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„Négy évszak a Zengő alján”
Nagyi sütije verseny öt település 
részvételével

Csodálatos látvány és finom süteményillat fogadta május 31 -én a 
pécsváradi művelődési házba érkezőket.
A Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete az Egészséges Településekért 
Alapítvány pályázatán nyert támogatásból berendezte a helyi 
önkormányzat által kialakított teakonyhát.
A művelődési központot használó civil szervezetek, szakkörök, klu
bok, közösségek összejöveteleit ezentúl kulturált körülmények kö
zött, jól felszerelt konyha segíti.
Ez alkalomból került megrendezésre a NAGYI SÜTIJE verseny, 
melyen 12 pécsváradi, 2 erdősmecskei, 18 nagypalli, 9 fazekas- 
bodai, 2 lovászhetényi sütőasszony 47 féle finomsággal mutat
kozott be.
A remekműveket „szakértő” gyermekzsűri bírálta.
Az eredményhirdetést kóstoló követte, de bőven maradt még süti és 
torta a másnapi gyereknapra is. Az ügyességi játékok, aszfaltrajz 
verseny, vetélkedők és a Hangoló gyerekszínház előadása után a 
gyerekek megrohamozták a süteményes asztalt.
A nagyik örültek, hogy bemutathatták sütőtudásukat, a gyerekek 
pedig jóízűen ették az édességeket.
A kétnapos rendezvény létrejöttét támogatta: Pécsvárad Város 
Önkormányzata, az Egészséges Településekért Alapítvány, Me- 
csekvidéke Takarékszövetkezet, Nestlé Ice Cream Hungária Kft., 
Magyar Vöröskereszt Komlói Szervezete, Pécsváradi Ifjúsági Ön- 
kormányzat
A rendezvény szervezője, a pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egye
sülete köszönetét mond támogatóinak.

Szent Iván éjszakája
Június 21-én az északi félteke leghosszabb nappalát és leg
rövidebb éjszakáját élhetjük meg, ugyanis ezen a napon a Nap az 
égbolt legmagasabb pontján delel. A naptárcsúszás-naptárre- 
form miatt régen ez a nap 24-ére esett, Szent Iván éjszakájára. A 
nyári napforduló ünnepe ősi hagyományokra nyúlik vissza, me
lyek az életet, a termékenységet (kezdetét vette a termés be
takarítása) és a fény diadalát dicsőítették. Ezért gyújtanak szerte 
Európában tüzeket, máglyákat ezen az éjszakán.
Mivel az ünnep szimbolikája a fény és a világosság győzelmét 
fejezte ki a sötétség és a halál felett, az egyház is élt ezzel az 
eszközzel, és erre a napra helyezte Keresztelő Szent János 
születése napjának ünnepét (a többi szenttel ellentétben, akiknek 
mindig a mártírhalált szenvedésük időpontja az ünnep: ez Ke
resztelő Szent János esetében augusztus 29-e).
A nyári napforduló napja a Keresztelő születésének, december 
24-e, a téli napforduló napja a Megváltó születésének ünnepe. 
Június hónap másik neve Szent Iván hava, Keresztelő Szent 
János emlékére. Az Iván név ugyanis a régi magyar Jovános, Ivá- 
nos alakból, illetve a János névnek szláv formájából származik. A 
névjelentése Isten kegyelme, Isten kegyelmes.

Június 16-án több száz gyermek számára kezdődött meg a 
várva várt vakáció kistérségünkben. Kellemes, élményekben 
gazdag, balesetmentes szünidőt kívánunk valamennyiüknek! 
(Képünk a berkesdi óvoda ballagásán készült.)

Folyik a Dél-Dunántúli Akcióterv társadalmi egyeztetése
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2006. november 23-i ülésén - az ott megfogalmazott módosítási javaslatok átvezetésével - 
elfogadta a Dél-Dunántúli Operatív Program (továbbiakban: DDOP) végleges változatát. A dokumentumot december 6-án a Magyar 
Kormány is elfogadta, majd ezt követően a brüsszeli bizottságnak is benyújtásra került.
A DDOP alapján készül el a kétéves Dél-Dunántúli Akcióterv (DDAT). Az első két éves akcióterv a 2007. és 2008. év folyamán kiírásra 
kerülő pályázatokat megalapozó támogatási konstrukciókat tartalmazza, melyek egyrészt rögzítik az operatív program részletesebb 
szakmai tartalmát, másrészt meghatározzák a végrehajtás konkrét lépéseit, a programok és a pályázati kiírások tartalmi elemeinek 
összefoglalásával.
A DDAT társadalmi egyeztetése jelenleg folyik, ennek keretében mindenkinek lehetősége van arra, hogy véleményt nyilvá
nítson az Akciótervvel kapcsolatban.
A Kistérség lakói, vállalkozásai, civil szervezetei észrevételeiket elküldhetik a Kistérségi Irodának a zsofia@zengoalja.hu címre, vagy 
közvetlenül a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek, a ddrft@dsdrft.hu címre. Az Akcióterv legfrissebb változata elérhető a 
www.deldunantul.com oldalon.
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A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsa 2007. május 29-én tartotta leg
utóbbi ülését. A következő témákat tár
gyalták a megjelentek:
♦ Előkészítés alatt álló projektek:
Dr. Wekler Ferenc, a Társulás elnöke beve
zetőjében elmondta, hogy a II. Nemzeti Fej
lesztési Terv kapcsán egy hét éves ter
vezési időszak elején állunk. Hangsúlyozta, 
hogy rendkívül fontos a jelenlegi előkészítő 
munka, mivel a következő hetekben dől el, 
hogy milyen fejlesztési lehetőségekkel ren
delkezhet a kistérség. A Kistérség az elő
készítési, tervezési szakaszban a követ
kező területekre helyezi a hangsúlyt:
1. Hidasi Vegyiművek projekt, mely az 
érintett terület kármentesítését, majd azt 
követően egy barnamezős beruházást 
takar. Elsődleges feladat a környezeti kár 
megszüntetése. Az erre vonatkozó pro
jektet már korábban beadták, 1,5 milliárd 
forint értékben. A kármentesítést az új 
beruházások követnék. Ennek érdekében 
Bonyhád várossal együttműködve az 
általuk elnyert ipari park cím kiterjesztésén 
dolgoznak, amelyhez állami területek 
kiváltására, megvásárlására, azaz terület- 
szerzésre van szükség. A végső cél, hogy a 
Bonyhádi Cementgyártól a Hidasi Vegyi
művekig terjedő terület Ipari Parkká váljon. 
A projektek regisztrálásához szükséges 
elő-megvalósíthatósági tanulmányok, 
amelyek a projekt leírását tartalmazzák, 
már elkészültek.
2. Kistérségi Szociális Mintaközpont kiala
kítása Mecseknádasdon (erről lent részle
tesen)
3. Belvízrendezés
A 27 településre (köztük 14 baranyaira) 
kiterjedő projekt indokoltságát támasztják 
alá az elmúlt hetek esőzései, melynek 
következtében több településen jelentős 
vízkárok keletkeztek. A projekt gazdája a 
Bátaapáti Térsége Területfejlesztési Tár
sulás, mely célul tűzte a csapadékvíz-elve
zető rendszer kiépítését az érintett telepü
léseken. A beruházás keretében sor 
kerülhetne azon vízfolyások iszaptalanítá- 
sára, melyeken még nem voltak lényegi 
beavatkozások. Ezen kívül vannak olyan 
szakaszok is, ahol az iszaptalanítás nem 
elegendő, ezért itt részleges illetve teljes 
mederburkolást tervez a Társulás. Termé
szetesen minden vízfolyás mentén tervezik 
a part menti területeknek a rendbehoza
talát, valamint a szükséges mértékben a 
települések árokrendszerének felújítását is. 
A projekt tervezett összköltsége 13,5 mil
liárd forint. A beruházás elvi vízjogi enge
délyezési terveit a Bátaapáti Társulás el
készítette, a tervek engedélyeztetése folya
matban van.

♦ Kistérségi Szociális Szolgáltató Köz
pont és Pécsváradi Mentőállomás
A napirendi pontok kapcsán Dr. Wekler Fe
renc tájékoztatta a tagokat, hogy Mecsek- 
nádasd Önkormányzata megterveztette a 
jelenlegi Idősek Otthona emelt szintű bent
lakásos szociális otthonná való bővítését. A 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium tájé
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koztatása alapján a régióban lehetőség nyí
lik a geriátriai ágyszám növelésére. A Mi
nisztérium munkatársainak javaslatára az 
önkormányzat kidolgozott egy komplex pro
jektet, amely az idősek részére kialakítandó 
emelt szintű ellátás mellett rendelkezik 
geriátriai ágyakkal és magában foglalja a 
kistérségi járóbeteg-ellátást. Az önkor
mányzat a kidolgozott projekt tervét be
nyújtotta a régióhoz. A Tanács ezt követően 
tárgyalta a Pécsváradi mentőállomás kér
déskörét. Zsáli János, Pécsvárad polgár- 
mestere elmondta, hogy az Országos Men
tőszolgálat (OMSZ) azzal kereste meg 
Pécsvá-rad önkormányzatát, hogy a 
kormány 30 millió forintot biztosít a men
tőállomás megvalósítására, ha az érintett 
települések a másik 30 millió forintot hoz
záadják. A kiviteli terveket az OMSZ ké
szíttette és ők kapták meg az építési en
gedélyt is.
Mivel mentőállomás létesítésére önállóan 
nem találtak pályázati lehetőséget, javaslat 
hangozott el a fenti két projekt összekap
csolására, amely több szempontból is elő
nyös lenne. Egyrészt ily módon a kistérség 
pályázati forráshoz juthat a pécsváradi 
székhelyű kistérségi mentőállomás önerő 
költségeinek fedezésére is, emellett létre
jöhet egy kistérségi szintű korszerű, komp
lex szociális és egészségügyi szolgáltatási 
rendszer. A két projekt összevonását a pá
lyázat is lehetővé teszi, mivel nem zárja ki 
azt, hogy egy komplex projekt különböző 
helyszíneket egyesítsen. Mivel az OMSZ- 
nél azt a tájékoztatást kapták, hogy a 30 mil
lió forint hozzávetőlegesen egy évig rendel
kezésre áll, további tárgyalásokra van le
hetőség mentőállomás megvalósítása ér
dekében. Megvizsgálják, hogyan lehet ki
bővíteni az ellátási kört, bevenni a kistérség 
kimaradt településeit; hogyan lehetne 
komplex projektet létrehozni; milyen for
rásokból biztosítható a szükséges önerő.

♦ Beszámoló a közmunka-pályázatról
A Társulás közel 35 millió forint támogatást 
nyert a Szociális és Munkaügyi Minisz
térium 2007. évi közmunka pályázatán. A 
közmunka program keretében foglalkoz
tatott 48 fő 2007. május 7-én állt munkába 
és december 6-ig fáradoznak a települések 
szépítésén, a közterületek karbantartásán. 
A projekt keretében már megtörtént az esz
közök beszerzése, melyeket a Társulás 
Munkaszervezete kiosztott az önkormány
zatoknak.

♦ Hivatásforgalmú kerékpáros közleke
dés megteremtését célzó pályázat
A pályázat Bonyhád városával közösen 
készül, Mecseknádasd és Hidas lakóit érin
tené: a cél az, hogy a Bonyhádi Zománc
gyár és majdan a Hidasi Vegyiművek terü
letén létrejövő vállalkozások dolgozói ke
rékpárral tudjanak munkába járni. A beru
házás keretében kiépítendő szakasz része 
a Pécsváradi Kistérséget átszelő, Mar- 
tonfától Hidasig húzódó kerékpárút há
lózatnak. A Társulás a kistérségi kerék
párút hálózat kiépítésére 2005 óta rendel

kezik kész tervekkel. A program Bonyhá- 
don, Hidason, Mecseknádasdon belterü
leten kerékpárút kiépítésével, külterületen 
burkolat-felújítással valósulna meg a 
Közútkezelő Kht. segítségével. A pályáza
tot a tulajdonviszonyok rendeződése után 
nyújtják be.

