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Kistérségünk rangos eseménye a közel 20 éves múlttal rendelkező 
Regionális Borverseny, melyet a Mecseknádasdi Szőlő- és 
Bortermelők Egyesülete szervez. Idén először a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata is bekapcsolódott a rendezvény 
szervezésébe, melyre 2008. április 5-én került sor.
A borversenyre 469 borminta érkezett; 198 fehér, 244 vörös, 27 rosé - 
igen változatos szőlőtermő-helyekről, így Hajós, Aldebrő, 
Dunaszekcső, Villány, Lippó, Szekszárd, Szajk, Bóly, Véménd és 
természetesen  a kistérség települései. A mecseknádasdi területről 
származó minták aránya 40% volt.
A kétlépcsős kiválasztásban, hat zsűri 5-5 fővel bírálta a borokat, 
amelynek eredménye: fehérborok között 27 arany, 56 ezüst, 68 
bronz, vörösboroknál 61 arany, 69 ezüst, 63 bronz, roséboroknál 3 
arany, 16 ezüst és 6 bronz minősítés.
A Magyarországi Németek Országos Borversenyében a győztes 
fehérbor a Mestrineli Borászati Kft. olaszrizlingje lett, míg a 
vörösborok versenyében a Troszt Pince kékfrankosa.
A verseny különdíját, a Mecseknádasdi Önkormányzat Bora címet 
ebben az évben Amrein Ádám kékfrankosa és Keszler József 
zöldveltelinije nyerte el.
Az eredmények kihirdetése után éjszakába nyúló Borbállal ünne-
peltek a résztvevők.
A nagy sikerre való tekintettel lehetőséget kaptunk, hogy a Magyar-
országi Németek Országos Borversenyét jövőre ismét megren-
dezzük, amelyre várunk minden kedves borbarátot, borosgazdát!

Országos Német Borverseny Ünnepeltek a pécsváradi 
nyugdíjasok
Április 12 –én ünnepelte megalakulásának 15 éves jubileumát a 
pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete. 
Közel kétszázan gyűltek össze a művelődési központ 
színháztermében a szépkorúak és az őket köszöntő vendégek. 
Eljöttek a klubbal baráti kapcsolatot tartó környező települések 
nyugdíjasklubjainak tagjai, Beremend, Fazekasboda, Feked, Hird, 
Hímesháza, Kozármisleny, Lovászhetény, Nagykozár, Nagypall, 
Nagynyárád, Mecseknádasd, Szederkény, és Tevel településeket 
képviselve. 
Részt vett az ünnepségen az „Életet az éveknek” Nyugdíjasklubok 
Országos Szövetségének Baranya megyei elnöke, a Nyugdíjasok 
Baranya Megyei Képviseletének alelnöke, Pécsvárad, Nagypall, 
Fazekasboda és Lovászhetény polgármestere, képviselőtestületi 
tagok, a helyi civil szervezetek vezetői és tagjai. 
Kárpátiné Kovács Zita, az egyesület elnöke köszöntötte a 
megjelenteket és összegezte az elmúlt 15 év történéseit, többször 
kihangsúlyozva, hogy másfél évtized eseményeit, programjait 
szinte lehetetlen röviden összefoglalni. 
A jelenleg 141 tagot számláló egyesület célja: segíteni az idős 
embereket napi gondjaikban, problémáikban. Odafigyelni 
egymásra, tartalmas, közös programokat szervezni, szórakozni, 

kikapcsolódni, új élményekkel és ismeretekkel gazdagodni, 
segíteni az önszerveződő csoportok megalakulását.
A tagokból aktív kultúrcsoportok alakultak: asszonytánckar, 
férfikórus, német kórus, vegyes kórus. Vannak vers- és 
prózamondói, valamint házi költője is az egyesületnek. 
Mindannyian gyakran szerepelnek helyi, megyei, regionális és 
országos rendezvényeken.
A klubélet nagyon változatos. Ismeretterjesztő előadások 
meghallgatása, fürdőlátogatások, országjáró kirándulások, 
farsang, nőnap, férfinap, majális, karácsonyi ünnepség ugyanúgy 
része életüknek, mint a születésnapok megtartása és a házassági 
évfordulósok köszöntése.
Szervezői és házigazdái a kétévente megrendezésre kerülő 
Nemzetiségi és Kisebbségi Nyugdíjasklubok Regionális 
Találkozójának, melyet már 5 alkalommal rendeztek Pécsváradon. 
(Legutóbb 23 település, 27 csoportja vett részt: több mint 500 fő 
jelenlétével zajlott a találkozó!)
A közhasznú egyesület érdekképviseleti munkával is segíti 
tagságát (méltányossági nyugdíj, üdülési csekk stb.), az általuk 
működtetett Kistérségi TELEHÁZ –ban több alkalommal szerveztek 
számítógépes tanfolyamot.
Gyakran pályáznak. Az elmúlt év négy szomszédos település 
összefogásának szép példája.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társ-
ulás Tanácsa két ülést is tartott az elmúlt 
időszakban.  
2008. április 10-én elsőként Dr. Wekler Fe-
renc gratulált dr. Bíró Ferencnek, Pécs-
várad Város új polgármesterének, aki 
egyúttal a Társulási Megállapodás értel-
mében a Pécsváradi Többcélú Kistérségi 
Társulás másik alelnöke lett dr. Szelle Tibor 
mellett.
Fontosabb döntések, események:
1. Kistérségi turisztikai kiadvány
A Regionális Idegenforgalmi Bizottság 
pályázata megteremtheti a feltételeket a 
február óta tervezett térkép kiadására, 
melyet Van Groeningen Irén turisztikai 
referens ismertetett. Cél, hogy a prospektus 
minden településen használható legyen, és 
a kistérségről egységes arculatot sugá-
rozzon. A térkép a konkrét látnivalók mellett 
a kulturális és történelmi információkat is 
tartalmazna. Hátoldalára a turisztikai 
szolgáltatók kerülhetnek fel. A marketing 
eszközökre kiírt pályázat 50%-os támo-
gatottságot biztosít.  
A tanács határozatban döntött arról, hogy a 
pályázatot benyújtják, lehetőleg magas, 
akár 20 000 példányszámra. Ezáltal 100-
150 forintból lenne egy példány előállítható.
2. Informatikai pályázatok
Az utómunkálatok zajlanak - Mecsekná-
dasd már használja az adózási és köny-
velési programokat, tapasztalataik jók. 
Polgármesterek jelzésére írásban értesítik 
a kivitelezőt, hogy több település szeretné 
már igénybe venni a programokat, kérik a 
hiányosságok kiküszöbölését, szeretnének 
esetlegesen egyéb elemeket is használni a 
programból, valamint igénylik a kivitelező 
prezentációját is!
 3. Munkaszervezet vezető kinevezése 
Dr. Wekler Ferenc elnök javaslatát a Ta-
nács egyhangúlag határozatban támogatta 
és kinevezte Bagyalné Borhy Gabriellát 
munkaszervezet vezető munkakörbe 2008. 
április 14. napjával a közalkalmazotti bér-
táblának megfelelő bérezéssel. (lásd külön 
írásunkat!)
4.Tájékoztató a Sió Völgye hulladékke-
zelési konzorcium tevékenységéről, 
valamint a Zengővidék Szolgáltató Kht. 
összetételéről
A Re-Kom Kht. a Sió Völgye program déli 
területén, Szekszárdtól Mohácsig fog 
szolgáltatni. Azok az önkormányzatok 
hozták létre, amelyek már rendelkeznek 
szolgáltató céggel. A Re-Kom Kht.-ét 
szükségszerűen Zrt.-vé alakítják át." Az 
utolsó mondat marad. Az átalakulás 
részleteiről most folynak az egyeztetések. 
A Zengővidék Szolgáltató Kht-hez csatla-
kozott néhány kistérségen kívüli település, 
ezáltal nőtt a lefedett terület s a lakosság-
szám is bővült. Problémát jelenthet 
azonban, hogy Erdősmárok és Székely-
szabar jelezte kiválási szándékát. Ennek 
rendezése folyamatban van.
Tárgyalták a Tanács tagjai a Zengővidék 
Kht. és a Dél-Kom közötti véglegesített ke-
retszerződést is. Kitértek a szelektív hulla-
dékgyűjtésre, a gyűjtőkonténerek elhe-
lyezésére (sürgették azt!), ill. lomtala-

nításra és a veszélyes hulladék, valamint az 
építési törmelék kezelésére is. 
5. A 2007. évi költségvetési beszámoló 
elfogadása
Kapitány Zoltánné, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke ismertette az adatokat, melyek alap-
ján a Tanácsa egyhangúlag elfogadta a 
beszámolót. További határozatban dön-
töttek arról, hogy a hirdetésekből befolyt 
összeggel csökkenjen a települések 2008. 
évi befizetési kötelezettsége kistérségi 
újság finanszírozásánál. 
6. Szociálpolitikai Kerekasztal felállítása
Dr. Fenyvesi János tájékozatott arról, hogy 
a Szociális ellátásról szóló törvény szerint a 
2000 főt meghaladó településen vagy a 
társulásban gondoskodni kell Szociál-
politikai Kerekasztal felállításáról. Ennek az 
intézménynek feladata a Szociális Szolgál-
tatástervezési Koncepció érvényesülé-
sének, hatályosulásának vizsgálata évente 
1 alkalommal. Ugyanakkor hasznos is 
volna ennek működése, hiszen a szociális 
ellátások átfedik a kistérséget. Törvény 
szerint a polgármesterek lehetnek a Ke-
rekasztal tagjai, ez azonban tetszés szerint 
bővíthető, pl. az intézmények vezetőivel, a 
szociális civil szervezetek képviselőivel stb. 
7. Közoktatási Intézkedési Terv
Egy új rendelet értelmében, ha a Tár-
sulásnak van Közoktatási Fejlesztési Terve,  
az önkormányzatoknak nem kell önálló 
Intézkedési Tervet készítenie akkor, ha a 
Társulás önálló Intézkedési Terve tart-
almazza mindazt, települési bontásban, 
amit az önkormányzatinak is tartalmaznia 
kell. A rendelkezésre álló Fejlesztési Terv 
frissítésével, kiegészítésével megoldható 
lenne a települések problémája. Ugyanis a 
jövőben az iskolák számára ennek léte 
pályázati feltétel is lesz. A Tanács döntött 
arról, hogy árajánlatokat kér a Közoktatási 
Intézkedési Terv fejlesztésére. 
8.Mentőállomás
Vita folyt a mentőállomás esetleges 
nagypalli vagy pécsváradi elhelyezésről. A 
tanács kérése, hogy miután kistérségi 
szintű ellátásról van szó, amelyet mindenki 
örömmel üdvözöl, a polgármesterek ne 
önállóan döntsenek, hanem a Társulási 
Tanács véleményét is kérjék. 
9.Mecseknádasdi Gondozási Központ 
fejlesztése
Dr. Heizler Katalin, Mecseknádasd jegyzője 
elmondta, hogy a VÁTI által kiírt pályázat az 
egészségügyi és szociális alapellátások 
fejlesztését célzó mikroközpontok létreho-
zását támogatja. Feltételek: minimum 5 
település lefedése, minimum 2000 fő, a 
mikrotérség központjának maximum elérési 
ideje 30 perc. A mecseknádasdi önkor-
mányzat tervei szerint ez az orvosi rendelők 
összevonását jelenti: egészségügyi cent-
rum, nappali ellátást támogató pihenőszo-
bák kialakítása, étkeztetés javítása a piaci 
jelleg kizárásával. Ehhez kérte a Tanács 
támogatását.
10. Közösségi busz beszerzése
2 db, 19+1 fős busz beszerzésére nyújtott 
be pályázatot kistérségi társulás, melyet 
elsősorban iskolás gyermekek szállítására 
vehetnek majd igénybe. A pályázat 80%-os 

támogatottságú. 

