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Pécsi advent
Bemutatkozott a
Pécsváradi Kistérség
A tavalyi évben a Pécsváradi Kistérség 
meghívást kapott a Pécsi Advent 2007. 
december 7-21-ig tartó rendezvényso-
rozatára, melyben a kultúra jeles képviselői 
között szerepelhettünk, kézműveseink 
pedig a Bazilika előtti téren kínálhatták 
portékáikat – így Gradwohl Zsolt mecsek-
nádasdi fazekas, a zengővárkonyi-pécsvá-
radi Hevesi család a szőtteseivel, valamint 
a „nagypalli csuhésok” képviseletében 
Báling Aranka és Bérces Boldizsárné Er-
zsike.
December 13-án, a Pécsváradi Kistérség 
napján rendezvényünk két helyszínen zaj-
lott. A muzsika hangjai a Székesegyházban 
csendültek fel, ahol a pécsváradi Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei mutatkoztak 
be: a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar 
/vezetőjük Wágner József/, a klarinét együt-
tes /vezetőjük Kreszits Margit/, a vonós 
együttes /vezetőjük Podányi Eszter/, a fu-
vola együttes /Mosonyi Katalin vezeté-
sével/ és nem utolsó sorban a szaxofon 
együttes /Kreszits Margit vezetésével/ 
adtak színvonalas koncertet. Ez utóbbi 
szép példáját adta a kistérségi összefo-
gásnak, hiszen pécsváradi diákok mellett a 
Mecseknádasdi ÁMK tanulója is tagja a 
csapatnak.
A másik helyszín a Dóm Múzeum volt, ahol 
üvegfestésből tartott bemutatót Kis Csilla 
Tünde erzsébeti üvegfestő. Ugyanitt kis-
térségi információs asztalt helyeztünk el, 

ahol a fotókon megörökített nevezetessé-
geink és Frey György mecseknádasdi 
fafaragó által készített gyönyörű betlehem 
fogadta a műsorunkra érkezőket, akiket 
házi készítésű illatos mézeskaláccsal 
kínáltunk. Elsőként az erzsébeti gyerekek 
Szálláskereső színjátékát láthattuk, amiben 
erzsébeti hagyományok elevenedtek fel 
Horváth János polgármester irányításával. 
Ezután a nagypalli iskolások zenés bet-
lehemes játéka következett, amit Asszman 
Róbertné, Horvát Dorina és Kajos Valéria 
irányításával adtak elő a gyerekek. A műsor 
alatt 19 gyertya égett – kistérségünk 19 
települését szimbolizálva -, melynek fé-
nyében a nézőtéren elérzékenyült, boldo-
gan mosolygó arcok honorálták a tisztán 
csengő hangokat, szavakat, jelmezeket - a 
Karácsony üzenetét.

Köszönet a szereplőknek, tanáraiknak és 
mindazoknak, akik munkájukkal hozzá-
járultak pécsi szereplésünkhöz, így Grátz 
Erika, Horváth János, Ördög Béla polgár-
mestereknek, a pécsváradi Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárainak és növen-
dékeinek, Bősz Patríciának, Gungl Péter-
nek és munkatársainak és Gászné Bősz 
Bernadettnek a konferálásért. 
Boldog 2008-at!

 van Groeningen Irén szervező

A farsang ideje vízkereszttől, január 6-tól 
hamvazószerdáig, a nagyböjt első napjáig 
tart. Minden társadalmi réteg megrendezte 
ilyenkor a maga bálját, ugyanis ezeknek 
fontos szerepük volt a párválasztásban. 
Ugyanakkor a farsang minden korosztály 
számára lehetőséget biztosított a táncra.A 
zárónap tehát a húsvét idejétől függ, 
február eleje-március közepe között 
változik. Idén meglehetősen szűkre szabott 
a mulatozás ideje: január hetedike és 
február ötödike között engedélyezett 
hagyományosan a vígasság.
A farsang szó a német fasen, faseln (me-
sélni, pajkosságot űzni, fecsegni) szóból 
ered, de köze lehet a fasten (böjtölni) 
szóhoz is; a karnevál pedig a latin carneval 
szóból alakult ki, jelentése a hús elhagyása.
A farsang időszaka a táncmulatságok 
legfőbb ideje volt. A bál elnevezése latin-
olasz eredetű, a ballare (táncolni) szóból 

„Itt  a farsang,
áll a bál…”



2.

A  T Á R S U L Á S   H Í R E I

2008.  január-február

A Pécsváradi Kistérség Társulási Ta-
nácsa 2008. január 10-én tartotta az új 
esztendő első ülését, melyen három na-
pirendi pontot tárgyaltak meg.

1. Tisztújítás
A Társulás Tanácsa minden évben újra-
választja a Tanács elnökét és két alelnökét. 
A tanács tagjai a nyílt szavazás mellett 
döntöttek: Az elnök személyére egyetlen 
jelölés érkezett, akit egyhangúlag támo-
gatott a tanács, így az elnök továbbra is dr. 
Wekler Ferenc, Mecseknádad polgár-
mestere. Az egyik elnökhelyettes sze-
mélyére egyedüliként ismét dr. Szelle 
Tibort, Hidas polgármesterét jelölték, akit 
ugyancsak egyhangúlag támogatott a 
tanács. A másik elnökhelyettes pozíciója a 
Társulás megállapodása szerint Pécsvárad 
polgármesterét illeti. Mivel Zsáli János 
lemondása miatt jelenleg nincs választott 
polgármestere a városnak, az időközi 
választás lezajlásáig ez a pozíció 
betöltetlen marad.
2.Kistérségi Járóbeteg Szakellátási 
Központ Pécsváradon
A TIOP-pályázati kiírására Pécsvárad város 
kíván benyújtani pályázatot. A közel 1 
milliárdos pályázat 95 %-os támogatottsá-
gú, az 5 %-os önrészt, ill. az esetleges 
anyagi kockázatot Pécsvárad vállalja. A 
benyújtás feltétele, hogy a kistérség vala-
mennyi települése támogassa a központ 
kialakítását, sőt további települések 
együttműködésére is szükség van, hogy az 
előírt 13.500 főt biztosíthassuk. Az egyes 
településeknek egyelőre csupán szándék-
nyilatkozattal kell közösséget vállalniuk a 
pályázattal. Ezt valamennyi település pol-
gármestere megtette, ezen kívül a tanács is 
határozatot hozott a beruházás támoga-
tásáról. 
A remélhetőleg megvalósuló szakrendelési 
központ nagy segítséget jelentene a 
betegeknek, hiszen gyakorlatilag vala-
mennyi szakrendelés, de tüdőröntgen, 
ultrahang stb. is elérhető lehet  a beruházás 
eredményeként Pécsváradon. 
3. A 2007. év értékelése
Dr. Wekler Ferenc elnök elmondta, hogy 
egy hektikus évet tudhatunk magunk mö-
gött, melyben elsősorban további pályá-
zatok, beruházások előkészítése folyt, 
illetve folytatódtak a korábban megkezdett  
munkálatok, mint pl. az informatikai fej-
lesztés.
Majd az elnök a Tanács nevében meg-
köszönte Zsáli Jánosnak az eltelt kilenc 
évben végzett munkáját, jó egészséget, jó 

Krisztián Viktória Dr. Pesti Hajnalka

pihenést kívánva a leköszönő polgár-
mesternek, aki a mai ülésen már dr. Bíró 
Ferenc alpolgármester képviseletében vett 
részt. A köszönetekhez többen csatlakoz-
tak a tanácstagok közül, majd határozatban 
is kinyilvánították Zsáli János munkájának 
eredményességét.
Új munkatársak
A január 10-i ülésen mutatkoztak be a 
munkaszervezet új munkatársai: 
Krisztián Viktória pécsi lakos, 2007. de-
cemberétől dolgozik az irodában. 2007-ben 
szerzett településmérnöki diplomát a PTE 
Pollack Mihály Műszaki Karán. 
Dr. Pesti Hajnalka Kátolyban lakik, friss 
diplomás jogász, aki 2008. január 2-án 
kezdte meg a munkát.

TISZTA VIZET AZ 
ÓVODÁKNAK!

A két pécsváradi óvoda és a 
zengővárkonyi óvoda részére

VÍZTISZTÍTÓ készüléket 
szeretnénk vásárolni, hogy minden nap 

egészséges, kiváló minőségű vizet 
fogyaszthassank a legkisebbek. 

Ezért kérünk mindenkit, hogy a hama-
rosan értéktelenné váló 1 és 2 forin-

tosaikat juttassák el az óvodákba, vagy 
helyezzék el a több üzletben megta-

lálható gyűjtőedényekbe.

Segítségüket előre is köszönjük az óvo-
dások és a leendő óvodások nevében! 

„Sok kicsi sokra megy, a kicsiknek nagy 
jót tesz!”

Értesítjük tudósítóinkat és

hirdetőinket, hogy a 

következő

lapzárta ideje

2008. 02. 22.

Kérjük a határidő pontos 

betartását!

ered, társas táncmulatságot jelent. A 
középkor szigorú erkölcsei miatt csak igen 
lassan jött divatba. Az első bált 1385-ben, 
VI. Károly és Bajor Izabella menyegzőjének 
alkalmából rendezték Amiens-ben. Széles 
körben elterjedt szórakozási formává a 19. 
században vált a bálozás. A magyar vidéki 
élet kiemelkedő eseménye volt a megyebál. 
A bálok mindig szervezettek és zártkörűek. 
Ez ünnepélyességükben és egyéb forma-
ságokban is megnyilvánul: rendezőbi-
zottság felállítása, meghívók küldése, a 
tánchely feldíszítése, a társastáncok nagy 
szerepe, a táncillem.

Ma már sok minden megváltozott: nem 
tartjuk mereven a farsangi időszakot; akár 
farmernadrágban is megjelenhetünk bi-
zonyos bálokban; gyakran csendülnek fel 
„diszkóritmusok” és senki nem vezet 
táncrendet. (Tényleg, nincs egy kis 
nosztalgia Önökben a régi „szabályos” 
bálok iránt?) Egy dolog azonban biztosan 

nem változott: a jókedv, a felhőtlen szó-
rakozás!
Mulassanak hát a farsang idején kívül is jól! 
Ehhez kíván segítséget nyújtani Bálna-
ptárunk a 19. oldalon, mely a kistérség 
táncos rendezvényeit foglalja össze. En-
gedjék meg, hogy egyetlen eseményt 
kiemeljünk: üdítő kivételként a felnőttek is 
jelmezbe bújhatnak február 16-án Hidason, 
a Jelmezbálban.

Mindenkinek kellemes szórakozást, jó 
mulatást kívánunk!

A tavalyi felvétel erzsébeti
farsangon készült

Kátolyban idén is eltemették a telet
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Már tavaly eldőlt, hogy 2008-ban a Pécs-
várad a Baranya Megyei Vadásznapok 
házigazdája. Nagy lehetőség ez nemcsak 
Pécsvárad városa, de az egész Pécsváradi 
Kistérség számára – ugyanakkor nagy ki-
hívás is.
A Vadásznapok ugyanis a vadászok kö-
rében rangos eseménynek számít, ugyan-
akkor a rendezvényre nemcsak a vadászok 
és azok családtagjai látogatnak el. A 
rendezvények sokszínűsége odacsalogatja 
a természet- és állatszerető, természetes 
környezetünk iránt érdeklődő vendégeket 
is. A Mecsek, azon belül a Zengő hegy kör-
nyezetének vadjai, vadászati  lehetőségei 
és vadászai országos hírűek, sőt számos 
külföldi vadász (német, osztrák, belga, fran-
cia, olasz) jön rendszeresen és szívesen 
ide: járják vadászösvényeinket és viszik tér-
ségünk jó hírét a nagyvilágba.
A Vadásznapok rendezvénye várhatóan két 
napon keresztül zajlik. Az első nap inkább 
szakmai jellegű, szakembereket érintő 
programokat kínál, míg a második nap a 
széles nagyközönség érdeklődésére is 
számot tart: bemutatkoznak a baranyai 
vadásztársaságok, lesz főzőverseny, soly-
mász- , lovász- , íjász-, kutyás- és trófea-
bemutató, kirakodóvásár stb.
Természetesen rajtunk múlik, hogy milyen 
programokkal, milyen kínálattal tudjuk 
megtölteni ezt a rendezvényt -  ez jelenti a 

Baranya Megyei Vadásznap
Pécsváradon
2008. június 20-21.

lehetőséget és a kihívást, felelőséget is 
egyszerre!
Emelkedjék úgy ki a 2008. évi Baranya 
Megyei Vadásznapok Pécsváradon a többi 
rendezvény sorából, ahogy a Zengő csúcsa 
a Mecsek-hegységből!
Hogy sikeres legyen ez a rendezvény, 
ahhoz széleskörű, kistérségi összefogásra 
van szükség. Ezért arra kérünk minden kis-
térségünk területén tevékenykedő vadász-
társaságot, azok vezetőit, a szomszédos 
vadásztársaságokat, az egyes települések 
polgármestereit, képviselőit, szervezeteket, 
vállalkozásokat és magánszemélyeket, 
hogy ötleteikkel keressenek bennünket. 
Tisztelettel várjuk támogatók és szponzo-
rok jelentkezését is - a rendezvény fő-
napjára 7-10 ezer látogató várható! Szíve-
sen látjuk a kistérség településeinek part-
nervárosaiból érkező vadásztársakat, ér-
deklődőket is.
A rendezvény részleteiről, a szervezési 
folyamat állomásairól folyamatosan infor-
máljuk e lap hasábjain, ill. más médiákon 
keresztül kistérségünk és a megye lakos-
ságát.

A szervezők nevében vadászüdvözlettel: 

Horváth János 
vadászmester, a Pécsváradi Kistérség 
Idegenforgalmi Bizottságának tagja

Nemzetközi Ipari 
Kiállítás 
Unterschleissheimban

A Pécsváradi Kistérség testvérvárosában, 
a München melletti Unterschleissheimban 
ismét nagyszabású kiállítást és vásárt 
rendeznek 2008. április 25-27. között. 
Hasonló rendezvényre már két alkalommal 
kapott kistérségünk meghívást, ami in-
gyenes kiállítási-bemutatkozási lehet-
őséget, önálló standon való megjelenést 
jelent. 
A népművészeti-turisztikai bemutatkozá-
son kívül lehetőség van a Pécsváradi 
Kistérség vállalkozásainak is a megje-
lenésére. A rendezvény rendkívül magas 
színvonalú, több tízezer látogatót vonz, a 
helyi óriáscégek mellett – mint a BMW, 
Microsoft, Linde, gyógyszergyárak, rész-
vénybankok, kutató-fejlesztő cégek stb. – a 
müncheni és környékbeli vállalatok és azok 
képviselői is megjelennek.

Ezúton hívjuk fel a kistérség vállalkozá-
sainak, cégeinek figyelmét, hogy a 
lehetőség előttük is nyitva áll!
Elsősorban azoknak érdemes képviseltetni 
magukat, akik:
- szívesen keresnének exportlehető-
séget, külföldi partnert vagy piacot
- olyan szolgáltatást vagy terméket 
kínálnak, amit a rendszeresen és egyre 
növekvő számban idelátogató unter-
schleisssheimi turisták vehetnek igénybe.
A megjelenéshez a céget, vállalkozást 
bemutató szóróanyagot, akár filmet, vagy 
névjegykártyát és esetleg egy-egy min-
taterméket kérünk eljuttatni a polgármes-
terekhez vagy a kistérségi irodába. 
Használják ki ezt a gyakorlatilag ingyenes 
külföldi reklámlehetőséget! Mutassuk meg, 
hogy nemcsak a múlt, de a jelen is színes és 
gazdag a Zengőalján!

Bővebb információért, ill. kérdéseikkel 
forduljanak a kistérségi iroda munkatár-
saihoz vagy polgármestereikhez.

A Kékesdi 
Templomért 

Alapítvány nevében 
ezúton mondunk

köszönetet 
mindazoknak, kik 

adójuk 1%-val 
hozzájárultak a 

templom építéséhez. 
Tisztelettel kérjük a 

továbbiakban is 
szíves 

támogatásukat. 
Adószám:

18319327 2 02, 
számlaszám: 

50400113 - 11036973
Kungl Jánosné                               

Antal Géza apát-
plébános

elnök

Március 4-től 7-ig Pécsváradon 

fogadja az érintetteket a

Szűrőkamion
mely komplex szűrést végez 

helyben! A művelődési központ 

parkolójában állomásozó 

szűrőkamionban számos vizs-

gálatot elvégeztethetünk, me-

lyekre a veszélyeztetett korcso-

portok meghívót is kapnak. 

Részletes információért 

forduljanak háziorvosaikhoz!
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Folytatjuk az előző számban megkezdett 
sorozatunkat – újabb hét település 
polgármestere számol be a 2007. 
esztendő legfontosabb helyi ese-
ményeiről, nagyobb rendezvényeiről, 
illetve a megvalósított beruházásokról, 
pályázatokról, általában az önkor-
mányzat éves munkájáról. Köszönjük a 
polgármesterek együttműködését!

