
Új beruházás uniós támogatásból a 
pécsváradi PannonPharma

Gyógyszergyártó Kft.-nél
A PannonPharma Gyógyszergyártó KFT. 2000-ben építette fel 

gyógyszergyárát Pécsváradon. Az évek során kisebb gyógyszer- 
cégek átvételével Pannopharma Cégcsoporttá alakult. A dinami
kusan fejlődő társaság 2009 decemberében nyújtott be pályázatot, 
amely új technológia bevezetésére 447.892.500,- Ft uniós támoga
tást nyert a DDOP-l.l.l/E-09-2009-0002. ipartelepítés című pá
lyázati kiíráson az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében.
A 2010. augusztus 1-én induló projekt 2012. május 31-én zárult, 

ez alkalomból ünnepélyes keretek között avatták fel az elkészült új 
épületrészt.
Pallos József Péter igazgató üdvözölte a meghívottakat, elsőként 

kollégáinak, a dolgozóknak köszönte meg értékteremtő munkáju
kat, amely megalapozza a fejlesztés gazdasági hátterét. Köszönetét 
fejezte ki azoknak a környékbeli építőipari cégeknek, akik az épít
kezés során magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak a beru
házás sikeréhez. A cég vezetője röviden ismertette a gyógyszergyár 
történetét, a régióban kialakult kapcsolatrendszerét, és fejlesztési 
terveit, majd felkérte dr. Bíró Ferencet, Pécsvárad Város polgár- 
mesterét, hogy avassa fel a most elkészült, a legújabb gyógyszer
gyártási technológiák megvalósítására alkalmas részleget.

A város vezetője beszédében utalt a település történelmi múltjá
ra, melyben jelentős szerepet játszott a gyógyítás. Kifejtette, hogy 
Pécsvárad büszke a széles termékpalettával rendelkező, teljes mér
tékben magyar tulajdonú, jelentős adóterhet viselő vállalatra. Kö
szönetét fejezte ki Kakas Sándor, akkori polgármesternek, hogy 
támogatta a csúcstechnológiát képviselő cég letelepedését. Az 
üzem szervesen bekapcsolódott a település életébe, kulturális ren
dezvényeket szponzorál, ifjúsági tábort működtet. Beszéde végén 
további sikeres működést kívánt és Pallos József Péterrel közösen 
elvágták az új részleghez vezető ajtónál kifeszített szalagot.

folytatás a 7.oldalon

Felvidéki Nap
garamszentgyörgyi vendégekkel

„A lelked csillapuló 
viharának 
észrevétlen ezer új 
hangja támad, 
süvít, sikolt, 
s az emlékezés 
keresztfáira
téged feszít a honvágy és 
a bánat.
Eredj, ha nem hiszed

(Reményik Sándor: 
Eredj, ha tudsz! -részlet)

2008-as avatása óta a kitelepítések emlékére állított kőnél 
minden évben megemlékezik a pécsváradi Felvidékiek 
Klubja. Ez év májusában a rendezvényen részt vett 
Garamszentgyörgyről, Pécsvárad testvértelepüléséről 
érkezett delegáció mintegy 20 tagja is. A napsütéses 
délután tárogató hangjaival kezdődött, majd Füri Ferenc, 
a Felvidéki Klub vezetője üdvözölte a megjelenteket. 
Szarka László történész beszédében és az ünnepet követő 
előadásában is a történelmi tudat fontosságára hívta fel 
a figyelmet. Kiemelte, hogy a bosszúálló nemzetállamok 
tervei nem sikerültek, a harag és gyötrelmes együttélés 
helyett, a kitelepítettek nagyrészt képesek voltak 
sérelmeiket feldolgozni.

(folytatás a 10. oldalon)

Szent György hava...
a természet megújulása,

a kultúra, a bor hava

Pécsvárad lakói már megszokhatták, hogy április végén 
nem csak a természet, hanem településünk rendezvé
nyei is „megpezsdülnek”. Fúvós zenekarok érkeznek, 
hogy megmérettessék tudásukat, a borosgazdák felké
szítik boraikat, hogy szakértő zsűri mondjon róla véle
ményt, a Város Napján viszont a kötetlen időtöltés, a jó 
hangulat az egyetlen „elvárt” feladat.

(Részletes beszámoló a 8-9.oldalon)
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Pécsvárad Város Képviselő-testülete 2012. május 14-én hétfőn 
megtartott ülésén az előre kiadott hét napirend mellett, még 
öt helyben felmerült témát tárgyalt meg. Ezen belül egy ön- 
kormányzati intézmény és két gazdasági társaság számolt be a 
tavalyi tevékenységéről és gazdálkodásáról, döntött a képvise
lő-testület elmúlt év zárszámadásáról, 2012. I. negyedévének 
gazdálkodásáról, valamint téma volt a közbeszerzési statiszti
ka, helyi rendelet módosítása, telek eladás és vétel.

Leköszönt az elmúl 40 Év krónikása

A krónikaírás 1972 és 2012 között az elmúlt 40 évben ösz- 
szefonódott Dr. Kófiás Mihály nevével. A testületi ülésen be
mutatta az utolsó általa gondozott krónika példányát. Ebben 
is, mint a korábbi években mindig igyekezett a teljességre tö
rekedve feldolgozni a 2011-ről szóló híreket, eseményeket. A 
2011 évi példányban van visszatekintő rész is, mely 25 évvel 
korábbi történéseket mutat be.
1972 és 2011 között 40 év eseményei 40 kötetben kerültek 
feldolgozásra. A Pécsváradon működő cégek, intézmények, 
egyesülete, egyházak, valamint magánszemélyek az adatszol
gáltatók évről évre. A szöveghibák javítását követően, a testü
let észrevételeket tett, érdekességként megállapították például, 
hogy az elmúlt évben először volt olyan vállalkozás, amelyik 
üzleti titokra való hivatkozással nem szolgáltatott adatot a 
krónikához. Ez korábban nem nagyon fordult elő. Ezt követő
en Dr. Bíró Ferenc polgármester megköszönte a 40 évi króni
kaíró munkát Dr. Kófiás Mihálynak.
A 2012-es év eseményeiről szóló évkönyv anyagát a testület 
korábbi döntése értelmében, már Bősz Zoltánná gyűjti összes 
és önti formába.

Éves beszámolók

KJ ÁMK Zeneiskolája
Több évtizedes vezetői munka után ebben az évben utoljára 
számolt be az előző év elvégzett munkájáról Apaceller József 
a Zeneiskola irányítója. A decemberben nyugállományba vo
nult vezető, 2012 júniusáig, a tanév végéig vállalta, hogy végzi 
ezt a tevékenységet. A stabil oktatói gárdával rendelkező in
tézmény vezetője a tanszakok felsorolásával kezdte beszámo
lójának szóbeli kiegészítését, melyből megtudhattuk, hogy 
pillanatnyilag a legtöbb tanítvánnyal működő tanszak, a vo
nós ahol 23 növendék tanul hegedülni vagy csellózni.
További tanszakok még az intézményben a rézfúvós, (trombi
ta, tenorkürt, bariton, kürt, harsona, tuba) fafúvós, (klarinét, 
szaxofon, furulya, és fuvola) zongora tanszak, ami kiegészül 
szintetizátorral is. A hangszeres oktatáson kívül fontos még 
a szolfézs, ami a zeneelméleti oktatás alapja Apaceller József 
elmondta, hogy vezetése alatt mindig a zenekar volt a legvon
zóbb a növendékek körében, ezért eddig is és a jövőben is a 
fa-, és rézfúvós tanszakot lenne szükséges erősíteni. A nevelők 
képesítése megfelelő, mindenki rendelkezik az általa tanított

tanszakhoz szükséges végzettséggel. Ennek 2013-as évben 
lesz jelentősége, amikor a művészetoktatási intézményeket, 
illetve az ott oktató tanárokat újra minősíteni fogják. A ze
neiskola épülete minden tekintetben megfelel a művészetok
tatási céloknak. A hangszerárak nagyon magasak, a jövőben 
szükség lehet hangszerbérlésekre, mert a szülők nem tudják 
megvásárolni azokat. 104 fővel működős kis iskola tanítvá
nyainak eredményei messze meghaladják az ettől a létszámtól 
elvárhatót, több kiemelt arany minősítéssel, területi versenyek 
helyezéseivel büszkélkedhetnek, valamint két tanítvány ebben 
az évben felvételt nyert a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába. 

Pécsváradi Vízmű Kft.
Eredményes évet zárt 2011-ben a Pécsváradi Vízmű Kft. 
mondta el Horzsa Zoltán, a cég ügyvezetője beszámolójában. 
Eredménytartaléka 130 m Ft-ra emelkedett, jegyzett tőke 3 
800 e Ft. A társaság nyereséget termelt a tulajdonosok számá
ra, adózott nyereség 10 m Ft. Nettó árbevétel 180 m Ft. A nye
reség eredménytartalékba került a tulajdonosok nem vettek 
ki osztalékot. A 16 fővel dolgozó cég 2011-ben főleg alapte
vékenységét folytatta, jelentősebb beruházást csak a Vár utca 
nyugati oldalán végzett hálózat rekonstrukció jelentett, vala
mint Zengővárkonyban búvárszivattyút cseréltek. Ezen kívül 
néhány bekötés volt még a Dombay utcában. Támogatási ké
relmet nyújtottak be egy új árokásó gépre, melynek önrészét a 
régi gép eladásából tudták biztosítani, a költségek többi részét 
a pályázatból kívánják finanszírozni. Az eszközt megvásárol
ták már, a támogatás viszont még nem érkezett meg, ugyanis 
utófinanszírozott volt a pályázat. 2011. december 30-án meg
szavazott és még azon a napon 23 órakor életbe lépett 2011. 
évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
nagyon sok fejtörést okozott a város és a vízmű vezetőinek. A 
települési kis vízműveknek nem kedvez ugyanis ez a jogsza
bály. Jelenlegi fáradozásuk a vízmű önkormányzati tulajdon
ban tartására irányul. Ez a törvény szabályozza egyebek mel
lett a vízdíjat, és befagyasztotta a szippantott szennyvíz árát 
is. Szó esett még a vízhozamról is, ezzel kapcsolatban Gászné 
Bősz Bernadett kérdésére Horzsa Zoltán elmondta még, hogy 
a további kút megnyitását tervezik Zengővárkonyban, mellyel 
szeretnék elkerülni a Duna vízének használatát.

A Pécsváradi Vár Kft. a Pécsváradi Önkormányzat 100 %-os 
tulajdonában lévő 12.000.000,- Ft törzstőkével rendelkező tár
saság. Beszámolójában Gebhardt Csaba ügyvezető elmondta, 
hogy a kft. alaptevékenysége 2011. március 1-től megválto
zott, a pécsváradi vár hasznosítása mellett alapvetően a város- 
üzemeltetés feladatok ellátása lett. Ezen belül elég sokrétű a 
feladatellátás, a köztisztasági feladatok, közterületek takarítá
sa, gondozása mellett; virágoskertek megújítása, fenntartása, 
karbantartása, a fűnyírás, kiszáradt fák kivágása, az utcabúto
rok karbantartása is feladatuk. A közhasznú foglalkoztatásba 
bevont dolgozók munkájának irányítása, koordinálása mel-
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lett, a köztéri hulladék kezelése, az önkormányzati ingatlanok 
köztük a város középületeinek üzemben tartása és hasznosítá
sa, és környezetének rendben tartása, a temető üzemeltetése. 
Téli időszakban hó eltakarítás, síkosság-mentesítés és a gépi 
hó tolás, tavasztól-őszig a felszíni csapadék- és belvíz elveze
tési árkok, átereszek tisztítása karbantartása, önkormányzati 
útfenntartás, út- járdaépítés, valamint állati tetem kezelésével 
kapcsolatos feladatok mind-mind a kft. hatáskörébe tartoz
nak. Voltak olyan feladatok, amelyeket nem lehetett ütemezni, 
így készült el a Gesztenyés utcai óvoda csapadékvíz elvezeté
se, múzeum épület (volt patika) drénezése, várkert rendezése, 
uszoda burkolatjavítása.
Gazdálkodásról az ügyvezető elmondta, hogy a kft. nettó ár
bevétele 40.896.344,- Ft volt, melyből 31.200.000,- Ft a telepü
lés által városüzemeltetési feladatokra átadott támogatás, a vár 
üzemeltetéséből származó bevétel 4.348.281,- Ft, ezen felül a 
Művelődési Központ közösségi helyiség kialakításából szár
mazó bevétel 2.173.000,- Ft volt. 2011. június hónapban tör
tént megállapodás alapján a kft. irodája ad helyet a Dél-Kom 
Kft. helyi ügyfélszolgálati képviseletének, melynek havi bérleti 
díja 12.000,- Ft. Ebből származó bevétel összesen 84.000,- Ft. 
A kft. 2011 augusztusától vette át a vár teljes körű üzemel- 
etetését. Ezzel kapcsolatos feladatok a következők voltak: a 
szállodai rész elektromos hálózatának részbeni felújítása, tűz
védelmi rendszer kialakítása, telefon, internet bevezetése, iro
da és tárgyaló kialakítása, palotaszárny ablakainak részleges, 
valamint a lépcsőház falfelületeinek javítása, mázolása, eszköz 
beszerzés (ágynemű, evőeszköz, kerti bútorok, hűtő stb.) A 
vár közmű költségeinek rendezése a szolgáltató lassú ügyin
tézési rendszere miatt áthúzódott a 2012 évre, ennek várható 
teljes költsége 1.800.000.- Ft. A fent említett munkálatok be
fejezését követően augusztus második felétől fogadnak szálló 
vendégeket, és működik az éterem is.
Hohmann István pozitív véleményét fogalmazott meg a vár 
környezetében bekövetkezett változásokkal kapcsolatban, 
majd kérdéseket fogalmazott meg. Gebhardt Csaba válaszá
ban elmondta, hogy a várossal megkötendő szerződés jelenleg 
készül. A várral kapcsolatban beszélt arról, hogy szerinte egy 
kézben kell lenni a vár üzemeltetésének ahhoz, hogy követ
keztetéseket lehessen levonni a gazdálkodással kapcsolatban. 
A szállót és éttermet a legminimálisabb szinten sikerült felsze
relni, ma már gond nélkül meg tudnak tartani egy 120 fős la
kodalmat. A szálloda maximálisan 70 fő fogadására alkalmas. 
Folyamatos javítások, festések szükségesek. Év végére kiderül, 
hogy érdemes-e továbbra is a város működtetésében tartani 
a várat.
A külső megrendelők munkáival kapcsolatban Gebhardt Csa
ba az válaszolta, hogy csak válogatva tudnak elvállalni felada
tokat, ugyanis nincsenek meg hozzá az eszközeik. A lehető
ségeket keresik folyamatosan, de csak alapfeladataik ellátása 
után vállalhatnak pluszt. Dr. Biró Ferenc elmondta, hogy a 
Város vezetése is érzékenyen figyel a várra, főleg a gazdálko

dásra. Jelenleg két olyan pályázat van melyeket lehetőséget 
biztosítanak a vár felújításának folytatására. Zarándokút pá
lyázat kb. 40 m, míg a másik egy 300 m Ft-os pályázat. Az 
utóbbit augusztusban kell benyújtani, míg az elsőnek a hiány
pótlása most folyik.

Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai
nak hatályon kívül helyezése
Dr. Fenyvesi János jegyző tájékoztatta a képviselő-testület 
arról, hogy 2012. április 15-től egy jogszabályváltozás követ
keztében megszűnt az önkormányzatoknak azon joga, hogy 
szabálysértési ügyekben eljárjanak. Ezt követően az ilyen ese
tek a Megyei Kormány Hivatal illetékességébe tartoznak. A 
bejelentéseket is oda kell megtenni, a bizonyításhoz szükséges 
igazoló dokumentumokkal együtt.

2011 évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet
előterjesztése
Dr. Bíró Ferenc polgármester ismertette a mérleg főszámait. 
Pécsvárad Város Képviselőt-testületé, Polgármesteri Hivatala 
és Intézményei együttes zárszámadását 1.104.686 ezer forint 
bevétel és 1.099.321 ezer forint kiadás teljesülésével ezen be
lül az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapította meg és 
fogadta el a képviselő-testület.

személyi juttatások 410.240 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok 105.491 ezer Ft
dologi és egyéb folyó kiadások 334.796 ezer Ft
pénzeszköz átadások, támogatások 84.276 ezer Ft
hitelek, kölcsönök törlesztése 39.287 ezer Ft
felújítási és felhalmozási kiadások 122.550 ezer Ft
függő, átfutó kiadások 2.674 ezer Ft

Elfogadta a testület a közbeszerzési statisztika összegzését, 
mely a 2011 évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokat tar
talmazza.

Dr. Bíró Ferenc polgármester tájékoztatta a testületet a Felvi
dékről, Garamszentgyörgyről érkező delegáció vendéglátásá
val kapcsolatos teendőkről.

■ Kápolna Kultúra ■
AZ ELMARADT ELŐADÁS ÚJ IDŐPONTJA:

2012. június 19. kedd, 18.30 óra

Vétnéndi Német Nemzetiségi Énekkar
Az együttes 1965-ben alakult, azóta is fő feladatának tekinti az 

ősi dallamok megtanulását, azok továbbvitelét. Tatabányán, 
Veszprémben és Bonyhádon is az országos fesztivál döntősei

voltak, két alkalommal fesztiváldíjat nyertek.
Vezetők: Emmert József és Horváth István 

\ BELÉPŐJEGYEK: 300,- Ft ■"
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

2012. május
• Május első vasárnapja az Édesanyáké. Az alsó tagozaton több 
osztály diákjai is kis műsorral, saját kezűleg készített ajándékkal 
köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.

• Május első felében felső tagozatos kollégáink a leendő ötödik 
osztályokban órákat tekintettek meg.

• Az alsó tagozaton az év végi hangos olvasás felmérések is e 
hónap folyamán zajlottak.

• A leendő első osztályos tanító nénik az óvodában vettek 
részt különböző foglalkozásokon - így szeptemberben már 
ismerősként üdvözölhetik új kisdiákjaikat. Május közepén az 
ovisok viszonozták a látogatást a jelenlegi első osztályokban - 
így kipróbálhatták, milyen is iskolásnak lenni.

• Iskolánk tanulói május 10-én délután papírgyűjtésen vettek 
részt. Az alsó tagozatosok összesen 7729 kg, míg a felsősök 
8496 kg papírt gyűjtöttek. Köszönjük az aktív részvételt mind a 
szülőknek, mind a gyerekeknek!

• Május 14-én, Matesz Kornél 4. a osztályos tanulónk a Pusz
tabányán megrendezett Erdészeti Konferencián szavalatot 
adott elő. Köszönjük neki és felkészítő tanárának, Wagnerné 
Rozmer Anikó kolléganőnek a munkáját.

• Május 16-án délután napközis tanulóink a művelődési ház
ban megtartott „Ludas Matyi” című színi előadást nézték meg.

• Az országos kompetenciamérés május 30-án zajlott isko
lánkban. 4., 6. és 8. évfolyamos tanulóink magyar nyelvből és 
matematikából írtak teszteket. Iskolánk többi diákja ugyanezen 
a napon kiránduláson vett részt. (A felmérést írók június 1 -jén 
pótolták be a kirándulást.) A negyedikes gyerekek a német 
kompetenciatesztet egy későbbi időpontban, június 7-én írták 
meg.

• Május 18-án Budapesten tartották a VIII. Német Nemzetisé
gi Vers- és Prózamondó Verseny országos döntőjét. A helyszín 
idén is a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium volt, ahol 
157 versenyző 9 kategóriában mérte össze tudását. Iskolánkat 
Kleisz Bálint 8. b osztályos tanuló képviselte, aki a rangos 
versenyen 3. helyezést ért el. Gratulálunk neki és felké
szítőjének, a nagymamájának, Papp Józsefnének! Bálint 
ezen a versenyen, ebben a kategóriában - idén immár 
negyedszer - egy véméndi történetet adott elő nyelvjá
rásban, és szerzett hírnevet iskolájának.

• Május végén iskolánk 3 diákja utazott Ausztriába egy 
nemzetközi rajzpályázat díjkiosztó ünnepségére. Hédi 
Vivien, Solti Réka 7. a és Patócs Marcell 7. b osztályos ta
nulók 2 napot töltöttek Feldbachban. Felkészítő tanáruk: 
Kárász Rózsa.

• Zsáli Zsombor 5. b osztályos tanuló képviselte Baranya 
megyét a Mezőtúron megrendezett háromnapos Kaán 
Károly Természetismereti Verseny országos döntőjében. 
Zsombor a terepismereti versenyben 2. lett, a prezentáci
óval szemléltetett kiselőadásával a 3. helyen végzett. Ösz- 
szesítésben az előkelő 4. helyet szerezte meg. Felkészítő 
tanára Major Józsefné.

• Az Országos Hermán Ottó Levelezős Természetismereti 
Verseny döntőjébe iskolánk 5 tanulója jutott be: Bayer Maja
5. a, Horváth Ákos 5. b, Ömböli Gréta, Patócs Marcell és Vö
rös Blanka a 7. b osztályból. Felkészítő tanáruk Major Józsefné 
volt.

• A szedresi Lovas Udvarház rajzpályázatot hirdetett a ló gon
dozása, tartása, lovas élmények témakörben. A zsűri a beérke
zett csaknem kétezer rajz közül Künsztler Dóra 8/A osztályos 
tanuló munkáját választotta ki a kiállításra.

• Június 7-én fogadta dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad Város polgár- 
mestere azokat az általános iskolásokat és pedagógusaikat, akik 
ebben az évben valamely tantárgyban kiemelkedő tanulmányi 
eredményt értek el. Az eseményen vehették át az Erdősi Tibor 
Baráti Kör díjait is. A Szondi József díjat a matematika, a dr. 
Péter Károlyné díjat a magyar nyelv és irodalom területén ki
válóan teljesítő diákoknak, az Erdősi Tibor díjat tanáraiknak 
ítélik oda a tantestület javaslata alapján.

2012-ben 
Szondi József díj:
l.évf. Horváth Zsófia, 2.évf. Sulyok Lilla, 3.évf. 
Ottlakán Amira, 4.évf. Lébenthal Kristóf, 5.évf. Zsáli 
Zsombor 6.évf Poller Péter, 7.évf. Vörös Blanka 8.évf.
Poller András

dr. Péter Károlyné díj:
l.évf. Szép Patrik, 2.évf. Gál Bianka, 3.évf. Pongrácz 
Dávid, 4. évf. Matesz Kornél, 5.évf. Zsáli Zsombor,
6.évf. Szűcs Zsaklin, 7.évf. Vörös Blanka, 8.évf. Bálint 
Benjámin

Erdősi Tibor díj:
alsó tagozaton: Wagnerné Rozmer Anikó (magyar 
nyelv és irodalom), Tolnai Zoltánné (matematika) 
felső tagozaton: Szabó Gyöngyi (magyar nyelv és iro
dalom), Lászlóné Auth Mária (matematika)

összeállította: Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi

Az iskola tanulói a nemzetközi rajzpályázat ausztriai díjátadóján
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BARANYA MEGYEI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS 

ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PÉCSVÁRADI TAGINTÉZMÉNYE

Költészet napja
Diákjaink rendhagyó módon emlékeztek 
meg idén a költészet napjáról. A csapatok 
a délután folyamán, izgalmas irodalmi 
kalandozáson vehettek részt. A játéksza
bályok ismertetése után a különböző ál
lomásokon, érdekes feladatokat oldhattak 
meg. Többek között, vers- és kép egyezte
tését, keresztrejtvényt és totót tölthettek 
ki, képeket rakhattak össze József Attila 
életének főbb eseményeiről és találós kér
désekre válaszolhattak. A nyertes csapa
tok jutalomban részesültek. Jó hangulatú, 
vidám délután volt!

„Mesés élmény”
Április közepén izgalmas és vidám dél
előttöt töltöttek diákjaink a Bóbita Báb
színházban. A patinás épület falai méltó 
helyet adnak báb-és rajzkiállításoknak. 
Árnyjátékkal és interaktív zenés bemu
tató foglalkozással gazdagított előadást, 
Prokoíjev: Péter és a farkas című alkotását 
nézhették meg. Mindenki számára köny- 
nyen érthető, élvezhető és az alaptörténet 
végkicsengése ellenére, vidám hangulatú 
előadás volt. A bábjáték végén az egyik he
gedűművész mutatta be gigantikus méretű 
díszletelemeken a szereplők és hangszerek 
kapcsolatát, majd elemezték a zeneműben 
betöltött szerepüket. Az előadás végén a 
közönség is bekapcsolódhatott tapssal, 
dobolással a „zenealkotás” folyamatába. 

Belső továbbképzés
A tagintézmény önálló általános iskolai 
munkaközössége áprilisi belső tovább
képzésének témája az egészségnevelés 
módszertana volt. Fischernp Virág Éva a 
Baranya Megyei Kormányhivatal munka
társa tartott érdekes előadást és a gyakor
latban is használható módszertani ötlete
ket. Nagyon jól használható segédanyagot 
és a témával kapcsolatos irodalmat adott 
a munkaközösségnek, valamint felaján
lotta, hogy filmeket kölcsönözhetünk ki 
a könyvtárukból. Sokat tanultunk és az új 
ismeretekkel felvértezve színesebbé tesz- 
szük az egészségnevelést, legelőször a tan
év utolsó hetében tervezett „Zöld napok” 
egészségvédő programján..

Gyermek Művészeti Fesztivál
Több darabbal készültek színjátszó szak
köröseink az tanévben, ezek között ki
emelkedik a Ludas Matyi című előadás. A

produkció előválogatáson vett részt és be
jutott Kecskemétre, az országos fesztivál
ra. Reményeik szerint ez találkozási lehe
tőséget és színvonalas fórumot biztosít a 
tehetséges általános iskolás diákok számá
ra. A Ludas Matyi című tematikus szül
és bábjátékot nagy sikerrel mutatták be a 
szakkörös tanulók áprilisban, a mohácsi 
gyermekotthonban és Komlón a székhely 
intézményben, valamint május közepén a 
művelődési központban a pécsváradi álta
lános iskolásoknak is. A kecskeméti dön
tőn, ahol az ország valamennyi alapfokú 
művészeti iskolája képviseltette magát, 
kimagasló teljesítményéért arany minősí
tésben részesült tematikus játék, színjáték 
kategóriában.

Májusfa az intézmény udvarán
Új hagyományt akarnak teremteni a 10. 
osztályosok, májusfát állítottak és köré 
műsort és jó programot szerveztek. Sokan 
érdeklődtek, szülők, más intézmények 
munkatársai és természetesen a tanulóif
júság érdeklődve fogadta a már-már kive
sző hagyományt.

Raj zpályázat- sikerek
„Szelek szárnyán” címmel hirdetett rajz
pályázatot a Duna- Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság és a Szivárvány Gyermekház 
a megújuló energiák népszerűsítése céljá
ból.
A 8. csoport diákjai meghívást kaptak a 
kiállítást megnyitó díjátadó ünnepségre. 
A szervezők elismerték a beküldött érté
kes rajzokat, technikai eszközöket, fényes 
dekorációs-kartonokat, rajztömböt vehet
tünk át jutalmul. Ezek újabb lendületet ad
nak a következő pályázat elkészítéséhez. 

Sportélet
Április 19-én Siklóson rendezték az erő
emelő, darts, bocsa versenyeket. Az in
tézmény diákjai közös csapatban verse
nyeztek. Tagintézményünk diákja Bogdán 
Gábor faműves növendék, az erőemelésen 
saját kategóriájában az első helyezést érte 
el.

Ország futás a gyerekek jövőjéért 
11. Drogmentes Magyarországért 
Maraton
Nagy örömmel csatlakoztak idén is e 
nagyszerű mozgalomhoz iskolánk diák
jai és nevelői. A május 10-i programon a 
drogprevenciós előadással elgondolko

dásra késztették a tanulókat, hozzásegítet
ték őket ahhoz, hogy a bódítószerek hasz
nálatára NEM-et tudjanak mondani.
A tájékoztatás után, mi is lefutottuk a 
programhoz tartozó távot. A résztvevők 
egy különleges oklevelet vehettek át a 
Drogmentes Magyarországért Maraton 
résztvevőoként.

Word Harmony Run
A Világharmónia Futás az emberiség leg
nagyobb civil kezdeményezése a békéért, 
máig több mint 140 országba jutott el. 
Május 25-én ezen a nagyszabású rendez
vényen vettünk részt, Budapesten a Budai 
várban a pécsváradi tagintézményből 65- 
en.
A program keretén belül egy különleges 
gyerek rekordot szerveztek, mely össze
fogta a sportot, a kreativitást és a játékot. 
Az ország minden tájáról érkező csopor
tok egy közös nagy mandalára tűzhették 
fel saját készítésű papírvirágaikat, majd a 
kijelölt távot futhatták le és kipróbálhatták 
a „ HintaYO” óriás hintázó hajót, melyet 
közös erőfeszítéssel tudtak mozgásba hoz
ni. A Szent György téren felállított színpa
don sokszínű, érdekes műsorokkal szóra
koztatták a közönséget. A nap jó hangu
latban, vidáman telt.

Megmentettük Fionát!
Gyereknap a suliban
Idén kicsit rendhagyó volt a gyermeknap. 
A tantestület rendezte programon, a diá
kok izgalmas kalandokban vettek részt az 
óperencián túli meseországban.
Szőke herceg elrabolta Shrek menyasszo
nyát Fionát, akit a gyerekek - természete
sen mint mesehősök - kiszabadítottak. A 
célban ajándékok és sütemény várt min
den sikeres lovagra.
A program zárásaként rendőrségi bemu
tatón vehettek részt, próbára téve ügyes
ségüket. Feledhetetlen délutánt töltöttünk 
együtt.

