
Pécsvárad lakói megszokhatták, hogy áp
rilisban a tavasszal -  átlagos évben -  nem 
csak a jó  idő érkezik meg, hanem számos 
rendezvény is. Ebben az esztendőben az 
időjárás sem volt teljesen átlagos, de az 
idei április, az események miatt, biztosan 
bekerül a település krónikájába. 
Emlékezetes a hóviharos márciusi koszo
rúzás - a résztvevőknek mindenképpen - ,  
majd az átmenet nélkül beköszöntő nyári

meleg. És emlékezetes az április, hiszen 
ünnepélyesen felavatták az általános is
kola és óvoda új épületeit. (Részletes be
számolót olvashatnak az újságban az előz
ményekről és az avatásról.) Azonban ezen 
kívül is eseményben bővelkedő áprilist 
tudhatunk magunk mögött.
Rögtön az első héten a II. Béla Középiskola 
diákjai fogadtak vendégeket Segesvárról. 
A „Határtalanul” program keretében ko

rábban a pécsváradiak látogattak Erdély
be, ezt viszonozták a Mircea Eliade Fő
gimnázium Magyar Tagozatának tanulói. 
A látogatás során természetesen nem ma
radhatott ki a vár megtekintése sem, azon
ban Fenyvesi Jánosné, a pályázat megírója 
és lebonyolítója, a Zengővárkonyi Hagyo
mányőrző Egyesület segítségével táncház
zal is színesítette a programot.
A következő héten a magyar költészet 
napját köszöntöttük vers- és prózamon
dó versennyel, majd a harmadik héten dr. 
Tóth Zoltán József tartott előadást a Szent 
Koronáról. A Tudás-Várad előadás- és be
szélgetéssorozat első előadására a korona 
hiteles másolatát is elhozta Rónai Attila 
ötvösművész. Ugyanezen a napon Friesz 
Péter történelem tanár a várba szervezett 
történelmi versenyt mintegy 50 diák rész
vételével.
A PIFÖ a település és környéke fiatal te
hetségeit mutatta be. A képzőművészek 
alkotásait kiállításon, az előadóművésze
ket a kiállítás megnyitóján ismerhette meg 
a közönség.
A hónap utolsó napjaiban pedig a meg
szokott borverseny, borbál, fúvószenekari 
találkozó és a Város Napja kínálta a leg
változatosabb programokat.

(folytatás a 8. oldalon)

Átadták a Kodolányi János ÁMK új iskola és óvoda épületét

Az előzmények
Közel tíz éve keresi/kereste a település ön- 
kormányzata a megoldást az általános iskola 
Tavasz utcai épületének folyamatosan romló 
állapota miatt, valamint hogy a tanulóknak 
ideális oktatási körülményeket teremtsen. 
Az évek során a Vár utcai óvoda épületében 
is egyre több termet kellett lezárni, míg végül 
2010-ben az utolsó csoportnak is ki kellett 
az épületből költözni. Hogy az óvodásokat 
a Gesztenyési úti óvodában maradéktalanul 
elhelyezhessék, nem kis anyagi áldozat árán 
az önkormányzat bővítette azt az épületet. 
Az évek során végig kereste a lehetőségeket, 
hogy forráshoz jusson az általános iskola 
illetve óvoda épületének elkészítésére. Erre 
végül egy DDOP-s kétfordulós pályázat 
nyújtott alkalmat. A remény akkor csillant

fel először, amikor 2009. november 30-án az
1. fordulóban kedvező elbírálásban részesült 
a benyújtott pályázat. Bő félév eltelte után, 
2010. július 27-én született támogatási dön
tés, mely több mint 628 millió forintos költ
ségvetéshez 563 milliós támogatást nyújtott. 
Az önkormányzat a különbözet fedezetére 
kötvénykibocsátás mellett döntött. A máso
dik fordulóra a pályázat beadása 2011. márci
us 25-én történt meg és a végleges támogatási 
döntés az év július 13-án született meg. Az 
augusztus 31-én megkötött támogatási szer
ződésben 619.337.371 Ft a teljes költségvetés 
és 555.425.359 Ft támogatásról szólt. (Az az
óta eltelt időben további - önerő kiegészítésre 
fordítható - pályázati támogatásokat nyert az 
önkormányzat.) (folytatás a 4. oldalon)
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ONKORM ANYZATI
Pécsvárad Város Képviselő-testülete 2013. április 15-én tartott 
ülésén előzetesen négy napirendi pontot tervezett tárgyalni.

1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről
2. Rendelet az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról
3. Rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabály

zatáról
4. egyebek:

- földterület eladás
- hozzájárulás egyesület székhely bejegyzéséhez 

További javaslat érkezett dr. Fenyvesi János részérről az Idősek 
Gondozási Központjának térítési díjáról

Az első napirendi pontban Dr. Váczi István komlói rendőrkapi
tány szóban röviden kiegészítette írásbeli beszámolóját Pécsvárad 
város 2012. évi közbiztonsági helyzetéről. Elmondta, hogy 2012- 
ben jelentős változások törtétek a pécsváradi rendőrőrsön. Az év 
közepétől Sárosdi Péter rendőr őrnagyot bízták meg az őrs veze
tésével, mivel elődje távozott a testületből. Egy járőrvezető és egy 
járőr távozása, valamint egy kolléganő szülési szabadsága miatt 3 
fő hiány van jelenleg a területen.
Ugyanakkor elmondható, hogy a pécsváradi körzet a bűnügyi 
statisztikát tekintve jó  helyzetben van. A lopások és rongálások 
száma csökkent, míg a csalások száma emelkedett az elmúlt 
esztendőben az azt megelőzőéhez képest. Ez utóbbi elsősorban 
az internetes vásárlások megnövekedésével magyarázható. Az 
ilyen típusú bűncselekmények esetében is felhívta Váczi István 
a figyelmet, az áldozatok nem elég óvatos, körültekintő magatar
tásának hiányára, ami elősegíti a bűnelkövetést. A közigazgatási 
bírságok számának emelkedése kapcsán, egyrészt arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a 2011. évi 0 esetről „nem volt nehéz felfele 
elmozdulni”, ugyanakkor jogszabályi előírás alapján a rendőrök

nek nincs mérlegelési jogköre, taxatíve kell kiszabni a büntetést. 
Felhívta a figyelmet egy hamarosan megjelenő pályázatra, amely
nek révén térfigyelő kamerarendszer építhető ki a településen. 
Dr. Hutvágner Rozália képviselő több kérdést intézet a rendőr
parancsnokhoz. Első kérdése arra irányult, hogy a romló szo
ciális helyzet kihat-e a bűncselekmények számára, minőségére, 
van-e ilyen háttér információja a rendőrségnek. Dr. Váczi István 
válaszában elmondta, hogy ilyen statisztikával nem rendelkezik. 
A polgárőrség és rendőrség viszonyát firtató kérdésre elmondta, 
hogy a polgárőrök a rendőrség stratégiai partnerei, munkájuk 
nagyban segíti a testület munkáját. Általában azokon a telepü
léseken alacsonyabb a bűncselekmények száma, ahol polgárőr
ség működik, mivel pótolják a rendőri jelenlétet és „kiszorítják 
a kriminális elemeket”. A képviselő asszony a 6-os főközlekedési 
úton, illetve az ahhoz kapcsolódó pécsváradi kereszteződésekben 
bekövetkező súlyos balesetek ellen tett intézkedésekre kérdezett 
rá. Dr. Váczi István ismertette, hogy az Állami Közútkezelő Kht. 
hatáskörébe tartoznak a hiányolt technikai megoldások. Tudo
mása szerint 2012-re ígéret volt körforgalom kiépítéséről, amely 
végül anyagi okok miatt nem valósult meg.

Dr. Bíró Ferenc először az elmúlt években gyakran felmerülő 
problémára, a sorozat betörésekre kérdezett rá. A rendőrpa
rancsnok elmondta Pécsváradon ilyen nem volt, Bonyhád kör
nyékén fordult elő. A polgármester elmondta, hogy a tájékozta
tót megelőzően „lakossági közvélemény kutatást” tartott, vagyis 
megkérdezte a pécsváradi lakosokat a rendőrség munkájáról. Ál
talánosságban elhangzott ezzel kapcsolatban, hogy sokkal több a 
bírság. Dr. Váczi István megismételte a korábban elhangzottakat, 
miszerint vannak olyan esetek, amikor nincs mérlegelési jogköre 
az intézkedő rendőrnek.

Pécsvárad Város Képviselő-testületének 8/2013.(V.l.) rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi ellátások, 

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

1 .  §
Pécsvárad Város Képviselő-testületének a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális, 
gyermekvédelmi ellátások, oktatási 
nevelési intézményekben biztosított 
szolgáltatások térítési díjairól szóló 3/2009. 
(IV. 1.) rendelete 2. számú melléklete 
helyébe e rendelet melléklete lép.

2 .  §
Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép 
hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző 
a helyben szokásos módon gondoskodik

A 8/2013.(V.l.) rendelete

ÉTKEZÉS
Kategóriák/jövedelem határok

Ebéd/ nap
(helyben, elvitelre)

Szállítással

28.500,- Ft-ig 100,- 250,-

28.501,- Ft-tól 42.500,- Ft-ig 200,- 350,-

42.751,- Ft-tól 57.000,- Ft-ig 400,- 550,-

57.001,-Ft-tól 85.500,- Ft-ig 500,- 650,-

85.501,- Ft-tól 550,- 700,-

Dr. Bíró Ferenc Dr. Fenyvesi János
polgármester jegyző

Záradék: A rendeletet a képviselő-testület 
2013. április 15-ei ülésén fogadta el. 

Kihirdetve: 2013. május 1-jén.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Az ellátott jövedelme az 
ÖNYLÖ-150% alatt van

Az ellátott jövedelme az 
ÖNYLÖ-150% felett van

Intézményi térítési díj ellátási óránként 130,-/óra 520,-/óra

ÖNYLŐ=Öregségi nyugdíj legkisebb összege
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HÍREK
Dr. Bíró Ferenc azt is ismertette, hogy a Zengő- Duna HACS te
rületén kínálkozott Leader pályázati térfigyelő kamerarendszer
re, azonban olyan szűkös források állnak rendelkezésre, amelyből 
a rendszer nagyon sokat venne igénybe, hogy a polgármesterek 
elvetették az ötletet. Ennek ellenére keresi a település önkor
mányzata a forrásokat, lehetőségeket. Dr. Váczi Mihály felhívta a 
figyelmet a kivitelező gondos kiválasztására, mivel az olcsó tele
pítés a működtetés során sokkal többe kerülhet.

A 2. napirendi pontban az önkormányzat 2012. évi zárszámadá
sát tárgyalta. A bevezetőben Dr. Bíró Ferenc elmondta, hogy a 
költségvetésben látszólag meglepően nagy számok vannak. Ezek 
csak technikai okok miatt jelentkeznek, az adósságkonszolidáció 
illetve a likviditási hitelek megjelenése mind bevételi, mind ki
adási oldalon. Ennek kapcsán elmondta, hogy az állam adóság 
átvállalása nagy terhet vett le az önkormányzat válláról, stabili
zálódott a település pénzügyi helyzete. Az iskola beruházáshoz 
igénybe vett kötvénykibocsátás törlesztése így nem terheli a költ
ségvetést, azonban az elkészült épületekben tervezési hibák miatt 
pótmunkákat kellett elrendelni. Ezek nagyságrendje kb. 20 millió 
forint, melyeket részben a tervezővel szemben szeretnének érvé
nyesíteni, részben egyéb források rendelkezésre állnak.