További témák röviden:
- A Cégbíróság bejegyezte a Zengővidék 
Fejlesztéséért Közhasznú Alapítványt. Az 
Alapítvány célja a helyi önkormányzatok 
feladatkörében a megfelelő saját forrá
sokkal nem rendelkező települések vonat
kozásában gondoskodni az egészséges 
ivóvíz ellátáshoz, a megfelelő csatorná
záshoz, a kommunális hulladék kezelé
séhez és megsemmisítéséhez szükséges 
létesítmények megvalósításáról, a telepü
lésfejlesztés elősegítéséről, az oktatás 
ellátásáról.
- A Baranya Megyei Önkormányzat pécs
váradi általános iskolája jelezte, hogy 2007. 
szeptemberétől további 20 óra logopédiai 
ellátást tud vállalni. Az intézmények a 
társulás irodájában adhatják le igényeiket.
- A Tanács határozatban döntött arról, hogy 
a jövő évi költségvetése tervezése során 
létrehoz egy alapot a kistérségben lévő 
kulturális, oktatási és sport jellegű tevé
kenységek támogatására.
- A kistérség turisztikai referense, Van 
Groeningen Irén beszámolt arról, hogy az 
Európa Kulturális Fővárosa projekt felve
zető programjai keretében 2008-ban mű
vészeti és egészség témában lehet pá
lyázni. A pályázatok 80 %-os támogatást 
élveznek. A benyújtási határidő: 2007. 
június 30. Bemutatta a javasolt prog
ramokat, melyeket a tanács továbbgon
dolásra javasolt. Kérték, hogy elsősorban a 
meglévő programok kistérségi program- 
sorozatba fűzésére helyezzék a hangsúlyt. 
Az érintettekkel való egyeztetés után vég-

A hidasi Önkormányzati 
Óvoda felvételt hirdet 

üres álláshelyre,
2007. szeptember 1-jei 

kezdéssel.

Jelentkezni önéletrajzzal 2007 
augusztus 10-ig, az óvoda 

címén az óvodavezetőnél lehet. 
7696 Hidas, Petőfi u. 2. 

Tel/Fax: 72/457-134.

Logopédusi vagy 
gyógytestnevelői vagy német 

nemzetiségi óvodapedagógusi 
végzettség előnyt jelent.



Megyei Vadásznap
A Pécsváradi Kistérség sikerei

Kistérségünkből a Gátradülő Vt. is részt vett a 
Megyei Vadásznapi Rendezvényeken. Idén 
Hetvehely község rendezte ezt a rangos 
eseményt. Mayer Mihály megyéspüspök ce
lebrálta Hubertusz-mise után Gráf József me
zőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter kö
szöntötte a megjelent több száz vadászt és ér
deklődőt.
Az egész napos rendezvénysorozat a főző
verseny megnyitásával kezdődött, de volt soly- 
mász, agarász, íjászbemutató is. A vadászok 
egymás közt versengve megrendezték a szar
vasbőgő-, a kürtös-, a bor- és pálinka-, va
lamint a főzőversenyt is.

Társaságunk eredményei kimagaslóak:
Borverseny: 1. hely+külön díj: Kreutz András (Pécsvárad) Pálinkaverseny: 1 hely: Szabó 
János (Szellő) Főzőverseny: 3 hely: Gulyás József, Szabó György (Szederkény) 
Kistérségünk elnökének, dr. Wekler Ferencnek és Pécsvárad polgármesterének, Zsáli Já
nosnak támogatásával ez a rendezvény 2008 júniusában Pécsvárad városában kerül meg
rendezésre. Ezért tapasztalatszerzés céljából a rendezvényre eljött Van Groeningen Irén, 
kistérségünk turisztikai referense, de vendégeink között volt még dr. Wekler Ferenc is kis
fiával, valamint a Csillag Ferenc és Makk Károly a Mecseknádasdi Vt. képviseletében. Ajö
vő évi Vadásznap megrendezéséhez nagy összefogásra és együttműödésre lesz szükség 
kistérégünk települései között.

Horváth János Gátradülő Vt. vadászmester

Labdarúgók látogatása
Néhány napra kistérségünkbe látogatott az 
SV Lohhof labdarúgó csapata. Sajnos, a 
pécsváradi labdarúgók a bajnoki és kupa- 
mérkőzések miatt nem tudták vállalni a ba- 
rátáságos küzdelmet, ezért erre Szeder
kényben került sor. Részt vettek viszont a 
Pécsvárad utolsó hazai meccsén és ün
nepélyes bajnokavatáson, ahol kedves 
gesztusként az unterschleissheimi sport
kör elnöke F. Eisenschenk is köszöntötte a 
bajnokot.

Tanulmányút
Július elején Wolfgang Christoph meghí
vására Papp Éva és Baumann Tímea, a 
zengővárkonyi iskola tanítói Unter- 
schleissheimba utaznak, hogy megismer
kedjenek az ottani iskolarendszerrel, is
kolatípusokkal. A hasznos és érdekes 
látogatásra már második alkalommal kerül 
sor, tavaly a II. Béla Középiskola tanára, a 
mecseknádasdi Gungl Lívia kapott hasonló 
meghívást az unterschleissheimi múzeum 
igazgatójától, aki egyúttal városi képviselő 
is.
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ERZSÉBET
Közmunka pályázaton nyert lehetőség
Közmunka program keretén belül két 
munkanélkülit foglalkoztathat a falu Petro- 
vicsné Méhes Krisztina és Csonka Lajos 
személyében. Ök ketten napi 8 órában 
dolgoznak: csinosítják, parkosítják falun
kat. A 7 hónap alatt előre meghatározott 
feladatokat, munkákat végeznek el. 
Bízunk benne, hogy egy rendezett faluban 
az emberek hangulata és közérzete is jobb 
lesz.

„A Virágos Baranyáért”
Falunk is indult „A Virágos Baranyáért” nevű 
pályázaton. Virágokat, cserjéket, kisebb fá
kat vásároltunk, amit már ki is ültettünk. Ez 
sajnos kevés a jó eredmény eléréséhez, 
ezért kérem a falunk lakosait, lehetősége
ikhez képest parkosítsák, virágosítsák por
táikat.
Itt szeretném felhívni a falu lakóinak figyel
mét, hogy meghirdetjük A Falu Legvirá
gosabb, Legrendezettebb Portája nevű 
versenyt, amit független zsűrivel bíráltatunk 
majd el. A helyezetteket díjazni fogjuk. 
Tegyük szebbé környezetünket!

A ravatalozó felújítása
Pályázaton nyert pénzből készült el a ra
vatalozó előtti tér díszburkolata. Az épületet 
újra vakoltuk és festettük. Az épület nyugati 
oldalán kiszáradt és kivágott örökzöldek 
helyére ősszel földlabdás fákat ültetünk, 
melyeket a felújítást végző Bólyi Cseme
tekert KFT-től kapunk ajándékba. Köszön

jük a gyors, precíz és szakszerű munká
latokat!

Horváth János polgármester

NAGYPALL

A június 4-i felhőszakadás utáni állapot

Községünket az elmúlt időszak csapa
dékos időjárása nagy megpróbáltatá

soknak tette ki.
Május 5-én, 22-én, június 4-én és 5-én fel
hőszakadás következtében nagy mennyi
ségű sár és iszap öntötte el a Petőfi utcát a 
hozzá tartozó árkokat és a helyi védettségű 
közmosó-forrást. A helyreállítás költségeire 
vis maior támogatást nyújt be az önkor
mányzat a Ddrft-hez. Ez a jelenség az el
múlt években sajnos gyakoribbá vált, így az 
Önkormányzat 2004-ben elkészítette a bel
területi vízrendezési terveket, mely megol
dást jelentene, hiszen a nagy vízgyűjtő- 
területről a községünkbe érkező vizeket 
kezelni lehetne, és pem öntené el az utcá
kat, a kerteket, néhol a melléképületeket. A 
vízrendezés megvalósításához várjuk a 
pályázati kiírást, mert önerőből egy ilyen 
nagy volumenű beruházást nem tudunk 
megvalósítani.

SZELLŐ
A civil szervezetek és a testületi tagok szer
vezésében szellői gyerekekkel, fiatalokkal 
és szülőkkel úgy határoztunk, hogy közös 
kiránduláson veszünk részt. A harang
lábnál szomszéd községből jött kirán
dulókkal sportos öltözetben találkoztunk, ki 
hátizsákban, ki pedig sportszatyorban ho
zott üdítővel és szendviccsel a társakat kí
nálva jó hangulatban vágtunk neki a három 
órás gyalogtúrának.
Első állomásunk a volt tanyák melletti 
Nadrágvölgynek nevezett forráshoz ve
zetett, melyet egy vállalkozó alakított ki kul
turált környezetté. Sajnos a tél folyamán a
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piknik céljából telepített padokat, asztalt, 
ismeretlenek eltulajdonították, úgy, még a 
szabadtéri tűzhelyet is szétdúlták. Jó volt 
hallani a társaság kezdeményezését ab
ban, hogy közös összefogással egy meg
beszélt időpontban, az egyébként is szép 
környezetben levő pihenőhely helyreállí
tásban közreműködnek.

A fotóikon a kirándulók egy csoportja

Rövid pihenés után a csodálatos völgyben 
folytattuk utunkat dél irányába, majd a 
végállomás a Máriakéméndhez tartozó 
"Sloszberik" volt, ahol találkoztunk egy 
másik irányból érkező szellői lakótársakkal. 
A kör-nyezet bejárása után, pihenés és 
kellemes társalgás közepette, délután 
elindultunk ha-zafelé.
Kellemesen elfáradtunk, véleményünk az 
volt, hogy ismét találkozunk, mert jó volt az 
együtt töltött idő.

Szondi Imre

MARTONFA
Először az eddig megírt pályázatokról sze
retnék beszámolni. Az elsőt 2006 november 
elején adtuk be füves labdarúgópálya 
létesítésének céljából. Sajnos nem nyer
tünk, de elkezdtük a pálya kialakítását. A 
Pécsváradi Vízmű gépe végezte el a föld
munkát. Már csak a kapuk és a védőhálók 
elhelyezése, tereprendezés a pálya 
szélein, valamint a füvesítés és fák ültetése 
van hátra.
A következő pályázat a falugondnoki busz 
lett volna. 6500000Ft-ra pályáztunk volna. 
Heteket készültünk, tájékozódtunk az 
interneten a falugondnoki intézményről, 
felvettük a kapcsolatot a Baranya Megyei 
Falugondnokok Szövetségével, falugyű
lésen kértük és kaptuk meg a Martonfán 
élők többségének támogatását, elkülö
nítettük a szükséges önerőt a 2007. évi 
költségvetésben, előkészültünk a pályázat 
megírására, de az utolsó pillanatban a ki
írók ideiglenesen visszavonták a pályá
zatot. Valószínűleg az év második felében 
írják ki újra, akkor könnyebben indulhatunk, 
mert a feltételeket biztosítottuk a pályá
zaton való részvételhez.
A fűkasza-pályázaton is indultunk, de saj
nos nem nyertünk. Itt egy nagy teljesít
ményű bozótvágóra és védőfelszerelé
sekre lehetett pályázni, 1000 fő alatti kiste
lepüléseknek 200000Ft értékben. Nagy 
szükség lenne egy új fűkaszára, mert a

jelenlegi már alkalmatlan nagyobb területek 
kaszálására.