Pedagógusnap Komlón
Ebben a tanévben a komlói polgármester 
meghívására a komlói színházban kép
viselte a pécsváradi tantestületet néhány 
kollégánk. A város nevében megköszönték 
az egész évi munkánkat, majd a Súgólyuk 
színház adott színvonalas műsort.

Összeállították: Bayer Zoltánná, Békés Anna
mária Kolmann Éva, Mesterné Magyar Andrea
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ÉLMÉNYVÁR
PÉCSVÁRAD

ahol számos ÉLMÉNY 
VÁR!

A PÉCSVÁRADI VÁR KFT.
<X>OOOOO<XXX>OOO<XXXX>C>OOO<XXXX><XXX><XXX>O<XXXXXXXX><XXX>

Ismét nyitva az 
ISTVÁN KIRÁLY ÉTTEREM

keddtől vasárnapig 10-20 óra között.

Vacsoraestekkel, gasztronómiai progra
mokkal várjuk kedves vendégeinket! 

Vállaljuk családi és hivatalos rendezvé
nyek lebonyolítását, de szívesen látunk 
minden vendéget akár csak egy finom 

kávéra a gyönyörű várteraszon!

Ballagás, osztálytalálkozó, születésnapi 
zsúr, vendégfogadás - mi lehetne mél
tóbb környezet, mint az ezeréves vár?

Még teljes pompájukban nyílnak a 
levendulák a várudvaron - ne hagyják 

ki a szemet-orrot gyönyörködtető 
látványt!

(fotó az utolsó oldalon)

PROGRAMAJÁNLÓ

Június 22. Kiállításbezáró 
Csizmadia László kiállításának ünnepé
lyes zárása - tárlatvezetéssel, filmvetítés
sel, beszélgetéssel, melyet a Szent Iván-éj

alkalmából tűzgyújtás zár 
Asztrik apát terem, 19 órától

Június 29. Bencsik István Kossuth- 
DÍJASSZOBRÁSZMÜVÉSZ KIÁLLÍTÁSÁ

NAK MEGNYITÓJA
Szent László terem, 17 óra

Június 30. A Vár Napja 
Egész napos színes forgatag: gyermek- 
programok, vezetett várséta, várvásár,

„várkarolás”; ínyencségek

Július 8. Várvásár 
Várudvar; 9-14 óra

HŐSPRÓBA
Minden szombaton és vasárnap ismét 

várja Asztrik apát a hősjelölteket!
A tavaly útjára indult program 

Pécsváradon volt a legnépszerűbb, 2012- 
ben is érdemes újra próbát tenni!

7720 PÉCSVÁRAD, VÁR U. 45.
Tel: 72/671-235, 30/3878435, 30/2206

E-mail: kolostorvar@gmail.com 
www.pecsvarad.info.hu

A pécsváradi vár, benne a szálloda és múzeum, 1996-ban került megyei tulajdonból 
szabadpiacra. Pécsvárad Város Önkormányzata úgy döntött, hogy megszerzi az üze
meltetési jogokat, valamint 12 millió forint + ÁFA áron kivásárolja a szálloda bútorza
tát a Mecsek Touristtól. A képviselőtestület ekkor alapította meg a Pécsváradi Váradi 
Vár KFT.-t, a vár üzemeltetésére és a vár állóeszköz-amortizáció leírására. Az első két 
évben Gállos Orsolya önkormányzati képviselő volt az ügyvezető. 1998-tól az ügyveze
tői feladatokat Vértes László önkormányzati képviselő vállalta el. Ebben az időszakban 
történt a konyha, fűtés rendszer és palotaszárny részleges fejújítása, és ezzel vált ismét 
látogathatóvá a vár. 2002-ben új törvényi előírás miatt, mely szerint önkormányzati 
képviselő nem vehet részt az önkormányzati gazdasági társaság munkájában, vette át 
Horzsa Zoltán a cég vezetését, aki azt egész a tavalyi év szeptemberéig látta el. Ebben 
az időszakban a KFT. a vár bérbeadása mellett a városban végzett kivitelezési munkák 
során keletkezett hasznot is a település javára fordította.

2009 tavaszáig a kft. egyszemélyes vállalkozásként működött, az év februárjában előbb 
a városmarketing munkatárs, majd márciusban négy múzeumőr került alkalmazásba. 
2011 tavaszán bővült az ellátandó feladatok köre és tovább növekedett az alkalmazot
ti létszám. A meggyarapodott tennivalók miatt Horzsa Zoltán helyére, aki addig is a 
Pécsváradi Vízmű KFT. vezetése mellett volt a Vár KFT. ügyvezetője, vették fel Gebhardt 
Csabát.

Az elmúlt évben az átlagos alkalmazotti létszám tíz fő volt, ebből 4 fő múzeumőr, akik 
a várban található kiállítások felügyeletét látják el, a turistákat tájékoztatják. A többi al
kalmazott feladata részben a vár működtetésével, részben a városüzemeltetetéssel kap
csolatos, alkalmanként külső munkákat csinálnak. Az alkalmazottaik között található 
kőműves, lakatos, festő szakembereknek köszönhetően bevételt teremtő kisebb építé
si, javítási munkákat végeztek. Ilyen volt az elmúlt évben a művelődési központ vizes 
blokkjának felújítása, az uszoda, sportcsarnok öltözőinek burkolat javítása, részt vettek 
az óvoda és iskola építés előkészítésében, az épületek elbontásában. A cég feladatkörébe 
tartozik a közhasznú foglalkoztatásba (Start) bevont dolgozó irányítása, munkájuk ko
ordinálása, az esetleg megmaradt szabad kapacitásukat tudják a város közterületeinek 
rendezése során felhasználni

Az 1996 utáni időszakban három bérlő követte egymást a várban, 2011-ben született 
döntés arról, hogy a település saját kezébe veszi a vár sorsát. A már 2009 óta sikerrel 
működtetett múzeum után 2011 júliusában vette birtokba az önkormányzat a szállodai 
területet, ahonnan az előző bérlő augusztusra vitte el saját berendezéseit, eszközeit. Ettől 
az időszaktól kezdte meg azokat a munkálatokat a Vár KFT., amelyek elengedhetetlenek 
voltak a megfelelő szolgáltatás nyújtásához. Eleinte az önkormányzattól kölcsönkapott 
edényekkel, az iskolától kapott ágyneművel biztosították a szolgáltatásokat. Augusztus
ra megtörténtek a szükséges karbantartások, festések, leázások javítása; a teljesen hi
ányzó kellékek - konyhaberendezés, ágynemű, étkészlet -pótlása, feltöltése; a bútorok 
javítása, amely lehetővé tette, hogy az étterem és szálloda vendégeket fogadhasson. A 
téli időszakban a vár állapotának fenntartásához elengedhetetlen temperálás mellett ez 
év elejétől további karbantartási munkákat, csapok cseréjét, kisjavításokat végeztek. A 
konyhába került a Vár utcai óvoda konyhaberendezése, megoldva egyrészt a lebontott 
épület konyhájának elhelyezését, másrészt elősegítve a vár konyhai eszközeinek beszer
zését.

Az elmúlt évben szemmel látható volt a köztisztasági helyzet javulása, a település zöld
felületeinek megszépiilése, a várudvar és várkert folyamatos karbantartása. A várban a 
legkülönbözőbb rendezvényeket szervezték meg sikerrel, akár iskolai csoportok elhe
lyezése, a hőspróbák megtartása, vagy 120 fős lakodalom teljes kiszolgálása. A Vár KFT. 
teljes működésének, a vár működtetésének megismeréséhez legalább egy év tapasztalata 
szükséges, amely idő alatt el lehet különíteni a valóban az üzemeléshez szükséges költsé
geket és azokat, amelyek az évek során elmaradt karbantartásokból adódnak. Elmond
ható, hogy a Pécsváradi Vár KFT. eddig sikeresen megoldotta feladatit, reméljük egy év 
múlva további kedvező tapasztalatokról tudunk beszámolni.

mailto:kolostorvar%40gmail.com
http://www.pecsvarad.info.hu
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Új beruházás uniós támogatásból a pécsváradi 
PannonPharma Gyógyszergyártó Kft-nél

folytatás az 1. oldalról

A meghívott mintegy kétszáz vendég 
bejárta a támogatással létrehozott épü
letszárnyat, amely a biofarmácia és az 
ahhoz kapcsolódó fermentációs gyógy
szer-hatóanyag gyártást teszi lehetővé. 
A háromszintes főépületben bővítették a 
raktárkapacitást, közel 400 m2-el növelték 
meg a régi alapterületet, 9 m-es belmagas
sággal. A raktár mögötti részen találhatók 
a biofarmáciás részleg helyiségei, melyek
be légelszívással és befúvással különböző 
nyomáskülönbségek alakíthatók ki a meg
felelő léghőmérséklet beállításával. A tető
téri gépházszinten kaptak helyet a mind
ezek működéséért felelős folyadékhűtők, 
klímagépek és egy külön helyiségben a 
kazánház.
A meglévő épületnek tetőtéri bővítése

ként került kialakításra a fermentációs 
részleg, ahol a különleges légtechnikai 
rendszerek mellett a technológiai beren
dezések működtetéséért felelős tisztagőz 
és sűrített levegős rendszerek is hangsúlyt 
kaptak.
A főépület mellett szigorúan elkülönitve 

épült egy csomagolási feladatokat ellátó 
gencián üzem és egy karbantartási célok
nak helyet biztosító TMK műhely. Az épü
letrész különlegessége, hogy a telek zöld

felületi mutatójának növelése érdekében 
földbe süllyesztve került megépítésre. Az 
épület oldalfali és zárófödém szigetelése a 
legkorszerűbb műanyaglemez hegesztési 
technológiával készült, mely biztosítja a 
belső tér tökéletes szárazságát. A különbö
ző nyomású és hőmérsékletű légállapotok 
itt is igény szerint biztosíthatók.
A telepen található épületek megközelí

tésének és a tehergépjárművekkel kapcso
latos logisztikai feladatoknak az ellátására 
nagy teherbírású burkolt út épült.
A feladatok közé tartozott az épületegyüt

tes ÉK-i vonala mentén húzódó talajbevá
gás statikai szerkezettel való megtámasztá
sa és a felette keletkező nagy mennyiségű 
csapadékvíz elvezetése, melyet egy széles, 
előre gyártott elemekből épített övárok 
biztosít.
Mindemellett még az alábbi infrastruktu

rális beruházások valósultak meg:
• 300 m3 tűzivíz tározó kialakítása,
• Tűzvédelmi jelzőrendszer kiépítése 
. gázellátás és osztó-gyűjtőrendszer

cseréje, bővítése
• kogenerációs rendszer kiépítése az 

energia ellátás biztosítására
• térburkolatok és árnyékolás készítése 

a telephely gépkocsi forgalmának.

A 895. 785.000 Ft-os beruházás tervező
je Winkler György, a generálkivitelezője a 
Pécsváradi Építő és Kereskedelmi KFT, fe
lelős műszaki vezetője Bogos István volt. 
Pallos József Péter köszöntőjében külön 

kiemelte, hogy fontos a vállalat vezetői
nek, hogy helybeli, környékbeli üzemek
nek biztosítson lehetőség szerint munka- 
lehetőséget, ezzel is támogatva a Baranya 
megyei gazdaságot, amely sajnos az elmúlt 
évek során sereghajtóvá vált országunk
ban.
Az üzem Pécsvárad legnagyobb adófize- 

tőjeként is, mintegy 130 főt foglalkoztató 
munkáltatóként is, de magasan kvalifikált 
munkatársai révén is jelentős tényező a 
település életében. Részletes bemutatása, 
koncepcióinak ismertetése a Pécsváradi 
Hírmondóban a későbbiekben is folytató
dik. Bognár Gyöngyvér

Helyi építőipari cég készítette a Pannonpharma közel 900 milliós beruházását
A Pécsváradi Építő és Kereskedelmi KFT elődje 1951-ben alakult, 
azaz idén tölti be a 6l.évét. Ebben a korban az ember már a nyug
díjas életen gondolkozik, azonban a vállalat életét nem a pihenés 
jellemzi. Május végén készült el a Pannonpharma KFT jelentős 
beruházása, melynek rövid bemutatását az átadó ünnepségről 
szóló cikkben olvashatják. Az építés generál kivitelezője a - hely
belieknek még mindig- „kátéesz” volt. Működésére jellemző, hogy 
az építőipari anyagok forgalmazása mellett magánházak felújítási

munkáitól a többszáz milliós beruházásokig végeznek megbízáso
kat. Az idősebbek talán még emlékeznek, hogy településünkön a 
„társasok” és a „szaki” építését is a cég készítette, de szakemberei 
dolgoztak Pécstől Mohácsig, Hosszúheténytől Mágocsig. Az elmúlt 
években is sokfelé vállaltak munkát, többek között Berkesden, 
Zengővárkonyban, Pécsett és természetesen Pécsváradon is ké
szültek épületek közreműködésükkel, de nekik köszönhetik a 
pécsváradiak a templomnál felállított betlehemet is.

Kedves Vendégeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Uszoda 2012. július 
2-tól 2012. szeptember 2-ig ZÁRVA tart. Tervezett 
nyitás: 2012. szeptember 3. hétfő. Kérjük, a nyitás 
időpontját illetően a 72/466-487-es telefonszámon 

érdeklődni szíveskedjenek.
Megértésüket köszönjük!

C---------------------- '------ ---------------------- \
VÉRADÁS

2012. június 21-én 9-13 óra között véradás lesz a műve
lődési központban. Véradásával életet menthet!
Gustaf Edgren, a stockholmi Karolinska Intézet kutató
ja és csoportja vizsgálatában azt állapította meg, hogy a 
rendszeres véradók körében alacsonyabb a rákbetegség és 
a halálozás aránya, mint a nem-véradók között.
\__________________ ___________________/
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Szent György hava...
folytatás az 1. oldalról

Fúvósfesztivál közel két évtizede
Hiába ígért az előrejelzés esőt, ragyogó 
napsütésben négy együttes térzenéjével 
kezdődött április 21-én délután az Ifjúsá
gi Fúvószenekarok Megyei Találkozója az 
Európa téren.
Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad Város polgár- 
mester köszöntője után a Himnuszt az 
együttesek közösen játszották el, majd 
a művelődési központ színháztermében 
megkezdték szakmai programjuk bemu
tatását. Ebben az évben négy zenekar fo
gadta el a szervezők meghívását, ezért az 
elmúlt évektől eltérően a gála sem nyúlt 
az estébe. Neumayer Károly, a zsűri el
nöke értékelte hallottakat és ismertette az 
elért eredményeket. A Sopianae Ifjúsági 
Fúvószenekara a legjobb repetoir díját, a 
Szentlőrinci Ifjúsági Fúvószenekar a te
hetséggondozás díját, a Gyárvárosi Gyer
mek- és Ifjúsági Fúvószenekar a kiegyen
lített zenekari hangzás díját, a Pécsváradi 
Ifjúsági Fúvószenekar a legjobb műsor
összeállítás díját kapta. Tóth Györgyi, a 
Kodolányi János ÁMK főigazgatója zár
szavában kitért a rendezvény megújításá
ra, utalt a zsűri javaslatára, amely a területi 
kiterjesztést javasolta annak érdekében, 
hogy a 18. alkalommal megszervezett ta
lálkozó továbbra is színvonalas, az ország 
fúvószenekarai számára kihívást jelentő 
megmérettetés maradjon.

