
Márciusi ünnep hóviharban
Március idusát viharos szél
lel, hóviharral köszöntötte az 
időjárás. Az előrejelzések mi
att már előző nap új helyszín
re, a művelődési központba 
áthelyezett műsor március 
15-én - a közlekedési káosz 
miatt - mégis elmaradt. A 
maroknyi elszánt szervező, 
város- és intézményvezető 
rövid tanácskozás után úgy 
döntött, hogy legalább a ko
szorúzást megtartja a Kos
suth téri szobornál. Előbb a 
Szentháromság téren Hege
dűs Imre emléktáblájánál he
lyezték el koszorúikat, majd 
valamennyi intézmény, szer
vezet koszorúját összeszedve 
nekivágott a nyolcfős csapat 
a hegynek. A Kossuth téren 
újabb hét pécsváradi dacolt a 
hóviharral, várt a többiek (és 
koszorúk) megérkezésére.

Kedves ünneplő Pécsváradiak!
Tisztelettel köszöntőm mindannyiukat a 
hagyományos március 15-ei ünnepünkön, 
mellyel az 1848-as forradalom és az 1849-es 
szabadságharc emlékének tisztelgünk.
165 év telt el a 48-as események óta, mely 
minden kétség nélkül történelmünk leg- 
felemelőbb napjai közé tartozik. A Pesti 
ifjúság elhitte, hogy lehet másképp. Elhitte, 
hogy az önkényuralmon túl létezik egy fel
világosodott társadalom.
Elképzelem magam a forradalmi sokaság
ban. Hisz’ azok az egyetemisták sem voltak 
nálam sokkal idősebbek. Elképzelem, ahogy 
a piros-fehér-zöldre egyszerre dobban a 
szívünk és egy szívvel hisszük mindannyian: 
fiatalok és idősek, értelmiségiek és munká
sok, hogy a szabadság, testvériség, egyen
lőség nem pusztán üres szavak. Hisszük, 
hogy mást hoz ez a tavasz és hisszük, hogy 
kezünkben a sorsunk.

Az összeállítás a 8. oldalon folytatódik
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1993-ban 65 pécsváradi és környékbeli időskorú határozta el, hogy klubot alapítanak, 
közös programokat szerveznek, havi rendszerességgel találkoznak. Céljaik között az új 
élmények és ismeretek szerzésén túl az egymásra figyelés, gondoskodás, a korosztály 
érdekképviselete szerepelt.

A város lakosai az eltelt 20 évben rendszere
sen hallhattak, olvashattak, láthattak híradá
sokat a nyugdíjasklub, vagy hivatalos nevén a 
Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete életéről, ren
dezvényeiről, útjaikról, fellépéseikről. Az évek 
során a taglétszám majdnem háromszorosára 
nőtt, jelenleg 160 tagot számlál. Országjárása
ik során bebarangolták egész Magyarországot, 
miközben megismerték nemcsak hazánk 
történelmének kiemelkedő helyeit, hanem 
gyógyfürdőit is. A számos rendezvény meg
szervezése, lebonyolítása közül a Nemzetiségi 
és Kisebbségi Nyugdíjas Klubok Találkozója 
fellépők számát, a Nagyi Sütije népszerűségét 
tekintve emelkedik ki. Számos ismeretterjesz
tő előadást szerveztek elsősorban a korosz
tályt érdeklő témákból, de Teleházukban az 
informatika iránt érdeklődőknek is segítséget, 
oktatást nyújtottak. Pályázati forrás segítségé
vel a művelődési központban kialakított kö
zösségi konyhájuk a többi városi szervezet és 
intézmény rendezvényeihez is segítséget nyújt.

(folytatás a 6.oldalon)



2 PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

Ö N K O R M Á N Y Z A T I H ÍR E K

Ö n k o r m á n y z a t i  ülés 

2013. m á r ciu s  11.

Dr. Bíró Ferenc polgármester külön köszöntötte Gállos Orsolya 
alpolgármestert, aki televízión keresztül követte az ülés eseményeit, 
majd üdvözölte a megjelenteket, és négy napirendi pontot javasolt 
megtárgyalásra:

a gyermekétkeztetésről szóló tájékoztatót 
a Pécsváradi Vízmű KFT. további működését 
az óvodai körzeti határok megállapítását 

társulási megállapodás módosítását

Kérdésére az „Egyebek” napirendi ponthoz további négy javaslat 
érkezett Tóth Györgyi és Benkő László képviselőktől.
Az első napirendi pont bevezetőjében Dr. Bíró Ferenc elmondta, 
hogy a közoktatási törvény alapján az önkormányzat az általános 
iskola működtetését és fenntartását is átadta a Klebelsberg In
tézményfenntartó Központnak, azonban a gyermekétkeztetés az 
önkormányzat kötelező feladata lett. Pécsvárad esetében ez nem 
csak az általános iskola tanulóit, hanem a II. Béla Középiskola 
és a BM EGYMI Pécsváradi Intézményét is jelenti. A probléma 
megoldására több egyeztetést tartottak a jelenleg konyhát működ
tető intézmények vezetőivel. Tóth Györgyi elmondta, hogy az új 
iskolában 500 fős konyha került kialakításra. A Vár utcai óvodában 
nem, míg a Gesztenyési úti óvodában működik konyha, az EGYMI 
épületében jól felszerelt konyha van. Ez utóbbi intézménybe hal
mozottan hátrányos helyzetű tanulók járnak, akik eddig ingyen 
kapták az étkezést. Ehhez az állam 50 %-kal járul hozzá, a másik 
fele az önkormányzatnak mintegy 4 millió Ft éves kiadást jelente
ne. A családok ezt az összeget biztosan nem tudnák megfizetni, sok 
esetben azért íratják ebbe az iskolába a gyerekeket, mert ingyenes, 
ha térítéses lenne az étkezés kivennék az intézményből őket.
A rezsi költségek megtakarítása érdekében abban állapodtak meg, 
hogy március 28-án az általános iskola Tavasz utcai konyhája meg
szűnik, április 3-ától az új iskolaépületben levő konyhában 400 
adagot főznek naponta, ésa80fő s étkezőben 12 és 15.00 óra között 
étkeznek a tanulók.
Bár a Tavasz utcai étkezőhöz képest duplájára bővült a férőhely, 

gondos szervezést kíván majd, hogy az általános iskola tanulói és 
II. Béla Középiskola tanulói is megfelelő körülmények között tud
janak étkezni. Mivel a BM EGYMI épületében megfelelő férőhelyű 
étkező van, a tárgyalások során kialakult, mindenkinek kedvező 
álláspont alapján, a gyógypedagógia intézmény elviszi majd az 
ételt, a középiskola diákjait saját pedagógusaik fogják kísérni. 
Több önkormányzati képviselő vetette fel az egészségesebb étkezés 
szükségességét, egyetértve abban, hogy ez nem feltétlenül pénz
kérdés. Dr. Hutvágner Rozália a helyben előállított alapanyagok 
beszerzéséről érdeklődött. Dr. Bíró Ferenc válaszában elmondta, 
hogy a településen sajnos nincs olyan termelő, aki megfelelő meny- 
nyiségű és minőségű árut tudna a konyha részére biztosítani. A 
közfoglalkoztatási program révén termesztett zöldségek azonban 
felhasználhatók, és ezzel élni is fognak.
2. napirendi pontban a Pécsváradi Vízmű további működteté
sét tárgyalta a testület. Dr. Bíró Ferenc bevezetőjében elmondta,

hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. alapj án 
azok a vízművek kaphatnak engedélyt, amelyek határidőre elérik 
a 150 ezres felhasználói egyenértéket. Hónapok óta tartó egyezte
tések folynak Baranya megyei települések önkormányzatai között, 
hogy önkormányzati tulajdonban maradhassanak a vízművek. A 
pécsváradi önkormányzat képviseletében Dr. Bíró Ferenc is alapo
san tájékozódott, majd tárgyalt a Baranyavíz Kft. tulajdonosaival 
és képviselőivel. A cég közgyűlésének döntése értelmében Zrt-vé 
alakult, hogy más önkormányzatok is csatlakozhassanak, és így 
érjék el a törvény által előírt felhasználói egyenértéket. Azonban 
az önkormányzati ülés időpontjában már látható volt, hogy ez az 
előírt május végi időpontig nem teljesíthető, mivel az elhúzódó 
jogi procedúrák miatt a ZRT. bejegyzése nem történhetett meg. 
Időközben a paksi székhelyű Mezőföldvíz Kft. képviselői megke
resték településünk önkormányzatát és nagyon kedvező ajánlatot 
tettek a Pécsváradi Vízmű csatlakozása esetén. Ennek értelmében 
3 év alatt kifizetik nemcsak a működtető eszközök értékét, hanem, 
a földalatti víziközművek bérleti díját és a közműadó éves díjának 
időarányos részét. További előnye lenne a szerződésnek, hogy a 
helyi vízmű üzemmérnökségként működhetne, változatlan lét
számmal. A korábbi tárgyalásokra utalva Dr. Bíró Ferenc elmond
ta, hogy a Mohácsvíz Kft.-be olvadva nemcsak az előbbi adót és 
a vagyonértékelés díját kellene kifizetni a pécsváradi vízműnek, 
és közvetve a fenntartó önkormányzatnak, hanem további költ
séget jelentene a környezetvédelmi mérnök, vízlabor, stb díja. A 
tárgyalássorozatban harmadikként felmerült Tettye Forrásházhot 
vagy DRV-hez való csatlakozás esetén Pécsváradról a vízmű el
kerülne, a működtetett vagyon térítés nélkül az állam szállna át, 
a szolgáltatás máshonnan történne. A Mezőföldvíz Kft. kedvező 
ajánlata Pécsvárad kedvező földrajzi pozíciójával magyarázható, 
a cég innen további terjeszkedést valósíthat meg.
A képviselő testület egyhangúlag megszavazta, hogy Pécsvárad a 
Mezőföldvíz Kft.-val kössön szerződést.
A 3. napirendi pontban az óvodai körzethatárok megállapítását 
Tóth Györgyi, az oktatási bizottság elnöke terjesztette elő. Befejezé
séhez közeledik az új, Vár utcai óvoda építése, 2013. szeptemberétől 
a Gesztenyési és Vár utcai óvoda 3-3 csoporttal működne, ezért 
a javaslat szerint az óvodai elhelyezés határvonala a településen a 
Dózsa utca tengelye lenne. A régi-új óvoda működésével a buszos 
szállítás a városon belül okafogyottá válik, az megszűnik.
A 4. napirendi pontban a Magyar Zarándokút Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról határozott a 
testület. Ez alapján a társult önkormányzatok kötelező hozzájá
rulása, a lakosság létszámához kötött degresszív tagdíj fizetés, 20 
Ft/fő/év-re változik.
Egyebekben előbb Tóth Györgyi lakossági észrevétel alapján a 
sportpálya előtti parkoló helyzetére hívta fel a figyelmet. A terü
leten rendszeresen tartózkodnak VOLÁN buszok, tovább rontva 
a gödrös, vizes talaj állapotát. Több javaslat hangzott el, az önkor
mányzat megvizsgálja a nehézgépjárművek forgalomkorlátozásá
nak lehetőségét, a területen a vízelvezetés megoldását, és ezek után 
kőzúzalék leterítését.
Két képviselő is a Szentháromság tér forgalmi rendjével kapcso
latban kért szót. Előbb Tóth Györgyi kérdezte a jelenlegivel el-
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lentétes irányú forgalom lehetőségét, mivel reggelente a VOLÁN 
buszok a gyerekekkel a Tavasz utcai iskolaépület előtti megállóig 
közlekednek, ott tudnak megfordulni. Áprilistól azonban a Kossuth 
Lajos utcai megállóban szállnak le a diákok, és a buszok a jelen
legi behajtási tilalom alá eső úton tudnák a teret megkerülni. Az 
elhangzott vélemények azt emelték ki, hogy a tér útviszonyai -  főleg 
a reggeli forgalmas órákban -  nem alkalmasak buszforgalomra, más 
megoldást kell keresni. Benkő László a tér déli részén való kihajtást, 
és a Kossuth Lajos utcán, a zebra mellett parkoló gépjárművek miatti 
balesetveszélyes körülményre hívta fel a figyelmet.
A továbbiakban tájékoztató hangzott még el a nyári Szent István 
Napok tervezett programjairól és a kiválasztott színdarabokról.

A P écsvárad i Járási H ivatal 

ügysegédi szerződ ésein ek  m egkötése

Az ez év elején felállt járási hivatalokban folyamatosan zajlik a köz- 
igazgatás átstrukturálása, az önkormányzati és államigazgatási ható
sági feladatok szétválasztása, a körjegyzőségek helyett közös hivatalok 
álltak fel. (Hidas önálló, Pécsvárad, Erzsébet, Mecseknádasd közös 
hivatalt működtet, valamint az Erzsébeti közös hivatal kirendeltségei 
vannak Nagypallban és Geresdlakon.)
A március közepén a polgármesteri hivatal dísztermében Dr. Jász
berényi Gábor, a Baranya Megyei Kormányhivatal igazgatója, Dr. 
Gáspár Jenő, a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosz
tályának Főosztályvezetője és Dr. Garadnay Kinga a Baranya Me
gyei Kormányhivatal Ügyfélszolgálati Osztályának Osztályvezetője 
jelenlétében írta alá Erzsébet, Geresdlak, Hidas, Mecseknádasd és 
Nagypall) település polgármestere és jegyzője azokat a szerződéseket, 
amelyek meghatározzák azokat a feladatokat, amelyeket a járás lát el 
a közös hivatalok illetve kirendeltségek településein -  ügysegédek 
útján. A kormányhivatal biztosítja ezekhez a szakértelmet, a tudást, 
szoftvereket, a hivatalok a technikai hátteret, infrastruktúrát.
Dr. Emődy Balázs rövid bevezetője után Dr. Jászberényi Gábor az 
új rendszer lényegét fogalmazta meg, mely szerint új szemlélet van 
az államigazgatásban: „Az állam szolgáltat, az ügyfél azt igénybe 
veszi.” Az állampolgárok előtérbe helyezését szolgálja az a szerződés, 
amely az államigazgatás két szereplője közötti együttműködés révén 
biztosítja, hogy a lakosok településük közös hivatalában és kirendelt
ségein tudják a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyeiket intézni. 
Dr. Gáspár Jenő kiemelte az új rendszerben gyors, pontos és korrekt 
tájékoztatást kaphatnak majd gyámügyi, szociális, állategészségügyi, 
népegészségügyi és nyugdíj ügyeik intézése során az állampolgárok. 
Dr. Garadnay Kinga elmondta, hogy olyan tudásbázist hoztak létre 
és bocsátanak az ügysegédek rendelkezésére, amely valamennyi szak- 
igazgatási szerv hatás- és feladatkörét összegyűjti, így az ügyfeleknek 
az olyan ügyekben is tájékoztatás tudnak nyújtani, amely esetleg nem 
tartoznak a hivatalok hatáskörébe.
A jelenlevő szakemberek valamennyien azt hangsúlyozták, hogy a 
fő szempont az ügyfelek kiszolgálása, megelégedettségük biztosítása. 
Ennek érdekében egy olyan új rugalmas rendszert alakítanak ki, és 
szükség esetén az igényekhez alakítanak.