A Pécsváradi Kistérség szervezésében 
vettünk részt a Közmunkapályázaton. 
Megírtuk a Martonfára vonatkozó részt, 
egyeztettük a szükséges szerszámokat és 
munkaerőt. A pályázaton nyertünk és 2007. 
május hetedikétől- december hatodikéig két 
dolgozó (Gradwohl Tímea, és Eigner Ró
bert) nyírja a füvet, gondozza a közterü
leteket, kijavítja a vízelvezető árkokat. A 
községnek nem kell bért és járulékokat fi
zetnie, az igényelt szerszámoknak is csak 
az áfáját kell kifizetni.
Pályázatot nyújtottunk be céljellegű de
centralizált támogatásra a művelődési ház 
fűtéskorszerűsítése céljából. A rendel
kezésre álló keret felosztásáról tartott 
kistérségi tárgyaláson - hosszas alkudozás 
után- 1 442 919 Ft-ot sikerült kialkudni a 
gázfűtés bevezetésére.

Sikerült megvalósítani az orvosi rendelő 
gázfűtését. Üzembe helyezték, műkö
dőképes. Télen nem kell fagyoskodniuk a 
betegeknek, sem az egészségügyi sze
mélyzetnek.
Megoldódott az ebéd kihordása Marton
fára. Jelenleg a Gesztenyés Vendéglő 
(Pécsvárad) menüjét fogyaszthatják az 
ebédet rendelők. Aki szeretné igényelni, az 
forduljon a polgármesterhez.
Martonfa szépítésében is sokan segítenek. 
Virágokat ültettek a buszfordulóba, a 
buszmegállókba, az orvosi rendelőhöz, az 
önkormányzathoz virágládákat helyeztek 
ki. A buszforduló összetört betonelemeit ki
cseréltük.
Reméljük, jó hangulatú rendezvényeket
sikerült szerveznünk. Ezek a Mikulás
ünnepély, szilveszteri bál, gyerekek far
sangi bálja, nőnapi bál, gyermeknapi ve
télkedő.

Legközelebbi terveink között szerepel a 
focipálya befejezése, a játszótér kerí
tésének elkészítése, a kereszt körüli kerítés 
felállítása, a temető kerítésének rendbe
tétele, a templom kerítésének kijavítása, az 
önkormányzat külső és belső festése, a 
Hársfa utca esős időben is járhatóvá tétele, 
utcanév táblák beszerzése.
Terveink megvalósításához minden se
gítséget köszönünk.

Vörös Attila polgármester

ÓBÁNYA
Nyertes pályázatok:
-A  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi
nisztérium motoros fűkasza beszerzésére 
200 ezer Ft támogatást ítélt meg.
- A Német Kisebbségi Önkormányzat 100 
ezer Ft támogatásban részesült a Magyar 
Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Közalapít
ványtól az Öreg -temetőben lévő „malenkij 
robotnak" is emléket állító kereszt felújí
tására.

Benyújtott pályázat:
- Óbánya község Önkormányzata pályá
zatot nyújtott be a Magyar Nemzeti Etnikai 
és Kisebbségi Közalapítványhoz „Anya
nyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység” 
témakörben.

A képviselő-testület Együttműködési 
Megállapodást írt alá a Baranya Megyei 
Falugondnokok Egyesületével a baranyai 
aprófalvak bemutatásának előkészítésére 
és a baranyai vidék értékeinek feltárására a 
Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 
programban.

Óbánya község lakossága 2007. július 13- 
14-15-én testvérkapcsolati látogatásra
utazik az ausztriai ST. Maréin bei Graz-ba.

Az Óbányai Német Kisebbségi Önkor
mányzat és Óbánya Község Önkormány
zata április 30-án pörkölt főzéssel egybe
kötött Majálist rendezett. A lakosság fel
ajánlásából befolyt összeget teljes egé
szében az Öreg -temetőben lévő kereszt 
felújítására fordítjuk. Köszönjük a támo
gatást!

APÁTVARASD
2007. május 4-én az önkormányzat szer
vezésében anyák napi műsort tartottak, a 
műsort az ófalusi óvodások színesítették.

Képünk pedig a június 10-én, a kultúrháznál 
megrendezett gyereknap hangulatát idézi 
fel.

KÁTOLY
Május 7-től december 6-ig a kistérségi köz
munkaprogram keretében 2 fő közhasznú 
munkás foglalkoztatására nyílt lehetőség. 
Kollár Zsolt és Hajdú Imre a két alkalmazott, 
akik Juhász Gábor közcélú alkalmazottal 
együtt igyekeznek a település közterületeit, 
intézmények környékét rendben tartani, 
kaszálni. Nagyon sok a tennivaló, amit igye
keznek megfelelően elvégezni.

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat „Főz
zünk együtt a kátolyi pincesoron” cím
mel kezdeményezett rendezvényt május 
28-án, Pünkösd hétfőn.
Reggel 9 órakor már sürgés-forgás volt a 
pincesoron, a főző csapatok azon igye
keztek, hogy az ő főztjük legyen a legfino
mabb. 8 csapat fogott neki a főzésnek a
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bográcsok és grillezők körül. Közben na
gyon vidám hangulatú beszélgetések bor
kóstolgatás, kuglizás zajlott. Igen sok el
származott látogatott el az eseményre, ami
nek nagyon örültünk. 13 órakor indult a 
szakértő zsűri az elkészült ételek kósto
lására. A zsűri elnöke Lövik Tamás fősza
kácsmester volt. Nagyon nehéz dolga volt a 
zsűrinek, mivel többféle nagyon változatos 
ételek kerültek főzésre, és ezeket kellett 
zsűrizni.
Két csoportban díjaztak, mely alapján az el
ső csoportban Szenjai Ferenc gombás 
lecsója, Divják Tamás csevapja és Zsdrá- 
lyevics János halászléje kapott díjat.
A második csoportban Erdorf Zoltán 
grillezett hússal, Molnár János pincepör
költtel és Siflis Olivér csevappal kapott díjat. 
Egyébként minden főzőcsapat egy üveg 
vörösbort és konyharuhát kapott jelké
pesen a részvételért. A díjkiosztásra a Fa
lupincénél került sor a nagyszámú részt
vevők körében. Elöljáróban Divják Antalné 
polgármester asszony köszöntötte a jelen
lévő vendégeket és kátolyiakat, reményét 
fejezte ki, hogy ez a nagysikerű rendezvény 
jövőre is megrendezésre kerül.

Az esemény bázishelye a falupince és kör
nyéke volt, a díjkiosztás után minden asz
taltársaság tamburazene mellett elfogyasz
totta a finom ebédet, amit főzött és utána 
mindenki kedvére töltötte el a délután hát
ralevő részét a gyönyörű környezetben lévő 
pincesoron.

Gugán Józsefné Horvát Kisebbségi 
Önkormányzat Elnöke

Június 4-én felhőszakadás zúdult a falura 
és környékére. A hatalmas erejű iszapos 
áradat károkat okozott a kertekben, ud
varokban, vízelvezető árkokban, utakon.
Az Önkormányzat megtette a bejelentést a 
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Fel
ügyeletre. A károk helyreállítására Vis Maior 
pályázatot nyújtunk be.

FAZEKASBODA
Úrnapja a fazekasbodai Német Önkor
mányzat kiemelt ünnepe. Az idei évben két 
napos volt a program, hiszen 9-én a falunap 
keretében került sor a játszótér átadására. 
Gál Zoltán polgármester megköszönte min
dazoknak, akik segítettek az építkezésben, 
támogatták a játszótér megvalósítását. A 
Családvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársával átadták a gyermekeknek a

játszóteret. Családi és kerékpáros ügyes
ségi versennyel és kézműves foglalko
zással folytatódott a nap, amit követett a 
népszerű foci körmérkőzés Nagypall-Szi- 
lágy-Fazekasboda között. A délutáni kul
turális program fellépői:
Mohács Tájbó csoport, Dance modern tánc, 
a sombereki fúvósok és tánccsoport, Kátoly 
gyermek-néptánccsoportja és bemutat
kozott a geresdlaki Pacsirta Kórus, akik 
nemrég alakultak. A napot utcabál zárta, 
melyen a zenét a székelyszabari Háhner 
házaspár szolgáltatta.
Másnap délután 14 órakor Úrnapi körme
nettel zárult a kétnapos ünnep.
Köszönet a támogatóknak: Aranycipó Kft., 
Mangold Szikvíz, Pesti-Békefi Hús Kft., 
Egészséges Települések Alapítvány, Gerst 
János volt fazekasbodai lakos, Cseke Zol
tán villanyszerelő mester.
Végül köszönet minden fazekasbodai lakó
nak, aki valamiben is segített!

Úrnapjára a geresdlaki Egyházközség fel
szereltette a katolikus templom végleges 
hangosítását. A költségeket, 120 ezer fo
rintot, teljes mértékben állták. A hívők ne
vében köszönjük!

PÉCSVÁRAD
Elkészült a főutca díszburkolatú járdájának 
első szakasza: a buszmegállótól a Dózsa 
György utca kereszteződéséig.
Rövidesen azonban újabb járdaépítésre 
kerül sor: a Vár utca rendkívül rossz minő
ségű járdái kapnak friss aszfaltburkolatot.

Hínár nélkül a Dombay-tó
Az önkormányzat elvégezte a tóban a hí
nárvágást és a mederkotrást, a tavat bérlő 
vállakozó pedig a környezetét rakta rendbe, 
így tiszta, vonzó körülményekkel várja a 
Dombay-tó a nyári vendégeket. Ugyancsak 
a Dombay-tó mellett, az Ifjúsági Táborban 
elkészült az önkormányzat finanszíro

zásában a díszkapu, mely igényes kiala
kításával remekül illik az utóbbi években 
példásan rendben tartott, idén fel is újított 
táborhoz. A díszkapu Szabó László pécs- 
váradi szobrász munkája (Képünkön).

Megújult a Családsegítő és Gyermek- 
jóléti Szolgálat Dózsa Gy. utcai székhelye. 
Az önkormányzat finanszírozásában kívül- 
belül kifestették-mázolták az épületet, 
felújították a kapukat és új járdát építettek 
az udvaron. A már régóta esedékes felújí

tásnak nemcsak a szolgálat munkatársai és 
a segítségért a környező településről be
térők örülnek, hiszen itt tartja rendszeres 
összejöveteleit az Anonim Alkoholisták 
Klubja és a Szociális Kerekasztal is.

Két hétre bezárta kapuit a Tanuszoda, 
hogy az egyéves garanciális bejárás után a 
szükséges javítások elvégezzék. Egyúttal 
az éves karbantartási munkálatokra is sor 
került. Ezúton tájékoztatjuk az úszni sze
rető olvasókat, hogy egy sikeres pályá
zatnak köszönhetően a pécsváradi 
Tanuszoda 2007. december 31-ig minden 
vasárnap kedvezményes, 150,- forintos 
belépőjeggyel látogatható minden korosz
tályszámára!

