregyházi 
Városházán, érdekes vitafórumokon vehettek részt az információs társadalomról, a mé
dia szerepéről és befolyásoló hatásairól. Együtt gondolkoztak Nyíregyháza önkormány
zatának ifjúsági koncepciójáról. Kosa Tímea alpolgármester asszony kifejezett kérésére 
írásban is összefoglalták az elhangzottakat, ötleteiket és továbbították a nyíregyházi 
önkormányzatnak. Ezek mellett a fiatalok megismerkedhettek a Mustárház nevezetű 
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, és az általuk üzemeltetett Mustár Fm rádió 
működésével, ahol próbafelvételeket is készíthettek, előadást hallhattak az Európai Ön
kéntes Szolgálatról, valamint szórakoztató városmegismerő programban vehettek részt. 
Ezek mellett karaoke esteken pihenhették ki a sok információ okozta fáradalmakat.

Jakab Dániel

Iíjúsági képzés Pécsváradon
Kapcsolattartás a döntéshozókkal címmel 
rendezett képzést a Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzati Társaság a Pécsváradi 
Ifjúsági Önkormányzattal együttműköd
ve Pécsváradon február 1. és 5. között. 
Különböző aspektusokból vizsgálták a 
témát a meghívott vendégek: dr. Bíró Fe
renc, Pécsvárad polgármestere, Galambos 
Adorján a Mobilitás Országos Ifjúsági 
Szolgálat szakmai tanácsadója és Kárpáti 
Árpád, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója. Sok gyakorlati

tudással vérteztek fel a pályázatokkal kap
csolatban, körbejártuk a „Hogyan írjunk 
jó pályázatot?” kérdéskört, kaptunk infor
mációkat az elbírálásra vonatkozóan is. 
Ezenkívül hasznos konzekvenciákat tud
tunk levonni más ifjúsági önkormányzat
ok bemutatkozóiból, tapasztalatcseréből. 
Amellett, hogy a hét rendkívül tanulságos 
volt, sok új emberrel ismerkedtünk meg, 
akik a program végére baráttá váltak. így 
az országon belüli kapcsolatainkat is tud
tuk növelni. Takács Andrea



10 PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

Húsvétra újdonságok a Mecsekalján, a Míves Tojás Múzeumban
A Húsvétot megelőző Nagyhét idén is mozgalmasnak Ígérkezik 

a Míves Tojás Múzeum háza táján, Zengővárkonyban. Erős kötő
dés a hagyomány mindannyiunk számára, így ha Húsvétra gon
dolunk, képzeletünkben rögtön megjelenik a hímestojás, s talán 
már sokak képzeletében a Míves Tojás Múzeum képe is, ahol a 
díszített tojásokból a legtöbbet és a legszebbeket találhatjuk. A 
múzeumban nemcsak megcsodálhatjuk a díszített tojások reme
keit, hanem segítő, szakértő kezek irányításával magunk is elké
szíthetjük az ünnepi asztalra vagy ajándékozásra szánt hímese- 
ket. Aki a könnyebb utat választja, az értékesítésre szánt szebbnél 
szebb darabokból válogathat.
Idén két újdonsággal lepjük meg elsősorban 

ifjú látogatóinkat és kísérőiket. Hímestojás 
motívumok felhasználásával Memória Játé
kot készítettünk, amely kiszínezhető, kivág
ható és hasznos időtöltés, játék kicsiknek és 
nagyobbaknak egyaránt. A második újdon
ság virágvasárnapi meglepetés lesz a múze
um 12. születésnapjára. Mindkét újdonság
hoz gazdag népművészeti hagyományainkból 
választottunk hímestojás motívumokat, me
lyeket így játszva ismernek meg a gyermekek 
és családtagjaik.
Az ünnepi program hagyományosan az Ifjú

sági Tojásfestő versennyel kezdődik Virágvasárnapon, április 
1-jén 13:30-kor, a múzeum megnyitásának idei 12. évfordulójára 
is emlékezve. A versennyel kapcsolatos részletes tudnivalók feb
ruár 15-től megtekinthetők a múzeum honlapján.