E gyeztető  fó ru m  a m u n kaü gyi 

k özp on t k iren deltségével 

k ap csolatb an

A Pécsváradi Járásban önálló munkaügyi kirendeltség nem 
működik. A járás területén két -  a komlói és mohácsi - mun
kaügyi központ látja el a szakigazgatási feladatokat, azon
ban hatályos jogi szabályozás szerint július 1-től egy járás 
területén egy szakigazgatási szerv működhet. A probléma 
megoldására több javaslat is felvetődött és a pécsváradi járás 
vezetője, Dr. Emődy Balázs egyeztetést kezdeményezett az 
érintett 17 település polgármestereivel és a megyei munka
ügyi központ vezetőivel. A szakmai tájékoztatón részt vett 
Dr. Jászberényi Gábor a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Igazgatója, Janovics László, a Baranya Megyei Kormányhiva
tal Munkaügyi Központ igazgatója és Götzerné Páva Mária a 
Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének vezetője is. 
Janovics László elmondta, hogy a pécsváradi járásban nincs

Képünkön: Dr. Jászberény Gábor, Dr. Emődy Balázs, 
Dr.Janovics László és Götzerné Páva Mária

önálló munkaügyi kirendeltség, ehhez ugyanis legalább 6-8 
főt és megfelelő technikai hátteret kellene biztosítani, azon
ban a térségben levő 700 fő regisztrált álláskereső ezt nem 
indokolja. Felmerült a lehetőségek között, hogy a pécsi terü
lethez kerüljenek a járás települései, azonban az érintett tele
pülések kb. kétharmada, amelyek eddig Komlóhoz tartoztak, 
levélben jelezték, hogy továbbra is ehhez a munkaügyi kiren
deltséghez szeretnének tartozni. Götzerné Páva Mária, arra 
hívta fel az eddig Mohácshoz tartozó települések vezetőinek 
figyelmét, hogy a kirendeltségéhez ragaszkodó települések 
bizonyára a jó  tapasztalatok miatt kérték, hogy továbbra is 
Komlóhoz tartozhassanak és ígéretet tett arra, hogy az új 
településeket is hasonló bánásmódban részesítik.
Dr. Emődy Balázs kezdeményezésére megszületett az a 
konszenzus, mely szerint a Pécsváradi Járási Hivatalban a 
Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének munkatársai 
tartanak ügyfélfogadást a járás lakosainak. Az ügyfélfoga
dást tartó dolgozók olyan kiadmányozási jogkört kapnak, 
amely révén Pécsváradon lehetne intézni a munkaügyi köz
ponthoz tartozó ügyek legnagyobb részét. A fennmaradó 
néhány eset elsősorban a cégeket érintené, így a lakosokat 
alig érintené a Komlóra történő utazás nehézsége.
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• Iskolánkban évek óta hagyomány, 
hogy március 13-án, Kodolányi János 
születésnapján megemlékezést tartunk a 
Vár utcai óvoda falán elhelyezett emlék
táblánál. Ebben az évben a 6. a és 6. b 
osztály tanulói emlékeztek meg iskolánk 
névadójáról a szokásostól kicsit eltérő 
módon: az alsó iskola udvarán részlete
ket olvastak fel az író életéről és művei
ből, magyar és német népdalokat énekel
tek, kőrjátékot játszottak, majd virágokat 
helyeztek el az író képénél.
A 2. órától kezdődően nyilt napot tar
tottunk, amelyen a szülők, hozzátarto
zók betekinthettek az iskolánkban folyó 
munkába. Az érdeklődőket bármely 
osztályba és órára, sőt a délutáni foglal
kozásokra is vártuk. Az alsó tagozaton 
a szülők szép számmal éltek ezzel az új 
lehetőséggel. Reméljük, hogy a követke
ző alkalommal a felső tagozatos diákok 
szülei is kedvet kapnak a nyílt naphoz.

• A Magyar Közút Nonprofit ZRT. or
szágos rajzpályázatot hirdetett „Álomút” 
címmel. Témája: a közlekedés, útépítés, 
az út és a környezet kapcsolata volt. Saj
nos a főnyereményt -  az osztálykirándu
lást -  nem sikerült elnyernünk, viszont 
két tanulónkat különdíjban részesítette a 
zsűri: Vastag Péter 5/a és Temirci Nuriye 
6/b osztályos diákok értékes műszaki 
cikket kaptak kiemelkedően jó  rajzukért. 
Három tanulónk -  Bayer Bojána 6/b, 
Bencze Renáta 8/a és Patócs Marcell 8/b 
osztályos tanuló jutalma egy-egy díszes 
oklevél munkája elismeréseként. Gratu
lálunk a gyerekeknek, hogy szorgalmas 
szakköri munkájukkal ismét szép sikert 
értek el. Felkészítőjük: Kárász Rózsa

• Ebben az évben öt tanulónk vett részt 
az SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyer
mekek számára rendezett szépíró ver
seny megyei fordulóján Pécsett.
A gyerekek sikeresen szerepeltek, Becze 
Réka 4.a osztályos tanuló az első 10 közé 
került, ezért oklevelet és tárgyjutalmat 
kapott, Hock Kitti 8.a osztályos tanu
lónk pedig bejutott az országos döntőre. 
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő 
tanáraiknak, Schunk Editnek és Kopa 
Zoltánnénak!

• Februárban tartottuk a Zrínyi Ilona

matematikaversenyt, melynek megyei 
eredményhirdetésére két tanulónkat hív
ták be: Laki Anna 5. b osztályos tanuló a 
7. helyen, Poller Péter 7. b osztályos tanu
ló a 8. helyen végzett. Csapatversenyben 
a legjobb helyezést az ötödikesek érték 
el, ők a 6. helyen végeztek (Laki Anna, 
Lébenthal Kristóf és Resch Róbert ered
ményeit vették figyelembe). Gratulálunk 
a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak a 
szép eredményhez!

• Március 19-én rendeztük meg isko
lánkban a Szondi József területi matema
tikaversenyt, melyen az alábbi eredmé
nyek születtek:

3. évfolyam:
Rejtő Olivér (3.b)

4. évfolyam:
Hideg Kata (4.b)
Resch Dávid (4. a)

5. évfolyam:
Laki Anna (5.b)

6. évfolyam:
Horváth Ákos (6.b)

7. évfolyam:
Poller Péter (7.b)
Börcsök Erik (7.b)

8. évfolyam:
Brandt Bálint (8.b) II. hely

Gratulálunk a kiváló eredményekhez!

