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Van-e szándék? 
Hét éves szünet után újra egymásra találtak 
az országban elszórtan működő települési 
gyermek és ifjúsági önkormányzatok. 
Közel 30 településről, 130 fiatal érkezett 
Pécsváradra, hogy találkozzanak, tapasz-
talatot, különböző témákban eszmét 
cseréljenek, valamint hogy feltárják, van-e 
szándék a további közös együttműködésre.
Ahogy tetszik! címmel a pécsváradi Zengő 
Néptánc Egyesület formabontó, meglepe-
tésdarabjával nyitottuk meg a rendezvényt, 
ahol a táncos fiatalok saját kedvenc 
lépéseikből, kortárs zenére és mai ruhában, 
újszerű koreográfiát mutattak be. 
A találkozó Debreczy Márta, a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium Gyermek és 

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok
Országos Találkozója
Pécsvárad, 2009. március 20-22.

Ifjúsági Osztálya szakmai főtanácsa-
dójának köszöntőjével vette kezdetét, majd 
a házigazdák részéről Tóth Györgyi, a 
Kodolányi János ÁMK főigazgatója, Kárpáti 
Árpád Baranya megyei ifjúsági referens és 
helyi képviselő, valamint Resszer István 
ifjúsági polgármester szóltak a jelen-
lévőkhöz. 
A gyermek és ifjúsági önkormányzatok 
(röviden GYIÖK vagy GYÖK) kezdeti 
lépéseitől a fiatalokat segítő levéli Radák 
Tamás már a közös, laza hangulat 
felkeltéséért hivatott a színpadra állni. A 
GYIÖK körökben ismert „Nád a házam 
teteje” című mókás nóta valóban lázba 
hozta a fiatalokat olyannyira, hogy pár 
percen belül nem tűntek idegennek az 
egymás mellett ülő, más-más településről 
érkezők egymásnak. A találkozó első napja 
az ismerkedés, barátkozás jegyében telt, 
majd szombaton megkezdődött az érdemi 
munka. Milyen témákról esett szó?
A falu és a város nagyságából adódó 
különbségek, amelyek meghatározhatják 
egy települési gyermek és ifjúsági 
önkormányzat munkáját, programjait; 
ezekhez a programokhoz fellelhető pénz-
ügyi források; a gyermek és ifjúsági kép-
viselők, polgármesterek szerepe, az ehhez 
szükséges készségek és kompetenciák; a 
tudatos utánpótlás nevelés, a passzív 
fiatalok bevonása;    (Folytatás a 2. oldalon)A kiscsoportos munka eredményeinek 

prezentálása a nagyközönség előtt

Juhász Gyula versével 
kívánunk minden kedves 

olvasónknak kellemes 
húsvéti ünnepeket!

Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő 
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt 
dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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GYIÖK Országos Találkozó
(Folytatás a címoldalról)
jogok és lehetőségek a gyermekjogi 
cselekvési terv kapcsán; rendezvény-
szervezés, praktikus tudnivalók gyerme-
keknek és a felnőtteknek - mind-mind szóba 
kerültek, mi több kiscsoportos szekciókban 
a résztvevők megvitatták, hogy kinek mi-
lyen tapasztalata van, milyen jó gyakorlata, 
megoldása.
A találkozó programja nem csak köszöntők-
ből és műhelymunkákból, hanem pécsvá-
radi éjszakai felfedező túrából, sportprog-
ramból, a lábakat és csípőt megmozgató 
APSONS retro partiból állt. Vasárnapra a 
társaság igen jól összebarátkozott egy-
mással, könnyes búcsúra is sor került.
Nyilván nem volt elegendő ez a kevesebb, 
mint három nap mindent megbeszélni és 
átélni, de a szervezők céljai, hogy a fiatalok 
találkozzanak egymással, valamint, hogy a 
további együttműködés lehetőségét, igé-
nyét kiderítsék - valóra váltak. 
Beke Pál, a gyermek és ifjúsági önkor-
mányzatok meghonosítását segítő nép-
művelő, közösségfejlesztő szavaival bú-
csúztunk - a gyermek és ifjúsági önkor-
mányzatok kitartó munkáját összegzendő: 
„Nem színpadon kell lenni! Egymás dolgait 
kell intézni csendben, nyugalomban ma-
gatoknak”.
Büszkék vagyunk, hogy Pécsvárad ad-
hatott otthont a lelkes, tenni vágyó fia-
taloknak és a hosszú idő utáni egymásra 
találásnak! 

