
Az elmúlt év végén a Fülep Lajos Műve
lődési Központtól - immár harmadik éve 
-  népdaléneklési versenyre kaptak meghí
vást a térség iskolái. Az első verseny 2010 
decemberében zajlott, a tavalyi esztendő
ben már, az idei évhez hasonlóan, a Ma
gyar Kultúra Napjára esett a döntő.
Ebben az évben 62-en jelentkeztek a meg

mérettetésre, összesen nyolc településről. 
Korcsoportonként szinte teljesen azonos 
létszámban, az alsósok 20-20-an, a felső
sök 22-en, Bár végül betegség miatt nem 
mindenki tudott eljönni, a sok jó énekes
ből 29 fő jutott tovább az elődöntőből. Az 
1-2. osztályos korcsoportból hat, a 3-4. 
osztályosok közül tíz, a felsősök közül ti

zenhárom versenyzőt ítélt arra érdemesnek 
a zsűri, hogy a januári jeles napon is bemu
tassa tudását. Örvendetes az a tény, hogy a 
jelentkezők között is egyre több a fiú, de a 
továbbjutók főleg a 3-4.osztályosok- között 
kiemelkedő arányban voltak az erősebb 
nem képviselői.
Január 22-én, már nem sokkal dél után 
megkezdődött a verseny. A művelődé
si központ színháztermében öt fős zsűri 
előtt léptek fel a résztvevők. A zsűri elnö
ke Deáky Péter, a komlói Pöndöly Együt
tes zenekarának vezetője, tagjai Lakatos 
Judit, zenepedagógus, Józsa-Papp Éva, a 
Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesü
let elnöke, az utánpótlás csoport vezetője, 
Szondi Józsefné, nyugdíjas ének-zene tanár 
és Mohácsi István, a Zengővárkonyi Ha
gyományőrző Együttes vezetője voltak. 
Sokszor mondják, hogy a zsűri nincs köny- 
nyű helyzetben, így volt ez most is, legin
kább a felső tagozatosok helyezettjeinek 
kiválasztása okozott fejtörést. Amíg a zsűri 
visszavonult tanácskozni a résztvevők és 
nézők pihenhettek, majd az eredményhir
detéssel megkezdődött a Magyar Kultúra 
napi ünnepség. (folytatás az 5.oldalon)

A  MAGYAR KDUTÚBA TÉRBEN, IDŐBEN
Ünnepeink az ezredforduló előtti és utáni évtizedben tartalom
ban, időben megváltoztak, így 1989 óta ünnepeljük január 22- 
én a „Magyar kultúra napjá”-t. A „magyar kultúra” szókapcsolat 
tartalma tizenöt millió - hazánkban élő polgár, külhonban ha
tármentében, etnikai szigetekben, a világban szórványokban a 
közös kulturális gyökerekben megkapaszkodó - ember számára ad 
nemzeti azonosságot nyelvben, szokásokban, erkölcsben, értékek
ben. Az ünnep alkalmat ad arra, hogy rátekinthessünk a magyar 
kultúra gazdag szövetére, amely szálai mentében valamennyien a 
mindennapi életünket éljük.
1823. január 22-e délutánján Kölcsey Ferenc, a 33 éves költő, kriti
kus, politikus a szatmárcsekei házában tisztázta le több kéziratából 
a Himnusz (Hymnus a ' Magyar nép zivataros századaiból) című 
versét, amely minden magyar ember imádsága lett generációról 
generációra, a szerzőnek pedig világhírnevet adott. Huszonhat 
nyelvre fordították le a szövegét. Csak 1828-ban jelent meg nyom
tatásban, 1844-ben Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója 
pályázatot írt ki a Himnusz megzenésítésére, s 13 pályázó közül 
Erkel Ferenc zenéje nyerte el június 15-én az első helyet. A Nem
zeti Színház még az évben bemutatta a Himnuszt, mint zenei

darabot, de csak 1903-ban lett hivatalosan 
a Magyar Királyság Himnusza. Az alkotás 
a szobrászt is megihlette. 2006. május 7-én 
a „Magyar Nemzet Himnusza” című, kilenc 
méter széles, négy és fél méter magas szo
borkompozíciót adott át V. Majzik Mária 
szobrászművész Dunakeszin.
A magyarság Himnuszát egy törékeny al

katú, alig 160 centiméter magas, kopaszodó, zárkózott, magán
életében sikertelen, szigorú erkölcsű, magányos fiatalember írta, 
akinek a jobb arcát a himlő torzította el, fél szemére megvakult. 
A „sors-sújtotta ember” imájában az Istent szólítja meg a nemze
téért, s a verssorai máig eggyé kovácsolják a magyarságot Buenos 
Airestől Rejkjavikig és a Kárpát-medencében: a mű a magyarság 
összetartozásának és kultúrájának legteljesebb kifejeződése. 
Németh János István a magyar kultúrát „befogadó-tagoló kultú- 
rá”-nak nevezi, amelyben a magyar kultúra bázisa a befogadó/ 
integráló, amely az átjárható rétegkultúrákkal találkozva folyto
nosan gazdagodik.

(folytatás a 3.oldalon)
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ONKORMANYZATI H ÍREK
20 13. JANUÁR 14-1 TESTÜLETI ÜLÉS