ERDŐSMECSKE
Beszámoló a 2007. évről:
-Teljes felújításra került az óvoda kony-
hája, pályázat segítségével - összesen 
5995 ezer Ft értékben
-A Bátaapáti Területfejlesztési Társulás 
közös pályázatának segítségével elkészült 
Erdősmecske belterületi vízrendezési 
tanulmányterve
- Nyertes pályázat alapján elkezdődött a 
Pécsvárad-Bátaszék vasútvonal nyom-
vonalán kiépítendő kerékpárút tervezése
-Ifjúsági klub és E-Magyarország pont 
került kialakításra Erdősmecskén, a Petőfi 
u. 27-ben. Ezzel együtt gáz üzemű központi 
fűtés készült az orvosi rendelőben is.
- A nyár folyamán temetőrendezés során- 
társadalmi munkában felszámolásra 
kerültek az elhanyagolt, gondozatlan sírok.
-A Pécsváradi erdészetnél 3 embert sikerült 
foglalkoztatni 6 hónapon keresztül - köz-
munka program keretében
-A Pécsváradi Erdészet anyagi támo-
gatásával teljes felújításra került a római 
katolikus templommal szemben lévő 200 
éves Nepomuki Szent János szobor. 
Ezúton is hálásan köszönjük az önzetlen 
segítséget!!!
- A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás közmunka pályázatán Erdősmecs-
kéről 4 főt sikerült alkalmazni 7 hónapon 
keresztül. A község rendezettsége, meg-
közelíthetősége szempontjából, valamint a 
munkalehetőség biztosítása miatt ez 
jelentős segítség volt Erdősmecskének. 
Reméljük lesz folytatása a programnak!!! 
- A közcélú foglalkoztatás keretében 
1.900.ezer Ft-ot használhattunk fel a 
faluban
- Az óvoda és iskola működése biztosított 
volt egész évben, pályázat útján közel 
400.ezer Ft-ot nyertek az intézmények a 
Közoktatásfejlesztési Közalapítványnál

Egyebek:
- Partnerkapcsolati delegáció látogatott 
el a község intézményeibe, ennek kapcsán 
szakmai cserelátogatásra is lehetőség 
nyílik 2008-ban
-A közmunka program keretében új esz-
közök, gépek kerültek az önkormányzat 
tulajdonába
- Új hirdetőtáblákat helyeztünk el a község 
területén, a hidak, korlátok festésre kerültek
- Idén szerveztük meg az Erdősmecskéről 
Elszármazottak V. Találkozóját - nagy 
sikerrel!

Mindenkinek boldog, sikeres új évet kíván:
Keller János polgármester

SZELLŐ
Értékeltük a ciklus első évét, majd meg-
határoztuk a jövőnk szempontjából fontos 
feladatainkat. 
Az emberek közérzetét meghatározó, 
tervezett szabadidős programokat mara-
déktalanul megvalósítottuk. Ilyenek voltak 
az ügyességi vetélkedők, gyalogtúrák, 
valamint az évfordulókhoz kötött ren-
dezvényeink. Példa értékű volt az a le-
bonyolítás, mely alkalmanként, tartal-
mában és szervezettségében megvalósult. 
Köszönjük Vöő Jánosné, Wesz Józsefné 
testületi tagoknak, Lakatos Jánosnénak és 
Nagy Attillánénak a közösségért végzett 
munkáját. 
2007 év a felkészülés időszaka volt, amikor 
szükségszerűen elsőként a költség-
gazdálkodásunkat, majd a tervezett beru-
házások megvalósításának a pályázati 
feltételeit és esélyeit értékeltük. 
A településünk sajátosságait figyelembe 
véve, a hatásvizsgálaton alapuló ter-
vezést végeztünk. Olyan célokért pályáz-
tunk, illetve kívánunk pályázni, melyek 
esélyt adnak arra, hogy a fejlődésünket 
szolgáló új értékeket hozzunk létre. Ezek 
közé sorolom a közérzetet javító, ha-
gyományőrző és szellemi értékeket meg-
határozó fejlesztéseket.
Informatika bevezetése várhatóan új hely-
zetet teremt a korszerű közszolgáltatás 
irányába, melyhez a feltételek adottak, 
hiszen nyertünk a meglévő számító-
gépparkunkhoz az E-Magyarország pályá-
zaton 2db számítógépet 280.000 Ft érték-
ben.
Megnyertük a Baranya Megyei Önkor-
mányzat által meghirdetett „VIRÁGOS 
BARANYÁÉRT” kiírt pályázatot.
Ugyancsak nyertünk a VIS MAIOR pá-
lyázaton, közel 1millió Ft értékben.
A már beadott „AKADÁLYMENTES KÖZ-
LEKEDÉS” beruházásának pályázati 
támogatására, információink alapján, meg 
van az esélyünk. 
Várhatóan, 2008 április hónapban alkalom 
lesz arra, hogy részt vegyünk „KÖZÖS-
SÉGI TÉR BŐVÍTÉSÉRE” kiírt pályázaton. 
Ezalatt értem a rossz állapotban levő jár-
dáink felújítását is.
A településünk jövőjét meghatározó 
TEHERMENTESÍTŐ ÚT műszaki tervei és  
hatósági engedélyei rendelkezésre állnak, 
várjuk a beruházás megvalósítását. 

A Kistérség valamennyi településének, 
sikerekben gazdag boldog új esztendőt 
kívánunk! 

Szellő Község Önkormányzata

ÓFALU
Községünk az elmúlt évben is tovább szé-
pült, gyarapodott. A beruházások sorából 
kiemelkedik a 2007-es évben elkészült 
gyökérzónás szennyvíztisztító-telep. A 
beruházásra 35 millió forint TRFC támo-
gatást nyertünk. A telep teljes költsége 
55.500.000 Ft volt, a hiányzó önrészt ön-
kormányzati pénzből és hitelből finanszí-

rozta a település. A kivitelezési munkák 
2006-ban készültek el, a próbaüzem 2007. 
január 5-én indult. A próbaüzem lezárására 
2008. január elején kerül sor. A szenny-
víztelep üzemeltetője a Pécsváradi Vízi-
közmű Kft lesz, mivel a három üzemeltetői 
pályázó közül a legkedvezőbb árajánlatot 
adta.
Egy gondolatot engedjenek meg a mai ma-
gyar pályázati rendszerrel kapcsolatosan. 
Egy kistelepülés, mint pl. Ófalu, ha nyer a 
pályázaton, a gyakorlat az, hogy a megítélt 
támogatás jóval kevesebb, mint a meg-
célzott pénzösszeg. (Ez Ófalu esetében 60 
% pályázati támogatást 40 % önrészt 
jelent.) Ilyenkor mit tud tenni egy település 
képviselő-testülete? Vagy visszamondja az 
elnyert támogatást, és hosszú ideig nem 
valósul meg az egyetlen visszalévő infra-
strukturális beruházás. A másik megoldás – 
amit mi is tettünk – az önkormányzat a 
megtakarított pénzét felhasználja és 
mellette kénytelen hitelt felvenni, hogy meg 
tudja valósítani az eltervezett beruházást. 
Ezzel viszont hosszú évekre a fejlesz-
tésekre szánt pénzeket a hiteltörleszté-
sekre kell fordítani.
Ezen kívül mi is történt még települé-
sünkön? 
Felújítottuk az elmúlt évben az Óvoda 
vizesblokkját CÉDE pályázati pénzből, 
valamint önkormányzati hozzájárulásból 
1.037.358,- Ft értékben. 
Az e-Magyarország Pont informatikai 
fejlesztésre 280.000 Ft-ot nyertünk. A 
kapott támogatást eszközbeszerzésre 
fordítottuk.
Ebben az évben is sokat tettünk a község 
szebbé, virágosabbá tételéért. A Virágos 
Baranyáért versenyben 50.000 Ft-ot 
nyertünk.
Október végén a T-Mobil is felszerelte az 
erősítőjét a meglévő Pannon-toronyra. Így 
községünkben már két szolgáltató 
működik.
A 2007-es esztendőben is igyekeztünk 
kulturális, sport és egyéb rendezvé-
nyekkel, programokkal színesíteni a 
község mindennapi életét. (Májusfa állítás, 
tűzoltó nap, falunap, focikupa, idősek nap-
ja, mindenki karácsonya.)
Köszönöm a civil szervezetek (Ófalu Baráti 
Köre Egyesület, GJU, Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, Nyugdíjas Klub) munkáját, 
segítségét  a különböző rendezvényeken.
Mi lehet a célunk 2008-ban? 
Fenntartani intézményünket, gazdaságo-
san működtetni azokat, pályázni szennyvíz-
csatorna hálózatra, csinosítani, szépíteni a 
települést, berendezni a kultúrház épületét. 
Köszönöm mindazoknak a munkáját, 
segítségét, akik hozzájárultak községünk 
fejlődéséhez! 
Mindenkinek békés, boldog új esztendőt 
kívánok!

Kófiás Endre polgármester
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É V É R T É K E L Ő  B E S Z Á M O L Ó K

MECSEKNÁDASD

Mecseknádasd Önkormányzata éves 
beszámolója
Mecseknádasd település ismét egy moz-
galmas, kulturális programokban gazdag 
évet zárt le 2007-ben. Célunk volt továbbra 
is a meglévő intézményeink biztonságos 
működtetése, magas színvonalú iskolai és 
egészségügyi-szociális ellátás biztosítása, 
valamint a település fejlesztése. 
Sor került a Szociális Gondozási Központ 
lakóinak képzésére, amellyel elősegítettük, 
hogy a pályázati úton elnyert számító-
gépeket használhassák. Beüzemeltük 
továbbá a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás biztosítására elnyert újabb 
készülékeket. A Mecseknádasdi Vállal-
kozók Egyesületének támogatásával el-
készült a felső temetőhöz és a buszmeg-
állóhoz vezető korlát. Elkészült továbbá a 
temető ravatalozójánál az esőbeálló és a 
térburkolat is. 
Az Önkormányzat saját erőből és pályázati 
forrásból beszerezte a Német Nemzetiségi 
Tájház borászati kiállításai anyagát, 
amelyet a Nádasdi Búcsúnapok keretében 
nyitottunk meg. Júniusban pályázati támo-
gatást nyertünk el a várszínházi napok 
megrendezésére. További pályázati forrást 
nyertünk el a turisztikai és gasztronómiai 
témájú rendezvényeinkre. 
A rendezvényekből és a színes kulturális 
programokból idén sem volt hiány. Feb-
ruárban az iskolások és az idősek otthona 
lakói megtartották a hagyományos far-
sangi mulatságukat. A Német Kisebbségi 
Önkormányzat részéről került megszer-
vezésre a Nemzetiségi életünk tegnap és 
ma című előadássorozat, amelynek 
keretében családfa-kutatásról és a német 
nemzetiségi irodalomról hallhattak szín-
vonalas előadássorozatot az arra érdek-
lődők. Májusban a Kelet-Mecsek Gyöngyei 
Falusi Turisztikai Egyesület szervezésében 
ismét sor került a hagyományos Pünkösdi 
kakaspaprikás-főző versenyre. Az Idősek 
Otthona lakóinak és hozzátartozóiknak 
színvonalas családi napot szervezetek a 
Gondozási Központ dolgozói. 
Júliusban sváb hétvége került megren-
dezésre, majd augusztus elején az alsó 
falusi búcsú. Augusztus 13-tól – 20-ig meg-
rendeztük a Nádasdi Búcsúnapokat, 
amely az elmúlt években programsorozattá 
nőtte ki magát. Ismét két német nyelvű 
színdarabot  lá that tak a nézők a 
Schlossbergen kialakított várszínház-
unknál. A Frammersbachi testvértelepü-
lésről érkezőknek színvonalas programok-
kal készültünk. A Mesterségek Házában 
kiállítás nyílt Dechandt Antal képzőművész 
alkotásaiból és Künsztler Róbert fotómű-
vész fotóiból. Októberben Mecseknádasd 
adott otthont a Falusi Vendégfogadók II. 
Országos Sütő-Főző Fesztiváljának. 
Decemberben ismét megrendeztük a Tribi 
–pincesor borosgazdáinak közremű-
ködésével a Mikulás napi pincejárást. 
A színvonalas műsorok nagy részében a 
mecseknádasdi Néptánccsoport és más 

civil szervezetek is közreműködtek. Külön 
megköszönjük a Mecseknádasdi Polgárőr 
Egyesület 2007. évi munkáját, akik a 
település közbiztonságért sokat tettek. 
Az idei évben rengeteg olyan projektet 
készítettünk elő, amelynek az eredménye 
2008-ban várható. Célunk a település 
turisztikai fellendítése, kiemelten a bor-
turisztika szempontjából, valamint a 
település további infrastruktúlis fejlesztése 
és az intézményeink színvonalas mű-
ködtetése. 

Dr. Wekler Ferenc polgármester

PÉCSVÁRAD
Az eltelt esztendő értékelését 2006 
októberétől kezdeném, hiszen akkor alakult 
meg az új testület. Mindenki egy kis kül-
detéssel érkezett, ötletekkel, de nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a testület nagy 
felelőssége az ötleteket a pénztárcánk is-
meretében rangsorolni. 
2007 a felkészülés éve volt a következő 
időszakra - mit is jelent ez? 
A négyéves ciklustervünk, amelyet az év 
elején összeállítottunk, a várt pályázatok 
késői kiírása vagy egyáltalán meg nem 
jelenése miatt késedelmet szenved, és 
máig sok a bizonytalanság. Csak a főbb 
beruházásokat említem: az iskola, óvoda 
felújítása, az idősek otthonának kialakítása 
és a város rehabilitációja. Ezekre a 
legkorábbi kiírás csak 2007 szeptembe-
rében jelent meg, 2008. januári beadással. 
Az év elején nem gondoltunk arra, hogy 
érdemi lépés nem történik 2 évig!
Önkormányzatunk mégis tud felmutatni 
kisebb eredményeket ebben az évben is: 
a díszburkolatos járda elkészülte a főutcán; 
a művelődési központ előtti lépcsők rend-
betétele; a 150 éves Városháza külső-belső 
felújítása. Folytatódott az utak, utcák 
felújítása. Új aszfaltot kapott a Dombay-tavi 
tábor is. Az önkormányzat szándékában 
több útfelújítás szerepelt, de az említett 
pályázati kiírással kapcsolatos problémák 
miatt csak két utca készült el. Egy civil 
közösség elkezdte a virágosítást, majd a 
város jó szívvel átvállalta a virágok további 
gondozását.  A virágosítás ősszel 
folytatódott. 
Kiemelendően fontos eredménynek tartom, 
hogy az intézményrendszerünk finanszí-
rozási gondok nélkül tudott működni, nem 
feszítette a leépítési terv veszélye a mun-
kát. 
Kulturális rendezvényeinket tekintve 
elmondható, hogy Pécsvárad városa 
igyekszik kulturális téren mindenkinek ele-
get tenni, és a rendezvények döntő több-
ségében ingyenesen látogathatóak. Ha 
végignézzük a naptárt, akkor látjuk, hogy 
januártól decemberig várják színvonalas 
programok a helyieket és a vendégeket. 
Jól működnek partnerkapcsolataink – 
idén a bajor Unterschleißheim városából 
fogadtunk két delegációt, illetve több al-
kalommal érkeztek vendégek „félhivatalos” 
látogatásra az osztrák Hausmannstätten-
ből. Szeptemberben felvettük a kapcsolatot  
Pannonhalmával és egy kétezer lakosú 

erdélyi településsel, Máréfalvával - mindkét 
kapcsolat, reméljük, szép jövő elé néz. 
A tanuszodáról a kezdeti működési-
szervezési gyerekbetegségek után el-
mondhatjuk, hogy működést gátoló üzem-
zavar az elmúlt másfél évben nem volt. 
Egyre több iskola használja, egyre több 
tanfolyam került ide Pécsről is. S bár va-
lóban egyre többen használják az uszodát, 
érezzük, nyitni kell: a környék felnőtt la-
kosságát is ide kell csábítani! Fontos 
feladat egy az uszodára is építő turisztikai 
csomag összeállítása: ha valaki eljön 
hozzánk, a kulturális programok és vendég-
látás mellett az uszodában is kikapcso-
lódhat. Ha a számokat nézzük, a 35 milliós 
kiadással szemben csak 5 milliós bevétel 
áll, de amikor erre vállalkoztunk, tisztában 
voltunk ezzel.
Az év egyik legnagyobb döntése az in-
tézményeink integrálása. Ezt egy külső 
kényszer: az európai uniós pályázati 
rendszer oktatási intézmények infra-
strukturális fejlesztésének fejezeti kiírása. 
Ez azt jelenti, hogy az iskola és az óvoda 
felújítására beadandó pályázatunkat akkor 
fogadja be a kiíró, ha az iskolához csatoljuk 
az óvodát - amelyhez bölcsőde is tartozik - 
és a zeneiskolát. A művelődési ház és a 
könyvtár csatolása nem követelmény, de a 
képviselő-testület úgy gondolta, hogy 
minden intézményt, részintézményt csatol. 
Továbbá ahhoz, hogy a nagypalli általános 
iskolát, illetve a zengővárkonyi iskolát és 
óvodát megtarthassák a települések, 
ezeknek az intézményeknek  tagiskolává 
kell válniuk. Az önkormányzati döntés – 
mindhárom településen - megszületett, a 
hatályba lépés 2008. július 1-je. Azóta elő-
rehaladott tárgyalások folynak a geresdlaki 
iskolával is. Az együttműködési megálla-
podást 9 település írta eddig alá, így már 
körvonalazódott a pécsváradi székhelyű 
Kistérségi Oktatási Centrum. Az integ-
ráció után is meg marad az intézmények 
szakmai önállósága, több lehetőség lesz 
viszont az átjárhatóságra, az eszközök 
közös használatára stb.
Az új esztendőről bizton állítható: nagyon 
nehéz év lesz. A kormányzat szándéka, 
hogy az önkormányzatok működését 
tovább szigorítsa, a normatív támoga-
tásokat csökkentse. Összehasonlítás-
képpen Pécsvárad 2008-ban a várhatóan 
700 milliós költségvetésnél 30-40 millió 
forinttal kap majd kevesebbet.
Szerteágazó intézményrendszert tartunk 
fent, ahol sok szabadon választott feladatot 
látunk el, és egyre nehezebb a működés. A 
kötelezően működtetett intézményeink 
mellett ezek azonban mind komoly értéket 
képviselnek: gyermekeink több mint 30 éve 
zeneiskolába járhatnak; 40 éve állandóan 
nyitva a művelődési házunk; több mint 10 
éve működtetjük a sportcsarnokot, mű-
ködtetünk egy uszodát, ifjúsági táborunk 
van a Dombay-tónál; a fiataloknak klubjaik 
vannak, jó néhány kiállítást is gondozunk és 
kiemelkedő a kulturális  élet, a civil szer-
vezetek is jelentős támogatásban részesül-
nek – bármelyik elemet adnánk fel, már 
nem ugyanaz a Pécsvárad lenne! A testület 
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szándéka az, hogy ha a programok számát 
nem is, de minőségét növelje, hogy Pécs-
várad lakossága 2008-ban legalább úgy 
érezze magát, mint az előző évben vagy 
még jobban!
Ehhez kívánok mindenkinek sikeres mun-
kát, jó egészséget, kitartást!