Böröcz Lívia
Ifjúsági referens

Fotó: Böröcz Lívia, Bayer Alexandra, 
Pámerné Bükky Klára

A program a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium támogatásával valósult meg.
További támogatók: Pécsvárad Város 
Önkormányzata, II. Béla Középiskola
Köszönjük a PIFÖ régi és új képviselőinek, 
a szervező STÁB-nak, a hétvége újságíró 
csapatának, Beke Márton és Lehner 
Henrietta moderátoroknak, valamint a 
fáradhatatlan Magdali Csabának és Rafa-
Gyovai Tibornak a közreműködést és a sok 
segítséget! 

Kapcsolatok hálójában  a "fonalas" játékban 
a fiatalok feltárták, hogy hány gyermek és 
ifjúsági önkormányzattal van kapcsolatuk az 
ország más részein

Elnökségi ülés 2009. március 10.
A Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület 2009. március 10-én elnökségi 
ülést tartott, melyen a LEADER IV. tengely 
rendeletét véleményezték, észrevételeket, 
javaslatokat tettek a rendelettervezettel 
kapcsolatban. 

A Mohácsi és Pécsváradi Kistérségek 
településeiről benyújtott pályázatok 
helyi rendezvények és falunapok 
szervezésére
2009. március 10-én zárult le a Föld-
művelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 
által meghirdetett pályázat leadási 
határideje, amelynek keretében a 2009. 
május 15. és 2009. december 31. között 
megvalósuló helyi rendezvények szerve-
zésére nyílik lehetőség támogatást igé-
nyelni. 
A pályázattal nem pénzbeli támogatást, 
hanem a rendezvény megvalósításához 
szükséges eszközök, és szolgáltatások 
használati jogát lehet elnyerni. 
A Mohácsi és Pécsváradi Kistérségekből 
összesen 14 települési önkormányzat 
nyújtott be pályázatot falunap, vagy egyéb a 
települést jellemző esemény megrende-
zésének támogatására.
A mohácsi kistérségből Babarc (Babarci 
Szüreti Vigasságok 2009-A Bor és a Tánc 
Ünnepe: 2009. szeptember 26.), Szeder-
kény (Falunap: 2009. szeptember 27.), 
Töttös (X. Töttösi Falunap: 2009. augusztus 
15.), Kölked (Gólyafesztivál és Falunap: 
2009. július 18-19.), Dunaszekcső (VII. 
Lugio Napok-Castor és Pollux Fesztivál: 
2009. július 18.), Versend (Versendi 
Falunap: 2009. szeptember 29.) és Ge-
resdlak (III. Gőzgombóc Fesztivál: 2009. 
október 24.) községek önkormányzatai 
pályáztak. A pécsváradi kistérséget illetően 
pedig Fazekasboda (Úrnapi Búcsú és 
Hagyományőrző Falunap: 2009. június 
14.), Zengővárkony („Sárközi Forgatag”: 
2009. június 20.), Mecseknádasd (Nádasdi 
Búcsú: 2009. augusztus 20.), Puszta-
kisfalu, mely Lovászhetényhez tartozó 
kistelepülés (IX. Kézműves nap: 2009. 
július 25.) Nagypall (Falunap és IV. 
Pogácsa Fesztivál: 2009. július 4-5.), Ófalu 
(15. Ófalui Falunap: 2009. június 13.) és 
Berkesd (VI. Berkesdi Kakaspörkölt-főző-
verseny: 2009. augusztus 20.) kívánnák 
ezen támogatás keretében megvalósítani 
rendezvényüket. 
A megvalósítandó rendezvényeknek kap-
csolódnia kell az UMVP-hez. Ennek 
értelmében minden rendezvény alkalmával 
az UMVP rendezvénysátorban biztosítani 
kell egy információs standot, ahol a láto-
gatók - a programok megtekintése mellett- 
minden szükséges információt megkap-
hatnak az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Programról. 

Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
Az Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség 7 
új pályázat kiírását jelentette meg 
környezetbarát energetikai fejlesztések 
megvalósítása témakörben
Környezet és Energia Operatív Program 
keretében március 10-én öt, és rövidesen 
még várhatóan két új uniós pályázatot 
hirdetett meg a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség. Részletesebb információk a 

 oldalon.
Pályázat benyújtására jogosultak köre: 
központi és helyi költségvetési szervek, 
alapítványok, egyházak és egyes ese-
tekben vállalkozások is.   