Öt település, 48 gazda, 139 minta a 
Szent György napi borversenyen

Leginkább pécsváradi és nagypalli gaz
dák mutatták meg nedűiket, de egy- 
egy mecseknádasdi, erzsébeti illetve 
kozármislenyi minta is előfordult a bor- 
bírák asztalán. Havrán István vezetésével 
két bizottság értékelte a beérkezett 139 
mintát, amiből 93 fehérbor és 46 vörös
bor volt. (Ők is és a szervezők is örömmel 
nyugtázták, hogy nyolc-tíz éve folyama
tosan növekszik a leadott borok száma.) 
Ebben az évben a jól sikerült évjárat is 
kedvezett a mustrának, hiszen összesen 
öt bor nem ért el semmilyen fokozatot, 
kizárásra pedig egyáltalán nem került sor. 
A 23 arany fokozatot elért (azaz legalább 
18,51 pontot elért) borok közül a legjobb 
fehérbor Gungl László királyleányka bora,

a legjobb vörösbor Walter Gyula merlot-ja 
lett. Ebben az évben Kreutz János vihette 
el a legjobb olaszrizlingért járó serleget. 
Walter Gyula még egy díjat gyűjtött be, 
2012-ben tíz bemutatott borából 7 lett 
aranyérmes, kettő ezüst és egy bronz, így ő 
lett a legeredményesebb gazda is. Az ered
ményhirdetésen Havrán István rövid érté
kelése után dr. Bíró Ferenc polgármester 
adta át az okleveleket és a kupákat. A bálon 
kezd kiegyenlítődni a nemek aránya, egy
re több hölgy szánja rá magát, hogy párját 
elkíséri, így a Kreutz András főzte ízletes 
töltött káposztát hajnalig „táncolták le” a 
vendégek a Press Zenekar zenéjére.

Városnap
Az elmúlt évtizedekben Pécsvárad védő
szentje, Szent György tiszteletére évről- 
évre több rendezvényt szervezett a mű
velődési központ. A borverseny, a fúvós
találkozó után nyolc éve először tartottuk 
meg a Város Napját. Csizmadia László 
grafikus ötlete nyomán született meg egy 
olyan esemény, amely a pécsváradiaknak- 
pécsváradiakkal valósul meg. A gyönyörű 
környezet, a várkert kínálta magát, és egy
ben a lehetőséget, mellyel az egyik program

rögtön adott volt, a sütés-főzés. Évről-évre 
egyre több baráti társaság, civil szervezet 
települt ki, alkalmanként vendégül látva a 
városba érkező küldöttségeket, vendége
ket. Ebben az évben, talán a hosszú hét
végének köszönhetően, kevesebb csoport 
főzött, a szokásos fellépők mellett azon
ban egy új program csalogatta az érdeklő
dőket. Napokkal korábban megkezdődött 
a „Pécsvárad Lovagjáénak kiválasztása, 
ugyanis csak előzetes jelentkezés alapján, 
a lovagi erények vállalása után kezdhet
ték meg az ötfős csapatok a küzdelmeket. 
Hét próbatétel során kellett rátermettsé
güket bizonyítani, melyek során címert 
készítettek, számot adtak arról, mennyire 
ismerik Pécsváradot illetve történelmét, 
kerestek boszorkányt és kincset, s utalva 
Szent György napjára tereltek állatokat, s 
természetesen legyőzték a sárkányt. Végső 
helytállásként a király színe előtt bajvívás
ban bizonyították hősiességüket. A győz
tes lovagnak és apródjainak méltó jutalma 
a verseny megalkotója és lebonyolítója, 
Kempfné Mayer Szilvia által elkészített 
páncél és kard volt, amelyet helyben ma
gukra is ölthettek a csapat tagjai. 
Természetesen az elmúlt évekhez hason-



XXII. ÉVFOLYAM 5.SZÁM, 2012. MÁJUS-JÚNIUS 9

a természet megújulása, a kultúra, a bor hava

lóan az amatőr művészeti csoportok adtak 
műsort a várkertbe betérőknek. Ebben az 
évben az Eurodance Pécsváradi csoportja 
kezdte meg a programot, majd a Nyugdíja
sok Körzeti Egyesületének asszonyai tán
colták el azt a sárközi karikázót, amellyel 
a nyugdíjas Ki Mit Tud? országos döntőjé
be kerültek. Ezután a Bazsarózsa Dalárda 
néhány tagjával kiegészülve még néhány 
nótára is futotta erejükből. Az általános 
iskolások Lantos Istvánné vezetésével egy 
rövid jelenetet adtak elő Szent György 
életéről, majd a legkisebbek következtek. 
A KJ ÁMK Óvodájának Süni csoportja 
Breitenbach Antalné vezetésével magyar, 
a Hétszínvirág, Napocska és Napraforgó 
nagycsoportosai Mártonná Fetzer Rita és 
Bognár Istvánné, Pannika vezetésével né
met táncokat mutattak be. A művelődési 
központban Novotny Bence irányításával 
edző Zen Bu Kan Kempo csoport harc
művészeti bemutatót tartott világbajnok 
vezetőjükkel. A TÁMOP 3.2.3-09/2 -es 
pályázati támogatással működő másfél 
éves ritmus- és mozgás szakkör tagjai
nak Mesterné Magyar Andrea valamint 
Weintrautné Benács Zsuzsa tanították be 
az ötletes koreográfiát. A Fordán Táncstú

dió tagjai nemcsak szokásos akrobatikus 
műsorukat hozták, hanem egy új stílust 
- a Fashion Dance-t is megmutattak. Bár 
seriff nélkül maradt az Egészségügyi Köz
pont és barátaik tánckara, a country ezút
tal sem hiányozhatott a programból. Egy
re népszerűbb a tombolasorsolás, amely
re számos helyi vállalkozás ajánlott fel 
tárgyakat, szolgáltatásokat. A Pécsváradi 
Big Bánd zenéje Wagner József karnagy 
vezénylete mellett zárta le a jó hangulatú 
napot. A tavalyi évben először megszer
vezett Várad-Futás is a rendezvény része 
volt. Külön tudósítást a 18. oldalon olvas
hatnak.
A megszokottól eltérően nem volt sátor a 
színpad felett, amely a résztvevők vélemé
nye szerint kellemesebbé tette a látványt, 
környezetet. A büfét a várat üzemeltető 
Vár Kft biztosította, a vendégek örömmel 
fogadták a kedvező árakat, kedves kiszol
gálást. A ragyogó napsütés, kellemes idő
járás részese volt a rendezvény sikerének, 
de köszönet illeti azokat, akik fellépé
sükkel színesítették, munkájukat adták a 
programhoz.

kép és szöveg: Bognár Gyöngyvér

A borverseny tomboláját támogatták:

KJÁMK, Gazek munkavédelem, 
Winkler és Társa, Tanyacsárda, 
Bor-Virág, Völgység-Hegyhát Taka
rék, Panonnpharma, EUROSHOP, 
Oriflame- Gonda Ágnes, Mecsekvidéke 
Takarékszövetkezet, Tourinform Iroda, 
Gesztenyés Vendéglő és Zengő Cuk
rászda, Stihl szaküzlet, Mecsek-Drog, 
Schenk Ernőné-zöldséges bolt, Gaz
dabolt, Csinibaba ékszerüzlet, Crystal 
szépség szalon, TomMarket, Várad- 
Coop Kft., Hauk Gábor, STIM-ékszer, 
Bállá Zoltán, Fatalicska Pizzeria, Józsa 
Zoltán, Óvörös Borház, Wagner József, 
Kempfné Mayer Szilvia, ÉLMÉNY- 
VÁR, Bálint Csongor, Nyugdíjasok 
Körzeti Egyesülete

A városnapi tombolát támogatták:

Szalai Béláné - Véméndi Pékség,
Toyota Anyagmozgatás- Szakálos 
György, KJÁMK, Bayerné Andrics 
Aliz, GAZEK Munkavédelem. Winkler 
és Társa Bt, Link Virágüzlet, Baráthe
gyi Gyógyház, Bor-Viág, Völgység- 
Hegyhát Takarék, Pannonpharma 
Gyógyszergyár, SÉVA Divatáru, 
EUROSHOP, Oriflame- Gonda Ágnes, 
Tourinform Iroda, T-COMP, STIHL 
szaküzlet, Mecsek-Drog, Mártusz Fod
rászat, CBA, Mecseki Erdészeti Zrt., 
STIM Ékszer, ÉLMÉNYVÁR
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Felvidéki Nap garamszentgyörgyi 
vendégekkel

folytatás az 1. oldalról

A műsort követő koszorúzáson elsőként 
a Felvidéki Klub képviseletében Füri Fe
renc, dr. Szarka László és Szabó Máténé 
(Malvinka), majd Pécsvárad Városa ne
vében dr. Bíró Ferenc polgármester és dr. 
Hutvágner Rozália képviselő helyezték el 
a megemlékezés virágait. Megkoszorúzta 
az emlékművet a garamszentgyörgyi kül
döttség, Helena Valentova polgármester 
asszony vezetésével és a pécsváradi Német 
Kisebbségi Önkormányzat képviselői is, 
Baumann Mihály és Tóth Györgyi. Virá
gokkal, mécsesekkel és az elmaradhatatlan 
felvidékről, a Garam partjáról hozott kö
vekkel rótták le tiszteletüket azok a magán- 
személyek, akik vagy maguk is elszenvedői 
voltak a történelmi eseményeknek vagy 
azok leszármazottaiként tartják fontosnak 
az emlékezést.
A rendezvény a művelődési központ szín
háztermében Szarka László történész elő
adásával folytatódott. Lebilincselő beszéde 
kevéssé ismert történeti tényekre is rámu
tatott, a felvidéki és sváb származású lako
sok közös sorsáról beszélt és a kitelepítettek 
és leszármazottaik objektív emlékezetének 
fontosságát hangsúlyozta. A délutánt a 
Kodolányi János ÁMK óvodásainak tánca 
színesítette, akik Breitenbach Antalné ve
zetésével magyar táncokat mutattak be. A 
vidám percek után néma csend lett, amikor 
Reményik Sándor versét Bálint Benjámin 
elszavalta.
Az ünnepi műsort követően a meghívott 

vendégek kötetlen vacsorán vettek részt, 
ahol a polgármesterek pohárköszöntőik
ben az emberi kapcsolatok, közösségek 
összetartó erejének fontosságáról beszél
tek, mindketten megköszönték a szervező 
Felvidéki Klub munkáját.
A küldöttség tagjai, akik aznap a Várral és a 
várossal ismerkedtek, következő nap a pé
csi Zsolnay negyedet keresték fel. A két nap 
során a garamszentgyörgyi és pécsváradi 
képviselők egyeztették a folytatás lehető
ségeit, a helyiek pedig meghívást kaptak 
egy fontos eseményre, melynek kereté
ben felavatják a szentgyörgyi közparkhoz 
vezető felújított sétáló utcát. A felvidéki 
tánccsoport pedig a pécsváradiak vendége 
lesz nyáron. A búcsúzás során mindenki 
kedvezően értékelte a kialakult együttmű
ködést, amelyet nem csak a hivatalos - ön- 
kormányzatok közötti - kapcsolat jellemez, 
hanem a lakosok és a civil szervezetek kö
zött létrejött kötelék tesz igazán élővé.

DR. SZARKA LÁSZLÓ BESZÉDE

Hölgyeim és Uraim, 
tisztelt emlékezők!

„Húsvét után néhány nappal a 
szobi állomás határsorompóján 
átgördült a szlovákiai magyar átte
lepítettek első vonata. (...) Ezzel a 
Duna-medencei magyar és szlovák 
néptesten immár elodázhatatla- 
nul megkezdődött az etnikai mű
tét, amelynek gondolatra a kassai 
csehszlovák kormányprogram ki
hirdetése óta igen határozottan ott 
élt a csehszlovák-magyar viszony
ra vonatkozó valamennyi prágai 
és pozsonyi terv, politikai megnyi
latkozás és kormányzati cselekedet 
mögött.” így rögzítette a korabeli 
felvidéki magyar író 1947 tavaszán
a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény alapján folytatódó etnikai tisztogatás 
egyik drámai eseményét. A szlovákiai magyar kisebbség teljes felszámolását célul kitűző 
csehszlovák politika beilleszkedett azokba a háború utáni intézkedések sorába, amelyek 
a térség német és magyar kisebbségeit, köztük a magyarországi svábokat is megfosztották 
jogaiktól, elűzték szülőföldjükről, elkobozták vagyonukat.
Az 1946. februári lakosságcsere-egyezmény is annak az alapvetően elhibázott nemzetálla
mi politikának volt a következménye, amely a kollektív bűnösség elve alapján olyan közös
ségeket és családokat, s velük együtt ártatlan gyermekeket és asszonyokat tett kisemmizetté 
és földönfutóvá, akikkel a történelem a 20. század folyamán többszörösen is csúfot űzött. A 
párizsi békekonferencián 1946 szeptemberében fán Masaryk csehszlovák külügyminiszter 
a törtneti tényeknek igen laza értelmezésével, nemzeti demagógiával jellemezhető nyitó 
beszédében abból indult ki, hogy az adott helyzetben „nincs remény a csehszlovák-magyar 
barátságra vagy a Duna menti békére, ha a szlovákiai magyarok áttelepítését meg nem 
oldják" „Higgyenek nekünk - folytatta Masaryk-, amikor azt mondjuk, hogy nemcsak 
Csehszlovákia, hanem a magyar kisebbség és maga Magyarország, de ugyanígy Közép- 
Európa békéje érdekét szolgálja, hogy e kisebbség problémáját egyszer és mindenkorra az 
általunk javasolt módon megoldjuk.”
A magyar diplomácia az egyoldalú kitelepítést szorgalmazó cseh követelésekkel szemben 
akkor ragaszkodott a „népet földdel együtt” elv érvényesítéséhez, ami az amerikai és angol 
delegációk párizsi elvi támogatásával megtette a maga hatását.
A felvidéki magyarság rövid 20 esztendős kisebbségi korszaka után „Egy közel háromne

gyed milliós magyarul beszélő, igen magas anyagi és szellemi fokon álló embercsoport ok
talan pusztulása, történelmi becsű városaival és virágzó falvaival, civilizációjával hagyo
mányaival, képességeivel és vitalitásával együtt a megsemmisülés veszélyével szembesült.
A Szlovákiából kiutasított és elmenekült demokrata magyarok tanácsának a párizsi béke- 