Zsáli János polgármester

LOVÁSZHETÉNY
Évértékelő beszámoló
Sok gonddal fejeződött be a 2006-os és sok 
gonddal kezdődött a 2007-es év. Telepü-
lésünk egyik legnagyobb gondja Puszta-
kisfalu és az Állami Gazdaság utca 
gázellátásának megteremtése, melynek 
megvalósítása 2006-2007-ről 2008-ra ma-
radt. Ugyanis e két szárnytelepülés kilomé-
terekre fekszik a falutól, utcaként csatla-
kozik a településhez, de mégsem tekintik 
Lovászhetény utcájának.
Ilyen gondok mellett is jó hangulatban nyi-
tottuk az évet a Polgárőrség által rendezett 
farsangi bállal februárban, melyet hamar 
követett a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat és a Lovászhetényi Egymásért 
Nemzetiségi Egyesület által rendezett 
farsang. Erre a szomszédos erdősmecskei 
egyesület is hivatalos volt. 
Március hónapban immár hagyományosan 
megrendeztük a nagyszabású nőnapot, 
melyen a környék és a falu hölgyei vettek 
részt, mintegy 120 fő!
Májusban a Madarak és Fák Napja c. 
rendezvényre került sor, melyen a környező 
települések diákjai nagy létszámban vettek 
részt.
Júniusban a polgárőrség által rendezett 
Gyermeknap szerzett örömet a kicsiknek, 
a főzőverseny pedig a felnőtteknek.
Július utolsó szombatján a Pusztakisfaluért 
Egyesület az önkormányzat támogatásával 
megrendezte a Pusztakisfalui Szim-
poziumot – nagy sikerrel. Kézművesek és 
üvegfúvók is részt vettek a rendezvényen.
Augusztus hónapban önerőből megtörtént 
a település közútjainak kátyúzása, va-
lamint megkezdődött a ravatalozó felújí-
tása, mely CÉDE pályázaton nyert 2,2 millió 
forint, illetve 1,4 millió forint önerőből szep-
tember 30-án készült el.
Októberben a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat és a Lovászhetényi Egymásért 
Nemzetiségi Egyesület közösen szervezte 
meg az Idősek Napját, melyen Gödöny 
Anna saját versét adta elő, Pataki Gyuláné 
pedig dallal kedveskedett a vendégeknek. 
A következő rendezvény a Márton-napi 
fáklyás felvonulás volt, melyet már évek óta 
megrendezünk a falu védőszentjének 
tiszteletére. Sajnos, idén az időjárás nem 
kedvezett, de résztvevőket kárpótolta a 
forró tea, a forralt bor és a zsíros kenyér. A 
búcsúbált a Polgárőrség szervezte – nagy 
sikerrel.
December 6-án befejeződött a kistérségi 
közmunkaprogram, mely áprilisban 
kezdődött. Az évet a Falukarácsony zárta, 
melyet az önkormányzat rendezett a Német 
Kisebbségi Önkormányzat és a Lovász-
hetényi Egymásért Nemzetiségi Egyesület 

segítségével. Erre a programra a falu teljes 
lakossága hivatalos volt. Az ünnepi műsort 
az erdősmecskei és az Erdősmecskére járó 
helyi óvodások adták, melyet a közönség 
nagy szeretettel fogadott. Majd Pataki 
Gyuláné karácsonyi énekkel köszöntötte a 
résztvevőket. Ezt követően az önkormány-
zat a 14 éven aluli gyermekeket és az idős 
korú lakosokat édesség-, illetve élelmiszer-
csomaggal ajándékozta meg.
Tisztelettel megköszönöm a testület, a 
Kisebbségi Önkormányzat, az Egyesület és 
a Polgárőrség, valamint a falu lakóinak hoz-
záállását és munkáját. Mindenkinek erőt, 
egészséget és jó munkát kívánok 2008-ra!

Kapoli Mihály polgármester

PEREKED
 2007. év során több pályázatot is benyúj-
tott az önkormányzat, melyek sajnos – 
többségében - eredménytelenek voltak.   
Az országban létező rendkívüli „pénzhiány” 
rányomja bélyegét minden helyben 
megvalósítandó fejlesztésre, hiszen az 
önkormányzatok saját bevétele igen kevés 
és amennyiben pályázati forrásból ezt nem 
sikerül kiegészíteni, a tervezett beruhá-
zások, bármennyire is fájó, de nem való-
sulhatnak meg. Elutasításra került többek 
között: az első pályázati körben a vis-maior 
pályázat, valamint az ÖNHIKI pályázat.
Elkészült 7 millió forint régiós pályázati 
támogatással és 3 millió forint önkor-
mányzati forrásból a sportöltöző. A szőlő-
hegyi utak helyreállítására 2.250.000.- Ft  
vis maior  támogatást  kapott az önkor-
mányzat a második  pályázati  körben.
A tervek között továbbra is szerepel a 
szőlőhegy villamosítása – ehhez a tervek 
már elkészültek, az önkormányzat meg-
felelő pályázati lehetőségre vár.  A ját-
szótér kialakításához a tervek  szintén  
elkészültek, azonban  itt is szükséges még  
pályázati  támogatás.   
Az önkormányzat képviselő-testülete 
nemrégiben  - kényszerűségből – arról dön-
tött,  hogy  a kommunális adó összegét  
2008. január 1-től  14.000.- Ft / ház/ év- re  
emeli, mivel  a szemétszállítás  díja  közel 
évi  12.000.- Ft-ot  tesz ki.  
Lehetőségeihez képest az önkormányzat 
támogatta a nyugdíjasokat és a gyermeke-
ket is karácsonyi ajándékkal. 
Továbbra is nagy problémát jelent, hogy a 
településen hiányzik a bolti ellátás.  
 
A fejlődés, az élhető, egészséges, tiszta, 
szép környezet megteremtése mindannyi-
unk közös felelőssége, legyen az idős 
vagy fiatal.  Tegyük meg együtt azokat a 
lépéseket, melyek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy jól érezzük magunkat PEREKEDEN! 
Ehhez kívánok mindenkinek erőt, egészsé-
get, kitartást!

Náj József polgármester

É V É R T É K E L Ő  B E S Z Á M O L Ó K

Tájékoztató
Mecseknádasd Község Önkormányzata 
2006. január 30. napjától működteti a 
Szociális Gondozási Központhoz integ-
ráltan a Támogató Szolgálatot a Pécs-
váradi Kistérségben. 
A Szolgálat igénybevételére jogosult – 
életkorától függetlenül – az a személy, aki 
a háziorvos igazolása alapján - moz-
gásszervi, érzékszervi (hallás, látás) 
vagy mentális fogyatékossága miatt a 
társadalmi életben való részvételében 
tartósan vagy átmenetileg korlátozott. 
A támogató szolgálat a következő tevé-
kenységgel nyújt segítséget Önnek 
- Személyi segítő szolgálat működ-
tetése: a fogyatékossággal élő személy 
aktív részvételével segíti a fogyatékos 
ember személyi szükségleteinek 
(higiénés, életviteli, életfenntartási) kie-
légítését. Továbbá segítséget nyújt a tár-
sadalmi életben való teljes jogú rész-
vételhez, az önálló munkavégzéshez, 
tanulmányok folytatásához, szociális és 
egészségügyi szolgáltatások igénybe-
vételéhez, szabadidős tevékenységek 
folytatásához. 
- Szállító szolgálat működtetése: a 
segítő szolgáltatásokhoz és az alapvető 
szolgáltatásokhoz, háziorvoshoz, kór-
házba, gyógytornára, nappali ellátást 
nyújtó intézménybe, családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálathoz való hozzá-
jutás biztosítása
- Tanácsadás: a fogyatékossággal élő 
személy önálló életvezetéséhez szüksé-
ges ügyekben javaslattétel, informáci-
szolgáltatás
Kerekesszék szállítására is alkalmas 
mikrobusszal vállalunk egyéni igények-
hez igazodó szállítást esetenként, illetve 
rendszeresen településen belül és kívül 
egyaránt. Szükség esetén személyi 
segítő kíséretet is biztosítunk.
- Hogyan igényelheti szolgáltatá-
sunkat?
A támogató szolgálat ellátási területén 
élő, ott bejelentett lakcímmel rendelkező 
igénybevevők személyi térítési díja, az 
igénybevevő háztartásában, az egy főre 
jutó jövedelem arányában kerül kiszá-
mításra.
A bejelentkezés történhet személyesen 
vagy telefonon az igénybevevő részéről, 
valamint a háziorvos vagy szakorvos ja-
vaslatára.
- A bejelentkezést követően a szolgálat 
munkatársa személyesen felveszi a 
kapcsolatot az igénylővel vagy hozzá-
tartozójával

Elérhetőségeink:

Gondozási Központ
Mecseknádasd
72/563-047
Mobil:06-30/902-13-79

Gondozási Központ
Pécsvárad   72/465-143

www.zengovidek.hu
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ERZSÉBET
Elköszöntek a közmunkásaink
December 6-án dolgoztak utoljára köz-
munkásain, akik munkájukkal szebbé tették 
falvainkat, kistérségünket. A nagy havazás 
során bizony nagy szükségünk lett volna 
munkájukra . Bízunk benne, hogy áprilistól 
újra lehetőség nyílik a közmunka-program-
ra. 

Faültetés Erzsébeten
A temetőnél a kiszáradt fák helyére de-
cember elején új, gyökérlabdás, már 1,5 
méternél is magasabb hársfákat ültettünk a 
ravatalozó nyugati oldalára. A buszváró 
melletti játszótérre vörös levelű szilvafákat 
telepítettünk. Szintén fákat ültettünk a 
Pécsvárad felé vezető út mellé.

Pályázatok
Pályázaton nyertünk pénzt számítógépes 
eszközök vásárlására. Tervek szerint 2008 
szeptemberéig elkészül az új E-Ma-
gyarország Pont kialakítása az önkor-
mányzat udvarában a közelmúltban létre-
hozott számítógépes teremben. 
Újabb pince szakadt be az erzsébeti pin-
cesoron. Jeleztük a hatóságoknak, hogy a 
további omlás veszélyeztetné a közmű-
veket, valamit az út állapotát is. A helyre- 
állítás érdekében vis major pályázatot 
adtunk be, melynek elbírálása kb. 6 hónap. 
Az eredményről a község lakóit és pince-
gazdákat értesíteni fogjuk. 

Közvilágítás bővítése
Újabb utcalámpát szereltek fel, így az 
önkormányzat épületének nyugati olda-
lánál, a kis lépcsőknél biztonságosabbá vált 
az esti közlekedés. 

Szilveszteri buli Erzsébeten
A Német Kisebbségi Önkormányzat ren-
dezésében és Cigány Kisebbségi önkor-
mányzat támogatásával nagyon jó han-
gulatú Óév búcsúztatóra került sor a mű-
velődési házban. A hangulaton kívül kie-
melendő a két kisebbség példamutató 
együttműködése! 

Erzsébeti iskolások – óvodások láto-
gatása Pécsett az Ifjúsági Házban
Karácsony előtt  a Cigány Önkormányzat 
elnöke, id. Petrovics István egy ünnepségre 
hívta meg falunk gyermekeit az Ifjúsági 
Házba, Pécsre. A gyerekek ünnepi műsort 
nézhettek meg, majd a műsor végén 15 000 
Ft értékű vásárlási utalványt kapott óvo-
dánk. Úgy látszik, hogy ovisaink nagyon jól 
viselkedtek az elmúlt évben, hogy ennyi 
mindent kaptak az év folyamán!
Köszönjük a meghívást, a vidám és szép 
műsort, valamint az anyagi támogatást a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak!

Karácsonyi ünnepség az óvodában
Amint az előző számunkban beszámoltunk 
róla, az erzsébeti óvoda készségfejlesztő 
játékok vásárlására nyert 112 000 forintot. A 
kékesdi és erzsébeti önkormányzat, vala-
mint a Német és Cigány Kisebbségi Önkor-

mányzatok anyagi hozzájárulásának kö-
szönhetően még nagyobb értékben, ösz-
szesen 156 000 forintért kaptak a gyerekek 
játékokat. A játékok egy részét a Jézuska 
már letette az óvodai karácsonyfa alá, a 
többi játékot majd a húsvéti nyuszi hozza el 
a gyerekeknek. 
Nagyon szép és hangulatos volt az óvodai 
karácsony, énekekkel, versekkel várták a 
Jézuskát. A sok új játék a feldíszített 
karácsonyfa alatt, a gyertyafénynél fel-
szolgált ünnepi ebéd meghitté, emléke-
zetessé tette a kicsik karácsonyát. Köszön-
jük támogatóinknak, az óvónéninek,  
valamit az óvoda dolgozóinak a sok-sok se-
gítséget!

Erzsébet község önkormányzata alapít-
ványt hozott létre, mely sajnos a személyi 
jövedelemadó 1 %-át az idei évben még 
nem tudja fogadni, de már működik. Tisz-
telettel várjuk az egyéni felajánlásokat. A 
befolyt összeget a falu szebbé tételére for-
dítjuk. Bővebb információt a Polgármesteri 
Hivatalban kaphatnak.

Gyűjtés az óvodának
Mint bizonyára mindenki tudja, az 1 és 2 fo-
rintos érméket hamarosan kivonják a for-
galomból. Falunk kis boltjának tulajdonosa, 
Tolnai József ezért egy gyűjtőperselyt he-
lyezett el az erzsébeti óvoda javára. A be-
folyt pénzösszegből játékot és egyéb 
használati eszközöket fogunk vásárolni.
Köszönjük a kezdeményezést és az Önök 
segítségét!

Horváth János polgármester

HIDAS
Testületi ülések
Hidas község Képviselőtestülete 2007. 11. 
26-án ülést tartott. Dr. Szelle Tibor pol-
gármester napirend előtti felszólalásában 
tájékoztatta a Testületet, hogy több előre 
tervezett, valamint újonnan felmerült 
napirendi pont tárgyalását kell elnapolni, 
ezért 2007. december 10-re rendkívüli 
testületi ülést hív össze. Első napirendi 
pontban a 2008. évi ivóvíz- és csa-
tornadíjak megállapítására került sor (a 
Testület átlag 14%-os emelést fogadott el), 
majd a Délkom Kft. szemétszállítással 
kapcsolatos árajánlatát tárgyalta. Ez utóbbi 
esetben az elfogadott emelés mértéke 8,2 
% (ami a Központi Statisztikai Hivatal által 
közzétett 2007. 1-10. hóra eső inflációs 
indexnek megfelelő érték). 
Ezután az egyebek napirendi pont 

tárgyalása következett. Itt többek között a 
közintézmények világításkorszerűsí-
tésére beérkezett pályázatok elbírálására 
került sor. A korábbi testületi ülésen a két 
pályázó (Elmon Kft., Caminus Bt.) meg-
hallgatására már sor került, most az azóta 
beszerzett új információk ismertetése után 
a képviselőtestület kiválasztotta a kivite-
lezőt (Elmon Kft.). A napirenden belül szóba 
került a Kossuth utca feletti régi temető 
melletti terület. Ahhoz, hogy arra a területre 
a jövőben építési engedélyt lehessen 
kiadni, módosítani kell a község rendezési 
tervét. Rövid vita után rendelkezésre álló in-
formációk hiányában elnapolásra került az 
ügy. 
Nagymányokon a Calamites Kft. külszíni 
szénbányát akar nyitni. Ezzel kapcsolat-
ban tartottak közmeghallgatást november 
12-én Nagymányokon és 13-án Váralján. A 
nagymányoki közmeghallgatásról hangzott 
el rövid beszámoló.
Néhány rövid ismertető, hír után a Testület 
kérelmeket bírált el, és döntött arról, hogy 
az Önkormányzat belép a Települési Ön-
kormányzatok Országos Szövetségébe. 
Az ülés ezután zárt üléssel ért véget.