Diákok polgármesteri fogadáson
Kilencedik alkalommal fogadta Zsáli János 
polgármester a Kodolányi János Általános 
Iskola legjobb, legeredményesebb diákjait 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 
Azok a gyermekek kapnak minden évben 
meghívást, akik a tanév során valamilyen 
tantárgyból kimagasló eredményt értek el, 
megyei és országos versenyeken szere
peltek sikerrel. Idén 38 alsós és 37 felső 
tagozatos diák érdemelte ki a meghívást. 
Az ünneplőbe öltözött tanulók fegyel
mezetten hallgatták polgármester úr gratu
láló szavait, majd vidáman „rohamozták” 
meg a terített asztalt. Búcsúzáskor minden 
meghívott gyermek egy Pécsvárad mo
nográfiát vehetett át polgármester úrtól. 
Immár negyedik éve, a fogadás keretében 
adja át Zsáli János alapító az Erdősi Tibor 
Baráti Kör díjait is. Évfolyamonként egy- 
egy gyermek kaphatja meg a Szondi Jó- 
zsef-díjat a matematika, illetve a Dr. Péter 
Károlyné-díjat a magyar nyelv és irodalom 
tantárgyban nyújtott kimagasló teljesít
ményéért. A díjakat a két örökemlékű tanár 
özvegyei adták át.
Az idei díjazottak: Becker Bálint, Walter 
Anna, Petrovics Tamás, Ömböli Gréta, 
Hock Norbert, Poller András, Becker Nor
bert, Szilágyi Fruzsina, Tolnai Gréta, Jéhn 
Márk, Kungl Nóra, Simor Kamilla, Mosch- 
nitzka Ádám, Pongrácz Edina, Knyúr Petra. 
A diákokkal együtt tanáraikat is jutalmazza 
az Erdősi Tibor Baráti Kör. A matematika 
tanításában nyújtott kiváló munkájáért Er
dősi Tibor-díjban részesült Göblné Né
meth Piroska és Molnár Józsefné. Szintén 
Erdősi Tibor-díjat kapott a magyar nyelv és 
irodalom, illetve az olvasás, nyelvtan és 
fogalmazás tantárgyak magas színvonalú 
oktatásáért Gungl Lászlóné és Lantos Ist
vánná.
A hagyományoktól eltérően ezúttal még egy 
díjat kiosztottak: a közelmúltban elhunyt 
Erdélyi Zoltán emlékére. Erdélyi Zoltán ter
vezte az általános iskola Tavasz utcai épü
letét, s többek között ezért a munkájáért is 
részesítették Ybl Miklós-díjban. Zsáli János 
megemlítette: remélték, hogy az épület 
nagy felújításában is számíthatunk segít
ségére, de a sors sajnos közbeszólt. Emlé
kére a Kodolányi János Általános Iskola 
rajzpályázatot ír ki. Az alsó tagozatosok 
részére „Az én játszóterem” címmel, a felső
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tagozatosok részére pedig két témakörben: 
„Pécsvárad jellegzetes épületei”, illetve 
„Ilyennek képzelem az új iskolát". A legjobb 
alkotások késztőit (két-két évfolyamonként) 
Erdélyi Zoltán-díjban részesítette a Baráti 
Kör: Brandt Bálint, Tamicza Bence, Gyenis 
Dóra, Abelovszky Barna. A pályázati mun
kákból kiállítás nyílott a művelődési köz
pontban.
Az oklevél mellé könyvutalványokat kaptak 
a díjazottak, valamint az óvoda és a zene
iskola is. Zsáli János elmondta, hogy a Ba
ráti Kör idén 180.000 forint értékű könyv- 
utalványt osztott szét a jutalmazottak kö
zött.
Itt számolunk be egy országos sikerről. A 
közelmúltban rendezték Mezőtúron, a Kaán 
Károly Természetismereti Verseny orszá
gos elöntőjét. Az ünnepélyes megnyitón 
Kaán Károly családja is képviseltette magát 
A verseny 3 napos volt. Baranya megyét 
Kungl Nóra, a pécsváradi Kodolányi János 
Általános Iskola 6. b osztályos tanulója 
képviselte. Terepismereti versenyben a 2. 
helyen végzett, az összesített versenyben 
végül a 4. helyet szerezte meg. Felkészítő 
tanára: Major Józsefné. Gratulálunk!

„Tíz éves a Gyermekvédelmi Törvény”
Ezzel a címmel nagy sikerű konferenciát 
szervezett június 7-8-án Pécsvárad Város 
Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium, va
lamint a Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke, dr. Hargitai János 
támogatásával.
A gazdag szakmai program közel négyszáz 
érdeklődőt vonzott az ország minden pont
járól. Örömmel hallgattuk a pozitív vissza
jelzéseket, melyek a szervezést és az 
előadások színvonalát egyaránt dicsérték. 
Az első napi munka után kellemes foga
dáson pihenhették ki fáradalmaikat vendé
geink, majd táncbemutató, táncház, és a 
rezesbanda szórakoztatta őket.
Pécsvárad összes szálláshelye megtelt, és 
sok résztvevő búcsúzott azzal, hogy mie
lőbb visszatér családostul!
Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal 
hozzájárultak e két nap sikeréhez!

PEREKED
Az önkormányzat sikeres pályázaton 
200.000,- forintot nyert parlagfű-irtásra.

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása 
nem kímélte Perekedet sem. Az esőzések 
elmosták a Szőlőhegy utat. A károk helyre 
állítására vis major pályázatot nyújtott be 
az önkormányzat.

BERKESD
A berkesdi óvodában 2007. június 1-én tar
tották az óvodások évzáróját, és a leendő 
első osztályosok ballagását. Már hagyo
mány, hogy az évzáró alkalmából rajz
kiállítást szerveznek az óvodások egész évi 
munkáiból, ezáltal mindenkinek, akit ér

dekel, lehetősége nyílik bepillantani az 
óvoda munkájába. Az évzárón és a kiállítás 
megnyitóján jelen volt Bókay Endre, Ber- 
kesd országgyűlési képviselője is, aki édes
ségcsomagokkal ajándékozta meg az óvo
dásokat.

A berkesdi óvodába 48 gyermek jár, az 
intézményben június 7-én tartották meg a 
gyermeknapot. A legnagyobb sikert a gyer
mekek körében a légvár és a görgős csúsz
ka aratta, melyeket Bókay Endre, Berkesd 
országgyűlési képviselője biztosított szá
mukra. Nagy siker volt a konyhás nénik által 
külön nekik sütött lángosokból készített 
füzér kezek segítsége nélküli elfogyasztása 
is.

A berkesdi általános iskolában júniusi 6-án 
tartották az évzárót, és azt követően a 
ballagást. A ballagó nyolcadik osztályban 
14 tanuló van, közülük 2 fő gimnáziumban, 
8 fő szakközépiskolában, 4 fő szakmun
kásképző iskolában tanul majd tovább.

Az intézményfenntartó társulás úgy ha
tározott, 2007. szeptemberétől a berkesdi 
óvodában beindítja a német nemzetiségi 
oktatást. Az óvodában már három éve ta
nulnak a gyermekek német nyelvet, ezért a 
nemzetiségi oktatás nem lesz teljesen új 
dolog az óvodában. Az általános iskolában 
3 éve indult el a német nemzetiségi oktatás. 
Az óvodai kiterjesztéssel teljesebbé válik a 
gyermekek nyelvtudása.

A Berkesdi Német Önkormányzat 80 ezer Ft 
pályázati támogatást nyert, melynek se
gítségével szeptembertől féléves német 
nemzetiségi tánctanfolyamot indítanak 
majd az iskolában. A gyerekek tanfolyamra 
való jelentkezését folyamatosan várják. A 
színvonalas táncoktatás érdekében 3 pe
dagógus kívánja elvégezni a Leöwey Gim
názium által szervezett német nemzetiségi

táncoktatói tanfolyamot.
A Berkesdi Önkormányzat 1.878 ezer Ft 
TEKI pályázati támogatást nyert a bel
területi buszvárók telepítésére, illetve cse
réjére. A pályázati támogatás segítségével 
telepített buszvárókban, a meglévő 3 meg
állóban kulturált körülmények között vára
kozhatnak majd az utazni vágyók. A meg
valósítást az önkormányzat saját kivitele
zésben végzi majd, a pályázati támoga
táshoz így is 787 ezer Ft önerőt kell bizto
sítania. Aberuházás az idei évben elkészül.

A Berkesdi Önkormányzat vis maior pá
lyázatot nyújt be a Dél-Dunántúli Regio
nális Tanácshoz, mivel a háromszor egy
mást követő heves esőzések következ
tében a falu alsó részét vastag iszapréteg 
borította el. A felhalmozódott iszapréteg 
kikotrását és elhordását saját erőből el
végezni az önkormányzat nem tudja. A 
legutóbbi esőzés következtében 3 magán
házba is betört a víz és iszap, de ezek 
kármentesítéséhez a vis maior támogatást 
nem nyújt.

ÓFALU

Ófalu Önkormányzata az idei évben immár 
13. alkalommal rendezte meg a Falunapi 
ünnepséget, melynek különlegessége az 
volt, hogy a rendezvény most kétnapossá 
fejlődött.
Az első napon, június 9-én a hagyományos 
folklórműsor, az esti tűzijáték és a bál 
szórakozatta a megjelenteket, majd a má
sodik napon rendezték meg az Első Sós
kifli és Perecsütő versenyt, melynek ke
retét szintén kulturális műsor szolgáltatta. 
Ófalu Község Önkormányzata a rendez
vény keretében díszpolgári címet adomá

nyozott Dr. Kaltenbach Jenőnek, a nemzeti 
és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési
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biztosának, aki Ófalu szülötte (képünkön). 
Az Önkormányzat ezúton is szeretné ki
fejezni köszönetét a fellépőknek, a támo
gatóknak, valamint azoknak, akik segítettek 
a rendezvény lebonyolításában.

MECSEKNÁDASD
Elkészült a Felső Temetőhöz és busz
megállóhoz vezető korlát. A lakosok és Me- 
cseknádasd Önkormányzata ezúton kö
szönik a Vállalkozók Mecseknádasdi Egye
sületének a hozzájáruló támogatását és 
munkáját.

Mecseknádasd önkormányzata pályázati 
forrásból és saját erőből beszerezte 2007. 
május hónapban a Német Nemzetiségi Táj
ház borászati eszközök kiállítási anya
gát. A kiállítást 2007. augusztusában a Ná- 
dasdi Búcsúnapok alkalmából nyitjuk meg.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk. 
2007. június hónapban Mecseknádasd 
Önkormányzata a Dél-dunántúli turisztikai 
régióban megvalósuló regionális jelentő
ségű, turisztikai hatással rendelkező Kul
turális, Gasztronómiai és Sportrendez
vények, Rendezvénysorozatok megva
lósítása tárgyban, Mecseki Vígasságok 
2007-2008. címmel pályázatot nyújtott be. 
Pályázatunk célja, hogy a Nádasdi 
Búcsúnapok, a Mikulás-napi pincejárás és 
a Borverseny rendezvényeink megszer
vezésére pályázati támogatást nyerjünk el. 
Mecseknádasd Önkormányzata 2006. 
március hónapban pályázatot nyújtott be a 
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebb
ségekért Közalapítványhoz anyanyelvű és 
hitéleti programok témakörében. A 
SchlossBURGthetaer című pályázati 
program megvalósítására 200.000.- (Kettő- 
százezer) Ft támogatást nyertünk, ame

lyet a 2007. augusztus 18. napján tartandó 
várszínházi előadásra kívánunk fordítani.
A mecseknádasdi Német Kisebbségi Ön- 
kormányzat 2006. március hónapban pá
lyázatot nyújtott be a Magyarországi Nem
zeti és Etnikai Kisebbségekért Közala
pítványhoz anyanyelvű és hitéleti prog
ramok témakörében. A Nemzetiségi éle
tünk tegnap és ma című pályázati program 
megvalósítására 100.000.- (Egyszázezer) 
Ft támogatást nyert a kisebbségi önkor
mányzat, amelyet a 2007. november és 
december hónapban tartandó német nyel
vű Kulturális Programsorozat megrendezé
sére fordítanak.

LOVÁSZHETÉNY
Az elmúlt időszak csapadékos időjárása 
teljesen elmosta a Pusztakisfalura ve
zető utat. Az önkormányzat forrásokat ke
res a rendbetételére.

