
Á

Pécsváradi

itt mond
A VÁRO S I ONKORMANYZAT LAPJA X X I II .  ÉVFOLYAM 2. SZÁM  2013. FEBRUAR

KIK -  Mi? avagy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Közismert, hogy a 3000 fő feletti telepü

lések önkormányzatai dönthettek arról, 
hogy átadják-e az államnak közoktatási 
intézményeiket. Pécsvárad Város Önkor
mányzata alapos megfontolás és számítások 
után a fenntartás és működtetés esetében is 
az átadás mellett döntött. Azt, hogy mely 
intézményeket milyen ellentételezés mellett 
vállalt át az állam, elmúlt évi decemberi 
számunkban a polgármester évértékelőjé
ben olvashatták. Sokak számára talán nem 
ismert a KIK vagy a tankerület fogalma, 
nem érthető a fenntartás és működte
tés kettőse, ezért mostani számunkban a 
Pécsváradi tankerületet, az ahhoz tartozó 
intézményeket, vezetőjét és munkatársait 
mutatjuk be.

A tankerület vezetőjét Kófiás Endrét, 
vagy ahogy közismert „Bandit”, több hetes 
üldözés után sikerült 20 percre egy riport 
erejéig utolérni. Elfoglaltságára jellemző, 
hogy már a riport pontosításakor is csak kb. 
5-6 pótidőpont után tudtunk beszélni.

Rögtön az elején azt firtatom: Miért? Év
tizedes rutin, kialakult rendszer, „nyugodt” 
állás. Mi késztette, hogy váltson? Válaszá
ban elmondta, hogy a jelentkezésre részben 
a kihívás, az hogy még nem csinálta senki 
és részben személyes okok is motiválták. 
„Hazajöttem”- mondta. (Talán köztudott, 
hogy annak idején Pécsváradról indult pá
lyája.) De foglalkoztatta a feladat, felépiteni

egy új rendszert, menedzsel
ni nemcsak egy iskolát, ha
nem egy térség közoktatási 
intézményeinek megfelelő 
hátteret biztosítani. A feladat 
oktatási, szakmai részéhez a 
mecseknádasdi iskolában el
töltött 35 év, melyből 16 évig 
igazgató volt nyújt hátteret.
Ófalu polgármestereként pe
dig széles kapcsolatrendszert 
épített ki, településvezetőként a működtetés 
nehézségeit ismerte meg, s tanulta meg ke
zelni a 18 év alatt.

Mivel talán nem mindenki tudja, miért 
beszélünk külön fenntartásról és működ
tetésről, egy-egy mondat mindkettőről. Az 
előbbi a pedagógusok és pedagógiai mun
kát segítőik átvételét jelenti, a működtetés
be viszont a technikai dolgozók átvételét, a 
közüzemi számlák kifizetését kell érteni. Az 
intézmények teljes vagyona -  azaz ingat
lanok és ingóságok -  az önkormányzatok 
tulajdonában maradt, azok használatáról 
vagyonhasználati szerződés keretében ál
lapodtak meg.

Kérdésemre, hogy milyen a kapcsolata 
a települések polgármestereivel és az in
tézményvezetőkkel, úgy fogalmazatott az 
elmúlt évtizedek során már vezetőként és 
közszereplőként megismerték, elfogadták. 
A települések vezetőivel napi kapcsolatban

van, az intézményvezetőkkel 
kialakították havi munka- 
értekezleteiket, de ha olyan 
helyzet adódik az szükséges 
intézkedést megteszik.

A Pécsváradi Tankerület hét 
település intézményeit felügye
li. Ezek Pécsvárad, Geresdlak, 
Nagypall, Zengővárkony, 
Hidas, M ecseknádasd és 
Erdősmecske. A pécsváradi 

általános iskolával az államhoz került a ze
neiskola, a sportcsarnok és a tanuszoda is. 
A rendszer kialakulatlanságát mutatja, hogy 
még mindig vannak bizonytalan pontok. 
Korábban úgy tűnt a II. Béla Középiskola is 
a tankerülethez fog tartozni, azonban kide
rült a szakképző osztályok száma nagyobb, 
mint a gimnáziumi osztályoké, és az ilyen 
vegyes típusú intézmények, ahol nagyobb 
a szakképzés aránya megyei fenntartásba 
kerülnek. Ugyanakkor egyeztetés alatt áll és 
a tervek szerint a jelenleg megyei fenntartá
sú, komlói székhelyű speciális általános is
kola átkerül a pécsváradi tankerülethez. így 
teljes közoktatási ellátást lehetne nyújtani a 
kerület településeinek, létrehozható lenne a 
teljes pedagógiai szakszolgálat, biztosítható 
lenne a logopédus és pszichológus, akikre 
nagy szükség van.

(folytatás a 8.oldalon)

Uniós fejlesztések nyílt napja a PannonPharma Gyógyszergyártó KFT.-nél
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség programot indított, 

amelynek az volt a célja, hogy bemutassa az európai uniós 
tagság mivel járul hozzá a fejlődéshez. Március első hétvégéjén 
ezért országszerte közel harminc olyan helyszín nyitotta meg 
kapuit, ahol uniós forrás támogatásával valósult meg fejlesztés. 
Dél-Dunántúl listáján öt helyszín szerepelt, melyre előzetesen 
lehetett regisztrálni, s ebből egy pécsváradi gyár volt.

Településünkön a Pannonpharma Gyógyszergyártó KFT. 2010. 
augusztusától 2012. május végéig valósított meg egy közel 900 
millió forintos beruházást, amelyhez 50%-os támogatást kapott. 
A beruházás révén a környezettudatos cég egy hazánkban eddig 
nem alkalmazott technológia bevezetéséhez, egy biofarmáciás és 
fermentációs részleget hozott létre. Bővítettéka raktárkapacitást, 
készült csomagolóüzem és egy genciánüzem.

Pallos József Péter a cég igazgatója elmondta, hogy amikor az 
NFÜ megkereste az üzemet a kéréssel, szívesen vállalták, ter
mészetesnek vették, hogy bemutassák a fejlesztés eredményeit. 
Részt vállaltak a hírverésben is, többek között plakátokon hív
ták fel a lakosok figyelmét a lehetőségre. Érkeztek érdeklődők 
Pécsváradról, de Pécsről is, összesen kb. tizenöten. A vezető 
nem titkolt célja, hogy ne csak minél többen megismerjék a 
gyógyszergyárat, de kedvet kapjanak a modern környezetben 
dolgozni. Szívesen fogadják a megfelelő műszaki végzettségű 
munkaerőt, az említett beruházás is harminc munkahelyet te
remtett. Pallos József Péter évről-évre kifejezi azt a szándékát, 
hogy szívesen alkalmazna helybelieket, ha azok a korszerű tech
nológiához szükséges szakismerettel rendelkeznének.
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Dr. Bíró Ferenc polgármester a testületi ülés megnyitását követően 
a kiadott napirendhez képest változtatásokat javasolt. Egy új 
napirend felvételét a Vár KFT. működéséről szóló beszámoló 
kérte megvitatni a testülettől, valamint az egyebekben három 
témát javasolt, ezek a székely zászló használatával kapcsolatos, 
gyalogátkelő megvilágítása az alsó iskola előtt, illetve március 
15-i szónok felkérése. Dr. Hutvágner Rozália javasolta két 
kérdés megvitatását, a szilágypusztai lakosok beszállítása 
orvosi rendelésekre, illetve az orvosi rendelő telefonszámának 
megváltoztatására javaslat.
Dr. Bíró Ferenc a napirendek tárgyalása előtt egy KEOP 
pályázatot ismertetett, melynek támogatásából három intézmény 
napenergiával való áramellátására lehet megoldani. Ezek a 
gondozási központ, a polgármesteri hivatal, valamint a Gesztenyés 
úti óvoda. A hivatal esetében az udvarban lévő gazdasági épület 
tetejére lehetne elhelyezni. Ez egy olyan pályázati lehetőség, 
mint mondta, mely a tervezéstől kezdve az engedélyeken át, a 
közbeszerzésig bezárólag teljes előkészítettséget igényel, ez a 
beadás feltétele. A pályázat önrésze 5, 8 m Ft, amely kb. másfél 
év alatt térülhet meg a számítások alapján. Mivel az önrész még 
nem szerepelt a költségvetés-tervezetben, ezért annak tárgyalása 
előtt kellett szavazni róla. Dr. Bíró Ferenc polgármester elmondta, 
hogy a saját erő előteremtése nem okoz problémát, hiszen a 
megszűnő kistérségi társulásnak, a város korábban tagi kölcsönt 
nyújtott, melyet most visszaigényel a település. Ebből lehet 
fedezni a pályázat előkészítésével, valamint önerővel kapcsolatos 
költségeket. A képviselő- testület egyhangúlag támogatta a pályázat 
benyújtását, azzal együtt is, ha a pályázat nem nyer, az előkészítés 
költségei elvesznek. Ezt követően rátértek az 1. napirend 
tárgyalására, mely az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
elfogadása volt. Fullér Péter pénzügyi osztályvezető ismertette 
a költségvetés előkészítését befolyásoló változásokat, melyek 
ettől az évtől léptek életbe. Elmondta, hogy a 2013 évi 
költségvetés tervezését alapvetően meghatározta a közszféra 
feladatellátásának átalakítása. Az önkormányzati tűzoltóságok és 
kórházak állami tulajdonba vételével megkezdődött ez a folyamat 
még a múlt évben. Idén az általános-, és középiskolai, művészeti 
és szakmai oktatást nyújtó intézmények állami fenntartásba 
vételével, illetve egyes államigazgatási feladatok ellátásának 
átvételével, járási kormányhivatalok létrehozásával folytatódott. 
Ehhez kapcsolódóan megváltozott az önkormányzatok 
finanszírozási rendszere is, az eddigi normatív jellegű támogatást 
a feladatfinanszírozás váltotta fel. Mindez átalakítja működés 
szervezeti kereteit, intézményhálózatát, feladat-finanszírozási 
rendszer pedig hosszabb távon is meghatározza az önkormányzat 
gazdálkodását. E gazdasági, pénzügyi és szabályozási keretek 
között kell biztosítani az önkormányzat működő képességének 
fenntartását, a megkezdett beruházások, felújítások folytatását, 
illetve új fejlesztések előkészítését. Az alapfokú oktatás, 
alapfokú művészeti oktatás, valamint a területi közigazgatási 
feladatok állami fenntartásba vonása következtében jelentősen 
csökkent az önkormányzat által ellátandó feladatok köre. A 
város gazdálkodásának pénzügyi kereteit döntően az újonnan 
bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink

nagysága határozza meg. Nincs lehetőség nagy értékű 
vagyontárgyak értékesítésére. A költségvetési törvény támogatási 
struktúrája alapján nem, vagy csak nagyon kis mértékben lesz 
mód rendkívüli állami támogatások igénybevételére. A stabilitási 
törvény előírásai alapján a hitelfelvétel kormány engedélyhez 
kötött, az esetleges folyószámla-hitelt a költségvetési év végére 
vissza kell fizetni.
A fejlesztések a jövőben is főleg pályázati támogatásból 
folytatósnak. így ebben az évben fejeződik be Kodolányi János 
ÁMK integrált fejlesztése, megkezdődik „Élmény vár Szent 
István és a bencések korában a Pécsváradi Élményvárban” 
projekt megvalósítása, valamint a Víz és szennyvízcsatorna 
bővítés ill. rekonstrukciója. 2013. évi tervezett bevételeink 
főösszege 1.015.698 e Ft, a pályázati projektek nélkül 572.348 e 
Ft, részben az önkormányzati alapfokú oktatás valamint alapfokú 
művészeti oktatás szakmai feladatainak állami fenntartásba 
kerülése, részben a térségi feladataink járási kormányhivatalhoz 
szerveződése miatt. Központi költségvetési forrásokból 
származik bevételeink 66,3 %-a 668.864 e Ft összegben. A 2013- 
ban bevezetett feladatfinanszírozási rendszer négy területre 
csoportosította a forrásokat, általános működtetés, helyben 
maradó köznevelési, szociálisés gyermekjóléti, valamint kulturális 
feladatok támogatása. Az önkormányzati hivatal működtetésére 
87.896 e Ft, a település-üzemeltetési feladatok támogatására 
pedig 18.132 e Ft-ot határoz meg a központi költségvetés, melyek 
azonban a beszámítási összegként nevezett, az önkormányzatok 
iparűzési adóképességét tükröz elvonás miatt, nem kerülnek 
folyósításra. Egyéb kötelező önkormányzati feladatokra 10.894 
e Ft, óvodai nevelésre, valamint óvodai és iskolai kedvezményes 
étkeztetésre 87.860, szociális és gyermekjóléti területre 83.984, 
míg a kulturális intézmények fenntartására 4.600 e Ft fedezetet 
kapunk. A pályázati forrásokkal támogatott fejlesztések a 
tervezetben, mint támogatásértékű felhalmozási bevételként 
408.395 e Ft összegben. Helyi és átengedett központi adókból 
a költségvetésünkben 182.200 e Ft-ot tervezünk. Helyi adókat 
a 2012. évi szinten terveztük meg, adómérték-emelést az 
önkormányzat nem hajtott végre. A költségvetési törvény 
szerint 2013-tól az önkormányzatok nem részesülnek a személyi 
jövedelemadó-bevételekből, és a beszedett gépjárműadónak a 40 
%-a illeti meg, ami 14.000 e Ft forrást jelent. Az önkormányzati 
saját bevételek 64.800 e Ft forrást jelentenek, melynek legnagyobb 
tételei az intézményi ellátásokért fizetett díjakból származó 
működési bevétel valamint azok használatáért fizetett bérleti 
díjak. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzata 
10.000 e Ft, mely az eszközhasználat díja. Az államháztartáson 
belülről kapott, támogatásértékű bevételek egy adott feladathoz 
kötődnek. Ilyenek a 2013. évi költségvetésben az ügyeletre, közös 
hivatal fenntartására, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, 
egészségügyi alapellátásra és járóbeteg szakellátásra átvett 
pénzeszközök. Mintegy 30 millió Ft maradt az előző évről a 
kötvényszámlánkon, amelyet az iskola, óvodaépítésre használ 
a tervek szerint a város. Az 1.015.698 e Ft kiadásai főösszegből 
Pécsvárad Város Önkormányzata 803.865 e Ft , a Pécsváradi 
Közös Önkormányzati Hivatal 63.974 e Ft, a Pécsváradi Szociális 
Gondozási Központ 91.512 e Ft, a Pécsváradi Szivárvány Német
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Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 49.347 e Ft költségvetési kerettel 
gazdálkodik. A 2013. évi költségvetés a működtetés kiadásaira 
557.560 e Ft-ot tartalmaz, ami az összkiadásaink 55,3 %-a. A 
személyi juttatások előirányzata tartalmazza a jogszabályokban 
kötelezően biztosított juttatások, a munkáltatói döntésen alapuló 
illetmények, a minimálbér és a garantált bérminimum miatti 
emelkedések, illetve az ez évi soros előlépések fedezetét. A 2013. 
évi költségvetésben a városüzemeltetési feladatok a zöldterület 
gazdálkodás, a közutak fenntartása, a temetőfenntartás valamint 
a település tisztasági feladatok között vannak megtervezve. A 
Pécsváradi Vár működtetése a városgazdálkodás szakfeladaton 
jelenik meg. A köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésére átadott 
pénzeszköz jelentős kiadást jelent 87.252 e Ft. A beruházási 
előirányzatok két nagyberuházást tartalmaznak, a pályázati 
forrásokkal megvalósuló Élményvár projektet valamint az iskola-, 
és óvodaépítést. Az önkormányzati adósságrendezés nem terjedt 
ki a víziközmű társulattól átvett hitelekre. A költségvetés a nyugati
északnyugati városrész szennyvízcsatorna hálózat építésére 
felvett hitel kamat terheit valamint az LTP szerződések által nem 
fedezett törlesztést tartalmazza. A hitel lejárata 2013. október. 
A 2013 évi költségvetési tervezet 1.060 e Ft összegű általános 
tartalékot tartalmaz. Fullér Péter elemzése után, Dr. Bíró Ferenc 
kiegészítette a hallottakat, majd megnyitotta a vitát. A képviselő- 
testület tagjai hozzászólásukban egyetértettek abban, hogy az új 
helyzetre való tekintettel az év során több ízben kell ellenőrizni 
a költségvetés teljesülését. A gazdasági bizottság véleményét 
Benkő László bizottsági elnök ismertette és támogatásra javasolta 
a költségvetést az elhangzott kiegészítésekkel együtt. Felvetődött 
az a kérdés, hogy a Járási Hivatal mennyit térít meg a működés 
költségeiből. Dr. Bíró Ferenc polgármester elmondta, hogy a 
Hivatal működésével kapcsolatban egy megállapodást kötöttek 
a Járási Hivatallal. Ebben szabályozzák ennek kérdését. Ezt 
követően a képviselő-testület, egyhangúlag elfogadta a 2013. 
évi költségvetést. A Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal 
működési szabályzatának elfogadása. Dr. Fenyvesi János jegyző 
elmondta, hogy a 2013. évi változásoknak köszönhető, hogy új 
szervezeti és működési szabályzatot kell készítenie a Közös 
Önkormányzati Hivatalnak, ugyanis változott a feladatellátás 
az intézményi struktúra, valamint változott a fenntartó 
önkormányzatok köre is. Ennek értelmében Pécsvárad Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, Apátvarasd Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Lovászhetény Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, Martonfa Község 
önkormányzatának Képviselő-testülete és Zengővárkony Község 
önkormányzatának Képviselő-testülete közös önkormányzati 
hivatalt hoz létre Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal 
elnevezéssel az önkormányzatok működésével, valamint 
az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza a hivatal feladatainak körét, és 
megállapítja a feladatellátás szabályait. Az SZMSZ elfogadását 
követően döntött a képviselő-testület a járóbeteg-ellátás 
fenntartásáról. Dr. Bíró Ferenc polgármester tájékoztatta a 
képviselőket arról, hogy az Emberi Erőforrások Egészségügyért

Felelős Államtitkárságának közleménye szerint 2013. február 
15-ig az önkormányzatoknak el kell dönteniük, hogy az általuk 
eddig fenntartott járóbeteg szakellátást továbbra is fenn kívánják 
tartani vagy működtetését az államnak, adják át. Mint azt Dr. Bír 
Ferenc elmondta, Pécsváradon évtizedek óta két ellátás működik 
ilyen formában. A fizioterápia-reumatológia és a labor. Mindkét 
ellátás önkormányzati fenntartása alapvető önkormányzati, 
lakossági érdek. Olyan szolgáltatások, ellátások biztosíthatók így, 
melyekhez más módon nehezen vagy egyáltalán nem jutna hozzá 
a lakosság. A járóbeteg szakellátás állami kézbe kerülése esetén 
fennállhat annak a veszélye is, hogy azt költségtakarékosság címén 
megszüntetik, átszervezik. Mindezek alapján javaslatot tett arra, 
hogy a járóbeteg szakellátás e két formájáról a továbbiakban is az 
önkormányzat gondoskodjon. A képviselő-testület egyöntetűen 
támogatta a javaslatot. A képviselő-testület tárgyalta a Vár KFT. 
beszámolóját, majd döntött arról, hogy a Közös Önkormányzati 
Hivatalra kitűzik a székely zászlót, illetve a március 15-i ünnepség 
szónokának felkéréséről is határozott a testület.

^ S Z É C H E N Y I TERV

Új családi és ifjúsági iroda nyílik  Pécsváradon

2013. március 1-jén indul és 2014. augusztus 31-ig tart Pécsváradon 
és a kistérségben a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület „Zengővidék” -  
családi erőforrás központ című -  TÁMOP-5.5.1 .B-11/2-2011-0315 
- projektje, melyre a szervezet sikeresen pályázott és nyert el 33 millió 
forintos támogatást a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A 
családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című 
pályázati konstrukció keretében.
Az egyesület a pécsváradi kistérségben élő fiatalok és kisgyermekes 
családok számára áprilistól olyan komplex szolgáltatást nyújtó 
családi és ifjúsági irodát működtet majd a pécsváradi Művelődési 
Központban, amely egyesíti a családi, foglalkoztatási, érdekképviseleti, 
tanácsadói, informális képzési, önsegítést támogató, egészségfejlesztési 
és szabadidős programszervezési szolgáltatásokat. Az információszol
gáltatáson túl ingyenes mentálhigiénés, életvezetési, jogi és munka
erő-piaci tanácsadással, „Családi teaház” programsorozattal várják a 
fiatalokat és a gyermeket nevelő szülőket. Szerveznek majd vállalkozói 
fórumokat, családi napokat Pécsváradon és a kistérség településein, 
valamint nyári napközis tábort, az álláskeresők számára munkaerő
piaci kompetenciafejlesztő tréninget. A szolgáltatási palettán szerepel 
internetes Szívességbank, és önkéntes program is indul.
A szervezet szerepet vállal a fiatalok felelős párválasztásának előse
gítésében, a gyermeket nevelő családok információhoz való hozzá
jutásában, a munkaerő-piacra visszatérni kívánó szülők helyzetének 
megkönnyítésében. A program hozzájárul ahhoz, hogy a családok 
között és a helyi közösségben erősödjön az egymás iránti szolidaritás, 
valamint kölcsönös együttműködésen alapuló közösségek jöjjenek 
létre, erősödjenek meg.
Bővebb információ:
Kovácsné Pallós Boglárka, 
szakmai vezető 
tel.: 20/400-3892 
e-mail: pallos.bogi@tetthely.net

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség I 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

0« 40 é l t  431 i
MAGYARORSZÁG MEGÚJUL

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

mailto:pallos.bogi@tetthely.net
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
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• A hónap eleje a bálok jegyében telt. A 
felső tagozat 1-jén, az alsósok 8-án tar
tották a farsangi bált. Köszönjük a szü
lőknek a tombolatárgy-felajánlásokat, és 
a szervezésben nyújtott segítséget. Feb
ruár 16-án az immár hagyományos szü- 
lők-nevelők bálját is megtartottuk, amely 
ebben az évben is nagyon jól sikerült: 
gyerekek és felnőttek hajnali 4 óráig rop
ták a táncot, melyhez a zenét Hohmann 
István és a Millich duó szolgáltatta.

• Február 8-án Mohácson rendezték 
a német népdaléneklési verseny megyei 
fordulóját, amelyen Benkő Alexand
ra és Marton Zita 6.b osztályos tanulók 
arany minősítést kaptak. Gratulálunk a 
gyerekeknek és felkészítőjüknek, Boris 
Sándornénak a szép sikerhez!

• Február 12 -én  tartottuk az alsó tago
zaton a területi német szavalóversenyt. A 
következő eredmények születtek:
1. évfolyam:

I. Emeneth Péter l.b
II. Gerencsér Regina l.b és Zsifkó 

Luca l.a
III. Schneider Dóra l.b

2. évfolyam:
I. Schmidt Kata 2.b
II. Schweitzer Kevin, Zengővárkony
III. Halmai Gerda 2.b és Zsifkó István 

2.a
3. évfolyam:

I. Füller Darina 3.b
II. Gál Bianka és Kárpáti Kristóf 3.b
III. Jamie Storch Geresdlak

4. évfolyam:
I. Ottlakán Amira 4.b
II. Valkai István 4. a
III. Sárosi Ármin 4.b és Mártusz Balázs 

4.a
Gratulálunk minden diákunknak az 
eredményes szerepléshez, valamint kö

szönjük a felkészítő tanárok munkáját!