konferencia elnökéhez intézett 1946. augusztus 19-i távirata agy összegezte a felszámolás
ra ítélt közösség megmaradásának esélyeit: „Tiltakozunk a szlovákiai magyarság kollektív 
felelősségre vonása ellen és ünnepélyesen elvetjük az erőszakos és embertelen módszerekkel 
kikényszerített népcsere elvét. A tartós béke érdekében felemeljük szavunkat a Nemzetek 
Szövetsége által garantált teljes kisebbségi jogvédelem és az Atlanti Charta szellemében 
biztosított emberi jogok mellett. Ellenkező esetben egyetlen igazságos megoldásnak a ma
gyar területeknek a demokratikus Magyarországhoz való visszacsatolását tekintjük, mert 
a népességez föld is tartozik.”
Mi a dolgunk nekünk emlékezőnek, első- másodgenerációs kitelepítetteknek hatvanöt év

vel a kitelepítések megkezdése után? Borítsunk-e fátylat a jogfosztások, meghurcoltatások,
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vagyonvesztések fájdalmára, a szülőföld 
elvesztésének emlékeire? A magyarországi 
új otthon, a magyar-szlovák, magyar-sváb 
együttélés, a régi szülőfölddel való kapcso
lataink tapasztalatai mire tesznek képessé 
bennünket? Örök siránkozásra és elszenve
dett súlyos sérelmeink számonkérésére? A 
porig rombolt Németországba elhurcolt né
meteket, akiknek házaiba afelvidékiekjó ré
szét betelepítették vagy az ellenvagonokkal 
az elhagyott galántai, garamszentgyörgyi, 
alsószeli, kismácsédi otthonaikba beköltöző 
szlovákokat képesek vagyunk-e ugyanolyan 
áldozatnak, földönfutó sorstestvéreinknek 
tekinteni vagy a harag és gyűlölködés em
lékezetét kívánjuk az utánunk jövőkre ha
gyományozni? Biztosan mondhatjuk, hogy 
a kitelepítések óta eltelt évtizedekben a fel
vidékiek nagy többsége képes volt feldolgoz
ni a személyes családi tragédiákat. 
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékezök!
A nagy történelem és családi emlékezet, a 

háborús logika folytatását képviselő győz
tes nagyhatalmak, a megkergült, bosszú
álló nemzetállamok elképzelései jórészt 
kudarcot vallottak. Európa országai ma 
is többségükben soknyelvű államok, és ki
sebbségi jogok kiterjesztése ha lassan is, de 
folyamatosan halad előre. A vagonokba ra
kott, szülőföldjükről elüldözött vagy nem
zetiségük megváltoztatására kényszerített 
kisebbségi magyarok és svábok, magyarok 
és szlovákok egymás mellé kerülve, egymást 
jóban-rosszban megismerve, együtt élve és 
dolgozva, együtt szomorkodva és vigadva, 
egymással házasodva legyőzték a második 
világháború utáni nemzetállami gonoszsá
got.
A Pécsváradra került felvidékiek saját tör
ténelmi hagyományaikat ápolva, elveszített 
szülőföldjükre emlékezve és itt megtalált új 
otthonukat gazdagítva saját példájukkal 
két dologban adhatnak és példát Közép-Eu- 
rópának. A velünk megtörtént történelem 
emlékezetét fenn kell tartani, mert történe
lem, történelmi tudat nélkül az ember vak 
és sérülékeny. Ugyanakkor a fájdalmakkal 
teli, s ezért elfogult emlékek mára letisztult 
emlékezetté, nemes hagyománnyá váltak. 
Az elfogulatlanságra és tárgyilagosságra 
kötelezett nagybetűs történelemben a sérel
mek és harag helyett a Mátyusföldön, a Ga- 
ram mentén éppen úgy, mint Tolnában és 
Baranyában, Békésben és Csongrádban az 
élet folytonosságának adatai és az együtt
élés gyötrelmeinek és sikereinek a tényei 
kerülnek.

Csizmadia László kiállítása nyílt meg a pécsváradi várban április utolsó napjaiban. A 
június végéig látogatható kiállításon nem csak képzőművészeti alkotásai tekinthetők 
meg, hanem az általa „kreatív kiállításnak” nevezett tárlaton bemutatja azokat a ruhákat, 
zászlókat, fegyvereket, eszközöket, amelyeket íjászaton, szakkörök vezetése közben vagy 
a „Hőspróbák” kidolgozása során tervezett és készített el. Életmű kiállításán láthatók 
azok az egyedi testvérvárosi, díszpolgári oklevelek, okmányok is, amelyeket országszerte 
készített településeknek. A zsúfolásig megtelt Szent László teremben néma csönd lett, 
amikor Maczkó Mária Magyar Örökség- díjas népdalénekesnő személyesen Csizihez 
énekelte köszöntését. A műsora után beállt csendben nehezen talált szavakat Gállos 
Orsolya, a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke, aki röviden ismertette a „Kiállítások kortárs 
alkotók munkáiból” sorozatot. Ennek keretében az egyesület az elmúlt években Lan
tos Ferenc és Bizse János
műveiből szervezett ki
állítást, ebben az évben 
Csizmadia László alko
tásai után pedig Prof.
Bencsik István szobrait 
szeretnék bemutatni.
Csizi kiállításának nem
csak születésének kerek 
évfordulója, hanem az 
is aktualitást adott, hogy 
negyedszázada él és al
kot Pécsváradon. Gállos 
Orsolya elmondta, hogy 
nagyon régóta szerették
volna kiállítani a grafi- Képünkön: Aknai Tamás, Csizmadia László, Gállos Orsolya, 
kus munkáit, bemutatni dr_ Bíró Ferenc> Maczkó Mária 
szerteágazó tevékenysé
gét. Szavai után Dr. Bíró Ferenc köszöntötte nemcsak polgármesterként, hanem barát
jaként is a grafikus művészt. A képzőművészeti tárlatot Aknai Tamás művészettörténész, 
a kreatív kiállítást Hegyi Zsuzsa a Magyar Turizmus Zrt Marketing igazgatóságának 
vezetője nyitotta meg. Mindkettőjük szavaiból kicsengett, hogy nemcsak a művészt mél
tatják, hanem az elkötelezett, igazáért mindenáron harcoló aktivistát, környezetvédőt, 
saját elveiből soha nem engedő alkotót. Hangsúlyozták, hogy a fiatalabb generációt nem 
csupán az eszközök használatára oktatja magas színvonalon, de a foglalkozások során 
az erkölcsi tanításra, történelmi háttér megismerésére is súlyt helyez.

Winternitz Ferenc Mohácson élő fotóművész kiál
lítása nyílt meg május elején a KJ ÁMK Fülep Lajos 
Művelődési Központjában. A művész teljes életmű
véből válogatott mintegy ötven kép a portréktól a 
természetképekig örökíti meg pillanatot. Ruppert 
Luca furulya előadása után Dr. Andrásfalvy Bertalan 
nyitotta meg a tárlatot. Beszédében kitért a fotográfia 
kezdeti időszakára, amikor még megkérdőjelezték a 
fotózást, mint művészeti ágat, és határozottan kiállt a 
fotók művészi értéke mellett, példaként hozva a falon 
függő képeket. A kiállítás május 25-ig volt látható a 
művelődési központ emeleti klubjában.

Képünkön: Dr. Andrásfalvy Bertalan és Winternitz Ferenc

Valkó László Munkácsy díjas festőművész, a PTE Művészeti Karának tanára évek óta 
szervez tanítványainak nyári alkotó táborokat Pécsváradon. 2011 nyarán a Samu Géza 
Múzeum adott otthont a növendékeknek, akik az elkészült alkotásaikat a művelődési 
központban május végén nyílt kiállításon mutatják be. A tárlaton Valkó László ismertette 
az elkészítés körülményeit, a tábor előnyeit és röviden bemutatta a kiállított műveket. 
A kiállítás június 22 -ig tekinthető meg.
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“Természeténél fogva olyan valami a vers, amit elő kell adni. 
LEZAJLOTT AZ IDEI Ritmus és hangulat, indulat és érzés.”

Költészet napi Szavalóverseny
A pécsváradi Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelődési 
Központja, Könyvtára, költészet napja alkalmából idén 3. al
kalommal hirdetett szavalóversenyt általános iskolás gyerekek 
számára. A verseny célja: A magyar nyelv szépségének őrzése; a 
költészet, a magyar irodalom megismertetése, népszerűsítése, a 
költészet iránti érdeklődés felkeltése, fellépési, szereplési lehető
ség biztosítása.

A megmérettetést idén közel 200 diák vállalta Pécsvárad és 
környéke (Berkesd, Erdősmecske, Geresdlak, Hosszúhetény, 
Nagypall, Zengővárkony) oktatási intézményeiből. A pécsváradi 
elődöntő március 27-én zajlott. A zsűri tagjai a 3-4. és felsősök 
kategóriájában Dr. Fenyvesi Jánosné, Gászné Bősz Bernadett, 
Mesterné Magyar Andrea, az 1-2. osztályosok csoportjában 
Bátaszéki Ferencné, Vértes Lászlóné, Weintrautné Benács Zsu
zsanna voltak.
A maratoni Válogató után a zsűri 51 szavalót juttatott tovább a 
döntőbe. Már ekkor sem volt könnyű a dolga a bíráló bizottság
nak, a gyerekek nagyon ügyesen felkészültek, szép szavalatokat 
hallhattak a jelenlévők. Akik az elődöntőn tovább jutottak április 
11-én a döntőn találkoztak.
Mindhárom kategóriában a zsűri döntése alapján az első 3 helye
zett könyvjutalomban részesült, és egy közönség díj is átadásra 
került. Az első 3 helyezett fődíja ez évben is, egy ingyenes egyhe
tes nyári olvasótábori nyaralás.
A zsűri tagjai a döntőn: Bősz Zoltánné, Kis Bocz Jánosné, a zsűri 

elnöke Dr. Fenyvesi Jánosné
Nagy öröm számunkra, hogy a gyermekek közül sokan olvasnak 
verset, és szívesen elmondják közönség előtt is. Kellemes élményt 
szereztek a szüleiknek, tanítóiknak és pajtásaiknak. Köszönjük 
valamennyinknek, hogy felkészülésükkel, fellépésükkel élveze
tessé tettétek a költészet napját, itt Pécsváradon. Köszönet illeti 
a felkészítőket is, lelkiismeretes munkájukért. Élmény volt ez a 
délután. Várunk mindenkit a jövő évi szavalóversenyre is. Vége
zetül azt kívánjuk mindnyájunknak, hogy ne csak ezen a napon 
találjunk rá a gyönyörű versekre, hanem legyen időnk máskor is 
rájuk.
Gratulálunk az idei győzteseknek, akik ebben az évben legjobb
nak bizonyultak a jók között, és gratulálunk azoknak is, akik 
most nem nyertek, viszont nagyon szépen és alaposan felkészül
tek.

Arnold Istvánné

Díjazottak:
I. kategória: 1.Balogh Adrién Laura (Nemes Nagy Ágnes: 
Madarak) 2. Ortlieb Szabolcs (Nagy Bandó András: Egérút) 3. 
Fuller Darina (Nagy Bandó András: Öreg Őznek nénikéje)

II. kategória: 1.Domonkos Tamás (Gazdag Erzsi: Szűk eszten
dő, bő esztendő) 2. Matesz Kornél (Nemes Nagy Ágnes: Jero
mos a remeterák) 3. Dobszai Dorina (Nemes Nagy Ágnes: Ki 
ette meg a málnát)

III. kategória: 1. Bálint Benjámin (József Attila: A Dunánál) 2. 
Vörös Blanka (Juhász Gyula: Megy a hajó) 3. Simon Friderika 
(József Attila: Indiában, hol éjjel a vadak)

Közönség díj: Kalmár Előd (József Attila: Az őrült hajótörött)

Részletek Arnold Istvánné köszöntőjéből:
„Ezen a szép versünnepen meleg szeretettel és barátsággal kö
szöntőm a mai verseny valamennyi résztvevőjét: versmondókat 
és kísérőiket, a felkészítő tanárokat, szülőket, a szervezőket és 
minden verset szerető érdeklődőt, mindazokat, aki a magyar 
költészet népszerűsítését szívügyüknek tekintik.
A költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 
óta minden évben április 11-én ünnepeljük Magyarországon. 
Aki szereti a verseket, annak azért ünnep a mai nap, a többiek pe
dig talán megkedvelik. A magyar költészet szinte kiapadhatatlan 
forrás mindazok számára, akik szeretnék megismerni nyelvünket, 
kultúránkat és történelmünket. Mindezek mellett a versek olyan 
élményt nyújtanak, ami meghatározó lehet egész életünkön keresz
tül. A legtöbb embernek van kedvenc verse, ami kézenfogva vezeti 
élete során és segíti eligazodni az érzelmek és a világ dolgaiban. 
Ma mindenhol verset lehet hallgatni: a hírportálok címoldalán, a 
közösségi oldalakon, a rádióban és a televízióban is.
Mi harmadik éve gyűltünk össze itt a Művelődési Házban, hogy 

versmondó versennyel tisztelegjünk a magyar líra előtt. Felhívá
sunkban, három kategóriában hirdettünk versenyt. Alsó tago
zatban I. 1-2. osztály, II. 3-4. osztály III. felső tagozatos iskolások 
részére.
Alsó tagozatban Gazdag Erzsi, Nemes Nagy Ágnes és Nagy 
Bandó András verseit választottuk, felső tagozatban pedig Jó
zsef Attila, Juhász Gyula, és Áprily Lajos költeményeiből lehetett 
válogatni. Mind a hat költőnk évfordulós. A Magyar Költészet 
Napján a legtöbb embernek a klasszikusok jutnak eszébe. Vagyis 
Kölcseytől körülbelül a Nyugat nemzedékéig. Mi úgy gondoltuk, 
hogy a klasszikusok mellett, kortárs vagy majdnem kortárs köl
tők is szerepeljenek

Előzetesben essék néhány szó a költőkről, akiknek a versei elhang
zanak ma délután. A névsorban az első:
Áprily Lajos (1887 Brassó) 125 éve született, tanárként dolgo
zott, jelentős impresszionista költőnk. 12 verseskötete jelent meg 
életében. 1976-ban Budapesten halt meg.
Gazdag Erzsi ifjúsági író, költő, könyvtáros (1912 Budapest) 100 
éve született, munkásságáért 1978-ban József Attila-díjat kapott.
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22 kötete jelent meg. 1987-ben Szombat
helyen halt meg
József Attila (1905. április 11-én szüle
tett, Budapesten) „József Attila költészete 
forradalmat jelentett a magyar irodalom 
történetében. Öröksége sok évtizedre meg
határozta a magyar költészet tendenciáit.” 
írja róla Bókay Antal. Mint említettem, a 
mai költészet napja is az Ő születésnapi 
dátumához kötődik. 75 éve, 1937-ben Ba
latonszárszón hunyt el 32 éves korában. 
Juhász Gyula (1883 Szeged) tanárként, 
újságíróként dolgozott, 11 verseskötete 
jelent meg. 75 éve, 1937-ben Szegeden 
hunyt el.
Nagy Bandó András (1947) 55 éve szü
letett Deszken. Kortárs költő, humorista, 
előadóművész, 1988-ban Karinthy-gvű- 
rűvel jutalmazták munkásságát. Eddig 11 
kötete jelent meg.
Nemes Nagy Ágnes, (1922 Budapest) 90 
éve született költő, műfordító, költői mun
kája mellett a magyar esszéirodalom ki
magasló művelője volt. 1948 Baumgarten 
díjat, 1969-ben József Attila díjat, és 1983- 
ban Kossuth díjat kapott. 1991-ben hunyt 
el Budapesten”

• június 21. csütörtök
» 8 óra Véradás 
» 9-12 óra Mozgáskorlátozott

fogadónap

• június 23. szombat: KJÁMK 
Általános Iskola ballagási ünnepsége

• június 29. péntek: 18.00 óra Prof. 
Bencsik István szobrászművész 
kiállításának megnyitója a várban

• június 30. szombat: A Vár Napja 
(gyerekeknek hőspróba és gabona 
játszóház, várvezetés - Kápolna 
Kultúra koncert, színes műsor, 
„várkarolás”, kézműves bemutató 
és vásár - kóstoló, partnervárak, 
EDEN-társak bemutatkozása)

A külön helyszínnel fel nem tüntetett programok helyszíne a Kodolányi János ÁMK 
Művelődési Központ.