A Nagyhéten, április 2-6-ig tojásdíszítő bemutatók lesznek 
naponta 10-től 17 óráig, ezen belül hétfőtől szerdáig a tojáspat- 
kolás művészetével is megismerkedhetünk. Idén is működik 
majd a „Hímestojás Szeretteinknek” elnevezésű ajándékkészítő 
program - tojásírás, tojás- festés, tojásrajzolás -, melynek során 
ki-ki maga is munkához láthat. A sok figyelmet kívánó progra
mok közben a múzeum tágas előkertjében gyermekek számára 
játéktér, szabadtéri padokon, asztal mellett pihenési lehetőség is 
adódik.
Húsvét hétfőn délelőtt a 9.30-kor kezdődő istentiszteletre nép

viseletbe öltözve vonul a Zengővárkonyi Népiegyüttes és dél
után 15 órakor „Húsvéti locsoló”-című nép
táncos műsorával a Míves Tojás Múzeum előtt 
köszönti az idelátogatókat. A leányok, legények 
után a Népiegyüttes Gyermektagozata, a hely
béli óvódások, iskolások is porondra lépnek és 
locsolóverseket és népitáncot adnak elő.
A Míves Tojás Múzeum az év minden napján, 

így Húsvét időszakában is (igény szerint meg
hosszabbított nyitvatartási idővel) szeretettel 
fogad minden érdeklődőt, várja látogatóit! 

Hasznos tudnivalók:
www.tojasmuzeum.ini.hu; tojas@museum.hu 

tel: 00-36-72-466-605, fax: 00-36-72-566-012 
nyitva tartás: minden nap 10-18 óráig, szünnap 
szerda (Nagyhét kivételével)

Pichler Nóra pécsváradi lakos, és a Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Kar végzős környezetkultúra szakos hall
gatói munkájából nyílt kiállítás március 1-én a művelődési köz
pontban.
Régen, még kisiskolásként többször fuvoláztam a műv. házban 

kiállításmegnyitókon. Emlékszem, viccelődtünk a húgommal, hogy 
majd ha nekem lesz kiállításom, ő fog zenélni... de nem gondoltam 
volna, hogy ez tényleg valóra válik -meséli mosolyogva Nóra, aki 
szakkollégiumi tagsága ösztönzött arra, hogy kiállítsa munkáit. 
„Helyszínnek a szülővárosom tűnt a legkézenfekvőbbnek. Felkeres
tem Nagyné Mayer Ágnest az ötlettel, aki nagyon segítőkész volt. 
Közösen megszerkeszttettük a meghívókat, és tanárommal, Né
meth Pállal a Pécsi Tudományegyetem docensével közösen állítot
tuk össze a kiállítás anyagát.
A tárlaton több környezetkultúra szakos hallgató munkái sze

repelnek. De hogy mit is jelent ez pontosan? A szak célja olyan 
szakemberek képzése, akikben megvan a vizuális környezet 
iránti igényesség, képesek a személyiség művészetek által törté
nő fejlesztésére, nevelésére. A kiállításon Frei Dóra, Gáli Péter, 
Kaiser Mária, Katz Kinga, Pilisi Dorottya, Jenei Csenge, Rózsa 
Zsuzsanna, Rúzsa Rita, Teibl Ágnes és Teszler Zsóka alkotásai is 
helyet kaptak.

„Ó tánc! Ó tánc! Farsangi pálma!
Ragyogásig-tánc, te álmok álma!