A gazdasági bizottság elnöke, Benkő László ismertette, hogy a 
bizottsági ülésen áttekintették és elfogadásra javasolják zárszám
adást. A testület egyhangúlag elfogadta a zárszámadási rendele
tet.

3. napirendi pontban az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról döntött a testület. Dr. Fenyvesi János jegyző el
mondta, hogy az év elején éltbe lépett Önkormányzati törvény 
félév haladékot adott az önkormányzat SZMSZ-ének elkészíté
sere. Ez megtörtént, előzetesen a képviselők írásban megkapták,

áttekinthették.

Hohmann István képviselő annak a kérésének adott hangot, hogy 
a rendeletben leírtakat lehetőleg tartsa is be a testület, példának 
hozta fel az ülés előtt legalább 5 nappal korábban, írásban meg
kapott előterjesztéseket, a jegyzőkönyvek -  kérés nélküli - eljut
tatását a képviselőkhöz.

A képviselő testület tagjai az SZMSZ-t egyhangúlag elfogadták. 
4. napirendként „Egyebek” pontban először földterületi ingatlan 
értékesítése került a testület elé. Vogl Attila a 2563/2. hrsz. számú 
vízmosás megnevezésű önkormányzati tulajdonban levő ingat
lanra vételi szándékát jelezte. A polgármester elmondta, hogy a 
terület a kerékpárút mentén fekszik, alakja, elhelyezkedése mi
att az önkormányzat számára nem hasznosítható, ismeretlenek 
rendszeresen hulladéklerakónak használják, az eladással a terület 
karbantartása megoldódna. A képviselők egyhangúlag hozzájá
rultak a terület eladásához.

Egy új civil szervezet alakul határon túlról származó Pécsváradon 
élőkből. Egyesületük székhelyének a művelődési központot sze
retnék, ehhez szükséges volt a képviselő testület hozzájárulása, 
melyet ők megadtak.
Dr. Fenyvesi János jegyző előterjesztésében elmondta, hogy a 
Szociális Gondozási Központ díjait évente egyszer felülvizsgál
hatja és módosíthatja a testület, érvényesítve a költségek növe
kedését. Dr. Bíró Ferenc polgármester elmondta, hogy beszélt a 
bentlakókkal, akik elmondták, hogy így is kevés zsebpénzük ma
rad, azonban az intézményben valójában nem szociális gondozás, 
hanem ápolás folyik, ez utóbbi tényleges költségeit pedig nem fe
dezik a befizetett díjak. A törvény előírásai szerint a nyugdíj m a
ximum 80 %-a vonható le. A testület egyhangúlag megszavazta a 
térítési díjak emelését. (A rendeletet a lapban közzétesszük.)

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
A jövedelemtől függetlenül a szolgáltatás minden esetben díjmentes.

nappali ellátás/nap

Ellátás Ix étkezéssel Megegyezik a szociális étkezés kategóriáival

Ellátás 3x étkezéssel 1.200,-

Ellátás étkezés nélkül/nap 0,-

tartós bentlakást biztosító, ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 
idősek otthona

Önköltség

Napidíj HavidíjEllátási forma Napidíj Havidíj

Emelt szintű ellátás

4.292,- 128.760,- 2.500,- 75.000,-Demens ellátás

Általános ápoló, gondozó ellátás

Személyi térítési díjpótlék 1.000,- 30.000,-

A LA PÍTV Á N YI

H ÍR EK
A Pécsváradért Alapítvány a 

részére felajánlott 2011. évi SZJA 
bevallásokból származó 1%-okat 
az alábbiak szerint használta fel: 

(73.000,- Ft)

Támogatásban részesítette 

Mozgáskorlátozottak Baranya 
Megyei Egyesülete, 15 éves jubileum  

megünneplésére: 53.000,-

Pécsváradi Városi Fúvószenekar, 
város rendezvényeken való fellépés 

költségeire: 20.000,- 

Köszönetet mondunk mindazoknak 
akik az SZJA 1%-ának felajánlásával 
segítették a pályázó szervezeteket.

Dr. Wilheim Andrea 
a Kuratórium elnöke
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Átadták a Kodolányi János ÁMK új iskola és óvoda épületét

(folytatás az 1.oldalról)

A pályázat előkészítése, beadása és a szerződéskötés hosszas fo
lyamata után felgyorsultak az események. Az iskola építkezés 
munkaterületének átadása 2012.január 25-én történt meg. A 10 
tantermet, tanárit, vizesblokkot, könyvtárt és szertárt 2013. ápri
lisában vehették birtokba a diákok. A tantermek között modern 
rajz, nyelvi labor illetve természettudományi terem mellett két 
fejlesztő helyiség is elkészült. Az 500 adagos új konyha jelenleg az 
általános iskolán kívül a középiskola és speciális általános iskola 
számára is készít ebédet. Az összesen 1824 m2-es beruházásban a 
zeneiskola tanári egységének elkészítésével egy későbbi fejlesztés 
lehetőségét is megteremtették. Az épülethez délen 30 férőhelyes 
parkoló valamint egy füves sportpálya csatlakozik. Az épület 
helyszínen öntött vasbeton vázszerkezettel készült, 18 cm-es hő
szigetelő homlokzati burkolattal és fémlemezfedéssel. A konyha 
melegvíz ellátását napkollektoros rendszer biztosítja.
A Vár utcai óvoda régi épületének bontása 2012. márciusában 
kezdődött, az új létesítményt 2013. február 28-án adta át a kivite
lező. Az objektumban három csoportszoba, tornaszoba, logopé
diai és egyéni fejlesztő, kiszolgáló helyiségek, valamint egy tálaló 
konyha kerültek kialakításra. Alapterülete 727 m2, szerkezete 
azonos az iskola épületével. (A költségek csökkentése érdekében 
a bontásban a Pécsváradi Vár Kft. közreműködött. A kft. fogja a 
szeptemberi kezdésre a terület körbekerítését is megoldani.) 
Mindkettő épület vezető tervezője Boa Árpád, generál tervezője 
a H-Bon Mérnöki Iroda volt. A kivitelezést a ZÁÉV Zrt. nyerte 
el nyílt közbeszerzési pályázaton. (A kivitelező ismerős lehet a 
pécsváradiaknak, az uszodát is a ZÁÉV Zrt. készítette.) A kivite
lezés műszaki ellenőre Winkler György volt, akit két társadalmi 
műszaki ellenőr Vértes László és id. Büki László segített.
Az elkészült létesítmények akadálymentesített, modern épüle
tekkel, korszerű XXI. századi technológiai eszközökkel felszerel
ve segítik a tanítást. Az építkezés legmagasabb pontjának elérésé
ről, az akkor tartott Bokréta ünnepről már írtunk, most örömmel 
számolunk be az avatóünnepről.

ÁZ AVATÓ ÜNNEPSÉG
Ez év április 20-án az addig cudar télies időjárás is mintha a 
pécsváradiakkal ünnepelt volna, végre gyönyörű, tavaszi nap fo
gadta az aznap településünkre érkezőket. Előbb a Vár utcai óvoda 
új épületénél gyülekeztek a meghívott vendégek, pedagógusok és 
óvodások. Tóth Györgyi, a Kodolányi János ÁMK igazgatónője 
köszöntötte a megjelenteket, majd Pintér Zsuzsi, Szabó Andor 
magyar, Józsa Réka, Bedegi Nóra és Ottlakán Zelina német nyel
vű szavalata örvendeztette meg a közönséget.
Werner Kirchsteiger és Johann Lendi, Hausmanstätten polgár- 
mestere és alpolgármestere városuk ajándékát, egy nagy zsák já 
tékot adtak át a gyermekeknek. Antal Géza apát úr áldása után, 
Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad Város polgármestere Kroh Adrienn 
és Tamás Lőrincné óvodavezetőkkel közösen vágták át a szalagot 
és adták át az épületet. A látogatókat óvodapedagógusok vezet
ték körbe, majd mindenki az általános iskola új épületébe indult, 
annak avatására.
Az iskola udvarán összegyűlteket a Himnusz közös eléneklése 
után ismét Tóth Györgyi igazgatónő üdvözölte. Köszöntötte a 
megjelent vendégeket, megyei, járási és városi vezetőket, partner 
települések küldötteit, pedagógus kollégáit és a diákok képvise
lőit. „Ma jó  pécsváradinak lenni, ma jó  érzés büszkén állni az 
iskola udvarán, és azt látni, hogy a sok munka és fáradság megér
lelte a gyümölcsét, melyen mostantól több száz diák és tanáraik 
osztozhatnak” fejezte ki örömét.
Szavai után vidám műsorban adtak a felsősök ízelítőt az isko
lai életről. Gungl Gréta, Bayer Maja, Burzán Bendegúz, Bayer 
Bojána, Marton Zita, Gungl Patrik, Horváth Ákos és Zsáli Zsom
bor előadását többször jutalmazta, mosoly vagy nevetés. (Felké
szítőik Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, Kárász Rózsa és Szabó 
Gyöngyi tanárnők voltak.)
A derűs percek után az igazgatónő Dr. Hargitai János kormány- 
megbízottat, országgyűlési képviselőt kérte fel ünnepi köszön
tőre. Dr. Hargitai János, aki az évek során figyelemmel kísérte 
és támogatta, hogy Pécsváradon megoldódjon az iskola kérdése,
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az elvégzett munka örömére, a szép új épületre és a település és 
környéke gyermekeinek biztosított lehetőségre hívta fel a figyel
met. Elmondta, hogy az állam folyamatosan törekszik az oktatás 
reformjára, színvonalának biztosítására, jelentősége miatt vette 
át az önkormányzatoktól az iskolák fenntartását, a felnövekvő ge
neráció megfelelő képzésének kiemelt jelentősége van.
Őt Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad Város polgármestere követte, aki 
a beruházás előzményeinek rövid ismertetése után a köszönetre 
helyezte a hangsúlyt. Beszédében kiemelte azokat, akik az újabb 
és újabb felmerülő nehézségeken mindig átlendítették az épít
kezés folyamatát. így Sági Istvánnak a szerkezetépítészek veze
tőjének, a ZÁÉV Zrt. vezetőinek, műszaki gárdájának, Mezősi 
Csabának, Zárth Istvánnak, Veriga Györgynek, Lämner István
nak, a két helyi műszaki ellenőrnek Winkler Györgynek és Vértes 
Lászlónak. Megköszönte Zsáli János, akkori polgármesternek, az 
egykori és jelenlegi képviselőknek, hogy az iskola ügye mellé áll
tak, döntéseikkel mindig támogatták.
Ezt követően előbb Kófiás Endre Zsolt, a KIK Pécsváradi Tan
kerületének vezetője, majd Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt. vezér- 
igazgatója mondott rövid beszédet, ez utóbbi jelképesen átadta 
az iskola kulcsát Tóth Györgyi igazgatónőnek.
A testvérvárosi települések küldöttei következtek, akik ajándéka
ikkal köszöntötték az „ünnepeltet”. A hausmanstätteni delegáció 
Werner Kirchsteiger és Johann Lendi, Külsheim polgármester és 
alpolgármester vezetésével a gyerekeknek hozott bőséges iskolai 
felszerelésen kívül egy-egy „külsheimi”-re illetve „pécsváradi”-ra 
festett széket adott át. A garamszentgyörgyieket vezető Helena 
Valentova polgármester asszony pedig a város ajándékán kívül

