
PÉCSVÁRADI LEÁNYVÁSÁR
2012. október 18-21.

Október 18. csütörtök
Német emlékkő koszorúzási ünnep
sége Külsheimi vendégekkel

Október 19. péntek
17.00 „Pécsváradi Leányvásár visele
téi régen és ma” kiállítás megnyitója 
Megnyitja: Dr. Andrásfalvy Bertalan 
Megtekinthető november 10-ig a mű
velődési ház nyitva tartási idejében.

Október 20. szombat
9.00 Pécsváradi Városi Fúvószenekar 
csalogatója a város terein 
13.00 órakor köszöntőt mond dr. 
Bíró Ferenc, Pécsvárad Város 
Polgármestere
A rendezvényt megnyitja Horváth 
Zoltán országgyűlési képviselő 
„ízek tere - Borok tára” a Szenthá
romság téren közben helyi és vendég 
amatőr együttesek bemutatói a téren 
felállított színpadon 
15.00 Lúdas Matyi a BM EGYMI 
Pécsváradi tagintézménye tanulói
nak előadása
A műsorban fellépnek berkesdi, 
izményi, kásádi és pécsváradi 
csoportok (FORDÁN Pécsváradi 
Csoportja, Eurodance Pécsváradi 
Csoportja, Dance fór Life, Ritmus 
és Mozgás Szakkör, KJ ÁMK Német 
Nemzetiségi Óvodája, Zengő-Várad 
Zenekar,)
Este táncház az alábbi zenekarok 
közreműködésével: Köpűfa, Üzenet 
a kertből

Szervező:

Október 21. vasárnap
9.30 Pécsváradi Ifjúsági Zenekar 

csalogatója
9.30 órakor Menettánc a Szenthárom
ság térről
10.15 „Szerelem-ébresztő” az Európa 
téren
10.30 órától Fellépnek Báta, Buzsák, 
Decs, Izmény, Himesháza, Pécsvárad, 
Pörböly, Véménd, Zengővárkony tele
pülések hagyományőrző népi együtte
sei és dalkörei a művelődési központ 
előtti és a Szentháromság téren
11.00 Vitéz László és az ördögök vásá
ri bábjáték a Fabula Bábszínház (Bu
dapest) előadásában
15.00 Leányvásár Szépe és Legszebb 
párja választás, Sárközi össztánc 
16.00 órakor ZENGŐ-REZEK a kör
nyék fúvószenészeiből alakult 100 
tagú zenekar műsora 
18.00 Gála
21.00 órakor Leányvásári bál, zenél: 
Harold zenekar 
Belépő: 21-22.00 1.000 Ft

22- 23.001.500 Ft
23- 03.002.000 Ft 

Színes vásári szőttes:
„ízek tere - Borok tára” a Szenthá
romság téren közben helyi és vendég 
amatőr együttesek bemutatói a téren 
felállított színpadon
Kísérő programok mindkét nap: 
Kézműves bemutatók és foglalkozá
sok az uszoda folyosón

Beruházások Pécsváradon

Az ez évi márciusi 
ünnepélyes alapkő- 
letétel után újabb 
mérföldkőhöz ér
kezett a Kodolányi 
János ÁMK infrast
rukturális fejlesz
tése.

Szeptember köze
pén bokréta-ünne
pen vettek részt a 
ZÁÉV, a kivitelezést 
végző cég vezetői,

az építkezésen dolgozók és a pécsváradi képvise
lőtestület tagjai.

Az építtető hagyományosan megajándékozza az 
építőmunkásokat, amikor az épület eléri a legma
gasabb pontját, ez a bokréta-ünnep. A homlokzat 
feldíszítése után Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad Vá
ros polgármestere köszöntötte a megjelenteket 
és beszédében megköszönte a kivitelezést végző 
cég elkötelezettségét, a létesítményen dolgozók 
áldozatos munkáját. Sági István, a szerkezetépítő 
vállalat vezetője beszélt a bokréta-ünnep hagyo
mányáról, majd jutalmat adott át a legjobb mes
tereknek, Hosszú Istvánnak, Vitler Lászlónak és 
Beda Lajos Norbertnek. Az ünnepség végén tra
díció szerint áldomást mondtak és koccintottak 
közösen a megrendelők, kivitelezők és leendő 
használók képviselői a beruházás sikerére, majd 
törték össze poharaikat a készülő oktatási köz
pont padlóján. (folytatás a 2-3. oldalon)

Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos 
Művelődési Központja 

A MŰSORVÁLTOZTATÁS 
JOGÁT FENNTARTJUK!

A rendezvényt támogatta:

■
 Nemzeti 

Kultúráld 
Alap

A Család és Közösség Alapítvány több éve szervez jótékonysági programokat, kulturális 
eseményeket, részt vesz a város közterületeinek csinosításában, pályázati források meg
szerzésével járul hozzá a település céljainak megvalósításához.
Épp napjainkban az Európa téren és a művelődési ház környékén folynak a munkák, 
amelynek pályázati forrása szintén az alapítvány nevéhez köthető. Erőssége, hatékonysá
ga azonban az anyagi eszközökön kívül a közösségi kapcsolatokban rejlik. Megmutatko
zik ez abban is, hogy a 2010 júniusában önkormányzati-civil összefogással gyönyörűen 
rendbe tett, akkori Mukk hegy, ma Mott tér, azóta is a település egyik legszebb része, 
köszönhetően az ott élők gondoskodásának.

(folytatás a 7. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI
Pécsvárad Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 10- 
én hétfőn megtartott ülésén az előre kiadott nyolc napirendi 
pont mellett még két helyben felmerült témát tárgyalt meg. A 
féléves pénzügyi beszámoló, illetve a tanévkezdés és az oktatási 
intézmények működése mellett, tájékoztatás hangzott el az 
általános iskola állami fenntartásba adásának lehetőségéről 
is. Értékelte a városvezetés a Szent István Napi programokat, 
valamint tájékoztatót hallgatott meg az Entz Béla Egészségügyi 
Központ működésével kapcsolatban.
A várakozáshoz képest nem javult a féléves pénzügyi helyzet. 
Dr. Bíró Ferenc polgármester a napirendi pont megbeszélése 
során elmondta, hogy a pénzügyi beszámoló elfogadása 
kötelező feladat az önkormányzatok számára. A negyedéves 
adatok tárgyalásakor a gazdasági bizottság javaslatára szigorú 
takarékossági intézkedéseket szavazott meg a képviselő-testület. 
Ez az intézmények működését érintette leginkább a dologi 
kiadások tekintetében 8%-os megtakarítást irányzott elő ez a 
döntés. A rendelkezésre álló adatokból az a következtetés vonható 
le, hogy nem sikerült ezt a kiadáscsökkenést megvalósítani, ami 
csak részben magyarázható azzal, hogy az első félévben vannak 
jellemzően a magasabb összegű kiadások. Fullér Péter, a pénzügyi 
osztály vezetője az írásban beadott beszámoló kiegészítéseképpen 
előbb a bevételek, majd a kiadások teljesítésével kapcsolatos 
tényeket ismertette, mely szerint a bevételek összesen 614 m Ft- 
ot tettek ki. Ezen belül a főbb számok, normatív állami támogatás 
171 m Ft, az SZJA bevétel 36 m Ft, a központosított állami 
támogatás 22 m Ft, helyi adó, a várható 169 m Ft-tal szemben 
78 m Ft, gépjárműadó 34 m Ft-tal szemben 17 m Ft-ra teljesült. 
A pályázati támogatások időarányosan megérkeztek, az elmúlt