Megjelent a ”Magyarország-Horvát-
ország IPA Határon Átnyúló Együtt-
működési Program 2007-2013 1.” 
pályázati kiírása
Pályázat benyújtására jogosultak köre: a 
helyi- és megyei önkormányzatok, az 
állami- és önkormányzati intézmények, 
non-profit szervezetek, kistérségi társu-
lások, fejlesztési ügynökségek, kör-
nyezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, 
nemzeti parkok, egyetemek, turisztikai 
szervezetek, kamarák, munkaügyi köz-
pontok, melyek a magyar-horvát határ-
szakasz két oldalán találhatóak.
Bővebb információ a  oldalon. 
 
Konferencia
A Magyarországi LEADER Közhasznú 
Egyesület és a Zengő-Duna Vidékfejlesz-
tési Közhasznú Egyesület Helyi Akció-
csoportja konferenciát tart „A nemzetközi 
gazdasági válság hatásainak a vidéki 
térségekben történő kommunikációja” 
címmel. A konferencián a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a 
Baranya Megyei Munkaügyi Központ 
meghívottai tartanak előadást. Az elő-
adások után a Zengő-Duna Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület tart közgyűlést.
A konferencia időpontja: 2009. április 7. 
délelőtt 9. 00- 12.00 óráig.
A konferencia helyszíne: Erzsébet Vigadó, 
7754 Bóly, Erzsébet tér 1.
 
 Központi iroda elérhetősége:
7754 Bóly, Széchenyi tér 10.
Munkaszervezet tagjai:
Kraszné Auth Szilvia
Pusztai Mariann Márta
Tel: 69/868-027
Email: 

 

Pécsváradi iroda elérhetősége:
7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.
Munkaszervezet tagjai:
Beckné Kótsch Petra
( )
Mohai Lygia ( )

www.nfu.hu

www.nfu.hu

leader@boly.hu
www.zengoduna.boly.hu

bkpetra@pecsvarad.hu
mohai@pecsvarad.hu
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KÁTOLY
Parkosítás
A Kaszapovics téren és a Szabadság 
utcában fenyőfa és tujacsemetéket ültet-
tünk ki, kérjük, vigyázzunk rájuk. 
Kérjük továbbá, hogy idén is mindenki 
szépen gondozza és parkosítsa a lakóháza 
előtti területet, mert ebből látszik, ki 
mennyire igényes lakókörnyezetére.
A háztartásokban feleslegesé váló holmikat 
idén is elszállíttatjuk a lomtalanítás al-
kalmával, melynek időpontjáról mindenkit 
értesítünk. Tehát ne dobáljuk ki ezeket a 
tárgyakat a falu végére, az árok partjára, a 
volt szeméttelep helyére!

BERKESD

Megérkezett a Berkesdi Önkormányzathoz 
az a 19+1 személyes busz, melyre az 
elmúlt évben a Pécsváradi Többcélú 
Kistérségi Társulás által pályáztunk. A busz 
március 17-től vesz részt az iskolába és 
óvodába Perekedről bejáró gyerekek 
szállításában, melynek köszönhetően ettől 
kezdve a reggeli gyermekszállítás egy 
fordulóban történik Perekedről. 
Az új busszal lehetőségünk van egy egész 
osztályt egyszerre utaztatni pl. fogor-
voshoz, tanulmányi versenyekre.
A Volkswagen Crafter busz beszerzési ára 
bruttó 16.875.000,- forint volt, melyhez az 
Önkormányzati Minisztérium pályázatán 
13.500.000,- forint támogatást nyertünk. Az 
önkormányzatnak 3.375.000,- forint önerőt 
kellett biztosítania, melyet 5 éven át 
56.250,- forint /hó összegben törleszt. 

A Berkesdi Önkormányzat pályázatot 
nyújtott be a Földművelődésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztériumhoz fűkaszák 
beszerzésének támogatására. A pályá-
zaton 300.000,- forint támogatás nyerhető 
eszközök és védőfelszerelések beszer-
zésére, melyhez önerő biztosítása nem 
feltétel. A pályázat elbírálásának határideje: 
március 31. 

A Berkesdi Önkormányzat pályázatot 
nyújtott be a Földművelődésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz rendez-
vény megtartásához eszközök, játékok és 
fellépők biztosítására. A pályázati támo-
gatás elnyerésével a hagyományosan 
augusztus 20-án megtartandó VI. Berkesdi 
Kakaspörkölt-főzőverseny színvonalát 
szeretnénk emelni. A pályázathoz önerő 
biztosítása nem szükséges.  