személyes köszönetét is kifejezte. Elmondta, hogy karácsonykor 
sok képeslapot kapott, de egyet tett el, a pécsváradi iskolától ka
pott gyermekrajzot, Vastag Péter 5.osztályos tanuló munkáját. 
(A Bagó Ferenc vezette, pannonhalmi küldöttség még előző nap, 
egy jó  hangulatú közös est keretében adta át ajándékait.)
A köszöntések és ajándékozások után ismét a település első em
bere kért szót, Dr. Bíró Ferenc díszokleveleket adott át mindazok
nak, akik az építkezés során munkájukkal segítették a mielőbbi 
megvalósulását, annak sikeres befejezését.
Az ünnepség végén előbb Antal Géza apát úr megáldotta az épü
letet, majd Vörös Blanka elszavalta Reményik Sándor Templom 
és iskola című versét. Dr. Hargitai János, Peresztegi Imre és Dr. 
Bíró Ferenc közösen átvágták az iskola kapujánál kifeszített sza
lagot, ezzel felavatva, átadva az iskolát használóinak.
A pécsváradi pedagógusok évtizedes álma valósult meg azzal, 
hogy egy épületben kapott helyett az alsó és felső tagozat. Meg
szűnt a diákok és tanárok folyamatos ingázása, modern, XXI. 
századi környezetben folyhat az oktató munka.
Dr. Bíró Ferenc polgármester zárszavaival kívánunk ehhez ta
nulóknak és tanároknak sikeres munkát az új iskolában: „A 
pécsváradi általános iskola Kodolányi János nevét viseli,... le
gyünk méltók erre, és iskolánk büszkén viselje tovább nevét és 
őrizzük, oktassuk szellemi örökségét.”

Kép és szöveg: Bognár Gyöngyvér

N é h á n y  v é l e m é n y  a z  i s k o l á t  b i r t o k a  v e v ő  t a n u l ó k t ó l :

„Az új iskola nagyon jó! Szépek a termek, az ebédlő is nagyon jó, 
6 fős egy asztal. A folyosón kamerák vannak és mindenkinek van 
szekrénye, habár egy szekrényben 2 ember van. Mindenkinek van 
kulcsa a szekrényhez. Ez az egész iskola nagyon hasonlít az ame
rikai iskolákra. A teremben kicsit zavaró az, hogy az ablakokon 
kívül vannak fa  deszkák, ha süt a nap, akkor zavaró a fény! De 
amúgy az iskola nagyon tetszik!” Fehér Karolina 5.a 
„Az új iskola kisebb, mint a régi, de nagyon szép, modern. Jó, hogy 
a központban van. Sok korszerű újítás van, amihez méghozzá kell 
szoknunk. A rácsok nem nagyon tetszenek. Az építésnél sok nehéz
séget kellett leküzdeni, de nem adták fel a tervet, és egy kis késéssel 
átadták az iskolát.” Blazsekovics Dávid, Varga Miklós 7.a 
„Az új iskola szép, jó  és modern. A folyosók szűkek, az épület elég
gé visszhangos. Tetszik, hogy mindenkinek van saját szekrénye, 
bár a kulcsokkal már voltak problémák. Jó lenne, ha a folyosókon 
lennének padok, hogy le tudjunk ülni.” 8.c osztály
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Április

• Április 5-én 12 tanulónk vett részt 
Mohácson a Brodarics István Általános 
Iskola által szervezett anyanyelvi verse
nyen, amelyen Pongrácz Dávid 4. a, Laki 
Anna és Molnár Máté 5. b osztályos 
tanuló 3. helyezést ért el. Gratulálunk a 
gyerekeknek és felkészítőiknek a szép 
eredményhez!
• Április 8-án munkaértekezletet és fo
gadóórát tartottunk.
• 8-án és 9-én lezajlott a leendő elsősök 
beíratása.
• 10-én a művelődési házban Szakál- 
osné Panta Dóra kolléganőnk egy gyer
mekvédelmi konferencián vett részt.
• 11-én, Mohácson, a Brodarics István 
Általános Iskola által szervezett olvasási 
vetélkedőn sikeresen szerepelt a 6. b osz
tály négyfős csapata. 22 résztvevő csapat 
közül nyolcat hívtak be a döntőre, köztük 
a „Havasi kecskék” nevet választó csapa
tunkat is. Sok érdekes feladat és kedves 
fogadtatás várt bennünket. A versenyen
5. helyezést értünk el, de a regényből vett 
részlet alapján bemutatott jelenetünket 
maximális pontszámmal jutalmazta a 
zsűri és különdíjat kaptunk a szereplé
sért. Megérte elolvasni a könyvet, mert 
sok kellemes percet szerzett nekünk a 
feladatlapok kitöltése és a döntőn való 
szereplés is. Felkészítő tanárunk Kárász 
Rózsa tanárnő volt. Bayer Bojána, Gungl 
Patrik, Kálmán Dalma, Marton Zita

Ezen a napon tartottuk a művelődési 
házban a költészet napi szavalóversenyt, 
melyre az alsó tagozatról 12, a felső tago
zatról 14 tanuló jutott be.
Eredmények:
1-2. évfolyam

I. Zsáli Zoé, 2. b
II. Vörös Boglárka, 2. b

III. Kiss Fülöp, l.a 
3-4. évfolyam

I. Boris Bálint, 4. b
III. Füller Darina, 3. b

5-6. évfolyam
I. Szabó Tamara, 5. b
II. Kovács Bálint, 5. c 

7-8. évfolyam
I. Vörös Blanka, 8. b
II. Ömböli Gréta, 8. b
III. Farkas Gergő, 7. b 

Gratulálunk a helyezetteknek és felké
szítőiknek!

• Április 12-e eseménydús nap volt is
kolánk életében.
» Ezen a napon rendezték Pécsett a Nyel

vész Anyanyelvi Verseny megyei for
dulóját. Az iskolai forduló eredményei 
alapján az alsó tagozatról 5 diákunk 
jutott be: Kiss Fülöp és Zsifkó Luca 1.
a, Zsifkó István 2. a, Horváth Zsófia 2.
b, és Pongrácz Dávid 4. a osztályos ta
nulók. Gratulálunk mindannyiuknak, 
valamint felkészítő tanáraiknak: Tolnai 
Zoltánnénak, Wagnerné Rozmer Ani
kónak, Gungl Lászlónénak és Schunk 
Editnek!

» E napon vihették haza elsőseink a 3.
negyedéves szöveges értékeléseket.

» Ezen a napon rendezték Pécsett, az Or
szágos Kaán Károly Természetismereti 
Verseny megyei döntőjét. Iskolánkat 
Zsáli Zsombor 6.b osztályos tanuló 
képviselte, aki megismételve tavalyi 
eredményét, az 1. helyen végzett. Ez a 
győzelem számára azt jelenti, hogy Ba
ranya megyét ő képviseli az országos 
döntőben, ahová minden megyéből 
egy tanuló juthat el. A Vidékfejlesz
tési Minisztérium által szponzorált 3 
napos országos versenyt Mezőtúron 
rendezik meg május 24-25-26-án. Fel
készítő tanára Major Józsefné.

• Április 15-én lezajlott az SNI-s tanu
lók felülvizsgálata.
• Laki Anna 5. b osztályos tanuló a 
Bendegúz Levelezős Tanulmányi Verse
nyen német nyelvből az országos döntő
be jutott. Az olvasás-szövegértés kategó
riában Zsáli Zoé 2. b osztályos tanulónk 
jutott be az országos döntőbe, melyet 
április 26-án, Szigetváron rendeztek. 
Gratulálunk mindkettőjüknek, valamint 
tanítóiknak, Májerné Petz Annának, 
Schunk Editnek és Gungl Lászlónénak!
• A Pécsi Egyházmegye által hirde
tett képzőművészeti pályázaton Kempf 
Amélia 6. b osztályos tanuló I. helyezést 
ért el a szent családot ábrázoló tűnemez 
technikával készített alkotásával. Amélia 
tavaly is első helyezett lett az 5.-6. osz
tályos kategóriában. Felkészítő tanára 
Kárász Rózsa. Mindkettőjüknek gratulá
lunk a szép sikerhez!
• A Goethe Intézet országos gyer
mekraj z-pályázatot hirdetett „Az én 
GRIMM-mesém” címmel, melyre a pá

lyázóknak az alábbi mesék közül kellett 
egyet kiválasztani és ahhoz négy darab 
A/3-as méretű képből álló képsorozatot 
készíteni:
Der gestiefelte Kater / Csizmás Kandúr
Dornröschen/Csipkerózsika
Frau Holle / Holle anyó
Rapunzel / Aranyhaj
Tischlein, deck dich / Terülj, terülj
asztalkám
A pályázati eredményekről április végé
től a Goethe Intézet honlapján értesül
hettek az érdeklődők. A pályaművekből 
2013. május 17-én a díjátadás keretében 
tekinthet meg egy válogatást a közönség 
Budapesten a Goethe Intézetben.
• Április 25-én Figura Ede tartott rend
hagyó irodalomórát az új iskola könyv
tárában a felső tagozatos gyerekek szá
mára. A tanár úr már évek óta visszajár 
hozzánk, mindig szívesen látjuk, hiszen 
tudjuk, hogy az ő neve garancia a vidám
ságra. Ebben az évben sem csalódtunk: 
nagyon jól éreztük magunkat, sokat 
nevettünk „Szamárfül” című műsorán, 
amely Romhányi József, Domonkos Ist
ván és Horgas Béla megzenésített verse
iből állt.

Iskolai sport

Labdarúgás: Bozsik Program 
A 2012-13-as tanévben kiemelkedően jól 
szerepelnek iskolánk tanulói az egyesületi 
és intézményi programban egyaránt.
Az egyesületi programban (Pécsvárad, 
Hosszúhetény, Szászvár, Geresdlak), 
mindhárom őszi tornát megnyertük. A 
körzeti válogatottak téli tornáján 8 játéko
sunk szerepelt kiválóan, Matesz Kornél a 
torna legjobb kapusa lett.
Tavaszi forduló 
(2013.04.14. Hosszúhetény):
Mindhárom korosztályunk minden mér
kőzését megnyerte! Kiemelkedő játékosa
ink:
U7: Erdei Trixi (gólkirály), Bánfai Balázs, 
Matesz Kristóf, Kovács Krisztián, Schmidt 
Kristóf.
U9: Dénes Viktor (gólkirály), Kovács 
Zsolt, Heil Máté, Kárpáti Kristóf 
U l l :  Erdei Szabolcs (gólkirály), Ladá
nyi Patrik, Ladányi Viktor, Zsigrai Ákos, 
Matesz Kornél, Pohli Péter, Mártusz Ba
lázs, Sárosi Ármin, Markovics Balázs, Gál 
Olivér
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Az intézményi programban (Komló, 
Hosszúhetény, Mecseknádasd, Hidas), is 
jól szerepeltünk, csak Komló csapata ellen 
veszítettünk mérkőzést. A tavaszi forduló 
április végén kezdődik. Az U9-es korosz
tály felkészítője Friesz Péter, az U7 és U l 1 - 
es csapatoké Gelencsér János. 
Diákolimpia: labdarúgásban három kor
csoportban indult iskolánk, mindegyik
ben továbbjutottunk a pécsi fordulókba. 