Az előre kiadott napirendi pontok mellett az egyebekben négy 
témát javasoltak és fogadtak el a testület tagjai megtárgyalásra, 
Pécsvárad Város Önkormányzata 2013 évi első ülésén. Először 
tájékoztató hangzott el a 2013 évi átalakulásokkal kapcsolat
ban, különös tekintettel a járási hivatal megalakulására, vala
mint az iskola állami fenntartásba adására. Dr. Bíró Ferenc be
számolójában ismertette, a járások megalakulásával kapcsolatos 
változásokat. Elsőként a Járási Hivatal elhelyezéséréről beszélt, 
mely nagymértékben érintette a Polgármesteri Hivatalban folyó 
munkát is. A Járási Hivatal a Polgármesteri Hivatal épületében 
kapott helyet és földszinti irodákban kezdte meg a munkát. Já
rási feladat ellátású lesz a jövőben az okmányiroda, a gyámügy, a 
szociális ügyek egy része, a munkatársak tekintetében nem lesz 
változás. Az ÁNTSZ, Állategészségügy is járási feladatellátás 
lesz. A pécsváradi szociális ügyeket, pl. átmeneti segélyek ügyét, 
új munkatárs Link Zoltán végzi ez évtől. Az iskola működésé
nek finanszírozásával kapcsolatos döntést még 2012. év végén 
meghozta a testület. A működéssel kapcsolatban a 3000 fő fe
letti települések mérlegelhettek, hogy átadják az államnak vagy 
sem. Hosszas megfontolás után a testület amellett voksolt, hogy 
átadják az államnak, mert így látták lehetőségét az uszoda újbóli 
megnyitásának. Az önkormányzatnak ezért a saját bevételéből 
7,2 M Ft-ot kell fizetnie a fenntartásért, ami éves 86,4 M Ft költ
ségvetési kiadást jelent. Az érintett épületek Pécsvárad tulajdo
nában maradnak. Éppen emiatt kell vagyonkezelői, illetve hasz
náló szerződést, kötni erről a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal. A tanuszoda - egyelőre csak a tanításban résztvevők 
számára - január 14-én nyitott, ennek a lehetőségnek köszönhe
tően, a kívánatos mindennapos testnevelés ezért nem probléma. 
A sportcsarnok, iskolai tornateremként funkcionál a jövőben. 
Egy pályázat jóvoltából középen elválasztható, így egyszerre két 
osztálynak lehet testnevelés órát tartani. Nagy változások követ
keztek be az önkormányzati rendszerben, kevesebb feladatot kell 
ellátni, és ezzel arányosan kevesebb a finanszírozás összege, ezen 
belül saját bevételek is csökkentek. Ennek van pozitív hozadéka 
is. Nagyobb kapacitás marad a helyben maradt feladatok ellátá
sára. Ilyen feladat a szociális, valamint az idősek ellátása. Tóth 
Györgyi képviselő az uszoda működésével kapcsolatban kért 
szót. Elmondta, hogy a nagyközönség számára délután az uszoda 
akkor nyit majd ki, ha az uszodamester betegségéből felgyógyul. 
Ez vonatkozik az óvódás korosztály, és a felnőtt lakosságra is. Dr. 
Bíró Ferenc kiegészítésében elmondta, hogy most folynak még az 
átadott intézmények tanórákon kívüli hasznosításával kapcsola
tos tárgyalások a tankerülettel.
Második napirendként a Belügyminisztérium által biztosított 17 
m3 fa felhasználásával kapcsolatos rendeletet vitatta meg a testü
let. A szociális célú tűzifajuttatásról szóló rendelet tartalmazza 
mindazokat a feltételeket, amelyekkel ehhez a támogatáshoz hoz
zá lehet jutni. A rendeletet a testület egyhangúlag, elfogadta. 
Harmadik napirendként a Térítési díjakról szóló rendelet meg
alkotása került tárgyalásra. Ez azért vált szükségessé, mert a 
hatályos jogszabályok alapján a diákétkezetésben is változások 
következtek be. A II. Béla Középiskola és Kollégium, illetve a 
Speciális Általános Iskola étkeztetése átkerült a Pécsvárad Város

Önkormányzatához. Az intézményhez tartozó konyha működ
tetését tehát a város látja el azzal a négy fővel, aki eddig is ott 
dolgozott. Ennek a konyhának a működtetésével kapcsolatos a 
térítési díjak megállapítása. A testület egyhangúlag elfogadta a 
rendeletet. (Az erről szóló rendelet mellékelve.)
Az iskolai eszközök közbeszerzési eljárásáról szóló tájékozta- 
tatóban Dr. Bíró Ferenc elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás 
lezárására január 16-án kerül sor. Öt ajánlat érkezett. Ezt követő
en van a testületnek döntési joga.
Az egyebekben az iskola átadásával kapcsolatos általános szer
ződések aláírására kapott felhatalmazást Dr. Bíró Ferenc pol
gármester, majd szó esett a Pécsváradi Hírmondó terjesztésével 
kapcsolatos változtatási lehetőségről, mely a döntés értelmében, 
az utóbbi időben megszokott módon történik a továbbiakban is.

Pécsvárad Város Képviselő-testületének 
1/2013.(11.1.) rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális, 
gyermekvédelmi ellátások, 

oktatási nevelési intézményekben biztosított 
szolgáltatások térítési díjairól szóló 3 /2009. (IV. 1.) 

rendelet m ódosításáról

Az 1 /2013. (II.l.) rendelet 1. számú melléklete

I .) Óvodai étkeztetés térítési díja
Térítési díj (Ft) (Ft) ÁFÁ-val

egész napos térítési díj 307 390

reggeli térítési díja 62 79

ebéd térítési díja 200 254

uzsonna térítési díja 45 57

2 .) Iskolai étkeztetés térítési díja

Térítési díj (Ft) (Ft) ÁFÁ-val

egész napos térítési díj 608 771

reggeli térítési díja 72 91

tízórai térítési díja 63 80

ebéd térítési díja 260 330

uzsonna térítési díja 63 80

vacsora térítési díja 150 190

3 .)  Gyermekétkeztetésnek nem minősülő élelmezés napi 
térítési díja

Térítési díj (Ft) ÁFÁ-val és 
rezsivel

ebéd 260 545
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A  MAOTáKKDUrORA TÉRBEN, IDŐBEN