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Gállos Orsolya műfordítói munkásságáért elnyerte a Tone Pretnar-díjat, amit 
június 21 -én vesz át a szlovéniai Velenje városban. Ez a település is egyik színhelye 
a „Maribor - Európa Kulturális Fővárosa” programjának, ennek keretében kerül 
sor az eseményre.

Az elismerést az egyetemi oktatókból álló zsűri a szlovén irodalom külföldi 
tolmácsolóinak ítéli oda évente. A díjazott 40 esztendeje ülteti át magyar nyelvre 
a klasszikusokat és modern írókat, munkáját több ízben elismerték. Maga is 
tanítványa volt Tone Pretnar kiváló szlávistának, aki nagyszerű fordítói életművet 
hagyott maga után.

Ezúton is gratulálunk a rangos elismeréshez!

• július 3. kedd:
» 13 órától Mozgáskorlátozottak 

klubjának vezetőségi ülés
» 14-15 óráig Mozgáskorlátozott 

fogadónap
» 15 órától Mozgáskorlátozott 

klubnap

• július 10. kedd: 16 óra Nyugdíjas 
klub

• július 19. csütörtök: 9-12 óra 
Mozgáskorlátozott fogadónap

• július 20-21. péntek-szombat:
XII. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál a 
sportpályán

Könyvajánló
SCHÁFFER ERZSÉBET: PIPACSVIRÁGOM

A Nők Lapja című hetilap olvasói egé
szen biztosan ismerik Schaffer Erzsébet 
írásait, amelyek az Útközben cimű ro
vatban jelennek meg. A kötet szerzője 
a rovat mottójául - ez a mostani kötet 
ajánló sora is - Simoné Weil gyönyö
rű gondolatát választotta: „Meg kell 
tanulni vágyakozni az után, ami a mi
énk”.
A rövid, többnyire egyoldalas írások 
arról vallanak, hogy szerzőjük nyitott 
szemmel jár a világban, és ha tekinte

tte rátéved akár egy tárgyra, akár egy

pillanatfelvételben rögzült élethely
zetre, azt különös, filozofikus gondo
latfutamok révén kapcsolja egymásba. 
Ezekben a kis történetekben semmi 
rendkívüli nem esik meg, legföljebb 
csak a nyeglén rágógumizó kamasz 
nem adja át helyét a fáradt tekintetű 
idős embernek, legföljebb egy gyerek 
iskola után tétován tévelyeg a körúton, 
netán egy szakadt ruhájú kisfiú, nyo
morék koldusnak álcázza magát. Egy
szóval nem világrengető események az 
írások témái, hétköznapi, akár velünk

is megeshető eset valamennyi. Az Élet 
legszebb nyara; a Két gerezd manda
rin; a Két csaló a körúton; a Biciklin; a 
Fejtett bab; a Báli szezon és a többi tör
ténet éppen emberközpontúságukkal 
ejtik rabul az olvasót. A szerző ugyanis 
tudja a titkot, ismeri az utat, amely „lé
lektől lélekig” vezet, és ha az olvasó kö
veti őt ezen az úton, igazi - maradandó 
élményben lesz része.

A szerző az Olvasó Kör vendége volt 
június 12-én a könyvtárban.
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CIVIL SZERVEZETEK - KÖZÖSSÉGI ÉLET
Mozgáskorlátozottak klubja hírei Nyugdíjas Egyesület hírei

Mozgalmas volt az elmúlt két hónap 
a Mozgássérültek Klubja életében. 
Áprilisi klubnapunk vendége volt 

dr. Bíró Ferenc polgármester úr, aki 
a bennünket érintő változásokról be
szélt elsősorban.
17-én került sor ismeretterjesztő fó

rumunkra, ahol Götzerné Páva Mária 
a komlói Munkaügyi Központ veze
tője, Fleischmann Gábor főosztály- 
vezető a Nyugdíjbiztosítási Igazga
tóságtól, Kátay Zoltán osztályvezető 
az OEP-től válaszolt kérdéseinkre a 
megváltozott munkaképességűeket 
és nyugdíjasokat érintő változásokkal 
kapcsolatban. A fórum Bíró Éva segít
ségével jött létre.
29-én részt vettünk a Városna

pon, ahol kellemes napot töltöttünk 
együtt.
Május 2-án meglepetésprogram

mal indult a hónap. Klubunk Póth 
Józsefné szervezésében először tartott 
férfinapot, nagysikerrel. Rövid, vidám 
műsor és zsíros kenyeres vendéglátás 
közben kellemes hangulatban telt a 
klubdélután. Köszönjük a Nyugdíjas 
Klub asszonyainak a segítségét.
21-én a Mohácsi csoport vendégei 

voltunk Mohácson, a Szent János ho
telben. Finom vacsorával vártak, majd 
kellemes estét töltöttünk újra együtt. 
23-án kirándulni volt csoportunk 

Csokonyavisontán. Bár az idő a várt
nál zordabb volt, ez nem okozott 
fennakadást. Késő délutánig élveztük 
a gyógyvíz kellemes melegét.
A következő időszakban termék- 

bemutatót szervezünk, Geresdlakra 
látogatunk az ottani Nyugdíjas Klub 
meghívására, és részt veszünk a MBE 
Sportnapján.

Egyesületi fogadónap:
Június 21. csütörtök 9-12h 

Július 3. kedd 14- 15h

Klubnap:
Július 3. kedd 15 órától

Augusztusban a sok egyéb prog
ram miatt a klubnap elmarad!

A Nyugdíjas Egyesület Hagyo
mányőrző Tánccsoportja és Asz- 
szonykórusa mozgalmas, szerep
lésekben gazdag időszakot tudhat 
maga mögött.
Május 23-án a nagykozári nyugdí
jasklub megalakulásának 15 éves 
jubileumán, 26-án a Sásdon meg
rendezésre került Nyugdíjasklub
ok Találkozóján szerepeltek.
Elődöntős és középdöntős meg
mérettetés után bekerültek a II.
Országos Nyugdíjas KI-MIT- 
TUD? döntőjébe, melyet Hévízen 
és Keszthelyen rendeztek meg. A
három napos rendezvényen közel 200 műsorszámmal mutatkoztak be a nyugdíjas cso
portok. Népdal kategóriában az Asszonykórus arany minősítést, néptánc kategóriában 
ezüst minősítést nyert. Gratulálunk a szép sikerhez és további eredményes munkát, kel
lemes közösségi együttléteket és nagyon jó egészséget kívánunk nekik. Továbbra sem ül
nek babérjaikon, legközelebbi fellépésük június 23-án a szigetvári Regionális Találkozón 
lesz.

A Nyugdíjas Egyesület 2012 évi nyári kirándulása:
CSERKESZŐLÖ 

2012. június 25-26-27-28.
Rövid program:
Városnézés - KISKUNHALAS (Csipke
Múzeum) - KISKUNFÉLEGYHÁZA 
KUNSZENTMÁRTON (Múzeum,
Szent Márton Nagytemplom, Zsinagóga, 
Körös parti séta, Talmácsi cukrászda) 
TISZAKÜRT1 arborétumban (ha 
szerencsénk van, látjuk a tiszavirágzást) 
KIKŐRÖS találkozás a helybeli

Az Európa tér megújítása pályázati segítséggel
A Család és Közösség Alapítvány évek óta vonja be Pécsvárad lakosságát, fogja össze a 
legkülönfélébb szervezeteket a település érdekében. Nagy siker volt a kezdeményezésé
re és szervezésében létrehozott Ádventi Jótékonysági Vásár. A rendezvény a település 
összefogása, kulturális, közösségi eseménye volt, amelyek bevételét hátrányos helyzetű 
családok támogatására fordították. A városban néhány éve megkezdődött közterek szisz- 
tematikus megújításában, zöldterületek folyamatos gondozásában is nagy szerepük van. 
A Mott tér, a Kossuth tér, megújult kispiac, a vár alatti mosó, mind olyan helyszínek, ahol 
pályázati pénz bevonásával és az elengedhetetlen lakossági összefogással, mára megszé
pült a környezet.
A Pécsvárad Város Önkormányzatának támogatását is bíró alapítvány, most az Európa tér 
és környéke rendbetételébe fogott. Ehhez Leader pályázat révén támogatást nyert, amiből 
a kőfalak felújítását és a patak partján sétány kialakítását tervezik. A patakot elhatároló 
térdfalnak és korlátnak elsősorban a kisgyermekesek örülhetnek, amely szabadabbá teszi 
a gyerekek mozgását, szüleik új padokon pihenhetnek majd. Régi probléma - főleg az 
idősebbek panaszkodnak - a tér közvilágítása, amelynek megoldására további pályázato
kat nyújtanak be. A tér teljes rehabilitációja így sem valósítható meg az alapítvány kura
tóriuma, aktivistái továbbra is számítanak az önkéntes munkát végzőkre és mindazokra, 
akik bármilyen segítséget, támogatást tudnak nyújtani.

képünkön: a Város Napján is bemutatták az 
aranyminősítést érő produkciót

Nyugdíj asklubbal Városnézés 
(Petőfi Sándor szülőháza, múzeum, 
szlovák tájház) KALOCSA (Porcelán 
Manufaktúra, Paprika Múzeum) 

Elhelyezés: Cserkeszőlőn 3*-os, 
szállodában, melyből közvetlen átjárási 
lehetőség van a gyógyfürdőbe. Reggeli és 
vacsora a szállodában.

Érdeklődni: 30/ 39 00 105
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A Pécsváradi Gondozási Központ hírei

Májusban a hagyományokhoz híven ismét 
majálist tartottunk az Idősek Otthoná
ban. Az udvarban megterített asztaloknál, 
zeneszó mellett (Kőberling Jenő harmo- 
nikázott) nagyon jól érezték magukat a 
lakók. A nagy bográcsban finom csülök
pörkölt készült. A házi süteményeket két 
nyugdíjba vonuló dolgozó, Kiss Sándorné 
és Gyöngyös Jánosné hozta, akiket ekkor 
búcsúztattunk, és kívánunk nekik tartal
mas, egészséges nyugdíjas éveket.

Nagyon ritka, szép ünnepi alkalomra ke
rült sor a Gondozási Központban 
Kilár Győző 1952-ben szerzett kohó
mérnöki diplomát a Miskolci Nehézipa
ri Műszaki Egyetem Soproni Karán. Az 
MNE szenátusa, a 2012. május 25. én tar
tott díszünnepségén Gyémánt oklevéllel 
tüntette ki, 60 éves mérnöki munkájának 
elismeréséül, melyet az egyetem dékánja 
adott át. Győző bácsit az Otthon lakói és 
dolgozói is köszöntötték.

Július 26-a Anna napja

Egy régi hagyományt szeretne felúj itani 
a pécsváradi Gondozási Központ, mely 
szerint Szent Anna napja (Szűz Mária 
édesanyjának, Jézus nagyanyjának) tisz
teletére a NAGYMAMÁK NAPJA. 
Ebből az alkalomból július 26-án, csü
törtökön délután 14-18 óráig NYÍLT 
NAPOT tart a Gondozási Központ. Sze
retettel várunk minden kedves érdeklő
dőt, hozzátartozót, önkéntest, aki sze
retné megismerni a pécsváradi szociális 
ellátásokat (étkezés, házi segítségnyúj
tás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
idősek nappali ellátása, idősek bentlaká
sos otthona) vagy csak eljön egy kicsit 
beszélgetni az idős emberekkel.

„ Ma még Tied körülötted minden, 
Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs.
Mert jön egy nap talán nemsokára 
S kihull kezedből minden földi kincs.”

Harmadszor állomásozott Pécsváradon a PTE TDSzK szűrőbusza

Idén is megrendezésre került Sárosi János 
és az Ifjúsági Önkormányzat közös szerve
zésében a Gyerek nap a Dombay-tó part
ján. A kilátogató gyerekek a lovas kocsizás 
és arcfestés mellett egy több állomásos 
játékon is részt vehettek, valamint meg
tekinthették a helyi Kempo szakosztály 
bemutatóját és a kicsik számára szervezett 

Bűvész Showt. 
A nyáron két 
nagy progra
munkra várjuk 
majd az érdek
lődőket, július 
20-21-én a XII. 
Pécsváradi If
júsági Fesztivál 
kerül megren
dezésre, me
lyen a szokásos 
program (rock

est, bál, foci kupa, gyerek programok) 
mellett ha a csillagok állása is engedi is
mét egy sztárvendég látogat el hozzánk a 
Bon-Bon személyében. Augusztus 25-én 
pedig második alkalommal kerül megren
dezésre a Dombay Sound. Ez a két nagy 
program mellett hamarosan ismét elindul 
a mozi klub is az ifjúsági klubban.