December 10-én tartotta rendkívüli tes-
tületi ülését Hidas község Képviselő-
testülete. Az első napirendi pontban „az 
integrált kis- és mikrotérségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése” 
című pályázatban való részvétel lehe-
tőségét tárgyalta a testület. Mecseknádasd 
részéről írásos megkeresés érkezett a 
pályázati kiírásnak megfelelően, melyben 
felajánlották a települések közintézmé-
nyeinek integrációjának lehetőségét, nem-
leges válasz esetében pedig a szakmai 
együttműködő partnerként való részvétel 
lehetőségét. A képviselőtestület megerő-
sítette korábbi álláspontját, miszerint 
Mecseknádasd intézményeivel nem kíván 
intézményintegrációt (intézményössze-
vonást) létrehozni. Viszont úgy ítélte meg, 
hogy a szakmai együttműködő partneri 
kapcsolat előnyös lehet a két település 
oktatási intézményeinek, és így Hidas 
intézményei is részt vehetnek a pályá-
zatban. Így Hidas pályázhat a szakmai 
együttműködést támogató eszközök be-
szerzésére a projekt költségvetésének 10 
%-a erejéig. A pályázatban ily módon való 
részvételt a két intézményvezető is támo-
gatta. 
Ezt követően a 2007. évi III. negyedéves 
gazdálkodási beszámoló, a 2008. évi 
költségvetési koncepció, és a 2008. évi 
munkaterv tervezet megtárgyalása és 
elfogadása következett, majd a 2008. évi 
étkezési térítési díjakat tárgyalta meg a 
képviselőtestület az ebben érintett vállal-
kozó jelenlétében és előterjesztésében. A 
vita és számolások után a Testület 15 %-os 
áremelkedést fogadott el úgy, hogy az 
áremelkedés teljes összegét az Önkor-
mányzat magára vállalta. Az ételszállítási 
árak nem változtak. 
A következő napirendi pontban helyi adó-
ink emeléséről esett szó. Az iparűzési adó 
mértéke nem változott. A kommunális adó 
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mértéke az inflációnövekedés mértékével 
megegyező arányban nőtt. (Lakossági 
ingatlan esetében a 2007-ben érvényben 
lévő 7600 Ft/ év helyett 2008-ban 8200 
Ft/év lesz.) 
Az egyebek napirendi pontban először a 
LEADER program új kommunikációs 
lehetősége, a Helpost-egység került ismer-
tetésre, majd az előző testületi ülésről elna-
polt rendezési terv módosításának tár-
gyalására került sor (a kiegészítésekkel 
elfogadta a testület a rendezési terv módo-
sításának szükségességét). A tavalyi 
közmeghallgatáson került szóba, hogy az 
óvoda előtt fekvőrendőr kialakítására lenne 
szükség. Szóltak érvek mellette, de szóltak 
ellene is, ezért a képviselőtestület úgy 
döntött, hogy nem kíván fekvőrendőrt léte-
síteni, helyette gyalogátkelőhely léte-
sülne. Még néhány rövid hír hangzott el, 
majd zárt ülést követően véget ért az ülés.

Közmeghallgatás
2007. december 12-én megtartotta rendes 
évi közmeghallgatását Hidas község 
Képviselőtestülete a Tamási Áron 
Művelődési Házban. Először dr. Szelle 
Tibor polgármester tartott beszámolót a 
2007. év eseményeiről, valamint az 
önkormányzatokat érintő pályázati nehéz-
ségekről, majd a lakosok tehettek fel 
kérdéseket, mondhatták el véleményüket a 
falu életével, a képviselőtestület munká-
jával kapcsolatban. Sajnos évről évre 
tapasztalható jelenség az érdeklődés 
csökkenése. Mindössze 17-en voltak jelen. 
Mivel már évek óta kevesen jelennek meg a 
közmeghallgatásokon, ezért felvetődött, 
hogy jövőre már nem a Művelődési 
Házban, hanem a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében kerül majd megrendezésre.

Képviselőtestületi ülés
Január 14-én tartotta az év első ülését 
Hidas község Képviselőtestülete. Első 
napirendi pontban a Mecsekvidéke Ta-
karékszövetkezet és az OTP Bank tájékoz-
tatóját hallgatták meg a képviselők, majd 
kérdéseket intéztek a pénzintézetek 
képviselőihez. Ezután a Kulturális, Sport és 
Ifjúsági Bizottság képviseletében Eszenyi 
János képviselő ismertette a 2008. évben 
Hidason megrendezésre kerülő prog-
ramokat. Ezt követően a faluban zajlott-
zajló ún. Telepes programmal kapcso-
latban tartott beszámolót Szőke Attiláné, a 
programot bonyolító MIOK a hátrányos 
helyzetű emberekért alapítvány elnöke. 
Ismertette a program lakhatási részében 
elért eredményeket, a még ezzel kap-
csolatban végzendő munkát, valamint a 
jelenleg folyamatban levő képzési részt. 
Már a lakhatási rész keretében zajlott a 
kőművestanulók képzése, január elején 
pedig a takarítónőképzést indították. Az 
elért eredmények mellett szóba kerültek a 
program során felmerült problémák is. A 
beszámolót követően a képviselők kér-
déseire, programmal kapcsolatos véle-
ményeire reagált a MIOK elnökasszonya, 
valamint a szintén jelen levő Vass Klára 
kormányzati mentor. Az egyebek napirendi 

pontban beszámoló hangzott el a 2008 
január 10-i Kistérségi Ülésről, az ott tárgyalt 
Pécsvárad által benyújtandó „Kistérségi 
járóbeteg-szakellátó központok kialakítása 
és fejlesztése” című pályázatról, valamint a 
Budapesti Vegyiművek által okozott kör-
nyezetszennyezés jövőbeni sorsával 
kapcsolatosan felmerült új információkról. A 
Testület ezután kérelmeket tárgyalt, és 
határozott arról, hogy a tájházat felnőttek a 
jövőben 200 Ft/fő áron látogathatják. A 
gyermekek, tanulók továbbra is ingyen 
tekinthetik meg. Dr. Szelle Tibor polgár-
mester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a 
magyarok lakta szlovákiai Buzita község 
részéről érkezett megkeresés, miszerint 
testvértelepülési kapcsolatot kívánnak 
létesíteni Hidas községgel. A Képviselő-
testület egyhangúlag támogatta a kapcsolat 
kialakítását. A képviselőtestületi ülés zárt 
tárgyalást követően ért véget.

Angol vendégek fogadása
2008. január 15-én községünkbe látogatott 
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 
angol „testvérszervezetének” két képvi-
selője. A látogatás célja az ún. Telepes 
program tanulmányozása volt. A találkozón 
jelen volt Szőke Attiláné, a MIOK a hát-
rányos helyzetű emberekért alapítvány 
elnöke, Vass Klára, a program kormányzati 
mentora, dr. Szelle Tibor, Hidas község pol-
gármestere, Fullér Sándor, a Komlói Mun-
kaügyi Központ képviselője, valamint a 
program egyik finanszírozójának, az 
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány-
nak képviselője is. Hidason 2007. júniu-
sában indult a telepes program végrehajtási 
szakasza. December végére a lakhatási 
rész lezajlott, 2008. évben már csak az 
utolsó simításokat kell elvégezni, valamint a 
foglakoztatási-képzési rész egyes elemei 
(pl. takarítónőképzés) vannak hátra. A ven-
dégeket dr. Szelle Tibor polgármester kö-
szöntötte és néhány mondatban ismertette 
Hidas múltját és jelenét, majd a programról 
Szőke Attilláné, a MIOK elnöke számolt be. 
Ezt követően a vendégek tették fel kér-
déseiket. A beszélgetést követő ebéd után a 
program helyszínén, az Akác utcában tettek 
látogatást. Megtekintették a program ke-
retében az Erkel utcában épült új házakat 
is. Mind a beszélgetés, mind a helyszíni be-
járás során elismerően nyilatkoztak a hal-
lottakkal, látottakkal kapcsolatban.  

Rendkívüli igazgatói szünet a hidasi 
általános iskolában
Az idei influenzajárvány során rendkívül 
sokan betegedtek meg a Hidasi Általános 
és Zeneiskola diákjai közül. A sok hiányzó 
miatt Bachesz Csaba igazgatóhelyettes 
Hidas község Önkormányzatával egye-
tértésben rendkívüli igazgatói szünetet ren-
delt el január 24-25-ére.

NAGYPALL
December 17-én tartotta évértékelő köz-
meghallgatásos gyűlését Nagypall Köz-
ség Önkormányzata a helyi kultúrházban. 
December 19-én a nagypalli iskolások egy 

csodálatos karácsonyi műsorral aján-
dékozták meg a falu lakosságát. A ka-
rácsonyi versek, énekek és egy színdarab, 
valamint az évente új formába öntött 
betlehemi játékot mindenki csillogó sze-
mekkel nézte végig. A műsor után a Nagy-
palli Nőegylet tagjai megvendégelték a 
gyerekeket, majd meglepetés ajándékok 
cseréltek gazdát. 

ÓBÁNYA

Karácsony Óbányán
Harmadik éve, hogy Óbányán a Szenteste 
előtti vasárnap délutánján megtelik a falu 
kultúrháza, mert a helyiek egy meghitt ün-
neplésnek lehetnek résztvevői. Az Óbányai 
Német Kisebbségi Önkormányzat és az 
Óbányai Német Olvasókör Egyesület közös 
szervezésében karácsonyi betlehemes 
színjátékot ad elő a falu apraja-nagyja. A 
szülők közül is többen szerepet vállalnak, 
valamint a helyi gyerekek baráti köréből is 
szép számmal csatlakoznak a szereplői 
gárdához. Az esemény mozgatói, Heim 
Péterné, ki a gyerekek összetoborzását, a 
jelmezek elkészítését végzi, Müllerné 
Krémer Annamária pedig összeállítja és 
irányítja az előadást. Köszönet illeti Müller 
Jánost, ki a zenei kíséretet biztosítja és 
Schram Antalt, aki az erősítés technikai 
feltételeivel járul hozzá az előadás szín-
vonalának emeléséhez.
Harmadik éve az is részévé vált az ün-
nepnek, hogy a műsor végeztével a ren-
dezők és szereplők vendégül látják a 
nézőket. Idén annyival is édesebb volt a 
sütemény, hogy a helyi gyerekek közösen 
sütötték az advent idejében tartott „Ka-
rácsonyi Mézes-sütés” foglalkozás ke-
retében. 
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LOVÁSZHETÉNY
Lovászhetény Önkormányzata december 
15-én tartotta karácsonyi ünnepségét. A 
polgármester köszöntötte a vendégeket, 
majd az erdősmecskei óvodások és a 
Lovászhetényből átjáró gyerekek adtak elő 
kedves karácsonyi műsort. Azután Pataki 
Gyuláné énekelt karácsonyi éneket. Végül 
a Mikulás édességcsomagot osztott a 
gyerekeknek. Az idős korú nyugdíjasok 
élelmiszercsomagot kaptak. Majd minden 
vendéget szendviccsel és forró teával 
vendégeltek meg.

Megújul a temető kerítése
Tavaly pályázati segítséggel felújították a 
község ravatalozóját, idén pedig a temető 
kerítése szépül meg. Az enyhe időjárást 
kihasználva a közcélú munkások már el is 
kezdték az alap ásását.

ZENGŐVÁRKONY
ZENGŐVÁRKONY címmel értékes és 
gyönyörű könyvet készített a településről 
Baumann Szilvia és Fülöp Csaba.  A könyv 
megjelenését többek között az önkormány-
zat is támogatta. A turisztikai és kulturális 
album nem csak a helybelieknek szól, 
hanem mindenkinek, akit érdekel Zengő-
várkony összes kincse. Egy szakdolgozat 
témájából indult az ötlet, melyet számos 
interjú, levéltári, könyvtári kutatás követett, 
míg összeállt a gazdag anyag, melyet 3 
nyelven, gyönyörű képekkel illusztrálva 
adtak ki. Andrásfalvy Bertalan professzor úr 
így ír a könyv hátlapján található ajánlóban: 
„Hasonló füzetet kellene készítenie minden 
falunak, hogy megismerve hazánkat itt 
Európa közepén, erőt adjon a megmara-
dásra.” 
A könyv ára 1800 forint, megvásárolható 
Zengővárkonyban a Tájházban és a Szal-
ma-Kincs-Tárban, illetve Pécsváradon a 
Tourinform irodában, Fischer Utazási Iro-
dában és az Asztrik Vendéglőben. 

BERKESD
A Berkesdi Önkormányzat képviselő-
testülete 2007. december 12-én megtartott 
ülésén az alábbiak szerint döntött a 2008. 
évi adó-és díjrendeletekről:
A kommunális adó összege: 7.000 Ft/év 
lakóházanként. A korábbi kedvezmények 
is megmaradtak:   
- 70 éven felüli egyedülálló vagy gyermekét 
egyedül nevelő szülő által fizetendő kom-
munális adó összege: 2.500 Ft/év
- ha közös háztartásban élő házaspár 

mindkét tagja 70 éven felüli, és rajtuk kívül 
más az ingatlanban nem lakik, a kom-
munális adó 50%-át kell fizetni éves adó-
ként
- a január 1-én üresen álló (életvitelszerűen 
nem lakott) ingatlanok éves kommunális 
adójának összege: 4.500 Ft
- Fundamenta szennyvíz-előtakarékossági 
szerződöttek részére járó kommunális adó 
kedvezmények: amennyiben az előta-
karékoskodó 2007. decemberét hátralék 
nélkül zárta, és 2008 január, februárban 
rendszeresen fizetett, márciusban a kom-
munális adóból 1.500 Ft kedvezmény illeti 
meg. Ha március végén nincs hátraléka, és 
augusztus végéig rendszeresen fizet, 
szeptemberben újra 1.500 Ft adóked-
vezményt kap. A kedvezményt a fizetendő  
adó éves összegéig lehet érvé-nyesíteni.
Az iparűzési adó mértéke nem változik 
2008-ban, viszont a 2.500.000 Ft alatti nettó 
árbevétel esetén eddig érvényesíthető 
50%-os kedvezmény megszűnik. 
Mértéke:
0-5 millió nettó árbevételig: 1,0 %
5 millió-30 millió Ft nettó árbevételig: 1,2 %
30 millió Ft feletti nettó árbevételtől: 1,5 %
Lakossági szilárd hulladékszállítás:
Az önkormányzat nem emeli a lakosság 
által fizetendő kommunális adó összegét, 
viszont a lakossági szilárd hulladékszállítás 
díjának 3  részét kell a lakosságnak fizetnie 
2008-ban. Ennek összege lakóházanként 
2.088 Ft negyedévente. 
Vízdíj: 
Az önkormányzat 2008-ra vonatkozóan is a 
kéttényezős díjrendszer, valamint a közületi 
vízdíjak magasabb díjtételéről döntött a 
lakossági vízdíjak mérséklése érdekében. 
A rendelkezési állás díja:
300 Ft + ÁFA = 360 Ft vízóránként (vízfo-
gyasztástól függetlenül fizetendő)   
- közületi fogyasztók vízdíja:

3  395 Ft + ÁFA = 474 Ft /m
- lakossági fogyasztók vízdíja:

3   213 Ft + ÁFA = 256 Ft/ m

A Berkesdi Önkormányzat 4.500.000 Ft 
támogatást kapott az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium működés-
képtelen önkormányzatok megsegítése 
pályázaton. Az összeget az önkormányzat 
decemberben meg is kapta, ezzel lehetővé 
téve kötelezettségeink maradéktalan telje-
sítését.

A Berkesdi Önkormányzat 5. éve támogatja 
a Bursa Hungarica ösztöndíjrend-
szerben való részvételével a településen 
élő felsőfokú tanulmányokat folytató hall-
gatókat. A 2008. évben 11 fő részesül ösz-
töndíj támogatásban, melynek összege 
szociális helyzettől függően havi 3-4 ezer 
Ft. Központi forrásból az önkormányzati 
támogatás összegét megduplázzák, így a 
folyósított ösztöndíj összege havi 6-8 ezer 
Ft lesz. Az utóbbi éveket tekintve az idén a 
legnagyobb a hallgatói létszám Berkesden. 
A Bursa Hungarica ösztöndíj folyósítása 
éves szinten 350.000 Ft-ba kerül az ön-
kormányzatnak.

A január 28-án éjjel Berkesden átvonuló 
szélvihar megrongálta a ravatalozó 
kupoláját, valamint a művelődési ház tető-
szerkezetét, leszakította a homlokzati bá-
dogborítást. A helyreállítás költségeit az 
önkormányzat ingatlanbiztosítása alapján a 
biztosító megtéríti. 

A Berkesdi Német Önkormányzat február 2-
án második alkalommal rendezett Ber-
kesden batyus svábbált. A táncmulatság 
megkezdése előtt közel 2 órás német kul-
turális műsor szórakoztatta a vendégeket. 
Fellépett a berkesdi általános iskola német 
tánccsoportja, a nagymányoki Németh-
Gallusz Duó és a Babarci Magyar-Német 
Baráti Kör német tánccsoportja. A német 
önkormányzat célja a hagyományok újra-
élesztése, minél szélesebb körben való 
megismertetése. A bálon kb. 200 résztvevő 
hajnalig ropta a táncot.

MARTONFA
Hangulatos Mikulás-ünnepséget tartottak 
a faluban, melyen a gyerekek nagyon szép 
műsorral örvendeztették meg a nézőket. 
Köszönet a fellépő gyerekeknek és az őket 
segítő felnőtteknek: Szlipcsevics Zsuzsa 
képviselőnek és Hegedűs Kingának a 
felkészítésért, Tóth Imrének a hangosí-
tásért, Eignert Róbertnek és Mészáros Sán-
dornénak a terem feldíszítéséért. 
A műsor után az önkormányzat minden 14 
év alatti gyermeket mikuláscsomaggal 
ajándékozott meg.

Az önkormányzat december 23-án az 
Ördögszekér Kompánia Betlehemi jászol 
című bábelőadásával kedveskedett a 
helyieknek, akik így ingyen tekinthették 
meg a kedves, karácsonyi hangulatot vará-
zsoló előadást.