(folytatás az 1.oldalról)
A „magyar kultúra” szavakat hallva néhány tudatlan, magyarta
lan lelkű lebecsülően szól, nem ismerve annak történeti útját. A 
magyar kultúra gyökereit a Krisztus születése előtti 5. évezredben 
kell keresni, amikor az Ural dél-keleti oldalán, Közép-Ázsia terü
letén együtt élő népcsoportban éltek a magyarság elődei, együtt 
a szamojéd népekkel, más turanoid eredetű népcsoportokkal. A 
sztyeppéi népek kultúrájában lelhetjük fel az első építőelemeket, 
majd a Volga-Káma könyökben a „Magna Hungária” területén 
együtt élő közösségi együttélési formákban ismerkedünk meg a 
tartósan együtt élés új kulturális eredményeivel. A „finn-ugor” 
együttélés nem jelenthetett egyben vérrokonságot, de háromezer 
éves kulturális hatást igen, s a lassan törzsi szervezetbe rendeződő 
magyarság számos finn-ugor alapszót emelt át a magyar nyelvbe, 
s a nyelvszerkezet kialakulására is hatottak. A barátságos és el
lenséges türknépek közelsége is újabb kulturális értékek átvételét 
kínálta, s feltehetően Krisztus születése előtti évszázadokra a ma
gyar törzsi rendszer megszilárdult, kultúrájuk homogenizálódott. 
Az utolsó nagy népvándorlás hullámaiban csak a szilárd törzsi 
szerkezetet és kultúrát hordozó népek maradtak fenn. Időszámí
tásunk után a VI.-IX. században a magyar kultúrájú népelemek 
egy nagyobb tömbje elszakadt a Magna Hungáriától, a Kazár Bi
rodalom déli szegélyére sodorta a vándorló népek folyama.
A kisebbik, a Magna Hungáriában maradt népcsoportot találta 
meg Julianus barát a XIII. század első harmadában. A kazárokkal 
együtt élésben a hagyományos mezőgazdasági termelést (alma, 
árpa, búza) az írás, számolás rendszereit éppúgy megismerhet
ték, mint a társadalomszervezés, hadseregvezetés újabb formáit, 
amelyeket átvettek tőlük. Itt találkozunk először a Kelet-római 
Birodalom kultúráival és vallásával, a Bolgár Birodalom hatásá
val, joggal feltételezzük a népvándorlás és az újbóli letelepedés 
idején a szoros együttélést a szláv népekkel, amelyek számos 
mintát, ismeretet adtak, készségeket formáltak meg.
I.u. 750 táján a „szavárd magyarok” csoportja a Kaukázus déli 
oldalán, a Perzsa Birodalom közelségében telepedett meg, mára 
sem tűnt el „magyarságtudatuk”. László Gyula régész i.u. 670 kö
rül helyezi egy másik nagy magyar népcsoport megjelenését a 
Kárpát-medencében. Amíg a „szavárd magyarok”-at és a Magna 
Hungáriában visszamaradtakat elveszíti a magyarság, egy rövid 
átmeneti etelközi tartózkodás után a Kárpát-medencében meg
történik Árpád vezér és Kurszán Kündü által vezérelt honfoglalás, 
s talán az újraegyesülés. Rátelepül a magyarság, befogadja, beépí
ti a Kárpát-medence egymást átszövő, egymásra épülő kultúráit: 
gepidák, langobárdok, avarok, germán eredetű népcsoportok, a 
római kultúrát hordozó városok, a frank kultúrát átöröklő né
pek kultúrái találkoznak a magyar-türk kultúrával. A honfoglaló 
nyolcadik törzs, a három türk eredetű csoportból eggyé vált ka
bar törzs - amelyből az eszkil törzsi részből támad a székelység 
is - jelentős rétegkultúrát hordozott. A honfoglalást követően 
»Jöttek ezután Magyarországba mind Géza király és Szent István 
király idejében, mind más királyok napjaiban csehek, lengyelek, gö
rögök, spanyolok, izmaeliták, vagyis szaracénok, besenyők, örmé
nyek, szászok, thüringiaiak, meisseniek és Rajna vidékiek, kunok, 
latinok”- olvashatjuk Kálti Márk Képes Krónikájában (1358). A 
12. század végére integrálta a befogadó-tagoló magyar kultúra a 
más rétegkultúrák értékeit. „István király intelmei Imre herceg
hez” című „királytükörben” nem véletlen, hogy így inti utódját az

ország kormányzásában: „A vendégek s a jövevények akkora hasz
not hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik 
helyén... Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból 
jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb
különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot 
díszíti, az udvar fényét emeli. Ennélfogva megparancsolom neked, 
fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben 
tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak.”
A XVI-XVII. században a lengyel -magyar kultúraközi hatás 
volt erős, a XVIII századtól a német kultúra hordozói kaptak 
dominanciát, s a mai Baranya, Tolna és korábbi Bácskában egy 
egységes német kultúrájú tömb képződött, a SchwäbischeTürkei, 
amelynek lakossága 67%-ban német volt. Mária Theresia király
nő uralkodásának első évében Pécsváradon a 114 család 54%-a 
volt német, a magyar és szerb lakosság csak 46 %-ot tettek ki. 
A Dunántúl német, magyar, szerb parasztjai 1848. szeptember 
29-én kiegyenesített kaszával rohantak halálmegvető bátorsággal 
Jellasich horvát bán reguláris hadaira Pákozd-Sokoró határában, 
s védték meg hazájukat. Ekkor a Duna-svábok és szerbek az egy
séges magyar politikai nemzet részei. 1848-49-ben a Lengyel lé
gió katonái maradtak Magyarországon, a XIX. század végén len
gyel, orosz, német és cseh zsidó családok emigráltak hazánkba, 
a II. világháború kezdetén lengyel menekültek áradata érte el az 
országot. Tudjuk, hogy IV. Béla korától 1910-ig több cigány nép
csoport települt be hazánkba.
A magyar nép befogadó-tagoló kultúrája lehetővé tette a más 
kultúrák értékeinek átmentését a magyar báziskultúrába ötezer 
éven át Ázsia és Kelet-Európa sztyeppéin, több mint ezer éven 
át a Kárpát-medencében. Ez a mélyen integrált, folyton fejlődő, 
alkalmazkodásra, befogadásra képes kultúra: magyar.
Ki hát a magyar? A debreceni Tisza István Egyetem híres peda
gógia professzora, Karácsony Sándor így adta meg a választ: Ma
gyar az, aki vállalja a közös magyar sorsot. Ebben a hazában min
denkinek helye van, aki tenni kész azért, a magyar mentalitásban 
Szent István elvei élnek: „Mert az egy nyelvű és egy szokású ország 
gyenge és esendő.” Az Európai Unió sok-sok korifeusa és képvise
lője jöhet hozzánk ezer éves toleranciát, empátiát tanulni... 
Politikusok, filozófusok, hadvezérek és bankárok százszor leír
ták már a magyar népet, de a magyarság és a sokszínű kultúrát 
példaszerűen kezelő magyar kultúra ezer éve Európában is meg
maradt. Isten adja, hogy újabb ezer évig megmaradjon. De ne 
határozzuk meg Isten cselekedetét, hátha ennél is többet ad!