Először 2008-ban láthatták a művelődési központ előtt a Térségi Diagnosztikai és 
Szűrő Központ modern kamionját. Abban az évben 750-en vettek részt vizsgálaton 
átlagosan egy fő 3,38 vizsgálaton vett részt, 2010-ben már 895-en vették igénybe a le
hetőséget, az egy főre jutó vizsgálat azonban 2,26-ra csökkent. A megelőzést szolgáló 
vizsgálatokat ebben az évben április második felére ütemezték, azonban a várakozók
kal így sem volt kegyes az időjárás. Nem valószínű, hogy ezért, de a jelentkező szá
ma csökkent, 671-en érezték fontosnak, hogy egészségükre néhány órát, egy félnapot 
áldozzanak. Akik eljöttek, azok is kevesebb vizsgálatra szánták rá magukat, átlagosan 
1,9 vizsgálaton vettek részt a páciensek. A kilenc - szív -és érrendszeri, szem-, nő- 
gyógyászati, bőrgyógyászati, mammográfia, mellkasröntgen, vérvétel és légzésfunk
ciós - vizsgálat szerepe az örökletes illetve nem megfelelő életmód miatt kialakuló 
betegségek időben történő felismerésében, ezáltal a korán megkezdett beavatkozás
ban van fontos szerepe. Ebben az évben is három helyszínen folytak vizsgálatok. A 
művelődési központ előterében lehetett jelentkezni, illetve a bőrgyógyászatra is az 
intézmény egyik helyiségében került sor. (Sajnos, a bőrgyógyászok leterheltsége miatt 
erre egyetlen nap volt.) A szűrőbuszon találhatók azok a berendezések, amelyekkel 
az emlőrák szűrését, a kardiológiai vizsgálatot és a mellkas röntgent lehet elvégez
ni, és itt kapott helyet a vérvétel is. A nőgyógyászaihoz és angiológiai vizsgálatokhoz 
kellett csak egy kis utat megtenni, ezek az egészségügyi központban kaptak helyet. A 
gyermekek ortopédiai és szemészeti szűrését az óvodában oldották meg, összesen 202 
vizsgálat során. A szakemberek által végzett vizsgálatok mellett mind három napon 
a PTE Egészségtudományi Karának hallgatói testzsír és vérnyomásmérést végeztek, 
valamint igénybe lehetett venni COPD szűrést is. Közismert a magyar lakosok rossz 
általános közegészségügyi állapota, azt azonban kevesen ismerik fel, hogy a megfelelő 
életmóddal, a baj időben történő felismerésével a káros következmények csökkenthe
tők, az életminőség romlása megállítható, de legalább is mérsékelhető. Ebben a meg
felelő táplálkozás mellett, a káros szokások elhagyása, az aktív, sportos életmód mel
lett fontos szerepe van-lenne a rendszeres ellenőrzésnek, szűrésnek. Az eredményeket 
a háziorvosoknak küldik meg, náluk lehet érdeklődni néhány hét múlva, illetve azok, 
akiknél további kontrollra van szükség, közvetlenül kapnak értesítést.
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Változások a betegszállításban
Országos napilapok is hírül adták, hogy lemondott az Mentők 

és Betegszállítók Országos Egyesületének(MBOE) elnöke, dr. 
Bíró Ferenc. Lemondásának háttere, hogy egy 2010-es határozat 
értelmében a betegszállítás kettős irányítási rendszerrel műkö
dik, az adatfelvételt ez év május 1 -tői a mentők vették át, akik 
továbbítják az információkat a betegszállítóknak. A döntés nem 
vette figyelembe a másféléves egyeztetésen többször elhangzott 
aggályokat, mely szerint a mentőknek és betegszállítóknak nem 
ugyanazok a feladatai és érdekei. Figyelmen kívül hagyta az elnök 
kétségeit, amely a próbaüzem, tesztidőszak nélkül történő átál
lással kapcsolatban többször hangoztatott. A változás értelmében 
nem az eddig ismert számon lehetett május elejétől kérni az arra 
jogosult páciensek részére a szállítást, hanem az 1820-as közpon
ti országos hívószámon, amely a mentők diszpécser központjá
ban csörgött. Az első hetekben a rendszer nem bírta fogadni a 
megnövekedett terhelést, másrészt a felvett adatok pontossága, 
továbbítása csorbát szenvedett. így alakultak ki azok a helyzetek, 
hogy nem a megfelelő időre, nem a megfelelő helyre vagy épp a 
megfelelő személyért érkezett meg az autó. Fontos megemlíteni, 
hogy az új rendszerben nem a beteg, hanem csak a háziorvos, 
szakorvos vagy kórházi személyzet kérhet OEP finanszírozott 
betegszállítást.

A fenti események részben érintik azt a többtucat embert, akik 
a Pécsváradon működő cégnél dolgoznak és természetesen érinti 
mindazokat a lakosokat, akik valamilyen módon, saját vagy csa
ládtagjaik szállítása révén, igénybe veszik a szolgáltatást. A 2010. 
decembere óta folyó egyeztetések során több kisebb, egy-két-há- 
rom autóval dolgozó, cég volt kénytelen feladni a vállalkozását, 
nem tudta a rosszabbodó finanszírozási feltétetek mellett folya
matosan emelkedő költségeit kigazdálkodni. A pécsváradi SAN- 
AT Kft, amely a Baranya megyei szállítások mellett az országos 
irányítás feladatait is ellátja, 22 állandó és 7 tartalék autóval, kö
zel ötven fő alkalmazottal dolgozik. Az ország többi nagy beteg- 
szállító cégéhez hasonlóan nem fenyegeti a megszűnés veszélye. 
Vezetése és alkalmazottai mindent megtesznek, hogy a megvál
tozott körülmények ellenére a betegek érdekei nem szenvedjenek 
csorbát.
A kaotikus körülmények pozitív hozadéka a betegtaxi rendszer 

feltámadása, mivel ezt a típusú szolgáltatást a beteg közvetlenül 
rendelheti meg a szolgáltatótól, nincs adatvesztés, és a személy ju
tányos átalányáron, időben jut a szükséges kezelésre vagy haza. 
Valószínűleg a cikk megjelenésének időpontjára teljesen beüze

melték az új szisztémát, a kezdeti nehézségeket legyőzte a tapasz
talat és mindazok, akiknek igénybe kell venni a szállítást további 
hátrányt nem szenvednek.

Negyedik városi úszóverseny
A Kodolányi János ÁMK Tanuszodája

2009 áprilisában hirdetett először úszó
versenyt egyrészt az uszoda népszerűsí
tésére másrészt, hogy az egészséges élet
módra felhívja a figyelmet. Abban az év
ben a település intézményeiből, cégeiből 
összesen 15 csapat nevezett. Mindkettő 
következő évben 11-re csökkent a jelent
kezett csoportok száma, ám szerencsére 
idén megfordult a tendencia, 14 társa
ság vállalta a megmérettetést. Örömre 
ad okot az a tény, hogy egyre több olyan 
csapat nevez, amelynek tagjai gyerekek, 
a pécsváradi tanuszodában tanultak-ta- 
nulnak úszni, vagyis kezd kialakulni egy 
olyan réteg, akinek az úszás beletartozik a 
hétköznapjaiba. Ugyanakkor sajnos ebben 
az évben nem indultak olyan „nagy” csa
patok, amelyek az első évben még a do
bogó valamely fokán álltak (Agrover, Or
vosok), jelenlétük tovább fokozta volna a 
mindvégig izgalmas verseny hangulatát. A

legjobbnak - nagyon szoros csatában- a II. 
Béla Középiskola gárdája bizonyult ismét. 
Az első két évben veretlen középiskolás
oknál tavaly az uszoda-művelődési köz
pont csapata mellett az általános iskolá
sok is gyorsabbak voltak, ebben az évben 
azonban visszavágtak az elszenvedett ve
reségért. Jellemző a kiélezett küzdelemre, 
hogy az elmúlt években elegendő volt az 
elsőnek 1:01 perc fölötti időt úsznia, idén 
az első négy csapat ez alatti eredményt ért 
el. Ebben az évben már ki lehetett volna 
osztani a „Legjobb szurkolótábor” díját is, 
mert a „Vizicsikók” drukkolói méltán ki
érdemelték volna lendületes és sportszerű 
buzdításukkal.
A szervezők bíznak benne, hogy a részt

vevők száma a következő években is emel
kedni fog, még többen indulnak a verse
nyen. Nem titkolt cél, hogy egyre többen 
ismerjék fel az úszás jótékony hatását, vá
lasszák a sportolásnak ezt az ágát.

EREDMÉNYEK:
4x25tn-es csapatverseny
I. II.Béla Középiskola 1:00:28, 2. KJÁMK 
Általános Iskolája 1-es csapat 1:00:53, 3. 
Hélix SE 1:00:59, 4. Generáli 1:00:60,
5. PannonPharma 1:07:18, 6. SF KFT 
Búvárszivattyú üzem 1:08:22, 7. Uszoda- 
Művelődési központ 1:13:82, 8. KJÁMK 
Általános Iskola 2-es csapat 1:15:22, 9. 
Pécsváradi Spartacus Sportkör 1:22:44,
10. Polgármesteri Hivatal 1:22:44,
II. Vizicsikók 1:25:47, 12. Kresz és Fiedler 
Kft 1:30:19, 13. Hélix Törpék 1:36:22,
14. Suta Róka 1:51:16

Egy levegővétellel megtett távolság: 
Lányok: 1. Hering Vivien 36m, 2. Bognár 
Gyöngyvér 32,6 m, 3. Fábián Evelin 25 m 
Fiúk: 1. Oberling József 35,1 m, 2. Verese 
Máté 29,1 m, Scheich Tamás 25 m 

25 m-es gyorsúszás
Lányok: 1. Schnell Bianka 15:19, 2. Fábi
án Evelin 15:22, 3. Hering Vivien 16:15 
Fiúk: 1. Verese Máté 12:47,2. Császár 
Csaba 12:85, 3. Bálint Benjámin 13:50

A HÓNAP RECEPTJE

Eperbomba
6 tojásból tepsiben piskótát készítünk, megkenjük eperlekvárral és feltekerjük. 0,5 liter tejszínt 1 cs. habfix 
hozzáadásával habbá verünk, 25 dkg epret kevés cukorral péppé törünk és a tejszínhez adjuk. Egy öblös 
tálat folpack fóliával bélelünk, a piskótatekercs szeletekkel kirakjuk. 0,5 kg epret apróra összevágunk és a 
tejszínhabbal felváltva rétegezve a tálba tesszük. 1 éjszakát állni hagyjuk, tálra borítjuk, leszedjük a fóliát és 
tortaszerűen szeleteljük.
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Nyári Táborok Pécsváradon
Közeleg a nyáridő és ezzel a vakáció. Szülőknek, gyerekeknek egyaránt 
eszébe jut: mit lehet kezdeni a tengernyi szabadidővel, hol lehet bizton
ságban a nyári hónapok alatt az iskolákból kiszabadult nebuló.

Csokorba gyűjtöttük azokat a táborokat, 
amelyek a közelben, gazdag programot és 
nem utolsó sorban megfelelő felügyeletet 
nyújtanak a résztvevőknek.
A tanév lezárultával, június 25-től két 
sportnapközi, a Hélix SE és az általános 
iskola testnevelője, Bánfai Zsoltné, is várja 
a mozgékonyabb gyerekeket. Ugyanebben 
az időben Czirok Rékánál az angol nyelvet 
tanulhatják játékos formában. Egész nyá
ron folyamatosan üzemel a Dombay-tavi 
iíjúsági tábor, a pályázati támogatásból 
megvalósuló öt táborról lent olvashatnak, 
de azokon kívül a már hagyományos német 
tábor, Gászné Bősz Bernadett vezetésével 
és klarinét tábor Kreszits Margit vezetésé
vel is itt lesz. Augusztus elején történelmi 
ismereteiket bővíthetik a Fényes középkor 
táborban, amelyet Réderné Hegedűs And
rea szervez. De nem csak Pécsváradon, 
hanem a környéken is tartalmas elfog
laltságot találhatnak az érdeklődők. Július 
16-tól a Régi Mesterségeket Felelevenítő 
Egyesület szervezésében a kézművesség 
iránt érdeklődők tehetik próbára ügyes
ségüket Nagypaliban Óbányán két idő
pontban is, június végén és július elején 
is drámatábort szervez Nagy Adrienn szí
nész. Ugyancsak Óbányán a festészet iránt 
érdeklődők számára szervez Éliás-Mezei 
Erzsébet táborokat több turnusban is.

Táborok pályázati támogatásból 
2010-ben nyert a KJÁMK Fülep La
jos Művelődési Központja a TÁMOP 
3.2.3-09/2-2010-0035-ös számú pá
lyázata, amellyel a nem formális és 
informális oktatási szolgáltatásokat 
fejleszthette az intézmény. A pályá
zat közvetlen célja ezeknek a tanulá
si formáknak az elterjesztése, az in
tézmény látogatottságának növelése, 
közvetett célja a programba bevont 
csoportok életkortól független kom
petenciafejlesztése, az új kihívások
hoz való alkalmazkodóképességük 
növelése. Az elmúlt évben az uniós 
támogatásnak köszönhetően ösz- 
szesen 120 gyerek vehetett részt öt 
táborban, és ezek az idén is meghir
detésre kerülnek. A szavalóverseny 
nyertesei valamint a kiskönyvtáros 
szakkör tagjai az olvasó táborba kap
nak meghívást. Hátrányos helyzetű 
gyermekek az életmód táborban 
tölthetnek el egy hetet. Az elmúlt év
ben mindkét tábor lakói kisebb kirándu
lást tettek, hogy térségünk egy-egy érde
kesebb épületét, települését megismerjék. 
Ebben az évben távolabbi úti célt válasz
tottak, Budapest nevezetességeit szeretnék 
megtekinteni. A történelmi-kézműves 
szakkörök tagjai a hasonló nevű táborban 
tanulhatják az újabb kézműves ismerete-

Az elmúlt évben az életmódtábor lakói voltak 
Mohácson hajókiránduláson is...

...de sebet kötözni is megtanultak dr. Wilhelm 
Andrea gyermekorvos irányításával

két és természetesen ismét lesz média és 
néptánc tábor is.
Bármilyen további információt a tábor
vezetőktől illetve a művelődési központ
ban kérhetnek.

A DÉL-DUNÁN-TOUR nemzetközi kerékpárverseny Pécsváradon

Pécsvárad az idén első ízben csatlakozott a pécsi szervezésű 
Tour de Pécs - 2012-től kezdve már Dél-Dunán-Tour - nem
zetközi országúti kerékpárversenyhez. A május 20-án megren
dezésre került pécsváradi szakaszon öt ország versenyzői álltak 
rajthoz, hogy végigtekerjék a pécsváradi vártól Zobákpusztán és 
Hosszúhetényen keresztül Pécsváradig vezető 27 km-es vagy két
szer 27 km-es gyilkos kört.
A ragyogó időben, zökkenőmentesen lebonyolított verseny sike
rességéhez támogatásával nagyban hozzájárult Pécsvárad Város 
Önkormányzata, a Mecsekerdő ZRT, valamint további támoga
tóként a Gazek Munkavédelmi KFT. és a Ronita Tető KFT.
A versenyzők biztonságára a rendőrségi felügyelet mellett a he
lyi polgárőrség emberei is vigyáztak. Őket is, a támogatókat és a 
szervezőket is köszönet illeti a nívós versenyért, remélhetőleg az 
elkövetkező években is lesz pécsváradi szakasza a Dél-Dunán- 
Tournak. Borhy István
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VÁRAD-FUTÁS
Az elmúlt évben már több mint kétszáz embert futtatott meg 

Fuller Zoltán és Wagner Tibor. Akkor a Város Napjára tervezett
I. Várad-Futást a mostoha időjárás miatt későbbre kellett halasz
tani. Idén azonban verőfényes nap fogadta a futókat a várkert
ben, ahol ebben az évben a start volt.