PÉCSVÁRAD
Időközi polgármester választás
2007. december 27-i hatállyal Zsáli János 
polgármester egészségi állapotára hivat-
kozva lemondott. Emiatt a városban időközi 
választást kell tartani, melynek menetéről a 
pécsváradi Helyi Választási Bizottság a 
2008. január 7-én tartott ülésén döntött. A 
Bizottság egyhangú szavazással azt a 
határozatot hozta, hogy az időközi pol-
gármester választást 2008. április 6-ára 
tűzi ki. 
Az időközi választás határnapjai a 
következők: 
A választói névjegyzékbe történő felvételről 
szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 
2008. február 6. és február 9. között 
küldték meg a választópolgároknak. A név-
jegyzékből való kihagyás vagy a névjegy-
zékbe való felvétel miatt 2008. február 7-től 
február 14., 16.00 óráig lehet kifogást be-
nyújtani. 
Jelöltet ajánlani 2008. március 14-én 
16.00 óráig lehet, ez a választási bizott-
ságnál való bejelentés határideje is. A vá-
lasztási kampány 2008. április 4-én 24.00 
óráig tart.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
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Kábeltelevízió
Számos lakossági panasz érkezett az ön-
kormányzathoz és a képviselő testülethez 
az új kábeltelevíziós csomagok kapcsán. 
Dr. Fenyvesi János jegyző elmondta, hogy 
2008. január 1-jével lejárt az a szerződés-
ben rögzített időszak, amíg az önkormány-
zatnak közvetlen beleszólása volt a 
csomagok összeállításába és az ár kia-
lakításába. Természetesen tolmácsolják a 
lakossági észrevételeket és kifogásokat, de 
mivel a Tarr Kft. szolgáltatási területe 
rendkívül nagy, kicsi az esélye a települési-
egyéni problémák orvoslásának. A testület 
egyébként megvizsgálta, hogy a szol-
gáltató közepes árfekvéssel dolgozik, 
valamint az internet- és telefonszolgál-
tatással kedvező komplex lehetőségeket 
kínál. A 2-3 év múlva bevezetendő digitális 
televíziós pedig az egyéni csomag-
összeállítást is lehetővé teszi majd: minden 
háztartás egyénileg döntheti el, mely 
csatornákat kívánja nézni.

Várbizottság
A januári testületi ülésen a képviselők ún. 
Várbizottság létrehozásáról döntöttek. A 
bizottság feladata, hogy elkészítse a Vár, az 
egykori monostor közép- és hosszútávú 
üzemeltetési-fejlesztési stratégiáját, mely-
nek szervesen kell illeszkednie a jelenleg 
szintén kidolgozás alatt álló idegenforgalmi 
stratégiai tervbe. Mint a legfontosabb 
műemléknek és az idegenforgalom alap-
pillérének a jövőben sokkal hangsúlyosabb 
szerepet szánnak az épületegyüttesnek. A 
bizottság a konkrét célok és lehetőségek 
megfogalmazása mellett felveszi a kap-
csolatot a Magyar Államkincstárral és az 
örökségvédelmi Hivatallal, ill. potenciális 
befektetőket, esetleg cégcsoportokat is 
keres. A bizottság tagjai Gállos Orsolya, 
Apaceller József és Kárpáti Árpád kép-
viselők, akik az eredményes munka ér-
dekében további szakembereket is be-
vonnak a munkába.

PEREKED
A községben közmeghallgatást tartottak 
2007. december 7-én este a Művelődési 
Házban.   
A közmeghallgatás alkalmával Náj József 
polgármester tájékoztatta a megjelenteket 
a 2007. év legfontosabbl, döntéseiről. 
A beszámoló után a hozzászólásokban 
érvek és ellenérvek csaptak össze a 
település fejlődését illetően.  A jelenlévők 
beszámoltak arról, hogy súlyos probléma a 
településen, hogy egyes lakók a közös 
együttélés legalapvetőbb szabályait 
sem tartják be  pl: - szennyvízzel szeny-
nyezik a patakot, míg  mások az esti órák-
ban  zavarják  a pihenni vágyók  békés 
nyugalmát  vagy  az utcán  kihelyezett sze-
méttárolókat,  illetve  a művelődési  ház  
berendezéseit  rongálják meg. 
(Részleteket az Évértékelő beszámolóban 
6 .). oldalon

FAZEKASBODA
2007. december 14-én került sor a tele-
pülésen a szokásos évi közmeghall-
gatásra, melyen Gál Zoltán polgármester 
értékelte a 2007. évet és beszámolt a 2008-
as tervekről, lehetőségekről.

ERDŐSMECSKE
Adventi kézművesdélután
2007. december 16-án, vasárnap, délután 
13 órakor az Erdősmecskei Német Ön-
kormányzat szervezésében, a német 
önkormányzat székhelyén került meg-
rendezésre az „Adventi kézművesdélután”. 
A nagyon sikeres húsvéti játszóház al-
kalmával tett ígéretünket váltottuk be ezen 
a délutánon. A kicsik és nagyok közösen 
készíthették el ez alkalommal a szebbnél 
szebb karácsonyfadíszeiket, karácsonyi 
dalok kíséretében. 
Kézműveseink ezúttal is Nagypallból 
érkeztek és egy nagyon érdekes bemutatót 
tartottak nekünk. Természetesen mindenki 
saját maga is kapott lehetőséget arra, hogy 
a látottakat kipróbálja, így a program végére 
mindenki 5-6 csuhédíszt készített az otthoni 
karácsonyfára. 
Ezúttal szeretnénk még egyszer köszö-
netet mondani Bérces Boldizsárné, Erzsi 
néninek és unokájának Veronikának, akik 
velünk töltötték ezt a szép délutánt és 
bevezettek minket a csuhédísz-készítés 
rejtelmeibe. Külön köszönet illeti sofőrjüket, 
Tamást, aki a nagy hó ellenére bizton-
ságban elhozta hozzánk és hazajutatta 
kézműveseinket.
A délután folyamán minden résztvevőnek 
szaloncukorral és egy kártyával kívántunk 
kellemes ünnepeket, amit ezúton ismét 
szeretnénk megerősíteni: az Erdősmecskei 
Német Önkormányzat képviselőtestülete 
nagyon boldog, eredményekben gazdag új 
esztendőt kíván minden kedves olvasónak!

Hengl Mónika  Erdősmecskei Német 
Önkormányzat elnöke

KÁTOLY

December a szép ünnepek hónapja 
mindenki számára- így volt ez Kátolyban is. 
Az óvodások Mikulásváró ünnepével 
kezdődött az események sorozata, amit 
nagyon vártak a gyerekek. Ajándékokkal 
teli puttonnyal érkezett a Mikulás, ver-
sekkel, dalokkal köszöntötték, és boldogan 
vették át ajándékcsomagjaikat és a szép új 
játékokat.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Karácsonyi műsorral folytatódott a sor 
december 21-én a kultúrházban, ahol az 
óvodások és iskolások műsora szó-
rakoztatta a közönséget, majd mindenkit 
egy kis süteménnyel, gyümölccsel és 
üdítővel vendégeltünk meg. 
Az önkormányzat a gyerekeknek aján-
dékcsomaggal kedveskedett, melyet a 
képviselők személyesen vittek el min-
denkinek.

December 24-én este a katolikus temp-
lomban pásztorjátékot mutattak be a 
kátolyi gyerekek.
A természet a karácsonyt igazán széppé és 
kedvessé varázsolta. A gyönyörű hóesés 
szemet és lelket gyönyörködtető látvány 
volt a faluban és környékén. Legjobban a 
gyerekek élvezték, hiszen évek óta nem 
volt ilyen szép havas karácsonyi szünetük. 
Kedvükre szánkózhattak, hógolyóztak a 
falu végén kialakított szánkópályán. Igaz, 
a hóesés a felnőttektől, a lakóházak 
tulajdonosaitól is testmozgást követelt, de 
az ünnepi semmittevés és pihenés mellé ez 
is belefért.

Ez az időszak a disznótorok ideje faluhe-
lyen, igen sok állat esett áldozatul és ké-
szült belőle finom hurka, kolbász, szalonna. 
Ez a szokás még megmaradt a régiek közül, 
ha kissé modernebb is a kivitelezés, mint 
nagyapáink idejében. 
A szilveszter is havazással köszöntött be 
hozzánk, sokan barátaik körében töltötték 
az év utolsó estéjét és éjszakáját. Éjfél után 
többen tűzijátékkal tették emlékezetessé az 
újév beköszöntét. Nyugodt, szép, baleset-
mentes óév-búcsúztatónk volt. 
Kívánom, hogy a 2008-as esztendő bé-
késen, katasztrófamentesen és jó egész-
ségben teljék mindenki számára!

Divják Antalné
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ERZSÉBET
Erzsébeti gyerekek betlehemes játéka 
Erzsébeten és Pécsett
Idén is nagy szorgalommal és odaadással 
készültek óvodásaink, iskolásaink  a 
karácsonyi betlehemezésre. Először 
december 13-án adták elő a Szálláske-
resők című betlehemi játékukat Pécsen, a 
Székesegyház melletti Dóm Múzeumban, 
ahol a Pécsváradi Kistérséget képviselték. 
Szép, emlékezetes nap volt a gyerekeknek 
és az őket elkísérő felnőtteknek is. 
A hagyományokat tartva a gyerekek a falu 
utcáin házról házra járva is betlehemeztek. 

Majd Szenteste 21 órai kezdettel az 
erzsébeti római katolikus templomban is 
előadták betlehemes játékukat. A temp-
lomban nagyon sokan voltak, így sok em-
bernek tették meghitté, ünnepivé ezt az es-
tét. Nagyon megható volt, amikor a három 
óvodás (4-5 évesek) elkezde énekelni a 
Himnuszt. Az első döbbenet után az em-
berek felálltak, többen könnyeztek is: há-
rom kis csöppség felnőtteket állít vi-
gyázzba, könnyeztet meg  - sok-sok ember 
száll magába, boldogság tölti be szívüket, 
lelküket.
Szép emlék marad örökre a 2007. évi 
Szenteste az erzsébeti templomban!

Adventi készülődés 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is volt 
adventi készülődés az önkormányzat, a Né-
met Kisebbség Önkormányzat és házior-
vosunk összefogásával. A rendezvényre 
nagyon sokan jöttek el a falu fiatal és 
idősebb lakói közül: készítettek adventi 
koszorúkat, rajzokat, festményeket, gipsz-
mintákat és sok más apróbb ajándékot - 
szülőknek, nagyszülőknek sok örömet sze-
rezve. Köszönjük támogatóinknak a 
segítséget, a falu lakóinak a részvételt!
A sikeren felbuzdulva biztos, hogy idén is 
megszervezzük a rendezvényt, pontos 
időpontot a Zengővidék 2008. novemberi 
számában közlünk.

Gyalogtúra az erzsébeti határba
Téli szánkós és gyalogtúra Erzsébeten 

címszóval hirdettünk találkozót december 
30-án délután 13 órára a művelődési ház 
elé. 15- 20 fővel indultunk el, de a létszám 
folyamatosan változott. A rövid séta után 
elértünk a falu szélén lévő szánkópályához, 
ahol gyermekek és szüleik vígan csúsz-
káltak a meredek lejtőn.  A túrát folytatva a 
magyar hegyet vettük célba: ez a falu 
nyugati oldalán lévő pincesor régi neve. Itt a 
felnőtteket forralt borral várta Balogh János 
pincegazda. Felesége pogácsával és forró 
teával kínálta a gyerekeket. Míg a gyer-
mekek itt is vígan szánkóztak, a felnőttek 
borozgattak, beszélgettek. A túra útvonala 
innen már hazafelé vezetett. 
Mindenki nagyon jól érezte magát, volt, aki 
pónilovával vagy kutyájával vett részt a 
túrán. Többen jelezték, hogy máskor is 
szívesen jönnének hasonló sétára, túrára. 
Aki csatlakozik, nem fog csalódni! Gyerme-
keinkkel együtt lenni a természetben, a friss 
levegőn – nagyszerű élmény! Ráadásul 
falunk behavazott tájképe sem egy utolsó 
látvány!

Lovashintós Mikulás Erzsébeten
Már hagyománnyá válik a  lovashintós 
Mikulás falunkban. Gyalog már nem is 

tudják a gyerekek elképzelni érkezését. 
(Egy kisgyerek azt javasolta, vagy a hó 
essen egy kicsit előbb, vagy a Mikulás bácsi 
jöjjön később, mert akkor jöhetne szánkóval 
is.)
Az idős, kicsit sánta Mikulás bácsi késett, az 
Agórához nem is ért oda, mert közlekedési 
balesetet szenvedett. De ajándékait el-
küdte, melyeket a dolgozók és vezetőjük 
adott át a gyerekeknek. De az óvodába már 
megérkezett teletöltött hátizsákkal! Az 
ovisok szép műsorral készültek. 
Délután a Mikulás már hintón járta kram-
puszaival a falu utcáit és osztogatta az 

ajándékcsomagokat. A gyerekek a hintó 
körül futkosva követték, amíg ki nem fogyott 
az ajándék a hátizsákjából. 
Végül álljon itt a Mikulás rövid üzenete: 
Szervusztok gyerekek! 
Ígérem, egy év múlva megpróbálok szán-
kón jönni hozzátok! Ti pedig ígérjétek meg, 
hogy addig is jók és szófogadók lesztek! 
Szép 2008-as esztendőt kíván: 
a Mikulás bácsi

HIDAS
Karácsony a hidasi iskolában
December a családok ünnepe, de kedves 
hónapja az iskoláknak is. Rengeteg 
programmal kedveskednek ilyenkor a 
pedagógusok a gyerekeknek. Először is itt 
a Mikulás. Hatodikán Hidason is megtalálta 
a gyerekeket a Télapó. Valamennyi osztály 
kapott ajándékot az önkormányzattól. A 
gyerekek dallal, verssel köszönték meg. 
Ráadásul még a krampuszoknak is 
örültek…
December tizedikén a mesemondó-ver-
senyt már a karácsonyi várakozás ré-
szeként rendeztük meg. A zsűribe nyug-
díjas pedagógusokat kértünk fel. A sok szép 
mese mindenki szívét megmelengette.
Luca-napján ajándékkészítés zajlott az 
iskolában. A gyerekek a pedagógusokkal 
természetes anyagokból készítettek kará-
csonyi ajándékot, melynek egy részét az 
utolsó tanítási napon megrendezett Kará-
csonyi vásáron értékesítették. A befolyt 
összeg az osztályok „vagyonát” gyarapítja.

Országos siker
December 8-án zeneiskolánk két növen-
déke, Daradics Tímea és Zsók Bianka 
Budapesten adott számot tudásáról a III. 
Országos Ferenczy György Zongora-
versenyen. A zsűri különdíját hozták haza. 
Gratulálunk és további szép sikereket 
kívánunk nekik!

2007 december 23-án is megrendezésre 
került a Hidasi Nagykarácsony ünnepély, 
mely alkalommal a hidasiak együtt 
készülhettek az év legszebb ünnepére. A 
rendezvénynek a Tamási Áron Művelődési 
ház adott otthont.
A hidasi óvodások egy karácsonyi vers- 
illetve dalcsokorral készültek a nagykö-
zönségnek.
A lelkes aprónép után a Hidasi Általános és 
Zeneiskola által rendezett Mesemon-
dóverseny első két helyezettje, Bárdi Laura 
(4. oszt.) és Szántó Mónika (3. oszt.) osztott 
meg a hallgatósággal egy-egy kedves 
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történetet. Őket két ifjú, országos verse-
nyeken remekül szereplő zenész, Daradics 
Tímea és Zsók Bianka zongorajátéka 
követte. A kellemes dallamok után egy 
történet következett János király karácso-
nyáról, Sánta Kitti előadásban, majd Sza-
bóné László Irén saját költeménye hangzott 
el, valamint Fekete Csillától egy ünnepi 
verset hallhatott a nagyérdemű.
Az irodalmi vonalat a Hidasi Irodalombarát 
Szakkör tagjai vitték tovább. Jókai Mór egy 
novelláját elevenítettek meg, melynek 
címe: Melyiket a kilenc közül.
A nemrégiben alakult, ám annál nagyobb 
sikernek örvendő Hidasi Hangutánzók vilá-
gi és egyházi dalokkal kápráztatták el a 
jelenlévőket. Majd a Hidas Néptánc Egye-
sület fiataljai, kicsik és nagyok járták el 
táncaikat.

Az estét a Kardoss Színjátszó Kör zárta, 
Karácsony szelleme című legújabb darab-
jával, mely mű Charles Dickens: Karácsonyi 
ének című kísértet-históriájának sajátos 
feldolgozása.

NAGYPALL
December 5-én este ismét „Házhoz ment a 
Télapó” - azokhoz a családokhoz, akik 
meg-rendelték ezt a szolgáltatást. De-
cember 6-án a helyi intézmények gyer-
mekeit is meglátogatta a télapó.

December 9-én immár második alkalommal 
került megrendezésre a Karácsonyi kéz-
műves vásár és játszóház a Régi Mester-

ségeket Felelevenítő KHE szervezésében. 
A vásár a nagypalli zeneiskolás gyermekek 
karácsonyi koncertjével kezdődött. Ezután 
a gyermekek saját maguk készíthették el 
csuhéból, szalmából, sásból a kisebb 
ajándékokat. Volt, aki gyertyát öntött és volt, 
aki üveget festett. Délután a nagypalli 
iskolások a betlehemi játékot adták elő.