• Március 20-án a leendő első osztályo
sok érdeklődő szüleinek tartott német 
bemutató órát Váradiné Flódung Anita.

• A Nyelvész Anyanyelvi Verseny me
gyei fordulójára, melyet április 12-én, 
Pécsett tartanak-az iskolai fordulónk 
eredményei alapján-öt alsó tagozatos 
diákunk jutott be: Kis Fülöp és Zsifkó

Luca l.a, Horváth Zsófia 2.b, 
Zsifkó István 2.a, valamint 
Pongrácz Dávid 4. a osztályos 
tanulók. Gratulálunk nekik és 
felkészítő tanáraiknak, Tolnai 
Zoltánnénak, Gungl Lászlóné- 
nak, Wagnerné Rozmer Anikó
nak és Schunk Editnek!

• A 3.a osztály indult a Ba
ranya Megyei Kormányhivatal 
Egészségfejlesztési Osztálya által 
meghirdetett „Veletek értetek” - 
kémiai biztonsági programján, 

amely egy elméleti és egy gyakorlati óra ke
retében fontos ismereteket tanított a ház
tartásban használatos vegyszerekről, azok 
tárolásáról, jelöléseik jelentéséről. A gyere
kek játékos keretek között gyakorolhatták 
a vegyszerek okozta balesetek mérgezési 
tüneteinek felismerését, az elsősegélynyúj - 
tás alapjait és a mentőhívást. Fischerné 
Virág Éva és Schnell Aranka védőnők
nek szeretnénk ezúton is megköszönni 
a rendhagyó környezetismereti órákat.

• Március 27-én délelőtt A Pécsi Neve
lési Központban 2 alsós és 4 felsős tanu
lónk vett részt a Megyei Német Népdal
éneklési versenyen, mindegyikük duett 
kategóriában.

Eredmények:
Ottlakán Amira és Boris Bálint Bánk 
(4. b) arany minősítés 
Laki Anna (5.b) és Peck Borbála (6.b) 
ezüst minősítés
Marton Zita és Benkő Alexandra (6.b) 
bronz minősítés

Gratulálunk a díjazottaknak és felkészí
tőjüknek, Boris Sándornénak!

Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi
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PÉCSVÁRADI
TAGINTÉZMÉNYE

Nemzeti ünnepünk
Március 14-én iskolánk diákjai és neve
lői közös ünnepélyen emlékeztek meg 
az 1848. március 15-i eseményekről. A 
műsor betekintést engedett a forradalom 
történéseibe, mely igazi élményt nyújtott 
a diákok számára.

KI MIT TUD!
A Játékkal a Tudásért Alapítvány más 
egyesületekkel együtt, KI M IT TUD?-ot 
hirdetett szegregáltan és integráltan ne
velt, tanulásban és értelmileg akadályo
zott, autista gyermekek számára. A ver
seny célja, hogy a tehetséges gyermekek 
számára is legyen egy olyan fórum, ami 
bemutatkozási, megmérettetési lehetősé
get ad, ahol szerepelhetnek, rátermettsé
güket megmutathatják.

A KI M IT TUD felmenő rendszerű. Az 
országos versenyt területi döntők előzték 
meg. A verseny területi döntőjén Somogy, 
Tolna, Baranya, Zala megye intézményei 
vettek részt 2013. március 8-án. Minden

versenykategória első helyezettje jutott to
vább a kiskőrösi országos versenyre, köz
tük iskolánk színjátszó csoportjának ta
nulói a színdarab kategóriában, valamint 
a tánc kategóriában elért első helyezésért. 
Gratulálunk!

„ZÖLD SZOMBAT”
A tavaly kiállításra kerülő „Korok és öl
tözékek” szelektív hulladékokból készített 
bábúi, most a Szivárvány gyermekház 
auláját díszíti. A „Zöld szombat” családi 
napon március 23-án, a különféle progra
mok mellett, ezeket az ötletes alkotásokat 
is megcsodálhatták a látogatók.

Kiállítás
A művelődési ház ad helyet „Szakmák és 

esélyek” címmel megrendezett kiállítá
sunkra, március utolsó hetében, ahol be
tekinthetnek a kedves látogatók az intéz
ményünkben oktatott szakmákba (famű
ves, porcelánfestő, virágkötő) és a tanulók 
munkáiba. Az időjárás meghiúsította a 
terveket, de a megnyitóbeszéd és a szak
mai képek vetítése után, a vendégek meg
tekinthették a kiállított munkadarabokat.

Sportesemények

Asztalitenisz
Mohácson került megrendezésre a megyei 
asztaliteniszverseny, március 7-én. 
Kategóriájában 1. helyezést ért el Berezvai

Péter 9. osztályos tanulónk.
Gratulálunk a szép eredményhez!

A diákönkormányzat sportrendezvényei
Február végén kosárlabda ügyes
ségi versenyt rendezett a DÖK. Ki
csik és nagyok mutathatták meg m i
lyen ügyesen bánnak a labdával. 
Március 12-én a Nőnapi öttusán immár 
hagyományosnak mondható sportos 
vetélkedőben vehettek részt a diákok. 
Lányok és fiúk számot adhattak arról 
milyen ügyesek a házimunkában. A ver
senyszámok közt volt gyorsasági ruhate- 
regetési verseny, ügyességi asztalterítési 
verseny és más a háztartási munkához 
kapcsolódó versenyszám. A versenyt nagy 
meglepetésre egy fiú nyerte meg aki azon
ban elmondta, hogy sokat segít otthon a 
nagymamájának így már gyakorlott ezen 
a téren.

„Barátom a labda”
Játékos sportvetélkedőn mérhették össze 
tudásukat iskolánk tanulói március 21- 
én. A verseny során a különféle labdákkal 
ügyességi feladatokat kellett végrehajta
niuk a versenyzőknek. A jó  hangulatú 
sportdélután győztese fiúk közül Ofcsák 
Krisztián 10. osztály, lányok közül Bogdán 
Alexandra 7. osztályos.

Összeállította: Kolmann Éva, Mesterné 
Magyar Andrea, Békés Annamária

PÉCSVÁRADI SZIVÁRVÁNY NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÍREI

A Gesztenyés úti óvoda 1978. 
február 2-án, 35 éve nyitotta 
meg kapuit. Ez alkalomból egy 
kis visszaemlékezést tartottunk. 
Meghívtuk azokat a kollegákat, 
akik az első években itt dolgoz
tak és megtettek mindent, hogy 
az óvoda olyan legyen, ahol 
mindenki jól érzi magát. Csi
nosítottuk az épületet, parkosí
tottuk az udvart, fákat ültettük, 
füvet vetettünk, játékokat te
lepítettünk. A munka nagy ré
szét társadalmi munkában a szülők segít
ségével végeztük. Senki nem nézte, hogy 
mikor jár le a munkaideje, hisz örültünk 
a munkánk eredményének. Mindenki 
nagyon jól érezte magát, örültek a talál
kozásnak ahol vidáman emlékeztek a régi 
„szép időkre”, a dolgos napokra.
Március 8-án vendégül láttunk egy a Bu
dapesti Német Kisebbségi Önkormányzat 
által szervezett javarészt pedagógusokból

szervezett 55 fős csoportot. 
Megtekintették óvodánkat, 
majd a gyerekek adtak egy 
kis német műsort, amivel 
nagy sikert arattak. Beszél
gettünk a nemzetiségi mun
káról, programokról, még 
élő hagyományokról. Meg
vendégeltük őket a helyi vál
lalkozók termékeivel, friss