• A „Könyvvel Anyanyelvűnkért” Ala
pítvány február 23-án Mohácson rendez
te meg a regionális német nyelvű vers-és 
prózamondó versenyt az alsó és felső 
tagozat számára. Iskolánkból 13 tanuló 
vett részt ezen a versenyen -  Emeneth Pé
ter, Füller Darina, Halmai Gerda, Kárpá
ti Kristóf, Schmidt Kata, Ottlakán Amira, 
valamint nyelvjárás kategóriában Gungl 
Gréta; Farkas Gergő, Füller Botond, Gungl 
Patrik, Marton Zita és Szabó Tamara -, 
akik közül hárman az országos döntőbe 
jutottak, így ők képviselik Baranya me
gyét a májusi budapesti rendezvényen:
Ottlakán Amira 4.b osztályos tanuló. 
Felkészítő tanára: Tóth Györgyi.

Szabó Tamara 
5.b. osztályos 
tanuló. Felké
szítő tanárai:
Szabó Tamásné 
Gasteiger Eszter 
és Máj érné Petz 
Anna.
Gungl Patrik 6.b
osztályos tanuló 
nyelvjárás kate
góriában indult, 
és első helyezést 
ért el. Patrik egy mecseknádasdi törté
netet adott elő nagy sikerrel. Felkészítője 
Gungl István nagyapa és Schäffer József

tanár úr. Gratulálunk a versenyzőknek, 
felkészítőiknek, és további sikereket kí
vánunk!

• Február 22-én a felső tagozat tanulói 
egészségnevelési napon vettek részt egy 
KEOP-os pályázat keretében. A progra
mok között szerepelt filmvetítés, külön
böző játékok, beszélgetés a környezetvé
delemről, és mindenki kiszámíthatta a 
saját ökológiai lábnyomát. A szünetben 
a gyerekek különféle egészséges és finom 
ételek közül válogathattak. Megkóstol
ták a birsalmasajtot, lenmagos pogácsát, 
zabpelyhet és többféle egészséges italt. A 
program végén egy rajzpályázatra szóló 
felhívás hangzott el, melynek eredmény- 
hirdetésére 27-én kerül sor.

• Iskolánk e hó 15-én tartotta a Zrí
nyi matematikaversenyt, 22-én pedig a 
Nyelvész Anyanyelvi Verseny helyi for
dulóját. Az eredményekről a következő 
számunkban tudósítunk.

• Február 26-án délelőtt a Filharmó
nia bérlettel rendelkező tanulók ismét 
egy színvonalas hangversenyen vehettek 
részt a művelődési házban.

• Február 28-án a leendő első osztályos 
tanulók szüleinek tartottunk tájékoztató 
szülői értekezletet, ahol megismerhet
ték gyermekeik leendő tanítóit, s választ 
kaphattak felmerülő kérdéseikre.

Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi

A délután témáját az éledő természet és az 
állatok adták. Először találós kérdéseket 
kellett megfejteni a gyerekeknek, majd 
a 4-5. csoportos tanulók bábokkal m u
tatták be a Nyúl és a sün című mesét. A 
6-8. csoport tanulói is egy vidám mesével 
kedveskedtek. Dékány Szabó Eszter elsza
valta A katica bánata című verset, majd 
közös daltanulás következett. Az énekhez

kapcsolódva papír elemekből minden kis
diák elkészíthette saját kis katicabogarát. 
A feladat végeztével elénekelték az előzőleg 
tanult vidám tavaszi dalt. A programot ze
nehallgatás mellett elfogyasztott sütizéssel 
zárták.

Február 15-én szinte az egész Magyaror
szág ismét pirosba öltözött, hogy ezzel a 
gesztussal és 200 forint felajánlással kife
jezze együttérzését a súlyos beteg gyerekek 
családjai iránt. Iskolánk is részt vett ebben 
a programban és az összegyűlt adományt 
felajánlottuk a Szemem Fénye Alapítvány 
számára. Az elküldött összegeket, Magyar- 
ország első gyerek hospice háza a Dóri Ház 
fenntartására költik.
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^  NYITNIKEK! ^
Szezonnyitó családi vasárnap a pécsváradi ELMÉWWÁR-ban!

2013. március 10.
9 órától Várvásár és Befőtt-Lekvár Cserebere
Hozza el Ön is befőttjeit, lekvárjait, savanyúságait és szerezzen be új ízeket!
10 órakor Zenés köszöntő az ezeréves kápolnában 
10.15-kor és 15 órakor Várvezetés

Felnőttek dr. Novotny Ivánnal, gyermekek Bősz Zoltánné Zsuzsa nénivel ismerhetik meg a 
várat. A séta végén VÁRTOTÓ-t tölthetnek ki - a helyes megfejtők sorsoláson vesznek részt!

A nap folyamán megismerhetik az ÉLMÉNYVÁR 2013. évi program-naptárát -  legvonzóbb 
eseményre szavazhatnak is! A szavazók között tiszteletjegyeket sorsolunk ki!

A vár teljes területe március 10-én belépőjegy megváltása nélkül látogatható!

A Nőnap alkalmából az István Király Szálló Étterme 
egész hétvégén ünnepi hangulatban várja vendégeit!

További információ:
______ Tel: 72/671-235, 30/3878-435, 30/2206-370 E-mail: kolostorvar@gmail.com______ pE"

Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde hírei
Február 1-én, immár 5. alkalommal ren
deztük meg a „Mackó nap”-ot. Idei kiál
lításunk témája a vásár volt, ahol a macik 
vásári forgataggal várták az érdeklődő

kicsiket és nagyokat. Az előkészületek 
folyamán maci és szív formájú mézeska
lácsot sütöttünk a gyerekekkel, melyeket a 
kiállításon megvásárolhattak a látogatók. 
Az idei évben újdonságként maci -  szép
ségversenyt tartott a Hétszínvirág csoport, 
ahol mindenki szavazhatott az általa leg
szebbnek tartott mackóra. Az egy hétig 
tartó kiállítást ismét sok vendég tisztelte 
meg látogatásával, elsősorban az általános 
iskola alsó tagozatos osztályai és a gyógy
pedagógiai intézmény csoportja.
Február 15-én délelőtt Farsangi mulatság 
volt óvodánkban. A csoportokban ügyes
ségi- és táncversenyekkel, zsákbamacská-

siOSSEHäliftsM9
Részt vettünk a „Támogatjuk a családot” 
programban. Az SOS gyermekfalvakban 
élő családok számára festettek „ajándékot” 
a készségfejlesztő 9. csoport és a virágkötő 
osztályok tanulói. A Kft. évek óta segíti a 
családjukat nélkülözni kényszerülő gyer
mekeket. Fontos szerepet játszanak éle
tükben a diákok által készített alkotások, 
hiszen „a figyelem a gondolat az egyik 
legnagyobb, amit a többieknek adhatunk 
és kaphatunk”.

A szalagavató a diákévek egyik meghatá
rozó eseménye, ami nagy izgalommal és 
készülődéssel jár. Február 15- én a végzős 
szakiskolásoknak is feltűzték az avató sza
lagot, amely jelzi az elkövetkezendő ese
ményeket. Felkészülni a végső megméret

tetésre, szakmai tudásról számot adni. Az 
ünnepélyen igazgató asszony köszöntette 
a végzősöket, a virágkötő, a porcelánfestő, 
a faműves és a készségfejlesztő speciális 
osztályt.
A bátorító szavak után, a részvevők vissza
tekintettek az elmúlt évekre a vidám fény
képek vetítésével. Az ünnepélyes szalagtű
zés után köszönetét mondtak tanáraiknak, 
szakoktatóiknak.
Záró tánc, a bécsi keringő és közös koccin
tás után fejeződött be az ünnepség.

S2BQÉSS®
Február 21-én elérkezett a várva várt far
sangi buli. Erre a napra a diákok nagy iz
galommal készültek ötletes jelmezeikkel és 
színes műsoraikkal.
A színes produkciók között felsorakoztak a 
tavasz virágai kis kertésszel, Pinokkió és

val színesítették kollégáink a programot. 
Az aulában pedig Ribizli bohóc egy nagy
szerű előadással szórakoztatta a jelmezes 
gyermekeket, melyet most -  bemutatko
zásképpen - ingyen ajánlott fel óvodánk
nak.

csapata, eljött a Besenyő család, egy apáca 
kórus és még sokan mások...
A jobbnál jobb produkciókat, tortával ju
talmazta a zsűri. A tombolának és a zsákba 
macskának idén is nagy sikere volt. Aki a 
táncban kifáradt, az a büfében választha
tott a sok finomság közül. Jó hangulatú 
vidám délután volt! A felkészítő pedagó
gusoknak, a műsor szervezésében résztve
vőknek, köszönjük a közreműködést!

Szeretettel meghívunk minden érdek
lődőt, iskolánk szakmunkás tanulói, a 
virágkötők, porcelánfestők és a faműves 
munkáiból összeállított kiállításra 2013. 
március 25-től 29-ig pécsváradi művelő
dési központba.

Összeállította: Kolmann Éva, 
Bayer Zoltánné

mailto:kolostorvar@gmail.com
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Ne pazarolj! SZÉCHENYI TERV

Környezetnevelési tematikus rendezvények 
a Kodolányi János Általános Iskola diákjai számára
A Kodolányi János Általános Iskola diákjai körében is
mét kiemelt szerepet kapott a fenntartható életmód és a 
környezettudatos élet témája. Ezúttal a felső tagozatosok 
vettek részt azon az ismeretterjesztő eseményen, amely 
az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Program keretében került megrendezésre február 22-én 
a művelődési központban. A szemléletformáló temati
kus nap zárásaként egy „Ne pazarolj” című rajzpályázat 
is meghirdetésre került, amelyre számos színvonalas 
rajz érkezett. A pályázat eredményhirdetésére a napok
ban került sor, ahol Dr. Bíró Ferenc polgármester adta 
át a nyertes pályamunkák alkotóinak az értékes nyere
ményeket.
Egyre több szó esik arról, hogy m ennyire fontos és elenged
hetetlen, hogy még jobban odafigyeljünk a környezetünk
re, de vajon hogy néz ki ez a gyakorlatban? M it tehetünk 
m i egyénileg nap m int nap, hogy ez valóban m egtörténjen, 
és ne csak üres frázisokat puffogtassunk? Egyáltalán az is 
kérdés, hogy tud-e tenni e téren bárm it is egy tinédzser, 
vagy m indez a felnőttek feladata? Az esemény során töb 
bek között e kérdésekre is választ kaphattak a diákok.
Az 5-6. osztályosok először az „Otthonunk” cím ű filmet te
kintették meg, amely többek között a Föld ökoszisztémáját 
m utatja be, a környezetszennyezés mai m értékét elképesztő 
adatokkal, tényekkel is alátámasztva. A gyerekek bepillan
tást nyerhettek a nem  is olyan távoli jövőbe is.
A filmet követően Tamon H enriett és Gradwohl Zoltán kör
nyezetnevelési szakem berek segítségével a diákok figyelme 
a m indennapokra terelődött. A szakem berek a környezet- 
tudatos vásárlás fontosságát hangsúlyozták ki, rám utatva 
arra, hogy a pazarló és felelőtlen szokások a hétköznap
jainkban m ilyen következményekkel járhatnak. Felhívták 
a diákok figyelmét a döntéseik fontosságára, a szokásaik 
„környezetbaráttá” tö rténő átalakításának egyszerű m ódja
ira, a megelőzés (prevenció), m int alapvető és legfontosabb 
lépcsőfok komolyságára. Ezután m egism ertették a tanu ló 
kat a szelektív hulladékgyűjtés helyes módjával, hisz ez az 
újrahasznosítás alapfeltétele. M indez interaktív form ában 
zajlott, a cél az volt, hogy a gyerekek m aguk m ondják ki 
következtetéseiket, vélem ényüket, a sajátjuknak érezve azt. 
A fenntartható fejlődés tém akörében szóba került m ég a 
m egújuló energiák-, a közösségi közlekedés, a helyi term é
kek és a környezetbarát ipar is; valam int a klímaváltozást, 
annak  hatását és a felmelegedés ütem ének csökkentésére 
tett megoldási lehetőségeket m utatták  be a szakem berek a 
tanulóknak.