Pécsvárad, 2013.január 22.
Prof.Dr. Sári Mihály

Hálás szívvel mondunk köszö
netét mindazoknak, akik adójuk 
1%-val hozzájárultak a Kékesdi 

Templom építéséhez.

Kérjük szíves támogatásukat a 
Templom 

befejezéséhez: 
Adószámunk: 
18319327-1-02

Kékesdi Templomért Alapítvány
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS

A téli szünet után a tanév első félévét 
január 11-én zártuk, majd a félévi érte
sítőket január 18-án vihették haza diák
jaink.
A második félévtől újra nyitva az uszo
da, több osztály számára folytatódik az 
úszásoktatás.

Orszá g o s  r a jz v e r s e n y  Eger
Egri művészeti iskola hirdetett országos 
rajzpályázatot az Egri csillagok cimű re
gény illusztrálására. A beküldött munkák 
alapján iskolánk három tanulóját, Bencze 
Renáta, Hédi Vivien és Solti Réka 8/a 
osztályos diákokat hívták meg az döntő
re Egerbe. Köszönjük a KLIK pécsváradi 
tankerületi igazgatójának, Kófiás End
rének, hogy támogatta utazásukat. 175 
beérkezett pályamű készí
tőiből 75 versenyző rajzol
hatott, ők vehetett részt a 
döntőn. Három helyezést 
adtak csak ki. Hédi Vivien 
és Solti Réka illusztrációját 
az első tíz közé sorolták.
Munkájukért ajándékcso
magot és oklevelet kaptak.
Gratulálunk a diákoknak 
és felkészítőjüknek, Ká
rász Rózsának az elért szép 
eredményhez!

Egerben Jártunk
Januári 1 -én utaztunk Egerbe az országos 
rajzpályázat döntőjére. Többórás vonato
zás után értünk oda. Az út nagyon hosz- 
szú volt, de megérte, mert Eger nagyon 
szép város. A művészeti iskola kollégi
umában kaptunk szállást. Tartottak egy 
előadást nekünk, bemutatták az iskolát, 
megtudtuk, milyen szakok vannak, és 
néhány diákmunkát is megnéztünk. Ez
után esti városnézésre vittek bennünket. 
Gyönyörű volt a város a kivilágított épü
letekkel, utcákkal! Láttuk a minaretet, a 
Dobó teret, szép templomokat, Fazola 
Henrik híres kovácsoltvas kapuit. A hi
deg ellenére is jól éreztük magunkat ezen 
a sétán. Elalvás előtt még tanakodtunk,

vajon milyen feladat lesz a következő 
napi versenyen.
Reggeli után megnéztük a kiállítást, me
lyen az elődöntőre beküldött rajzok közül 
a legjobb 40 szerepelt. Boldogan vettük 
észre, hogy Réka és Vivien rajza is köz
tük volt. Ezután három csoportba osz
tottak minket, és elfoglaltuk a helyünket 
a termekben, mert kezdődött a verseny. 
Tanárainkat ezalatt városnéző sétára 
vitték. Nekiláttunk a feladatnak. Három 
rövid idézetet kaptunk az Egri csillagok 
című regényből, melyből egyet kellett 
választanunk, és 2 óra alatt illusztrálni. 
Mindhárman be tudtuk fejezni a mun
kát időben. Finom ebédet kaptunk, majd 
az egri várba vittek bennünket, ahol egy 
kiállítást is megnéztünk. Festményeket, 
régi tárgyakat, páncélokat, maketteket 
láttunk.
Az eredményhirdetésnél nagyon izgatot
tak voltunk. Csak 3 díjat adtak ki, és az 
első tízbe jutott kapott még ajándékot. 
Réka és Vivien bekerült az első tízbe. 
Emlékezetes marad számunkra ez a ver
seny. Köszönjük, hogy részt vehettünk 
rajta!
Bencze Renáta, Hédi Vivien és Solti Réka 

8/a osztályos tanulók

^  BM EGYMI

PÉCSVÁRADI
TAGINTÉZM ÉNYE

Január 3-án megkezdődött az újév első taní
tási napja, s ezzel a félév zárásának hajrája. 
A diákoknak gyorsan vissza kellett rázódni- 
uk a tanulásba, mert az első heteket a félévi 
számonkérésre kellett szánni. A feszített 
munka meghozta a várva várt eredményt. 
Január 18-án szembesülhettek az ered
ményekkel, amikor is az osztályfőnökök 
értékelték a félévig elért osztályzatokat és 
kiosztották az értesítőket.

M a g y a r  Ku l t ú r a  N a p j a

Január 22-én ünnepük országszerte a Ma
gyar Kultúra Napját, a Himnusz végső 
formába öntésének dátumát. Ennek alkal

mából 1989 óta hazánkban, számos ünnep
séget rendeznek, melyek a kultúra szerepét, 
nemzeti hagyományainkat hangsúlyozzák 
a mindennapi életünk során. Ehhez a 
programhoz kapcsolódva, iskolánkban is 
sor került január 23-án a hagyományos 
szavalóversenyre. Az alsó tagozatosok ta
vaszköszöntő, a felsős dákok forradalmi 
versek előadásával indultak. Idén is szép 
számmal, jól felkészült versenyzők közül 
választotta ki a zsűri a legjobb előadókat. 
A tagozatonként három- három helyezett, 
oklevelet és ajándékot kapott. Gratulálunk 
a nyerteseknek! Köszönet minden részt
vevő tanulónak, felkészítő tanáraiknak és 
a szervezőknek.

PÁLYAVÁLASZTÁS...