kaláccsal, pogácsával, finom teákkal. 
Ezúton is köszönjük a felajánlásukat. 
Az óvodalátogatás után a csoport egy 
része megtekintette a várat. Meghívást 
kaptunk a Dunabogdányi Német Nem
zetiségi Óvodától egy szakmai tapasz
talatcserére, amit örömmel fogadtunk 
el. A nap további részében Geresdlakra 
mentek, ahol a helyi kiállításokat, be
mutatókat tekintették meg.
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20 éves a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete
(folytatás az 1.oldalról)

zöttük, aki a nyolcvanat is 
elhagyta, aktívan részt vesz
nek, segítenek a klub életé
ben, valamennyien megér
demlik, hogy nevük itt áll
jon: Böröcz Péterné, Bősz 
Mátyásné, id. Dénes József,
Estók Zoltánná,Gasteiger 
Ferenc, Grátz Henrikné,
Hauk Nándorné, Hering 
Sándor, Kapoli István,
Kőberling Jenő, Müller 
Jánosné, Nagy Vincéné, Paksi Rozália, Papp Józsefné, Pataki 
Gyula, Rosenberger Ferencné, Vogl Jakabné, Wágner Ferencné.

A klubtagok nevében Paksi Rozália köszönte meg Kárpátiné 
Kovács Zita -  szintén alapító tag -  20 éves munkáját.

Majd a meghívott vendégek Apaceller József, a Német Kisebbsé
gi Önkormányzat alelnöke, Sípos Imréné és Imri Lajos, a Nyugdí
jasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Ba
ranya Megyei elnöke és alelnöke, Fenyvesiné Palkó Mária, a Szö
vetség Tolna megyei elnöke, a bonyhádi, csurgói, fazekasbodai, 
hirdi, lánycsóki, marázai, mecseknádasdi, nagykozári és nagypalli 
partner nyugdíjas klubok, a helyi Felvidéki Klub, Mozgáskorláto

zottak Klubja, Pécsváradi Várbaráti Kör és a művelődési központ 
képviselői köszöntötték, ajándékozták meg az ünnepeltet.

A köszöntéseket követő rövid műsorban előbb Bősz Zoltánná 
szavalta el Hegedűs Tibor klubtag versét, majd Link József és 
felesége, Tériké német dalokat énekelt. Természetesen nem ma
radhatott el a máskor is nagy sikert arató asszonyok néptánca, 
amelyet most a közönséggel együtt énekelt óhaj zárt le. Bár a köz
ismert dal „Ha még egyszer 20 esztendős...” kívánsága is érthe
tő, ismerve és látva a klubtagok kitartását, temperamentumát, a 
jelenlegi 20 éveseknek lehetne azt kívánni, hogy majd nyugdíjas 
korukban ugyanilyen fittek legyenek.

Az este egyik meglepetése az volt, hogy az ünnepelt is adott 
ajándékot. Az erre az alkalomra készült, az egyesület húsz évét 
felölelő, ízléses, szép kiadványt kapták a jelenlevők.

A vacsorát követően természetesen nem maradhatott el a hatal
mas születésnapi torta és a szorgos kezű asszonyok süteménycso
dáinak tárháza sem. Az este további részében a Mohácsi István 
vezette ZengőVárad zenekar muzsikájára nótázással, tánccal ün
nepeltek az örökifjú nyugdíjasok.

Az elmúlt tartalmas húsz évet ünnepelték március vé
gén a művelődési központ színház termében. Kárpátiné 
Kovács Zita, a klub vezetője köszöntője előtt egy erre 
az alkalomra írt dallal üdvözölt mindenkit a klub kóru
sa. Az elnök előbb üdvözölte a megjelenteket, örömmel 
emelte ki, hogy a húsz évük alatt regnáló mindhárom 
polgármester -  Kakas Sándor, Zsáli János és Dr. Bíró 
Ferenc -  elfogadta meghívásukat. Beszédében hang
súlyozta, hogy húsz év egy ember életében is nagy idő, 
egy civil szervezet életében pedig nagy siker. A 2000- 
ben közhasznú egyesületté alakult klubot a tagdíjakból 
és pályázati forrásokból tartják fenn, biztosítják a gaz
dag programkínálatot. Havi rendszerességgel találkoz
nak klubnapjaikon, ahol köszöntik a születésnaposokat, 
megtartják az ünnepeket (farsangot, nő -  és férfinapot, 
karácsonyvárót), vendégül látnak más klubok tagjait. A 
klub életének fontos eleme az egymással való törődés, 
odafigyelés. Ehhez a gondolathoz csatlakozott Dr. Bíró 
Ferenc polgármester is köszöntőjében. Elmondta, hogy 
ezek a közösségi kapcsolatok évekkel hosszabbíthatják 
meg egy ember életét, és javítják az időskor életminőségét. 
Gratulált a vezetőknek és tagoknak a két évtizedes gazdag 
klubélethez, majd egy-egy virágcsokorral köszönte meg 
Kárpátiné Kovács Zita és Paksi Rozália munkáját és átadta 
az önkormányzat a klub utazásait támogató ajándékát.

Megható percek követ
keztek, amikor a klub ala
pító tagjai Dr. Bíró Ferenc 
polgármestertől átvették 
az alkalomra készült szép 
díszoklevelet. Bár van kö-
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A Határtalanul program keretében sikeres pályázatot nyúj
tott be a II. Béla Középiskola. Több mint 1.600.000.Ft.-ot 
nyertek a két utazás lebonyolítására. 2013. március 14-17. 
között járt a gimnázium 12. és 10. osztályának 40 tanuló
ja Erdélyben, Segesváron. A partneriskola viszontlátogatá- 
sára 2013. április 04-07. között kerül sor. A vendéglátó is
kola Mircea Eliade Főgimnázium Magyar Tagozata volt.

Zuhogó esőben indultunk s majd 17 órás utazást követően 
érkeztünk meg erdélyi barátainkhoz. Az oda út során megáll
tunk Aradon, megemlékeztünk a Vértanukról és megkoszo
rúztuk az emlékművet. Március 15-én jártunk Székelyderzsen 
és megnéztük a világörökség részét képző erődtemplomot. 
Székelykeresztúron Petőfi-körtefájánál emlékeztünk a költőre. 
Felemelő érzés volt látni és megélni a székely emberek magyar
ságtudatát, ahogy minden településen ün
neplőbe öltözve kokárdával emlékeztek.
Székelyudvarhelyen megnéztük a lovas 
huszárok felvonulását és magát a várost.
Szejkén rövid megemlékezéssel méltattuk 
Orbán Balázs munkásságát s koszorúztuk 
meg síremlékét. Nagy élmény volt a cso
dálatos faragású székely kapuk látványa.
Délután Fehéregyházán előbb az Ispán- 
kútnál jártunk Petőfi halálának helyszí
nén, majd a Petőfi emlékparkban vettünk 
részt a megemlékezésen és helyeztük el 
iskolánk koszorúját. Ezután sietnünk kellett hisz este 6-kor ke
rült sor Segesvár városának megemlékezésére a helyi művelő
dési házban. Közel 3 órás színes és színvonalas gálaestnek lehet
tünk részesei, ahol külön megtiszteltetés volt, hogy Szarka Gá
bor Csíkszeredái konzul tolmácsolásában elhangzott köszöntő