A csoportfoglalkozásokon a diákok m egtudhatták  m it je 
lent az ökológiai lábnyom  fogalma, és ki is számolta m inden 
egyes diák saját ökológiai lábnyomát. Pontról pon tra  végig
m enve kaptak m agyarázatot az egyes kérdésekhez a minél 
pontosabb válasz m egadása érdekében, am it az óra elején 
kiosztott m unkafüzetbe vezethettek fel. A tanulók látható
an nagy érdeklődéssel m utatták  be egymásnak, hogy kinek 
m ekkora az ökológiai lábnyoma, ígéretet tettek egym ásnak 
és az oktatóknak annak  m inél kisebbé szorítására.
A foglalkozások keretében a diákok interaktív form ában 
az otthoni, iskolai fogyasztói szokásokról is beszám oltak, 
elmesélték tapasztalataikat, illetve ötleteket adtak egy
m ásnak, hogyan is lehet csökkenteni a víz-, áram - és gáz- 
fogyasztást. Ezután, tesztelve, hogy m ennyire figyeltek az 
előadásra, illetve a rögzülést elősegítendő, szelektív hulla
dékgyűjtés tém ában versenyezhettek egymással a tanulók: 
a kapott anyagfajtákat kellett helyesen, a megfelelő gyűjtő
edénybe helyezni.
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A 7-8. osztályosok az „Utolsó óra” cím ű filmet nézték meg, 
amely dokum entálja azokat az égető problém ákat (globális 
felmelegedés, erdőirtások, töm eges fajkipusztulások és az 
óceánok elsavasodása), melyek kihívást jelentenek a boly
gó életrendszerére. A „The l l t h  H our” alapvetése, hogy az 
em beriség jövője hatalm as veszélyben van, pedig az em ber 
által okozott term észeti károk visszafordításához szükséges 
technológiák 90%-a m ár létezik.
A filmet követően H orváth G ábor környezetnevelési szak
em ber segítségével kerültek feldolgozásra a látottak egy 60 
perces előadás keretében. A szakem ber célja az volt, hogy 
a gyerekekkel megértesse, m it jelent a fenntartható  fejlő
dés, a környezeti tényezők fontossága. Szó esett arról, hogy 
mely területeit használjuk a term észetnek, amely elfogy, 
hogyha nem  jól használjuk, így igen fontos a term észeti

értékek védelme, a környezetünk takarékos hasznosítása, 
hogy a jövő generációjának is m aradjon felhasználható ter
mészeti érték.
A csoportfoglalkozások keretében a fiatalok elkészíthették 
saját ökológiai lábnyom ukat H orváth tanár ú r közrem ű
ködésével, továbbá játékos feladatok segítségével kerültek 
megerősítésre az addig hallottak. Az általánosabb tém ák 
m ellett leginkább az energiatakarékosság és a hulladék ke
zelése volt kihangsúlyozva. Csapatokat alkotva, verseny
szerűen zajlott az a P intér Eszter által vezetett foglalkozás, 
m elynek nagyobb részében kvíz-kérdésekre kellett vála
szolnia a diákoknak, a m egoldásoknál időnként felmerülő 
kérdéseket röviden m eg is beszélték a környezetnevelési 
szakem ber vezetésével. Activity játék, rejtvény és puzzle is 
színesítette a foglalkozásokat.
M inden résztvevő egy a tém át érintő kiadvánnyal is gaz
dagodott: az 5-6. osztályosok a „Változtass a szokásaidon” 
cím ű m unkafüzetet, a nagyobbak a „Mérd magad” cím ű 
kiadványt vihették haza.
A szemléletform áló napon a diákok hazai term esztésű 
zöldségeket, gyümölcsöket, házi készítésű süteményeket, 
pogácsát fogyaszthattak. De a joghurt, a méz, a kölesgolyó, 
valam int számos egészséges étel is várta a program ok alatt 
igencsak m egéhezett gyerekeket a művelődési központ elő
csarnokában.
A tém ában m eghirdetett „Ne pazarolj!” rajzpályázat azt 
m utatta, hogy a diákokban m egvan a témával kapcsolatos 
érzékenység. Sok szépen kidolgozott pályam unka érkezett 
a m eghirdetett határidőre. A zsűri az értékelés során fi
gyelembe vette, m ennyire igazodtak a tém ák a projektren
dezvényeken elhangzott előadásokhoz, azok kom plexen 
értelmezve hogy kerültek bem utatásra a rajzokon. Figye
lem be vették továbbá a kreativitást, a rajzok kivitelezését, 
de a legnagyobb hangsúlyt az kapta, hogy a tanuló m eny
nyire tud ta összetetten értelm ezni a környezetvédelem mel 
kapcsolatban hallottakat. M indezek alapján az 5-6. osztá
lyosok közül a következő diákok részesültek elism erésben 
és értékes jutalom ban: Szabó Tamara, Peck Borbála, Vas 
Eszter, Temirci Nuriye, Burzán Bendegúz, Zsáli Z som 
bor, Pongrácz István, M ihály Dóra, Bősz Levente, vala
m in t M arján Dalma. A 7-8. osztály díjazottjai Hédi Vivien, 
Gyenis H anna, Vörös Blanka, Huszár Kíra, Andics Csenge, 
W erner Kata, Poller Péter, Gradwohl Erik, N ém eth C intia 
és Megyesi Attila voltak.

Projektazonosító: 
K E O P -6 .1 .0 /A  / 11-0128 
Kedvezményezett: 
Kodolányi János ÁMK

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

06 60 638 638
MAGYARORSZÁG MEGÚJUL

H A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

http://www.ujszechenyiterv.gov.hu


8 PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

KIK -  Mi? avagy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

(Folytatás az 1.oldalról)
Bandi, a tankerület vezetői kinevezését 

novemberi közepén kapta. Január elejéig 
amikor felvették a további munkatársakat, 
előkészítette, majd decemberben megkö
tötte az adott önkormányzatokkal a szük
séges megállapodásokat, vagyonhasználati 
szerződéseket.

A rendszer felállásakor sokan az intézmé
nyi önállóságot féltették. Az intézményve
zetők kezében maradt a szakmai döntés, ők 
határoznak a tanuló csoportokról, tantárgyi 
felosztásról a tankerület vezetőjével egyet
értésben. Bár a központ Budapesten van, 
helyben folyik az adminisztráció, könyve
lés. Erre a célra a vezetőn kívül öt főt foglal
koztatnak. Januárban állt fel az apparátus, 
azóta segíti a vezető munkáját.

A tankerület munkatársai:
Bogos Gábor rendszergazda 
Dr. Dömös Marietta titkárságvezető 
van Groeningen Irén tanügyi referens 
Mayerné Gál Alexandra pénzügyi vezető 
Soós-Arató Virág HR munkatárs

A legtöbb névismerős lehet, szintén Bandi 
megfogalmazása: „Azért figyeltünk, hogy 
kik jönnek.” Ezek a munkatársak készítik el 
a szerződéseket a munkavállalókkal, köny
velik a mozgóbért, foglalkoznak a hétköz
napi adminisztrációval. A béreket viszont 
az Államkincstár számfejti, a szerződéseket 
Budapesten írják alá. Az titkárságvezető 
foglalkozik a jogi ügyekkel, pályázatok
kal.

Itt kell elmondani, hogy több intézmény
nek vannak folyamatban levő vagy olyan

elnyert pályázata, ahol még fenntartási kö
telezettség van. Munkájuk során megteszik 
azokat az intézkedéseket, hogy a pályázati 
programok rendben megvalósuljanak, az 
elnyert forrásokat rendben le lehessen hív
ni. Ilyen a pécsváradi általános iskola be
ruházása, ami szinte teljesen megvalósult, 
ezért többszöri egyeztetések során sikerült 
elérni, hogy Pécsvárad Város Önkormány
zata le tudja zárni a projektet és mielőbb 
kifizetni a munkát elvégző vállalkozókat.

Tagadhatatlan, hogy adódtak nehézségek 
az induláskor, és a jövőről nagyon nehéz 
konkrétumokat mondani, azonban Bandi 
optimista. Tapasztalatát, tudását arra fog
ja fordítani, hogy ne kelljen pedagógustól 
megválni, akár a tanuló létszám növelésé
vel, akár utazó tanárok foglalkoztatásával. 
Úgy véli, hogy mire kialakul a rendszer 
a tankerület hét településén jól felszerelt 
iskolák várják a gyermekeket, akik nem 
lesznek hátrányban a nagytelepülések gaz
dagon felszerelt intézményeivel szemben. 
Kiemelte, hogy újra beindult a tanuszoda 
működése, ahol testnevelés óra keretében 
valamennyi diák megtanulhat úszni..

Remélem a lakosok, diákok és szüleik 
e rövid bemutatásból megbizonyosodtak, 
hogy a környék közoktatási intézményei jó 
kezekben vannak. Mind a tankerület veze
tője, mind az iskola igazgatók azon fáradoz
nak, hogy a gyerekek ne érezzék a változás 
esetleges hátrányait, s a jövőben korszerű 
iskolákban megfelelő szintű oktatásban ré
szesülnek. B.Gy.

KÓFIÁS ENDRE ÖNÉLETRAJZA
Pécsett születtem 1958. december 6-án. Az 
általános iskolát 1973-ban Pécsváradon 
végeztem el. A pécsi Széchenyi István 
Gimnáziumban érettségiztem 1977-ben. 
Felsőfokú tanulmányaimat megelőzően 
1977-ben kerültem Mecseknádasdra ké
pesítés nélküli pedagógusként. 1982-ben 
szereztem földrajz-testnevelés szakos dip
lomát a pécsi Tanárképző Főiskola levele
ző tagozatán.
Tanári pályámat csak sorkatonai szolgá
latom szakította meg 1983-84-ig. Lesze
relésemet követően felsőfokú kiegészítő 
tanulmányokat folytattam 1984-86 kö
zött a budapesti Testnevelési Főiskola To
vábbképzési Intézetében, ahol középfokú 
kézilabdaedzői végzettséget szereztem. 
1999-ben Közoktatásvezető szakirányú 
szakképzettséget szereztem a Pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetemen. 
1996-ban lettem a mecseknádasdi általá
nos művelődési központ igazgatója.
Nagy változást jelentett életemben, hogy 
1994-ben Ófalu német nemzetiségű la
kossága polgármesterré választott; a 
közéleti gondolkodásmód jó iskoláját je
lentette számomra ez a felelős beosztás. 
Szélesítette látókörömet, figyelmemet 
ráirányította az iskola és társadalmi kör
nyezete sokrétű kapcsolatrendszerére. 
2007 óta a Baranya Megyei Diáksport 
Tanács elnöke vagyok.
Tavaly tankerület vezetői kinevezésem 
után lemondtam az iskola igazgatói és 
polgármesteri tisztségemről.

S z a l a g a v a t ó  a  II. B é l a  K ö z é p i s k o l á b a n

2013. január 25-én rendezte meg iskolánk szalagavató ünnepsé
gét. A rendezvény keretei között tűzték fel a már várva várt szala
got, ami a hosszú út végét szimbolizálja. De nem csak ezt, hanem 
az utolsó nagy hajrát, az érettségi előtti tanulás kezdetét is. Ün
nepélyünket az osztályok bevonulása nyitotta meg, ahol minden 
szülő elérzékenyülve, néma csendben nézte végig, hogy gyerme
ke felnőtt. Majd az iskolánk igazgatója köszöntötte a vendégeket 
és Szabados Bernadett tanárnő mondott beszédet. Ezt követő
en jött a már 4 éve áhított pillanat, megkezdődött a tűzés, ami

mindenkit büszkeséggel töltött el. Levonulás után az öltözőkben 
káosz uralkodott, mivel a műsort nem más zárta, mint a tánc. 
Megszólalt a bevonuló zene. A lányok szebbnél szebb ruhákban 
léptek elő párjaikkal. Több hónapi gyakorlással a hátunk mögött 
vonultunk be a tánctérre. A zene felcsendült, elkezdődött a tánc. 
A torkunkban vert a szívünk, de nem csak a lányoknak! A fiúk 
úriemberekké, a lányok hölgyekké változtak. Csak pár perc volt, 
mégis egy örökkévalóságnak tűnt. Egy felejthetetlen pillanatnak.