évi áthúzódó támogatások szintén. Az iskola és óvodaépítéssel 
kapcsolatban 10 %-os volt a teljesülés fél évig, jelentősebb 
bevétel évvégére várható ezzel kapcsolatban. Egyéb kisebb 
összegű bevételek 5 m Ft. Ahhoz, hogy a kiadásokat teljesíteni 
tudja a város 31 m Ft folyószámlahiteit vett fel, ez biztosította 
a működést, illetve egy szomszédos település önkormányzata 
22 m Ft kölcsönnel segítette ki a gazdálkodást. Az összesen 
kiadás fél évig 608 m Ft-tal, a dologi kiadások kb. 60 %-ra 
teljesültek. Működési kiadások összesen 432 m Ft-ot tettek ki, 
átvett pénzeszközök 33 m Ft, ezek a meghatározott céloknak 
megfelelően lettek felhasználva, tőketörlesztés 21 m Ft a tervezett 
43 m Ft-tal szemben, kamatfizetés 12 m Ft, a folyószámlahitei 35 
m Ft volt, ami úgy működik, hogy ha feltöltődik, újra igénybe 
lehet venni és mind a két oldalon (bevételi és kiadási) megjelenik. 
A pályázatok közül az iskola 10 %-os készültségben van, év elején 
befejeztük a KEOP projektet fejlesztésre az első fél évben kisebb 
pályázatokra 4 m Ft-ot fordítottunk. így alakult ki a 608 m Ft-os 
kiadási oldal. A második félévről elmondható, hogy hasonlóan 
alakult az elsőhöz, nem lett rosszabb a helyzet, mint az első félév 
alapján feltételezni lehetett. így valamennyi számlatartozással 
emelkedett csupán az adósságállomány. Sajnos a folyószámlahitelt 
nem lehetett megemelni és ez okozza problémát, mert majdnem 
kihasználtuk már a teljes összeget. Az adatok ismertetése után Dr. 
Bíró Ferenc összefoglalta a hallott adatokat, ebből egyértelműen 
kiderült, hogy az előirányzott 8%-os megtakarítás nem nagyon 
állapítható meg, mert az intézményekben átalányszámlákkal 
teljesítik a közmű költségeket. Az viszont igazolható, hogy 
mindig az I. félévben magasabbak a kiadások. A folyószámlahitel 
valós probléma minden önkormányzat számára, mert azt a

BOKRÉTA-ÜNNEP A KJ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÚJ ÉPÜLETÉNÉL
(folytatás az 1. oldalról)

A 619.337.371 Ft-os összköltségvetésű 
projektben 9 tanteremmel, 3 csoportszo
bával és két udvarral bővül az általános is
kola. Az Európai Unió nyújtotta támogatás 
révén váltható ki az intézmény veszélyesé 
vált Tavasz utcai épülete, és megoldódik 
az akadálymentesítés. Ugyanebben a pro
jektben készül el a Vár utcában az óvoda új 
épülete. Az intézmény régóta időszerű fel
újításához az önkormányzatnak eredetileg 
több mint 63 millió forintot, majd a köz- 
beszerzés után 103 millió forint önrészt 
kellett volna biztosítania, azonban újabb 
pályázati forrással ezt az összeget mintegy 
28,5 millió forinttal csökkentette. Az épü
let, a tervek szerint ez év végéig készült el, 
és ezzel jövő év elején kezdődhet meg az 
oktatás, az ideális feltételeket megteremtő 
létesítményben.

A közoktatási objektum jelenleg a tele
pülés legnagyobb és legfontosabb beru
házása, azonban az iskola korszerűsíté

Koccintás (a képen balról jobbra): Boa Árpád,Sági 
István,Peresztegi Imre,Dr Bíró Ferenc, Tóth 

Györgyi, Winkler György, Veriga György

sén kívül a lakosok szemtanúi lehetnek 
a Pécsváradon folyó több fejlesztésnek. 
Ezek irányáról, állapotáról, a további le
hetőségekről kérdeztük dr. Bíró Ferenc 
polgármestert.

A város vezetője elmondta, hogy a kis- 
lélekszámú települések forrásai eléggé

behatároltak, nagy volumenű 
beruházást csak pályázatok be
vonásával tudnak megvalósíta
ni. A kitűzött célokat viszont a 
meglevő intézményeinek állapota 
határozza meg, hiszen ott ahol a 
kötelező feladatok ellátását szol
gáló infrastruktúra rendben van, 
ott másra, látványosabb célokra, 
közterület rendezésre, virágosí- 
tásra lehet fordítani a pénzeszkö
zöket. Pécsvárad önkormányzata 
azonban nyolc éve próbálja az is
kola veszélyessé vált épülete és az 
óvoda zsúfoltsága miatt kialakult

helyzetet megoldani, ami a most folyó fej
lesztéssel végre megvalósul.

A művelődési központban több kisebb 
lépésben történt fejlesztés, a vizes blokk 
felújítása, az energiahatékonyság javításá
ra ablakcsere és a tetőn elhelyezett napkol
lektorok, amelyek áramot termelnek.
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jelenleg érvényben lévő költségvetési törvény nem teszi lehetővé, 
hogy évvégén hitellel zárjanak. A jövőre nézve probléma az, hogy 
nem is lehet hitellel tervezni a következő évi költségvetést. A 
szomszéd település által nyújtott kölcsönt egy ingatlan eladásából 
szeretné a város visszafizetni. Nem jelentkezik még a napelemes 
rendszer működésének pozitív hatása sem. A költségvetés félévi 
teljesülését a gazdasági bizottság is tárgyalta, állásfoglalásukat 
Benkő László elnök távollétében Tóth Györgyi a bizottság tagja 
ismertette. Ezek szerint minimálisan javult a pénzügyi egyensúly 
annak ellenére, hogy kevesebb helyi adó érkezett be a vártnál. 
A rendelkezésre álló adatok alapján mégis kritikusnak érzi a 
pénzügyi helyzetet, likviditási probléma továbbra is fennállnak, 
az év végi hónapokban bérfizetési problémáik is lehetnek. A 
bizottság az korábban elfogadott takarékossági intézkedéseket 
tartja irányadónak és rendkívül szigorú pénzügyi fegyelmet vár 
el az intézményektől. Hohmann István elmondta, hogy a kiadás 
lóm Ft-tal kevesebb, mint a bevétel, hisz le kell vonni a 22 m Ft 
kölcsönt, amit a szomszédos település adott kölcsön, hiszen az 
nem tekinthető bevételnek, mert vissza kell adni. Hohman István 
megkérdezte még, hogy a kötvény alapban van-e még annyi 
pénz, hogy az iskolaépítés önrészét, fedezi majd. Dr. Bíró Ferenc 
polgármester válaszában elmondta, hogy van még mozgástér 
a kötvényalapban. Fullér Péter pénzügyi vezető elmondta, 
hogy ebben az évben első ízben nyújtott be a város ÖNHIKI 
támogatásra pályázatot. Remélhetőleg az ebben igényelt összeget 
elnyeri a város. Dr. Bíró Ferenc polgármester a pénzügyi helyzet 
tárgyalását a jövőbeni gazdálkodással kapcsolatos javaslatokkal 
zárta. A beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadta a 
testület.

A továbbiakban tájékozatató hangzott el az általános iskola 
állami fenntartásba adásáról. A 3000 lakos szám feletti iskolák 
fenntartói dönthettek ugyanis arról, hogy maguk kívánják 
működtetni az iskolájukat, vagy átadják az államnak ezt a 
jogot. Erről a Pécsváradi önkormányzat képviselő testületé, 
szeptember 24-i testületi ülésén döntött és szándéknyilatkozatot 
tett azzal kapcsokban, hogy az általános iskolát, az uszodát és a 
tornacsarnokot szeretné átadni állami működtetésbe. Ez a döntés 
nem végleges, ezt majd októberben 31-ig kell véglegesíteni. 
Remélhetőleg akkor majd több információ birtokában könnyebb 
lesz meghozni a végső döntést.
Szent István napi programok értékelése. Tóth Györgyi kulturális 
bizottsági elnök az írásban beadott beszámoló kiegészítésében 
elmondta, jegybevétel 1.867.600 Ft, szponzori támogatás+bérleti 
díj 273.000 Ft pályázati támogatás 1.200.000 Ft. Az a megállapítás 
vonható le, hogy az egyhónapos program a városnak kb. 1 millió 
forintjába került. Tóth Györgyi elmondta a bizottság következő 
évi szervezéseire vonatkozó javaslatait is.
A továbbiakban tájékoztató hangzott el a tanévkezdésről, valamint 
az Entz Béla Egészségügyi Központban folyó tevékenységről. 
A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a helyi állattartási 
rendeletét, hiszen az állattartás már központilag szabályozott. 
Szó esett a Lőrinc kútja utca közvilágításának lehetőségéről, 
valamint a Szilágypusztára vezető út felújításának lehetőségéről. 
Dr. Hutvágner Rozália képviselő tájékoztatta a testületet egy az 
Ökotárs Alapítványhoz benyújtott pályázatról, amely az új iskola, 
sportcsarnok, és művelődési központ közötti terület rendbe 
tételére vonatkozik.