December 13-án a Pécsváradi Kistérség 

mutatkozott be a pécsi Dóm téren a Pécsi 
Advent keretében. A nagypalli iskolások 

bemutatták a betlehemi játékot, a Régi 
Mesterségeket Felelevenítő KHE. tagjai 
pedig kézműves bemutatóval és vásárral 
várták az érdeklődőket. Községünkből egy 
kisebb csoport is ellátogatott a rendez-
vényre, mert ezen a napon ingyenesen volt 
látogatható a Bazilika és a Dóm múzeum.

December 20-án a Nagypalli Magyar-
Német Barátság Klub karácsonyváró 
estje került megrendezésre a kultúrházban. 
Meglepetés műsorral készültek a nagypalli 
zeneovisok, az iskolások pedig itt is 
előadták a karácsonyi műsorukat. Ezután a 
klub tagjai ajándékot kaptak és egy kis bor 
és sütemény mellett meghitt beszélgetésen 
vettek részt a jelenlévők.

Nagypalli Nőegylet hírei
Július végén kirándulást szerveztünk 
Krisna-völgybe, ahol a háromnapos búcsú 
keretében egy teljes nap programján 
vettünk részt. Helyi ételeket ettünk, kü-
lönleges esküvői szertartást, sok érde-
kességet, szépséget láttunk. Élmény volt 
megismerni egy idegen kultúra életét, szo-
kásait.
A nyár végén újra mosó-tisztításra hívtuk a 
lakosságot. Sokan eljöttek segíteni. 
Munkánkat értékelve dr. Bíró Ferenc 
háziorvos felajánlott néhány halat, hogy a 
résztvevők egy jó halászlé mellett 
beszélgetve pihenjék ki a fáradozást. Saj-
nos, ez időhiány miatt elmaradt, de ta-
vasszal bepótoljuk, külön meghívót küldve 
a segítőknek. A mondás szerint is „ami 
késik, nem múlik”.
November 18-án ünnepeltük az időseket. A 
desszertet ebben az évben is a Nőegylet 
tagjai készítették el. A műsor keretében egy 
társunk verset mondott, majd egy egysze-
mélyes jelenetet adott elő. Örömmel ész-
leltük, hogy mindenki elégedett volt a mű-
sorral és a vacsorával. 
December elején gyertyavásár volt. A szajki 
„Fogd a kezem alapítvány” tagjai által 
készített termékek árusítása ismét sikeres 
volt. Örültünk, hogy segíthettünk. 
December 19-én a hagyományos kará-
csonyváró estjüket tartották az iskolások. A 
megható műsor után örültek a süte-
ménynek, üdítőnek, mikuláscsomagnak. Az 
est folyamán egymást is köszöntöttük az 
ünnep alkalmából. 
Beköszöntött az új év és nekünk máris új 
terveink vannak. Elsőként színház-

látogatást szervezünk, majd kirándulást 
egy termálfürdőbe.
Végül egy olyan eseményt említek meg, 
mely külön öröm volt számunkra. Három 
tiszteletjegyet kaptunk Demjén Ferenc 
koncertjére. Elmentünk, nosztalgiáztunk, 
élveztük, jót buliztunk. Köszönjük!

Keszler Éva

ÓBÁNYA
Óbányai Idősek Klubja hírei 
December 18-án az Idősek Klubjában 
Karácsonyi Szentmisén vehettek részt a 
klub tagjai, mely Adventi gyertyagyújtással 
ért véget. Az óbányai iskolás gyerekek 
kedves karácsonyi műsorral köszöntötték 
az időseket: Buchmüller Nikoletta, Mezey 
Sára, Mezey Orsolya, Schlapp Julianna.
Ezúton szeretném megköszönni a Német 
Kisebbségi Önkormányzat tagjainak a 
finom süteményeket, melyeket örömmel és 
jó étvággyal fogyasztott mindenki.

Ömböli Nándorné klubvezető

PÉCSVÁRAD
A Bajor Vöröskereszt látogatása Pécs-
váradon
A Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei 

Szervezetének régi, jó kapcsolata van a 
bajorországi Altötting város Vöröskeresztes 
Szervezetével. December közepén Herbert 
Vilsmaier, Baranya megyei kapcsolattartó 
menedzser vezetésével altöttingi vörös-
keresztes önkéntesek látogattak Pécsvá-
radra. A vendégeket elkísérte Szűcs Edit 
megyei titkár és munkatársai.  Kárpátiné 
Kovács Zita, a helyi Vöröskereszt titkára 
fogadta és kalauzolta a küldöttséget.
Meglátogatták a Baranya Megyei Önkor-
mányzat Kollégiumát és Gyermekotthonát. 
Az ott tartózkodó gyerekeknek játékot és 
édességet, valamint egy televíziót aján-
dékoztak.
Ezt követően a pécsváradi Idősek Otthonát 
keresték fel.  Kellemes meglepetés volt a 
vendégek számára, hogy az otthon lakói 
közül sokan beszélik a német nyelvet, 
illetve hogy rövid műsorral, énekekkel 
kedveskedtek a látogatóknak, akik ide sem 
érkeztek üres kézzel. Hőtárolós ételszállító 
edényeket és konyhai eszközöket hoztak 
ajándékba, valamint az édességcso-
magokból is jutott az időseknek.
Köszönjük a Vöröskeresztnek, hogy az 
ünnepek előtt gondoltak az intézmé-
nyekben élő gyerekekre és öregekre.
Advent – karácsonyi várakozás

K Ö Z Ö S S É G I  É L E T
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Pécsváradon már hagyományosan számos 
programmal készülnek karácsonyra. A civil 
szervezetek többsége - így a mozgás-
korlátozottak klubja vagy a nyugdíjas klub – 
megrendezi a maga kedves karácsonyi ün-
nepségét. A Kodolányi János Általános 
Iskola alsó és felső tagozatán is szín-
vonalas műsorral készülnek a diákok. A 
zeneiskola növendékei karácsonyi koncer-
teket adnak az intézményekben (óvo-
dában, a gondozási központban) és a temp-
lomokban, valamint a művelődési köz-
pontban – zsúfolásig telt nézőtér előtt.
A művelődési központban 2004 óta már 
nem csupán egy, hanem négy hétvégén 
készülnek az év legszebb ünnepére. Az 
„Áldott Advent” programsorozat egy-egy 

hétvégéjének civil szervezetek a gazdái, de 
fellépnek az iskola, zeneiskola diákjai is. 
Kirakodóvásár, könyvvásár, apró vendég-
látás és kézműves foglalkozás színesíti a 
programot.
A Mikulás is rendszeresen megjelenik, 
szórakoztató színdarab vagy bábelőadás 
után osztja szét (az előre leadott) aján-
dékait.
2007-ben azonban több új színfolt is gaz-
dagította a megszokottan színes kínálatot, 
mely az Ifjúsági Fúvószenekar immár 
hagyományos Karácsonyi Koncertjével 
kezdődött és a Pécsváradi Big Band 
szintén hagyományos Újévi Koncertjével 
zárult (mindkét együttes veztője, karnagya 
Wágner József). A Közösségi Kerekasztal, 
Pécsvárad Város Önkormányzata és a 
Fülep Lajos Művelődési Központ , valamint 
számos, sokszor névtelen támogató 
segítségével valósult meg az egész adventi 
időszakot átfogó A Kezdet karácsonya - a 
Karácsony kezdete programsorozat. Az 
alapgondolat az volt, hogy hozzunk létre 
egy nagy összefogással megvalósuló 
karácsonyi programsort, mely a már 
működő programokra épül és méltó 
felvezetése az év legszebb ünnepének. A 
cél: a rászoruló családok megajándéko-
zása – nemcsak szükséges tárgyakkal, 
élelmiszerrel stb,. hanem élménnyel is!
 A sorozat része volt a betlehemkészítő 
verseny, amelyre beérkező, többségében 
csoportosan készített, nagyon ötletes betle-
hemeket az üzletekben, ill. intézmények-
ben állítottunk ki. Jótékonysági gyűjtést 
szerveztünk, melyre a háztartásokban 
feleslegessé vált eszközöket, tárgyakat 
vártuk és kaptuk: TV-t, számítógépet, 
video-lejátszót, porcelánt, könyvet, játékot. 
Ezeket részben értékesítettük, részben 

közvetlenül a rászoruló családokhoz jut-
tattuk el. 
A Mikulás-estre 35 rászoruló gyermek ka-
pott postán (ez is élmény!) névre szóló meg-
hívót a Mikulástól, s természetesen aján-
dékot is! A csomagokban felajánlott tárgyak 

és édesség volt, amit szintén adományból 
vásároltunk. Együtt élvezték végig a Pécsi 
Nemzeti Színház művészeinek vidám 
műsorát a többi érdeklődő gyermekkel és 
szülővel, nagyszülővel – szinte teljesen 
megtelt a nézőtér!
Mikulás-bált is szerveztünk – a város 
adventi díszvilágításáért. Kb. 100 fő vett 
részt, nagyszerű hangulatban, sokan tom-
bolatárgyak küldésével jelezték egyetér-
tésüket. A befolyt összegetből készülhetett 
el a Mindenki karácsonyfája és a 
művelődési központ ünnepi fényruhája.
A sorozat egyik csúcspontja a 2007. 
december 16-án a Szentháromság téren 
megrendezett ADVENTI VÁSÁR volt, 
melyet a frissen esett hó csak még 
hangulatosabbá tett. A kitűnően sikerült 
vásár csaknem minden elemét felajánlások 
tették lehetővé: a sátrakat, az ételeket, a 
díszítést - mind felajánlották! A lányok-
asszonyok sütöttek megint a jótékonysági 
süteményvásárra (idén harmadik alka-
lommal), a kínálatot a helyi cégek felaján-
lásai is gazdagították. De lehetett forralt 
bort, teát, gyerekpuncsot; sült gesztenyét; 
zsíros kenyeret, pörköltet, sült kolbászt is 
fogyasztani – a bevétel a jótékonysági 

összeget gyarapította, hiszen minden 
felajánlás volt! Természetesen volt kirakodó 
vásár, könyvvásár, a jótékonysági standnál 
felajánlott ajándéktárgyakat vásárolhattuk, 
köztük a gyerekek kézműves foglalkozá-
sokon készített munkáit is.
A nagy, fűtött sátor színpadán egész napos 
műsort láthattunk: óvoda, iskola, zeneis-
kola mellett a német klub asszonyai, a 
Vadrózsa Dalárda majd a fiatalok a PIFÖ 

(Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat) szer-
vezésében karácsonyi dalokat, az orvosok 
pedig fergeteges táncot adtak elő.
A programot a helyi Royal Big Band PIFÖ-
teaházzal egybekötött, gyertyafényes 
koncertje zárta a művelődési központban.
Nagy sikere volt a várospuzzlenak: min-
den család kapott egy darabot, melyet a 
Szentháromság téren felállított nagy táblán 
kellett elhelyeznie – jelképezve, hogy a 
város képét együtt formáljuk! Nem lett 
ugyan teljes a kép – bár a művelődési 
központban a következő napokban még 
gyarapodott -, de jó játék volt!
Sikeres volt az adománygyűjtés is, több 
mint 300.000,- forint gyűlt össze! De több 
használati tárgy, sőt még karácsonyfa is 
eljutott olyan családokhoz, akiknek ez nagy 

segítséget jelentett.
A befolyt összegből vásárolt ajándék-
csomagokat 2007. december 20-án, A 
Szeretet Karácsonya  c. ünnepen adtuk át  
60 rászoruló családnak. A közös ünnep-
lésre meghívást kaptak az adományozók is, 
valamint az egyedül élő idősek is. Kedves 
ünnepség keretében, kis vendéglátás 
mellett lehetőség nyílt a beszélgetésre, 
ismerkedésre. A műsort és a süteményt is 
felajánlás tette lehetővé. 
Ezzel még nem ért véget a karácsonyi 
ünneplés: december 24-én a katolikus 
templomban sok-sok kis és nagy gyermek 
közös szereplésével mutatattak be betle-
hemes játékot, melyet dr. Mericsné Rábai 
Katalin és Réderné Hegedűs Andrea 
tanítottak be, igazán ünnepivé, lé-
lekemelővé varázsolva a szenteste dé-
lutánját. A templom mellett ekkor már 
csaknem teljes volt az idén első alkalommal 
felállított, életnagyságú betlehem (a 
német klub betleheme szokásokhoz híven 
már advent első szombatján elkészült a 
művelődési központban), csupán a Kis-
jézus érkezésére kellett várni az éjféli 
miséig.
Az ünnepi események közé kell sorolni, 
hiszen mára az évbúcsúztatás hagyo-
mányos elemévé vált a Pécsváradi Vár-
baráti Kör szilveszteri túrája december 30-
án. 2007-ben 16. alkalommal indultak 
túrázók a csúcsra, hogy délben együtt 
énekeljék a Zengőn a Himnuszt – ezúttal 
több mint 500-an voltak (lásd részletes 
beszámolónkat 14. oldalon!)
Az évet a PIFÖ immár hagyományos szil-
veszteri batyusbálja zárta – kitűnő 
hangulatban.
Szándékosan nem emelünk ki senkit a 
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támogatók közül, hiszen olyan sokan álltak 
a rendezvények, az elképzelés, a cél mellé, 
hogy lehetetlen is volna felsorolni minden-
kit. Éppen ebben van a 2007. évi pécs-
váradi advent és karácsony sikere: olyan 
közösségi megmozdulás volt, ami csakis a 
pécsváradiak (magánszemélyek, cégek, 
intézmények, szervezetek és nem utolsó 
sorban az önkormányzat) aktív részvé-
telével valósulhatott meg! S talán ez volt a 
karácsony legnagyobb ajándéka is vá-
rosunkban – összefogtunk, együtt voltunk!

Gászné Bősz Bernadett

Mesés túra zúzmarás díszletek között
Talán még sohasem túrázott a Zengőre a 
Pécsváradi Várbaráti Kör ilyen festői téli 
tájban, mint XVI. óévbúcsúztatóján, az év 
utolsó előtti napján. A túrák történetében 

immár másodszor segítettek a Pécsváradi 
Erdészet dolgozói: Scholtz Péternek és 
Kelemen Lászlónak tartozunk köszönettel 
az LKT-val simára letolt kényelmes sé-
taútért. Péter, mint figyelmes „házigazda” 
saját szánkón otthonról hozott fel száraz fát, 
és tüzet rakott a csúcson, hogy legyen hol 
melegedni. Kisebb, nagyobb társaságok 
vonultak 9 órától folyamatosan a csúcs felé, 
összefüggő emberfolyamot alkotva. Szinte 
az ország minden tájáról jöttek ismét, a 
legtöbben azonban a pécsváradiak voltak 
és közülük is a fiatalok. Az első túrára, 
melyet Dretzky Katalin, a Kör titkára talált ki 
1992-ben, 75 fő jött el. 2007 előszil-
veszterén ötszázan vettek részt a hagyo-
mányos óévbúcsúztató túrán.

A MOL és az Ökotárs Alapítvány „Zöldö-
vezet Program” c. pályázatának első 
fordulóján sikerrel jutott át a Nyugdíjasok 
Körzeti Egyesülete pályázata, melyet a 
Közösségi Kerekasztallal közösen készí-
tettek el „Pécsvárad történelmi városköz-
pontjának rehabilitációja” címmel. Jelenleg 
folyik a második forduló bírálata, melyre 
már konkrétan kidolgozott munkatervvel 
lehetett pályázni. A cél a teljes Kossuth tér 
zöldfelületének, növényzetének megújí-
tása, szeméttárolók, padok elhelyezése, a 
játszótér bővítése. Pozitív elbírálás esetén 
a vár udvarán található levendula- és 
rozmaringkert is megújulhat. A pályázatban 
kiemelkedő szerepet kap a közösségi 
munka, a lakók és főként az ifjúság, az 
iskola bevonása a tervezési, kivitelezési és 
utógondozási munkálatokba, de ígéretet 
kaptak a Változóház aktív részvételére is. A 
tervezett munkák egy részét akkor is meg-

valósítják, ha esetleg nem nyer a pályázat. 
Ebben az esetben még inkább számítanak 
a lakosság aktív részvételére, melyre 
igazán szép példát szolgáltatott a tavalyi 
virágosítási akcióban tapasztalt össze-
fogás.

„60 éves az általános iskolai oktatás”
2008. január 23-án a Fülep Lajos Mű-
velődési Központ adott otthont annak a 
nagyszabású rendezvénynek, melyre 
diákok és pedagógusok hónapok óta ké-
szültek.  Először iskolánk igazgatónője, 
Tóth Györgyi köszöntötte a megjelent ven-
dégeket, a szereplőket és a nézőket, majd 
nyitó beszédében rövid történeti áttekintést 
adott az általános iskolai oktatásról 1945-től 
napjainkig.  Ezt követte a kétórás gála-
műsor 120 alsó és felső tagozatos tanuló 
részvételével. A gyerekek 35 műsorszám-
mal léptek fel, melyben vers, próza és 
jelenet szerepelt magyar és német nyelven, 
valamint énekek, tánc és talajgyakorlat. A 
meghívott vendégek közül 36-an jöttek el, 
nyugdíjas kollégák és olyan nevelők, akik 
éveken át iskolánkban tanítottak. A műsor 
zárásaként az igazgatónő a színpadra 
szólította és egy-egy szál rózsával kö-
szöntötte őket, majd egy közös fotóval 
örökítettük meg  az eseményt.  
Ezt követően vendégek és vendéglátóik 
egy közös fogadáson vettek részt, ami jó 
hangulatú beszélgetésekkel, nosztalgi-
ázással, régi fotók nézegetésével telt – ez 

volt a nap fénypontja!
Köszönetet mondunk a műsorszámok ösz-
szeállításáért az osztályfőnököknek és a 
szaktanároknak, különösen Boris Sán-
dornénak, aki a felső tagozat tanulói közül 
8 műsorszámban 71 tanulót készített fel. 
Szintén köszönet illeti Kárász Rózsát, aki a 
konferálásért és a rendezvény teljes le-
bonyolításáért volt felelős, valamint kö-
szönet Molnár Józsefnénak, aki az össze-
gyűjtött régi fotókat vitte számítógépre, 
melyeket kivetítőn mutattak be. 
A nagy sikerre való tekintettel a műsort a 
városi televízió két alkalommal is levetítette.