K Ö Z Ö S S É G I  É L E T

ZENGŐVÁRKONY
Nyert a Tojásmúzeum!
VENDÉGBARÁT MÚZEUMOK: A látogatók 
internetes szavazatai alapján a zengővár- 
konyi Míves Tojás Gyűjtemény és a szek
szárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum nyer
te meg a vendégbarát múzeumok idei ver
senyét.
Ezt Kovács Miklós, az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) fő
osztályvezetője jelentette be. A 2007 Ven
dégbarát Múzeuma Programban a láto
gatók egy hónapig szavazhattak az inter
neten az általuk legjobbnak, legbarátságo
sabbnak ítélt múzeumokra. A játék 
keretében több mint ötezren osztották meg 
a magyarországi múzeumokkal kapcso
latos tapasztalataikat.
Az országos jelentőségű kulturális intéz
mény kategóriában első helyen a zengő- 
várkonyi Míves Tojás Gyűjtemény, má
sodik helyen a budapesti Terror Háza Mú
zeum, harmadik helyen pedig a Magyar 
Természettudományi Múzeum végzett.
A regionális jelentőségű kulturális intéz
mény kategóriában a szekszárdi Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum nyerte el a legjobbnak 
járó elismerést. A kiskőrösi Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeum második helyen végzett, 
a sarródi Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpont pedig a harmadik lett a 
vendégbarát múzeumok között.
A Magyar Turizmus Zrt. és az ÖTM turisz
tikai szakállamtitkársága által meghirdetett 
program díjazottjai 1,5 millió és 250 ezer 
forint közötti pénzjutalmat kapnak, amelyet 
marketingtevékenységre használhatnak 
fel. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 
folyamatosan nő a múzeumlátogatók szá
ma, ami azt mutatja, hogy megkerülhe
tetlen, alapvető kulturális intézmények a 
magyar társadalom életében a múzeumok. 
2006-ban összesen 11 millió 680 ezren 
voltak kíváncsiak a kulturális intézmények

kiállításaira. A látogatók 34-35 százaléka 
diák, ezért a szaktárca külön hangsúlyt fek
tet a jövőben arra, hogy a lehető legjobban 
bevonják az iskolai oktatásba a múze
umokban őrzött kulturális örökséget és 
kincseket.
Szeretettel gratulálunk a zengővárkonyi 
Míves Tojás Gyűjteménynek és „szülőa
nyjának”, Nienhaus Rózsának! További si
keres működést és sok-sok látogatót kí
vánunk!

Bősz Patrícia, Tourinf. Iroda,Pécsvárad

HIDAS
Sikert aratott az I. Pünkösdi Népi Fesz
tivál Hidason

A szépszámú vendégsereg és az össze
állított műsorokért kapott gratulációk alap
ján a szervezők egyértelműen sikeresnek 
értékelik a Hidason első ízben megren
dezett Pünkösdi Népi Fesztivált. A ren
dezvény több célt szolgált. Egyrészt a sok
színű kulturális hagyományokkal rendel
kező helyi és környékbeli népesség szo
kásait szerették volna feleleveníteni, más
részt a Pünkösd népi hagyományait is ápol
ni akarták. Mivel az őszi Hidasi Bányász
napok is egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend, a hidasi aktívák egy másik „falu
nappal”, egy teljes egészében kulturális 
jellegű fesztivállal is szerettek volna hagyo
mányt teremteni. A kitűzött időpont nem volt 
véletlen. A bányásznapi vigadalommal
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ellentétben a szervezők ezúttal az év első 
felében gondolkodtak, ráadásul a tavasz 
vége volt az az időszak, amikor a múlt szá
zad közepén a betelepített székelység egy 
közösségbe „kényszerült" a helyi sváb 
többségű lakossággal. A helyi jellegze
tességeket így kiválóan lehetett ötvözni a 
pünkösdi népi hagyományokkal. Ez a kez
deményezés párosult azzal a szándékkal, 
hogy a Hidasi Tájházért Egyesület régóta 
szeretné aktívabbá, a helyiek által is 
kihasználtabbá tenni a község híres táj
házát. Ehhez egy népi jellegű rendezvény 
kiváló alkalomnak bizonyult, így az időpont 
kitűzése után a helyszín is hamar biztossá 
vált. A Pünkösdi Népi Fesztiválon egyéb
ként nem csak színpadi műsorok hosszú 
sora volt látható, de népi mesterségek be
mutatóját is megtekinthették az odaláto
gatók. Sőt, a fafaragó pavilonban a ven
dégek maguk is faraghattak maguknak egy- 
egy díszes szuvenírt. A bábszínház, a sza
badtéri színház, a zenés műsorok, a nép
táncok és a táncház mellett mindenképpen 
meg kell említeni a fesztivál gasztronómiai 
különlegességét, hiszen a déli órákban 
mindenki kedvére válogathatott a három
féle - székely, sváb és felvidéki hagyomá
nyok szerint elkészített -  káposztás ételek
ből. Az egész napos rendezvényt este Pün
kösdi bál zárta.

Az Óvoda beszámolója:

Intézményünkben színes programokkal 
zártuk a szorgalmi időt:
Május 25-én a már hagyományossá vált 
nagyszabású gyermeknap, melyen kör
hinta, tűzoltó autó, habparty, kézműves te
vékenységek, jégkrém várta jelenlegi és 
leendő óvodásainkat.

Május 31-én Nagyváradi Lajosné, Ági 
óvónénitől nyugdíjba vonulása alkalmából 
ünnepi műsorral búcsúztak a gyerekek és 
kollégák.
Június 1-jén a Csurgó zenekar kíséretével, 
néptánccal kezdődött a nagycsoportosok 
ballagási műsora. A program a Katica 
csoportosok bankettjével folytatódott. Jú
nius 2-án a Csiga csoportosok családi ki
ránduláson vettek részt Dunaszekcsőn. 
Június 8-án pedig bankettet szerveztek. 
Június 09-én a Süni csoportosok a váraljai 
parkerdőbe szerveztek egész napos csa
ládi programot.

A nyári óvodai életet is változatos prog
ramokkal tesszük tartalmassá, /kirándulás, 
vonatozás, lovas kocsikázás, pancsolás 
stb/.
Július 23-tól augusztus 31-ig tartó nyári 
szünetben megújul óvodánk épülete és ud
vara egyaránt. Szeptember 1-jén sok sze
retettel várjuk óvodás gyermekeinket.

Dévai Margit óvodavezető

K Ö Z Ö S S É G I  É L E T

LOVÁSZHETÉNY

Május 27-én, Pünkösd vasárnapján gye
reknappal egybekötött majálist rendezett 
a helyi Polgárőr Egyesület a sportpályán, 
melyen voltak gyerek- és felnőttprogramok 
egyaránt. Volt itt főzés, kispályás foci, 
gyöngyfűzés, talicskatoló verseny, lángos- 
evő, sör- és tejivó verseny, sárkányere- 
getés, és még sok minden más, ami a kör
nyékbeli településekről is vonzott vendé
geket. Délben ebéd, babgulyás és vegyes
pörkölt várta a korgó gyomrúakat. Délután 
futballmérkőzéssel zárult a nap programja. 
A helyiek győzelme szépen koronázta a na
pot: Megye II. Lovászhetény-Székelysza- 
bar3:0
Lovászhetényi Polgárőr Egyesület (L.P.E.)

Madarak és Fák Napja Pusztakisfalun
Ezt a rendezvényt immár ötödik alkalommal 
rendezte meg a „Pusztakisfaluért” Egye
sület. Szekeres Tibor és barátai ismét re
mek programokkal várták az egyre na
gyobb számban érdeklődő gyermekeket és 
kísérőiket. A hat iskolából érkezett ven
dégeink mellett családok, baráti társaságok 
is velünk töltötték május utolsó szombatját. 
Madárgyűrűzés, természetvédelmi tanös
vény, kőzetek és ásványok vizsgálata, erdei 
akadálypálya, kerékpáros ügyességi ver
seny, íjászat, kung-fu bemutató-hogy csak 
néhányat említsünk a gazdag kínálatból!
A főzőverseny vándorserlege -  melyet az 
elmúlt évben a nagypalli iskolában őriztek -  
mostSzebénybe került.

Mindazokat, akik jól érezték magukat ve
lünk és mindazokat, akik most kaptak ked
vet programjainkhoz, szeretettel várjuk 
július utolsó szombatján is, amikor az üveg
fúvás technikáját is megcsodálhatják.

„Pusztakisfaluért” Egyesület

MARTONFA
Gyermeknap
Május 27-én vasárnap tartottuk meg a 
gyerekek ünnepét falunkban. Délelőtt 10 
órakor kezdődött ügyességi kerékpár- 
versennyel. A győztes Váradi Richárd, má
sodik Váradi Gergő, harmadik Hock Tamás 
és Dani Ádám lett holtversenyben. A 
legjobb lányversenyző Vörös Blanka a ne
gyedik helyen végzett, de a legfiatalabbakat 
képviselő Fazekas Máté is ügyesen hajtotta 
végre a versenyfeladatokat.
A banánevő versenyen a bekötött szemmel 
etetőknek sikerült összemaszatolniuk 
társaik arcát, mielőtt azok megették volna a 
banánt. Afelnőttek is kedvet kaptak ehhez a 
játékhoz. Végeredményeké .csoport 
I.Bábics László-Hock Tamás, 2.Hock Hel- 
ga-Takó Nóri, 2. Schváb Ninetta-Osváth 
Dalma. 2.csoport I.Hock Norbert-Hock 
Helga, 2.Safranyik László-Mészáros Krisz- 
tofer, 3.0sváth Dalma-Schváb Ninetta.
A kötélhúzó versenyben most a gyengébb 
nem bizonyult erősebbnek a férfiakkal 
szemben. Győztes lánycsapat: Takó Nóra, 
Schváb Ninetta, Hock Helga, Osváth Dal
ma, Farkas Mira.
A lángosevésben aztán a fiúk visszavágtak. 
I.Hock Norbert, 2. Hock Tamás, 3. Váradi 
Márk.
Evés után jó egy kis mozgás, következett a 
zsákbafutás. A két korcsoportban itt is a fiúk 
remekeltek. A 12 év alattiak: I.Hock Nor
bert, 2. Mészáros Dávid, 3. Dani Ádám. A 12 
év felettieké.Váradi Márk, 2.Hock Tamás, 
3. Bábics László.
Ajátékos táncversenyben -holtversenyben- 
négy első helyezett lett. Osváth Gabi- Tóth 
Niki, Vörös Blanka-Takó Nóri, Farkas Maja- 
Farkas Lajos, BábicsAdri-Györkő Norbi.
A játékos vetélkedők karaoke énekléssel 
értek véget.
Martonfa Község Önkormányzata köszö
netét mond a szervezésben és a sikeres 
lebonyolításban résztvevő szülőknek, 
nagyszülőknek, fiataloknak. Külön köszö
net a finom lángosért Mészáros Sándor- 
nénak és Tóth Sándornénak, a szerve
zésért Szlipcsevics Zsuzsának, az ízletes 
süteményért Linkné Erzsikének, a kiváló 
palacsintáért Farkasné Csémi Gabri
ellának, a hangosításértTóth Imrének.

Vörös Attila polgármester

FAZEKASBODA
Fazekasboda nagymamái 9 fővel ne
vezetek be a május 31-én rendezett „Nagyi 
sütije” versenyre. Többségük a „Recept
klub” tagjai. Ez a klub egyébként külön- 
díjban részesült. Rájuk mindig számíthat az 
önkormányzat, a januárban megtartott 
kistérségi ülésre is ők készítették el a sok 
finom rétest. Gratulálunk!
Másnap a gyermeknapi programon a „ba
ba-klub" teljes létszámban, összesen 19 fő 
ment el a közös rendezvényre, nézték meg 
a bábszínházát, és kóstolták végig a sok 
finomságot.
A Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének fa-
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A lakók egy része elsajátította a levelezés 
technikáját, valamint betekintést nyerhettek 
az Internet világába. A német Belügyminisz
térium pályázatán nyert két számítógépet 
lakóink nagy lelkesedéssel vették birto
kukba, ahol a zenehallgatással, játékok 
használatával, az e-mailküldés lehetősé
gével kibővült a gyerekekkel való kapcso
lattartás, valamint a szabadidő hasznos 
eltöltésének eszköztára intézményünkben!