Kupusz Zsófia
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FELNŐTTKÉPZÉS GYEREKCIPŐBEN
Az elmúlt év utolsó hónapjaiban számos sajtóközleményben, új
ságcikkben népszerűsítették azt a programot, mellyel felnőttek 
nyelvi és informatikai oktatásban részesülhetnek. A híradások 
szerint minimális önerővel a felnőtt lakosok egy jelentős része 
vehet részt a kurzusokon.
Az általános iskola és művelődési központ felismerte a lakosok 
számára kínálkozó alkalmat, azonnal támogatta és megkezdte a 
szervezést. Az elmúlt évben november végén jelentettük meg a 
felhívást, amelyben a fenti képzésekre invitáltuk az érdeklődőket. 
Az - uniós forrás révén -  szinte ingyen tanfolyamokra akadt is 
szép számmal jelentkező. A már említett előnyök mellett a helyben 
tartandó, az emberek igényeihez alkalmazkodó órák lehetősége két 
hónap alatt mintegy kétszáz embert ösztönzött arra, hogy jelezze 
részvételi szándékát.
Az országosan 100000 fő képzését célul kitűző projekt TÁMOP 
2.1.2 pályázati forrás támogatásával valósul meg. Aki a pályázati 
rendszert ismeri nem csodálkozik azonban, hogy az eltelt három 
hónapban akadt néhány döccenő. Rögtön az elején a december 
elejére beharangozott egyéni regisztráció csúszott két hónapot, igaz 
még ekkorra sem sikerült az összes képző intézménnyel együtt
működési szerződést kötni. (Ez a www.tudasodajovod.hu honlap 
szerint még e sorok írásakor is tart.)
Mindettől függetlenül gyűjtöttük a jelentkezőket, úgy gondolva, 
hogy a lehetőséget biztosítani kell a pécsváradi lakosoknak és bízva 
abban, hogy a kevés információ ellenére mindazok, akik jelentkez
tek előbb-utóbb elkezdhetik az általuk kiválasztott tanfolyamot. 
Részben, hogy a rendelkezésre álló ismereteinket megosszuk a 
résztvevőkkel, részben, hogy meggyorsítsuk a folyamatot, össze
hívtuk az érdeklődőket egy megbeszélésre. Ezen a fórumon már 
konkrét csoportok alakultak ki, amelyek csak arra vártak (várnak), 
hogy megkapják az engedélyt.
Azután kiderült, hogy a jelentkezési lapon nem kértek minden 
szükséges adatot, így újabb munkával próbáltuk beszerezni azo
kat.
Február első hetében csillant fel a remény. Igaz, hogy a képzőintéz
ménytől 1-2 órát kaptunk egy csoport teljes leszervezésére, de ezzel

A I I .  B é l a  K ö z é p i s k o l a  h í r e i

A „Határtalanul” program keretében sikeres pályázatot nyújtott 
be a pécsváradi 11. Béla Középiskola. A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Nonprofit Zrt. 1.636.000 forinttal támogatja az együttműködést 
iskolánk és a Mircea Eliade Főgimnázium Segesvár között. A 
program keretében 40 magyarországi, pécsváradi gimnazista 
utazhat Erdélybe 2013.március 14- 17.közöttt, majd viszonzásként 
áprilisban 40 erdélyi magyar diák látogat el Pécsváradra és Pécsre. 
A programban a tanulók mellett 4-4 kísérőtanár vesz részt. A 
pécsváradi diákok Segesváron ünnepük március 15-ét, az erdélyi 
diákok táncházat tartanak tánctanítással Pécsváradon.

* határtalanul!

végre február közepén elindult -  az eddigi egyetlen -  csoport.
A képző intézmény munkatársától kapott e-mailből idézek, mely 
talán megmagyarázza, hogy miért kellett „azonnal” csoportot 
szerveznünk és mire várunk még.
„ ... A projekt 2014. augusztus 31-én zárul addig csoportindításra 
folyamatosan van lehetőség a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
(KIH) engedélyezési eljárásának mentén. A z általunk engedélye
zésre beadott csoportok közül a KIH dönti el, hogy mely képzések 
indulhatnak; erre sajnos nincs ráhatásunk. A csoportokra havonta 
kérhetünk engedélyezési eljárást, amit igyekszünk az ország egész 
területén közreműködő partnereink csoportjai között egyenletes 
eloszlással megtenni, de azt nem tudjuk garantálni, hogy ezen cso
portok biztosan megkapják az indulási engedélyt.
Sajnos, a KIH rendszere is napról napra alakul, újabb és újabb in
formációk kerülnek napvilágra, illetve bizonyos funkciók még jelen 
pillanatban sem működnek. Ezek rajtunk kívül álló tényezők.
A fentiek okán kérném szíves türelmét, illetve együttműködését az 
indítandó képzésekkel kapcsolatban!...”
Sokan keresnek bennünket, érdeklődnek, hogy mikor kezdhetnek 
tanulni. Egyre többször találkozunk azzal a véleménnyel, hogy 
„Akkor ebből sem lesz semmi”.
Ezúton is kérjük mindazokat, akik jelentkeztek, legyenek türe
lemmel és ne veszítsék el hitüket, amint újabb információnk lesz 
azonnal tájékozatjuk az érintetteket, megteszünk minden tőlünk 
telhetőt, hogy akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, hozzájus
sanak. Bognár Gyöngyér

Baranya Megyei
II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola, Kollégium és

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.

Tel./Fax: Igazgatóság (72) 465 030, Tel: Gazdasági Hivatal (72) 465 133

TANULJA II. BÉLA KÖZÉPISKOLÁBAN 
A 2013/2014-ES TANÉVTŐL!

_______________SZA K ISK O L A I k é p z é s _______________

03 kód Pék (OKJ 34 541 04)
3 évfolyamos szakiskolai képzés

04 kód Húsipari termékgyártó (OKJ 34 541 03)
3 évfolyamos szakiskolai képzés

Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmasság 
A felvételi kérelmek elbírálása, a tanulmányi eredmények 
alapján történik -  a központi felvételi rendszeren belül.

A 9-10 .OSZTÁLYT VÉGZETTEK SZÁMÁRA TOVÁBBRA 
___________________ IS INDÍTJUK A___________________

• Pék-cukrász (OKJ 33 541 05 1000 00 00) 3 éves, és a
• Húsipari termékgyártó (OKJ 31 541 01 1000 00 00) 2

éves szakképzést.

Felvételi követelmények: egészségügyi alkalmasság,
betöltött 16. életév, 
tanulószerződés megléte

Jelentkezés m ódja: írásban, a weboldalról letölthető
jelentkezési lappal

http://www.tudasodajovod.hu
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TÁJÉKOZTATÓ A 
FÖLDHASZNÁLATI 

BEJELENTÉSRŐL

Felhívás
vers- és prózamondó versenyre

Jogszabályi változás miatt, egyrészt kibővült a föld- 
használati bejelentésre kötelezettek köre, másrészt a 
nyilvántartás kötelező adattartalma.

Új bejelentésre kötelezett, akik bármekkora ter
mőföldet használnak, és eddig még nem jelentették 
be a földhasználatot. Pontosítva, a használatukban 
külterületi (nullával kezdődő helyrajzi számú) ter
mőterület (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, 
nádas, halastó) és/vagy fenti művelési ágú zártkert 
van. Az említett feltételek fennállása a tulajdoni la
pokról megállapítható.

Minden esetben a tulajdonos a termőföld hasz
nálója és a bejelentésre kötelezett, amennyiben a 
bejelentés-köteles területe(i) még nem szerepelnek a 
földhasználati nyilvántartásban. Azon tulajdono
sok, akik a bejelentésre köteles földjeik használatát 
másnak, bármilyen jogcímen átadták, a használatba 
adást foglalják írásba és a tényleges földhasználó te
gye meg a bejelentést. írásos megállapodást nem kell 
készíteni közeli hozzátartozók esetén, elegendő, ha a 
felek a bejelentőlapot aláírják.

Aki bejelentésre kötelezett, annak a belterületi me
zőgazdasági területeit is be kell jelenteni. Csak azokat 
a területeket kell, és lehet a földhasználati nyilvántar
tásba bejelenteni, amelyek az ingatlan nyilvántartás 
szerint aranykorona értékkel rendelkeznek.

A bejelentési éljárás már díjmentes. Aki korábban 
eljárási díjat fizetett, annak azt visszautalják.

Azoknak a földterületeknek a használatát, ame
lyekre a földtörvény módosítás miatt keletkezett be
jelentési kötelezettség, a bejelentést április végéig kell 
megtenni. A többi földterületre vonatkozó földhasz
nálatra továbbra is a 30 napos határidő az érvényes. 
A földhasználati bejelentési kötelezettség elmulasztá
sa földhasználati bírság kirovását vonja maga után.

A használatot bejelenteni a „Földhasználati beje
lentési adatlap” nyomtatványon lehet, ami letölthe
tő a földhivatal honlapjáról (www.foldhivatal.hu), 
beszerezhető a földhivatalokból, esetleg a falugaz
dászoktól. A bejelentést a földterület fekvése szerint 
illetékes földhivatalnál kell megtenni postai úton vagy 
személyesen. (Több érintett földhivatal esetén elegen
dő egynél megtenni.)

Bővült a földhasználati nyilvántartás kötelező 
adattartalma, ezért mindenkinek, aki már szerepel a 
földhasználati nyilvántartásban, be kell jelentenie a 
személyi azonosítóját és állampolgárságát. A bejelen
tést március 30-ig kell megtenni a „ Földhasználati 
azonosító adatközlési adatlap” nyomtatványon. (A 
fentebb részletezett helyeken beszerezhető.) A nyom
tatványhoz csatolni kell, a személyigazolvány és 
lakcímkártya másolatát. A bejelentés postai úton is 
teljesíthető és elegendő egy földhivatalban megtenni. 
A bejelentés díjmentes.

A Pécsvárad Város Önkormányzata Fülep Lajos Városi Művelődési 
Központja, Városi Könyvtára körzeti szavalóversenyt hirdet alsó és felső 

tagozatos gyerekek számára a költészet napja alkalmából.

A verseny célja: A magyar nyelv szépségének megőrzése; a költészet, a 
magyar irodalom -  megismertetése, népszerűsítése, a költészet iránti 

érdeklődés felkeltése, fellépési, szereplési lehetőség biztosítása.

Témák:
Vers kategóriában: Romhányi József és Weöres Sándor költeményei 

Próza kategóriában: alsó korcsoportnak: Janikovszky Éva műveiből részlet 
Felsős korcsoportban: Gárdonyi Géza műveiből részlet

Jelentkezés feltételei:
Nevezni az adott témákon belül, egy szabadon választott verssel, 

prózával (legfeljebb A/4 oldalnyi szöveggel) lehet. Várjuk minden olyan 
irodalomkedvelő jelentkezését, aki vállalkozik egy szabadon választott vers,

szöveg elmondására.

A versenyen résztvevők:
Pécsvárad és vonzáskörzete területén élő általános iskolai diákok.

A verseny felmenő rendszerű és kétfordulós.

A válogatót az iskolák önállóan, saját telephelyükön szervezik meg, 
2013. április 2-ig.

A továbbjutók lehetséges száma egy iskolából a pécsváradi döntőre 
kategóriánként és korcsoportonként 1-1 fő, de maximum 4 fő.

Pécsváradon az elődöntő 2013. április 4-én 14 órakor lesz a művelődési 
központban, ahol nem tartanak saját iskolájukban válogatót, azok 

jelentkezését is Pécsváradra várjuk.