Csak álmainkban táncolunk így!”
(Kosztolányi Dezső)

A tavalyi sikerre való tekintettel a Zengővárkonyi Hagyomány- 
őrző Művelődési Egyesület másodszor is megrendezte a jóté
konysági farsangi bálját. Szeretettel hívtuk és vártuk nemcsak a 
tánccsoport tagjait, hanem barátaikat, rokonaikat, olyan szimpa
tizánsokat, akik figyelemmel kísérik munkánkat, működésünket, 
illetve minden szórakozni vágyót.
A talpalávalót most is a Randy zenekar szolgáltatta. Sokan jel

mezben jelentek meg, mellyel még hagyományőrzőbbé tették az 
estét, mondván, hogy a farsang a móka mellett az alakoskodás
ról is szól. A tombolasorsolás pedig fokozta mindenki izgalmát, 
aki kockáztatott. Értékes nyeremények sorakoztak a zongorán új, 
szerencsés gazdáikat várva. Ezúton köszönjük még egyszer a he
lyi és környékbeli vállalkozók és magánszemélyek felajánlásait!
A jótékonysági bál bevételét ami 167 000 Ft a tánccsoport fenn

állásának 40. évfordulójának megrendezésére használjuk fel, ami 
újból hangossá teszi a kicsi falut.

Réder Zsófia

Anyakönyvi hírek

Beck Zalán Péter született 2012. 02.13.
Orsós Georgina született 2012. 01.12.

http://www.tojasmuzeum.ini.hu
mailto:tojas%40museum.hu
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Angol nyelvű nyári táborok

2012. nyarán is lesznek angol táborok 
óvodásoknak és kisiskolásoknak.

A nyári szünet első hetében (június 18- 
22. között) 6-10 évesek részére szerve
zünk kalandos angol tábort. A hét témáját 
C. S. Lewis népszerű, Narnia című regénye 
adja. A ruhásszekrényen keresztül eljutunk 
Narnia birodalmába, ahol egy gonosz fe
hér boszorkány örök telet bocsájtott a vi
dékre. A gyerekek egy bölcs oroszlán segít
ségével háborúba vezetik Narnia különös 
népét, hogy egy végső hatalmas csatában 
véget vessenek a boszorkány uralmának. 
Miközben együtt kalandozunk, játszunk, 
alkotunk a gyerekek észrevétlenül sajátít
ják el a történet szókincsét: ruhák, évszak
ok, időjárás, állatok valamint szituációkat, 
párbeszédeket.

A szünet második hetében (június 25- 
27) a 3-7 éves korosztályt várjuk az angol

Könyvek Könyve Klub
A Család és Közösség Alapítvány támogatásával minden második héten klub- 

foglalkozást tartunk 4-14 éves korú gyermekek részére. A foglalkozások a csa
ládi és egyéb erkölcsi értékeket erősítik a gyermekekben a biblia történetein és 
vidám táncos énekeken keresztül. Néhány téma foglalkozásaink témái közül:
- Milyen az igazi barátság: „A barát testvérként áll mellettünk a nehézségek

ben.”
- Hogyan bocsássák meg, hogyan kérjek bocsánatot: „Homokba kell írni a szót, 

ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél!” (Pintér Béla: Homokba írva).
- Hogyan bocsát meg nekünk Isten: „Amilyen messze van napkelet napnyugat

tól, olyan messze veti el vétkeinket”(103. Zsoltár).
Minden érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel várunk klubfoglalkozásaink

ra az Iskola utca 12-es számú házba, (www.maranathacomrnunityhouse.wordpress. 
com) A Könyvek Könyve Klub szeretettel készül egy húsvéti műsorral, amiben 
lesz harangjáték, húsvéti üzenetű énekek koreográfiával előadva, és szeretnénk 
meghívni egy vendég csoportot a Puzzle című színdarab előadására.

napközis táborba. A hét témáját a mada
rak adják. Énekes madarak, a baromfiud
var „díszes társasága”, egzotikus madarak. 
Miközben megfigyeljük a madarakat a 
szomszédos baromfiudvaron majd együtt 
alkotunk, éneklünk a gyerekek játékosan 
sajátítják el a téma szókincsét: madarak és 
állatok, melléknevek, színek, cselekvések.