2008. április 24-én rendkívüli ülést tartott a 
Tanács, melynek fő napirendi pontja a 
2008. évi helyi önkormányzati fej-
lesztések támogatására kiírt pályáza-
tokról szóló döntés volt. A polgármesterek 
előzetes igénylista alapján elosztották a 
települések között a CÉDE-, TEKI- és 
TEUT-pályázatok keretösszegeit. A tár-
sulás a területi kiegyenlítést szolgáló 
önkormányzati fejlesztésre (TEKI) 24,3 
milliót, ugyancsak önkormányzati fejlesz-
tésekre, de területi kötöttség nélkül 22,5 
milliót, szilárd burkolatú belterületi közutak 
felújításának támogatására pedig 14,1 
milliót költhet. A pályázatokat az egyes 
települések készítik el és nyújtják be. A 
beadási határidő: 2008. május 15.

Továbbá döntöttek arról, hogy a Zengő-
vidék Kht.-ból kiváló két település (Er-
dősmárok és Székelyszabar) üzletrészét, 
összesen 450.000,- forintot a bennmaradó 
tagok lakosságszám arányosan meg-
szerzik. Javasolják a két településnek, hogy 
térítésmentesen ajánlják fel részüket, 
hiszen korábban maguk döntöttek a csat-
lakozásról, ill. a kiválás számukra nem, a 
bennmaradók számára viszont számos 
jogi, pénzügyi problémával és feladattal jár. 

Új munkaszervezet vezetőt köszöntöttek 
a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás 
irodájában. Bagyalné Borhy Gabriella 
humánszervező és közgazdász végzett-
séggel rendelkezik. Több mint 10 éve dol-
gozik az államháztartáson belül (önkor-
mányzatoknál, intézményeknél) mint gaz-
dasági-pénzügyi vezető, másfél éve pedig 
mint költségvetési ellenőr. Tapasztalatai 
vannak kistérségi munkában is, hiszen 
részt vett a Szentlőrinci Kistérség megala-
kulásában, koordinálta annak folyamatait. 
Pécsett él családjával.
Kinevezésére azért volt szükség, mert 
Müller Réka, volt munkaszervezet vezető 
2008. április 7. napjával már nem áll 
munkaviszonyban a Társu-lással.
Jó munkát, sok sikert kívánunk neki Pécs-
váradon! 

www.zengovidek.hu
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Kistérségi orvosi ügyeleti szolgálat

Április 16-án Mecseknádasdon adták át az orvosi ügyeleti autóba 
szánt műszereket.
A kistérség német kisebbségi önkormányzatainak közös pályázata 
alapján a német Belügyminisztérium támogatásából defibrillátor, 
valamint négycsatornás EKG készülék került átadásra. A kisebbségi 
önkormányzatok elnökeinek jelenlétében dr. Józan Jilling Mihály, az 
Országos Német Önkormányzat szociális bizottságának elnöke adta 
át a műszereket az ügyelet képviselőjének. A pályázat folytatásaként 
várhatóan az év végére egy laborfelszereltséggel bővül az 
ellátottság, mely a tüdőembólia és infarktus azonnali kimutatását 
tudja elvégezni. A műszerek használatával biztonságosabbá válik 
egészségügyi ellátottságunk.

A Pécsváradi Kistérségi Ifjúsági Fórum 
lehetőséget biztosít 10 fiatal számára, hogy 
2008. augusztus 5. – augusztus 10. között részt vegyen a

Zengőaljai Nemzetközi Ifjúsági Találkozón
le crés-i (Franciaország), luckai (Németország), 
unterschleissheimi (Németország) fiatalokkal

A táborban való részvétel költségeit a szervezők állják.
A 40 fiatal a hét során műhelymunkákon vesz részt, ahol a népi 
kézműves mesterségeken túl kipróbálhatják magukat a 
táncban, színjátszásban, illetve interkulturális párbeszédet 
folytathatnak a természetben. A hét végén a munkáikból 
kiállítás nyílik.

Megmutatjuk nekik szűkebb környezetünk kincseit, de 
elkalauzoljuk őket interaktív városnézéssel Európa Kulturális 
Fővárosába (2010), Pécsre is. A programot sportolási és 
kirándulási lehetőségek színesítik.

Azoknak a fiataloknak a jelentkezését várjuk, akik:
- 14 – 18 év közöttiek
- a Zengőalja Kistérség valamely településén van állandó 
lakóhelyük
- német és/vagy angol nyelvismerettel rendelkeznek
- jelentős közéleti- vagy kulturális tevékenységet végeznek, 
kimagasló tanulmányi eredményük, sportteljesítményük illetve 
tanórán kívüli iskolai tevékenységük alapján méltóak arra, hogy 
Magyarországot és egyúttal a Zengőalja Kistérséget 
képviseljék

A jelentkezésnél előnyt jelent:
- a Pécsváradi Kistérségi Ifjúsági Fórumban való tagság
- a Pécsváradi Kistérségi Ifjúsági Fórum ülésein és programjain 
való aktív részvétel

Jelentkezési határidő: 2008. május 30.

Jelentkezni maximum egy A4-es oldal terjedelmű bemutatkozó 
levéllel lehet, melyben a pályázónak ki kell térnie a fenti 
pontokban foglaltakra.

A jelentkezéseket az alábbi címekre várjuk:

postán: Berkesdi Önkormányzat, 7664 Berkesd, Alkotmány 
utca 40.
A borítékra írjátok rá: Pályázat – Ifjúsági Találkozó a 
Zengőalján

e-mailben: anitafarkas@yahoo.com

Az eredményt a PKIF vezetősége az Ifjúsági Bizottsággal 
egyetértésben hozza meg június elején.      

Sikeres pályázást kívánunk!

A Pécsváradi Zengőalja Kistérség 
rajzpályázatot  hirdet a Baranya Megyei 

Vadásznapok  
2008. június 20.-21.

rendezvényéhez kapcsolódóan az alábbi témakörökben:

- „Erdőn -mezőn, künn a réten”
- Az erdő és én
- Erdei élményeim
- „Zöld erdőben jártam...” 
- A vadállatok hol laknak?

A pályaműveket  4  korcsoportban lehet benyújtani:
- óvodás
- alsó tagoza tos
- felső tagozatos 
- középiskolás

A pályaművek szabadon választott technikával készülhetnek. 

A leadási határidő 2008. május 15. 

A pályaműveket kérjük a pécsváradi Tourinform irodában, a 
művelődési központban leadni!
(Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.)

A beérkezett, zsűrizett  műveket a Vadásznapok ideje alatt 
állítjuk ki a pécsváradi Várban, és ott kerül sor az 

eredményhirdetésre is. 
A pályaműveket értékes nyereményekkel díjazzuk mindegyik 

korcsoportban!

Bővebb információ:
Mecsek-Kapuja Turinfo Pont
72/463-777
Tourinform Pécsvárad
72/466-487
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(Folytatás a címoldalról)
Pécsvárad, Fazekasboda, Nagypall, Zengővárkony közös pályázatot 
adott be az Egészséges Településekért Alapítványhoz közös prog-
ramokra és eszközbeszerzésre. Így lettek gazdagabbak kézműves 
sátrakkal, sörpadokkal és a pécsváradi művelődési házban kialakított 
közösségi teakonyhával.  A „Nagyi sütije” versenynek már szinte or-
szágos híre van.  Nagymamák sütési tudásukkal és tapasztalatukkal 
mutatkoznak be, a csodálatos és finom süteményeket, tortákat gye-
rekzsűri bírálja a gyereknapon. 
Időskorban fontos az egészségmegőrző, betegségmegelőző is-
meretterjesztés. A tagok érdeklődve hallgatják az erről szóló elő-
adásokat, gyógyfürdőkbe járnak, aktívan tornáznak és kipróbálták a 
vízi tornát is a városi tanuszodában.
A 15 év eseményeiből válogatott fotókat, újságcikkeket, emléklapokat 
kiállításon mutatták be, ahol jó volt felidézni a sok-sok közös élményt. 
Apaceller József, Pécsvárad Város Önkormányzat Kulturális Bi-
zottságának elnöke méltatta az egyesület munkáját, a város életében 
betöltött szerepét, hangsúlyozva, hogy milyen fontos idősebb korban 
is az aktív közösségi tevékenység. Pécsvárad büszke nyugdíjasaira, 
akik példát mutatnak az őket követő korosztályoknak.
Ezt követően 14 személynek, a klub alapító tagjainak emléklapot 
adtak át, majd a vendégek köszöntötték a születésnapos klubot. 
Az ünnepség műsorral folytatódott, Vogl Jakabné verssel, a Link 
házaspár nagyon szép német énekekkel, a tánckar és a férfikórus 
fergeteges közös előadásban mutatkozott be.
Hogy a nyugdíjas asszonyok nemcsak énekelni és táncolni tudnak, 
hanem kiváló szakácsok is, bizonyította a 650 gombóc töltött 
káposzta, amivel megvendégelték a jelenlévőket.
A születésnapi torta sem hiányzott, a művelődési ház ajándékaként 
emeletes, tűzijátékos torta volt a meglepetés.
A talpalávalót a Zengő-Várad rezesbanda húzta és a nyugdíjasok 
ismét bebizonyították, hogy   a mulatásban, nótázásban és táncban 
is kiválóak.                                                        Kárpátiné Kovács Zita

Ünnepeltek a pécsváradi nyugdíjasok KÁTOLY
A település közterületeinek kaszálása, gondozása megkezdődött. 
Az önkormányzat három közcélú alkalmazottal igyekszik a 
faluképet szebbé tenni. Számítunk a kistérségi közmunkaprog-
ramra, hogy továbbra is foglalkoztathassuk a munkanélkülieket.
 
Vis major pályázatunk segítségével és saját erő felhasználásával 
folytak munkálatok a falu területén. Ennek során az elmúlt hetekben 
kitisztításra, felújításra került a patakmeder, a vízelvezető árkok 
és átereszek.
Az ezévi TEKI-pályázat segítségével szeretnénk folytatni a 
Szabadság utcában a csapadékvíz-elvezető árok és kapubejárók 
felújítását.

PÉCSVÁRAD
Időközi polgármester-választás
Zsáli János polgármester lemondása miatt időközi polgármester-
választást tartottak 2008. április 6-án. A választáson a választásra 
jogosultak 51 %-a jelent meg. 
Az eredmény:
- Dr. Bíró Ferenc 928 szavazat
- Bogos Csaba 102 szavazat
- Kárpáti Árpád 666 szavazat 
Dr. Bíró Ferenc április 7-én letette az esküt és átvette a polgár-
mesteri feladatokat. Munkájához kitartást, erőt, türelmet, sok jó 
ötletet, sikert kívánunk!
Ezzel egyidőben a megüresedett képviselői helyre a sorban a 
következő legtöbb szavazatot elnyert Gászné Bősz Bernadett 
került.

Pécsvárad Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a 
DDOP. 4.1.4. Integrált városfejlesztés c. felhívására. Ha a 
pályázat sikeres lesz, megszépülhet, újjá alakulhat és köz-
funkciókkal bővülhet a város egykori Alsópiaca, a mai város-
központ. Az akcióterület az Európa tértől a Vár utca torkolatáig 
húzódik, de érinti a művelődési központ és az ABC mögötti 
területeket is. Felújítanák a művelődési központ több mint 40 éves, 
elavult gépészetét, villamoshálózatát, vizesblokkját, sőt, új, 
többfunkciós helységekkel is bővülne az épület, mely úgy 
változtatná meg a jelenlegi épület tömbjét, hogy tovább vinné a 
foyer megépítésével megerősített építészeti koncepciót. Korszerű 
bankfiók nyílna, parkolók létesülnének. Teljesen átformálódna az 
Európa tér, sétányt alakítanának ki a patak mellet és megnyílna egy 
fürdőkert is. A főutca elektromos rendszere földkábelbe kerülne és 
igényes kandeláberek oldanák meg a közvilágítást. Megszépülne a 
Szentháromság tér és rendeznék a Városháza mögötti területet is. 
A projekt költségvetése közel 450 millió forint, melyhez 80 %-os 
önrész igényelhető. A pályázat része az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia elkészíttetése is.