31 Áldomás 13

A munka nagyjai elvégeztük, 
eljött az idő, hogy ezt 
megünnepeljük.

Feledjük ezekre az órákra,
hogy müvünknek küszködés volt az
ára.

Volt eső, napsütés és sok más, 
mégsem maradt el a folytatás,

ha ennél komolyabb baj nem 
akadályoz minket, 
véghezvisszük ezt is, mint minden 
ügyünket.

Emeljük borral teli poharunkat, 
Megbízónk éljen még jó napokat! 
Egészségünkre!

^1___________ _________________ p

Az önkormányzat további terveiben a 
Szociális Gondozási központ hasonló fel
újítása szerepel, melyhez szintén pályáza
tot nyújtott be. A több mint 70 millió fo
rint összköltségű projekt 100%-os támo
gatottságú, így az önkormányzatnak nem

kell önrészt biztosítania. A város vezetője 
elmondta, hogy sajnos reálisan nem írnak 
ki olyan pályázatot, amellyel egy új, kor
szerű gondozási központot lehetne kiala
kítani, ezért több lépésben, a lehetőségek 
szerint haladnak a fejlesztéssel.

Pécsvárad hagyományosan egyházi köz
pont, ezért fontos a város vezetésének a 
katolikus templom állapota, hiszen nem 
csupán egy létesítmény, közösségi térként 
is funkcionál. Az évek óta tartó részle
ges felújításhoz a püspökséggel való ösz- 
szefogás nagyobb pályázati forrást ered
ményezett, melynek segítségével a keleti 
és nyugati oldalfal teljes rekonstruálása 
mellett a statikai megerősítés is megold
ható. A 10 millió forint elnyert összeghez 
a püspökség biztosítja az önrészt, azonban 
a beruházás volumene miatt szükséges a 
település lakosainak és vállalkozásainak 
támogatása is. Mintegy 3 millió forint ösz- 
szegyűjtése szükséges, hogy a tervek ma
radéktalanul megvalósulhassanak.

További kisebb összegű pályázati forrá
sokat a település civil szervezeteivel ösz-

szefogva sikerült elnyerni. Ilyen a Leader 
segítséggel készülő Európa tér, ahol végre 
megoldódik a hosszú évek óta hiányolt 
díszvilágítás. A projekt során a patak part
ját kővel rakják ki, mellette sétány épül, 
mely szintén megvilágítást kap, ide is és a 
térre is ülőeszközök kerülnek. A tér átren
dezése során arrébb kerül a Kígyós szobor, 
nagyobb teret alakítanak ki, a rendezvé
nyek számára kellemesebb környezet ké
szül.

Ugyanilyen forrásból a városüzemelte
téshez szükséges eszközök beszerzése va
lósult meg, lehetővé téve az eddig szolgál
tatásként vásárolt fűnyírás, tereprendezés 
racionalizálását, a költségek csökkentését.

Dr. Bíró Ferenc további pályázati tervek 
között említette KEOP-os pályázatok be
nyújtását a művelődési központ, szociális 
gondozási központ valamint a polgármes
teri hivatal épületeinek energiahatékony
ságának javítására. Vissza van még a tele
pülés útrendszerének javítása, amelyre a 
fenti célok megvalósulása után, az önkor
mányzat lehetőségei szerint fejlesztenek.
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• Szeptember 3-án 8 órakor is
mét megszólalt az iskola csengője: 
újra elkezdődött egy tanév. Tanév
nyitó ünnepélyünk az eddig meg
szokottól eltérő helyszínen zajlott: 
az iskolaépítési munkálatok miatt 
a Szentháromság téren tartottuk 
az ünnepséget. Az árnyas vad
gesztenyefák alatt 44 izgatott kis 
első osztályost üdvözölhettünk 
- számukra ez a nap egy új élet
formát is hozott. A negyedikesek 
közül Kovács Nikol (4.a), és Boris
Bálint Bánk (4.b) köszöntötte magyar 
illetve német nyelven az új kisdiáko
kat, majd az elsős tanulók közül Sulyok 
Ilka (l.a) és Schneider Dóra (l.b) ör
vendeztetett meg bennünket egy - egy 
szép magyar és német nyelvű szavalat
tal. A másodikos Zsáli Zoé és Schmidt 
Kata (2.b), valamint Tóth Emese (2.a) 
néhány versbe szedett jó tanáccsal látta 
el a jelenlegi elsősöket, majd a 3.a osz
tályból Daradics Dzsenifer búcsúztatta 
a felső tagozatba lépő jelenlegi ötödi
keseket. Rövid tanévnyitó műsorunk 
zárását a 3.b és 4.b osztályosokkal ki
egészült német szakkörösök vidám 
dala szolgáltatta. A szép versekért, 
dalokért köszönet a szereplőknek, va
lamint az őket felkészítő kollégáknak: 
Gungl Lászlónénak, Schunk Editnek, 
Szakálosné Panta Dórának, Székelyné 
Nagy Szilviának, Tolnai Zoltánnénak, 
Tóth Györgyinek és Váradiné Flódung 
Anitának.

• Szeptemberben tartottuk mindkét 
tagozaton a szülői értekezleteket.

• A második héten a 3.a osztályo
sok erdei iskolai foglalkozáson vettek 
részt.

• Szeptember 7-én egész délelőttös 
egészségnevelési napot tartottunk az 
alsós gyerekeknek. Tanulóink sok érde
kes információt szereztek az egészséges 
táplálkozásról, az energiagazdálkodás
ról és a hulladék újrahasznosításáról. 
Megismerkedtek a víz fontosságával, 
az ökológiai lábnyom fogalmával, ér
dekes ismeretterjesztő filmeket nézhet
tek, valamint barkácsoltak, és rajzoltak 
is. Bízunk benne, hogy ezek az isme
retek a mindennapok gyakorlatának is 
részévé válnak.

• Szeptember 18-án az alsó tagozatos 
osztályok a szokásos őszi kiránduláson 
környékünk nevezetességeivel ismer
kedtek (Réka-völgy, Komlós-kanyar, 
Zengővárkony). A felsősök ezen a na
pon akadályversenyen vettek részt. A 
kollégák elméleti és gyakorlati felada
tokat állítottak össze a gyerekek szá
mára. A végállomás idén is a Dombay- 
tó volt, ahol a program az osztályok 
számára megrendezett kötélhúzással 
és a tófutással zárult.

• Szeptember 21-én délután felsős 
kollégáink közül hárman - Győrffy 
Zsuzsanna, Major Józsefné és Friesz

Péter - mintegy 30 diák részvéte
lével a közelgő takarítási világnap 
alkalmából szemétgyűjtési akci
ón vett részt. A gyerekek meg
tisztították a templom környékét, 
a Kossuth teret és a térről az is
kolához vezető utat. Köszönjük a 
gyerekek és a kollégák munkáját! 

Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi

Az általános iskola 
2012/13-as tanévrendje

október:
5. alsó iskola, megemlékezés,
11. Zeneiskola, zenei világnap
26. papírgyűjtés 13.00-18.00-ig, 

sportpálya parkoló
27. munkanap, tanítás (szombat)
29 - november 3. - őszi szünet

november:
10. munkanap, tanítás (szombat) 

december:
15. munkanap, tanítás, karácsonyi 

vásár (szombat)
27 - január 2. - téli szünet 

február:
1. felsős farsang 
8. alsós farsang
16. szülők-nevelők bálja 

március:
28. -április 2. tavaszi szünet

június 14. utolsó tanítási nap
június 22. ballagás, tanévzáró

ünnepély

A KJ ÁMK Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Megkezdődött az új nevelési év az ovi
ban is. Idén 24 új gyermek számára kez
dődtek el az ovis évek. A kezdeti sírások 
már megszűnőben vannak, csak néha 
hallatszik még egy-egy kicsi pityergése. 
Jelenleg 140 óvodás és 12 bölcsis gyer
mekünk van. A beíratások alapján még 
a létszám emelkedése várható az év fo
lyamán. Nagy az érdeklődés a bölcsőde 
iránt, már 1 éves kortól is vannak jelent
kezők.
Minden csoportban lezajlottak a szülő

értekezletek ahol az éves programokkal 
is megismerkedhettek a szülők.
A legközelebbi programunk a geszte
nyeszüreti kézműves hét és vásár lesz, 
majd a Mártonnapi lampionos felvonu
lás követi november. 9-én. Idén is sze
retnénk megrendezni a szülők-nevelők 
bálját novemberben.
Decemberben Adventi készülődés /kéz
műves délután / Télapó és karácsonyi 
ünnepélyek lesznek.