Duatlon: az első fordulóban a pécsváradi 
csapatból Prigli Barbara és Kelemen Ró
bert érte el a legjobb egyéni eredményt.

Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi

PÉCSVÁRADI ISKOLÁS
k é p v is e l i  Ba r a n ya

MEGYÉT

képünkön: Zsáli Zsombor a megyei 
fordulóban nyert oklevéllel

Zsáli Zsombor 6.b osztályos tanuló már ez 
elmúlt évben is kimagasló eredményt ért el 
a Kaán Károly Természetismereti Verseny 
megyei fordulójában. Ebben az évben el
ért helyezése alapján Baranya megyét az 5. 
és 6. osztályosok közül Zsombor képviseli 
a Mezőtúron megrendezett döntőben. A 
három napos versenyre az ország nemzeti 
parkjainak megismerésével, terepgyakor
lattal készül felkészítő tanárával, Major 
Józsefnével.

II II

^  BM  EG YM I
PÉCSV Á RA D I
T A G IN T ÉZ M ÉN Y E

Daléneklési verseny
Az idei népdaléneklési versenyen szinte 
mindegyik osztály és csoport képviseltette 
magát. Voltak egyénileg előadott dallamok 
és voltak párban megszólaltatott énekek. 
A diákok nagy izgalommal készül
tek erre a kulturális alkalomra, ügye
sen válogattak a gyermekdalok és 
népdalok rengetegéből olyan melódi
ákat, amelyek közel álltak hozzájuk. 
Felhangzott a „Komáromi kisleány”, a 
„Tavaszi szél” és még sok szép dallam. A 
három helyezetten kívül két különdíj is 
átadásra került, illetve a szereplők közül 
mindenki emléklapot kapott.

Projekthét: Alkohol, cigaretta, d rog...
Április hónap harmadik hetében az isko
la speciális szakiskolai tagozatán, szenve
dély-betegségek témakörében projekthe
tet tartottunk.
A tagozaton tanuló gyerekeknek hirdettük 
meg, tervezz plakátot a dohányzás az al
kohol és a drog ártalmairól címmel. Egyik 
nap délutánján nagy érdeklődés mellett 
hallgattuk az ÁNTSZ védőnőjének elő
adását a dohányzás rövid-és hosszú távú 
hatásairól. Megtudtuk, hogy a passzív do
hányosok egészségét is mennyire károsítja 
a dohányfüst. Kiszámoltuk, hogy aki napi 
egy doboz cigarettát szív, annak mennyi 
a heti, hónapi, évi költsége. A szakisko
lás diákok szénmonoxidot mérő pipába 
fújhattak. A dohányosok pipájának színe 
pirosra változott, a szervezetükben felhal
mozódott szénmonoxid miatt.
A projekthét filmvetítéssel folytatódott. A 

szenvedélybetegségről szóló hetünket ve
télkedővel zártuk.
A vetélkedőn nyolc csapat mérettette meg 
magát. Az állomásokon inkább játékos 
feladatok voltak. Az activity állomáson 
pipát kellett rajzolni, beszélhettek az érel
meszesedésről, elmutogatták a kosárlab
dázást.
A „Mit okoz a dohányzás?”állomáson a 
megrajzolt emberen a dohányzás rövid és 
hosszú távú hatását jelölték. Nagy élmény 
volt szagolni. Bekötött szemmel szimatol
ták a borsot, kávét, szegfűszeget a harma
dik állomáson. A dohányosok orra nem 
mindig ismerte fel az illatokat. A legvidá

mabbak akkor voltak, mikor részeg szem
üveget húztak szemükre és így próbálták 
a halacskákat horogra akasztani. „Része
gen” nem sok halat fogtak ki. Amellett, 
hogy mindenki jól szórakozott, elmé
lyítették az alkohol, drog és a dohányzás 
egészség károsító hatásairól ismereteiket. 
A projekthét előkészítése és koordinálása 
Fischerné Virág Éva ÁNTSZ munkatársá
nak, védőnőjének nevéhez fűződik

Komplex tanulmányi verseny
A tanulásban akadályozott tanulók ne
velését, oktatását ellátó általános iskolák 
tanulóinak XX XV III. Országos Komplex 
Tanulmányi Versenyét rendezték meg áp
rilis 9.-én Szentlőrincen.
A verseny célja a tanulásban akadályozott 
tanulók nevelését, oktatását ellátó általá
nos iskolák 6. és 7. évfolyamos tanulóinak 
tehetséggondozása, pályaorientációjának 
segítése.
A verseny fordulói az iskolai, a megyei vá
logató és országos döntő.
Ebben a tanévben tagintézményünk -  6. 
évfolyam híján -  önálló csapatot nem 
tudott indítani, így a komlói székhely 
intézmény nevezett a versenyre. Tőlünk 
Nyári Márió 7. osztályos tanuló erősítette 
a csapatot, a verseny végén a legeredmé
nyesebbként különdíjban is részesült. Fel
készítő tanára Ecker Katalin.
Életvitel és gyakorlati ismeretek tantárgy
ból egyéni megmérettetésre került sor, 
melyben tanulónk első helyezést ért el. 
Magyar irodalom, történelem, földrajz, 
természetismeret, matematika tantár
gyakból csapatmunkában mérték össze a 
tudásukat a diákok.
A közös csapat a megyében a legjobbnak 
bizonyult, első helyezést értek el, így ők 
képviselik Baranya megyét a májusban, a 
Mohácson rendezendő 3 napos országos 
versenyen.

Óvd a környezetedet!
Ezzel a felszólítással indult intézmé
nyünkben a tavaszi nagytakarítás. Az is
kolán belüli és kívüli rendrakásban szinte 
az összes tanuló részt vett. Voltak akik a 
szemetet szedték, voltak akik virágokat ül
tettek és metszették a díszbokrokat és volt 
olyan osztály aki a Zengővárkony határá
ban nyugvó Rockenbauer Pál sírját tették 
rendbe. A hosszú tél maradványainak el
takarítása után , friss virágokat ültettek és 
felújították az emléktáblát.
Összeállította: Ecker Katalin, Tahiné Mol
nár Judit, Kolmann Éva
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ESEM ÉN YD ÚS Á PRILIS
(folytatás az l.oldalról)

A borverseny...
... amelyre ebben az évben 99 minta érke
zett. A Havrán István vezette borbírák el
mondása szerint a fehérborok szempont
jából nagyon jó, a vörösborok szempont
jából kevésbé jó  évjárat volt. A 73 fehér, 
és 26 színes bor közül 25 lett aranyérmes, 
33 kapott ezüst minősítést és 38 bronzot. 
(Három bor nem érte el a 15.99 pontos 
határt.)
A bírálat eredményét a borbálon tudták 
meg a gazdák, itt kapták meg az ered
ményről az okleveleket illetve a legjobbak 
a megérdemelt kupákat. Az értékelés előtt 
dr. Bíró Ferenc polgármester köszöntöt
te a megjelenteket, majd Havrán István 
összegezte a bírák ez évi tapasztalatait. 
Ebben az évben a legeredményesebb ter
melő Kreutz András lett, leadott nyolc 
bormintájából négy arany, három ezüst 
és egy bronz eredményt ért el. A legjobb 
fehérbor is az ő nevéhez kötődik, 2012.évi 
chardonnay bora érte el a legmagasabb 
pontszámot. A legjobb olaszrizling borért 
járó kupát Gungl László kapta, a legjobb 
vörös bort Mészáros Levente hozta, egy 
2011. évi Merlot-t.
A díjkiosztást követő vacsora idén is 
Kreutz András keze alól került ki, bab
gulyása osztatlan sikert aratott. Ha pedig 
valaki túl sokat fogyasztott volna belőle, 
éjszaka le is táncolhatta a Hohmann- 
Millich duó zenéjére. A hangulatos zene 
mellett a vendégek kitartottak volna reg
gelig is, azonban a mulatság hajnalban vé
get ért, mert aznap kezdődött...

... a fúvóstalálkozó...,
ahol ifjúsági fúvószenekarok vették birtokba 
a művelődési központot. A Magyarországi 
Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos 
Tanácsával közösen Pécsvárad Város

Önkormányzata és a Fülep Lajos Művelődési 
Központ közel két évtizede rendez német 
nemzetiségi zenét játszó együtteseknek 
találkozókat. Ebben az évben hét együttes 
a Berem endi Ifjúsági Fúvószenekar, 
Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar, Bátaszéki 
Ifjúsági Fúvószenekar, Nagymányoki 
Ifjúsági Fúvószenekar, Véméndi Ifjúsági 
Fúvószenekar, Vülányi Ifjúsági Fúvószenekar 
és a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar 
jelentkezett a megmérettetésre. A csodálatos 
napsütésben térzene csalogatta a nézőket az 
Európa térre. Itt Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad 
Város polgármestere és Baumann Mihály, 
a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
köszöntötte a jelenlevőket és az együttesek 
tagjait. A Szugfil József, a Baranya Megyei 
Német Önkormányzatok Szövetségének 
elnöke és Kreisz László a Magyarországi 
Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos 
Tanácsának frissen megválasztott elnöke 
üdvözölte a színházteremben a zenekarokat, 
akik ezt követően szakmai programjaikat 
háromtagú zsűri előtt mutatták be.
A hivatalos program lezárása után a 
zsűri előbb visszavonult tanácskozni, 
majd szakmai értékelésen osztotta meg 
tapasztalatait a karnagyokkal. A közönség 
a gálán találkozhatott ismét a zenekarokkal, 
melynek végén Apáthy Árpád, a zsűri elnöke 
összegezte a döntéshozók véleményét. Ő is 
és az utána zárszót mondó Kreisz László is 
köszönetét mondott a zenekaroknak, azok 
tagjaiknak, hogy vállalják a fáradsággal 
járó felkészülést, m egm érettetést. És 
köszönetüket fejezték ki Pécsváradnak, 
vezetőinek, hogy évtizedek óta helyet 
adnak a találkozóknak, biztosítják az ideális 
feltételeket.
A jól sikerült nap végén, az tette fel az i-re 
a pontot, hogy a helyi, Pécsváradi Ifjúsági

Fúvószenekar is a három legjobb, kiemelt 
arany minősítést kapott együttes között 
volt.
Az ünneplés után, azonban már a következő 
napra készültünk, hiszen vasárnap 
következett...