A képviselő testület döntött arról, hogy az erdélyi Máréfalvával 
immár több éve, különböző formában létező kapcsolatot hivatalos 
formába önti, és testvérkapcsolatot létesít a településsel. A 
csíksomlyói passióra utazó dr. Bíró Ferenc polgármestert és Benkő 
László képviselőt megbízta azzal, hogy mutassák be Máréfalva 
polgármesterének a szerződésmintát, ill. kezdeményezzék, hogy a 
hivatalos ceremóniára 2008. őszén (esetleg a Leányvásár idején) 
Pécsváradon kerüljék sor.
Ugyanakkor döntöttek arról is, hogy áttekintik már működő 
testvérkapcsolataikat, felmérik a bennük rejlő további 
lehetőségeket, illetve meghatározzák, hogy mely településekkel 
kívánnak a jövőben hasonló formában együttműködni. Elsősorban 
magyarok lakta határon túli településekről van szó (Felvidéken, 
Délvidéken és a mai Ukrajnában), akikkel már létezik eleven, 
különböző közösségek által mozgatott kapcsolat. A testvérvárosi 
koncepció kidolgozásával Gállos Orsolya képviselőt bízta meg a 
testület, aki a munkában további képviselők segítségét veszi 
igénybe. A koncepciót az októberi testületi ülésen tárgyalják.

Több alkalommal is kitűnően szerepeltek a pécsváradi Alapfokú 
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Művészeti Iskola rézfúvós tanszakának 
növendékei az elmúlt időszak megmé-
rettetésein. Márciusban a Szekszárdon 
megrendezett Tolna Megyei Trombitás 
Napon Varga Viktor és Veszelovszki Gábor 
trombita kiemelt különdíjban részesült. 
Április 4-én Vásárosdombón a Megyei 
Rézfúvós Találkozón Varga Viktor trombitán 
kiemelt arany fokozatot, Veszelovszki 
Gábor trom-bitán arany fokozatot, Brandt 
Bálint szintén trombitán arany fokozat ért el. 
Ugyanitt Pichler Soma tubán ezüst fokozat, 
Kleisz Bálint tenorkürtön ezüst fokozat, a 
Rézfúvós kamaraegyüttes pedig ugyan-
csak ezüst fokozatot kapott. (Veszelovszki 
Gá-bor mecseknádasdi, a többi növendék 
pécsváradi lakos.) Minden növendék 
felkészítő tanára Wagner József. 
Gratulálunk az ifjú zenészeknek és ta-
náruknak egyaránt, további szép sikereket 
kívánunk!

NAGYPALL
Pályázatot nyújtott be Nagypall Község 
Önkormányzata a Dél-Dunántúli Operatív 
Program keretében meghirdetett Települési 
bel- és külterületi vízrendezés című kiírásra 
a község belterületi vízrendezésének 
megoldására. A teljes beruházás 53 millió 
forint, melyhez 90%-os támogatást igé-
nyeltek.

Nagypall Község Önkormányzata pályá-
zatot nyújt be az FVM által meghirdetett 
kistérségi közlekedési szolgáltatások fej-
lesztésére, falugondnoki busz beszer-
zésére. Sikeres pályázat esetében köz-
ségünkben is bevezetésre kerül a falu-
gondnoki szolgálat.

Nagypall Község Önkormányzata nyolc új 
építési telek kialakítását kezdte meg. 
Jelenleg a rendezési terv módosítása van 
folyamatban. A telkek kialakítását követően 
várjuk a községben letelepedni szándé-

kozók jelentkezését.

MECSEKNÁDASD
Az önkormányzat képviselő-testülete 
2008. április 10-én tartotta ülését, melyen 
az alábbi napirendi pontok kerültek 
megtárgyalásra:
- Beszámoló a lejárt határidejű határo-
zatokról és a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről
- 2007. évi költségvetés teljesítése
- Pályázati beszámoló
- a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás megállapodás módosítása
- a 6-os út felújítása
- a védetté nyilvánított épületekről szóló 
rendelet módosítása

Pályázati beszámoló
Benyújtott pályázatok:
Mecseknádasd Önkormányzata az alábbi 
témákban nyújtott be pályázatokat:
- az FVM által meghirdetett „A parlagfűvel 
fertőzött területek fizikai mentesítésére 
alkalmas motoros fűkaszák beszer-
zésére”
- a Magyarországi Nemzeti és Etnikai 
K isebbségekér t  Közalapí tványhoz 
SchlossBURGtheater II. címmel, a várszín-
házi napok támogatására
- az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 
meghirdetett „Tájházak a közösségért” 
című pályázati felhívásra - a Dél-Dunántúli 
Régióban 20, tájházzal rendelkező te-
lepülés fogott össze, köztük Mecsek-
nádasd, hogy egy tájházakat bemutató 
kiadványt készítsen - a Magyar Állam-
kincstár Regionális Igazgatóságához a 
nemzetiségi feladatok támogatására - 
célunk a Liszt Ferenc ÁMK Általános Is-
kolájának és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézményére vonatkozó kiegészítő 
támogatás elnyerése

A Mecseknádasdért Közalapítvány pá-

lyázatot nyújtott be a Magyarországi Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségekért Közala-
pítványhoz Tűzoltónapi mulatság címmel. 
Az Alapítvány célja a Mecseknádasdi 
Tánccsoport németországi fellépésének 
támogatása.

Előkészítés alatt lévő pályázatok:
Mecseknádasd Önkormányzata  a 
következő projektek megvalósítására kíván 
benyújtani pályázatokat:
- a DDOP-2008-3.1.3/A. Integrált mikro-
térségi alapfokú egészségügyi és szo-
ciális szolgáltató központok fejlesztése 
című felhívásra - célunk a Gondozási Köz-
pont kibővítésével az integrált alapellátást 
biztosító központ kialakítása. 
- a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatához a hagyományos kéz-
műves mesterségek megismertetése cél-
jából (tanulóknak). A támogatás keretéből 
kézműves eszközök beszerzése a cél, 
amelyek a Mesterségek Házában kerülnek 
elhelyezésre.
A Német Kisebbségi Önkormányzat 
pályázatot nyújt be a Magyarországi Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségekért Közala-
pítványhoz a Nemzetiségi Kultúra kincsei 
címmel, a kisebbség kulturális rendezvény-
sorozatának támogatására. 

Mecseknádasdi ÁMK hírei
Április 4-én az ÁMK tanulói: Pécsi Péter és 
Veszelovszki Gábor /a pécsváradi Ze-
neiskola tanulója/ aranyminősítést sze-
reztek Vásárosdombón a megyei rézfúvós 
találkozón.

A Dunántúli Napló „Lapot a fiataloknak” 
újságíró versenyén II. helyezést ért el az 
iskola csapata, résztvevők: Bajorics Edina, 
Garai Nikolett és Keszler Barbara.

Minden tanulónak gratulálunk!

BERKESD
Április 19-én megalakult a Berkesdi 
Víziközmű Társulat. A társulat elnökének 
Krausz Györgynét, intéző bizottsági tagnak 
Gyenis Sándornét, Hang Tibornét, Kum-
mermann Ferencet és Ratting Jánost vá-
lasztotta a közgyűlés. Az ellenőrző bi-
zottság elnöke Farkas Rudolf, tagjai: Kin-
cses Gézáné és Ratting Lászlóné. A 
víziközmű társulat megalakítása törvényi 
kötelezettség a szennyvízberuházás 
megvalósításához. 
A Berkesdi Önkormányzat benyújtotta 
pályázatát a település szennyvízhá-
lózatának és szennyvíztisztító létesíté-
sének támogatására. A beruházás össz-
költsége 415 millió forint, melynek 80 %-ra 
érhető el támogatás. A szükséges önerő 
összege 83 millió forint, melyből a lakossági 
hozzájárulás 66 millió forintot tesz ki. A 
különbözetként jelentkező 17 millió forintot 
az önkormányzat vállalta fel. A képviselő-
testület döntése értelmében a lakossági 
hozzájárulás mértéke ingatlanonként 
240.000 Ft lesz. Azok az ingatlantu-
lajdonosok, akik éltek az elő-takarékosság 
lehetőségével, erre az összegre kötötték a 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mecseknádasd Önkormányzata 

pályázatot hirdet

-a NÁDASDI BÚCSÚ keretében –

2008. augusztus 10-én a Várszínházi rendezvény;

2008. augusztus 17-én a Várszínházi rendezvény, és

2008. augusztus 20-án a búcsú (kultúrműsor és bál) idejére

BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE.
Pályázni 2008. május 30. napjáig (péntekig) lehet szeméylesen 

Mecseknádasd Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (7695 

Mecseknádasd, Felszabadulás u. 2/1. telefon: 72/563-100). A részletek 

megbeszélésére a jelentkezést követően kerül sor.

Dr. Wekler Ferenc

polgármester 
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szerződéseket.  Ha az önkormányzat a 
pályázaton támogatást kap, a beruházást 
2010. év végéig meg kell valósítani.

A Berkesdi Önkormányzat kistérségi pá-
lyázat segítségével 19+1 fős autóbusz 
beszerzésére kíván támogatást nyerni. A 
pályázathoz 20%-os önrészt kell bizto-
sítani. A jelenlegi kisbusz nem elegendő az 
iskolás és óvodás bejáró gyerekek szállí-
tására, ezért szükséges a nagyobb jármű 
beszerzése. 

A Berkesdi Fekete István Általános Iskola 
felújításának támogatására kíván be-
nyújtani a Berkesdi Önkormányzat. A pá-
lyázaton maximum 20 millió Ft támogatást 
nyerhető 10%-os önerővel. Támogatás 
esetén a felújítási munkákat 2009 nyaráig 
kell elvégezni. 

Az Állami Közútkezelő Kht. Baranya Me-
gyei Kirendeltsége közmunkaprogram ke-
retében 8 fő közmunkást alkalmaz 
Berkesdről 2008. május 1-től október vé-
géig. A közmunkások a megye közútjai 
melletti zöldterületek karbantartását végzik 
majd.

Felhívjuk a berkesdi lakosság figyelmét, 
hogy a vízórák évente történő leolvasása 
miatt megtöbbszöröződött az olyan 
vízelfolyások száma, melyek a vízóra-
aknában vagy saját hálózatban történt 
csőtörés vagy óraelfagyás miatt kelet-
keztek. A hiba időben történő felfedezése 
érdekében gyakrabban ellenőrizzék a 
mérőóra állását! A mérőórán átfolyt víz-
mennyiség árát minden esetben ki kell 
fizetni, ezért mindenki saját érdeke a gya-
koribb ellenőrzés. 

A Berkesdi Német Önkormányzat szer-
vezésében június 16-tól 20-ig az általános 
iskola 6 diákja utazhat Unterschleiss-
heimba, a Berkesdi Általános Iskola 
németországi partneriskolájába. Az, hogy 
kik lesznek a szerencsések, akik az 
utazáson részt vehetnek, egy német nyelvi 
tanulmányi versenyen dől el. A versenyen 3. 
osztálytól 8. osztályig vehetnek részt a 
tanulók. Minden osztályból a nyelvi verseny 
első helyezettje utazhat Németországba. A 
Berkesdi Német Önkormányzat az utazás 
során szeretné megismertetni a gyerekeket 
a német anyanyelvi környezettel, kultúrával 
és az iskolai környezettel. A berkesdi iskola 
tanulói már több mint egy éve levelezésben 
állnak a partneriskola diákjaival. Az idei 
utazás kezdete a személyes kapcsolatok 
felvételének, remélhetőleg jövőre Unter-
schleissheimből utaznak hozzánk a német 
gyerekek. 