A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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BARANYA MEGYEI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS 

ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PÉCSVÁRADI TAGINTÉZMÉNYE

„Szeptember úr egy nagy mélák, 
Augusztus inge szűk neki, 
vehet fürdőt, ihat teát, 
a nátha mégis szétveti, 
orrát a gyűrött égbe fújja, 
s a lombok zöldes piszkait 
kis golyócskává összegyúrva 
az őszi szélbe pöcköli.”

Varró Dániel: Szeptember

Szeptember 3-án megkezdődött a 2012- 
2013-as tanév iskolánkban is. A tanév
nyitó ünnepélyen, diákjaink műsorral kö
szöntötték iskolatársaikat, pedagógusaikat 
és a szülőket. Az ünnepi beszéden igaz
gatóasszony elmondta az elkövetkezendő 
tanév feladatait, tájékoztatta a szülőket 
az iskola működéséről, mely változatlan 
profillal működik továbbra is és megfelelő 
ellátást biztosít, mind az általános, mind a 
speciális szakiskolai tagozatokon. Az idei 
tanévben indult szakképzéseink: faműves, 
porcelánfestő és virágkötő.

Az iskolai életet színesítik a különféle dél
utáni programok, szakkörök ahol a gyere
kek részt vehetnek különböző foglalkozá
son, sportolhatnak, de akár elsajátíthatnak 
háztartási ismereteket is.
Az intézmény kollégiumi ellátásában di
ákjaink elfoglaltságát és felügyeletét, kol
légiumi nevelők, gyógypedagógiai asszisz
tensek és dajkák biztosítják.
A hónap közepén sor került az év eleji szü
lői értekezletre az osztályokban és megvá

lasztották a szülői munkaközösség tagjait. 
Intézményünk pedagógusai folyamatosan 
tartják a kapcsolatot a szülőkkel, gondvi
selőkkel és a családsegítő intézményekkel.

Az újjáalakult diákönkormányzatban, ta
nulóink elmondhatják észrevételüket, vé
leményüket és javaslatokat tehetnek. Egy 
iskola akkor jó, és főleg akkor szerethető, 
ha a tanulás mellett a diákélet is színes, 
változatos, s ebben kiemelkedő szerepe 
van a diákönkormányzatnak. Iskolánkban 
a diákönkormányzat egyik legfontosabb 
feladata, hogy segítsen összeállítani a tan
év szabadidős programkínálatát. A diákok 
önálló ötleteinek különösen a Föld napján 
van nagy jelentősége, jogukká vált, hogy 
ezt a programot minden évben a DÖK 
szervezi meg, de a hagyományainkat is to
vábbvigyük (karaoke, Halloween délután, 
Bölcs Bagoly és a Makulátlan mókusok 
hálója verseny.).
Idén 9 taggal alakult meg a diákönkor
mányzat. Az új testület nagy lendülettel és 
lelkesedéssel állt munkába.

A takarítónap hagyománya Ausztráliából 
indult, ahol hagyományosan szeptember 
harmadik hétvégéjén szervezik az orszá
gos nagytakarítás napját. A Takarítási 
Világnapot hivatalosan először 1992-ben 
hirdette meg az ENSZ Környezetvédelmi 
Programja (UNEP). Idén a jeles nap szep
tember 23-ra, vasárnapra esik; jelszava 
még mindig: Gondolkodj világméretek-

PÉCSVÁRADI TAGINTÉZMÉNYE

ben és cselekedj otthon.
A10. osztály szakmai alapozó óráján park- 
gondozást is tanulnak a gyerekek. Az el
méleti tudást felhasználva a gyakorlatban 
is kipróbálták magukat és megtisztították 
a lehullott levelektől és a szeméttől a Kos
suth Lajos utca iskola előtti szakaszát. 

Figyelem!
„Gyújtsd a kupakot” címmel, idén is ver
senyt hirdetett iskolánk, a pécsi állatkert 
csimpánzának megsegítésére. Szívesen 
fogadjuk az iskola számára eljuttatott mű
anyag kupakokat, az eddig beküldötteket 
pedig ez úton is köszönjük.

Iskolánk továbbra is várja tanulásban aka
dályozott gyerekek jelentkezését, akik az 
intézményben színvonalas oktatásban ré
szesülnek. A tanévre kitartó, eredményes 
és sikeres munkát kívánunk diákjainknak 
és pedagógusainknak.

Összeállították: Békés Annamária, 
Kolmann Éva

10 éve történt
ife Létrejött a nemzetközi alkotótábor. Először jött össze a 

Dombay-tónál két hétre 8 művész, hogy a város felkéré
sére köztéri szobrokat készítsen.

ife a C.I.O.F.F. (nemzetközi néptáncszövetség) meghívására 
Heppenheimben (Németország) járt a Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Művelődési Egyesület

tfe A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 
Kollégiuma és Gyermekotthona új szárnya elkészült 
Pécsváradon. A szeptemberben átadott épületben nyolc 
tanterem, számítástechnikai laboratórium és tanári szo
ba kapott helyet.

20 éve történt
tfe 1992 nyarán kezdődött meg a távhívásos telefonhálózat 

kábeleinek fektetése Pécsváradon.

)8a Országosan megkezdődött a kárpótlás. A Megyei Kár- 
rendezési Hivatal szakértői fórumon tájékoztatták a 
Várban a pécsváradiakat.

ífe Baranya megyében elsőként alakult át a TSZ és létrejött 
a Zengőalja Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet, 
melyben az addigi ágazatok önálló egységként működ
tek tovább.

ífó Privatizálták az Építőipari Kisszövetkezetet, a közgyűlés 
Zsáli János addigi elnököt választotta vezetőnek.

ife Nyugdíjba ment Kőberling Jenőné, Annuska, a 
pécsváradi Szociális Gondozási Központ vezetője.

ífs Új tankonyhával és varrodával bővült a Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet és Gimná
zium.

ífe A Pécsváradi Leányvásár rendezvénye keretében
Günther Kuhn külsheimi, és Kakas Sándor pécsváradi 
polgármester aláírták a partner szerződés dokumentu
mait.
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P ÉCSVÁRADON ZÁRULT 

a Határon túli magyarok 
FESZTIVÁLJA

Baráti találkozás Nagymácsédon

Huszonegyedik alkalommal rendezték 
meg Baranya megyében a Határon Túli 
Magyarok Fesztiválját. A rendezvény- 
sorozat célja, hogy erősítse a nemzeti 
összetartozás tudatát, programjai kör
képet mutatnak a Kárpát-medence ha
gyományőrző és alkotó művészeinek 
munkájából. A Fülep Lajos Művelődési 
Központ kezdetektől fogva csatlakozott 
a Határon Túli Magyarságért Alapítvány 
által szervezett fesztiválhoz, otthont 
adott valamilyen rendezvénynek, hatá
ron túli magyar tánccsoportot fogadott, 
vagy helyet biztosított kiállításnak. Ez 
utóbbi történt ez év szeptemberében is. 
A magyar nép épített öröksége Horvátor
szágban c. kiállítás megnyitóján dr. Bíró 
Ferenc polgármester köszöntötte a meg

jelenteket. Minorics Tünde etnográfus, 
egyetemi oktató megnyitójában arról a 
hosszú folyamatról beszélt, amelynek 
eredménye ez a páratlan gazdag anyag. 
Kiemelte az összefogás fontosságát és a 
magyarság páratlan kulturális kincse
inek megőrzésében betöltött szerepét. 
Elemzésében utalt arra, hogy a ház nem 
csupán mérnöki-építészeti létesítmény, 
hanem olyan terület, amely a család és 
közösség életének biztosít helyet.
A tablókon és maketteken olyan értékes, 
szép épületeket mutatnak be, amelyek a 
horvátországi magyarság hagyatékának 
részei, nemzeti kultúránk eltűnőben 
levő kincsei. A kiállítás két hétig volt 
megtekinthető a művelődési központ 
kiállítótermében.