...a Város Napja...
s b en n e délelőtt a III. Várad- Futás...
A várkertben rendezett közösségi rendez
vény sikere nagyban függ az időjárástól. 
Nos, ebben az évben az időjárás mindent 
megtett, hogy rajta ne múljon.
Szerencsére a tavalyihoz hasonló rekkentő 
hőség sem ismétlődött meg és nem nehe
zítette a III. Várad-Futás indulóinak dol
gát.
Amióta Füller Zoltán és Wagner Tibor 
kitalálta és megszervezte az első Várad- 
Futást, azóta töretlen népszerűségnek 
örvend. Évről-évre, több mint kétszázan 
vállalják a 2 km-es táv megtételét. Hogy 
mennyi szerepe van ebben a szervezők 
személyes rábeszélő képességének, az 
időjárásnak, a nevezésért kapott pólónak 
vagy netán a kisorsolt nyereményeknek, 
ne firtassuk. Azt viszont személyes tapasz
talataim alapján mondhatom, hogy egyre 
többen futással készülnek fel, gyerekek 
beszélik rá szüleiket, hogy együtt róják 
a kilométereket, így elmondható, hogy a 
nem titkolt cél, a sport megkedveltetése 
sikeres volt.
Mint az elmúlt években idén is sokan se
gítettek, hogy az előkészítés, nevezés, le
bonyolítás és eredmények értékelése zök
kenőmentes legyen. A támogatókon felül 
ezért köszönet illeti Burti és Buxa család
ját és baráti körét, akik kezdettől fogva se
gítették a rendezvény megszervezését.

III. Várad-Futás eredmények:
1994 és előtte született férfiak:
1. Abelovszky András 2. Abelovszky 
Barna 3. Mazil Zsolt, nők: 1. Lovas 
Ágnes 2. Kröhnung Helga 3. Szabóné 
Debreczeni Erzsébet
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1995-1998 között született férfiak:
1. Bayer Krisztián 2. Scheich Richárd 3. 
Gász Bálint, nők: 1. Vági Alexandra 2. 
Borhy Kinga 3. Brand Réka 
1999-2002 között született férfiak:
1. Szendrő Bence 2. Bánfai Attila 3.
Kovács Bálint, nők: 1. Wagner Renáta 2. 
Borhy Anna 3. Bereczki Dzsenifer 
2003 után született férfiak: 1. Gottvalcz 
Dániel 2. Rejtő Olivér 3. Bősz Norbert 
nők: 1. Görcsi Alexandra 2. Halmai 
Gerda 3. Tóth Emese 

A verseny abszolút nyertese: Bayer 
Krisztián
A leggyorsabb női versenyző: Wagner 
Renáta
Legidősebb férfi: Fuchs János, legidősebb 
nő: Horváth Vincéné 
Legfiatalabb férfi: Ritter Márk, 
legfiatalabb nő: Gonda Jázmin 

A szerencse ezúttal egy jó  eredményt el
ért versenyzőnek kedvezett. A kerékpárt 
Kröhnung Helga nyerte.
A Várad-Futás eredményhirdetése után, 
egy nyúlfarknyi ebédszünet következett, s 
már kezdődtek i s ...

...a Város Napja 
délutáni programjai...
Egész nap a legkisebbeknek ingyenes lég
vár, körhinta vagy óriás csúszda biztosí
totta a szórakozást, a nagyobb gyerekek 
a PIFÖ Lovag-Játékában tehették próbára 
magukat, és bármely korosztály számára 
jó  kikapcsolódás volt a lovaskocsizás. 
Ebben az évben tizedik alkalommal töl
tötték meg sütő-főző társaságok a gyö
nyörű patakvölgyet, tizedik alkalommal 
mutatkoztak be helyi amatőr együttesek, 
a művelődési központ szakkörei a vár
kertben felállított színpadon. A program 
elején Friesz Péter kapott szót, hogy az 
általa szervezett történelmi verseny he
lyezettjeinek átadhassa megérdemelt dí
jaikat. A Nyugdíjasok Körzeti Egyesületé

nek asszonyai népdalokkal és néptánccal 
léptek fel, őket egy teljesen más műfajjal 
az Eurodance Tánsstúdió moderntáncosai 
követték. Először mutatkoztak be a társas
tánc csoport tagjai. Két éve jelentkezett 
annyi felnőtt, hogy Győrök Attila táncta
nár vezetésével a művelődési központban 
megindulhatott a tanfolyam, s azóta szá
mos táncot tanultak, ebből a give-ot, angol 
keringőt, salsa-t mutatták be.
A legkisebbek is állandó résztvevők a vá
ros rendezvényein. A Szivárvány Német 
Nemzetiségi Óvoda egyik csoportja ma
gyar táncokat mutatott be Breitenbach 
Antalné és Hegyi Anasztázia irányítá
sával. A Bognár Istvánná és Mártonná 
Fetzer Rita vezette csoport pedig német 
táncokat jártak. Őket egy látványos, zenés 
edzésforma, a Zumba bemutatója követte. 
Aki látta a bemutatót, nem csodálkozik, 
hogy a művelődési központban tartott jó 
hangulatú edzések egyre népszerűbbek. A 
néptánc oktatást a legkisebbeknél néhány 
hónapja Tóth Réka vette át, az ő vezetésé
vel az apróságok népi játékokat, mondó- 
kákát adtak elő.
Mesterné Magyar Andrea és Weintrautné 
Benács Zsuzsa harmadik éve tart szak
kört ép és sérült gyermekek mozgásfej
lesztésére. Azóta rendszeresen lépnek fel 
a rendezvényeken, minden alkalommal 
megmutatva, hogy mire képesek a tanít
ványok.
A Fordán Táncklub is várja próbáira bár
mely korosztályt. Táncosai a legkiseb
bektől a több éve táncolókig mutatták be 
Jagados Diána vezetésével műsorukat. A 
napot a Pécsváradi Big Band muzsikája 
zárta. A Wagner József vezette együttes 
zenével színesített tombolasorsolásával 
értek véget a Szent György Napok.

És azzal kezdtem eseménydús, mozgalmas 
április volt. Nagyon vázlatosan oldalakat 
töltöttem meg a hónap történéseivel, a 
rendezvénysorozat után már csak két nap 
volt vissza a hónapból, de azalatt megnyílt

egy családi és ifjúsági szolgáltató iroda a 
művelődési központban.
Remélem, nem találták túlzónak kijelen
tésem.

Bognár Gyöngyvér

Köszönet illeti mindazokat, akik munká
jukkal a rendezvények sikeréhez hozzá
járultak és köszönet mindazoknak, akik 
a rendezvényeket anyagilag, ajándékkal 
vagy bármely formában támogatták.

A borverseny támogatói:
Balla László, Tóka Szabolcs, Winkler 
és Társa, Pécsváradi Aranycipó 
KFT., Bánusz Ágota (Kócolló), 
Hungáriatakarék, Andrics Aliz, SZTIM 
Ékszer (Szabóné Tóka Ivett), Digistar 
KFT., Mecsek Drog KFT., Gazdabolt 
(Kuszter Józsefné), Várad-COOP, Koch 
Lajos, Lakatos Tamás, Balla Zoltán, 
Pécsvárad Coop- 5. sz. ABC,

A III: Várad-Futás támogatói:
Pécsvárad Város Önkormányzata, 
Pannonpharma KFT., Stall-Tech Bt., 
Máriusz Autósbolt, Digistar KFT., 
V-TESA Bt., Kodolányi János ÁMK, 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Pécsváradi Tankerület, Julianus 
Kávéház, Winkler Papírbolt, Bolko-Print 
KFT., Csizmadia László, Balla László, 
Rendőrség, Polgárőrség 

A Város Napja támogatói: 
Hungáriatakarék, Winkler Gabriella, 
Winkler György, Andrics Aliz, Mecsek 
Drog KFT., Máriusz Fodrászat, Digistar 
KFT:, Szalai Pékség, SZTIM Ékszer 
(Szabóné Tóka Ivett), CBA
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"Zengővidék" Családi Erőforrás Központ SZÉCHENYI TERV

SAJTÓ KÖ ZLEM ÉNY

Családi és Ifjúsági Szolgáltató Iroda nyílt Pécsváradon
A Tett-Hely Ifjúsági Egyesület által Pécsváradon létreho
zott Családi és Ifjúsági Szolgáltató Irodát 2013.04.30-án 
Dr. Bíró Ferenc polgármester úr nyitotta meg a városi 
művelődési központban.
A „Zengővidék'' Családi Erőforrás Központ című projekt 
keretében működő, komplex szolgáltatást nyújtó Csa
ládi és Ifjúsági Szolgáltató Iroda munkatársai hétfőtől 
péntekig, 8-18 óráig tartó nyitvatartási időben várják a 
helybeli és a kistérségben élő fiatalokat és kisgyermekes 
szülőket, családokat.
Az irodában lehetőséget biztosítanak E-Magyarország 
ügyintézésre, segítséget nyújtanak ifjúsági ügyek in
tézésében, felvilágosítással szolgálnak a kisgyermekes 
szülőket, családokat támogató ellátásokról, igénybe 
vehető kedvezményekről, segítséget nyújtanak önélet
rajzírásban, álláskeresésben, információt adnak ifjúsági 
programokról, pályázatokról. A program gazdái a legki
sebbekre is gondoltak. Amíg a szülők ügyet intéznek, a 
kisgyermekek az irodában kialakított barátságos játszó
sarokban tölthetik el az időt.

pályakezdők, és szeret
nének elhelyezkedni.

A munkaerő-piaci érvé
nyesülést segítő progra
mokon túl a projekt mun
katársai a nyár folyamán 
családi napokat is szer
veznek majd a kistérség 
településein. Ezeknek a 
közösségi napoknak a kul
turális és az egészséges 
életmódot népszerűsítő 
programjait úgy állítják 
össze, hogy a családok 
aprajának-nagyjának é l
vezetes és tartalmas szó
rakozást kínáljanak.

Bővebb információ: 
Kovácsné Pallós Boglárka,

Képünkön: Spirk Nikoletta pro
jektmenedzser, a logóverseny 
nyertes lógójával

szakmai vezető
A projekt keretében ingyenesen vehető igénybe men
tálhigiénés, életvezetési, jogi és munkaerő-piaci tanács
adás. A munkatársakkal előre egyeztetett időpontban 
szakképzett pszichológus, jogász, munkaerő-piaci ta
nácsadó áll az ügyfelek rendelkezésére.
Májusban ingyenes munkaerő-piaci tréningen vehetnek 
részt azok a 16-35 év közötti, Pécsváradon, illetve a 
kistérségben élő álláskeresők, akik hosszabb ideje nem 
dolgoznak gyermekvállalás vagy egyéb okok miatt, vagy

tel.: 20/400-3892
e-mail: zengovidek.kozpont@gmail.com

Tett-Hely Ifjúsági Egyesület 
székhely: 7624 Pécs, Szent 
István tér 17. 
e-mail:
tetthely.egyesulet@gmail.
com

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

06 60 638 638
HAGYARORSZAG MEGÚJUL

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

"Zengővidék" Családi Erőforrás Központ © SZÉCHÉNYI TERV

Munkaerő-piaci kompetenciafejlesztő tréning Pécsváradon

Első Munkaerő-piaci kompetenciafejlesztő tréning- 
jét szervezte a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület „Zengő
vidék" Családi Erőforrás Központ projektje keretében, 
2013. május végén, a Városi Művelődési Központban.