Január nálunk is a pályaválasztás hónapja 
volt. A sikeres életpálya választás és - építés 
sok- sok döntéssel érhető el. Az első dön
tésben próbálunk mi is segíteni a tanintéz
mény és a szakmaválasztásban.
Január elején nyílt napon, hó közepén pe

dig a szülőknek rendezett pályaválasztá
si rendezvényen próbáltuk közel hozni a 
székhelyen, Komlón és a tagintézményben, 
Pécsváradon induló szakmákat.
A központilag megjelent pályaválasztási ki
adványon kívül intézményünk honlapján 
is www.komlo-iskola.shp.hu tájékoztatást 
adunk a 2013-2014-es terveinkről a spe
ciális szakiskolai és készségfejlesztő speci
ális szakiskolai szakképesítésekről. Ezeket 
a képzéseket csak a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvéle
mény alapján lehet elkezdeni. A 10. évfolya
mot végzetteknek 2 éves a szakképzés. 
Tanulásban akadályozottak részére:
- famegmunkáló
- kerti munkás
- parkgondozó
- virágbolti eladó
- virágkötő

Értelmileg akadályozottak részére:
- konyhai kisegítő
- parkgondozó

http://www.komlo-iskola.shp.hu
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• Január 15-én egy előválogatáson vet
tek részt azok a tanulók, akik jelentkez
tek a művelődési ház által meghirdetett 
népdaléneklési versenyre. A továbbjutók 
január 22-én, a magyar kultúra napján 
tartott döntőn mérték össze tudásukat. A 
következő eredmények születtek:
1-2.évfolyam:

I. Ruppert Luca
II. Zsáli Zoé
III. Zsifkó István 

3-4.évfolyam:
I. Rózsa Viktória
II. Boris Bálint
III. Ottlakán Amira 

5-8. évfolyam:
I. Busa Enikő és Marton Zita
II. Laki Anna
III. Dobszai Dorina és Topor Szelina 

Gratulálunk a győzteseknek és minden 
résztvevőnek, valamint köszönjük a fel
készítők munkáját!
• A német nyelvű vers-és prózamondó 
versenyt 2013. január 17-én rendeztük 
meg a felső tagozat számára. A követke
ző eredmények születtek:
5. osztály:

1. helyezett: Szabó Tamara 5.b
2. helyezett: Pere Gergő 5.b
3. helyezett: Brand Diána és Katona 

Bálint 5.b

6. osztály:
1. helyezett: Marton Zita 6.b
2. helyezett: Bayer Bojána 6.b
3. helyezett: Kempf Amália 6.b

7. és 8. évfolyam:
1. helyezett: Weigert Klaudia 8.b
2. helyezett: Farkas Gergő 7. b
3. helyezett: Füller Botond 8.b és Szabó 

Mariann 8. (Geresdlak)

Nyelvjárásban három fiú mérte össze 
tudását -Pap Marcell 5.b, Gungl Patrik 
6.b és Kleisz Ottó 5.b osztályos tanulók
tól humoros történeteket hallgathatott 
meg a közönség. Ők és a kiemelt tanulók 
képviselik iskolánkat a megyei döntőn 
Mohácson. Gratulálunk a tanulóknak és 
felkészítő tanáruknak, valamint a nyelv
járást ápoló nagymamáknak!
A hónap utolsó két hetében minden osz
tályban rendben lezajlottak a szülői érte
kezletek. Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi

• Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szövet
sége) döntése alapján december 3. 1992 
óta a fogyatékkal élők nemzetközi napja 
Iskolánk először 2012. december 15-én, 
szombaton emlékezett meg róla a városi 
sportcsarnokban.
Az érdekes versenyfeladatokat gondolat- 
ébresztő kvíz-játék előzte meg osztályfő
nöki órán.

A felsősök osztályonként 5 fős csapato
kat állítottak össze. Szűk egy óra alatt 6 
helyszínen, forgó-rendszerben oldottuk 
meg a feladatokat:
- Az egyik sarokban volt a csörgőlabda 

verseny.
- A másik oldalon különböző látás

problémákat imitáló szemüvegekkel, 
illetve „vakon”, látó vezetővel és bottal 
kellett végig menni az akadálypályán.

- Közvetlenül mellettünk egy másik 
csapat kerekesszékkel próbált teljesí
teni a szlalom-pályán.

- Egy távolabbi asztalnál bekötött 
szemmel kellet megszámlálni a fém
pénzt. A furfangosság kedvéért egy 
Tesco-s érme is a pénzérmék közé 
„keveredett”.
Utána bekötött szemmel próbálta a 
csapat felismerni a következő étele
ket: gumicukrot, sajtot, stb.

- A kóstolás végeztével zoknit 
párosítottunk.

Szerintem nagyon ötletes és hasznos volt 
a program számunkra, mert betekinthet
tünk a sérült gyerekek megpróbáltatá
sokkal teli életébe.
Remélem, lesz még hasonló program az 
elkövetkező tanévekben is!
Érdemes lenne a szülőket is bevonni!

Bayer Bojána Bettina 6/b

Népdaléneklési versennyel köszöntöttük a Magyar Kultúra NapjátIntézményünkben gyógy-és szakpedagógu
sok valamint a pedagógiai munkát segítők 
igyekeznek jó körülményeket, nyugodt is
kolai hátteret, kényelmes kollégiumi életet 
biztosítani, valamint szakkörök és egyéb 
tanórán kívüli lehetőségek állnak a diákok 
számára.

Összeállította: Kolmann Éva

A PÉCSVÁRADI
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 
ALAPÍTVÁNYA 1998 óta működik. 

2000 óta közhasznú alapítvánnyá 
váltunk, ez lehetővé teszi, hogy az adó 1 
%-t igényelhessük. Köszönjük azoknak, 
akik eddig bennünket támogattak! 
Kérjük, ha tehetik, ezentúl is támogassák 
óvodánkat adójuk 1 %-val.
Az elmúlt évben 183 900 Ft-ot kaptunk! 
A befolyt összeget a gyermekek javára 
fordítjuk!

ALA PÍTVÁNYUNK ADÓSZÁMA: 
18314456-1-02

(folytatás az 1. oldalról)
Először Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad Város 
polgármestere köszöntötte a megjelente
ket, majd Deáky Péterrel közösen átadták 
a helyezetteknek a díjakat. Az ezt követő 
ünnepi beszédet Prof. Dr. Sári Mihály, a 
kulturális bizottság tagja mondta el. Ve
títéssel kísért előadásában röviden felvá
zolta a magyarság kultúrájának kialaku
lását, történetét, mely megmagyarázza 
sokszínűségét, fennmaradását. Ismertette 
a Himnusz létrejöttének körülményeit, 
megvilágította a Magyar Kultúra Napja 
kialakulásának hátterét. (Előadását nem 
tudjuk a lapban közölni, ezért kérésünkre 
a témához kapcsolódó gondolatait össze
gezte.)
A beszédet követően a verseny néhány 
helyezettje lépett színpadra egy-egy nép
dallal. Ebben az évben a művelődési köz
pont munkatársai készültek zenés-verses

irodalmi összeállítással az ünnepre. Elő
ször Farkas Gergő 7.b osztályos tanuló 
szavalta el a Himnuszt, felkészítő tanára 
Szabó Gyöngyi volt. Az előadásban az in
tézmény dolgozóin kívül közreműködött 
Borisné Link Ibolya, Bősz Zoltánné és 
Árvái Dorottya.