Pünkösdi kakaspaprikásfőző-verseny

6. alkalommal rendezte meg a kakas- 
paprikásfőző-versenyt a Kelet- Mecsek 
Gyöngyei Falusi Turisztikai Egyesület pün
kösdvasárnap. 112 kakas főtt közel 90 bog
rácsban. Ezt a hagyományos mecsekná- 
dasdi ételt zsűri értékelte. Az érdeklődőket 
egész délután kulturális műsor szórakoz
tatta.

PÉCSVÁRAD
15 éves partnerkapcsolatát ünnepelte a 
Pécsváradi Alapfokú Művészeti Iskola 
és a Niederstetteni Zeneiskola.
Ez alkalomból Apaceller József igazgató és 
kollégái: Mosonyi Katalin fuvola együtt
esével, Kreszits Margit klarinét együttesé
vel és Wagner József rézfúvós együtte
sével három napos németországi utazáson 
vettek részt. E rövid idő alatt az együttesek 
két koncertet adtak. Egyiket a városban 
felállított több száz főt befogadó sátorban a

körében töltik el. Az udvaron felállított 
pavilonok alatt még a hirtelen jött eső sem 
zavarta meg a vidám hangulatot!
Köszönet a segítőknek!

Müller Jenőné intézményvezető

Befejezéséhez közeledik az Idősek Ott
hona lakói számára a számítógépes tan
folyam

zekasbodai klubja elkezdte a klub kert- 
helységének kialakítását, hogy időben 
elkészüljenek az október 6-án tartandó 
közös programra. A „Négy évszak a Zengő 
alján” c. programsorozat részeként itt tartja 
közös Idősek Napi programját a résztvevő 
négy település, Pécsvárad, Zengővárkony, 
Nagypall és Fazekasboda. Az Egészséges 
Településekért pályázat keretében erre az 
egyesület 200 ezer Ft-ot nyert.

KÁTOLY

Horvát népszokás hagyományát őrizve 
pünkösd első napján, május 27-én délután 
13 órakor gyülekeztek a lányok, a „krá- 
lyicék" a művelődési háznál. Innen indultak 
házról-házra, énekelték jókívánságaikat. 
Az ének után a ház asszonya megaján
dékozta a krályicekat, megköszönve jókí
vánságaikat.

MECSEKNÁDASD
Családi nap az Idősek Otthonában 
Közel 90 fő részére főzték a babgulyást a 
mecseknádasdi Gondozási Központ dol
gozói június 2-án az intézmény kertjében. 
Az Idősek Otthona lakói és azok hozzá
tartozói részére megrendezett családi nap 
immár hagyománnyá vált az intézmény 
életében, amikor az otthon lakói az egész 
napot gyermekeik, unokáik és dédunokáik

Kátolyi, szellői, erzsébeti, kékesdi és má- 
riakéméndi gyermekek valamint az őket el
kísérő szülők, rokonok részvételével május 
20-án elsőáldozásra került sor a mária- 
kéméndi kegytemplomban. Dr. Tamás 
Roland plébános úr 17 gyermeket része
sített első áldozásban nagyon szép ün
nepélyes szentmise keretében.

Pünkösdi krályicejárás

francia-német-magyar iskolák közötti part
nerkapcsolatok ünnepségén, a másikat a 
vasárnapi ünnepi ökumenikus istentisz
teleten. Mindkét rendezvény a nemzetek 
közti barátság és az egymás iránti tisztelet 
jegyében jött létre. Együtteseink nagy sikert 
arattak, gyermekeink boldogan fogadták a 
koncertek utáni gratulációkat.
Számos élményben volt részünk a vendég
látóink által szervezett programokon. 
Würzburgban ekkor kezdődött az országos 
fúvószenei találkozó 400 zenekar több ezer 
zenészének részvételével. A város minden 
terén, utcáján harsogott a muzsika. Rotten- 
burgban megcsodálhattuk a város neveze
tességeit. Magyar és német tanáraink kö
zös beszélgetésen fejthették ki véle
ményüket a zeneoktatás jelenéről és jövő
jéről.
Köszönet Hermann Josef Beyer igazgató
nak és Piroska Geyernek, akik a találkozót 
megszervezték és általuk egy szép, élmé
nyekben gazdag útról térhettünk haza. 
Köszönjük a város vezetőinek, hogy rendel
kezésünkre bocsátották a mikrobuszt és az 
utánfutót, mely jelentősen megkönnyítette 
az utazás körülményeit.
Köszönet a két gépkocsivezetőnek, Da
radics Istvánnak és Dóm Ödönnek, amiért 
biztonságosan és lelkiismeretesen végez
ték munkájukat.

ÓFALU
2007. május 12-én rendezték meg az im
már hagyománnyá vált Tűzoltónapot. Az 
egész napos programban volt tűzoltó be
mutató, ahol a helyi Tűzoltó Egyesület tagjai 
mutatták be tudásukat, valamint íjász
bemutató és - verseny, egy kutyaiskola be
mutatója, és focimeccs is.

SZILÁGY
Anyukák, nagymamák és óvónők irányítá
sával sok gyermek szórakozhatott önfe
ledten a gyönyörű időben számtalan ötletes 
játék során a gyermeknap alkalmából.



10 2007. június

K Ö Z Ö S S É G I  É L E T

ERZSÉBET
Óvodai ballagás

Nem csak mi lettünk idősebbek, az oviban 
is elmúlt egy év. Régi hagyományokhoz hí
ven, a középsős csoport búcsúztatta a na
gyokat. A ballagó ovisok szép műsorral és 
fegyelmezett viselkedésükkel bizonyították 
hogy megérettek az iskolai tanulmányok 
kezdésére.
Útravalónak tarisznyát, ceruzát, füzetet 
kaptak. Ballagásuk után ovis buli volt. Szü
lők sütötte süti, üdítő mellé kazettás magnó
ról szólt a zene. Jó hangulatban, vidáman 
búcsúztattuk őket.
Magam és az egész képviselőtestület ne
vében kívánom, hogy ilyen vidámak és bol
dogok legyenek egész életükön át. 
Itt szeretném megköszönni Erzsi óvonéni 
sok éves munkáját, fáradozását.

Horváth János polgármester

NAGYPALL

A nagypalli Általános Iskola tanulói moz
galmas tanévet zárnak:
Iskolánkban május 18-án német nemzeti
ségi nap volt, amelyet az óvodával kö
zösen rendeztünk. Vendégeink voltak a 
pécsi TV „Unser Bildschirm” munkatársai, 
akik végigkísérték a nap eseményeit. A 
program egy részét a Bérces család „Ró
zsalugas Vendégházában” töltöttük, ahol 
Bérces Boldizsárné Erzsi néni főzte a gye
rekeknek az ebédet. „Heviknél” babfő

zelékkel volt a menü. Ez előbbit kemen
cében sütötték, amelynek felfűtésében a 
nagyobb gyerekek is segítettek.

Május 26-án gyerekmajálist szervezett is
kolánk, amelyen pályázatból nyert sport
eszközöket használtunk a feladatok elvég
zéséhez. Egyéni, csapat és családos ver
senyek voltak, a legügyesebbek ajándék- 
csomagokat és serlegeket nyertek. Ez a 
nap is jó hangulatban telt. A nap végén a 
résztvevők egy-egy tál gulyáslevest fo
gyaszthattak el, amelyet a nagypalli „Asz- 
szonytornások” készítettek.

Még decemberben pályázott iskolánk a Su- 
liexpora. Gyerekjátékokat és madárodúkat 
készítettünk erre a pályázatra, amelyek po
zitív elismerésben részesültek és egy ki
állítás keretein belül megnézhetik az oda lá
togatók. így iskolánk az Önkormányzat jó
voltából Nyíregyházára-Sóstófürdőre utaz
hattak június 8-án és 9-én. A gyerekek fel
léphettek a „Mutasd meg magad” szín
padon és részt vehetnek a Suliexpo színes, 
változatos programjain.

SZELLŐ
A szederkényi nyugdíjas klub látogatása
A nyugdíjas klub tagjai Gulyás Józsefné 
vezetésével, megtiszteltek bennünket a lá
togatásukkal. Megható volt az a megem
lékezés, mely a főtéren, az 1944. december 
24-én a volt Szovjetunióba internált német 
fiatalok emlékére felállított szobornál tör
tént.
Miközben a szobor előtt ált Auth Henrikné, 
Swarczkopf Bálint, akik az internálásból ha
zajöttek, kezükben virággal, könnyes 
szemmel hallgatták Hahuer János által feli
dézett emlékképeket, verseket, majd az 
énekkart. A virágok elhelyezése után, a 
kitelepített német és felvidéki magyar csa
ládok emlékére felállított lélekharanghoz 
vezetett az út, ahol röviden emlékezés 
után, megszólalt a Gombos Miklós harang
öntő mester által készített harang.

Szondi Imre

P Á L Y Á Z A T

„Nem tudhatom, hogy másnak e tá
jék mit jelent...”

Nagypall Önkormányzata PÁLYÁ
ZATOT hirdet, s várja mindazok je
lentkezését, akik szeretnék ha az ő 
szemükkel nézve járnánk be a falu 
utcáit, környékét.
Ragadj ecsetet, tollat vagy fényké
pezőgépet, s mutasd meg azt, hogy 
neked mitjelenezafalu. 
Korcsoportok, amelyekben várjuk a 
jelentkezőket:

I. Óvodás
„így óvom a falu szépségét, tiszta
ságát”
rajz készítése (színes ceruza, filc
toll, festék, zsírkréta -  max. A/3 mé
ret)

II. Általános Iskola alsó tagozat
„Ez is Nagypall”
rajz vagy/és írás, vers a faluról (szí
nes ceruza, filctoll, festék, zsírkréta -  
A/3 méret ill. írás/vers terjedelme A/4 
lap)

III. Általános Iskola felső tagozat
Ifjúsági korosztály 
„Nagypall képekben, szavakban” 
fotók vagy/és írás, vers a faluról 
(fotók mérete és száma határtalan, 
akárcsak az írásos művek sorainak 
száma)

Információk, pályázatok leadása a 
Polgármesteri Hivatalban.
Leadási határidő: 2007. június 30.

Tájékoztatjuk 
tudósítóinkat és 

hirdetőinket, hogy a 
következő lapzárta ideje: 

2007. július 14. 
Kérjük a határidő pontos 

betartását!

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SVÁB SZÉPSÉGVERSENYEN VALÓ
RÉSZVÉTELRE

Sváb származású lányok nevezését várjuk a vagy a 20/ 945-4377 
telefonszámon. A verseny 2 fordulós:
1. sváb népviseletes felvonulás, 2. saját estélyi ruhás felvonulás.
A helyezettek értékes jutalmat kapnak, tehát érdemes a ládák mélyéről 
előkeresni a nagyanyáink viseletét I!
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PÉCSVÁRAD
A Várszínház idei programjáról Zsáli János 
polgármestertájékoztatott:
Öt előadásra kerül sor:
Augusztus 1. Farkasasszony (dráma) 
Augusztus 5. Csalóka Péter (gyermekszín
ház) Imádok férjhez menni (vígjáték)
Aug. 10. Mezítláb a parkban (színmű) 
Augusztus 14. Padlás (musical)
Augusztus 16. Szeretlek, fény (dráma)

Augusztus 3-án szintén a Várudvaron lép 
fel Demjén Ferenc. Augusztus 17-én pedig 
a Szentháromság téren, a gesztenyefák hű
vösében tartják a Német Nemzetiségi Estet, 
melyet idén Svábbállal zárnak.
Idén is lesz Szobrász Alkotótábor, melyet 5- 
én nyitnak meg.
A szervezők azt ígérik, hogy rövidesen is
mertetik a többi programot is, melyeket a 
Szent István Napok keretében látogatha
tunk meg.

A Pécsváradi Várbaráti Kör szeretettel várja 
Önt és kedves Családját, Barátait a „NEM 
MOST JÖTTÜNK LE A FALVÉDŐRŐL...” 
című kiállítására, a majdani Várostörténeti 
Múzeumba. A Pécsváradon gyűjtött hímzett 
falvédők, stelázsicsíkok, fésű- és kefetartók 
seregével idézik fel nagyanyáink konyháját 
és egy régi életmódot, életstílust.