ERZSÉBET
Közmunkások
Jelenleg 2 fő közmunkást foglalkoztatunk 
falunkban. Az első kaszálást ugyan egy 
vállalkozóval végeztettük, mert kedvező 
áron és gyorsan hajtotta végre a feladatot. A  
későbbi munkákat viszont közmunkásaink 

végzik majd, de nagy szerepet szánunk a 
társadalmi munkáknak is a falu rendjének, 
tisztaságának kialakításában, megőr-
zésében.

Játszótér

Óvodásaink Mohácson –mi  ilyen játszóteret 
szeretnénk!

Sajnos, nincs megoldva a játszótér kérdése 
falunkban. (Szívesen fogadjuk ötleteiket, 
javaslataikat ezzel kapcsolatban!) Ját-
szótér hiányában az iskolás gyerekek dé-
lután és hétvégén az óvoda udvarán lévő 
játékokat veszik igénybe, ezzel azonban 
sok problémát okoznak: kerítés rongálástól 
az ablakkitörésig, hinta leszakításától a 
kukaborogatásig. Érthető, hogy szükségük 
volna egy megfelelő játzóhelyre. A 
kismamák, anyukák is jogosan várnak el 
egy biztonságos játszóteret. Keressük meg 
a lehetőséget együtt, közösen - a falu 
gyerekeiért! Mert a legjobb befektetés, ha 
olyan körülményeket teremtünk, ahol a 
fiatalok jól érzik magukat, ahol majd felnőtt 
fejjel szívesen telepednek le és alapítanak 
családot. 

Társadalmi munkák

Társadalmi munkában végezték a bozótirtást 
is 

Falunk lakói közül többen szívesen vé-
geznek társadalmi munkát. Így készültek el 
a ravatalozó új függönyei. 
Terveink közt szerepel, hogy a falu teljes 
lakosságát egy fél napos társadalmi mun-
kára hívjuk: közösen csinosítsuk, tegyük 
szebbé falunkat. Az időpontról és a konkrét 
munkákról szórólapon és a hirdetőtáblákon 
fogjuk értesíteni a falu lakóit. 
Kérem az erzsébetieket, minél többen 
vegyenek részt a munkában!

Virágok és fák napja
A fenti cím csak annyiban igaz, hogy vi-
rágokról és fákról van szó. De sajnos nem 

arról, hogy valaki önzetlenül gondozza vagy 
ülteti őket. Hanem azokról, akik a kiültetett 
kisfákat, virágokat rendszeresen ellopják! 
Az óvodai konyha elé ültetett törpefenyőket 
gyökerestől kihúzták, a falutáblákról eltűnt a 
cserép, de a virágládát sem hagyták ott. Az 
óvoda ablakából és a nagyhídról a mus-
kátlikat lopták el. 
Milyen nagy élmény lehet a tettes szá-
mára, ha otthon ránéz a tisztességtelenül 
szerzett növényekre, és eszébe jut a köz-
mondás: „Aki a virágot szereti, rossz ember 
nem lehet!”
Kérem a lakókat: bátran szóljanak rá a ron-
gálókra és szemetelőkre - hisz ez a mi 
közös tulajdonunk, a mi közös munkánk 
gyümölcse! A károk ugyan nem hatal-
masak, de szomorú, hogy vannak, akik sem 
a köz, sem mások vagyonát nem becsülik, 
tisztelik! És ez nem megélhetési bűnözés, 
ugye?

Horváth János polgármester

FAZEKASBODA
Április hónapban is folytatódtak az árok-
tisztítások a buszmegálló körül, a Kossuth 
Lajos és a Pécsváradi utcában a szociális 
munkások segítségével. 
A kultúrház mellett a hatalmas akácfát ki-
vágták, mivel veszélyeztette az épületet. A 
munkálatokban a véméndi önkéntes tűz-
oltók vettek részt. A fa törzséért cserébe a 
helybeli Bufa Sándor bádogos elkészíti a 
kultúrház csatornázását.

Április 15-16. között Geresdlakon, az orvosi 
rendelőben emlő-, bőr-, nőgyógyászati-, 
szemészeti-ill. szív- és érrendszeri szű-
résre, valamint mellkasröntgen vizsgálatra 
volt lehetőség. Az ingyenes, mobil szűrésen 
nagyon sokan részt vettek.

LOVÁSZHETÉNY
Folytatódott a település belterületén és ha-
tárában a rendrakás, tisztogatás. Le-
kaszálták és megtisztították a közterüle-
teket, és felszámolták az illegális szemét-
lerakó helyeket. A templom előtt kivágták az 
egyik idős gesztenyefát, mert elkorhadt a 
belseje, s így veszélyessé vált. A vissza-
maradt tönkbe rövidesen virágokat ültetnek 
majd. 

MARTONFA
Az önkormányzat a virágosítási program 
keretében számos, gazdagon beültetett 
virágládát helyezett el a község közte-
rületein, így az üdvözlőtáblához, a busz-
megállóba, az önkormányzat és az orvosi 
rendelő épülete elé. A költségeket az ön-
kormányzat finanszírozta.

APÁTVARASD
A település önkormányzata a TEKI ke-
retében játszótér építéshez,a CÉDE-pá-
lyázaton pedig a temető kerítésének fel-
újításához kíván forrásokat szerezni. A 
saját erővel kiegészülő beruházásokat még 
idén befejezik.
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KÉKESD
Az egykori tűzoltó-szertárban már működik 
egy ideje a konditerem, melyet a helyi 
lakosok maguk alakítottak ki. Most a CÉDE 
pályázaton a tetőszerkezet felújításához 
várnak forrásokat.  Így az önszerveződő la-
kossági kezdeményezés méltó körülmé-
nyeket kaphatna.

ÓBÁNYA
2008. április 23-án Óbánya önkormányzati 
képviselő-testülete közmeghallgatást 
tartott a községet ért vadkárok ügyében. 
Az ülésen a Mecseki Erdészeti Zrt. kép-
viseletében megjelent Radó Zoltán a pécs-
váradi erdészet vadászati műszaki ve-
zetője, és Császár Csaba kerületvezető 
vadász. Dani Ferenc polgármester az előz-
ményeket felsoroló bevezetője után, a 
megjelent lakók hozzászólásaikban fel-
sorolták az őket ért károkat, és kérték a mi-
előbbi intézkedést.
Az erdészet javaslatára a jelenlévők 
elfogadták, hogy közös összefogással há-
rom soros villanypásztor kerüljön megé-
pítésre, mely nyomvonalának kijelölésére 
2008. április 28-án került sor. Szükséges a 
vadállomány további ésszerű gyérítése, 
ezért az önkormányzat a Komlói Rendőr-
kapitányságtól engedélyt kér a belterületi 
vad kilövésre, mivel a legtöbb kár ott 
keletkezett. A vadak távoltartására felmerült 
vadföldek újbóli kialakítása. E témában, és 
a községet körbeölelő bokros részek 
kitisztítására tárgyalás kezdődik a Duna-
Dráva Nemzeti Parkkal, mivel ezek a vadak 
búvóhelyei. 

ÓFALU
A település önkormányzata április 24-i 
határidővel pályázatot nyújtott be a szeny-
nyvíz-hálózat korszerűsítése, fejlesztése 
céljából.

ERDŐSMECSKE
Képzéssel összekapcsolt falugondnoki 
pályázatot kívánnak benyújtani a tele-
pülésen. Eredményes elbírálás esetén 
Erdősmecskén is bevezetik a falugond-
noki szolgálatot, ami nagy segítséget je-
lenthet a község lakóinak.

PEREKED
Az önkormányzat pályázati forrásokat 
keres, hogy folytatni tudják a megkezdett 
árokburkolási munkálatokat. Most 
lehetőség nyílhat rá, hogy TEKI pályázat 
keretében 2 millió forint támogatást kap-
janak erre a célra.

Erzsébet Község Önkormányzata 

pályázatot hirdet a helyi óvodában 

1 fő óvónő 

részére.

Bérezés Kjt. szerint.

Előnyben részesítjük azt a pályázót, aki 

letelepedne Erzsébeten.

FAZEKASBODA
Rendezvények május elején
Május elsején egész napos gyermeknapi 
programmal várták a község fiatal lakóit: 
délelőtt vidám vetélkedők és versenyek 
zajlottak, melyekbe a szülők is bekap-
csolódhattak. A kutúrház előtt, közösen 
főzték meg a finom ételt, majd 15 órától jó 
hangulatú, élőzenés bál vette kezdetét, 
ahol kicsik és nagyok egyaránt jól szó-
rakoztak. 
Sok-sok hétvégén készültek a gyermekek a 
május 4-én megrendezett anyák napi ün-
nepségre, ahol versekkel, dalokkal köszön-
tötték az édesanyákat.

PÉCSVÁRAD
Egy sikeres délután a Kossuth térért!
Ragyogó napsütésben, kellemes tavaszi 
időben több százan gyűltek össze április 
20-án, vasárnap délután a Kossuth téren, 
ahol gazdag program várta az ötlet- és 
adománygyűjtés címmel meghirdetett 
rendezvényen a vendégeket.

Az akciót azért szervezte meg a Közösségi 
Kerekasztal, hogy a város régi főterének 
rehabilitációjához, parkosításához, meg-
szépítéséhez pályázaton elnyert 700.000,- 
forintot kiegészítse, s így a teljes projektet 
megvalósíthassa, illetve megismerje, mit 
hiányolnak, mit szeretnének létrehozni a 
téren a pécsváradi lakosok.
A pályázati anyagot és a terveket kiállítás 
formájában ismertették meg az érdeklő-
dőkkel. A tablókon a tér régi arcait is be-
mutatták, illetve a templom körül végzett 
közösségi munkálatok fotóit és a gyerekek 
rajzait is kiállították. Mintaként egy 
virágtartót is kihelyeztek beültetett virá-
gokkal – ilyenek, ill. virágtornyok és ágyá-
sok fogják díszíteni a teret.
Első alkalommal adott helyet a Kossuth tér 
az eltelt évtizedekben ilyen nagyszabású 
programnak - hiszen csupán nemzeti ünne-
peink megünneplésekor gyűlik itt össze az 
ünneplő közönség-, de jól vizsgázott! A 
csodálatos történelmi környezet, a számos 
látnivaló, a gyér autósforgalom, a játszótér, 
a Samu Géza Múzeum vendéglakása, mint 
kiszolgáló helyiség, tökéletes hátteret biz-
tosítottak a szervezőknek és vendégeknek. 
Ugyanakkor a hiányosságokra is felhívta a 
rendezvény a figyelmet: kevés a pad, a sze-
metes, az elvadult növényzet elrejti a Kos-
suth-emlékművet, viszont nincsenek virá-
gok, nincs wc, s nem lehet tudni, melyik 
látnivaló merre van s miért értékes…
Ez viszont a közeljövőben változik, hiszen 