Nagymácséd Község meghívására városunk küldöttsége dr. Bíró Ferenc polgármester 
vezetésével kellemes hétvégét töltött a Galánta melletti településen ez év szeptember 
elején.
Az „EUROPE FÓR CITIZENS” felhívás keretén belül elnyert uniós pályázat lehetőséget 
adott a nagymácsédiaknak arra, hogy vendégül lássák a településsel egykor és ma kap
csolatban álló közösségek küldötteit. Meghívást kapott Decs, Hajós és Pécsvárad. 
Tekintettel arra, hogy a Pécsváradi Öregfiúk focicsapata több mint 20 éve tart fenn kap
csolatot a mácsédiakkal természetes volt, hogy az „öregfiúk” részt vettek a kiránduláson. 
A Pécsváradi Big Bánd együttes a kultúrműsort gazdagította, a Felvidéki Klub tagjai 
pedig térségünk jellegzetességeként bemutatták a medvehagyma mézet, medvehagymás 
pogácsát és elvittük a „Magyarok Kenyerét”, lehetőséget adtunk ezek megkóstolására. 
Vittünk zengővárkonyi szőttest, melyhez vásárlási lelhetőséget is biztosítottunk. 
Pénteken délután Lancz István Nagymácséd polgármestere fogadta az érkező csopor
tokat, majd „A történelem és hagyományok előadás az Önkéntesség Európai Éve 2011 
alkalmával” című beszámolót hallgattuk meg.
Finom vacsora után részt vettünk a fotókiállítás megnyitóján, melyre a decsi citeraze- 
nekar csalogatta a résztvevőket, a bejáratnál decsi népviseletbe öltözött kislány fogadta 
az érdeklődőket. A fotókról megismerhettük Nagymá-cséd múltját és jelenét, valamint 
a „Decsi lakodalmas”-t.
Horváth Charlie koncertje és diszkó zárta a napot.
Szombaton délelőtt a sporté volt a főszerep. A települések összemérhették erejüket asz
tali teniszben, sakkban és futballban. A pécsváradiak Nagymácséd és Decs csapatát le
győzve I. helyezést értek el fociban. A találkozón résztvevők egy része a sporteseménye
ket szurkolta végig, másik része városnézésen vett részt Galántán.
A délutáni programot a Big Bánd kezdte nagy sikerrel, majd a helyi Kéknefelejcs asz- 
szonykórust hallhattuk, fellépett helyi fiatalokból álló zenekar (Nagy Viki, Bréda Bogi, 
Gál Dominika) és felöltöztették a decsi menyasszonyt. A kézműves sátorban gyerekek 
és felnőttek egyaránt kipróbálhatták ügyességüket gyöngyfűzés, agyagozás, üveg- és 
homokmandala készítésben.
Megcsodálhattuk Csémy Éva mandala és festmény kiállítását, megnézhettük a falu mú
zeumát. Éreztük a bográcsos ételek főzőversenyéből szálló illatokat, kóstolásra azon
ban nem volt lehetőségünk, így sajnos nem tudjuk milyen eredmény született. Az estét 
Janicsák Veca koncertje és hajnalig tartó utcabál zárta.

Vasárnap reggel kis csapatunk - Fel
vidékiek Klubja és öregfiúk - megko
szorúzta a Csehországba deportáltak 
és Magyarországra telepítettek emlé
kére állított emlékkövet, mécseseket 
gyújtottunk azon elhunytak emléké
re, akik átélték a történelmi esemé
nyeket.
Az együtt töltött idő talán legmeg- 
hatóbb perceit a zsúfolásig megtelt 
Keresztelő Szent János templomban 
a Dobry László által tartott mise je

lentette. A decsiek fiataljai gyönyörű viseletűkben párban vonultak be a templomba, 
nem kis meglepetést okozva a bentlevőknek.
Ezt követően a község kultúrházában a helyi és meghívott települések polgármeste
rei értékelték a találkozó tapasztalatait, majd aláírták az uniós pályázathoz szükséges 
együttműködési nyilatkozatokat.
Finom ebéd után nehéz szívvel vettünk búcsút a helyiektől és meghívottaktól. Jó volt 
együtt lenni, új barátokat találni és bizony, akinek rokonoktól is búcsúzni kellett, ott 
egy-egy könnycsepp is megjelent a szemekben.
Köszönjük az együtt töltött órákat.

szöveg: Füri Gizi fotó: Várkonyiné Horváth Piroska



XXII. ÉVFOLYAM 7.SZÁM, 2012. SZEPTEMBER 7

Újra megtelt a kisbusz egy augusztusi reggelen! A vidám 
csapat már reggel 8 órakor gyülekezett, hogy időben in
dulhasson a Balatonra, még mielőtt a nyári nap mindent 
felforrósít.
Ahogy a busz kigördült a művelődési ház előtti parkolóból, 
már hangos volt a csevegéstől, nevetéstől, de hamarosan 
egy - egy kotta is előkerült, és felcsendültek a kedvenc da
lok.
Már hagyomány, hogy a Pécsváradi Női Kamarakórus 
évente egyszer, munkát, családot, s minden mást félreté
ve, együtt táborozik. Na jó, a családot nem feltétlenül kell 
otthon hagyni! Ebben az évben én is férjestül, gyerekestül 
mentem, voltak, akik a nagylányaikkal jöttek, a kórus ve
zetője Dr. Kutnyánszky Csaba pedig feleségével együtt vett 
részt az idei táborozáson.
A kis buszba nem fért be mindenki, de ez nem okozott gondot, 
mert azok, akik csütörtök délelőtt még dolgoztak, később sze
mélygépkocsival indultak a többiek után.
Mi is autóval mentünk, és mire odaértünk, a csapat nagy része 
már túl volt az első balatoni pancsoláson. Hétágra sütött a nap, a 
víz is meleg volt, csak sokat kellett gyalogolni annak, aki térdig 
érőnél kicsit mélyebb vízbe akart lubickolni. A késő délutáni pró
bán már szinte teljes volt a létszám. A hosszú nyári szünet után, 
ismét rá kellett hangolódni a közös éneklésre, ebben segítettek a 
mókás, régi és új „bemelegítő”, ellazító gyakorlatok is. A Szántódi 
Rév Hotelben, remek szállásunk volt. Nem egy ötcsillagos szállo
da, de kényelmes, barátságos diákszálló, ahol nem számoltak fel 
plusz költséget a próbateremért.
Érdekes módon a sokat emlegetett generációs különbségeket a 
Balaton és a zene hullámai elmosták, mert itt mindenki egyfor
mán fontos és értékes része az egésznek, attól függetlenül, hogy 
16 éves vagy már nagymamakorú. Ezek az intenzív kóruspróbák 
rendkívül eredményesek, a régóta gyakorolt kórusművek részle

tei a helyére kerülnek, és az új műveket is könnyebb begyakorol
ni, elmélyíteni a napi kétszeri gyakorlással.
Karvezetőnk is fontosnak tartja a csapatépítést, ezért a kóruspró
bák között még bőven maradt idő tihanyi kirándulásra, beszél
getésekre, közös mozizásra, pancsolásra. Én is úgy gondolom, 
hogy ezek az élmények is nagyon fontosak, hiszen ilyenkor a régi 
barátságok felfrissülnek, és az újak elmélyülnek, és ettől leszünk 
igazi csapat. Nem csak a tisztán csengő akkordok, de az együtt 
dobbanó szív és lélek harmóniájának megélése is igazi élményt 
nyújt.
Csütörtöktől vasárnap délig tartott a nyári kórustábor, ahol fel- 
töltekezhettünk, és elraktároztuk a jó élményeket, hogy legyen 
ami felmelegíti a lelkünket, ha már hűvösebb szelek fújnak. Re
mélem jövőre ugyanitt, ugyanilyen jókedvvel leszünk együtt, és 
talán azok is eljönnek, akiknek ebben az évben nem sikerült. 
Szeretettel várjuk közénk a vállalkozó kedvű énekeseket, új kó
rustagjainkat.
Próba: csütörtökönként 18 órától a Művelődési Központban.