Az ingyenes képzésen azok vehettek részt, akik hosz- 
szabb ideje nem dolgoznak gyermekvállalás vagy egyéb 
okok miatt, vagy pályakezdők, szeretnének elhelyezked
ni, 16-35 évesek, és Pécsváradon vagy a pécsváradi kis
térségben élnek.
A program célja, hogy hozzásegítse a résztvevőket a 
munkaerő-piaci érvényesüléshez.
A szakképzett tréner vezette csoportfoglalkozásokon a 
résztvevők megtanulták, hogyan írjanak jó önéletraj
zot, álláskeresési technikákat sajátítanak el, fe lkészül
nek állásinterjúra. A szakember vezetésével a leendő 
munkavállalók feltérképezték a személyes és kapcsolati 
erőforrásaikat, az alkalmazott gyakorlatokkal fejlesztik 
kommunikációs, önérvényesítő képességeiket is.

Nyáron és ősszel további ingyenes tréningekre kerül majd 
sor, melyekre várják azok jelentkezését, akik szeretnék 
sikeresen megtalálni helyüket a munka világában.

További információ:
Személyesen a „Zengővidék" Családi és Ifjúsági Szolgál
tató Irodában (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ, 
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.) hétfőtől péntekig 8 
és 18 óra között.
Telefonon, e-mailben:
Bayerné Sipos Mónika: 06-20/456-5250 
László Miklós: 06-20/400-3894 
zengovidek.kozpont@gmail.com

Tett-Hely Ifjúsági Egyesület 
székhely: 7624 Pécs, Szent 
István tér 17.
e-mail: tetthely.egyesulet@ 
gmail.com

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség I 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

06 60 638 638 I
HAGYARORSZAG MEGÚJUL

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

mailto:zengovidek.kozpont@gmail.com
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
mailto:zengovidek.kozpont@gmail.com
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Tovább fejlődik a Kresz & Fiedler Műanyagfeldolgozó és Szerszámkészítő Kft.

A pécsváradi Kresz & Fiedler Kft., m int a megye egyik legdi
namikusabban fejlődő kisvállalkozása 1990-ben történt meg
alapítása óta ism ert és elism ert szerepet tölt be a műanyag 
fröccsöntés és a műanyag fröccsöntő szerszámkészítés terüle
tén. A szakmai körökben való megbecsültséget fémjelzi, hogy 
a cég életében tapasztalható folyamatos fejlődés elismeréseként 
a Kft. ügyvezetője, Kresz Erika illetve a vállalat maga is számos 
regionális, megyei és kamarai elismerésben részesült az elmúlt 
évek során, melyek közé tartozik például, hogy 2002-ben a 
Kft. elnyerte a Dél-Dunántúli M inőség Díjat a kis- és mikro 
méretű ipari kategóriában, 2010-ben pedig a cég ügyvezetője 
a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által a Baranya 
Megyei Innovációs D íjjal került kitüntetésre.

A Kft. életének egyik jelentős mérföldköve volt az a komplex 
beruházás és fejlesztés, melynek keretében a régi, alapítás óta 
fennálló üzemcsarnok került bővítésre és a fejlesztés eredmé
nyeként 2008. áprilisában került átadásra az új műanyag fröccs
öntő üzem, mérő és ellenőrző szobával, szociális blokkokkal, 
iroda helyiségekkel és nem utolsó sorban új alapanyagraktárral 
egy 959 m 2 alapterületű, két szintes, új épületben.
A folyamatos technológiai és infrastrukturális fejlesztés egy 
újabb lépcsőjeként jelenleg egy 250 millió Ft-os nagyságrendű 
telephelyfejlesztés zajlik a vállalatnál, mely kisebb részben álla
m i támogatásból, nagyobb részben önerőből kerül megvalósí
tásra. A cég szakmai elkötelezettségéhez híven, az innovációra 
nagy hangsúlyt fektetve mindig kiemelt szempontként kezelte 
a megrendelők követelményeinek teljesítését, de ugyanígy na
gyon fontos célkitűzésének tekintette a dolgozók igényeinek 
kielégítését is. így a fejlesztésre kerülő telephelyrészen követel
mény az eszközpark és a munkavégzési feltételek fejlesztése is. 
Ez a gyakorlatban a kor követelményeinek megfelelő, korsze
rű műhelykomplexum és raktárterület létrehozását, valamint 
a tervezési, előkészítési munkához szükséges irodakapacitás 
bővítését jelenti.
A kivitelezési munkálatok jelentős része m ár az elmúlt évben 
befejezésre került, melynek eredményeként a jelenlegi gyártó- 
csarnok bővítése révén új helyet kapott a cég szerszámkészítő

műhelye, valamint új, korszerű üzemrészbe költözött a kábel- 
kiöntő rész és kibővített kapacitással rendelkező készáru raktár 
került felépítésre. Jelenleg az új irodaszárny építési munkálatai 
vannak folyamatban, és még ebben az évben az út és a parkoló 
építéssel fejeződik be a kivitelezési tevékenység.

A fejlődés részeként a szakem bergárda bővítése - 
Új m unkalehetőségek

A jelenleg mintegy 56 fős munkavállalói létszámmal működő 
Kresz & Fiedler Kft. a folyamatos innovációra irányuló filozófi
áján alapulva nagy hangsúlyt fektet a megfelelő, a technológiai 
korszerűsítésekkel folyamatosan lépést tartó szakember gárda 
kiépítésére, a meglévő szakemberállomány bővítésére, folya
matos fejlődési lehetőségeket és hosszú távú munkalehetőséget 
kínálva és arra alapozva, így szívesen fogadja elkötelezett szak
emberek jelentkezését jelenleg kiemelten a minőségbiztosítás, 
szerszámkészítés és raktározás területén az alábbi pozíciók
ban:

- minőségbiztosítási asszisztens felsőfokú műszaki vagy szak
irányú végzettséggel
- szerszámüzemi gyártáselőkészítő m érnök gépészmérnök 
végzettséggel
- raktáros, árukiadó egy modern, vonalkód alapú 
nyomonkövethetőséggel, PDA-k segítségével működtetett 
raktárban
- CNC forgácsolók
- szerszámkészítők

A Kft. szívesen fogadja a jelenleg még tanulói státuszban álló, 
leendő szakemberek jelentkezését is. A cég nyitott a szakmai 
gyakorlatukat náluk elvégezni kívánó tanulók támogatására, 
így részt vesz a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási 
Műszaki Főiskolai Karával együttműködve az általuk felkínált 
duális képzésben is.

A Kresz & Fiedler Kff-ről bővebb inform ációk megtekinthetők 
a cég internetes honlapján, a www.kresz.hu címen.

V III. T ó p a r t i - F u t ó p a r t i

2013  április 7 .-én  vasárnap 
került sor a V elencei Tó kör 
futóversenyre. K ét pécsváradi 
futó, Sch eich  Tam ás és Fullér 
Z oltán  részvételével. Ez a nap 
valóban a futás szerelm eseié 
volt. 800  sportoló  teljesítette 
a távot köztük Kovács „Koko” 
István is. Itt m ind enki nyert, 
aki célba ért. E lnyerte az elis

m erést, hogy leküzdött 28  k ilom étert és elnyerte azt a 
csodálatos érzést, am it a gyönyörű környezet nyújtott. 
A verseny m ottó ja : N ézzünk e napon, az aszfalton kívül 
egym ásra is . . . ! ! !  A cél az volt, hogy ne az idővel, csupán 
„csak” a kilom éterekkel küzdjenek m eg a futók. Éppen 
ezért nem  is d íjazták  külön a leggyorsabbakat, hanem  
m inden célba érkező futó em lékérm et kapott és értékes 
tom bolatárgyakat sorsoltak  ki közöttük. M inél több ilyen 
töm egsp ort rendezvényre lenne szükség.

http://www.kresz.hu
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VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

Az 1964 óta április 11-én, József Attila szü
letésnapján megtartott jeles napon, a ma
gyar költészet napján országszerte rendez
nek felolvasó esteket, versmaratonokat, így 
tisztelegve a magyar líra előtt. A költészet 
népszerűsítésre a művelődési központ is 
versenyt hirdetett a településen és vonzás- 
körzetében. Minden évben az azévi jubile
um szerint választunk témát, idén ez vers 
kategóriában Romhányi József és Weöres 
Sándor költeményei, próza kategóriában 
az alsó korcsoportnak Janikovszky Éva,

felsős korcsoportban Gárdonyi Géza mű
veiből választott részlet volt.
Az előzetes válogatók után 34-en kerültek 
a művelődési központban megrendezett 
döntőbe. Az emeleti klubban alig fértek 
el a versenyzők és kísérőik, annak elle
nére, hogy a korcsoportokat külön-külön 
hallgatta végig az öttagú zsűri. Fenyvesi 
Jánosné, a zsűri elnöke értékelőjében örö
mét fejezte ki, hogy ilyen sokan vállalták 
a felkészülést és a megmérettetést, nagyon 
szép szavalatokat mutattak be a gyerekek.

Az irodalom, a versek ismeretének és a 
magyar nyelv ápolásának fontosságára 
hívta fel a figyelmet. Egyetlen ok miatt 
voltak kicsit csalódottak az értékelők, 
hogy Gárdonyi műveiből senki nem vá
lasztott.
Ezúton is köszönjük a zsűri tagjainak 
(Bognárné Auth Mária, Lantos Istvánná, 
Bősz Zoltánné, Fenyvesi Jánosné és 
Galambosné Fónai Éva) valamit a ver
senyzőknek és felkészítőiknek, szülőknek 
és pedagógusoknak a munkáját!

Eredmények:
1-2.osztályos korcsoport:

1. Zsáli Zoé 2.b
2. Vörös Boglárka 2.b
3. Buzádi Hanna l.b  és Kiss Fülöp l.a  

3-4.osztályos korcsoport:
1. Boris Bálint Bánk 4.b
2. Kőszegi Luca
3. Füller Darina 3.b 

5-6.osztályos korcsoport
1. Szabó Tamara 5.b
2. Kovács Bálint 5.c
3. Domonkos Tamás 

7-8.osztályos korcsoport
1. Vörös Blanka 8.b
2. Ömböli Gréta 8. b
3. Farkas Gergő 7.b

Disputa a várban
Március 28-án került sor a PIFÖ által megrendezett Vitatréningre, 
ami a pécsváradi várban zajlott, melyet Mikó Gábor a Demokrati
kus Ifjúságért Alapítvány képviseletében tartott. Az összeállított 
munkáját mindenki élvezte, többféle módon fejleszthettük a vi
takészségünket: játékos feladatok, csoportos illetve egyéni mun
kában. Négy fiatal vállalta, hogy kiáll az igazáért és beszédet tart 
egy értelmetlen témával kapcsolatban, mint például: „Parlament 
rózsaszínre festése” vagy éppen „Hegyet Szegednek” címmel. 
Ez a program segítségével sokan tapasztalatot és önbizalmat sze
reztek valamint gyarapították a szókincsüket. A retorikai eszközök 
használata, kezelése illetve alkalmazása fontos szerepet töltött be a 
feladatok megoldásában. Hasznos volt, mindenki élményekkel telve 
tért haza és várja a program folytatását.
A program a De
mokratikus Ifjú
ságért Alapítvány 
Szólj Bele! pályáza
ta segítségével jött 
létre.”
Irta: Hertrich Adri,
Panta Kamilla,
Schnell Bianka,
Füller Botond

Gobelin kiállítás
Május elején kiállítás nyílt pécsváradi, pécsi és komlói asz- 
szonyok (és egy férfiú) kezei alól kikerült gobelin képekből 
a művelődési központban. Mint az elmúlt években ezúttal is 
Gungl Lászlóné, Marika volt a szíve-lelke, szervezője a tárlat
nak. A kiállított munkákat Ömböli Béláné és Michl Józsefné 
személyében kéttagú zsűri nézte végig, értékelve a témát, 
színválasztást, elkészítés nehézségét, kidolgozottságot. A 
megnyitón Galambosné Fónai Éva szőtte gondolatait a go
belin eredtéről és a hímző-varró asszonyokról. A megnyitó 
előtt a megjelent nézők is szavazhattak, így a díjkiosztásra 
már a közönséges díjas al
kotás készítője is kiderült.