éppen a rendezvény sikerének és a 
megjelentek áldozatkészségének köszön-
hetően az elnyert pályázati összeg és az 
önkormányzatok, cégek felajánlásai mellé 
a délután során 178.335,- forint gyűlt ösz-
sze!  
Az összeg elsősorban a támogatói emlék 
árusításából folyt be: a kis falapocskákat a 
Kossuth tér fényképe és Pécsvárad város 
címere díszítette. 300,- forintért kínálták, de 
sokan sokkal többet dobtak a virággal 
díszített urnába… Az üdítő-, tea- és virsli- 
árusítás is gyarapította az összeget, hiszen 
minden alapanyagot felajánlásként kaptak 
a szervezők. A lovaglás ára és a Kossuth 
tér-futás nevezési díjai is az urnába ke-
rültek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni min-
denkinek a segítségét, aki bármilyen 
módon is részt vett a rendezvény sike-
rében:
Elsőként köszönjük támogatóinknak a 
segítséget: Pécsvárad Város Önkormány-
zatának, aki a pályázathoz szükséges 
önrészt biztosította és további anyagi 
eszközökkel is támogatja a program 
megvalósulását; a Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesületének, akikkel közösen nyújtottuk 
be a pályázatot; a MOL Rt.-nek és az 
Ökotárs Alapítványnak a pályázati támo-
gatást; a Változóháznak a famunkát, a vi-
rágtartók, szemetesek, padok stb. elké-
szítését; a Fülep Lajos Művelődési Központ 
munkatársainak a szervezésben nyújtott 
segítségét, a papírmunkát; Pannonpharma 
Gyógyszergyártó Kft.-nek a játszótér 
felújításához kínált segítségét; a Pécs-
váradi Víziközmű Kft.-nek és a Praktiker 
Magyarország Kft.-nek a nyilvános wc 
kialakításához felkínált segítségét; a Ven-
dula Kft.-nek a szakmai munkát; a Me-
csekvidéke Takarékszövetkezetnek és 
Zengővárkony Önkormányzatának az 
anyagi támogatását; a Coca-Cola Hungary 
Kft. és Fuller Ferencnek az üdítőadományt, 
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a Mecsek-Drog Kft.-nek a teákat, az Agro-
ver Rt.-nek pedig a virslit.
Köszönjük a fellépőknek, hogy ránk ál-
dozták vasárnap délutánjukat: 
Benkő Lászlónak és az Üzenet a kertből 
zenekar többi tagjának, Pénzes Dezsőnek 
és Lehmann Tamásnak a muzsikát; a Vár 
utcai és a Gesztenyés úti óvodásoknak és 
az óvónéniknek a dalt és táncot; az 
Alapfokú Művészeti Iskolát képviselő 
Szaxofon együttesnek és vezetőjüknek, 
Kreszits Margitnak a pergő ritmusokat; a 
November 29. utcai Lakóotthon gyermeke-
inek a vidám jelenetet; a Vadrózsa Da-
lárdának a közismert nótákat; a Kodolányi 
János Általános Iskola diákjainak, színját-
szóinak és kórusának a dalokat, mesét és 
színdarabot, Boris Sándornénak és Schäf-
fer Józsefnek a betanítást; Apaceller 
Péternek és Czigola Orsolyának a tisztán 
csengő dalokat; a Cigány Önkormányzat-
nak a fergeteges cigánytáncot; a közönség-
kedvenceknek, az ez alkalomra verbuvá-
lódott Playback Düh-börgőknek az óriási 
sikerű debütálást, és végül a Naiv együttes-
nek a mini-koncertet.
Köszönjük a Változóház lakóinak és 
vezetőjüknek, Kovács Attilának, hogy 
elkészítették a támogatói emléket, dr. 
Wilheim Andreának és Adószegi Károly-
nénak a szalagozást: a bevétel legnagyobb 
része ennek árusításából származik!
Köszönjük a cserkészcsapatnak, a Kaptár 
Klubnak, a PIFÖ-nek, és a főszervezőnek, 
Györkő Tímeának a népszerű akadály-
versenyt és játszóházat: sok apró és 
nagyobb mancslenyomat tanúskodik a 
sikeréről! A piciket rajz-sarok várta, kö-
szönjük, hogy Kótsch Petra gondoskodott 
róla.
Köszönjük az egyházaknak, hogy meg-
nyitották a vendégek előtt a templomokat, 
és rendelkezésünkre bocsátották a szé-
keket, asztalokat. Antal Géza apát úrnak 
külön köszönjük, hogy a fellépő ovisokat 
plüssjátékokkal is megörvendeztette.
Köszönjük Gállos Orsolyának, hogy vezette 
az érdeklődőket a Kossuth tér sétán és 
megismertette velük az egykori főtér 
nevezettségeit, érdekességeit. A séta 4 
órakor indult, és negyed hétkor értek vissza 
a múzeum elé! Olyan nagy sikere volt, hogy 
többen – résztvevők és azok, akik most 
nem tudtak csatlakozni – kérték megis-
métlését és folytatását! Egyúttal köszönjük 
a Várbaráti Körnek, hogy gazdag archívu-
mukból válogathattunk a kiállítás fotóihoz.
Köszönjük Kakas Dorottyának, hogy egész 
délután lovagoltatta a kicsiket: nemcsak 
nagy élményt szerezett a gyerekeknek, de 
több mint 12.000,- forinttal gyarapította a 

térre fordítható bevételt.
Köszönjük Bősz Patríciának, a Tourinform 
iroda vezetőjének a Városismereti TOTO-t, 
a helyes megfejtőknek kiosztott aján-
dékokat, ill. a kiadványokat.
Köszönjük a II. Béla Középiskola tanulóinak 
és Bögyös István tanár úrnak, hogy 
biztosították a Kossuth tér futás résztve-
vőinek az útvonalat. 
Köszönjük a Pécsváradi Architekt Kft.-nek 
és személyesen Jakab Gábornak, hogy 
állta a „teherautóhúzó erős emberek” 
lassan induló, majd annál erősebb rohamát.
Köszönjük Bada Lászlónak, hogy gondos-
kodott a hangosításról, a technikáról!
Köszönjük Fűri Szabolcsnak, hogy végig 
dokumentálta, fotózta és videózta a teljes 
rendezvényt.
Köszönjük a Polgárőrségnek, ill. a ren-
dőrségnek, hogy gondoskodtak biztonsá-
gunkról, lassították a forgalmat.
Köszönjük annak a sok segítőnek, 
asszonyoknak, férfiaknak, fiataloknak a 
munkát, akik előkészítették a programot, 
berendezték a területet, teát-virslit főztek, 
várták a büféasztalnál és az információs 
pultnál a vendégeket, árusították a támo-
gatói emléket, kísérték a vendégeket. 
(Nevüket a Közösségi Kerekasztal hon-
lapján olvashatják!)
S végül köszönjük Önöknek, kedves pécs-
váradiak és máshonnan érkező vendégek, 
hogy jelenlétükkel és adományaikkal sike-
ressé tették rendezvényünket! A további-
akban is számítunk Önökre! Kérjük, hogy 
lehetőségeik szerint vegyenek részt a 
közös munkálatokban, és majd óvják, 
védjék a megszépült teret!
A rendezvényről készült fotók megtekint-
hetők a www.pv-kerekasztal.extra.hu  olda-
lon a Fotóalbumban!

Gászné Bősz Bernadett 
Fotó: Györkő Tiborné és Fűri Szabolcs

Csarnokavató a Kresz és Fiedler Kft.-nél
A Kresz és Fiedler Kft. 1989-ben 5 fővel 
kezdte meg működését, ma 48-50 főt 
foglalkoztat Pécsvárad és a kistérség 
területéről. De nemcsak a létszámváltozás 
mutatja, hogy milyen hosszú utat tett meg a 
baráti kapcsolatból fejlődő vállalkozás az 
első megvásárolt TSZ-istállótól a most 
átadott korszerű üzemcsarnokig. 
Szerszámgyártásban és fröccsöntésben 
meghatározó szereplői a hazai és nemzet-
közi piacnak: ahogy az ünnepségen egyik 
megrendelőjük (egy amerikai cég hazai 

vállalatának vezetője elmondta) fogal-
mazott: megbízható, árban versenyképes, 
minőségben kiváló céget ismertek meg 
együttműködésük öt éve alatt.
Kresz Erika, a cég vezetője elmondta: a 
most átadott csarnok tervei már 6 évvel 
ezelőtt megvoltak, az akkori helyzetben 
azonban úgy döntöttek, mégsem vágnak 
bele az építkezésbe. 2007 januárjában 
mégis elkezdték az engedélyezési pro-
cedúrát, majd december közepén már át is 
költöztek az új üzemcsarnokba, melynek 
megvalósulását pályázati támogatás segí-
tette. Az avatóünnepségen dr. Kéri István, a 
Pécs-Baranyai Ipar- és Kereskedelmi 
Kamara elnöke és dr. Hargitai János, a Ba-
ranya Megyei Közgyűlés elnöke köszön-
tötte a céget és a megjelenteket, majd 
együtt vágták át a cégvezető asszonnyal a 
nemzeti színű szalagot a csarnok bejá-
ratánál. A vendégek megtekinthették üzem 
közben az új épületet és a korszerű gé-
peket.
Kresz Erika azt is elmondta, hogy bár 
mindannyian egy nyugodt évre vágynak, 
nem tudja megígérni, hogy ez eljön: hiszen 
mindig elébe kell menni a kihívásoknak – ez 
a cég sikerének egyik forrása. A másik a 
csapatmunka: közösen mindig minden 
felmerülő problémára találnak megoldást. A 
színvonalas ünnepségen a 10 éves törzs-
gárdatagságot elérő dolgozókat is kö-
szöntötték. 
Gratulálunk a cégnek és további sikereket, 
fejlesztéseket és megvalósuló álmokat 
kívánunk!

ÓBÁNYA
Óbányai Majális
Május 1-jén focimeccsel, közös ebéddel, 
majd családi és közösségi programokkal 
ünnepeltek a falu lakói. Volt aszfalt-rajz-
verseny, rajzolás-festés-agyagozás és 
ügyességi vetélkedőkön is megmérkőz-
hettek a résztvevők. A rendezvényen be-
folyt összeget a kultúrház belső felújítására 
fordítják.

Anyák Napja 
Május 4-én, vasárnap délután köszöntötték 
a falubeli édesanyákat, nagymamákat és 
dédmamákat a kultúrházban. Az ünnepi 
köszöntés után Ellen és Erik Hillmann 
tartottak afrikai utazásukról vetített képes 
élménybeszámolót. A programot kötetlen 
baráti beszélgetés zárta. 

HIDAS
Amatőr Színjátszó Est
Április 6-án, vasárnap Amatőr Színjátszó 
Estet rendeztek a Bonyhádi Vörösmarty 
Mihály Művelődési Központban, mely 
eseményre a hidasi Kardoss Színjátszó Kör 
is hivatalos volt.  A Pünkösdi királyság című 
vásári komédiájukkal nagy sikert arattak a 
közönség körében.

Hidasi Tájházért Egyesület
A 2007. novemberében megalakult Hidasi 
Tájházért Egyesület 2008. április 10-én 
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ülést tartott, mely alkalom egyik napirendi 
pontja az újonnan érkezett tagok felvétele, 
illetve a csatlakozás feltételeinek közlése 
volt. A Videcz Ferencné elnöksége alatt 
létrejött egyesület tagjai a közeledő (június 
7.) Kardoss-nap programjairól is szóltak. 
A Tájházért Egyesület létrejöttének célja a 
hagyományok ápolása, a Tájház karban-
tartása, illetve a Hidas egykori főnemesé-
nek, Kardoss Kálmán és családja emléké-
nek életben tartása.

ERZSÉBET
Babakiállítás
Az Erzsébeti Nyugdíjas Klub tagjai Ge-
resdlakra látogattak, hogy  megtekintsék a 
népviseletbe öltöztetett babák kiállítását. A 
programon a résztvevők térítésmentesen 
vehettek részt. A 16 fős társaságnak 
nagyon tetszett a kiállítás. Nagy örömmel 
emlékeztek vissza fiatalságukra és az 
akkori öltözködési szokásokra.

LOVÁSZHETÉNY
A Lovászhetényi Polgárőr Egyesület 
nagyon szépen szerepelt a Szebényben 
megrendezett polgárőr-versenyen: 10 
induló csapat között a 3. helyet szerezték 
meg! Gratulálunk sikerükhöz és további 
eredményes munkát kívánunk!