Molnár Józsefné

A Pécsváradi Várbaráti Kör ÉVES 
KÖZGYŰLÉSE
2008. február 18-án, hétfőn 18 órakor Pécs-
váradon, a Művelődési Központ nagyter-
mében tartja évi közgyűlését a 300 fős 
egyesület. Gállos Orsolya elnök gazdag 
2007. évről számolhat be: 
A Zengőre, a Kopácsi Rétre és a Dráva-
szögbe tett feledhetetlen kirándulásokról, 
az antik Görögországban tett körútról és a 
nagy érdeklődéssel kísért tartalmas, 

értékőrző programokról. Ilyenek voltak a 
»150 éves a pécsváradi városháza«, a 
város kiadványának bemutatása és a 
Nagyboldogasszony templom 250. éves 
jubileuma alkalmával a várossal és a 
katolikus egyházzal közösen szervezett 
konferencia. Két érdekes kiállítással 
(Turizmus és fazekasság Óbányán, majd a 
falvédők) a leendő Várostörténeti Múze-
umba csábítottak mintegy 1000 a látogatót. 
Dretzky Katalin a kör titkára pályázati 
sikerekről és az SZJA révén befolyt mintegy 
120.000 forint támogatásról ad számot a 
közgyűlésen. Helytörténeti kiadvány céljára 
használják fel pénzeszközeiket. Végül 
vetítésen idézik fel az elmúlt év eseményeit, 
kirándulásait. 
2008. március 14-én a városban élő 
felvidéki családokról rendez kiállítást a 
Pécsváradi Várbaráti Kör a felvidéki em-
lékkő elhelyezése alkalmával. Ugyanekkor 
megemlékeznek a 160 évvel ezelőtti 1848-
as forradalom pécsváradi szereplőiről, első 
sorban Hegedűs Imre országgyűlési kép-
viselőről. Dr. Kófiás Mihály helytörténeti 
tanulmányaival megkezdik a Pécsváradi 
Füzetek c. sorozatukat. Döntenek a »Pécs-
váradi Várbaráti Kör emlékérmének« oda-
ítéléséről. A helytörténeti múzeummal 
kapcsolatos teendők idén is fő tevé-
kenységüket képezik. Nyári kirándulásukat 
Erdélybe, a Kalotaszegre, Torockóra, 
Tordára tervezik.
A Pécsváradi Várbaráti Kör ezúton is min-
den támogatójának és tagjainak meg-
köszöni a közös munkát, a bizalmat és a 
támogatást.

BabaMama Klub
Továbbra is minden második héten 
találkoznak a művelődési központban az 
anyukák, kismamák és kisbabák, hogy egy-
egy témáról szakember segítségével 

elbeszélgessenek. Kicserélik tapaszta-
lataikat, megbeszélik problémáikat és 
örömeiket. 
A következő klubnapok témája: 
- Február 15., pénteken 10 óra: „Beszélni 
tanulunk!” 
A korai beszédfejlesztés - vendégünk: dr. 
Balogh Brigitta
- Február 28., csütörtök (!)10 óra: Hogyan 
szeressük gyermekünket? - Beszélgetés 

 A felvétel a legutóbbi klubnapon készült,
ahol dr. Zeller Zsófia fogorvos tartott elő-
adást az első fogacskák ápolásáról 
Fotó: Böröcz Lívia
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egy olvasmány kapcsán - vendégünk: Sza-
bó Lászlóné református lelkész   
- Március 14.: Babamasszázs  - Fogások és 
technikák – vendégünk: Kormány Eszter
A klub nyitott, szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, nem csak Pécsváradról. Szí-
vesen fogadjuk azok jelentkezését is, akik 
tudásukat, ismereteiket osztanák meg az 
anyukákkal. Érdeklődni a védőnőknél 
(72/465-057) vagy Gászné Bősz Ber-
nadettnél (20/3108-190) lehet. 

FAZEKASBODA

Lezárult a Pécsváradi Kistérségi Teleház 
által szervezett kétszer 60 órás angol 
nyelvtanfolyam, mely a Pécsi Regionális 
Képző Központ felnőttképzési programjá-

nak részét képezte. A pécsváradi képzést 
20 fő végezte el sikeresen.

Eseménydúsan zárult a 2007-es esztendő 
Fazekasbodán. December 6-án az ön-
kormányzat a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat támogatásával Mikulás-ün-
nepségre hívta a gyerekeket, akiket 
ajándékkal is megleptek. A karácsonyi 
műsorra már a falu apraját-nagyját várták. 
A hangulatos programban a gyerekek 
kedves műsorral örvendeztették meg a 
vendégeket. Végül egy jó hangulatú szil-
veszteri batyusbálban búcsúztatták az 
óévet és köszöntötték az újat.

BERKESD
Február 1-én pénteken délelőtt az óvo-
dások, délután az iskolások tartották meg a 
farsangi bált. Az iskolások 80 %-a öltözött 
jelmezbe, melyek sok-sok ötletet és 
kézimunkát igényeltek. A zsűri döntése 
alapján legjobbaknak talált jelmezeket 
tortával jutalmazták. A bál alatti eszem-
iszomról a szülői munkaközösség tagjai 
gondoskodtak a szülők által sütött házi 
süteményekkel, szendviccsel és szörppel. 
Az idén először az óvodások is meghívást 
kaptak a bálra, akik közül öten öltöttek 
jelmezt. A bátor óvodások szintén tortát 
kaptak jutalmul. A jó hangulatú diákbál estig 
tartott.

KÁTOLY

Az önkormányzat idén a Horvát és Német 

Kisebbségi Önkormányzattal közösen 
szervezte meg a farsangi mulatságot. 14 
órakor zeneszó mellett közösen vonultak a 
pincesorra, ahol az eszem-iszommal, jóízű 
beszélgetésekkel múlatták az időt.  Itt került 
sor a rendezvény fő eseményére, a tűz-
gyújtásra, vagyis a téltemetésre. 
18 órakor a művelődési házban folytatódott 
a program. Nagyon szép műsort mutattak 
be a szederkényi táncosok és a helyi 
Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai. 
Produkciójuk megalapozta a műsort követő 
bál hangulatát: hajnali 3-ig mulatott együtt a 
nagyszámú vendégsereg! 
A kátolyiakon nem múlik, mindent meg-
tettek, hogy kiűzzék a telet! Jöhet a tavasz!

Már igényelhető az üdülési csekk!
Mi is ez a csekk és mire használható?
 Az Üdülési Csekk  egy névre szóló, készpénzt kímélő fizetőeszköz. A kifizető és felhasználó személy számára a minimálbér mértékéig, 
azaz 2008-ban 69 000 Ft-ig adó- és járulékmentes. Munkavállaló, szövetkezeti tag, szakszervezeti tag, nyugdíjas, gazdasági társaság 
személyes közreműködő tagja és mindezen személyek közeli hozzátartozói, szakképző iskolai tanuló, a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány pályázatai alapján szociálisan rászoruló kaphat üdülési csekket. Tehát gyakorlatilag két úton juthatunk hozzá: a munkáltató 
által adómentes juttatásként kaphatjuk, illetve a Nemzeti Üdülési Szolgálatnál pályázhatunk.
A pályázati kérelem letölthető a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány honlapjának főoldaláról, a "Pályázatok" menüpontban, ill. 
beszerezhető a pécsváradi Tourinform irodában. Pályázati időszak: 2008. február 1-től 2008. április 15-ig.  Az üdülési Csekk a 
kiállítástól számított 1 évig érvényes. A csekk nem átruházható, csak az használhatja fel, akinek a nevére kiállították. A csekk tulajdonosa 
azonban kifizetheti a társaságában lévő személyek által igénybe vett szolgáltatásokat is. A csekk készpénzre nem váltható! Lejárt csekk 
nem fogadható el, de lejárat előtt meghosszabbítható. 
A csekk értékéből az elfogadóhelyek nem adnak vissza készpénzt, ezért célszerű a címleteket úgy megválasztani, hogy a szolgáltatás 
díját inkább készpénzzel kelljen kiegészíteni.
A csekket  több mint 8000 elfogadóhelyen használhatjuk fel fizetőeszközként. Az elfogadóhelyek címlistája fotókkal, tájékoztatókkal 
megtalálható a honlapon és az Alapítvány kiadványaiban. Az elfogadóhelyeket a helyszínen matrica jelzi: "Üdülési Csekk 
ELFOGADÓHELY" felirattal. A csekk felhasználását illetően nincs megkötés, az egyes csekkek egymástól eltérő időpontban és 
helyszínen, is beválthatóak.  Az Üdülési Csekket az elfogadóhelyek névértéken, azaz a csekken feltüntetett értéken fogadják el. 
Ugyanakkor egyre több szolgáltató plusz kedvezményt biztosít az Üdülési Csekk felhasználóinak.

Mire használható fel? 
- Szállás és hozzá kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételére.
- Utazási szolgáltatásokra; Vonatutakra, Buszutakra, Hajóutakra.
- Kulturális szolgáltatások igénybevételére.
- Sport és szabadidő szolgáltatások igénybevételére.
- Egészségmegőrzésre, betegségmegelőzésre.
- Horgászengedélyek megvásárlására.
- Fürdő és uszodai szolgáltatások igénybevételére.
- Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyeinek megvásárlására
- Étkezésre. (Szálláshelyhez kapcsolódó éttermekben, szállás igénybevétele nélkül, valamint önálló vendéglátóhelyeken.)
- Hungaroring belépőjegyek megvásárlására.
- Hungexpo belépőjegyek megvásárlására.
-  Szabadidős cikk kölcsönzés.
-  Belföldi utasbiztosítás.

További részletek, információ:  www.udulesicsekk.hu  
Tourinform Pécsvárad, Kossuth L. u. 31. 72/466-487  tourinform@pecsvarad.hu
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PÉCSVÁRAD
2008. február 13-án, szerdán 18 órakor a 
művelődési központban ismét Világjáró 
Klub!
A BÖRZSÖNYTŐL A HIMALÁJÁIG -  Elő-
adó: Szendrő Szabolcs
„Szendrő Szabolcs húsz éve hegymászó. 
Élő legenda. Járt nyolcezer méter ma-
gasan, mászott nehéz sziklautakat itthon és 
például a Himalájában, miközben mindin-
kább elhíresült a világ különböző tájain 
készült fotóival is. Sokan onnan ismerik, 
hogy ő a féllábú hegymászó: fiatalkorában 
egy baleset következtében térd alatt 
elveszítette az egyik lábát. Annak, aki 
együtt töltött vele pár hetet a hegyek közt, 
ez eszébe sem jut. Úgy emlékszik rá, mint 
önzetlen, megbízható bajtársra, barátra.”

Február 16-án a megyei német nyelvű 
vers-és prózamondó versenyt rendeznek 
a felső tagozatos diákok részére 
Pécsváradon a művelődési központban, 
illetve az alsó iskola épületében (Kossuth u. 
41.). Három kategóriában – vers, próza és 
nyelvjárás – mérik össze tudásukat és 
tehetségüket a gyerekek. A szervezők: a 
pécsváradi Kodolányi János Általános 
Iskola, a Lenau Egyesület, a Csorba Győző 
Megyei Könyvtár és a „Könyvvel anya-
nyelvünkért” Alapítvány. Szeretettel várnak 
mindenkit, aki szívesen hallgat német 
nyelvű irodalmat.

Vadászbál

A felvétel a tavalyi bálon készült.

Gátradűlő Vadásztársaság hagyomá-
nyaihoz híven idén is megtartja Vadász-
bálját 2008. február 16-án, a pécsváradi 
Zengő étteremben. A bálon jutalmazzák a 
2007-es év legeredményesebb vadászait, 
a vadászfeleségeket pedig virággal kö-
szöntik. A köszöntések után vacsora, 
éjfélkor tombola szerepel a programban. A 
hangulatért a Hohmann-zenekar a felelős.
Mindenkinek jó szórakozást és vadász-
szerencsét kíván: 

Horváth János vadászmester

Február 19-én, kedden 16 órától rendezik 
meg a Nyugdíjasok Körzeti Egyesü-
letének Farsangi bálját, melyre a megyei 
Gondozási Központok lakóit és dolgozóit is 
meghívták, így a helyi és környékbeli falvak 
nyugdíjasai együtt mulathatnak a mecsek-
nádasdi, bólyi és mohácsi idősekkel. Jó 
mulatást kívánunk!

Közérdekű programok:
- Február 18-án 18 órától a Pécsváradi 
Várbaráti Kör éves közgyűlése
- Február 21-én 9-12 óráig Mozgás-
korlátozottak Egyesülete fogadónapja 
(http://www.msklub-pecsvarad.extra.hu)
- Február 28-án 18 órától a  Spartacus 
Sportkör éves közgyűlése

 Február 29-én 17 órakor kerül sor Balázs 
Balázs és Baumann Mihály közös 
kiállításának megnyitójára a művelődési 
központban. Balázs Balázs szobrász-
művész alkotásait és a pécsváradi Ba-
umann Mihály fotóit 2008. március 21-ig 
tekinthetik meg az érdeklődők.

Pécsvárad, 2008. március 14-15. 
nemzeti ünnepünkről hagyományosan 
megemlékeznek Pécsváradon március 15-
én. Idén egy helyi eseményre való emlé-
kezéssel gazdagodik az ünnepi esemény-
sor. A felvidéki származású családok 
kezdeményezésére emlékkövet avatnak a 
betelepítés, az ún. lakosságcsere év-
fordulóján. Az emlékkő felállítását a fel-
vidékiek klubja koordinálja, az önkor-
mányzat pedig anyagi támogatatást nyújt 
az elkészítéséhez. Az erdősmecskei kőből 
elkészített emlékmű a művelődési központ 
előtti téren kap méltó helyet. A felfrissített 
park, a térkővel burkolt terület tavaly ta-
vasszal közösségi kezdeményezésre, a 
virágosítási akcióban szépült meg. Vár-
hatóan ugyanide kerül majd az év folyamán 
a németség kitelepítésére, robotra hur-
colására emlékeztető, hasonló kőből fa-
ragott emlékmű is. 
Az eseményt nagyszabású programmal 
ünnepelik a városban. Március 14-én a 
Várbaráti Kör megemlékezést szervez az 
1848-as forradalom pécsváradi szereplő-
iről, első sorban Hegedűs Imre ország-
gyűlési képviselőről, és megnyitnak egy – 
várhatóan nagy érdeklődéssel kísért  - 
kiállítást a városban élő felvidéki csalá-
dokról, mely sok személyes emléket, tár-
gyat is be fog mutatni a leendő Város-
történeti Múzeumban.
Március 15-én 10 órakor közös katolikus-
református istentisztelettel kezdődik az 
ünnepi program a Nagyboldogassszony-
templomban. 11 órakor színes műsor ke-
retében koszorúzzák meg Kossuth Lajos 
szobrát. Ezt követően, várhatóan 12 órakor 
avatják fel ünnepélyes keretek között a 
Felvidékiek Emlékkövét a művelődési köz-
pontnál.
Részletes programról következő számunk-
ban tájékoztatjuk Olvasóinkat.

ERDŐSMECSKE
Az Erdősmecskei Német Önkormányzat 
képviselőtestülete sok szeretettel vár 
minden kedves érdeklődőt 2008. március 
09-én, vasárnap, du. 14 órától a „Húsvéti 
kézművesnapon”.
A rendezvénynek az Erdősmecskei Német 
Önkormányzat székhelye ad otthont.