Eredmények:
1. helyezett: Baumann 

Lászlóné (Pécs)

2. helyezett: Kaiser 
Józsefné (Pécsvárad)

3. Cifra Imréné 
(Komló)

Közönség díj:
Moschnitzka Zsuzsanna
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Járási közbiztonsági egyeztető fórum
Dakos József, rendőr dandártábornok, megyei főkapitány tar
tott a járás polgármestereinek fórumot május elején a pécsváradi 
polgármesteri hivatal épületében. Bevezetőjében elmondta, hogy 
a közrend, közbiztonság nem rendőrségi termék, hanem közös 
tevékenység eredménye. Itt is utalt a média szerepére, de felhívta 
a figyelmet az állampolgári viselkedés fontosságára és a család 
szerepére.
A megye közbiztonsági helyzete jónak mondható, csak négy megye 
adatai jobbak, ráadásul a megyében 300 település található, más 
megyék 70-80 helységével szemben. Az elmúlt évi 14602 regisztrált 
bűneset, az azt megelőző 2011. évi 16434 esethez képest 11 %-os ja 
vulást mutat. Az elmúlt év közhangulatát borzoló eseteket taglalva 
elmondta, hogy a média „a siker leghalványabb ízét sem engedte”. 
Dakos József rámutatott, hogy 2007 óta minden emberölés tettesét 
elfogták, 50 bűnmegelőzési programot indítottak Baranya megyé
ben, a nyomozati eredményességben 4. helyen áll országosan. Ez 
utóbbi eredményt nagyban befolyásolja a sértetti közreműködés, 
az időben kapott információ sokban segíti a rendőri munkát. 
Büszkén mesélt a magyar, horvát és szerb rendőri szervek közötti 
kiváló trilaterális együttműködésről, amelyre pályázati forrást is 
nyert a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság. Jó ütemben folyik 
a Duna-Dráva közötti aknaszennyezett területek rehabilitációja. 
Röviden ismertetőjében kitért arra, hogy Baranya megyében 
1375 rendőr dolgozik, a komlói kapitánysághoz 141 fő tarto
zik. A pécsváradi őrsön az elmúlt évben Sárosdi Péter őrnagy 
személyében új parancsnok kezdett dolgozni, a rendőrőrsön 19 
rendszeresített státusz került kialakításra, azonban ez egyelőre 
feltöltetlen. Jelenleg 14 rendőr és egy közalkalmazott dolgozik 
az őrsön. Köszönetét fejezte ki a pécsváradi önkormányzatnak a 
rendőrőrs épületének felújításához nyújtott segítségért.
A pécsváradi területhez 1 város és 11 település tartozik, ebből 
kettőben (Erdősmecskén és Óbányán) nem történt az elmúlt évben 
bűneset. Összességében elmondható, hogy a térségben alacsony a

bűncselekmények száma.
A hozzászólásaikban a térség polgármesterei többen köszöne- 
tüket fejezték ki a rendőri munkáért, felhívva a figyelmet, hogy 
az alacsony bűnüldözési mutatók mellett „az elvárás fokozódik”. 
Dr. Wekler Ferenc, Mecseknádasd polgármestere hiányolta, hogy 
a felderített bűncselekmények eredményéről nem vagy keveset 
lehet tudni, pedig az a negatív érzéseket tompítaná. Szintén ő 
fogalmazott meg a kérdést a tapasztaltakról kábítószerrel való 
visszaéléssel kapcsolatban.
Mezey Mihály, Óbánya polgármestere elmondta, hogy a település 
bűnmentessége a rendőri jelenléten kívül egyrészt a polgárőrök 
aktivitásának köszönhető, másrészt, hogy az óbányai lakosok tör
vénytisztelők és a kistelepülésekre jellemzően figyelnek egymásra. 
Ugyanakkor a megnövekedett idegenforgalomban kapcsán meg
jelent nagyszámú ismeretlen kapcsán aggályát fejezte ki.
Dakos József a fórum lezárásakor bizalmat kért a rendőrökkel 
szemben. Beszélt több új intézkedésről, mely az állapolgárokkal 
való jó  kapcsolat kialakítását célozza. Ez utóbbi egyikével Pécsvárad 
lakosai is találkozhattak, amikor a utcán „sétáló” rendőrjárőrt 
láttak. A személyes kapcsolat célja a civilek és rendőrök közötti 
kölcsönös jó  viszony létrehozása.

A P éc s v á r a d i N ői Ka m a r a k ó r u s  r é s z t  v e t t  a  P é c s i Da l o s  Na p o n

Most a jó  meleg napsütésben, már szinte hihetetlennek tűnik, 
hogy 2013. március 18-án fagyos szélben, apró szemű hideg 
esőben gyülekeztek a koszorúzásra a szervezők és a meghívottak 
Pécsen az Apáca utcában. Az emléktábla megkoszorúzása után 
átsétáltunk Kodály Zoltán szobrához, ahol Dr. Kutnyánszky Csa
ba rektor helyettes méltatta Kodály Zoltán az irányú törekvéseit, 
hogy „Legyen a zene mindenkiéi”

A Pécsi Dalos Nap alkalmából a Leöwey Klára Gimnázium adott 
otthont a Pécs Baranyai Kórus és Zenekari szövetség által szerve
zett hangversenynek, melyen három kórus örvendeztette meg a 
közönséget és egymást az igényesen előadott művekkel.
A Pécsi „Leöwey Klára” Női kart, dr. Szabó Szabolcs vezette, a 
Komlói Munkáskórus élén Kunváriné Okos Ilona állt, a Pécsváradi 
Női Kamarakórust pedig dr. Kutnyánszky Csaba vezette.
A kinti zord időt gyorsan elfeledtük, ahogy felcsendültek az első 
kórusművek. Felemelő, baráti találkozó volt ez, ahol az összecsil
lanó tekintetek buzdították, elismerték egymást. Szívmelengető 
volt látni a régi ismerős arcokat és megismerni az újonnan, csat
lakozókat. Jó volt hallani, hallgatni egymást.
A hangverseny után a szervezők finom süteményekkel lepték 
meg a fellépőket. Ez a kis vendéglátás kitűnő alkalmat adott a 
beszélgetéshez ismerkedéshez. A régi emlékek felidézése, csak 
fokozta a hangulatot.
Méltó megemlékezés volt ez a nap, hiszen láttuk és éreztük, hogy 
a magyar dal él, él a mi szívünkben és a barátaink szívében is. 
Köszönjük a Kórus szövetségnek a meghívást, és a szervezőknek a 
szívélyes vendéglátást! A Pécsváradi Női Kamarakórus
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„Gyermekfejjel Hortobágyon”

„Gyermekfejjel Hortobágyon” 
címmel tartott előadást Badi 
Györgyi április közepén a mű
velődési központban. Ez a cím 
önmagában nem jelzi azt a 
megrázó élethelyzetet, melyet 
az előadó elszenvedett. Gyer
mekként élte át, hogy ormán
sági parasztcsaládjával együtt 
egyik napról a másikra a hor
tobágyi „Lenin tanya’-nak ne
vezett kényszermunkatáborba 
hurcolták, ahova aznap 384-en 
érkeztek. Elmondása szerint 

1950. júniusa és 1953. októbere között 175 családnak, 630 em
bernek jutott ugyanez a sors. A kitelepítettek nagy része, 65 %-a 
volt kis-és középbirtokos.

Az éjszaka közepén felvert családnak két óra alatt kellett minden 
olyan ruháját, eszközét, tárgyát összepakolnia, melyet magával 
vihetett, az akkor még ismeretlen úti célra. Az indoklás szerint „ 
a faluban való tartózkodásuk aggályossá vált”, nem tudták hova és 
nem tudták meddig kell elhagyniuk azt a települést, szülői házat, 
ahol addig éltek. A rájuk felügyelő rendőr jóindulatán és figyel
meztetésén múlt, hogy az akkor értékesnek tartott holmik mellé 
olyanok is kerültek, melyek a táborban később hasznosnak bizo
nyultak. Saját lovukkal, tehenükkel, kocsijukkal előbb a Vajszlói 
vasútállomásra kellett menniük, ahol marhavagonokba pakolták 
a többi kitelepített családdal együtt. Az egy nap és egy éjszaka

marhavagonba zárt utazás utáni megérkezésükkor a magukkal 
vihetett kocsit és állatokat a Bödönháti ÁG emberei elvitték, soha 
nem látták viszont.

Csecsemőtől az aggastyánig egész családok éltek a táborban, 
ahol egy juhhodály, egy katonai fabarakk, egy istálló, egy fészer, 
egy magtár állt rendelkezésre, ezeken felül a rendőrségi és a gaz
dasági irodaépület. Szinte nem volt orvosi ellátás, elégtelen volt 
az iskolai oktatás. (Ez utóbbit saját maguknak szervezték meg, 
egy érettségizett fiatalember kapta azt a feladatot, hogy a gyere
kekkel foglalkozzon.)

Az előadó elmondása szerint csodával határos, hogy a higiéni
ai feltételek legalapvetőbb hiánya ellenére -  nem volt fürdő, wc, 
egyetlen kút volt a táborban- nem tört ki járvány.

1950 és 1953 között 12 kényszermunkatábort hoztak létre a 
Hortobágy, Nagykunság és Hajdúság területén. 1953-ban Nagy 
Imrének köszönhetően oszlatták fel a táborokat. Badi Györgyi a 
tábori körülmények miatt megromlott egészségi állapota és egy 
jó  szándékú segítő közbenjárására akkor már a debreceni kór
házban volt, innen kísérte vissza egy rendőr, hogy a családjával 
együtt térhessen vissza Baranyába. Egész életében kereste az 
okokat és kereste a dokumentumokat, melyek ezt a három évet 
igazolják. Kutatásai során megdöbbenve kellett ugyanis tapasz
talnia, hogy a tőlük elvett hónapoknak hivatalosan sehol nincs 
nyoma, 2500 család közel 10000 ember tragédiájáról még azok
ban a falvakban sem tudnak, ahonnan elhurcolták őket. 
Könyveivel, előadásaival azt szeretné elérni, hogy az élő szemta
núk hiteles emlékezését, a valóságot megismerje a jövő nemzedé
ke. (B.Gy.)