A döntő 2013. április 11-én 14 órakor lesz Pécsváradon, 
a Fülep Lajos Művelődési Központban.

A verseny díjai: könyvjutalom, oklevél

Jelentkezés:
jelentkezési lap kitöltésével és a szöveg vagy vers egy példányával 

Jelentkezés és felvilágosítás:
Művelődési Központ Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

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

Nevezési határidő: 2013. március 22.

G á r d o n y i  G é z a  f e l o l v a s ó - m a r a t o n

Az elmúlt év februárjában csatlakozott először Pécsvárad a Székelyudvarhelyről 
származó kezdeményezéshez, a felolvasómaratonhoz. A rendezvény célja, hogy 
felhívja az olvasás fontosságára és szépségére a figyelmet, s ezért ugyanazon a 
napon minél többen olvassunk együtt - éljünk a világ bármelyik pontján. Tavaly 
7 ország 115 településén több mint 16.000 lelkes olvasó vett részt azeseményben. 
A 2009-ben elindított Mesemaraton folytatásaképpen, Benedek Elek, Orbán 
Balázs, Jókai Mór és Arany János után, az idén Gárdonyi Géza (1863 -1922) 
műveiből szervezett maratoni felolvasást a Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont és a Cimbora Gyermekek Klubja.
„A közös felolvasásnak összekapcsoló ereje van. Ezért fontos, hogy egyre több

http://www.foldhivatal.hu
mailto:muvhaz@pecsvarad.hu
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Várjuk a projektötlet adatlapokat 
a 2013-ban megnyíló LEADER 
pályázatokhoz

A Zengő-Duna Egyesület Leader Helyi Akciócsoportja Önt is 
felkéri a Helyi Vidékfejlesztési Terv összeállításában való közre
működésre! Egyesületünk célja, hogy tagjaink / leendő tagjaink 
fejlesztési elképzeléseihez, projektötleteik megvalósításához mi
nél több támogatást nyújtsunk.

Ebben az évben is a Helyi Akciócsoportok dönthetnek a IV. ten
gely LEADER jogcímekről. A helyi vidék fellendüléséhez szük
ség van a közös munkára, ennek érdekében kérjük honlapunkról 
(zengoduna.hu) töltse le Projektötlet adatlap formanyomtatvá
nyunkat, majd kitöltés után juttassa vissza valamely elérhetősé

günkre (E-mail: leader@boly.hu, levelezési cím: 7754 Boly, Er
zsébet tér 1.)

A projektötletek irányt mutatnak térségünk fejlesztésére. Remél
jük, hogy tagjaink / olvasóink számára is rendkívül magas pri
oritással bír a Zengő-Duna térségének fejlesztése, munkahelyek 
teremtése. Bízunk abban, hogy az együttműködés, az informáci
ók megosztása, minél nagyobb körben történő áramlása előbb- 
utóbb sikerekhez, eredményekhez vezet.

További információ: Linkné Mohai Lygia, pályázati referens: 
06-72/465-025

A jánló a V örösm arty M ihály K ön yvtár új könyveiből

Alexander Brody: Hét évtized ízei 

Pillanatfelvételek
Az utazó fogalma nyelvünkben nem oly rég még a felfede
ző szinonimája volt. Körösi Csorna Sándort éppúgy utazónak 
mondtuk, mint Stanley-t és Livingstone-t. Fura dolog a nyelv: 
Kolumbuszt vagy Vasco da Gamát senkinek nem jutna eszébe 
utazónak nevezni. De vajon minek nevezzük Alexander Brodyt, 
aki az említetteknél sokkal nagyobb területeket járt be? Mond
hatnánk, könnyű volt neki a repülőgép korában. Meg aztán: uta
zónak lenni napjainkban üzletemberi életforma. Brody azonban 
nem utazó, hanem felfedező. Mégpedig emberek, emberi kap
csolatok kivételes tehetségű felfedezője. Vonzza a kiválóságokat 
Grace Kellytől Colé Porterig. Egy müncheni étteremben a múlt 
század egyik legolvasottabb írója, Sommerset Maugham „szólítja 
le”, aki ismeri Brody nagybátyja, Hunyady Sándor írásait. Ami
ként Pekingben Mao Ce-tung egykori harcostársa is emlékszik 
Brody princetoni nyelvtanárára, a kínai történészre. Hét évtized 
ízeit ígéri könyve címében a szerző. Olvasó legyen a talpán, aki 
el tudja dönteni, hogy a karcolatokban felbukkanó figurák vagy 
étkek ízei az izgalmasabbak.

Bagdy Emőke - Beata Bishop -  Böjté Csaba -  Rambala Éva: 
Hidak egymáshoz
Empátia, kommunikáció, konfliktuskezelés
Ez a kötet éppen erről szól: miként kezeljük életünk kikerülhe
tetlen konfliktusait, hogy azok ne robbantsák szét kapcsolatain
kat, hanem épülhessünk, erősödhessünk általuk, külön-külön és 
együtt is? Minden egyes konfliktus lehetőség arra, hogy átmene
tileg vagy akár végleg eltávolodjunk egymástól, ám fejlett empá
tiás készséggel és megfelelő kommunikációval egészen más ered
ményre is juthatunk. Ráadásul így nemcsak a kapcsolat, de a vitás 
helyzet kimenetele is jóval kedvezőbb lehet. Érdemes megtanulni 
ennek a mikéntjét, mert e képesség sokszorosan meghálálja az el
sajátítására fordított erőfeszítéseket. A Nyitott Akadémia-sorozat 
új kötetében gyakorlatias kommunikációs és konfliktuskezelési 
technikákat, inspiráló gondolatokat és szívmelengető története
ket egyaránt találhat az olvasó. A szerzők olyan hiteles szemé
lyiségek, akiknek egész élete és munkássága alátámasztja leírt 
mondataik érvényességét.

település kapcsolódjék be a nagy közös olvasásba otthoni helyszí
nen..- szólt a felhívás.
Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójára az idei 
Felolvasómaraton során elsősorban az Egri csillagokra irányí
tották a figyelmet, de más, kevésbé ismert írásai is előkerültek. 
A kicsiknek a meséit ajánlották olvasásra. A rendezvény nem 
verseny, tehát a gyengébben olvasók is nyugodtan nekivághattak 
akár kisebb részletek felolvasásának.
Pécsvárad az elmúlt évhez hasonlóan csatlakozott a felhíváshoz. 
A februári reggelen az iskolában kezdték a programot, beosztot
ták a benevezett osztályokat, melyek tanulói így folyamatosan 
adták át az olvasó stafétát. Alsó tagozatban Gárdonyi meséit, fel
sőben pedig az Egri csillagok mellett A láthatatlan emberből is

kerestek részleteket. Részt vettek az eseményen a 3.b, 4.a, 4.b, 
6.a, 6.b, és a 7.b osztály tagjai.
Délután a művelődési központban folytatták a felolvasást, Az én 
falum c. elbeszélés kötetéből, végül a könyvtárban az Olvasókör 
tagjai készültek egy -egy kedvenc Gárdonyi elbeszéléssel, vers
sel, sütemény és tea mellett. Összesen mintegy 120 fő vállalko
zott, hogy a szerző műveiből kedvére válasszon és a többieknek 
felolvasson.
Hisszük, hogy minden résztvevő jól érezte magát, ugyanis a 
hangulat remek volt, köszönhető Gárdonyi Géza lebilincselő 
írásainak. Este 7 óra után ért véget ezt a mindenki számára szép, 
élményteli felolvasó nap.
Jó volt együtt megélni az olvasás örömét!

mailto:leader@boly.hu


12 PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

Polgármesteri fórum
Február utolsó napjára fórumra hívta az érdeklődő pécsváradi 
polgárokat Dr. Bíró Ferenc polgármester. A megjelenteknek első
ként az önkormányzat 2013. évi költségvetését ismertette röviden. 
(Az adatokat az önkormányzati hírekben részletesen olvashatják, 
itt ettől eltekintünk.) Amit a városvezető kiemelt, hogy az új pénz
ügyi szabályozás miatt évvégén nem lehet egyetlen önkormány
zatnak, még rövidlejáratú hitelállománya, sem. Ez a rendelkezés 
elsősorban a pályázati elszámolások lebonyolítását nehezíti meg, 
ugyanakkor örvendetes az a tény, hogy Pécsvárad hitelállományát 
átvállalta az állam, levéve azt a terhet, amit évről-évre görgetett 
maga előtt a város.
A pénzügyek ismertetése után a település pályázatait vette sor
ra. Elsőként a befejezéséhez közeledő iskola és óvoda építésről 
szólt. Örömmel tudatta, hogy az isko
la kulcsait aznap adta át az építtető, az 
óvoda készültét március végére ígér
ték, ugyanakkor sajnos tervezési hibák 
miatt pótmunkákat kellett 13 millió 
forint értékben elrendelni. Az önkor
mányzat másik, a pécsváradi várra és 
ahhoz kapcsolódó programokra, van 
egy 300 millió forintot elnyert pályá
zata, melynek segítségével korszerű
sítik a palotaszárny fűtését (fűtő-hű
tőrendszert alakítanak ki), a várszálló 
felső szintjén zarándokszállások ke
rülnek kialakításra, látvány konyha és 
kovácsműhely, gyógynövénykert, íjászpálya, interaktív múzeumi 
terek, berendezések készülnek valamint bencés életmódot bemu
tató interaktív tér valósul meg. Ezen pályázatból rekonstruálnák 
az altemplom freskóit és bemutatható kenne a Szent Korona hi
teles másolata.
A pályázati tervek között szerepel még a gondozási központ kor
szerűsítése. Egy fiataloknak szóló bűnmegelőzési pályázatunk. 
Tovább folytatódnak az energia-megtakarítást szolgáló pályá
zatok. Elmondta, hogy lehetőség nyílik óvodabővítésre 100%-os 
támogatást elnyerni. Hangsúlyozta, hogy annak ellenére érdemes 
fontolóra venni, hogy megépül a Vár utcai és nemrég bővült a 
Gesztenyési úti óvoda. Az utóbbinál ugyanis a lapos tetős rész 
még mindig beázik, a bővítéssel és ráépítéssel ez a probléma or
vosolható lenne. A kialakított plusz férőhelyek a gyermeklétszám 
nagymértékű növekedése esetén is hosszú távon biztosítanák az 
óvodások elhelyezését.
A közterületek gondozása kapcsán elmondta, hogy az utcák, jár
dák állapota kritikus, azonban erre a feladatra nincs forrás évek 
óta. Ebben az évben a START munkaprogramon belül adódik 
lehetőség a betonlappal burkolt járdák javítására, felújítására.
Az elmúlt esztendőben a településen a közmunka program 70 
főnek biztosított munkát. Ennek a típusú tevékenységnek a köz

területek gondozásán kívül szociális vonzata is van.
Dr. Bíró Ferenc rövid összefoglalója után a megjelenteknek adta 
a szót, akik több kérdést vetettek fel.