A táborokban szakképzett tanárok, anya
nyelvű segítők foglalkoznak a gyerekekkel 
gyönyörű környezetben, tágas udvaron, 
saját játszótérrel.
A napközis táborok ára 19 500 Ft napi há
romszori étkezéssel, CD-vel, foglalkoztató 
füzettel. A március 31-ig jelentkezők 5% 
kedvezményt kapnak a tábor árából! 
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszá
mon: 06/70 775 7032 vagy e-mail címen: 
czireka@gmail.com.

Czirokné Higi Réka, táborvezető

Beszámoló 
a 28. Pécs-Harkány

országúti futóversenyről
Idén március 4-én (vasárnap) 11 órakor 

rajtolt a 28. Pécs-Harkány országúti fu
tóverseny mezőnye. A viadalon, melynek 
távja 25 km volt, csaknem nyolcszázan áll
tak rajthoz, köztük több pécsváradi spor
toló is. Az időjárás is kegyes volt hozzánk. 
Igazi tavasz eleji hőmérséklet várt ránk a 
versenyen. Az egyéni verseny mellett, vál
tóban való futással is részt vehettek az év 
egyik legrangosabb atlétikai eseményén a 
futók, három fős csapatokban. így a táv 
három részre oszlott: 8,5 km, 9 km, és 7,5 
km. Az első futó lehetett egyéni induló is, 
de a váltás után a váltó rajtszámot le kellett 
vennie. Céges váltóban indulhattak ugyan
azon munkahelyeken dolgozók, vagy vál
lalat által támogatott csapatok munkahe
lyi tömegsport népszerűsítése érdekében. 
Csapatunk a Digistar Kft. (Fullér Zoltán, 
Szabó Tamás, Wagner Tibor) céges vál
tó kategóriában remek teljesítménnyel, 
23 csapatból a harmadik helyen végzett, 
1 óra 56 perces időeredménnyel. Nekem 
21. alkalommal sikerült teljesítenem a 25 
km-es távot. Nagyon jó érzés volt látni 
azokat, az arcokat, akik célba érkeztek a 
futóversenyen. Voltak fáradt tekintetek, 
de pár perc múlva már ők is elégedetten 
mesélték a táv közbeni élményeiket. A 
váltóknál állandóan változott a sorrend és 
a korosztályok is kemény versenyt vívtak. 
A fárasztó verseny után egy kis lazításra is 
lehetőség nyílt, ugyanis a rajtszámok be
lépőül szolgáltak a Harkányi Gyógyfürdő
be. Remélem, jövőre még több pécsváradi 
futó teljesíti a távot.

Fullér Zoltán

KÉZILABDA
Rövid, két hetes szünet után folytattuk edzé

seinket a már megszokott rend szerint. Sérülés, 
betegség, előre nem látott események kisebb za
vart okoztak, de bízom az elvégzett munkában. 
Megkezdődtek az Országos Serdülő Bajnokság 
rájátszásának mérkőzései, melyen játéklehető
séget kapnak a KJÁMK ötödikes lányai. Március 
3-án folytatódik a tavaszi fordulókkal az NBIII. 
női bajnokság, melyen a második helyen állunk.
Továbbra is várjuk szurkolóinkat mérkőzéseink

re, melyek időpontjairól a Városi Televízióban, 
plakátjainkról és honlapunkról tájékozódhatnak.

Valcntai Csaba, edző

http://www.maranathacomrnunityhouse.wordpress
mailto:czireka%40gmail.com
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10 Sport + 12 Gyermek + 10 HD + 16 ismeret- 
terjesztő csatorna TV kínálatunkban!

Elbúcsúzna 
szomszédaitól? -

OTP Takarékos Lakáshitel 
állami támogatással!
Az akció időtartama:
2012. március 4 - április 20.
Az állami támogatás a hitel fedezetét képezd OTP 
Lakástakarék szerződés megtakarítási összegéhez 
kapcsolódik.