után Fábián Evelin, iskolánk tanulója szavalta el a Szózatot. Az 
anyaországból megemlékezést tartott még a Békéscsabai Evan
gélikus Gimnázium, valamint a Rákóczi Szövetség szervezésé
ben -  a magyarországi katasztrófahelyzet miatt 16 órás késés
sel érkezett -keszthelyi gimnazisták. Az este zárásaként együtt 
énekeltük el a Magyar- és Székely- Himnuszt. Különös hangu
latot adott az estének a kivilágított váron keresztül történő séta. 
A harmadik napon Brassó valamikori virágzó szász város Fekete 
templomával és műemlékeivel ismerkedtünk. Ezen a napon este 
székely táncokat tanultunk, készülve a Pécsváradon megrende
zendő táncházra. Az ott szövődő barátságokat a közösségi ol
dalak segítségével ápoljuk, s már nagyon várjuk a viszontlátást. 
Hazafelé már 5 órakor elindultunk, hisz nem tudtuk milyen kö
rülmények közé érkezünk. Ragyogó napsütésben tettük meg az 

út nagy részét. Pihenőként Vajdahunyad 
várát jártuk be.
Élményekben gazdagon, hazaszeretetben 

és magyarságtudatban megerősödve tér
tünk haza. Az ajándékba kapott székely 
zászlót megőrizzük, most az iskola aulá
jában helyeztük el, az úton készült fény
képek válogatásával együtt. Azóta meg
tartottuk a Határtalanul értékelő órát, s 
hamarosan egy témanapra is sor kerül 
iskolánkban.

A pályázatot Ruppert Beáta és Feny
vesi Jánosné készítette, kísérő tanárok voltak még Bálint Ólja 
tanárnő és Ujj Zoltán kollégiumvezető. A segesvári iskola részé
ről Tóth Tivadar igazgatóhelyettes szervezte a programjainkat. 
Köszönjük neki, a magyar tagozat tanárainak és valamennyi új 
barátunknak ezt a nagyszerű négy napot.

Nemes Csaba Krisztián gimnázium 10. o. tanuló
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M á r c i u s i  ü n n e p  h ó v i h a r b a n
(folytatás az l.oldalról)

Sokszor mondjuk, hogy egy-egy ünne
pet nem szabad politikai célra kisajátíta
ni, pártpolitikai csatározásoknak kitenni. 
Nos, az időjárás dühöngése, ha ezen a na
pon lett is volna erre szándék, az összefo
gás mellett tette le a voksát. Nem számított 
ki kinek a koszorúját cipeli a hegyre, va
lamennyi eljutott és méltó tiszteletadással 
került az emlékműhöz.
S hogy az ünnep ne maradjon szónok nél
kül, és a megírt beszéd se vesszen kárba, 
az ünneplő „tömeg” a Zengő Cukrászdába 
hívta Jéhn Márkot, az Pécsváradi Iíjúsági 
Önkormányzat képviselőjét, hogy tartsa 
meg ott beszédét. Bár a cukrászda nem a 
Pilvax volt, a résztvevők legtöbbje nem a 
fiatal korosztályhoz tartozott, szerencsére 
a szónok a váratlan helyzettől nem ijedt 
meg, és a visszatért télbe ifjúi lelkesedést 
hozott. (Beszédét a lapban közöljük.)

Kedves ünneplő Pécsváradiak!

(folytatás az l.oldalról)

Büszke vagyok. Mérhetetlenül büszke. Mert 
nem csak, hogy hisszük, de teszünk is érte. 
Valószínűleg ... ha most végignézek az 
ünneplő tömegen azt hiszem, kevesen 
tudnak tiszta szívvel büszkék lenni arra a 
kokárdára, ami mindenkinek szíve felett 
hirdeti a forradalom hevét. Szerencsés 
vagyok, mert még vajmi keveset láttam a 
világból. Nem tudom milyen, mikor az 
ember csalódik abban, amit tiszta szívből 
hisz. Nem tudom milyen, mikor letörik a 
forradalmat. De talán éppen ezért mondom 
most én a beszédet.
17 évesen éppen eleget láttam a világból 
viszont ahhoz, hogy tudjam, hova tartozók. 
Igaz, Pécsváradot nem én választottam, 
mert ide születtem. De éppen ez a lényeg. A 
hazaszeretet itt kezdődik: idepottyanunk a 
nagyvilágba, éppen ide, ahol olyan szépek a 
mecseki lejtők, ahol a matektanárom egyben 
a szomszédom, ahol minden botlásnak 
másnap híre megy ... Ahova olyan jó  
hazajönni. Itt nőttünk fel, szánkóztunk a 
várkertben. Az idősebbek a régi iskolába 
jártak ide a hegyre, a fiatalabbak a Tavasz 
utcába. Óvodába is ide jártunk: együtt 
tanultuk meg a „Alle meine Entchen-t”, ami 
már akkor is jól megfért a „kiskacsa fürdik’’ 
mellett. És biztos vagyok benne, hogy az 
első szerelem is sok mindenkit örökre ideköt. 
Hosszú évek óta a Vasműszaki áruházba 
járunk, ha befőttes üveg kell, Leányvásárra 
mindig összejön a város és az itt köttetett 
házasságok döntő többségére Mott János

apát úr adta áldását. Ha most tudják, 
hogy miről beszélek, akkor valószínűleg 
közösek az élményeink. És, ha közösek az 
élményeink, akkor egy helyre tartozunk. 
Szerencsések vagyunk, hogy van hova 
tartoznunk. És szerencsések vagyunk, ha a 
fiatalok vakmerő és tiszta hitével hisszük, 
hogy a jövő a kezünkben van. Olyan lesz, 
amilyennek csak akarjuk, hogy legyen. 
Mert amikor 165 évvel ezelőtt felcsendült 
a Bánk Bán az operában biztos, hogy 
mindenkinek hasonló közös emlékektől lett 
libabőrös a háta.
Kérem, most mindenki büszkén húzza ki 
magát, hadd lássák fentről is a kokárdákat 
azok, akik fiatalon haltak meg a hazáért. A 
mi édes hazánkért.
Köszönöm a figyelmet.

A Pécsváradi Vár hírei
19. p é n t e k , 17 ó r a : Tarr János festőművész kiállításának 
zenés megnyitója - A hivatalos megnyitó után vadvacsora az 
István Király Étteremben

Május
3-5. p é n t e k -v a s á r n a p : BAZSARÓZSA NAPOK 
Benne: egész hétvégén: Kertészeti Kiállítás 

péntek: Bazsarózsa Borozó
szombat: Bazsarózsa-túra, fotótúra - több útvonalon 
szombat este: Bakancsos Bál a Wery-Take zenekarral
vasárnap délelőtt: Anyák Napja 
Ajándékkészítés, virágültetés, anya-mama- 
köszöntőhely a kápolnában, uzsonna, közös játék

vasárnap délután: II. Egészségpiac a pécsváradi
várban - az egészségtudatos életmód és a természetes 
gyógymódok jegyében; a várban működő ispotályra 
és a bencések gyógyító tevékenységére emlékezve 
Előadások, kóstoló, vásár

12. v a s á r n a p : Várvásár -  őstermelői piac, kézművesvásár, 
bolhapiac

14. k e d d , 18 ó r a : KápolnaKultúra: Amiért a hollandok évről 
évre visszatérnek - A zeneiskola növendékei most a helyieknek 
és minden érdeklődőnek bemutatják, mivel nyerték el a 
holland turisták szívét...
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Kelep, Kelep 
-  it t  a gólya híradó!