A népdal éneklési verseny helyezettéi:
1-2. oszt. 1. Ruppert Luca

2. Zsáli Zoé
3. Zsifkó István

3-4. oszt. 1. Rózsa Viktória
2. Boris Bálint Bánk
3. Ottlakán Amira

5-8. oszt. 1. Busa Enikő és
Marton Zita

2. Laki Anna
3. Dobszai Dorina és 

Topor Szelina
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Ismét Pécsváradra látogattak a Baranya megyei vezetők
Január utolsó napjaiban - az augusztus végi megyejáráshoz ha

sonló - találkozóra került sor a pécsváradi várban. Pohl Marietta, 
a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke kíséretében megint szak
emberek érkeztek településünkre, egyrészt, hogy a helybeliek 
véleményét megismerjék, másrészt, hogy ismertessék az elmúlt 
hónapok során elért eredményeket, a Baranya Megyei Területfej
lesztési Koncepció helyzetértékelő munakfázisát.

Az elmúlt év augusztusában Tiffán Zsolt, megyei elnök vezeté
sével tartottak konzultációs sorozatot, akkor elsősorban az ön- 
kormányzatok képviselőnek véleményére voltak kíváncsiak. A 
mostani találkozóra elsősorban a civil szervezetek képviselői és 
a vállalkozók kaptak meghívást.

A program elején Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad Város polgármes
tere köszöntötte a megjelenteket és arra bíztatta a jelenlevőket, 
hogy használják ki az alkalmat kérdéseik feltevésére, véleményük 
elmondására. Pohl Marietta szintén erre kérte a vendégeket. El
mondta, hogy az elmúlt időszakban valamennyi önkormányzat
nak kérdőívet küldtek ki, a kapott válaszokat felhasználták a Ba
ranya Megyei Területfejlesztési Koncepció tervezése során. Saj
nos Baranya Megye az évek során a megyék sorában a 17. helyről 
a 19.-re csúszott vissza, és ezzel az utolsó a megyék sorában. A 
folyamatos romlás megállítására komplex programok kidolgozá
sát kezdte meg az önkormányzat.

A tájékoztatón Aladics-Nagy Annamária, a Baranya Megyei Te
rületfejlesztési Tanács Titkárságának vezetője, a Területfejlesztési 
Munkabizottság tagja a területfejlesztési koncepciókhoz szüksé
ges, eddig elvégzett tevékenységeket ismertette. 2012 augusztu
sában megkezdődött a helyzetfeltáró-értékelő munkafolyamat, 
melynek során a helyi szakemberek arra törekednek, a 2013 áp
rilisára elkészülő megyei koncepciót és programot bedolgozzák 
az országos koncepcióba és programba. Előadásában kitért arra, 
hogy először a legújabb statisztikai adatokat kellett beszerezni
ük, melyeket már nem befolyásol 2010, az EKF éve, ezek isme
rete alapozza meg a Partnerségi, majd Operatív programokat. 
Közismert az, hogy Baranya kedvező termőhelyi adottságokkal 
rendelkezik, azonban a feldolgozó ipar szinte elhanyagolható, or
szágos szinten 1-2 %. Jellemző a magas erdősültség, az aprófalvas 
településszerkezet, ezek között is a zsáktelepülések magas aránya, 
a megyét sújtó csökkenő népesség és elöregedés. Bemutatott táb
lázatából kiderült, hogy a Pécsváradon mért 2% -os lakosság fo
gyás, kifejezetten jó, szemben a néhol 18-20 %-os veszteséggel.

Kifejtette, hogy a kiváló termőhelyi adottságok, a gazdag ás
ványi anyag kincs a -  elsősorban a Komlón található 100 évre 
elegendő szénkészlet -  a kistérség egyik kitörési pontja lehet.. 
Elengedhetetlen az ipari termelés javítása, amely a 2008-hoz ké
pest 75%-os szintre csökkent, és azóta stagnál, ezzel a megyék 
sorában az utolsó helyen áll Baranya megye. Felhívta a figyelmet 
arra közkeletű tévedésre, hogy a megye egyik kitörési pontja a 
turizmus; a vendégéjszakák alacsony számát, a hiányos térségi 
kapcsolatokat, kevés határátlépési lehetőséget nem ellensúlyozza 
a kedvező geopolitikai helyzet.

Nyikos Attila a Széchenyi Program Iroda munkatársa röviden 
az iroda tevékenységét ismertette, majd a 2014 és 2020 között 
elérhető pályázati forrásokról tartott tájékoztatót. Erre az idő
szakra az országosan várható 6000 milliárd forintból, mintegy 
30 milliárd forint jut majd a megye gazdaságfejlesztésére. (Ösz- 
szehasonlításképpen 2007-13 között erre a célra kb. 71 milliárd

jutott régiós szinten.) Változik az elosztás rendszere, az eddig a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által végzett koordinációt a mi
nisztériumok veszik át.

Tóth Lívia a reálisan elérhető átfogó célról beszélt, melynek so
rán 2030-ra a „Fejlődő Baranyá”-t szeretnének elérni, valamint 
az ehhez szükséges elemeket. Ennek eléréséhez az elkövetkező 
10-15 évben növekedő pályára kell állítani a gazdaságot, melyhez 
három átfogó cél megvalósítása szükséges. Az első az értékterem
tő foglalkoztatást biztosító gazdaság, amely magas foglalkozta
tottságot biztosít. A második a megújuló társadalom , melynek 
tagjai nemcsak fizikailag egészségesek, hanem szellemileg, men
tálisan és kompetenciákban is, harmadik eleme a természet és 
környezettudatos megye megteremtése.