♦ Visszatérő probléma a kóbor kutyák sorsa. A polgármester 
válaszában elmondta, hogy egy kóbor eb befogása, etetése az 
önkormányzatnak mintegy 40.000 Ft-ba kerül. Bejelentéskor 
ugyanis a jegyző értesíti a sintért, akinek kiszállási költségét ak
kor is ki kell fizetni, ha megérkezésekor az állat nem található 
meg. Ha sikerül a befogás, a kutyát 14 napig kell tartani, ami
nek költségeit szintén a költségvetésből kell kifizetni. Abban az 
esetben, ha nem találják meg a tulajdonost, ezek után még az 
elaltatás díja is a település számláját terheli.
♦ A régi iskolaépület sorsát firtató kérdésre elmondta, hogy 

mivel az új iskola pályázati forrásból 
épül, ezért a régi épületet nem lehet 
5 évig eladni vagy bérbe adni. Más 
célra hasznosítani jelen állapotában 
csak részlegesen lehet, a bontás pe
dig horribilis összeget emésztene fel. 
Felvetődött, hogy ingyenes haszná
latra felajánlanák megfelelő feltételek 
mellett. A hasznosításra vonatkozóan 
örömmel fogadják a helybeliek javas
latait.
♦ Lakossági észrevétel érkezett arról, 
hogy a vadak bejárnak a temetőbe. A 
város vezetője elmondta, hogy termé

szetesen megteszik a szükséges intézkedést.
♦ A vízi közműveket érintő kérdés kapcsán kifejtette, hogy 
törvényi változás miatt csak olyan állami vagy önkormányzati 
tulajdonban levő vállalkozások kaphatnak működési engedélyt, 
amelyek legalább 50 ezer bekötéssel rendelkeznek és másfél-két 
éven belül ez a szám 150 ezer bekötésre kell, hogy emelked
jen. A kistelepülések ezért holdingszerű részvénytársaságok 
létrehozásával próbálják meg elérni a szükséges minimumot. 
Jelenleg a Baranyavíz ZRt.- ben Pécsvárad mellett Mohács, Sik
lós, Komló, Beremend vesz részt. Megnyugtatta a jelenlevőket, 
ha nem sikerül létrehozni a működtető konzorciumot, akkor 
az állam veszi át a szolgáltatást, melynek minősége változat
lan marad. Ugyanakkor az állam által meghatározott árak (a 
lakosoknak a kormány által megígért 10% árcsökkentés miatt) 
és az önkormányzatra kivetett közműadók előrevetítik, hogy 
veszteséges leshet a vízmű. Röviden összefoglalva a lakossági 
szempontból jobb, önkormányzati szempontból pedig rosszabb 
helyzet várható.

A jelenlevők felvetésére röviden érintett még néhány témát (vár 
nyugati fala, hulló tető cserepek a Szentháromság téren, műem
léki védettségű romháza Vár utcában), majd dr. Bíró Ferenc meg
köszönte az érdeklődést, hozzászólásokat.

VÉRADÁS
Március 19. kedd 9-13 óráig a művelődési központban
Véradó bárki lehet, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, 

h  de még néni töltötte be a 65 évet.

Dúlta?
Az országban egy év alatt kb. 450 ezer egység vérre van szükség. 
A hazai népesség 40%-ának A-s, 20%-ának B-s, 30%-ának 0-s 
a vércsoportja, a legritkább az AB-s, kb. 10%-ot tesz ki.
A véradások szervezői szerint „minden vér, jó vér”, azaz 
nemcsak a ritka vagy gyakori vércsoportokra van szükség.
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VIII. SZALMALEKVÁR FESZTIVÁL 
Zengővárkony 2013. március 23. Virágszombat 

P r o g r a m :
10.00 Szakvezetés a SZALMA-KINCS-TÁR-ban
10.30 Szűcs Gergely pásztorműves furulya bemutatót tart 
11.00-12.30 Székbekötés sással- Négyes Tímea

Húsvéti készülődés szalmával -  Tüskés Tünde 
Népi játékok bemutatója

12.30 Lepénykóstolás a Szalma-Kincs-Tár udvarán
15.00 Természetes fonható anyagok a képzőművészetben -

diavetítés a zengővárkonyi Kultúrházban

Egész nap (10.00-18.00) a Szalm am úzeum  előtt:

Házi lekvárok, savanyúságok, dió és egyéb helyi termékek 
bemutatója és vására, Zengővárkony és a Mecsekvidék mézei

_______SZALMA-KINCS-TÁR Muzeális Gyűjtemény_____
Tizenhét ország szalmafonó művészete.

7720 Zengővárkony, Arany J. u. 71., Telefon: 72/466-571, 
E-mail: tuskestunde@gmail.com

PROGRAMAJÁNLÓ
MÁRCIUS:
» 13. szerda: Kodolányi János Emléknap -  megemlékezés
* 15. péntek: 10 órától Városi ünnepség -  Kossuth tér
* 23. szombat: A Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének 20 éves 

jubileuma
* 25. hétfő: a BM EGYMI virágkötő, porcelánfestő és faműves 

tanulóinak munkáiból készült kiállítás megnyitója
* 26. szerda: 10 és 15 óra Robin, a hód meg a kutya fája c. 

természetvédelmi mesejáték
belépő: 500 Ft/fő

* 29. kézműves játszóház

ÁPRILIS:
« 2. kedd:

» 13-15 óráig Mozgáskorlátozott fogadónap 
» 15 órától Mozgáskorlátozott klubnap

* 5. péntek: 18 órától Táncház az Európa téren 
% 6. szombat: 18 óra Jótékonysági sportbál
* 11. csütörtök: Költészet Napi Szavalóverseny
* 12. péntek: Kiállítás megnyitó és este buli az uszodafolyosón 

(szervező: PIFÖ)

A  M í v e s  T o j á s  M ú z e u m  p r o g r a m a j á n l ó j a ô S '**>•
/A.A r

A Míves Tojás Múzeumban két olyan or
szágos jelentőségű esemény is lesz Virág
vasárnap (március 24-én), amelyre öröm
mel hívjuk fel a közönség figyelmét. 
Óriási megtiszteltetés számunkra, 
hogy a Magyar Posta idei húsvéti bé
lyegeit a Míves Tojás Múzeum anya
gából választotta a Magyar Pos
ta Zrt. Filatelia Üzletág Kereskedel
mi Igazgatója. A bélyegek bemutató
ját Zengő-várkonyban (Kultúrház) tartja 
március 24-én 13 órakor.
Virágvasárnap egyébként a múzeum meg
nyitásának 13. évfordulója, amelyen 
Országos Ifjúsági Tojásfestő Ver
senyt rendezünk. Ezzel is lehetőséget kí
vánunk adni a hagyományos tojásfestés
sel, díszítéssel foglalkozó fiatalok bemu
tatkozására.
A Múzeum Nagyheti programjai:

Az ezernyi húsvéti hagyományos ten
nivalók egyike -  sok háztartás
ban még ma is -  a hímes tojások megfes
tése. Ezek elkészítéséhez a Nagyhét nap
jain, hétfőtől péntekig, 10-18 óra kö
zött segítséget ad a múzeum. Bárki arra 
járó asztalhoz ülhet és a „Hímes tojás 
Szeretteinknek” program keretében gya
korlott tojásírók segítségével maga 
készítheti el az ünnepre, ajándékozás
ra szánt hímestojásokat. Ha ez még

sem sikerül ízlése szerint, a Múze
um készletéből szebbnél szebbeket vásá
rolhat.
A Nagyhéten -  szerdáig -  tojáspatko- 
ló bemutató is lesz a napi programban. 
„Úgy vigyázz rá, mint a Hímes tojás
ra” szól a figyelmeztetés, ha valami
vel óvatosan kell bánni. A törékeny to
jás felületére ügyes kezek mégis ková
csolt patkókat, fémdíszeket képesek rög
zíteni.
Az ünnepi időszakban azon látogatók is 
találnak szórakoztató elfoglaltságot, akik 
nem ülnek versenyasztalnál, vagy nem 
vesznek részt az ajándékkészítő prog
ramban. Ismerkedhetnek hagyományos 
locsoló versekkel, ill. a múzeum által ké
szített minden korosztály számára érdekes 
játékokkal. Mind a Memória Játék, mind 
a Hímes tojás Négyzet szebbnél szebb 
hímestojás mintákkal ismerteti meg a já
tékosokat, a minták, a díszítmény színösz- 
szeállítása részleteinek megfigyelésére is 
ösztönözve.
A Húsvét hétfőn délelőtt a Vi 10-kor kez- 
dődőlstentiszteletrenépviseletbeöltözvevonul 
a Zengővárkonyi Népiegyüttes, dél
után 3 órakor „Húsvéti locsoló” 
című néptáncos műsorával a Míves To
jás Múzeum előtt köszönti az idelátoga
tókat. Ezután a Népiegyüttes Gyermek-
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tagozata, a helybéli óvodások, iskolá
sok is porondra lépnek, locsolóverse
ket és népitáncot adnak elő.
Az ünnepi programnak része -  termé

szetesen - a múzeum gazdag és látványos 
gyűjteményének megtekintése is. A ki
állítás ünnepi hangulata, a díszített to
jások szépségének látványa, harmóniá
ja a művészi élmény közelebb visz Hús
vét misztériumához, a hozzá kötődő nép
szokások, hagyományok átéléséhez, meg
őrzéséhez.
A Míves Tojás Múzeum az év minden 
napján, így Húsvét időszakában is (igény 
szerint meghosszabított nyitvatartási idő
vel) szeretettel fogad minden érdeklődőt, 
várja látogatóit!
Hasznos tudnivalók: 
www.tojasmuzeum.ini.hu 
tojas@museum.hu 
tel: 00-36-72-466-605 
fax: 00-36-72-566-012 
nyitvatartás: minden nap 10-18 óráig, 
szünnap szerda (Nagyhét kivételével) 
csoportoknak előzetes telefonos bejelent
kezését kérjük

mailto:tuskestunde@gmail.com
http://www.tojasmuzeum.ini.hu
mailto:tojas@museum.hu
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Közeledik a személyi jövedelemadó bevallásának ideje. Adója 1%-ával felajánlásával hozzá
járulhat civil szervezetek fennmaradásához, működéséhez, anélkül, hogy ténylegesen egyetlen 
forintjába kerülne, mivel ha nem nyilatkozik az állami bevételeket gyarapítja ez az összeg. Kér
jü k  tegye el az alábbi listát és amikor adóbevallása elkészül szánjon rá egy percet.

A  választást segítendő közzétesszük az 1 %-os támogatásra jogosult helyi egyesületek, alapítvá
nyok nevét, adószámát és fontosabb tevékenységeiket:

Család és Közösség Alapítvány 
Adószám: 18312801-1-02

A Család és Közösség Alapítvány tiszte
lettel kéri Önöket, hogy adójuk 1 százalé
kának felajánlásával támogassák céljaink 
megvalósulását, így a városszépítő m un
kálatokat, köztér-felújításokat, közösséget 
formálói rendezvények szervezését és a rá
szorulók megsegítését! Köszönet önzetlen 
támogatásukért! További felajánlásaikat 
köszönettel fogadjuk az alábbi számlaszá
mon is: Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 
5030044-1520009300000000

Pécsváradért Alapítvány 
Adószám: 19035615-2-02

Az alapítvány a Pécsváradon működő 
azon amatőr művészeti csoportok, szak
körök, egyesületek, civil szervezetek kul
turális támogatását tűzte ki céljául, melyek 
egészségügyi, oktatási, szociális gondozá
si, diák- és tömegsport, környezet- és mű
emlékvédelem, illetve természetvédelem 
területén fejtik ki tevékenységüket.

Társadalmi Összefogás az Iskolai 
Nyelvoktatásért 

Adószám: 19035550-1-02
Célja a nyelvoktatás fejlesztése, technikai 
eszközök beszerzése, könyvek és jutalom
könyvek vásárlása, nyelvi táborok szer
vezése, partneriskolákkal való kapcsolat 
ápolása.

Freundeskreis von Pécsvárad/ 
Pécsváradi Németek Baráti Köre/ 

Adószám: 19031594-1-02
Az 1990-ben alakult klub a helyi németség 
összefogására, érdekeinek képviseletére 
alakult. Legfontosabb feladatának a né
met nyelv elevenen tartását, a pécsváradi 
és környékbeli sváb szokások és hagyo
mányok felkutatását, felelevenítését tekin
ti. Ezért vállal a klub tevékeny szerepet 
a Német Kisebbségi Önkormányzattal 
összefogva a Német Olvasótábor, illetve 
több nagyrendezvény megszervezésé
ben is, mint pl. a Maifest vagy a Német 
Nemzetiségi Mulatság. Állandó résztve
vője az egyéb városi rendezvényeknek is, 
valamint mozgatórugója a testvérvárosi 
kapcsolatoknak.

Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete - 
Pécsvárad

Adószám: 18317899-1-02
Segíti az idős embereket napi gondjaik
ban, problémáikban. Figyelnek egymásra, 
tartalmas közös programokat, kirándu
lásokat szerveznek. A nyugdíjas években 
is fontos, hogy új élményekkel és isme
retekkel gazdagodjanak és ezzel életmi
nőségüket javítsák. Köszönettel fogadjuk 
adójuk 1%-át! Ha Önöknek fontos, hogy 
szüleik, nagyszüleik milyen aktívan élik 
nyugdíjas éveiket, kérjük, támogassa 
egyesületünket!

„Küldj egy mosolyt” Alapítvány
Adószám: 18309957-1-02

Alapítványunk a BMÖ helyi iskolájába 
beiskolázott tanulók számára nyújt támo
gatást szociális, kulturális, sport, nevelési, 
oktatási, egészségügyi, és életkörülmé
nyekhez szükséges feltételek megterem
tésére, fejlesztésére. Segítjük tanulóink 
önálló életkezdését, kiemelkedő telje
sítményüket jutalmazzuk. Támogatjuk 
pedagógusaink szakmai továbbképzését. 
Fontos feladatunk a hátrányos helyzetű 
fiatalok patronálása, a gyermekvédelmi 
gondoskodás alatt álló tanulók társadalmi 
integrációjának elősegítése.

Pécsvárad Középfokú Oktatásáért 
Alapítvány

Adószám: 18301753-102
Az alapítvány támogatja a II. Béla Közép
iskola tanulóinak szabadidő- és sporttevé
kenységét, kulturális igényeik kielégítését, 
tanulmányi kirándulásaikat, az oktatásu
kat segítő eszközök fejlesztését.

Pécsváradi Várbaráti Kör
Adószám: 19029902-1-02

A Várbaráti Kör célja a város történelmi, 
kulturális, szellemi értékeinek, épített és 
természeti környezetének megóvása, vé
delme, dokumentálása. Mindezek szelle
mében emléktáblákat helyez el, konferen
ciákat, előadásokat, kiállításokat szervez, 
kiadványokat jelentet meg (Pécsváradi 
Füzetek sorozatcímmel). Szerződés alap
ján gondozza a Városi Múzeum gyűjte
ményét.

Pécsváradi Napköziotthonos 
Óvodák Alapítvány 

Adószám: 18314456-1-02
Célunk az óvodásaink életkörülményei
nek javítása, tárgyi feltételek biztosítása, 
foglalkozási eszközök, játékok beszerzése, 
hagyományápolás, rendezvények szerve
zése, a német és az angol nyelv játékos 
megismertetése.

Pécsváradi Spartacus Sportkör 
Adószám: 19941091-1-02

A Pécsváradi Spartacus Sportkör a város
ban és a környező településeken bizto
sítja a szabadidősport és a versenysport 
lehetőségeit.

Segítőkéz a Mozgássérültekért 
Alapítvány

Adószám: 18312526-1-02
A Segítőkéz a Mozgássérültekért Alapít
vány abból a célból jött létre, hogy támo
gassa a Pécsváradon működő Mozgáskor
látozottak Egyesületét, és az egyesületbe 
tartozó tagokat. Célunk a hátrányos hely
zetű csoportok társadalmi egyenlőségé
nek elősegítése. Kérjük, adója 1%-ának 
felajánlásával segítsen, hogy segíteni 
tudjunk!

Tarkabarka Alapítvány 
Adószám: 18327348-1-02

A Tarkabarka Alapítvány célja annak elő
segítése, hogy a fiatalok szabadidejüket 
aktívan és hasznosan töltsék. E cél elérése 
érdekében felajánlásával a következő tevé
kenységeinkhez járulhat hozzá: a környe
zetvédelem jelentőségének tudatosítása a 
fiatalok körében, természetjárás, túrázás 
szervezése; kulturális értékek megőrzése, 
alkotótáborok szervezése; oktatási intéz
mények számára erdei iskola szervezése, 
ismeretterjesztés, oktatás; játszóház mű
ködtetése a gyermekek számára. Felaján
lását előre is köszönjük!

www.tarkabarka.com

Zengő Néptánc Egyesület 
Adószám: 19032502-1-02

Az egyesület elsődleges célja a hagyo
mányápolás, a régi népszokások gyűjtése, 
rendszerezése, megőrzése, színpadra állí
tása. Adományaikból rendszeres tánchá-

http://www.tarkabarka.com
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zat, kézműves foglalkozásokat, gyermek 
játszóházakat szerveznénk, hangfelvételt 
készítenénk, hogy minél szélesebb körben 
megismertessük lakóhelyünk kincseit. Tá
mogatásukat előre is köszönjük!

Hagyományőrző Művelődési 
Egyesület, Zengővárkony 
Adószám: 18301629-1-02

Adója 1%-ával kérjük, támogassa a 
zengővárkonyi néptánccsoportot. 2009- 
től új vezetéssel, megújult erővel igyekszik 
a csoport megőrizni a sárközi hagyomá
nyokat Zengővárkonyban. A ruha- és 
kelléktár felújításához és a magyar kul
túra terjesztéséhez az Ön támogatására is 
szükségünk van! Segítségét köszönjük!

WARAD 2015 Alapítvány 
Adószám: 18328686-2-02

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a 
WARAD 2015. Alapítványt! Az alapít
vány célja: Pécsváradnak és környékének 
történelmi-szellemi, történelmi-tárgyi 
és természeti örökségének feltárása, fel
emelése, ismertté tétele; közösségformáló 
kezdeményezések támogatása; karitatív 
tévékenység.

(Fiatalok a részvételért Egyesület) 
Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat 

Adószám: 18332933-1-02
Az ifjúsági önkormányzat korábbi tagjai a 
Fiatalok a részvételért Egyesületen keresz
tül segítik a jelenlegi PIFÖ testületet. így 
lehetőség nyílt szélesebb körben pályázato
kat beadni, illetve az adó 1%-ával is támo
gatni őket! Ezért kérjük a Te segítségedet is! 
Ha Te még nem is adózol a rokonaid és 
ismerőseid támogatását is szívesen vár
juk!

MüGHFV6
- NEMCSAK SPORTOLÓKNAK -

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves 
családját és barátait 2013. április 6-án 

(szombaton), este 7 órától a Pécsváradi 
Spartacus SE javára szervezett 

jótékonysági

SPCETBÁLRA.
Helyszín:

Pécsváradi Művelődési I láz 
További információ: 

a 06-30-936-0075, vagy 
a 06-30-921-4963 mobilszámon

PÉCSVÁRADI SPORTKÖR SE HÍREI
Labdarúgó szakosztály

Januárban U13-as csapatunk részt vett a PVSK által szervezett 8 csapatos kupán, melyet 
a következő eredményekkel megnyert. A csoportban:
Szigetvár - Pécsvárad 0-0, Pécsvárad - Nagykozár 1-0, Pécsvárad - PVSK 2-0.
A 4 közé jutásért: Pécsvárad - PSZSE 1 -0, a döntőbe kerülésért Pécsvárad - Szigetvár
1- 1 büntetőkel 1-0 a döntőben: Pécsvárad - PEAC 2-0. A torna legjobb játékosa a 
csapatunkat erősítő Forray Mátyás lett.
Február 2-án U ll-es csapatunk is a PVSK által szervezett tornán Vett részt, ahol a 
Komló és a PVSK A csapatai mögött a 3. helyet szerezte a helyosztón a PVSK B csapatát
2- 0 arányban legyőzve. A torna kapusa a pécsváradi Matesz Kornél lett.
A Csofém Bt. megyei I. és II. osztályú felnőtt csapatainak döntőjét is február 2-án 
rendezték. A torna érdekessége volt, hogy a mérkőzéseket élőben lehetett követni az 
interneten. Izgalmas mérkőzések után csapatunk a következő eredményekkel megnyerte 
a tornát: Pécsvárad - Boda 3-2, Pécsvárad - Szászvár 4-1, Pécsvárad - Bogád 1-1. 
Ezúton is gratulálunk csapatainknak!

A képeken: 
a torna győztes felnőtt 
csapat játékosai: Dénes 
Sándor, Farkas Bálint,
Tóth Adrián, Szeifert 
Ákos, Schvedics Zoltán,
Spannenberger Márk,
Németh Zsolt edző. első 
sor: Völgyi Péter, Rizsányi 
Balázs, Varga Balázs, Bánfai 
Gábor, Laki János, Laki 
Gergely.

Az ul3-as csapat: Bánfai 
Attila, Keszler Balázs, 
Zsigrai Ákos, Zsigrai 
Balázs, Szigeti Endre edző, 
Kelemen Róbert, Farkas 
Gergő, Matesz Kornél.
Első sor: Pohli Tamás, 
Bakó Máté, Erdei Szabolcs, 
Resch Róbert, Forray 
Mátyás, Simó Attila.

Kézilabda szakosztály
Befejeztük a január 2-től kezdődő 28 edzéssel és 6 edzőmérkőzéssel színesített 
felkészülési időszakot a március 3-án kezdődő NB Il-es bajnokság tavaszi fordulójára. 
A szűk játékoskeretünkben történtek változások, újra edzésbe állt két régebbi 
játékos, akik már játszottak ebben az osztályban: Rózsáné Dombai Ágnes és Horváth 
Zsuzsanna.
Kettős játékengedéllyel játszanak csapatunkban a PEAC-ból Tóth Melinda, Kerék 
Dominika, Mudik Vivien, Brand Réka. Ifjúsági csoportunk is bővült öt új játékossal, ők 
Miklós Erzsébet, Király Enikő, Orsós Alexandra, Ömböli Zsófia és Orsós Vanessza. 
Továbbiakban is várjuk szurkolóinkat a mérkőzéseinkre, kérjük kísérjék figyelemmel 
honlapunkat.
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Rekord látogatottságú Tűzkerék-túra
Az évszakhoz képest kellemes, napos időben gyülekeztek a Tűzke- 
rék túrára indulók a Kossuth téren. A Pécsvárad - Óbánya közöt
ti szakasznak 120-an, a vártnál másfélszer többen vágtak neki, így 
Éliás-Mezey Erzsiké sajnos nem tudott mindenkinek adni a túra 
emlékplakettjéből. A kirándulás kellemes hangulatban telt, mert az 
erdőben nem volt sem sár, sem hideg, a szél a fák között megszelí
dült. A csapatnak nem okozott gondot a helyenként összefüggő hó
mező sem és az Óbányai-völgy patak -medre sem, ahol kőről-kőre 
kellett helyenként ugrálni.
Óbányán szeretettel, zeneszóval, forró teával és zsíros kenyérrel fo
gadták a csoportot. Az ebéd utáni, késői indulásnak köszönhetően 
a túrázóknak nem sokat kellett várni az évente egyszer és csak itt, 
Óbányán látható attrakcióra: a tüzes kerék szemkápráztató, szikrát 
szóró gurulására. Ebben az évben az izzó varázslat után tűzijáték 
zárta a napot. Szinte csak másodpercek, amíg a kerék leér a lejtő 
aljába, de a látványért, és nem mellesleg az egészségért, érdemes volt 
ezt a néhány órás túrát végiggyalogolni.
Jövőre is megyünk! Dr. Novotny Iván túravezető

Előző számainkban kezdtük egy-egy fotóval ajánlani olva
sóinknak a művelődési központban elérhető szakköröket, 
foglalkozásokat. Ebben a számunkban egy zenés-táncos 
mozgás formáról közlünk képet, amelyen farsangi jelmez
ben „zumbáznak” a résztvevők. Gabi vezetésével vérpezsdítő 
zenére tanulhatják a lépéseket.

Pécsváradi Hírmondó
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 800 példányban.

Felelős kiadó: Pécsvárad Város Önkormányzata 
Szerkesztő: Bognár Gyöngyvér

E-mail: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com 
+36-72/465-123

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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