Pálffy Emőke

(folytatás az 1. oldalról) A KÖZÖSSÉG TEREI- MOTT TÉR

A tér fekvése, környezete önmagában festői, 
azonban a folyamatos gondozás a turisták 
egyik kedvelt pihenőhelyévé tették a kihelye
zett asztalt és padokat.
A tér kialakítása, avatása körül szinte min
den környéken élő segített, napjainkra 
azonban a lelkesedés megkopott, hat család 
maradt, akik folyamatosan ápolják a növé
nyeket. Sziládics Györgyné, Major Gyuláné, 
Schwebler Jánosné, Rózsa Zoltán és felesé
ge, Erzsi, Schneider Antalné és Somogyvári 
Marianna, akik a nyári forróságban naponta 
öntözték, amikor kellett ültették, kapálták a 
virágokat. Bár az önkormányzattól továbbra 
is kapnak növényeket, fűnyíráshoz segítsé
get, az is előfordul, hogy saját erőből vesznek 
palántát. Sajnos, az általános szemlélet ezt a 
teret sem kerüli el, elloptak a kiültetett növé

nyekből, szétdobálják a szemetet, néha figyel- 
mezetni kell a járókelőket, hogy ne tapossák 
a virágokat. A tér őrei azonban, ha kellett pó
tolták a hiányt, ha kellett takarítottak és azt 
mondják, ennél rosszabbra számítottak. Már 
a jövőn gondolkodnak, látják, hogy a járda, 
a vályú téglái itt-ott elmozdultak, a faszegély 
elvénült, a kavicsok megértek egy „nagymo
sásra”, ezek javítása az ő erejüket meghaladja. 
Még nagyobb feladat, az egyetlen csúífolt a 
téren, az összeomlott műemlék épület romos 
fala. Akár a javítás, akár az építmény sorsa 
önkormányzati segítséget igényel.
Munkájuk, s az a szerénység, amivel érdek

lődésemet hárították példaértékű, s csak re
ménykedni lehet, hogy lesznek mások, lesz
nek fiatalok, akik követik példájukat.

B.Gy.
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Fiatal galambok versenye - galambászat Pécsváradon
Az ókorban Perzsiában, Görögországban 
és Egyiptomban már foglalkoztak ga
lambtartással. Az ókori rómaiak és görö
gök idejében (Krisztus előtt kb. 500-ban) 
a galambokat már hírvivőként is használ
ták. A postagalambtartás hobbija 1815 és 
1825 között Belgiumban alakult ki. Annak 
idején született az az ötlet, hogy olyan ga
lambokat tenyésszenek, amelyek gyors 
röptűek és visszatalálnak a dúcukba.
Az első ismert versenyek a 19. században 
Belgiumban egy baráti társaság tagjai kö
zött zajlottak fogadásból. Innen indult 
hódító útjára a postagalambokkal való 
versenyzés.
Napjainkban a nemzetközi szövetségnek 
58 tagországa van, köztük Magyarország
gal, ahol kb. 5600 tagja van a Nemzeti Szö
vetségnek. A postagalambsport legjelen
tősebb központja az hőskornak megfele
lően továbbra is Belgium és Hollandia, de 
a Távol-keleten, az arab világban valamint 
Cseh és Lengyelországban is rohamosan 
fejlődik. A modern postagalambsportban 
a versenyeket 4 kategóriába sorolják: Rö
vidtáv (100-350 km), középtáv (300-600 
km), hosszútáv (500-800 km), valamint 
maraton (800 km felett). Ezeken a kate
góriákon felül minden év szeptemberében 
megrendezésre kerül a tavasszal született 
fiatal galambok versenye is 100-400 km-es 
távokról.
A versenyek során az értékelés egyéni és 
csapat kategóriákban történik. A szezon

végén minden távon és a távok összesí
tésével számolt általános bajnokságban 
is bajnokot hirdetnek mind egyéniben, 
mind pedig csapatban.
Pécsvárad környékén Bartos Antal volt az 
első postagalambász, aki 1967-ben lépett 
be a pécsi egyesületbe. Mivel a környéken 
egyre többen hódoltak ennek a sportnak 
1989-ben megalapították Pécsváradon 
a Postagalambsport Egyesületet, mely a 
Nemzeti Szövetségtől az L03-as besoro
lási kódot kapta. Az akkori alapítók közül 
Bartos Antal, Daradics István, Horváth 
István, valamint Kraft Miklós máig is tagjai 
az egyesületnek. Az egyesületnek jelenleg 
15 tagja van és a “Délnyugat-Dunántúl” 
régióba van besorolva. Az egyesület jelen
tőségét mutatja az is, hogy a négytagú re
gionális vezetésbe László Zoltán, Kisztner 
Gábor és Kisztner György személyében 
három tagot is delegál az egyesület.
A tagok eredményeit tekintve 2000-es 
évek közepéig Bartos Antal, Bíró Antal, 
Horváth István és Kisztner György szere
peltek gyakran a regionális élvonalban. Az 
igazi áttörést a 2005-ös év hozta meg, ami
kor Bartos Antal az egyesület tagjai közül 
elsőként regionális bajnoki címet szerzett 
közép és hosszú távon, majd 2006-ban 
megvédte a középtávú bajnoki címét. 
2008-ban Berecz Lajos galambja szerzett 
országos első díjat Katowicéből, valamint 
Kovács Ferenc galambja Jihlavából. Ko
vács Ferenc győzelmének értékét tovább

Óraindítás a győri verseny előtt

növeli, hogy ezen a versenyen több mint 
13 000 galamb vett részt. 2010-ben László 
Zoltán megnyerte a hosszú távú bajnok
ságot, valamint Magdeburgból országos 
második díjat szerzett galambja. 2011-ben 
Horváth István galambja szerzett országos 
harmadik díjat Magdeburgból, valamint 
Barócsi Péter megnyerte a regionális baj
nokságot a fiatal galambok versenyén.
A 2012-es évben minden kategóriában 
Horváth István nyerte az egyesületi baj
nokságot, és a regionális bajnokságban is 
az elmúlt években megszokott módon a 
legjobbak között szerepelt. Hosszú távon 
a harmadik helyet szerezte meg.
Az ez évi fiatal galambok bajnokságának 
eredményei lapzártáig még nem dőltek el, 
azokat következő számunkban közöljük. 
Aki nem tud addig várni vagy kedvet ka
pott a galambászathoz az László Zoltánnál 
érdeklődhet.

NYÁRI JÁTSZÓHÁZ A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL

A hagyományokhoz híven a nyári szünet kezdetén szerdánként 
különböző foglalkozásokkal vártuk az érdeklődő gyermekeket 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. A kézműves fog
lalkozások, a mozgásos játékok igazi kikapcsolódást jelentettek 
a gyermekek számára. Készítettünk ékszereket, papírmasé játé

kokat és díszeket, festettünk hűtő mágnest. A kézműveskedés 
során nagyon szép alkotások születtek. Az udvarban felállított 
pingpong asztal nagyon népszerű volt mind a kisebb, mind a na
gyobb gyerekek körében, de emellett nagy lelkesedéssel játszottak 
jó hangulatú focimeccseket is. A gyerekek nagyon élvezték, ami
kor mi is részt vettünk a szabadtéri játékokban. Örömmel tapasz
taltuk, hogy játszóházainkon új barátságok szövődtek és hétről 
hétre egyre több gyermek érkezett hozzánk. A nyári alkalmakat 
kirándulással zártuk. Augusztus 15-én Bőszénfára utaztunk ahol 
egy szarvasfarmot látogattunk meg. A farmon lehetőségünk volt 
több szarvasfajtával megismerkedni. A területet traktor vontatta 
pótkocsin barangoltuk be. A gyerekek nagyon élvezték az állat - 
simogatót és az agancs kiállítást. A farmon elfogyasztott ebéd is 
nagyon jó hangulatban telt. Hazafelé lehetőségünk volt megte
kinteni a szigetvári várat. A gyerekekkel együtt nagyon fáradtan, 
de élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Ezúton szeretnénk köszönetét nyilvánítani a pécsváradi önkor
mányzatnak és a Család és Közösség Alapítványnak a támoga
tásukért.
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PROGRAMAJÁNLÓ
f*. október 2. kedd:

- 14-15 óráig Mozgáskorlátozott fogadónap
- 15 órától Mozgáskorlátozott klubnap 

f*. október 3. szerda:
17 óra író-olvasó találkozó a Könyvtárban 
Vendégünk: Fábián Janka

J*. október 8. hétfő:
16 óra Testületi ülés a Polgármesteri Hivatalban 

í»> október 9. kedd: 16 óra Nyugdíjas klub 
f*. október 14. vasárnap:

9-14 óráig Várvásár a Pécsváradi Élményvárban 
október 18. csütörtök:

9-12 óráig Mozgáskorlátozott fogadónap 
f*. október 20-21. szombat-vasárnap: Pécsváradi Leányvásár 
f*- október 28. vasárnap:

Pécsváradi Esküvő Élménynap a várban 

NOVEMBERI PROGRAMOK:

f*. november 6. kedd:
14-15 óráig Mozgáskorlátozott fogadónap 

J*. november 10. szombat:
- egész nap: PIFÖ választás
- 10-16 óráig Öko-teregetés
- este: PIFÖ buli az uszodafolyosón 

f*. november 12. hétfő:
16 óra Testületi ülés a Polgármesteri Hivatalban 

f*. november 15-16. csütörtök, péntek: Népművészet
a vizuális nevelésben - Platthy György emlékkonferencia 

f*. november 17. szombat: Skóciai Szent Margit Emléktúra 
J*. november 20. kedd:

9-12 óráig Mozgáskorlátozott fogadónap

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

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

VII. SZALMALEKVÁR FESZTIVÁL
ZENGŐVÁRKONY, SZALMA-KINCS TÁR 

2012. október 6. (szombat) 10 -18 óráig

10.00 Szakvezetés a Szalma-Kincs-Tárban 
Székbekötés sással- Négyes Tímea 

11.00 Hagyományos gesztenyesütés a szabadban 
Szalmakokárda készítés - kézműves foglalkozás az Aradi 

Vértanúk emlékére
12.30 Zengővárkony terített asztala: Lepénykóstolás 

15.00 A Szalma-Kincs-Tár 10 éve - diavetítéses előadás a 
Kultúrházban

Egész nap (10.00-18.00) a Szalmamúzeum előtt:
Hagyományos lekvárok, savanyúságok, dió és egyéb helyi 

termékek bemutatója és vására 
Zengővárkony és a Mecsekvidék mézei 

Kézművesmunkák; Népi játékok karneválja

SZALMA-KINCS-TÁR Muzeális Gyűjtemény
Huszonhat ország szalmafonó művészete. 

Kultikus, használati és dísztárgyak. Technikák, eszközök, 
szerszámok.

Nyitva tartás: 10.00-18.00 (szünnap: szerda)
7720 Zengővárkony, Arany J. u. 69., Telefon: 72/466-571, 

tuskestunde@gmail.com

Szeptember 27-én, a Turizmus Világnapján a pécsváradi Él
ményvárban, valamint a Tourinform irodában minden betérő 
vendéget forró teával és apró süteménnyel vártak. A hagyomá
nyos teákon kívül a legújabb variációkat is megkóstolhatták a 
vendégek, úgy mint a gránátalmát, a kékszőlőt, a rumos cse

resznyét, a zöld teát gyömbérrel és citrommal.

Vak Béla Udvartartása
Történelmi-kéz
műves alkotótá
borban vehetett
részt egy csapat 
pécsváradi isko
lás augusztusban 
a Dombay-tónál, 
a Zengő Ifjú
sági Táborban.
A hét témáját,
Vak Béla Pécsváradhoz kapcsolódó történetét Gállos Orsolya 
mesélte el a résztvevőknek. A hét folyamán aztán a gyerekek 
Kempfné Mayer Szilvia táborvezető segítségével elkészíthették 
a kornak megfelelő jelmezeiket, fegyvereket, ékszereket, és fel
készültek a táborzáró előadásra, ahol nagy átéléssel mutatták 
be Vak Béla történetét az összegyűlt közönségnek. A tábort 
pályázati támogatással szervezte a Tarkabarka Alapítvány, a 

l Pécsváradi Várbaráti Körrel együttműködésbem________

mailto:tuskestunde%40gmail.com
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Újra választhatnak a fiatalok!
November 10-én hetedik alkalommal kerül sor Pécsváradon az 
ifjúsági önkormányzati választásokra. Minden 15 és 30 év közötti 
pécsváradi fiatal indulhat, illetve szavazhat a választásokon. If
júsági képviselőnek az induláshoz 10, ifjúsági polgármesternek 
pedig 20 pécsváradi fiatal ajánlását kell összegyűjtenie, melynek 
leadási határideje november 8. (csütörtök), helye pedig a KJÁMK 
Fülep Lajos Művelődési Központ (munkanapokon 8:00-16:00 
között).
A választás menetéről részletesebben a PIFÖ facebook oldalán 
olvashatsz, az induláshoz szükséges papírokat lehet igényelni 
szintén a művelődési központban, a PIFÖ facebook oldalán va
lamint a Választást Előkészítő Bizottság tagjaitól (László Miklós: 
kisloszos@gmail.com, Böröcz Lívia: livia.borocz@gmail.com) 
címen.
A választás során az ifjúsági polgármesterjelöltek közül a legtöbb 
szavazatot kapott lesz az ifjúsági polgármester, a képviselő jelöl
tek közül pedig az első 9 helyezett kerül a testületbe.
Érdekel, mit csinál a PIFÖ? Indulnál, de még bizonytalan vagy? 
Gyere, el a „Kedv csináló” napra, 2012. november 2-án, pénteken 
az Ifjúsági klubba (régi tűzoltó szertár)!
Kérdésed van?
Keress bennünket a facebookon (PIFÖ oldala, László Miklós, 
Böröcz Lívia)!

A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat szeptember közepén első al
kalommal szervezett Zengő túrát. A verőfényes napon a kis csapat 
remek hangulatban kis kitérővel jutott el a csúcsra. A siker újabb 
kirándulás megszervezésére sarkallta a fiatalokat, ennek tervezett 

időpontja október 13., célpontja Óbánya.
Képünkön : a csapat „keménymag’ja a kilátónál.

2010-ben olvashatták először olvasóink, hogy a vár 
délnyugati oldalán leomlott a fal, alatta Bodó Balázs régész 
bástya maradványait tárta fel. Akkor Nagy Erzsébet, a Janus 
Pannonius Múzeum régészeti osztályvezetője elmondta, hogy 
először a statikai megerősítés szükséges. Az elmúlt két év 
után idén már látványos elemmel bővült a várfal. Az ún. füles 
bástyát magasították meg állami segítséggel, ám befejezésére 
még várni kell.

A NŐI KÉZILABDA CSAPAT HÍREI:

Még mindig nem teljes kerettel, és számtalan nem várt 
akadállyal megküzdve készül immár NB Il-es csapa
tunk a Szekszárd elleni hazai rajtra. Jelentősen átala
kult kerettel egymás után játsza felkészülési mérkő
zéseit új osztályban szereplő ellenfeleikkel, Tolnával, 
Kozármislennyel, Siklóssal. A mutatott játék - annak 
ellenére, hogy az eredmények biztatóak voltak - azt bi
zonyítja, van még mit javítanunk, főleg a védekezés ag
resszivitásában, lábmunkában.
A háttér megteremtésében is változások történnek, a 
lemondott szakosztályvezető helyére, egy szakmailag 
hozzáértő, agilis, a városban ismert személyt sikerül 
(reméljük) megnyerni.