Pohl Marietta összefoglalójában az elhangzott előadásokhoz 
kapcsolódóan elmondta, hogy, a komplex programok jelentenek 
megoldást, példaként említve a Dráva programot, majd továbbra 
is kérte a lakosok, szervezetek, vállalkozók, önkormányzatok ja
vaslatait, észrevételeit.

PROGRAMAJÁNLÓ
FEBRUÁR: i
*  21. csütörtök: Mozgáskorlátozottak egyesületének

közgyűlése j
*  23.szombat: III. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud?

MÁRCIUS:
% 2. szombat: Zengővárkonyi Hagyományőrző Együttes

farsangi bálja i

*  5. kedd: 9 óra Filharmónia hangverseny
13-15 óráig Mozgáskorlátozott fogadónap j
15 órától Mozgáskorlátozott klubnap

*  13. szerda: Kodolányi János Emléknap -  megemlékezés
% 15. péntek: Városi ünnepség ;
» 23. szombat: A Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének 20 éves ;

jubileuma i

A Család és Közösség Alapítvány nevében köszönöm mind
azoknak a cselekvő részvételét, akik adományaikkal, ön
kéntes szervezéssel és munkával hozzájárultak ahhoz, hogy 
családok és egyedülállók karácsonyát megszépíthettük.

dr. Hutvágner Rozália kuratóriumi elnök
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MI A MAGYAR? - SZALMÁBÓL
címmel

a zengővárkonyi SZALMA-KINCS-TÁR, 
a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központ 

és a Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú 
Egyesület

pályázatot hirdet
Pályázhatnak: hazai és határon túli amatőr és hivatásos kéz
művesek, népművészek, iparművészek, műkedvelő alkotók.

A pályázat célja: a szalma újra felfedezése és a modern ember 
esztétikai igényeit kielégítő, egyedi, művészi felhasználásának 
bemutatása az adott témában.
Pályázni szalmából készült új, kiállításon még nem bemutatott, 
hagyományos és új stílusú alkotásokkal lehet, melyek bemu
tatják, hogy alkotójuk mit tart magyarnak, mit jelent számára 
Magyarország, a magyar történelem, kultúra, hagyomány stb.

A pályázatra érkező alkotásokat szakmai zsűri értékeli és a 
2013. augusztus 9-én a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Köz
pontban nyíló kiállításon kerülnek bemutatásra. A kiállításhoz 
egy hetes kézműves alkotótábor kapcsolódik. A szalmatárgyak, 
alkotójukkal történő előzetes egyeztetést követően a SZALMA- 
KINCS-TÁR nemzetközi muzeális gyűjteménybe kerülnek.

Beadási határidő: 2013. augusztus 1.

Beküldési cím: Fülep Lajos Művelődési Központ, 7722 
Pécsvárad, Kossuth u. 31.

További felvilágosítást és az alkotótáborba való jelentkezési la
pot Tüskés Tündétől lehet kérni: (1131 Budapest, Futár u. 6. 
3/9. Tel.: 359-8434, email: tuskestunde@gmail.hu)

A Míves Tojás Múzeum 
2013.-évi programajánlója 

Virágvasárnapra, a 
Nagyhétre és Húsvétra.
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Virágvasárnapon, 10-15 év közötti fiatalok részvételével 
Országos Ifjúsági Tojásfestő Versenyt rendez a Múzeum.

A Magyar Posta idei húsvéti bélyeg különlegességeinek 
motívumait a Míves Tojás Múzeum anyagából választotta. 

Szeretnénk, ha a Nagyhét egy napján Zengővárkonyban lehetne 
a bélyegek bemutatója, alkalmi bélyegzéssel egybekötve.

A hímes tojások elkészítéséhez a Nagyhét napjain 10-18 óra 
között segítséget ad a Múzeum.

A Nagyhéten -  szerdáig - tojáspatkoló bemutató is lesz. 
Húsvét hétfőn istentiszteletre népviseletbe öltözve vonul 

a Zengővárkonyi Népiegyüttes tagjai, délután „Húsvéti 
locsoló”- című műsort, az együttes Gyermektagozata 

locsolóverseket és népitáncot adnak elő.

Hasznos tudnivalók: 
www.tojasmuzeum.ini.hu, 

tojas@museum.hu 
tel: -72-466-605 
fax: 72-566-012 

nyitvatartás: minden nap 10- 
18 óráig, szünnap szerda 

(Nagyhét kivételével)
csoportoknak előzetes telefonos bejelentkezését kérjük 

(Részletes program következő számunkban)
Képünk a két évvel ezelőtti tojásfestő versenyen készült.

K ézilabda női N B. II. - A z őszi szezon összegzése

A remekül sikerült NB III. tavaszi sze
zonja után joggal bizakodhattunk, hogy 
a két év munkájával felépített csapat si
keresen megállja a helyét a magasabb 
osztályban is.
Ennek bizonyítására nem volt lehetősé
günk, mert több meghatározó játékos tá
vozott a csapattól. így állt elő az a helyzet, 
hogy az eredetileg keret-megerősítésre 
szánt játékosok alapemberekké váltak, 
annak ellenére, hogy még nem érték el 
az osztály színvonalát. A keret létszáma 
miatt több játékos motiváltsága és edzés
munkája nem volt megfelelő. A szezon 
végére azonban sikerült mentálisan és 
morálisan is „összerázni” a társaságot. 
Mindezek mellé jött még két játékosunk 
súlyos sérülése. Egyikük -  a legeredmé
nyesebb játékosunk- a szezon első mér
kőzésén szenvedett szalagsérülést, őt 
még jelenleg sem operálták meg.
Néhány pozitívum. A keret szűkössége 
miatt az utánpótláskorú játékosok nem

egy alkalommal pályán voltak mindkét 
mérkőzésen. Ennek elkerülésére próbál
tunk külön ifjúsági csapatot kialakítani 
pécsváradi és hidasi iskolás lányokból. 
Kísérleteztünk a helyi II. Béla Gimnázium 
tanulói köréből is játékosokat toborozni, 
de ez egyelőre nem járt eredménnyel. Az 
első alkalommal megjelent 15 fő, azonban 
jelenleg csak 2-3 lány jár edzésre, ők is 
rendszertelenül.
Köszönet illeti a Önkormányzatot a tá
mogatásokért (sportcsarnok használata, 
utazás biztosítása), ezek nélkül már nem 
tudnánk dolgozni.