A kiállítás megtekinthető hétfőtől péntekig 
14-18 óráig. Belépődíj: 200,- Ft 
„Mit kell tudni a falvédőkről?
Mint oly sok, idővel népivé vált tárgy, lakás
díszítmény, az egyszerű rajzó, naiv szöve
gezésű feliratos falvédök ősei is először az 
úri, polgári otthonokban jelentek meg. A 19 
század vége felé épp a kultúra nemesít
ésén fáradozó múzeumi szakemberek ja
vaslatára kezdte felváltani a polgári kézi
munkadivatban a gobelintechnikát és a ke
resztöltést a hajlékonyabb vászonhímzés, 
a laposöltés. A hímzések témája gyakran 
figurális volt, felirataik művészi igényűek, pl. 
versidézetek.
A paraszti konyhák füstmentessé válá
sával, a munkás és kispolgári konyhákhoz 
hasonlóan itt is egyre nagyobb tért hó
dítottak a díszített, mosható textíliák: a fal
védők, a kredencet, gyúródeszkát, konyha- 
asztalt, vizespadot, sőt még a szenes- és 
szemetesládát is eltakaró térítők. A rend és 
a tisztaság a háziasszony egyik legfon
tosabb erényévé vált.
A paraszti, munkás- és kispolgári lakások

P R O G R A M A J Á N L Ó

falvédőinek és egyéb háztartási textíliáinak 
díszítései már ehhez az enteriőrhöz iga
zodtak, figurái, feliratai az adott kor és 
társadalmi réteg kultúrájába illeszkedtek. 
Mintáik nem egyedi alkotások, a vásá
rokban, kézimunkaüzletekben árusított 
előnyomott vásznak rajzolói képeslapok 
illusztrációinak, olykor festményeknek vég
letekig leegyszerűsített változatait alkották 
meg. A vásárló azonban már saját ízlése, 
habitusa szerint választhatott, a hímzés 
kivitelezését saját kézügyessége határozta 
meg.
Bár a tárgyak esztétikai értéke vita tárgyát 
képezheti, esetünkben más jellemzők sok
kal nagyobb jelentőséggel bírnak: A 
falvédők feliratai, hímzései -  mint egy görbe 
tükörként -  készítőik, tulajdonosaik asz- 
szonyi világát, helyesnek tartott magatar
tási mintáit, női öntudatát, érzelmeit vetítik 
elénk.”

Vándor Andrea néprajzkutató 

Nyári játszóház
Július 1-től, minden kedden 9-12 között ját
szóházba várják a gyerekeket a Család- 
segítő Szolgálatnál (Pécsvárad, Dózsa Gy. 
u.) Érdeklődni Bősz Zoltánnénál lehet a 
72/465-360-as telefonszámon. Szeretettel 
várnak minden gyermeket a kistérség va
lamennyi településéről!

ERZSÉBET
Falunapot rendezünk Erzsébeten 2007. 
július 14-én (szombaton).
A programok:
Délelőtt: sportjátékok a sportpályán és ját
szóház az óvoda udvarán 
Délután: UnterschleiGheim város bemu
tatkozó kiállítása a művelődési házban 
májusfa-kitáncolás, tánccsoportok, ének
karok, színjátszók bemutatkozása 
Este: vacsora, majd bál 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

MECSEKNÁDASD
Nyári programkínálat:
2007. júliusi 3-14. Sváb hétvége 
Hagyományos gasztronómiával és zenével 
(Ennek keretében kerül sor az Országos 
Sváb Szépségversenyre, melynek részle
tes programját alább olvashatják.)

2007. augusztus 5. Alsó-falusi búcsú 
AKrasz-kocsma udvarán

2007. augusztus 11 .Bikini koncert
Kezdés: 23 órakor (21 órától az Időgép kon
certezik)

2007. augusztus 13. Német Várszínház a 
Schlossbergen
20 óra: Csak színház (NurTheater)

2007. augusztus 18. Német Várszínház a 
Schlossbergen
20 óra: Ház a határon -  a Deutsche Büchne 
(Szekszárd) előadása

2007. augusztus 19. Sörfesztivál 
19 órától a Schlossberg vendéglő kertjében 
-  fellépnek: Pécsváradi Big Bánd és a Ka- 
ravanka

2007. augusztus 20. Mecseknádasdi 
búcsú
15:00 Folklórműsor 
19:00 Bál a gesztenyésben 
23:00 Tűzijáték

Országos Sváb Szépségverseny
2007. július 13-14.-én a Sváb Hétvége 
keretén belül tartjuk Mecseknádasdon az 
Országos Sváb Szépségversenyt, amit az 
elmúlt évben Villányban Vasas Csaba 
szervezett meg. Az első helyezett a 24 éves 
hásságyi származású Wilhelm Anita volt, a 
második a szászvári Rózsás Szandra. Az 
idei zsűriben a német kisebbség vezetői, az 
osztrák és német konzul, valamint helyi ne
ves személyiségek lesznek, (lásd keretes 
felhívásunkata 10. oldalon!)
A Sváb hétvégén hagyományos sváb éte
leket is ehetünk péntektől vasárnapig a 
Schlossberg vendéglőben. Részletes in
formáció: 72/463-701,20/945-4377 
Részletes program 2007. július 14-én 
16:00 Zenés hívogató 
Lovas kocsis felvonulás- közben a nádasdi 
táncosok és a mecseknádasdi rézfúvósok 
műsorával
Érkezés a Kulturális centrumba, ahol kira
kodóvásár és a helyi pincészetek borkós
tolója várja az ideérkezőket 
19:00 Sportcsarnok Szépségverseny hely
színe
Belépő: 1000 Ft.
Zenés műsor, Bál
20:00 Megnyitó Mecseknádasdi Tánccso
port
21:00 A lányok sváb ruhás felvonulása 
23:00 Alányok estélyi ruhás felvonulása 
01:00 Eredményhirdetés 
Közben fergeteges bál, zenél a WARY- 
TAKE
Jó szórakozást kíván mindenkinek a szer
vező a Schlossberg vendéglő!

ZENGŐVÁRKONY
Az immár hagyományos Falunapra, a nyár 
utolsó szombatján, augusztus 25-én kerül 
sor. Részletekről következő számunkban 
tájékoztatjuk olvasóinkat.

PEREKED
Augusztus 25-én Nemzetközi Fúvós
találkozóra kerül sor a településen. A 
programot pereked, Berkesd és Romonya 
községek közösen szervezik. Részletes 
műsort következő számunkban közlünk.

www.zengovidek.hu

http://www.zengovidek.hu
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A VII. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál 
2007. július 20-21.

A Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál 2000 óta fiatalok kezdeményezé
sére, fiatalok által kerül megrendezésre. A Pécsváradi Ifjúsági 
Önkormányzat (PIFÖ) hiánypótló szerepet tölt be az ifjúsági élet, 
ifjúsági érdekképviselet és programszervezés területein Pécs- 
váradon.
A tavalyi fesztivál adott keretet a Pécsváradi Kistérségi Érdeke
gyeztető Fórum megalakulásának: a napközbeni „szakmai” 
eseményeket a párhuzamos sport és játékos programok, illetve 
az esti koncertek mintegy megkoronázták.
A fesztivál idén is kistérségi ifjúsági összefogással valósul meg, 
amelyben a másik két ifjúsági önkormányzat is részt vesz: a Ber- 
kesdi Ifjúsági Önkormányzat (BIFÖK) és a Szilágyi Ifjúsági 
Önkormányzat (SZIFÖK), valamint az immáron egy éves 
Pécsváradi Kistérségi Ifjúsági Fórum (PKIF).
A fesztivál a hagyományokhoz híven két napos: a péntek a 
szűkebb szubkultúrák zenéit kedvelőknek szól (korábban csak 
púnk és rock volt, tavaly óta szélesítettük a repertoárt) a szom
bati - és egyben legfőbb -  nap pedig a populárisabb, táncolósabb 
zenét kedvelőknek érdekes. Szombaton napközben kistérségi 
kispályás labdarúgó torna, kosármérkőzés, játszóház, délután 
pedig színes programsor várja a kicsiket és nagyokat.
Július 20. Péntek:
Fellépők:
20.15 Icethunder (Pécsvárad, gótikus elemekkel tarkított metál)
21.00 Perfect Symmetry (Pécs, progresszív rock)
22.00 Brigád (Pécs, melodycore-metál) 23.00 Dundi Pocak 
(Pécs- "A vidám "rákkendroll" és az élő zene megnyilvánulása az 
arra éhes közönség számára.")
00.45 Leave ItBehind
01.45 Torqueeg (Kalocsa, modern/enu/rap metál (vegyesen, 
feldolgozások)
Július 21. szombat:
Napközben:
kispályás labdarúgó és kosárlabda bajnokság
Gyerekeknek: Kincskereső akadályverseny, játszóház, íjászok,
lovaskocsizás, arcfestés
Délután a fesztiválsátorban várható: modern- és társastánc 
bemutató (Pécsvárad és Szászvár), Veronika Gyöngyei hastánc- 
show (Mecseknádasd)l
21.00 Generals Együttes (Pécsvárad)
22.30 Sztárvendég: Szupernem (Budapest)
23.30 Generals hajnalig
A sátorban Babzsák Sarok az Emberség Erejével Alapítvány és 
a Pécsváradi Kistérségi Ifjúsági Fórum, a Pécsváradi Szociális 
Kerekasztal
A Pécsváradi Kistérségi Ifjúsági Fórum a fesztivál idején ünnepli 
megalakulásának első évfordulóját. A Fórum tagjai, segítői egy 
szakmai találkozó keretén belül értékelik az elmúlt egy év 
terveinek, programjainak megvalósulását, eredményeit, tapasz
talatait.

Részletek az internetes oldalakon és plakátokon!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MEGHÍVÓ
2007. augusztus 25-én, szombaton, az Erdősmecskei 
Német Önkormányzat szervezésében kerül megrendezésre az 
„V. Elszármazottak Találkozója” Erdősmecskén. A program 
délután 14 órakor szentmisével kezdődik a község római 
katolikus templomában, majd 15.30 órától színes kulturális prog
rammal várják a szervezők az érdeklődőket. A napot közös va
csora és bál zárja. A program helyszíne az Érdősmecskei 
Általános Iskola udvara. Minden helybelit és Erdősmecskéről el
származottat szeretettel várunk!

Erdősmecskei Német Önkormányzat képviselőtestülete

Meghívó
Nagypall Község Önkormányzata 
2007. július 7-8-án tartja 
Hagyom ányőrző Falunapját, és a
2. Pogácsa Fesztivált, melyre szeretettel 
hívunk és várunk mindenkit!

Program:
2006. július 7. szombat 15 óra
Sunyi Söröző Rendezvénysátor

A fesztivált megnyitja Grátz Erika polgármester 
Fellépnek:
Nagymányoki Ifjúsági Fúvószenekar 
Nagypalli óvodások
Pécsváradi Zeneiskola nagypalli növendékei 
Erzsébeti Modern Gyermektánccsoport 
Nagypalli iskolások 
Nagypalli Asszonytornások 
Jenő és Lujza
Zengővárkonyi Népi Tánceggyüttes

A műsort követően bál.
Zene: Harold
20:30 órakor tombolasorsolás 
22:00 órakor tűzijáték

2006. július 8. Vasárnap
Sunyi Söröző Rendezvénysátor
14:30 órakor tűzgyújtás a főzőversenyen, és pogácsák
leadása a bírálásra
15 órától fellépnek:
Pécsvárad Big Bánd 
Kátolyi Horvát Tánccsoport 
Tini meglepetés

A rendezvény ideje alatt a gyermek-diák rajzversenyre 
érkezett képekből kiállítás

19 órakor eredményhirdetés, díjak átadása

Tisztelt Pécsváradiak!
Ismét segítségüket kérjük: a katolikus templom előtti te
rület megszépítéséhez.
A lépcsőfeljáró és a templom bejárata között homokkő bur
kolattal szeretnénk ellátni a jelenleg gödrös, baleset- 
veszélyes terepet, hogy méltó gyülekezőhelyet alakíthas
sunk ki.
Ezzel nemcsak a helyiek mindennapjait és ünnepeit tesz- 
szük kényelmesebbé, hanem városunk egyik, turisták, 
vendégek által gyakran látogatott helyszíne szépül meg.