ZENGŐVÁRKONY

Húsvét és hímestojás - elválaszthatatlan 
fogalmak. Faluhelyen, de a városlakók 
döntő többségénél is a Húsvét ünnep-
léséhez hozzátartozik a hímes tojások ké-
szítése, vásárlása, ajándékozása.
A Húsvét időszakában a Míves Tojás Mú-
zeumban is megélénkül az élet. Virágva-
sárnapon, 2008. március 16-án, 13.30 órá-
tól Országos Ifjúsági Tojásfestő Versenyt 
rendeznek. (lásd a keretes verseny-
felhívást!
A kevésbé ügyesek versenyen kívül is asz-
talhoz ülhetnek tojást festeni a Nagyhét 
minden napján. A „Hímestojás Sze-
retteinknek” program keretében szakértő 
kezek, neves tojásfestők segítik az 
alkotások létrejöttét.  Ha ez mégsem 
sikerül, vagy valaki nem is próbálkozik a 
saját festéssel, válogathat a múzeumban 
vásárolható szebbnél-szebb ajándék-
tárgyak közül.
A nagyhét során (2008. március 17-22.) 
tojásfestő bemutatókat is tartanak naponta 
10-18 óráig, így a látogató közönség nem-
csak a kiállított műtárgyakban gyönyör-
ködhet, hanem nyomon követheti, hogy 
hogyan lesz a természetes tojásból hímes-
tojás.
Húsvét táján megnövekedik a múzeum 
visszatérő látogatóinak száma, akik úgy 
gondolják, hogy a múzeum hangulata, lát-
ványa már része lett ünnepi felkészülé-
süknek
Sokan nem tudják, hogy a tojásdíszítés ré-
gebbi eredetű tevékenység, mint a Húsvét 
ünneplése. A díszített tojásokhoz fűződő 
népszokások, hagyományok megismerése 
során látjuk, hogy a díszített tojás a 
tavaszvárás, a természet megújulása, az 
élet keletkezése, a szerelem -párválasztás 
és nem utolsó sorban a keresztényi fel-
támadás ünnepének egyaránt szimbóluma.
A Míves Tojás Múzeum nemcsak a Húsvét 
rövid időszakában, hanem az év minden 
napján szívesen tárja látogatói elé össze-
gyűjtött kincseit a díszített tojások világából. 
A látogatók tájékozódását 8 nyelven 
olvasható írásos tárlatvezető segíti.
Hasznos tudnivalók:
tel: 00-36-72-466-605
fax: 00-36-72-566-012
www.tojasmuzeum.ini.hu
Nyitvatartás: minden nap 10-18 óráig, 
szünnap szerda  
Nagyhéten és Húsvétkor minden nap 
szeretettel várja a múzeum a látogatókat.
Húsvét héfőn kora délután a Zengővárkonyi 
Népiegyüttes „Húsvéti locsoló” népi 
táncokkal köszönti a látogatókat.
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NAGYPALL
2008. március 16-án ismét várja a ven-
dégeket az immár hagyományos Húsvéti 
kézműves vásár és játszóház a nagypalli 
kultúrházban a Régi Mesterségeket Fele-
levenítő KHE szervezésében. Szeretettel 
várnak minden érdeklődőt, aki szívesen lesi 
el szakavatott mesterektől a régi technikák 
fortélyait, szívesen vásárolnak értékes, 
míves kézimunkát, illetve azokat, aki sa-
játkészítésű ajándékkal szeretnének ked-
veskedni szeretteiknek!

BERKESD
A Berkesdi Fekete István Általános Is-
kolában március 8-án egészség - projekt-
napot tartanak. Az egészségnap keretében 
tanulók és felnőttek részére szakemberek 
részvételével ingyenes szűrővizsgálatokat 
is végeznek. A projektnap lebonyolításához 
szükséges eszközöket, az egészséges 
táplálkozás bemutatásához helyben készí-
tendő ételekhez alapanyagokat az AR-
CADIA-REKLÁM Kft. biztosítja az iskola 
nyertes pályázata alapján. 
A rendezvényen a szervezők szívesen 
látják a tanulók szüleit, hozzátartozóit, a 
települések lakosságát, egyszóval minden-
kit, aki kicsit is törődni kíván az 
egészségével.

ERZSÉBET
Színházlátogatás
2008. február 17-én Pécsre, a Nemzeti 
Színházba látogathatnak Erzsébet és 
Szellő lakói. Az este 19 órai kezdettel be-
mutatásra kerülő Hippolyt, a lakáj című 
színdarabot nézheti meg az erzsébeti és 
szellői önkormányzatok szervezésében 50 
fő. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!

Boros- és pincegazdák találkozója

2008 márciusában tervezzük megrendezni 
az első erzsébeti pincesori borkóstolót, 
ahová ki-ki meghívhatja barátját, rokonát. 
Megkóstolhatjuk egymás borát, beszél-
getéssel tölthetünk egy kellemes délutánt. 
Az időpontot a gazdákkal egyeztetve a falu 
hirdetőtábláin tesszük közzé. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

P R O G R A M A J Á N L Ó

Versenyfelhívás
A Míves Tojás Múzeum

megnyitásának  8. évfordulóján

2008. március 16-án, Virágvasárnap
Országos Ifjúsági Tojásfestő Versenyt rendez

A Múzeum a verseny meghirdetésével is lehetőséget kíván biztosítani a hagyományos 
tojásfestéssel, díszítéssel foglalkozó fiatalok bemutatkozására, megmérettetésére, 
tevékenységük továbbfejlesztésére.

A verseny résztvevője lehet minden arra rátermett 10-15 év közötti fiatal, aki eddigi 
munkáiból két szép díszített tojást nevezési díjként 2008. február 15-ig
eljuttat a múzeum címére.  Kérjük mellékelni: a jelentkező nevét, postai címét, ha van 
e-mail címét is, iskolája címét és tojásdíszítő mesterének nevét.
A szakmai bíráló bizottság a beküldött munkák alapján választja ki a verseny 
résztvevőit.
A további tennivalókról március 7-ig minden jelentkezőt levélben értesítünk.

A verseny helyszíne Zengővárkony község kultúrháza, kezdete 13.30 óra, időtartama 
2.5 óra.
A Bíráló Bizottság a versenyzők teljesítményét a verseny során is figyelemmel kíséri.
Eredményhirdetés a verseny befejezését követően egy órával a helyszínen.
Minden résztvevő emléklapot kap, s a legjobb három tojásfestőt jutalmazzuk

Kedves Ifjú Tojásdíszítők! Jelentkezéseteket szeretettel várja a Míves Tojás Múzeum

7720 Zengővárkony  Kossuth Lajos u. 6
Tel: 06-72-466-605
Fax: 06-72-566-012
e-mail: tojas@museum.hu
Honlap: www.tojasmuzeum.ini.hu

Tüdőszűrés 
Pécsváradon 2008. 
február 14-március 5. között a 
Művelődési Központban :

február 14.  Csütörtök 9-12
február 15.  Péntek 9-12
február 18.  Hétfő 9-12
február 19.  Kedd 9-12
február 20. Szerda 9-12
február 21. Csütörtök 12-15
február 22. Péntek 9-12
február 25. Hétfő 9-12
február 26. Kedd 9-12
február 27. Szerda 9-12
február 28. Csütörtök 12-15
február  29. Péntek 9-12

március 3. Hétfő 9-12
március 4. Kedd 9-12
március 5. Szerda 9-12

Hirdetési árak
Lakossági apró (10 szóig): 500 Ft

Keretes apró:

1/16 oldal (45X45 mm): 2500 Ft

1/8 oldal (90X45 vagy 45X90): 4500 

Ft

1/4 oldal (90X130 vagy 130X90): 

10.000 Ft

1/2 oldal: 25.000 Ft

1 oldal: 50.000 Ft

3 vagy több megjelenés esetén: 10 

% kedvezmény

Egyéb hirdetési igények teljesítése 

külön 

megegyezés alapján történik!

A hirdetéseket csak az erre a célra 

meghatározott oldalakon közöljük!

Levélben, faxon és e-mailben 

történő megrendelés esetén kérjük 

a hirdetési díjat belföldi 
postautalványon (rózsaszín csekk) 

küldjék el címünkre. 

Kérjük számlaigényüket jelezzék! 
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Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tájház
Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tájház

Óbányáról már csak egy ugrás a mecseknádasdi tájház, mely a 
német nemzetiségi tájházak közül elsőként nyílt meg. A 
kiállításnak az 1891-ben épült, volt Gungl-kocsma ad otthont. A 
német falvakról, környezetükről, a népi mesterségekről térképek, 
fényképek adnak tájékoztatást. Itt kapott helyet a rekonstruált 
pécsváradi Schmidt-mézeskalácsos- és gyer-tyaöntő 
műhely ,  sütésre szolgáló kemencével, jel legzetes 
szerszámaival, viasztárgyaival.
A tájházban továbbá a máig fennmaradt kádármesterség 
szerszámait is megtekinthetjük. Mivel a környék erdőkben 
gazdag, rengeteg jellegzetes faeszköz (favilla, gereblye, klumpa, 
járom) is kiállításra került.
A mecsek-nádasdi és óbányai fazekasok munkáiból is 
láthatunk egy összeállítást. Ezek a hagyományosan korongozott 
sütő-főző edények jórészt a falu határában bányászott, jó 
minőségű, tűzálló agyagból készültek.
A válogatott bútoranyag, a berendezési tárgyak az itt élő 
németség ízléséről, hagyományairól adnak átfogó képet.
Egy másik épületben a dél-dunántúli németek fage-rendavázas 
építkezéséről nyílt kiállítás. A német nyelvterületen jellegzetes 
Fachwerk típusait, illetve a tolnai, baranyai geren-davázas 
építkezés hagyományait ismerhetjük meg a fényké-peken, 
rajzokon.
Legutóbb 2007 augusztusában bővült a látnivalók köre, ekkor 
helyezték el ugyanis a borászati kiállítási anyagot.

Német Nemzetiségi Tájház
Mecseknádasd, Munkácsy M. u. 5.-7.
Tel: 70/263-8924.

Előzetes bejelentkezés szükséges.

Bemutatjuk a Pécsváradi Kistérség ismert vagy kevésbé ismert látnivalóit, érdekességeit
- az összevont számra való tekintettel kettőt is -

Óbányai fazekas kiállítást és helytörténeti 
gyűjtemény

Ugyan már lezajlott a falu egyik legnagyobb eseménye, a 
„Hutzlsonntag”, de most is érdemes a festői Óbányára látogatni 
és felkeresni  az óbányai fazekas kiállítást és helytörténeti 
gyűjteményt. A Német Olvasókör Egyesület helytörténeti 
kiállításán a használati tárgyak, öltözékek mellett látható a nagy 
hírű óbányai fazekasság 140 darabos gyűjteménye is.  A 
vízimalmairól, forrásairól, pisztrángos taváról nevezetes 
település igen korán híressé vált mázas karcolt kerámiáiról. A 
német fazekasok készítette világosbarna, zöld mázas, csipkézett 
szélű, karcolt mintájú edényeket valamikor vásárokon 
árusították. Fénykorát a két háború között élte az óbányai 
fazekasság, amikor számuk a 10-15 főt is elérte. Apáról fiúra 
szállt a mesterség a Müller, a Friedszám, a Kovács családokban. 
Kapcsolatban álltak a Zsolnay gyárral, a mágocsi agyagipari 
iskolával, és dolgoztak a turizmus számára is. Ma két aktívan 
dolgozó család van, a Népművészet  Mestere, Kiváló Népi 
Iparművész címekkel rendelkező Teimel -dinasztia  és Keszler 
István. A helytörténeti – fazekas kiállítás megmutatja az 
üvegművesség régi és részben mai remekeit, a paraszti 
gazdálkodás eszközeit, a német népviselet kincseit. Az épület 
falán emléktábla utal az üveghutára, melynek Óbánya a 
létrejöttét köszönheti. Az üveghuta egykor a kiállításnak otthont 
adó ház udvarán állt. A fazekaskiállítás anyaga részben helyi 
gyűjtés, részben dr. Bíró Ferenc pécsváradi orvos adománya. 
A kiállítás bejelentkezéssel látogatható.
Óbányai fazekaskiállítás és helytörténeti gyűjtemény 
(Töpfereimuseum)
 7695 Óbánya, Fő u. 70.
Gondnokság:  Heim Péterné, 7695 Óbánya, Fő u. 6.
Telefon: 72/463-494
Schlappné Szekeres Ida
7695 Óbánya, Fő u. 9. telefon: 72/463-495.

Kedves Olvasóink! Egy játékra buzdítjuk 
Önöket!

Zöld 7-es címmel játékos műsorsorozatot 
indított a Magyar Televízió 2-es csatornája, 
amellyel arra biztatja a nézőket, hogy 
válasszák meg Magyarország hét termé-
szeti csodáját.

A természetvédelmi szakemberek segítsé-
gével összeállítottak egy harmincas listát, 

amelyen számos természeti jelenség, vé-
dett növény- és állatfaj, illetve élőhely és 
tájkép szerepel. Az ország harminc kiemel-
kedő természeti értékéről egyperces kam-
pányfilmek készültek, amelyeket február 3. 
és április 12. között mutat be az MTV 2-es 
csatornája. A kisfilmek kedd kivételével a 
hét minden napján, egyesével, naponta 
ötször láthatók. Adott hét összes kisfilmjét 
levetítik szombaton este, a Híradó előtt egy 
adásban is, továbbá interneten az MTV 
videótárában (http://www.mtv.hu/videotar/ 
is megtekinthetők.

A Föld napján, április 22-én záruló műsor-
folyamban a harminc kiemelkedő természe-

ti jelenségre a 06-30-44-44-744-es számon 
szavazhatnak telefonon vagy (nem emelt 
díjas) sms-ben. A voksolás eredményeként 
születik meg 2008 Zöld 7-es listája, vagyis 
a hét, legtöbb szavazatot kapott magyar 
természeti csoda jegyzéke. A "7 csoda" 
kitüntető címet a természetvédelemért 
felelős miniszter adja át a Föld Napján a 
nyertes természeti értékek képviselőinek. 

Kérjük Önöket, hogy szavazataikkal támo-
gassák a bánáti bazsarózsát, a Zengőalja 
híres és különleges virágát, hogy bekerül-
hessen Magyarország 7 természeti csodája 
közé!

Magyarország
7 természeti csodája 
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KISTÉRSÉGI BÁLNAPTÁR 

Február
14. Pécsvárad

BMÖ Általános Iskolája Farsangi bálja

15. Pécsvárad

A Kodolányi János Általános Iskola felső tagozatának farsangi 

bálja

15. Nagypall

Óvodások farsangi bálja            

16. Nagypall

Iskolások farsangi bálja

16. Pécsvárad

Vadászbál

zene: Hohmann-zenekar

16. Hidas

Felnőtt jelmezbál

16. Apátvarasd

Farsangi bál

 19. Pécsvárad

Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének farsangi bálja

22. Pécsvárad

A Kodolányi János Általános Iskola alsó tagozatának farsangi 

bálja

23. Pécsvárad

Az Alapfokú Művészeti Iskola Szülők-Nevelők Bálja

28. Mecseknádasd

Nyugdíjasok Egyesülete Farsangi batyusbálja

Március 
8. Mecseknádasd

Mecseknádasdi Polgárőr Egyesület Nőnapi bálja

zene: Konnektor zenekar

8. Hidas

Nőnapi bál

8. Nagypall

Nagypalli Asszonytornások nőnapi bálja

9. Apátvarasd

Nőnapi bál

23. Hidas

Locsoló bál

Április 
5. Mecseknádasd

Borverseny eredményhirdetése és bál

A bálnaptár azokat a rendezvényeket tünteti fel, melyek 

nyilvánosak és időpontjuk biztos. Néhány esetben a zenekar 

nevét is közöljük. További rendezvényekről aktuális 

számainkból értesülhetnek. Jó mulatást! 

KSI Kupa Hidason
2007 november 30-án kezdetét vette a már hagyományossá váló 
Hidasi Teremfoci Bajnokság, azaz a KSI kupa. A sportolni vágyók a 
Hidasi Általános és Zeneiskola tornatermében mérkőzhettek meg 
egymással péntek esténként.
A november 30. és január 11. között lejátszott 28 meccsen 8 csapat 
vett részt. A tavalyihoz képest lényegesen több, összesen 54, 
különböző településről érkező embert sikerült sportolásra bírni. A 
paletta széles volt, hiszen az ifistáktól az öregfiúkig mindenki 
szerepet kapott a pályán. S a szurkolók apák és fiaik összecsa-
pásait is figyelemmel kísérhették.
Az idei mérkőzésekről videofelvételek is készültek, melyeket 
minden szerdán leadtunk a kábelrendszeren. 
Kellemes, és egészséges kikapcsolódás volt mindenki számára a 
zord téli időben.

A kupa végeredményei a következőképp alakultak:

1. Centrum FC
2. Igyááál!!!
3. Hidasi Ászok
4. AEE
5. Unaloműzők
6. Mecskei Öregfiúk
7. Kis Huncutok
8. SÉ

Az első két csapat maradt veretlen, közülük a Centrum FC nyerte 
az aranyérmet, megvédve ezzel tavalyi bajnoki címét.

Különdíjak:
Gólkirály: Sándor László (Centrum)
Legjobb játékos: Székely Ferenc (Centrum)
Legjobb kapus: Balogh Ferenc (Igyááál!!!)
Legjobb junior játékos: Faluközi Tamás (Kis Huncutok)
Legjobb szenior játékos: Pollák Sándor (Ászok)

MEGÚJULT
A PÉCSVÁRADI KISTÉRSÉGI 

TELEHÁZ

Művelődési Központ, Pécsvárad, Kossuth L. u. 31., 
Tel./fax: 72/465-123 
Mobil: 06-30/541-9832 vagy 06-30/356-3570
e-mail: telehaz@pecsvarad.hu
Nyitvatartás:
Hétfőtől - péntekig 9-17 óráig
(illetve előzetes egyeztetés szerint)

Megújult környezet, új szolgáltatások!

- LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK, INTERNET 
HOZZÁFÉRÉS
- PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS CIVIL SZERVEZETEKNEK
- KÉPZÉSEK SZERVEZÉSE
- “Tett-Hely” IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT

Szeretettel várjuk vendégeinket!



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

ISSN 1786-4690

20.

H I R D E T É S E K

2008.  január-február

MÉZ ELADÓ!
Garantáltan jó minőségű méz

egész évben eladó!
Hochrein, Pécsvárad, Zengő köz 2.

Tel.: 72/465-780

Szeretné széles körben megismertetni
vállalkozását, üzletét, szervezetét?

Kiadványt, honlapot,
esetleg filmet készíttetne róla?

Keressen minket a részletekért!
Telefon: 06.30.475.88.19

E-mail: komlomed@gmail.com

KM Média
Webdesign
Kiadványszerkesztés

Komlóméd Kht.