Az NB II. bajnokságban verseny- és játékengedéllyel 
rendelkező, 12 játékos névsora, zárójelben az életkoruk. 
Amelyből jól látható, hogy csapatunk-akárcsak az előző 
bajnokságban-, ezúttal is az egyik legfiatalabb lesz. 
Kapusok: Pető Kornélia (18), Gebhardt Laura (16), 
Sándor Henriett (15)
Kis Radó Ráhel (16), Kozsán Vivien (14), Emmert Laura 
(15), Gál Rebeka (23), Szöllősi Barbara (20), Gyenis 
Patrícia (15), Gyenis Alexandra (18), Gál Petra (32), 
Farkas Adél (20)

mailto:kisloszos%40gmail.com
mailto:livia.borocz%40gmail.com
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Mintegy nyolcvanan gondolták azt szep
tember közepén, hogy kihasználják a 
ragyogó időt, a festői környezetet és az 
egészségükért, a jó hangulatért kerékpárra 
pattantak.
Második alkalommal szervezett Fuller 
Zoltán és Wagner Tibor családi kerékpár 
túrát és versenyt Pécsváradról Pusztabá
nyára. Az indulók nagyobb része gondol
ta úgy, hogy ismerőseikkel egy kellemes 
sportos napot töltenek és csak jóval keve
sebben érkeztek a verseny kedvéért.
A 10 km-es távot, a leggyorsabb kerékpá
ros, Wagner Tibor kevesebb mint 26 perc 
alatt tette meg, szinte vele egyidőben 
érkezett a második helyezett Kraut Zol
tán. A nők közül leggyorsabb Kőberling 
Bea az abszolút kategóriában is dobogóra 
állhatott volna. A sportos élet egyik leg
elszántabb követője, Scheich Tamás, itt is

bizonyított, bár a versenyre nem nevezett, 
mondván a kerékpározás nem az ő sport
ja, az elsők között ért célba. Mire az utolsó 
biciklisek is megérkeztek dél lett, így az 
eredményhirdetést követően először az el
használt kalóriákat pótolták a résztvevők. 
A nap további része is program dúsan telt. 
Gino vagyis Domokos Dávid és Bosnyák 
János kerékpáros ügyességi pályát állítot
tak össze a gyerekeknek, utána minden 
korosztálynak adott tanácsokat és önvé
delmi fogásokat tanítottak. Zsáli Timi a 
különböző korosztályoknak összeállított 
tesztekkel mutatta meg, hogy mindenki
nek van még mit tanulnia a KRESZ-ből. 
Örvendetes, hogy sok gyermek volt az 
indulók között, akik a játékos sportverse
nyeken nagy lelkesedéssel vettek részt.
A jól sikerült rendezvény ismét bizonyí
totta, hogy a kis települések egyik erőssége

a baráti-közösségi kapcsolatok és összefo
gás, melyek segítségével a jó szándékú és 
hasznos kezdeményezések megvalósul
nak.
Helyezettek:
Nők: 1. Kőberling Beáta 2. Szabó Melinda 
3. Szép Eszter
Férfiak: Wagner Tibor 2. Kraut Zoltán 3. 
Goyák József
Lányok: 1. Borhy Anna 2. Wagner Renáta 
3. Halmai Sára Luca
Fiúk: 1 .Gonda Barnabás 2. Bogár Olivér 3. 
ifj. Merics Imre 
A rendezvényt támogatták:
Digistar Kft, Fullér Ferenc, Somogyvári 
Gábor, Mecseki Erdészeti Zrt Pécsvárad 
Erdészet, Domokos Dávid, Rendőrség, 
Polgárőrség, Koch Lajos, dr. Hutvágner 
Rozália, Zsáliné Molnár Tímea, Mártusz 
Autósbolt, KJ ÁMK, Füri Ferenc

Mecseki no az Olimpia évében

Valószínűleg csak a legfanatikusabb túrázók halottak már a Me
cseki 110 túraversenyről, amelyen 20,40, 60 és 110 km-es távot 
is teljesíthetnek a résztvevők. Embert próbáló a leghosszabb 
útvonal hosszúsága is, de a 4850 m-es szintkülönbséget hallva, 
valaki azt kérdezte, hogy az Alpok felé kanyarodik-e.
Aki a gyönyörű időt kihasználva esetleg a Zengő csúcsára ki
rándult szeptember 22-én meglepően nagy mozgást tapasztal
hatott a hegyen. A Mecseki 110 túrázói Zobákpusztáról indulva 
a környék szinte valamennyi turista útvonalát végigjárták. A 
leghosszabb távot valamivel több mint ötvenen vállalták és a 
versenyzők között volt két pécsváradi fiatalember is, Scheich 
tamás és Fuller Zoltán. A környéket jól ismerők megítélhetik 
a túra nehézségét abból, hogy indulás után az első ellenőrző 
pont a Mária-kápolnánál volt, majd sorban a Zengő, a Hármas
hegy, Püspökszentlászló, Cigány-hegy, Réka kunyhó, Óbánya,

Váralja,Pásztor-forrás, Máré-vár, Dobogó, Vörös-domb, Büdös 
kút, Szamár-hegy, Dobogó, Máré-vár, Csurgó, Zobákpuszta kö
vetkeztek. És ez csak az első - 60 km-es szakasz volt. A má
sodik már inkább Komló környékén folytatódott Jánosipuszta, 
Mánfa, Keresztkunyhó, Tripamerfa, Árpád-tető, Súgói-rét, 
Kövestető, Hármas-hegy, Zengő, Bazsarózsa kulcsosház, és a cél 
Zobákpuszta érintésével.
A két pécsváradi induló az egyik ellenőrző ponton Sors Tamás 
paralimpiai úszóbajnokkal is találkozott, aki közvetlenül fogad
ta a túrázókat, s az eseményt közös fényképen örökítették meg. 
A pécsváradiak bő 27 óra alatt, azaz szintidőn belül, teljesítet
ték a távot, annak ellenére is, hogy az egyik szakaszon egy nem 
szándékos„kitérőt” is tettek.
Mindkettőjüknek gratulálunk a nem mindennapi teljesítmény
hez!!
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VÁRUNK, HA

* esküvőre, családi ünnepre 
készülsz

» rendezvényt szervezel
* a gyermekeiddel tökénél egy 

izgalmas napot
* kíváncsi vagy

Részletes program hamarosan a honlapon és a 
facebookon!

10 000 Ft értékű TARR kedvezmény kupon
500 ŐSZI akciós előfizetőnknek!

T

További információ:
www.tarr.hu

Az akciót kövessel 
oldalunkon augusztus 21-től: 
facebook.com/TarrKft

Nagy őszi ÖKO-teregetés! \fi «, .
Helyszín: művelődési központ, Pécsvárad 
Időpont: 2012. november 10., szombat, 10.00-16.0Ü 
(leadás: november 9, péntek)
Amit várunk: ruha, könyv
Részletek hamarosanaplakátokön!facebookon, illetve 
személyesen Kiszt Viktória, Bayér Aléxandra,

^1223
Az akció 2012.08.21-től érvényes a Tarr Kft. lakossági előizetői körében 1 vagy 2 éves hűségnyilatkozat 
aláírása esetén. A Tarr Kft. az őszi kampányban összesen 500 db kupont érvényesít darabját bruttó 10 
000 Ft értékben. Az őszi akcióban való részvétel feltétele ÚJ. hűségnyilatkozattal kötött analóg 
kábeltelevízió, vagy ÚJ hűségnyilatkozattal kötött minimum 2M. adatforgalmi korlát nélküli szélessávú 
internet szerződés kötése szólóban, vagy kombiban. A kupon ajándékozható, átruházható azaz nem 
kizárólag a szerződő fél használhatja fel. de mindenképpen csak a Tarr Kft-nél előfizetéssel rendelkező 
személy veheti igénybe, aki a Tarr Kft. valamely szolgáltatására előfizet vagy a Tarr Kft. által forgal
mazott eszközt vásárol. Szolgáltatás igénybevétele esetén a bekötési díj 0 Ft. A kupon kizárólag TARR 
Kft. ügyfélszolgálati irodáiban érvényesíthető a kivágott kupon bemutatásával. A kupon beváltható: 2013. 
01.01-től. A tájékoztatás nem teljes körű.

A Pécsváradi Nagyboldogasszony Templom teljes kül
ső felújítási munkáinak befejezéséhez a pályázati úton 
elnyert támogatás és a püspökség hozzájárulása mellett 
további 3 millió forintra van szükség, melynek előte
remtéséhez kérjük a hívek, a lakosság és a vállalkozások 

segítségét.
Amennyiben tehetik, kérjük, juttassák el adományai
kat Antal Géza Apát úrnak személyesen vagy az alábbi 

számlaszámon keresztül!

Pécsváradi Hírmondó 
A Pécsváradi Városi 

Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 800 példányban.

Hozzájárulásukat előre is köszönjük!

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 
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