TUDÁSVÁRAD
Prof. dr. Sári Mihály és Dr. Bíró Ferenc 
kezdeményezte, hogy jö jjön  létre egy 
olyan előadás- és beszélgetéssorozat, 
mely közérdekű témák feldolgozására 
neves előadókat, tudósokat hív meg. 
A sorozat célja nem csupán az isme
retszerzés, hanem egy olyan közösség 
kialakítása, mely a település életében 
fontos szerepet játszik.
A Szent Korona Pécsváradon cím 
mel invitálta az érdeklődőket április 
közepén a rendkívül szép meghívó 
dr. Tóth Zoltán József egyetemi tanár 
előadására. Némelyeknek talán csaló
dás, másoknak azonban érdekfeszítő 
újdonság volt, hogy az előadó nem 
művészettörténeti vonatkozásokról, 
hanem a Szent Korona tanról beszélt 
az érdeklődőknek.
A programot a dr. Kutnyánszky Csaba 
vezényelte Pécsváradi Női Kamarakó
rus műsora vezette be. A méltó han

gulatot az elhangzott dalok és egy le
nyűgöző kiállítás alapozták meg. Zalay 
Szabolcsnak köszönhetően, erre az al
kalomra megkaptuk azt a 28 nagymé
retű tablót, melyeket Szelényi Károly 
fotóművész fotóinak felhasználásával 
Csizmadia Lázsló grafikusművész ké
szített. (A meghívó is Csizi keze, vagy 
inkább lelke munkáját dicséri.)
A legtöbb figyelmet talán mégis az 
előadók elé kihelyezett koronamásolat 
kapta, melyet Rónai Attila ötvösmű
vész hozott és mutatott be a közönség
nek. Ez a hiteles és értékes másolat ke
rül méltó helyére a pécsváradi várban 
a nyár folyamán.
Az első alkalmat továbbiak fogják kö
vetni. Legközelebb június 21-én két 
közgazdász, Bogár László és Mellár Ta
más beszélget arról a pénzügyi útról, 
melyen az ország elindult, hitelekről és 
eladósodásról.
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Az ÉLM ÉN YVÁ R  
programajánlója

Ö röm m el értesítjük Pécsvárad lakóit és vendégeit, hogy befejeződtek 
a városközpontban a közösségi tér átalakítási és felújítási m unkái, 

elkészült a sétány.

Szeretettel hívunk m indenkit 

2 0 1 3 .  jú n iu s  1 5 -é n  1 7  ó r á r a  az

BDlÖBlltRAYiKlOQNNMteB
P ro g ra m : Dr. Bíró Ferenc polgárm ester köszöntője 

Eurodance pécsváradi táncosainak gálája 
FO R D Á N  pécsi és pécsváradi csoportjának  táncai 
R itm us és m ozgás csoport m űsora 
Zen Bu Kem po harcm űvészeti bem utató 
kerékpáros ügyességi bem utató,

és tovább folytatódik a gyűjtés Kopa M arci vakvezető kutyájáért

20  ó rá tó l ingyenes utcabál, m elyen a H A R O L D  Z en ek ar szolgáltatja
a talpalávalót

A m űsor változtatás jogát fenntartjuk!________________

JÚ N IU S

» 1. szom bat: LÓ -LO VA S-LO VA G  
Lovas felvonulás, lovasíjászat; 

lószerszám -vásár, lópatkolás, 
„lóverseny” a várkertben, 
lóism ereti és ügyességi verseny, 
lovagit torna

*  8. szom bat: Lovagok éjszakája 
Apródképző és bátorságpróba 

sok mulatsággal, a sárkányok 
vacsorájával és az óriások 
reggelijével kisfiúk és apukájuk 
számára. Vajon ki a bátrabb: apa 
vagy fia?

*  9. vasárnap: Apák Napja 
Közös játék  apával, papauzsi

» 9. vasárnap: Várvásár - 
ősterm elői piac, kézművesvásár, 
bolhapiac

*  13-15. csütörtök-szom bat: 
SZ Ü N ID Ő !!!

»  Végre vége!-program ok 
osztályok-tanároknak: játékos 
búcsúzás, a m aradék osztálypénz 
elköltése finom ságokra...

» 1 8 .  kedd, 18 óra: KápolnaKultúra

*  22. szom bat: M úzeum ok 
Éjszakája
Szent Iván éjszakáján 
a bátrak egy furfangos 
körútra indulhatnak a városi 
kiállításokhoz, végállom ás a vár. 
Itt zseblám pás várlátogatással, a 
term észet
boszorkánykonyhájával, 
tűzugrással, tánccal, muzsikával 
ünnepeljük a legrövidebb 
éjszakát.

*  23. vasárnap: II. Ifjú tehetségek 
Napja
Pécsváradi gyerekek és fiatalok 
kiállítása és gálakoncertje

»  28. péntek: Puttony H IT  R ock 
Zenekar koncertje  (eső esetén a 
m űvelődési házban)

(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

Thai-box

A küzdő szakosztály 2012.évi beszámoló
ja  szerint a legeredményesebb sportolók 
Shaolin Kung-fu kadett 2 korcsoportban 
Gojári Bíborka és Brandt Diána voltak. 
Előbbi az Északi formagyakorlat bajnok
ság 3. , a Déli formagyakorlat bajnokság
4. helyén végzett. Diána ugyanezeket a he
lyezéseket érte el, a két formagyakorlatban 
megcserélve, vagyis az Északiban végzett 
4., míg a Déliben a 3. helyen. Blazsekovics 
Ferenc edzőjük szerint annak ellenére na
gyon jó  az eredmény, hogy elmarad az el
múlt évekétől, mivel korcsoportot váltot
tak, és ennek következtében 15 éves fiúk is 
vannak a mezőnyben.
A Muay Thai bajnokság junior 1. korcso
portban 63,5 kg-ban Varga Szilárd a rang
lista 6. helyén végzett.
A kick boksz diák olimpia junior 1 kor
csoportban 57 kg-ban Dani Ádám végzett 
a 3. helyen.
Becker Noémi képviselte a szakosztályt ju 
nior 2 korcsoportban -55 kg-ban a WTKA 
Európa bajnokságon. Itt kick light sza
bályrendszerben 4. helyen végzett. Edzője 
a teljesítményt annak fényében különösen 
jónak értékelte, hogy Noémi első nemzet
közi versenyén az 55 kg-osok közé betett 
három 60 kg-os versenyző egyike ellen ve
szítette el a bronzmeccset.

PÉCSVÁRADI SPARTACUS 
SPORTKÖR HÍREI

Kézilabda szakosztály

Pécsvárad-Hévíz 22-30 (10-161

Pécsvárad: Pető, Szöllősi 1, Tóth M. 4, 
Kozsán 3, Gyenis 4, KERÉK 9, Horváth 1 

Csere: Sándor (K), Puskás, Rózsáné, 
Emmert, Miklós, Orsós A., Gebhardt 
Tisztességesen helytálltunk a volt NB I-es 
játékosokkal felálló vendégcsapat ellen.

Siklós KC-Pécsvárad 27-22 (17-12) 
Pécsvárad: Pető -  Kozsán 5, Tóth M„ 
Szöllősi 1, Gál 4, Kerék 8, Horváth 2 

Csere: Sándor (K), Rózsáné 2, Gyenis, 
Emmert, Orsós A., Miklós, Puskás, 
Gebhardt

Ma minden szempontból Kiscsapat vol
tunk, különösen a két „sípos” hölgy sze
mében.

Pécsvárad-Balatonszemes 22-24 (12-15)
Pécsvárad: Pető -  SZÖLLÖSI 3, Tóth 
M. 3, KOZSÁN 6, Gyenis 4, Kerék 2, 
Horváth 3

Csere: Sándor (K), Gál 1, Rózsáné, 
Emmert, Miklós, Orsós, Gebhardt,
Puskás

Kilenc kihagyott hétméteres, „színház
kedvelő” veszprémi bírók, kritikán aluli 
védekezés. Mi jöhet még?
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ÚJRADEFINIÁLTUK <J& 4» választás fogalmát!
Elindult ÚJ DIGITÁLIS 
csomagkínálatunk!

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 A95-Ft-tól!

PLarm a écfeft TUDASTAR

Btitárs HD® SUPER 
MAXPAK FILM BOX H

• f

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 feltüntetett 1 éves hűséges havidíj területi kedvezményes h a v id í j . ------W c T G v Ő Z n
A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon vagy a 1223-as telefonszámon. "  * 0/1

TOVÁBBI  INFORMÁCIÓ:  WWW.TARR.HU | TELEFON: 1223

Helyismereti Gyűjtemény 
fo ly ó ira ttá  r Pécs_

A Pécsváradi Spartacus Sportkör hírei

MEGYEBAJNOK: PÉCSVÁRAD

Megyei I. osztályú csapatunk másodszor 
is megnyerte a bajnokságot. Már 2 fordu
lóval a bajnokság vége előtt, a Boly elleni 
3:0-ás győzelemmel bebiztosította csapa
tunk 1. helyét a táblázat élén. Csapatunk 
mindvégig kiváló játékkal, minimális 
pontveszteséggel zárta az évet. Gratulá
lunk a CSAPATNAK!
Köszönjük, hogy hétről - hétre biztosí
tották 100-150 ember szórakozását, hogy 
győzelmeikkel örömet szereztek a szur
kolóknak és hírnevet a városnak. 
Németh Zsolt edző a következő játéko
sokkal ért másodszor is a csúcsra:

Kurucsai Kornél, Bánfai Gábor, Laki 
Gergely, Laki János, Krapecz Balázs, 
Szeifert Ákos, Dénes Gábor, Molnár 
Gábor, Németh Tamás, Farkas Bálint, 
Schvedics Zoltán, Dénes Sándor, Tóth 
Adrián, Varga Balázs, Völgyi Péter, 
Imrő Tamás, Csicskár Gergely, Prigli 
Gergely.
Akik a háttérből segítették a csapatot: 
Nagy Csaba, Szigeti Endre, Wágner Já
nos, a Sportkör vezetői és mindazok akik 
támogatást nyújtottak a csapatnak.

Köszönjük! Szép volt fiúk!

Pécsváradi Hírmondó 
A Pécsváradi Városi 

Önkormányzat havilapja

Megjelenik havonta, 800 példányban.

Felelős kiadó:

Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő: Bognár Gyöngyvér 

E-m ail:

pecsvaradi.hirm ondo@ gm ail.com

Hirdetésfelvétel: pecsvaradi. 
h irm ond o@ gm ail.com  

+ 36-72/ 465-123

Fülep Lajos M űvelődési Központ, 
7720  Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

Tel./fax: + 36-72/ 465-123 , E-m ail: 
m uvhaz@pecsvarad.hu

Tördelésszerkesztés és nyom dai 
m unkálatok:

V -T E SA  Bt., Pécsvárad
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