BERKESD
Április hónapban iskolánk tanulói ered-
ményesen szerepeltek kistérségi, országos 
és megyei versenyeken:
A Költészet napján 6. alkalommal rendeztük 
meg a Fekete István Értő és Olvasó Ver-
senyt kisiskolák számára, ahol 5. és 6. 
osztályos tanulók mérték össze tudásukat 
Fekete István: Lutra c. regényéből. A 
versenyre 6 iskola nevezett be. Iskolánk 
tanulói szép eredményt értek el: Benke 
Bianka 1., Berberovics Anett 2. helyezett 
lett az 5. osztályosok közül, Kuráth Dávid 6. 
osztályos tanuló pedig 3. helyezést ért el.
Április 12-én tanulóink Almásfüzitőn Kele-
napon vettek részt, ahol tárgyalkotás ka-
tegóriában Jankovics Dávid és Varga 
Alexandra 3. osztályos tanulók első 
helyezés értek el.
Szintén a Költészet napja alkalmából meg-
rendezett egyházmegyei versenyen 
Horváth Pálma 8. osztályos tanuló 140 
versmondóból a 2. helyezett lett.
Valamennyiüknek szívből gratulálunk!

NAGYPALL
Nagy öröm érte április hónapban a nagy-
palli Német Nemzetiségi Általános Iskola 
diákjait és pedagógusait. Sokszori próbál-
kozás után sikerült befüvesíteni az iskola 
udvarát. Sajnos a füvesítés eddig nem járt 
sikerrel, de még ősszel Grátz Erika 
polgármester asszony egy sikeres pályázat 

útján gyeptéglát nyert iskolánk számára. A 
hónap közepén „megmutatta magát” az 
igazi tavasz is, így megkezdődhetett a föld 
előkészítése a fű számára. Társadalmi 
munka keretében jöttek, szülők, nagyszü-
lők is segíteni a szép udvar érdekében. A 
megmunkált talajra, már csak a gyeptég-
lákat kellett lerakni. Mivel azt az időt ki kell 
várnunk, hogy a fű begyökerezzen a ta-
lajba, addig még nem használhatjuk ezt a 
szép gyepet. De amint ez a folyamat be-
fejeződött, a gyermekek gondtalanul 
játszhatnak rajta. Reméljük még sokáig 
megmarad és élvezhetjük ezt a gyönyörű 
füvet. 
Ezúton szeretném megköszönni még 
egyszer mindazoknak a segítséget, akik 
bármit is tettek a szebb, barátságosabb 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mecseknádasd Önkormányzata nyári 

rendezvények szervezésére és 
lebonyolítására bérbe adja a 

Schlossbergi várromoknál található 
Szabadtéri színpadot és nézőteret

A bérlet ideje: 2008. június – augusztus. 
Részletes felvilágosítás, további 

információk és  
a létesítmények megtekintésének 

lehetősége:
Gungl Péter MT Kht. ügyvezetője

7695 Mecseknádasd,
Felszabadulás u. 2/1.

Tel: 72/563-103
Email: nadasd.kht@gmail.hu

Árulás

Tönkrement barátság, elfeledett közös 
célok,
Rólunk szóló homályos, régi álmok,
Mintha egy másik életben történt volna,
Hangod, mintha egy másik világból 
szólna.
Halk zaj, apró nesz, suttogás,
Nyelved megered…Árulás…

Titkok, melyeket együtt őriztünk,
Titkok, melyekről sosem beszéltünk,
Most mégis ömlenek szádból a szavak, 
Barátságunkból semmi sem maradt.
Tettek, melyekről nem hallhatna más, 
Mégis titkokat fedsz fel…Árulás…

A vers szerzője, Szibelle Szimonetta 
Óbányán élő, középiskolás diáklány.

A Pécsváradi Kistérségi Teleház 
pályázatíró tanácsadást 

és képzést szervez!

Igény szerint a következő témakörökben:
- Nemzeti Fejlesztési Terv, Operatív 

Programok
- Nemzeti Civil Alapprogram 

(civil szervezetek működése és 
programtámogatása)

- Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és 
Regionális Ifjúsági Tanács

(gyermek és ifjúsági témájú rendezvények, 
képzések, táborok)

- Fiatalok Lendületben Program 2007-2013.
- EPER internetes pályázatkezelő rendszer 

használata
- Projektmenedzsment alapok

Térítésmentesen!

Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk 

2008. május 7-én, szerdán, 16 órakor, 
egyeztető megbeszélésre a Teleházba 

(Művelődési Központ 5. terem).
A csoportok, illetve foglalkozások 

időpontját és kereteit ekkor egyeztetjük!

Ha ebben az időpontban nem ér rá, akkor 
érdeklődhet személyesen, a Teleházban 

hétköznaponként 10-17 óráig, vagy 
telefonon:

Arató Gergely: 06/30 541 98 32 
Kárpáti Árpád: 06/30 356 3570

Ilyen volt...

Ilyen lett...
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BERKESD
Bérmálás
A Berkesdi Római Katolikus Templomban 
május 24-én (szombat) 11 órakor Garadnay 
Balázs Helynök Atya bérmál. Az idei évben 
Berkesdről 18 fő veszi fel az egyházi szent-
séget.

A Berkesdi Általános Iskola tanulói és az 
óvodások május 30-án délután tartják 
kulturális bemutatójukat a művelődési 
ház nagytermében. Az idei évben először 
tartanak közös bemutatót az iskolások és 
az óvodások. A gyermekek és pedagó-
gusok sok munkát és energiát áldoznak a 
műsor sikeréért, ezért kérjük a szülőket, 
hozzátartozókat, és érdeklődőket jöjjenek 
el, és tekintsék meg a bemutatót. Érezzék a 
gyerekek a feléjük irányuló figyelmet, hi-
szen munkájuk elismerése a közönség 
érdeklődése.

Berkesden az I. és II. világháborúban ele-
settek tiszteletére június 2-án (hétfő) 18 
órakor – a templomi misét követően - az 
emlékműnél tartjuk hagyományos, Hősök 
Napi megemlékezésünket. Minden emlé-
kezőt és tisztelgőt szeretettel várunk!

PÉCSVÁRAD
Pécsváradi Mozgássérültek Klubja és 
Pécsvárad Város Önkormányzata 2008. 
május 30-június 1. között szervezi meg a 
Mozgássérültek Országos Találkozóját 
Pécsváradon. A találkozó helyszíne a 
Dombay-tavi Ifjúsági Tábor. 
A tervezett programban a kötetlen beszél-
getések, ismerkedés, tábortűz-gyújtás, 
szalonnasütés, zene és szórakozás mellett 
Pécsvárad és Zengővárkony nevezetségei-
nek megtekintése is szerepel, valamint 
Pécsvárad történetének diavetítéssel 
egybekötött bemutatása Dretzky Katalin, a 
Pécsváradi Várbaráti Kör titkára segítségé-
vel. 
A találkozón vendégül látják dr. Bíró 
Ferencet, Pécsvárad város polgármesterét, 
dr. Fenyvesi Jánost, a Segítőkéz a Moz-
gássérültekért Alapítvány kuratóriumának 
elnökét, Szakály Józsefet, a MEOSZ 
főtitkárát, valamint a Baranya Megyei Egye-
sület vezetőségét, így első kézből juthatnak 
értékes információkhoz a résztvevők.
Bővebb információ:
e-mail: mozgitali@gmail.com
telefon: 06.30/855-13-78, 06.72/465-418.  
www.msklub-pecsvarad.extra.hu
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak!

Könnyűzenei élet Pécsváradon a Fülep 
Lajos Művelődési Központban:
Május 11-én, vasárnap Pünkösdi bál lesz 
a Perfect zenekarral, majd május 17-én, 
szombaton kerül sor az évadzáró Filter 
Klubra.

Május 12-én, hétfőn ismét a kerékpáro-
sokat várják az immár hagyományos 
Pünkösdi Kerékpáros Találkozóra a 
Várba. Várhatóan idén is nagy számban ér-

keznek biciklisek nemcsak Pécsről és 
Baranyából, de az ország távolabbi része-
iből is. A kerékpárosok 12 órakor érkeznek 
meg a Várba a pécsi 48-as térről indulva az 
alábbi útvonalon: Pécs - Bogád - Romonya 
– Pereked – Berkesd - Szilágy - Dombay tó 
– Pécsvárad.
Önök is csatlakozhatnak! Érdeklődni
Kasza Ernő túravezetőnél
(Tel.: 20/55-75-108 vagy
kasza.erno2@gmail.com), ill.
dr. Novotny Iván szervezőnél
(tel./fax: 72/466-326, mobil: 20/33-62-237 
vagy ivan.ba@freemail.hu) lehet.

ÓFALU

A felvétel a tavalyi rendezvényen készült

2008. június 7-én és 8-án kerül sor a 
Falunapra, melyet a korábbi évekhez ha-
sonlóan szerveznek meg. Így szombaton 
délután a szentmisét követően ünnepélyes 
keretek között megkoszorúzzák az I. és II. 
világháborús hősök emléktábláját, majd 
színes kulturális program következik. A 
napot bál zárja.
Vasárnap zajlik a Sóskifli- és perecsütő 
verseny, illetve erre a napra is gazdag 
műsorral készülnek a szervezők. A rész-
letes programról plakátokon tájékoztatnak.
Mindenkit szeretettel várnak!

NAGYPALL
Nagypallon 2008. július 5-6-án kerül 
megrendezésre a hagyományos Falunap 
és a III. Pogácsafesztivál, melyre az idei 

évben is gazdag programokkal várja az 
érdeklődőket az önkormányzat. Részletes 
programról a következő számunkban 
tájékoztatjuk olvasóinakt, de felhívjuk fi-
gyelmüket a plakátokra is!

ZENGŐVÁRKONY
Újabb látnivalóval gazdagodott a már eddig 
is színes kínálatot felmutató, az év minden 
szakában számos látogatót vonzó tele-
pülés: a Tájház egyik különtermében 
tekinthetik meg az érdeklődők a Nyugdíjas 
Klub tagjainak gyűjteményéből válogatott 
régi szőttesek kiállítását. A Tájház, illetve 
a Tojásmúzeum nyitvatartási idejében, egé-
szen 2008. őszéig  várja a látogatókat a 
különleges, köztük akár száz esztendős, 
házi készítésű textíliákat bemutató tárlat. 
Legyen Ön is vendégünk!

MARTONFA
Május közepén, várhatóan 10-én, esetleg 
17-én (a pontos időpontról időben értesítik 
a lakosságot) gyermeknapi programot 
rendeznek. A rendezvény érdekessége, 
hogy bár elsősorban a gyerekekről és a 
gyerekeknek szól, a felnőttek részére is 
kínálnak érdekes elfoglaltságot, programo-
kat.

Június 23-án, Szent Iván éjszakája alkal-
mából közös, látványos máglyagyújtást 
terveznek a települése, így kívánják meg-
ünnepelni az év legrövidebb éjszakáját. 
Részletes programot és pontos időpontot a 
következő számunkban közlünk.

ERDŐSMECSKE
Május végén rendezik meg a hagyományos 
gyermeknapot a településen, ahol színes 
programokkal szórakoztatják majd a ki-
csiket és fiatalokat. A rendezvény pontos 
időpontjáról rövidesen döntés születik. 
Erről, ill. a részletes programokról tájé-
koztatják a lakosságot.

ÜZEMELTETÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mecseknádasd Önkormányzata üzemeltetésre bérbe adja: 
1. Biliárd és konferencia terem: 
Cím: 7695 Mecseknádasd, Liszt Ferenc u. 73., mecseknádasdi 94. hrsz-ú ingatlan.
A kétszintes épület funkciói tekintetében és építészetileg is a Sportcsarnokhoz kapcsolódik. 
Az épület felosztása a következő:
Földszinten többfunkciós tér: 225,15 m2, mely alkalmas színházi előadások és koncertek 
megtartására, 4 db biliárdasztallal, csocsóval, mobil színpaddal ellátva. Fény és hangtechnika, 
székek, asztalok helyben rendelkezésre állnak. Ezen kívül gardrób, ffi. és mozgássérült WC.
A galéria szinten 83,27 m2 bár, női és szolgálati WC. Internetre csatlakozás lehetősége 
biztosított. 
Tetőtérben 134,4 m2 területen exkluzív rendezvény és konferencia terem, mely 150 fő ültetett 
vendéglátására alkalmas, internet csatlakozás lehetősége kiépítve. 
Az épületet teljesen berendezve bocsátjuk az üzemeltető rendelkezésére.
2. Sportcsarnok
Nemzetközi szabványoknak megfelelő sportcsarnok férfi és női öltözőkkel, WC és 
zuhanyzóhelyiségekkel. 
Részletes felvilágosítás, további információk, ill. a létesítmények megtekintésének lehetősége: 

Gungl Péter MT Kht. ügyvezetője
7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u. 2/1.

Tel: 72/563-103, Email: nadasd.kht@gmail.com
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BEMUTATJUK.... a Pécsváradi Kistérség és a  
környék ismert vagy kevésbé ismert látni-
valóit, érdekességeit 

Mivel hagyományosan május elsején nyit a 
nagypalli Pincegaléria, ebben a számunkban 
ezt a kis ékszerdobozt mutatjuk be. A 
Pincegalériát 2002-ben nyitotta meg az év 
nagy részét Nagypallon töltő holland há-
zaspár, Frouke Schouwstra és Eddy Smid. 
Egy út melletti régi borospincét alakítottak át 

kiállítóteremmé. Minden évben májustól szeptemberig más és más 
időszakos kiállítással, különböző tárlatokkal várják az érdeklődőket 
az impozáns présházban. Hagyományosan meghívnak magyar 
képzőművészeket, kézműveseket, illetve Eddy fotóit is kiállítják. Ez 
a holland-magyar együttműködés jól kiegészíti egymást. Egy 
kedves kis boltot is találunk a galériában, ahol megvásárolhatók a 
kézműves termékek, az alkotók tárgyai, és Eddy gyönyörű fotói 
képeslapokon.

2008. május elsejétől a 7. időszakos 
kiállítás várja a látogatókat: Szobrok 
4D-ben címmel. Ezúttal egy meglepő 
válogatást láthatunk szobrokból és 
szobrokról készült fotókból. A pince és 
a présház falain Eddy fotóiban 
gyönyörködhetünk, mely sajátos 
módon megközelített perspektívákkal 
és fényjátékokkal ábrázol szobrokat a 
hagyományostól a modernig, az 
absztrakttól a figuratívig, a régitől az 
újig, a giccstől a művésziig. A terem-
ben pedig 10, különböző háttérrel 
rendelkező magyar szobrász mutat be 
néhányat legjobb munkáiból: 3 dimen-
ziós alkotások fából, üvegből, vasból, 
kőből. A mottó idén is, mint eddig: 
Csak párosan szép az élet! 

7731 Nagypall, Szabadság u. 38/B Tel: 72/466-367, 72/466-431 
www.pincegaleria.hu

Nyitva tartás: májustól szeptemberig 13-18 óráig, kivéve szerdán

A belépés ingyenes. (Csekély önkéntes adományokat hálásan 
fogadnak!)

Előre bejelentkező csoportokat igény esetén hideg falatokkal vagy 
meleg étellel várnak!

A felvételek a korábbi évek kiállítási anyagát mutatják

Mutass be!

Van zenekarod? 
Egyedül zenélgetsz?

Nincs lehetőséged, hogy megmutasd, mit tudsz?
Vagy csak rutint szeretnél szerezni?

Jelentkezz!
A Pécsváradi Kistérségi Teleház rendszeres fellépési 
lehetőséget biztosít amatőr zenekarok, illetve 
előadók számára!

A fellépések helyszíne a pécsváradi Fülep Lajos 
Művelődési Központ.

Stílustól függetlenül várunk minden előadni vágyót a 
kistérségből!

Bővebb információért érdeklődj a Teleházban 
(művelődési központ) 

vagy telefonon:
Arató Gergely: 06/30 541 98 32 
Kárpáti András: 06/30 202 38 32

HIRDETÉSI DÍJAK
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, ill. jelezzék 

számlaigényüket!
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2008. május 11. Pünkösd vasárnap délután
a Kelet-Mecsek Gyöngyei Falusi Turisztikai Egyesület
Mecseknádasdon a Gesztenyésben, a kézilabda pálya mellett
KAKASPAPRIKÁS FŐZŐVERSENYT rendez!

Szeretettel várunk minden érdeklődő társaságot, csapatot.
A részvételi szándékot előre nevezési díj befizetésével kell jelezni. 
A nevezési díj ellenében biztosítunk 13 órától: 1 db konyhakész 

kakast,(4 – 4,5 kg), 1 tűzrakó helyet, hozzá tüzelőt, 1 sörasztalt 2 paddal, 8-10 főre. 
Az előkészítéshez, főzéshez ivóvizet.
A nevező csapatok hozzanak: húsvágó deszkát, bográcsot állvánnyal, konyhakést, 
edényt, fűszereket, ízlés szerint előkészített, vagy kész köretet; tányért, evőeszközt, 
poharat. Aki nem kíván főzni, de szívesen megkóstolná a kakaspaprikást, az előre 
megrendelheti és biztosítunk számára ételt. A rendezvényen büfé lesz.
14 órakor a falu polgármestere ünnepélyesen meggyújtja a tüzet, utána kezdődhet a 
főzés. Készülnek az ízletesnél ízletesebb paprikások, közben a csapatok dekorálják az 
asztalt, sátrat, mert a zsűri a legfinomabb kakaspaprikás mellett a legszebben dekorált 
asztalt is értékeli. A jó hangulat garantált, a kötetlen beszélgetések, és az egymás 
receptjeinek megbeszélése mellett, színvonalas műsor biztosítja a jókedvet. Értékes 
tombola tárgyakat sorsolunk ki. 18 órakor kezdődik a bál. Zene: Sanzon zenekar.
A rendezvényen az elmúlt évben már 112 kakas fogyott, mintegy 100 csapat 
versenget egymással. A három legjobb kakaspaprikást főző társaság és a legszebb 
dekoráció díjban részesül. A vidám kavalkádban az óvodástól a nyugdíjasig mindenki 
megtalálja a szórakozását.
Mindenkinek kellemes pünkösdi elfoglaltságot kíván az egyesület!
Részletes információk a www.keletmecsekgyongyei.ini.hu honlapon olvashatók.

Ha úgy érzed, tudnál tenni valamit lakóhelyedért,
esetleg tudod is, mit, de azt nem, hogyan és kivel -

KÖZTÜNK A HELYED!

RAJTATOK múlik a
•helyi ifjúság önszerveződő és érdekvédelmi képességének fejlesztése
•helyi identitás megerősödése
•közösség, kapcsolatok erősödése
•komfortérzetetek a helyi közösségben

Ezekkel a gondolatokkal indította útjára a Pécsváradi Kistérségi Ifjúsági Fórum az úgynevezett "lelkesítő" road-show-t. 
Mikrotérségenként tartottak egy –egy találkozót, így Nagypallban, Berkesden, Hidason, aminek keretében Kelbert Zoltán, bólyi 
ifjúsági referens a bólyi ifjúsági klub alakításával kapcsolatos tapasztalatokról, Pécsváradról a Kaptár ifjúsági klub alakításáról 
Rózsahegyi Gergely, a PIFÖ tevékenységéről Böröcz Lívia, pécsváradi ifjúsági referens és a PKIF képviseletében Farkas Anita 
mesélt a két éves működés tapasztalatairól. 
A program a KÖZTÁM HÁLÓ projekt keretében valósult meg, melyet Scholtz Péter a Baranya Ifjúságáért Kht. munkatársa koordinált.
A cél az volt, hogy az egyes településeken már működő jó példákkal, beszélgetéssel, ötleteléssel kedvet keltsünk a fiatalokban 
ifjúsági klub vagy ifjúsági önkormányzat létrehozására.
A projekt zárótalálkozója május 16-án, szombaton délután lesz, játékos csapatépítés, beszélgetés keretében, a pécsváradi 
Tűzfészek Ifjúsági Klubban (Pécsvárad, Pécsi u. 2.).
Gyertek el, várunk benneteket!
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Májusi ünnepek

Május elsejére virradó éjszaka faluhelyen 
még ma is nagy a titokzatos sürgés-forgás a 
lányos porták környékén…
A májusfa állításának napja a magyar 
nyelvterület legnagyobb részén május 
elseje. A májusfa sudár, a törzsén gallyaitól 
megtisztított, hegyén lombos fa vagy szép 
növésű ág. A legények éjszaka vágták ki az 
erdőn, és hajnalra állították fel a helyi 
szokásnak megfelelően minden lányos ház 
elé együttesen, vagy mindenki a maga 
szeretője háza elé. Sok helyütt csak a bíró 
és a pap háza, esetleg a templom előtt 
állítottak fel egyetlen magas májusfát, a 
lányos házak udvarán kisebb fa díszelgett. 
A májusfákat szalagokkal, zsebkendőkkel, 
virágokkal, teli üveg borral, hímes tojással 
stb. díszítették föl, mielőtt a földbe beásták, 
vagy a kapufélfára, kútágasra felszögezték 
volna. 
A fa kivágása, hazaszállítása titokban 
történt éjszaka, hajnali feldíszítése is a 
legénybanda közös, bizalmas feladata volt. 
A reggelre díszelgő májusfa kiállítása, 
nagysága stb. számos helyen szokásos 
magyarázatra adott okot: ki-kinek udvarol, 
kinek állítottak szebb fát, kinek a májusfáját 
csúfította el reggelre a haragosa stb. 
A bontása már nyilvános, játékokkal, verse-
nyekkel tarkított ünnep: kimuzsikálják, 
kitán-coltatják a fát. 
A kistérség több településen állítanak ünne-
pélyes program keretében közös májusfát, 
pél-dául Ófaluban vagy Pécsváradon.

Míg a májusfa-állítás ma is eleven szokás, 
ma már csak hagyományőrző csoportok 
tartják életben a valamikor igen elterjedt 
népszokást,  a pünkösdi király válasz-
tást. Európa jelentős részében a középkor 
óta választanak pünkösdi (ill. májusi) királyt. 
Hazánkban a 16. században már álta-
lánosan ismert volt a pünkösdi királyság 
múló, értéktelen voltára utaló szólás, 
amelyből a szokás általános és régi 
elterjedésére következtethetünk. A pün-
kösdi királyt versenyjátékokkal, főleg ló-

versennyel, bikahajsszal, a fiatalabb kor-
osztályoknál bothúzással, kakaslövéssel, 
kakasütéssel választották. 19. századi 
adatok szerint egy évig a legények 
vezetője, bírája volt, hivatalos minden 
lakodalomba és összejövetelre; a legények 
engedelmeskedni tartoztak neki. 
Míg a régebbi adatok általában versennyel 
választott pünkösdi királyokról szólnak, a 
19. századtól pünkösdi király és királynő 
együttes megjelenéséről, házaló-ado-
mánykérő köszöntéséről vannak feljegy-
zések. 
Bár a magyar szokás európai párhuzamai 
közismertek (különösen nyugati-szláv és 
német nyelvterületeken találunk hasonló 
szokásokat), lehetséges, hogy az európai 
formát megelőzte egy régebbi magyar 
tavaszi legényünnep. A lótenyésztő keleti 
rokonnépek a mai napig is ismernek 
versenyjátékokkal, főleg lóversennyel 
összekötött tavaszi legényünnepeket.