Igaz a pécsváradi gólyafészek a művelődési ház nagykéményén nincs 
bekamerázva, de gondos megfigyelők évről évre jegyzik a gólyáink 
megérkezését. Immár 20 éve lakott a fészek, (folyamatosan, korábban 
is voltak lakói, de feljegyzéseink előtt hosszabb ideig üresen állt) S 
mint tudjuk, mindig ugyanaz a pár veszi birtokba, néha ádáz küzdel
met vívva a betolakodó újabb honfoglalókkal.
Ez idő alatt részeseivé váltak városunk történéseinek. Alattuk zajlottak 
az utóbbi két évtized legnagyobb beruházásai. Épült a sportcsarnok, 
az uszoda és legutóbb az iskola. Nyugalmukat nem zavarta semmi. Ma 
már városunk kedves lakói.
Ritter Jánosné, Ildikó a második emeleti erkélyről minden évben első
ként pillantja meg a hazaérkezőket. Gondosan feljegyzi az időpontot 
és szól Dretzky Katinak, aki közzéteszi e lapban. Idén, talán először a 
behavazott fészken látták meg a lelkes városlakók a megfáradt gólyát 
március 18-án 16.30 órakor. Sokan telefonáltak, érdeklődtek, hogy 
tud eleséget találni e kései télben. így jött Gyenes Péter ötlete, hogy 
kérjünk Bárdos Sándortól hibás naposcsibéket...
Amikor e sorokat írom éppen ragyogó napsütésben olvadni kezd a hó, 
a kémény már száraz.
Várjuk a korán jött Kelep párját, és kíváncsian figyeljük a gólyapár hét
köznapjait, a szaporulatot, a felnövekvő új generációt. Nyilvántartott 
fészekről van szó. A természetvédelmi őrökkel tarjuk a kapcsolatot, ha 
rendkívüli esemény történik -  jelentjük. Rajtunk is múlik, hogy med
dig maradnak, meddig érzik magukat biztonsága. Vigyázzunk rájuk, 
óvjuk őket és ami a legfontosabb az élő környezetüket tartsuk rend
ben, hogy még sokáig örülhessünk nekik, hiszen a pusztuló környezet 
évről évre kevesebb gólyát tud eltartani.

SZAKMÁK ÉS ESÉLYEK -  A BM EGYMI 
KIÁLLÍTÁSA

Március utolsó hetében volt lát
ható a művelődési központban 
a BM EGYMI tanulóinak mun
káiból készült kiállítás. A szer
evezés és rendezés Kolmann 
Gáborné és Borsó Barbara mun
káját dicséri. A három - virág
kötő, faműves és porcelánfestő 
-szakmát bemutató tárlat nagy 
sikert aratott, már a felrakás és 
megnyitó közötti félnapban is 
számosán érdeklődtek, sokan 
szerettek volna a kiállított mun
kákból vásárolni. A kiállítás 
egy hétig volt látható.

P R O G R A M A JÁ N L Ó

ÁPRILIS:
*  5-én, pénteken 18 órakor táncház a Pécsváradi 

Várban a II. Béla Középiskola és a Mircea Eliade 
Főgimnázium Magyar Tagozata tanulóinak 
részvételével

*  9-én, kedden a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete 
klubnapja

*  11 -én, csütörtökön Költészetnapi szavalóverseny

*  12-én, pénteken 18 órakor Kiállítás megnyitó
(szervező: PIFÖ)

*  13-án, szombaton 19 órakor Gyermekfejjel a 
hortobágyi munkatáborban - Badi Györgyi 
előadása vetítéssel

*  14-én, vasárnap Vár-Vásár (helyszín: Pécsváradi 
Vár)

*  15-én Bartók est (szervező: Zeneiskola)

*  17-én, szerdán 18.30 órakor a Pécsváradi 
Spartacus SE közgyűlése

*  17-én, szerdán történelmi verseny (helyszín: 
Pécsváradi Vár)

*  18-án, 18 órakor Tudásvárad előadás- és 
beszélgetéssorozat: A Szent Korona Pécsváradon

% 19-én, pénteken Tarr János kiállításának 
megnyitója (helyszín: Pécsváradi Vár)

» 26-án, pénteken Borbál

« 27-én, szombaton Német Nemzetiségi Ifjúsági 
Fúvószenekarok Regionális Találkozója

*  28-án, vasárnap a Város Napja (helyszín:
Várkert)

MÁJUS:
*  1-jén Maifest (szervező: Német Kisebbségi 

Önkormányzat)

% 3-5-én Bazsarózsa napok (helyszín: Pécsváradi 
Vár) -benne: 5-én Egészségpiac; szakmai 
előadások, szűrővizsgálat

*  7-én, kedden a Mozgáskorlátozottak klubjának
fogadó órája és klubnapja

*  9-én, csütörtökön Gobelin kiállítás megnyitója

*  11-én, szombaton Felvidéki nap (szervező: 
felvidékiek klubja)

*  12-én, vasárnap Vár-Vásár (helyszín: Pécsváradi 
Vár)

» 14-én, kedden a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete
klubnapja

A KÜLÖN NEM JELZETT PROGRAMOK HELYSZÍNE A 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT.

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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Mulatni, Táncolni, Kacagni!

„Csapongó kedv a 
táncteremben!
Hol a kedélyes nősereg 
Egymás arcát, mezét, családját 
Ajk-pittyegetve szólja meg;
Hol annyi drága rizspor elfogy... 
És sok mámorban pihegő 
Leány a másvilágra táncol...
Oh, boldog farsangi idő!” 
(Tompa Mihály)

M árcius 2-án  -  bár a farsangi 
időszakból kicsúszva -  m eg
rendeztük a szokásos éves je l
m ezbálunkat.
E lsőként a jelm ezes felvonu
lásban lehetett jeleskedni. A 
zsűri tagjai a „Hattyú halála” 
cím ű előadás lelkes hölgy és 
úr tagjait díjazta a csoportok  

közül. Résztvevői a m ellékelt képen láthatóak. Sikerükhöz és produkciójukhoz 
még egyszer gratulálunk! A m uzsikára rúgta a port m inden táncolni vágyó 
korhatár nélkül. A kockáztatni vágyók a szerencsére bízhatták m agukat és iz
gulhattak az értékes nyerem ényekért a tom bolán. Ezúton is köszönjük a fel
ajánlásokat! L ibbentek a szoknyák, csattantak a csizm ák, harsogtak a rézfúvós
ok m indaddig, am íg kedv és lelkesedés volt. Az est bevételét a Zengővárkonyi 
H agyom ányőrző M űvelődési Egyesület viseletének állom ányára fordítjuk. 
Rem éljük, m inden résztvevő jó l érezte m agát és ezúton invitálnánk a követ
kező farsangi bálunkra m elynek időpontja 2014.február 8! Találkozunk jövő 
farsangkor is, hogy ú jra együtt vigadjunk!

Hosszú Attila, Réder Zsófia

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Lévai Katinka született: 2013.02.08.