A négy korcsoportban meghirdetett verseny új útvonalát mint
egy 230-an futották végig. Sokan, annak ellenére, hogy hosz- 
szabb volt a táv, az elmúlt évihez képest barátságosabb terepnek 
és mindenképpen nagyon szép környezetnek találták. Változat
lan maradt a díjazás rendszere: minden előnevezett induló a 
Pannonpharma Gyógyszergyár támogatása jóvoltából pólót ka
pott. Korcsoportonként és nemenként az első három helyezett
nek az érmeket Tóth Györgyi a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizott
ság elnöke valamint Borhy István, a Pécsváradi Spartacus elnöke 
adta át. Külön díjakat kapott a legjobb férfi és női versenyző is, 
valamint egy-egy uszodabérletet vehetett át a legidősebb és legfi
atalabb férfi illetve női versenyző. Dr. Bíró Ferenc polgármester, 
aki mindenben támogatta a verseny megszervezését - olyannyi
ra, hogy maga is végigfutotta a távot- sorsolta ki az összes induló 
közül azt, aki megnyerte a kerékpárt.

A cél, hogy kortól és nemtől függetlenül együtt mozogjon és jól 
érezze magát minél több ember, lehet, hogy nem teljesült mara
déktalanul, de remélhetőleg évről-évre többen ismerik fel, hogy 
futni-sportolni jó dolog, és egyre többen tesznek meg néhány 
(futó)lépést egészségükért. A szervezők már a jövő évi Várad- 
Futásra készülnek, tegyék ezt azok is, akik szeretnének részt ven
ni.

Az alábbiakban közöljük minden korcsoport első 10 helyezettjét:

Leggyorsabb férfi: Abelovszky Barna ideje 8’30 
nő: Nagy Enikő 9’30

2002 és utána születettek:
Fiú Lány
1. Mártusz Ákos Borhy Anna Mária
2. Bősz Norbert Gábor Wagner Renáta
3. Mártusz Balázs Lecsek Frida
4. Markovics - Horvát Balázs Halmai Gerda Anna
5 .Rejtő Olivér Merics Orsolya
6. Horváth Roland Tóth Emese
7. Ábel Tibor Bacher Alexandra
8. Kovács Zsolt Hirth Dorina
9. Dorn Máté Bartalovics Barbara
10. Dénes Viktor Pichler Flóra

1998-2001
Fiú Lány

1.Kelemen Róbert Bereczki Dzsenifer Barbara
2. Szendrői Bence Borhy Kinga Noémi
3. Katona Bálint/Pallos Vince Péter Vaczuli Dominika
4. Virág Ferenc Wagner Tímea
5. Szabó Máté Brand Diána
6. Merics Márton Bolla Virág
7. Resch Róbert Zádori Enikő
8. Petrovics András Gergő Jéhn Fanni
9. Brandt Bálint Keresztes Dalma
10. Takács Tamás Hevesi Evelin

1994-1997
Fiú Lány

1. Bayer Krisztián Orsós Viktória
2. Balázs Zoltán Vági Alexandra
3. Gász Bálint Vaczuli Viktória

4. Becker Martin Balázs Aliz Johanna
5. Spannenberger Máté Künsztler Dóra
6. Jéhn Márk Lukács Vivien

Bereczki Klaudia
Fehér Fanny
Pór Adrienn
Szendrői Boglárka

1993 és előtte születettek
Férfi Nő
1. Abelovszky Barna Nagy Enikő
2. Abelovszky András Mayer - Kőberling Beáta
3. Lipcsik László Kugyelka Réka
4. Kovács Kálmán Lovas Ágnes
5. Mazil Zsolt Mártuszné Savanya Eszter
6. Kozma Tamás Pallos Beáta
7. Búzás Arnold Vogl Szilvia
8. Kovács Árpád Szabó Mónika
9. Fogarasi Gyula Kovácsné Fehér Krisztina
10. Friedrich András Jéhnné Rauschenberger 

Mónika

Legidősebb férfi: Fuchs János nő: Moschnitzka
Zsuzsanna

Legfiatalabb fiú: Sebestyén Gergő lány: Ottlakán Zelina

II, VÁRADPUTÁS TÁMOGATÓK:

Pannon Pharma Kft, Stall Tech Bt, Pécsváradi Önkormányzat, 
Mártusz Autósbolt, Digistar Kft, ÁMK, Julianus Kávéház, 
Mecsek íjászegyesület, V-Tesa Bt, Fatalicska Pizzéria, Winkler 
Papírbolt, Kresz és Fiedler Kft, Csizmadia László, Füri Ferenc, 
Bállá Zoltán, Rendőrség, Polgárőrség és az önkéntes segítők.
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SPORTHÍREK
KÉZILABDA HÍREK

A tavaszi szezon első három mérkőzésén 
papírforma szerint győzelmeket arattunk. 
Ezt követte a két sorsdöntő mérkőzés, 
az első helyen álló Hosszúhetény és ide
genben a harmadik Szentlőrinc ellen. A 
15 illetve 13 gólos győzelmek megadták 
a lehetőséget, hogy saját magunk dönt- 
hessünk helyzetünkről. A tavaszi szezont 
pontveszteség nélkül abszolváltuk, egész 
bajnokságban is egy vereségünk volt. így 
jutottunk el idegenben a Villány elleni 
mérkőzésig, melyen egy pont kellett a 
bajnoki címhez, ezt végig magabiztos já
tékkal megnyertük, a bennünket három 
busszal elkísérő szurkolók, szülők ün
neplése közepette. Az utolsó futamban 
már biztos harmadik Kozármisleny ellen 
igazi gálamérkőzést rendeztünk (25 gólos 
győzelem mellett). A mérkőzés végén Dr. 
Bíró Ferenc polgármester gratulált a csa
patnak, és adta át az aranyérmeket Tóth 
Györgyi KJÁMK főigazgató, Borhy István 
SE elnök, Zádori János, Kakas Sándor tá
mogatóink képviseletében és nagyon sok 
szurkoló jelenlétében.
Bajnokcsapat tagjai: Brand Réka, Farkas

SAKK

Baranya Megyei Sakk 
Csapatbajnokság 2011/2012 

végeredmény:
1. Siklós
2. Dozsó SE, Pécs
3. Komló
4. Karmin, Pécs
5. Pécsvárad
6. Görcsöny
7. Szigetvár

fordulónkénti eredményeink:
Dozsó SE, Pécs- Pécsvárad 6,5-3,5 
Pécsvárad- Görcsöny 5-5
Szigetvár- Pécsvárad 5-5
Pécsvárad- Siklós 3-7
Kármin, Pécs-Pécsvárad 4-6
Pécsvárad- Komló 5-5

legjobb pontszerzők:
Kuráth Béla 4 mérkőzésből 4 pont 
Poller Péter, Lantos Levente és Lantos 
Márk 6 mérkőzésből 4 pont

A Pécsváradi Spartacus éves közgyűlésén 
kiosztották a legjobb sportolók díját. A 
sakk szakosztályban Lantos Márk kapta 
ezt az elismerést.

Bianka, Gál Petra, Gál Rebeka, Gebhardt 
Laura, Gyenis Alexandra, Gyenis Patrícia, 
Horváth Janka, Kis Radó Ráhel, Pető Kor
nélia, Péter Alexandra, Puska Zsófia, Sán
dor Henrietta, Szemmelrock Dóra, Siska 
Jennyfer,
Edző: Valentai Csaba
A szezon zárásaként részt vettünk a XIII. 
Pünkösdi Kupán Kalocsán. Az 1995-ös 
(legidősebb) korosztályban versenyezve 
remekül zártuk a bajnoki évet. Csoport- 
mérkőzéseinken meggyőző játékkal ver
tük a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémiát,

A LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI:

Megye I. osztályú csapat:
28. forduló 2012.06.03.
Geresdlak- Pécsvárad 1-2 (0-2)
G.: Kiss J„ Laki Z.
27. forduló 2012.05.27.
Pécsvárad - Bogád SE 2-2 (0-0)
G.: Kiss, Stílét
26. forduló 2012.05.20.
Bólyi SE - Pécsvárad 2-1 (1-1)
G.: Schvedics
25. forduló 2012.05.13.
Pécsvárad - Boda Önkormányzat SE 5-0 
G.: Laki Z. (2), Kiss J. (2), Schvedics.

Ifi (U19), Serdülő (U16)
28. forduló eredményei
U16: Pécsvárad - Geresdlak-Hímesháza 
6-1
U19: Pécsvárad - Geresdlak-Hímesháza 
16-0
27. forduló eredményei
U16: Bogád SE - Pécsvárad 10-1 (7-1) 
U19: Bogád SE - Pécsvárad 0-0 (0-0)
26. forduló eredményei
U16: Pécsvárad - Bólyi SE 6-1 (3-1)
U19: Pécsvárad - Bólyi SE 2-1 (2-0)
25. forduló eredményei

az Angyalföldi Sportiskolát és a Tököl csa
patát. A döntőbe jutásért sima győzelmet 
arattunk Körmend ellen is. A döntőben 
a keresztjáték miatt újra a Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia csapatát vertük meg 
egy végig izgalmas mérkőzésen, a telthá
zas kalocsai csarnok közönségsikerét ki
vívva játékunkkal. Sikerünk értékét növeli, 
hogy mi fiatalabb (1996-97-ben) született 
lányokkal versenyeztünk. Jó leírni kiket 
előztünk meg:

1. Pécsváradi Spartacus
2. Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia
3. Debreceni Sportiskola
4. Angyalföldi Sportiskola
5. Csepeli Sportiskola

A legjobb játékosnak járó díjat 
Szemmelrock Dóra (Pécsvárad) kapta. 
Csapat tagjai: Brand Réka, Farkas Bianka, 
Gebhardt Laura, Gyenis Patrícia, Halász 
Bernadett, Kis Radó Ráhel, Kozsán Vivien, 
Péter Alexandra, Puska Zsófia, Ragoncsa 
Dominika, Réb Fanni, Sándor Henrietta, 
Schmidt Sarolta, Szemmelrock Dóra

Valentai Csaba

U16: Boda Önkormányzat SE - Pécsvárad 
1-6
U19: Boda Önkormányzat SE - Pécsvárad 
5-3 (3-1)
Reményeink szerint a 29. fordulóra 
csapatunk bebiztosítja 1. helyét a tabellán. 
Ehhez várjuk a szurkolók támogatását is!

Április közepe óta működik honlapunk 
/www.pecsvaradifoci.hu/, ahol bemutat
koznak csapataink, friss információkat 
szerezhetnek az eredményekről, esemé
nyekről.
Kidolgoztunk egy szponzori tervet, mely
nek segítségével szeretnénk elérni, hogy a 
helyi vállalkozások támogassák szakosztá
lyunkat.
Megszavaztuk a hónap játékosát is!
A szavazók véleménye alapján április hó
nap legjobb játékosa 17 szavazattal Bánfai 
Gábor lett. Május hónap legsikeresebb 
labdarúgója: Gálosi Michel 49 szavazattal.

A honlap nagy népszerűségre tett szert, 
rövid fennállása óta, közel 700 látogatója 
volt. Kérjük a tisztelt olvasókat, látogassák 
Önök is és ismerkedjenek meg szakosztá
lyunkkal!

Összeállította: Wagner Helga

file:///www.pecsvaradifoci.hu/


Tisztelt Tudósítók! Kedves Olvasók!
Kisebb nyári szünet után jelentkezünk legközelebb. A cikkek 
leadási határideje augusztus 25., várható megjelenés 
szeptember 10-i hét. Híreiket továbbra is a pecsvaradi. 
hirmondo@mail.com e-mail címre várom.
Az újsághoz a művelődési központban, a könyvtárban, 
a hegyi boltban, a várban, a „lila ABC”-ben, Borostyán 
Virágboltban, Crystal Szépségszalonban, az egészségügyi 
központban és a szilágypusztai boltban juthatnak hozzá.

A szerk.

Virágzik a levendula a pécsváradi vár udvarán
programjairól a 6.oldalon 

olvashatnak)

JÓTÉKONYSÁGI / \

Labdarúgótorna

Időpont: 2012. június 23. 15:00 
Helyszín: Pécsváradi Sportpálya 
Rendező: Pécsváradi Spartacus 
Sportegyesület labdarúgó szakosztálya

Töltse velünk a szombat délutánt és szur
koljon kedvenc csapatának!
A torna résztvevői:

• Geresdlaki Dózsa SE
• Szászvári SE
• Pécsváradi Spartacus SE

A belépő díja: 400 Ft-tól
A torna teljes bevétele Riegl Attila gyógy
kezelésére kerül felajánlásra!

Attila 2007-ben bekövetkezett sajnálatos 
balesetéig a pécsváradi csapat oszlopos 
tagja volt. Balesete Attilát tolószékbe 
kényszerítette, kezelése a mai napig folya
matos anyagi megterheléssel jár családja 
számára. A tornán összegyűjtött összeg
gel őket szeretnénk támogatni.
Egyedi felajánlásaikat a helyszínen kihe
lyezett gyűjtőládákban is elhelyezhetik. 
Szeretettel várunk minden sportszeretőt!

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR,

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR
KATEGÓRIÁKBAN

Helyszín'.
PÉCSVÁRAD MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT

Időpont:

2012. július 12.

Várjuk a további jelentkezőket!

Bővebb információ:
Link Antal iskolavezetőnél 

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

72/465-528

Pécsváradi Hírmondó 
A Pécsváradi Városi Önkormányzat 

havilapja
Megjelenik havonta, 800 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata 

Szerkesztő:
Bognár Gyöngyvér

E-mail:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

+36-72/465-123

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

100%-ban minőségi 
TV-csomag.
hozzáadott internetcsomaggal, 
adalékok nélkül

További információ: » aao

WWW.TARR.hu 2'X l zLi
kz ajánlat 2012. június 7-től visszavonásig érvényes a Tarr Kft. digitális kábelhálózatán, lakossági elő
fizetői körében. A csomagokhoz hűségnyilatkozat nem kapcsolódik, de meglévő, hűségnyilatkozattal 
rendelkező ügyfelek hűségtörés nélkül kizárólag úgy válthatnak ezekre a csomagokra, ha a meglévő 
hűségnyilatkozatuk végéig nem mondják fel az új csomagra kötött szerződésüket. A digitális szolgál
tatás eléréséhez szükséges műszaki berendezés (Set Top Box) vagy kártyaolvasó eszköz (Cl modul) 
egyszeri díja bruttó 2000 Ft. A tájékoztatás nem teljes körű. érdeklődjenek ügyfélszolgálatunkon, 
üzletkötőinknél.
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