Az Anyák Napja világszerte ünnepelt nap- 
már előző számunkba is megemlékeztünk 
róla, versel köszöntve az édesanyákat, 
hiszen Magyarországon ez a nap május 
első vasárnapjára esik. Érdekes, hogy több 
országban, így a német nyelvterületen is 
május második vasárnapján ünneplik. 
Az anyák megünneplésének története az 
ókori Görögországba nyúlik vissza. 
Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak 
Rhea, az istenek anyja és vele együtt az 
édesanyák tiszteletére. Magyarországon 
1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-
tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 
1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a 
hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák 
napját.

A másik kedves ünnepe május hónapnak a 
gyermeknap, melyet csaknem minden 
településen megszerveznek a kicsik 
legnagyobb örömére. (Lásd program-
ajánlónkat a 10.oldalon!)
A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 
határozata alapján 1950 óta május utolsó 
vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi 
Gyermeknapot. A nap célja, hogy felhívja a 
figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos 
világukra. Köszöntse ez a vers is a 
gyermekeket, hiszen ezen a napon 
mindenki nyugodtan lehet kisördög – ez a ti 
napotok!

Orbán Ottó: Kisördög

Hétfő, szerda, Csütörtök
Kati mint a kisördög.

Bajusza van lekvárból,
Kilóg a hasa a nadrágból,
Minden holmit szétrámol.

Jön,
Megy,
Dörömböl.

Nem telik ki nagyobb lárma
Három szekér töröktől.

Értesítjük tudósítóinkat és 

hirdetőinket, hogy a 

következő lapzárta ideje:

2008. május 19. hétfő

Kérjük, a határidő pontos 

betartását!

Nyári rendezvénynaptár 

összeállításához várjuk 

június-augusztusi 

programjaikat!

Mecseknádasdon a Schlawakr – Grund 
kapujában május 3-án immár nyolcadik 
alkalommal sikeresen tartották a helyi 
gazdák bormajálisukat, amelyen az elmúlt 
esztendő szőlészkedésnek, borászko-
dásának tapasztalatait is megoszthatták 
egymással. A kellemes környezetben a jó 
borok mellett a tavaszi napsütés, finom 
pince- és vadpörkölt, valamint az Alte 
Kamaraden Blaskapelle biztosította a jó 
hangulatot. Az esti Utcabálon a Czehmann 
zenekar zenélt, ahol táncoltak „fiatalok” és 
még fiatalabbak. A megszokott arcok mellet 
igen sok érdeklődő látogatott el a 
rendezvényre, akik Bajáról, Budapestről, 
térségünkből és Tolna megyéből is ér-
keztek.

A Kretz’lfest fő szervezője Makk Péter és 
Makk Károly voltak – köszönet érte nekik és 
számos segítőjüknek!

Kretz’lfest  2008 



PÉCSVÁRAD
Pécsváradi Spartacus SE Közgyűlése
2008. február 28-án tartották a Spartacus 
Sportegyesület éves közgyűlését, 102 fő 
tagság jelenlétével. Mártusz Antal elnök 
ismertette az egyesület 2007. évi gaz-
dálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót, 
majd a szakosztályok szakmai munkáját 
értékelte. Az elnök egyértelműen sikeres-
nek ítélte meg a 2007-es esztendőt, külön 
kiemelte a felnőtt labdarúgó csapat fel-
jutását az NB III-ba, valamint az ott elért őszi 
3.helyezést.
A beszámoló elhangzása dr. Bíró Ferenc 
alpolgármester hozzászólásában elmond-
ja, hogy a város önkormányzata nagyon 
fontosnak tartja a sportot, különösen a 
tömegsportot az egészség megőrzése 
érdekében. A versenysporton belül pedig a 
labdarúgást kiemelten támogatja: az éves 
támogatás összegét 1 millió Ft-tal meg-
emelte a város a 2008.évi költségvetésé-
ben. Megjegyezte, hogy a tanuszoda meg-
nyitása esetleg életre hívhat egy úszó-
szakosztályt is a közeljövőben.  
A Pécsváradi Spartacus Sportegyesület 
Mártusz Antal elnök 2007. évi szakmai és 
pénzügyi beszámolóját elfogadta, majd 
megválasztották a 2007. év legjobb 
sportolóit: 
Sakk szakosztály:
- Andrics Márk
Küzdősport szakosztály
- Pusch Kornél (felnőtt) 
- Farkas Norbert (utánpótlás)
Kézilabda szakosztály
- Boda Miklósné (felnőtt)
- Brand Petra (utánpótlás)
Labdarúgó szakosztály 
- Krausz Zoltán (felnőtt 1.csapat)
- Sípos Norbert (felnőtt 2. csapat)
- Keszler Norbert (U-19 csapat)
- Agátz Alex (U-16 csapat)
- Balázs Ferenc (U-13 csapat)
Az év edzője: Lutz Jakab (labdarúgás)
A díjakat, okleveleket Mártusz Antal elnök, 
dr. Bíró Ferenc alpolgármester és Tóth 
Györgyi az Ifjúsági, Oktatási és Sportbi-
zottság elnöke adta át.
Mivel az elnökség mandátuma lejárt, 
Mártusz Antal megköszönte az elnökségi 
tagok elmúlt öt évben végzett munkáját. 
Majd Pécsváradi Spartacus Sportkör tag-
sága megválasztotta az új elnökséget:
Az egyetlen elnökjelölt Spannenberger 
János volt, akit a tagság megválasztott. Az 
elnökség megválasztott tagjai: Friesz Péter, 
Gungl László, Koch Lajos, Kreutz András, 
Lantos Levente és Pere Gábor. A szám-
vizsgáló bizottság elnöke Krammer János 
lett, tagjai Bayer József és Bánusz Aladár.
Az új elnök, Spannenberger János meg-
köszönte a szavazatokat és a bizalmat, 
majd köszönetet mondott a leköszönő 
elnöknek, Mártusz Antalnak Pécsvárad 
sportéletéért végzett áldozatos munkájáért 
és átadott egy gravírozott emléktányért.
Bemutatkozó beszédében kiemelte Pécs-
várad sikeres sportmúltját, megemlékezett 
a számos, korábban működő szakosz-
tályról (atlétika, úszó, asztalitenisz, csel-

gáncs, lövészet).
Nagyon fontosnak tartja a jelenlegi 
eredmények megtartását, az utánpótlás-
képzést, a sportra, egészséges életmódra 
való nevelést.
A vezetőség legfontosabb feladatának a 
források előteremtését tartja, hogy a szak-
osztályok a továbbiakban is zavartalanul 
működhessenek.
A jövővel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy 
az egyesületnek fontos feladata a helyiek 
mellett a Pécsváradi Kistérség lakosai 
számára is a verseny- és szabadidősport 
feltételeinek a biztosítása, ill. szüksé-
gesnek tartja a meglévő infrastruktúra minél 
jobb kihasználását.
Spannenberger János felhívta a figyelmet 
arra, hogy a labdarúgó szakosztály 2008-
ban ünnepli megalakulásának 80 éves 
évfordulóját, amelyet méltóképpen kíván-
nak megünnepelni.

HIDAS
Pingpongláz a hidasi iskolában
Akárcsak tavaly, az Általános és Zeneiskola 
Hidas felsős tanulóinak körében idén is 
nagy népszerűségnek örvendett az iskolai 
asztalitenisz verseny. A fiúk és a lányok 
mezőnyében is rekordszámú nevezés 
érkezett, a délutáni meccsek előtt edzeni 
kívánó diákok pedig a szünetekben va-
lósággal sorba álltak a pingpong-asztalok 
használatáért. A csoportselejtezők után 
egyenes kieséses rendszerben folytatódtak 
a küzdelmek. A döntőbe végül 2007-hez 
hasonlóan ismét a címvédő Tekeli Miklós 
(6.osztály) és a tavalyi 2. helyezett Pollák 
Balázs (7.osztály) jutott, ám most az 
utóbbinak sikerült felül kerekednie. A fiúknál 
a bronzérmet Biszak Márton (8.osztály) 
szerezte meg.
A lányok mezőnyében a nyolcadikosok 
vitték el a pálmát. A csoportmérkőzéseket 
csak ketten, Palkó Dóra és Nagy Nóra 
zárták veretlenül, így nem volt véletlen, 
hogy a fináléban egymás ellen kellett ütőt 
fogniuk. A végső győzelmet végül Nagy 

Nóra (8.osztály) szerezte meg, aki először 
lett pingpongbajnok az iskolában. A 2. 
helyen Palkó Dóra (8.osztály), a har-
madikon Bakó Klarissza (7.osztály) végzett. 
A lányoknál bravúrosan szerepelt Balogh 
Vivien, aki 5. osztályos létére is be tudott 
jutni a legjobb négy közé.

Kilenc hónapig volt veretlen hazai 
pályán a Hidas

Hazai fölény a hidasi kapu előtt

Annak ellenére, hogy újonc csapatként 
szerepelnek a megyei I. osztályban a hidasi 
labdarúgók, nem akármilyen sorozatot 
sikerült produkálniuk az elmúlt kilenc 
hónapban. Hazai pályán ugyanis tavaly 
tavasszal, 2007. május 20-án kaptak ki 
utoljára (Hidas-Majs 1-3), azóta egyetlen 
gárda sem tudta elvinni a három pontot a 
hidasi pályáról. Ezt a sorozatot végül a 
megyei I. osztály 2. helyén álló Siklós törte 
meg, akik szintén csak egy tizenegyesgóllal 
tudták legyőzni a Hidast. A kék-fekete 
együttes újonc létére is a tabella első 
feléhez tartozik. Sikereit főként a jó 
védekezésnek köszönheti, hiszen ebben a 
bajnokságban csak 4 csapat kapott ke-
vesebb gólt, mint a hidasiak. Az eredmé-
nyekben természetesen az előző edző, 
Balázs Géza munkája is benne van, aki a 
téli szünetben adta át a kispadot Szatmári 
Sándornak.

MAGYARORSZÁG ELŐBBRE LÉPETT

A Világgazdasági Fórum ismét publikálta a turisztikai versenyképességi indexet, mely 

azt mutatja, hogy hol, mennyire kedvezőek a feltételek a turizmus fejlődéséhez. A végső 

sorrend turisztikai szervezetek adatai alapján, valamint üzletemberek körében készített 

felmérés alapján állt össze.

A 130 országot rangsoroló lista élén Svájc áll,  majd Ausztria, Németország, Ausztrália 

és Spanyolország következik. Magyarország az összesítésben a tavalyi 40. helyről a 33-

ra lépett előre. 

 A jelentés megállapításai szerint a külföldiek szeretnek ugyan Magyarországra jönni, de 

nem túl jók az itt szerzett tapasztalataik. A magyarok nem elég vendégszeretőek, a 

külföldiek iránti nyitottság, hozzáállás szempontjából rossz értékelést kapott az ország, 

itt csak az 50. helyen végeztünk. Viszont szeretik, hogy Magyarországon sok a kulturális 

látnivaló és a műemlék, és nagyon kedvezőnek tartják az egészségügyi és higiéniai 

állapotokat. 
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A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás
havonta megjelenő információs lapja

Megjelenik 5500 példányban.
Felelős kiadó: Dr. Wekler Ferenc elnök

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

A Bóly Zrt. Bári Baromfiüzeme 
értékesítésre kínál letojt nagy- 
és kistestű tyúkokat, tojó és 
húshibrid naposcsibéket, 
előnevelt jércéket.

Érdeklődni lehet hétköznap 7.30-14.00 óra 
között a 69/334-143 telefonszámon.

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.
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