Kérjük, hogy aki munkával, anyagi támogatással hozzá tud 
járulni a terület rendezéséhez, illetve akinek van tudomása 
arról, hogy hol lehet az eredetihez hasonló homokkövet 
beszerezni, jelezze a plébánián, vagy az Egészségügyi 
Centrumban vagy a művelődési központban!

Katolikus Egyházközség Szociális Kerekasztal

P R O G R A M A J Á N L Ó
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Lezárult a kistérségi reform első szakasza
Teljessé vált a többcélú kistérségi társulások országos lefedettsége, miután a mai napon megalakult a jelenleg lehetséges 166 kistérség 
közül az utolsóban a kiskunfélegyházi kistérségben is a többcélú társulás.
A kistérségi társulások közmegelégedésre működő rendszere Dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter 
kezdeményezésére jött létre. A miniszter álláspontja szerint a kistérségi társulások rendszere a közigazgatási-önkormányzati reform 
alappillére lett, amely lehetővé teszi a közigazgatási rendszer mikroszintű fejlesztését. A többcélú társulások rendszere beváltotta a 
szakértők várakozásait és az önkormányzati érdekszövetségek is elismerően szóltak róla.

Azok a települések, amelyek többcélú kistérségi társulásnak tagjai, a rendszer létrejötte óta összesen több mint 76 milliárd forint a 
településeknek járó támogatáson felüli többlettámogatásban részesültek.

Adr. Lamperth Mónika vezette belügyi, majd önkormányzati és területfejlesztési tárca a rendszer elindítása óta közel 60 milliárd forint 
többletforrást fordított a kistérségi társulások normatív támogatására, amelyből oktatási, szociális és egészségügyi közszolgáltatások 
működtetése és fejlesztései valósulhattak meg. A minisztérium további 2 milliárd forintot juttatott kistérségi iskola- és közösségi 
buszokra, valamint sportpályaépítésre és felújításra.
Mindennek eredményeként:

- a szociális alapszolgáltatások területén jelentősen megnövekedett az intézményi társulások száma, és egyre gyakoribbak a
többcélú kistérségi társulások saját fenntartásában működő intézmények:

o családsegítésre 2007-ben 162 intézményi társulás működik 1946 település részvételével, emellett 37 intézményt, 
szolgálatot maga a többcélú kistérségi társulás tartfenn;

o jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 2007-ben 1382 önkormányzat részvételével 53 intézményi társulás működik; 
17 szolgálatot működtetnek többcélú kistérségi társulások;

o házi segítségnyújtásra 2007-ben 968 önkormányzat részvételével 91 intézményi társulás működik; 27 szolgálatot 
működtetnek többcélú kistérségi társulások.

- A2006/2007. tanévben
- 612 mikrotársulás működik óvodafenntartásra, és 9 óvodát tartanak fenn többcélú kistérségi társulások;
- 2057 település részvételével 659 mikrotársulás alakult általános iskolai alsó tagozat, és 2109 település részvételével 666

mikrotársulás alakult felső tagozat közös fenntartására; emellett 5 iskolát már maga a többcélú kistérségi társulás tart 
fenn;

- a 2007/2008. tanévre a kistérségi társulások által jelzett adatok szerint tovább fog növekedni a közoktatási együttműködések
száma, illetve több intézmény átvételét tervezik a többcélú kistérségi társulások közvetlen fenntartásába;

- több mint 100 központi orvosi ügyeletet alakítottak ki, vagy fejlesztettek (épület kialakítás, gép-műszer beszerzés, men
tőszolgálattal közös diszpécserszolgálatok kialakítása, ügyeleti gépjármüvek beszerzése),

- közel 140 iskola- és közösségi busz került beszerzése,
- 2007-ben 1219 nyilvános könyvtárral nem rendelkező településen könyvtári szolgáltató hely működik,
- a társulások többsége megyei feladatokat is átvállalt (pl. logopédia).

A területfejlesztési szempontból 95 hátrányos helyzetű kistérség a különböző hazai forrásból támogatott pályázatokon (pl. a 
decentralizált források, Eu-önerő alap) kedvezményekben, előnyökben részesülnek. Az ezen belül 48 leghátrányosabb helyzetűnek 
minősülő kistérség 2006-ban és 2007-ben további közel 15 milliárd forintnyi, a felzárkóztatásukat segítő támogatáshoz jut.
Amint az ismeretes, jelenleg parlamenti szakaszban van a kistérségi lehatárolás módosítása, és várhatóan még az idén új társulások 
alakulnak, néhány esetben a meglévők szétválnak, és települések más kistérségekhez átsorolódnak.

Dr. Lamperth Mónika június 26-ára kistérségi konferenciát hívott össze, ahol lehetőség nyílik az eddigi tapasztalatok komplex 
értékelésére, és a továbbfejlesztés lehetőségeinek felvázolására szakmai szekciókban. A konferencián napirendre kerül az is, hogy a 
kistérségek fejlesztési tervei hogyan illeszkednek majd a regionális fejlesztési elképzelésekhez.
Budapest, 2007. június 11.

Dr. Orodán Sándor főosztályvezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Mecseknádasd Önkormányzata 

pályázatot hirdet 
- a NÁDASI BÚCSÚ keretében -

2007. augusztus 13-án a Várszínházi rendezvény;
2007. augusztus 18-án a Várszínházi rendezvény; 

a Frammersbachi vendéglátás és 
2007. augusztus 20-án a búcsú (kultúrműsor+bál) idejére

BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE

Pályázni 2007. július 2. napjáig (hétfőig) lehetséges személyesen Mecseknádasd Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatalánál (7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u. 2/1., telefon. 72/563-100). A részletek megbeszélésére a jelentkezést 
követően kerül sor.

Dr. Wekler Ferenc polgármester
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HIDAS
Felsőházas a hidasi ifjúsági focicsapat
Csoportjában 2.helyen végzett, így az alap-szakasz befejezése 
után a legjobb négy közé jutott az ESE Hidas 17 éven aluli labda
rúgó csapata. A rájátszás felsőházába a Hidas mellett a címvédő 
Boda, a Töttös és a Felsőszentmárton jutott be a megyei l/B osz
tályból, így ez a négy csapat verseng majd a bajnoki címért és az 
érmekért. A hidasiak 2 jutalompontot visznek tovább az alap
szakaszból, így reális célként a bronzérem megszerzését tűzték ki a 
két csoportgyőztes, a Boda és a Töttös mögött. Az éremszerzés 
egyébként óriási siker lenne a klubnak, hiszen rendkívül erős a 
mezőny, ráadásul több évtizede nem volt példa arra, hogy a hidasi 
ifjúsági korosztály tagjai dobogóra álljanak a megyebajnokságban! 
Hambuch Ferenc edző és a sportegyesület teljes vezetősége bízik 
abban, hogy a fiatalok ilyen bravúros eredménnyel vonulhatnak 
nyári szünetre.

PÉCSVÁRAD

Bajnok a Pécsvárad!
Az utolsó előtti fordulóban sor került az ünnepélyes bajnokavatásra, 
olyan tetemes előnnyel vezette a csapat a tabellát. Az érmeket és a

kupát dr. Rákóczi István, a Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség 
elnöke, az MLSZ vezetőségi tagja és Botló Béla, a megyei 
szövetség főtitkára adták át. Az elnök úr is megerősítette: ilyen 
nagyarányú, 15 pontos győzelemre még nem volt példa! A nagy 
álom mellett egy kisebb cél is megvalósult: Tóth Adrián berúgta a 
csapat 100. gólját ebben a szezonban! Gratulálunk a csapatnak és 
edzőjüknek, Lutz Jakabnak!
Mártusz Antal, a Pécsváradi Spartacus Sportkör elnöke elmondta: a 
csapat elvállalja az NB lll.-as szereplést. A részletekről június 23-án 
tartanaktájékoztatót.
Ezen a napon mérkőznek meg Pécsváradon a 2006/2007. évi Ba
ranya, Somogy és Tolna megyei I. osztályú felnőtt ba-nokcsapatok 
a Dél-Nyugat Magyarországi Régió Kupáért. Az eredményről tá
jékoztatjuk olvasónkat.

H I R D E T É S E K

Szitanyomás munkaruhára, pólóra, 
fényvisszaverő mellényre, etc. 

Tel: 20-375-8114

www.suzukibarta.hu
n r  Új autó vásárlásnál most akár

7 13 (XX) r  t extra kedvezményi
• 13 % ajándék előleg, vagy 
- használtautó beszámítás 
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300 000 Ft értékű KOMFORT csomag

Ab« tpuatí llfljflKwabíaw:

Keressen! Hívjon! Velünk jó úton járt
Reklámautoja törlesztését nem tudja fizetni?!

Ml segítünk!

Paks /6-os út Ipán park/Tel: 75/51-13-00  
Fax 75/51-01-19, E-mai info.paks@suzuklbarta.hu 

Szekszárd/Solyem út 3. Tel 74/41 -56-11  
Fax 74/528-910, E-man suzukl-szekszard@suzukibarta.hu

A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás 
havonta megjelenő információs lapja 

Megjelenik 5500 példányban.

Felelős kiadó: Dr. Wekler Ferenc elnök 
Szerkesztő: Gászné Bősz Bernadett 

Szerkesztőség, nyomdai előkészítés: Komlóméd Kht., 
7761 Kozármisleny, Széchenyi u. 29.

Tel.: 06-30/475-9078 
e-mail: gasz.bernadett@gmail.com 

Készült a Völgység Nyomdában 
Tel: 74/451-812

Az újság internetes szolgáltatója a Drávanet Rt.! 
web: www.zengovidek.hu 
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MECSEKNÁDASD
Véget ért a szezon a kézilabdásoknál
Mecseknádasd-Mecsekvidéke Takarék-szövetkezet felnőtt és 
ifjúsági kézilabda csapata az NB II. Délnyugati Csoportjában ver
senyzik.
A felnőtt csapat edzőváltással kezdte a bajnokságot, de hamar 
összerázódtak Teimel Lajos edző irányítása alatt. Jó hangulatban 
telt a szezon és a célkitűzéseknek megfelelően szerepeltek: az 5. 
helyen zárták a bajnokságot. A végső eredmény:
1. Kecel, 2. Keszthely, 3. Kalocsa, 4. Simontornya, 5. Mecsek- 
nádasd
Az ifik régi, összeszokott csapatot alkotnak, ezért velük szemben 
elvárás volt az éremszerzés. Ennek eleget is tettek, hiszen a 2. 
helyen zárták a szezont. Az ezüstérem több éves munka gyü
mölcse. Különösen értékessé teszi a helyezést az a tény, hogy a 
csapatban kizárólag helyi fiatalok játszanak. Közülük többen ősszel 
a felnőttek között folytatják a játékot. Az ifik edzője Krasz János. A 
végeredmény:
1. Kalocsa, 2. Mecseknádasd, 3. Simontornya 
A góllövőlista élén, 1. helyen a mecseknádasdi Máté László végzett 
181 góllal. A szintén mecseknádasdi Ömböli Nándor 132 góllal a 
lista 5. helyét szerezte meg.
Mindkét csapatnak gratulálunk, és egyúttal köszönjük a két 
főtámogató, a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet és az önkor
mányzatsegítségét!
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