Köszönjük a Sportkör elnökének Borhy 
Istvánnak, Fullér Péternek, Kakas Sán
dor és Zádori János támogatóinknak és 
mindenkinek, aki hozzájárult az őszi 
szezonban a működésünkhöz.
Nagyon bízom benne, hogy támogatóink 
segítségével sikerül az NB II. osztályban 
maradnunk és az újonc csapatok minden 
hátrányát leküzdve, egyre eredménye
sebben dolgoznunk.
Tavaszi mérkőzéseink időpontjai megte
kinthetők a honlapon is.

Valentai Csaba

PÉCSVÁRAD KÉZILABDA CSAPAT 2013. ÉVI HAZAI MÉRKŐZÉSEINEK IDŐPONTJAI:

Dátum Felnőtt Junior Mérkőző csapatok

2013. március 9. szombat 17:00 15:00 Pécsvárad - Tamási
2013. április 13. szombat 17:00 15:00 Pécsvárad - Hévíz
2013. április 27. szombat 17:00 15:00 Pécsvárad - Balatonszemes
2013. május 11. szombat 17:00 15:00 Pécsvárad - Tolna

mailto:tuskestunde@gmail.hu
http://www.tojasmuzeum.ini.hu
mailto:tojas@museum.hu


Labdarúgás
Decemberben részt vettünk a 
Krivicz Gyula emléktornán ahol 
U ll-es csapatunk az 5. helyen 
végzett. A torna kapusa játéko
sunk Matesz Kornél lett. Egy 
héttel később szintén a Krivicz 
Gyula emléktornán U13-as csa
patunk megnyerte a korosztályát 
kapott gól nélkül. A döntőben a 
Mohács csapata volt az ellenfél 
izgalmas mérkőzésen végül 0-0- 
ás végeredmény után 7 méteresek 
következtek, ahol játékosaink 
biztosan értékesítették a bünte
tőket míg a mohácsiak egyet hi
báztak. Januárban U19-es csapa
tunk Mecseknádasdon szerepelt 

egy tornán ahol a PMFC és a Bonyhád csapatai mögött a 3. helyet sikerült megszerezni 
a Kisdorog 2-0-ás legyőzésével. Felnőtt csapatunk nevezett a Csofém Bt megyei I. és II. 
osztályú csapatainak kiírt tornájára ahol bejutott a döntőbe, a Szigetvár, a Nagyárpád és 
a PVSK csapatait legyőzve. A döntőt február 2.-án rendezik Kozármislenyben. 
Képünkön az U 13-as tornagyőztes csapat.
Álló sor: Bánfai Attila, Farkas Gergő, Erdei Szabolcs, Kelemen Róbert, Szigeti 
Endre(edző), Keszler Balázs, Forray Mátyás. Első sor: Matesz Kornél, Pohli Tamás, 
Virág Ferenc, Takács Tamás, Resch Róbert, Fullér Ferenc, Kendik István.

Előző számunkban felsoroltuk, hogy a 
művelődési központban milyen foglalko
zások nyújtanak lehetőséget a szabadidő 

hasznos eltöltéséhez. Kedvcsinálónak, 
akkor a tánctanfolyamról közöltünk fény

képet. Időről-időre - a hely függvényé
ben - bemutatunk egy-egy foglakozást, 
remélve, hogy olvasóink kedvet kapnak 
valamelyikhez. Mostani képünkön egy 

harcművészeti ág, a Kempo Zen Bu Kan 
képviselői a világbajnok Novotny Bence 

irányításával edzenek.

TOURINFORM PÉCSVÁRAD

Pécsvárad város turisztikai információs és marketing iro
dája. Az országos Tourinform hálózat tagjaként nemcsak a 
pécsváradi kistérségről, hanem egész Magyarország turisztikai 
kínálatáról nyújt információt, mind a belföldi, mind a külföldi 
turisták és a helyi lakosok részére.

Az iroda szolgáltatásai:
• Információszolgáltatás a belföldi turisztikai kínálatról, 

elsősorban Pécsvárad és környékéről, Baranya megyéről 
és a Dél-Dunántúli Régióról.

• Információk Magyarország szálláshelyeiről, látnivalóiról, 
vendéglátóhelyeiről, rendezvényeiről

• Menetrendekkel kapcsolatos tájékoztatás
• Ingyenes turisztikai kiadványok terjesztése
• Térképek, képeslapok, könyvek, turisztikai kiadványok, 

ajándéktárgyak árusítása
• Külföldi utazáshoz biztosítás kötése
• Távolsági autóbuszbérietek árusítása
• Pécsváradi Hírlevél aktuális eseményekkel és havi 

részletes programajánlóval
• Tourinform Kézműves Pont
• Új szolgáltatásunk: a pécsi MECSEXTRÉM PARK 

belépőjegyeit irodánkban is megvásárolhatja!

Várunk minden kedves érdeklődőt!

NYITVA TARTÁS:
hétfő -  péntek: 8.00 -  16.30 óra 

szombat -  vasárnap: Zárva

AZ IRODA ELÉRHETŐSÉGE:
7720 Pécsvárad Kossuth L. u. 31.

Tel: 72/466-487, E-mail: pecsvarad@tourinform.hu,
Web: www.pecsvarad.info.hu,www.facebook.com/Pecsvarad

Érthetetlen! ^ mellékelt fotót D r Novotny Iván
készítette a Nagyboldogasszony 
templom keleti oldalán, a zöldte
rületen. A várost illetve a környe
ző erdőt járva sokszor találkozni 
hasonló jelenséggel, hogy valaki 
szemetet helyez el, nem tisztel
ve a környezetet vagy a helyet. 
Érthetetlen, hogy miért éri meg 
hűtőszekrényt, wc csészét, kommu
nális hulladékot „fáradságot nem 
kímélve” ezekre a helyekre eljut
tatni, miközben a ház elé kitéve a 

hétköznapi hulladékot hetente elszállítják, a többit évente két 
alkalommal, a lomtalanítás során.

Kinek miért jó, ha lakóhelyét szemetesnek tekinti?

Pécsváradi Hírm ondó
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

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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