P é c s v á r a d i  Sp a r t a c u s  

Sp o r t e g y e s ü l e t  

2013. á p r i l i s  17-ÉN 18.30

ÓRAKOR TARTJA 

A KÖZGYŰLÉSÉT A MŰVELŐ

DÉSI KÖZPONT SZÍNHÁZTER

MÉBEN.

29. Pécs-Harkány
M árcius 3-án  vasárnap 11 órakor ra j
tolt a 29. Pécs-H arkány országúti fu 
tóverseny mezőnye. A viadalon, m ely
nek távja 25 km  volt, részvételi csúcs 
született. Több m int kilencszázan áll
tak rajthoz, köztük több pécsváradi 
sportoló is. Az időjárás is kegyes volt 
hozzánk. Igazi tavasz eleji hőm érsék
let várt ránk a versenyen. Az év legel
ső atlétikai esem ényén egyéni verseny 
m ellett, három fős csapatokban váltó-
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A Pécsváradi Spartacus Sportkör hírei

M árcius 18-án hétfőn  avatták 
fel ünnepélyes keretek között 
a Pécsváradi Sportegyesület 
felújított öltözőépületét. Az 
öltözők, és az ahhoz tartozó 
zuhanyzók, a társasági nyere
ségadóból igényelhető tám o
gatásból lettek felújítva. A  TAO  
pályázaton erre a célra 5 m illió 
forintot nyert a Sportkör. Dr.
B író Ferenc polgárm ester k ö 
szöntője után ünnepélyes sza
lagátvágással adta át a sport
öltözőt a labdarúgóknak. A 
sportolók nevében pedig Borhy 
István, a Sportkör elnöke m o n 
dott köszöntőt. K öszöntőjében 
elm ondta, hogy régi vágya te l
jesü lt a labdarúgóknak ezzel 
a beruházással, a legfiatalabb 
korosztálytól az öregfiúkig több 
m int 100 labdarúgó használja 
rendszeresen az öltözőt, ezért a 
közel két évtizede épült öltözőépület m ár nagyon 
elhasználódott, így különösen fontossá vált a fel
újítása. M ajd  köszönetét m ondott a kivitelező cég
nek és az önkorm ányzatnak. Ezt követően Gász 
Zoltán, a kivitelező A rchitekt Kft. vezetője m utat
ta be a vendégeknek a felújított épületet. Végül k ö 
zösen a Sportkör vezetőségével m egbeszélték a to 
vábbi sportfejlesztési terveket. A Pécsváradi Spar
tacus Sportegyesület sportfejlesztési program ja il
leszkedik a Pécsvárad Város Ö nkorm ányzata által 
elfogadott sportfejlesztési koncepcióhoz.

országúti futóverseny beszámoló
futásra is nevezhettek a résztvevők, ek 
kor a csapattagoknak 8,5 km -t, 9 km -t, 
7 ,5  km -es távot kellett teljesíteni. Az 
első futó lehetett egyéni induló is, de a 
váltás után a váltó rajtszám ot le kellett 
vennie. Céges váltóban indulhattak 
ugyanazon m unkahelyeken dolgozók, 
vagy vállalat által tám ogatott csapatok 
a m unkahelyi töm egsport népszerűsí
tése érdekében. Csapatunk a D igistar 
KFT. (Fullér Zoltán, Szabó Tamás,

W agner Tibor,) céges váltó kategóriá
ban jó  teljesítm énnyel 38 csapatból az 
ötödik  helyen végzett, 1 óra 56  perces 
időeredm énnyel. Nekem  pedig 22. a l
kalom m al sikerült teljesítenem  a 25 
km -es távot és a szintén pécsváradi 
Scheich Tam ással a m ezőny első har
m adában végeztünk. Nagyon jó  érzés 
volt látni azokat, az arcokat akik  cé l
ba érkeztek a futóversenyen. V oltak 
fáradt tekintetek, de pár perc múlva

K ÉZ ILA B D A

Szekszárd FGKC -  Pécsvárad 
28-21 (17-12)
Pécsvárad: Pető-Kozsán 4, Puskás 4, 
Gál, Gyenis P. 6, Szöllősi, Farkas 7, 
csere: Sándor (K), Orsós A., Ömböli 
Egymás hibáiból éltek a csapatok, 
ebből a hazaiak használtak ki 
többet. Köszönet a tankerület 
igazgatójának a hazajutásban  
nyújtott gyors segítségért!

Pécsvárad-Tamási 24:24 
(11:14)
Pécsvárad: Pető-Kozsán 5, Tóth 
M. 4, Gál, GYENIS 3, KERÉK 
9, Farkas 3, csere: Sándor (K), 
Puskás, Horváth, Rózsáné, Emmert, 
Szöllősi, Orsós A.
Nem tudom, hogy nyertünk 
vagy vesztettünk egy pontot. Jól 
m utatkoztak be a kölcsönjátékosok 
(Kerék Dominika, Tóth Melinda).

Kozármisleny-Pécsvárad 40:13 
(19:6)
Pécsvárad: PETŐ -Kozsán 2,
Puskás 1, Szöllősi, Gyenis 1, Tóth 
M„ Brand 2
Csere: Sándor (K), Gál 5, Horváth,
Farkas 2, Rózsáné, Miklós E„
Emmert, Gebhardt
Ilyen nagy a különbség a verbális
és a  gyors, sokmozgásos kézilabda
között.

m ár ők  is elégedetten m esélték a táv 
közbeni érzéseiket. A  váltóknál á l
landóan változott a sorrend és a kor
osztályok is kem ény versenyt vívtak. 
A fárasztó verseny után egy kis la 
zításra is lehetőség nyílt, ugyanis 
a rajtszám ok belépőül szolgáltak a 
H arkányi G yógyfürdőbe. Rem élem  
jövőre m ég több pécsváradi futó te l
jes íti a távot.

Fullér Zoltán
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a gk l a tm

Tisztelettel meghívjuk Önt, 
kedves családját és ismerőseit

D r. T ó th  Z o ltá n  Jó z se f
egyetemi tanár

a pécsváradi művelődési központba
(Kossuth L .u .31.)

2013. április 18-án 18 órára.
• -  ♦

Közreműködik a Pécsváradi Női Kamarakórus, 
Vezényel: Dr. Kutnyánszky Csaba.

A helyszínen megtekinthető Szelényi Károly 
fotóművész fotóinak felhasználásával, 

Csizmadia László grafikusművész által 
készített 28 színes tabló a Szent Koronáról, 

valamint Rónai Attila ötvösművész 
koronamásolata.

A SZENT KpRONA PÉCSVÁRADON

Az akció 2013.03.05-től  visszavonásig érvényes a Tarr Kft. digitális lefedő területén. Az árak bruttó árak és 1 éves hűségnyilatkozat 
mellett  érvényesek. A Platina mix csomag esetében fe ltüntetett 1 éves hűséges havidíj területi  kedvezményes havidíj.
A tá jékoztatás nem teljes körű, részletekért érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon vagy a 1223-as telefonszámon.

KIEMELT AJÁNLATAINK:
• Válassza Platina nagy csomagunkat 92 digitális csatornával, havi 6700Ft-ért.
• Meglévő EXTRA TV-s kombi csomag előfizetőknek is lehet Platina nagy csomagjuk, 

ha megrendelik Platina mix csomagunkat, amely havi 1220Ft-tól elérhető.
• Válasszon tematikus csomagjainkból, érdeklődése szerint, már havi 495-Ft-tól!
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