A tájékoztatás nem tetes körű Részletes leltételekért lordokon 
ügyintézőékhez. fctve tájékozódjon a honlapon s közzétett 
vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hadetményekból A Bank a 
hrtefckálat jogát lenntartja

Az OTP Jelzálogbank Zrt és az OTP LakásMzmg Zrtáltal 
tolyósltot t hitelei esetében az OTP Bank Nyrt jár el 
Az égadanhrtei és lakástzég «énybevéteiéhez lakáslvtosltásr 
szerződés megkötése vagy megléte szükséges.

TméMá dkkadwzmanyes had *1 Itong ^inUtok. 
miamim rtulaMi MUteM:
www otptwnk hu • www otpjzb hu
www mpUiistiUrek.hu • www otpUUslumg hu 
06 1/20/50/70 J66 6666 • 06 40 566 666<

"SSKis»«
’**" hűséggé"

3-190Ft/hó*

^ZsOFt/hó*

otp ingatlanftdeictú hitelek és otp lakástakarék

mindenki számára élme
. Ili sorsabb Internet sebességű kombi csomagok 
. Egyes kombik még kedvezőbb havid!íjjal,

2 éves hűségnyilatkozattal
• 3 munkanapos bekötés
• OFt-os bekötési díj

KERESSE AJÁNLATAINKAT!
. kizárotóo a TRIÓ EXTRA csomag szélessávú internet szolgáltatásra eső része, mely a (eltüntetett —

Adijbruttóiham ^magban történő megrendelés eseten érvényes Az akció 20,2 március 5-tól visszavonásig •
latósa esetén, thwj^óben A feltüntetett arak txuno havdijak. 27% afat tartalmaznak Alá mértékének változásé eseten a . 
a.T™-, „atohat Internet szoigaflatas garantált sebessege. 15M ,7680 i 536kbrtsec|. 25M i,2800'1536kttWe« 

* M 1 A tájékoztatás nem teljes körű.

További információ:
<-*- 1223 • www.tarr.hu

Várja vásárlóit az 
Adománybolt a Dr. Entz Béla 

Egészségügyi Központban.

Nyitva tartás:
Szerda: 15:00 - 17:00
Péntek: 10:00 - 12:00

Pécsváradi Hírmondó 
A Pécsváradi Városi Önkormányzat 

havilapja
Megjelenik havonta, 1500 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő:
Weintraut Rita

E-mail:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

+36-20/80-68-887 
Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos 

Művelődési Központ 
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

Tel./fax: +36-72/465-123 
E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu

Tördelésszerkesztés 
és nyomdai munkálatok: 

V-TESA Bt., Pécsvárad

ÉLMÉNYVÁR

PÉCSVÁRAD

VÁRVÁSÁR
őstermelői vásár, 

kézműveskirakodó, bolhapiac

2012. ÁPRILIS 1. VASÁRNAP, 
9.00-12.00 ÓRA

Találkozhatnak helyi és környékbeli 
kézművesekkel, őstermelőkkel, akik 

bemutatót és kóstolót is tartanak 
portékájukból.

AVárvásárminden hónap 2. vasár
napján megrendezésre kerül, melyre 
várjuk árusok jelentkezést. Árusítás 

csak előzetes megállapodás után 
lehetséges!

Jelentkezni és érdeklődni:
kolostorvar@gmail.com; 

30/2206 370

AVárvásáregyrészt vendégcsalogató 
program, másrészt a helyi hagyomá
nyok őrzőinek kíván bemutatkozási

értékesítési lehetőséget teremteni.
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

BARBAKAN
FOTÓISKOLA

Fotótanfolyam Pécsváradon
Dékány Zsolt és Lévai Gábor

fotográfusok vezetésével

40 óra -12 alkalom 
elmélet: szerdánként 17-20 óra között 

gyakorlatok: egyeztetett hétvégi napokon

várható kezdés: 2012. május 2. (szerda) 
részvételi díj: 55.000 Ft

Részletek, jelentkezés a honlapon:

www.fotosuli.manografia.hu
70/560-70-74

mpUiistiUrek.hu
http://www.tarr.hu
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu
mailto:kolostorvar%40gmail.com
http://www.fotosuli.manografia.hu