HIDAS
www.hidas.hu
Elkészült és gőzerővel üzemel Hidas 
község honlapja, a www.hidas.hu. Ajánljuk 
minden kedves internettel rendelkező hi-
dasi és nem hidasi figyelmébe egyaránt, 
hiszen naprakész információkkal, hírekkel, 
érdekességekkel várjuk az olvasókat. El-
indult továbbá egy szavazás is, melynek 
célja, hogy a közönség leadhassa voksát 
arra az énekesre, együttesre, előadóra, akit 
szívesen látna a Hidasi Bányásznapokon. 

PEREKED
Felújítások
Elkészült a Szőlőhegyi út felújítása. A 
tavalyi esőzések alámosták az utat, a 
kövezett út részleges helyreállítása a vis 
major keretből történt meg.
Befejeződött a TEKI-pályázat által finan-
szírozott árokburkolás is. 

MECSEKNÁDASD
Mecseknádasd Önkormányzata 2009. 
március 11-én tartott képviselő-testületi 
ülésén a 2009. évi költségvetési ren-
deletét elfogadta. 

2009. április 1-jétől alábbi étkezési térítési 
díjakat állapítja meg: nyersanyagnorma 
210,- Ft-ról 250,- Ft-ra emelkedett, a 
vendégebéd ára 450,- Ft-ról 580,- Ft-ra 
változik.

Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 
pályázati kiíráson Mecseknádasd Önkor-
mányzata pályázatot nyert 1 fő rendez-
vényszervező foglalkoztatására. Az állást 
Pitzné Dittrich Anna tölti be, az ÁMK 
keretében megrendezésre kerülő progra-
mok mellett a település EKF-es progra-
mkínálatát is koordinálja.  

Önkormányzatunk a Földművelési és 
Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati 
keretére nyújtotta be kérelmét, melynek 
tárgya a 2009. augusztus 20-i Nádasdi 
Búcsú rendezvényeinek támogatása. A 
pályázati támogatás elnyerése esetén 
tűzijáték, színpad, hangosítás, fénytech-
nika, fellépők utazási költségei finanszí-
rozhatók. 
A Pécsváradi Többcélú Kistérségi pályá-
zatot nyújt be a mecseknádasdi ÁMK 
iskolabusz lecserélésére az ÖTM által 
meghirdetett forrásra. Az igényelhető 
támogatási összeg: 30 millió forint, a 
támogatás mértéke 80%. A pályázat 
támogatottsága esetén minimum 15 fős 

kisbuszt kell vásárolnunk, melyet kizárólag 
iskolai célokra használhatunk. 

Az ÁMK Általános Iskolája működési 
hiányának fedezetére nemzetiségi kiegé-
szítő támogatást, valamint nemzetiségi 
tankönyvek vásárlását elősegítő támo-
gatást igényelt az önkormányzat. 

PÉCSVÁRAD
Megújult a Kossuth-szobor 

Március 15. ünnepén Pécsváradon a 
Kossuth-szobor megújítva várta az ün-
neplőket. A Pécsváradi Várbaráti Kör 
végeztette el a fehér márvány mellszobor 
megtisztítását Rauschenberger András 
kőfaragó mesterrel, aki megújította az 
emlékművet és annak talapzatát. A szobor 
állagát főként a reá nőtt fák rontották, ezért 
több ágat le kellett vágni. 
Dr. Egry Béla ügyvéd, országgyűlési 
képviselő kezdeményezése folytán, 1911. 
augusztus 20-án leplezték le Kossuth Lajos 
szobrát ott, ahol ma az I. világháborús 
emlékmű áll. Ennek elhelyezésekor, 1930-
ban került a Kossuth szobor jelenlegi 
helyére, a nevét viselő térre. 

Kép és szöveg:Gállos Orsolya

A megújított Kossuth-szobornál megtartott 
március 15-i ünnepségen a II. Béla 
Középiskola diákjai adtak ünnepi műsort, 
közreműködött a Pécsváradi Ifjúsági 
Fúvószenekar Wágner József karnagy 
vezetésével. Ünnepi beszédet Gászné 
Bősz Bernadett önkormányzati képviselő, 
aki a méltó és valódi ünneplés szerepére és 
fontosságára hívta fel a figyelmet. A szobrot 
az intézmények, civil szervezetek és a 
pártok koszorúkkal borították.

Fotó: Gász Bálint

Bővülő partnerkapcsolatok
Korábbi kölcsönös, ismerkedő látogatások 

Berkesd-Ellend-Szilágy községek Kör-

jegyzősége értesíti a lakosságot, hogy a 

közlekedési támogatási kérelmek 

beadási határideje - mint minden évben  

2009. április 30. Határidőn túl kérelem 

nem fogadható be, ezért kérjük a 

lakosságot annak pontos betartására!  

2009.  április
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után április 23-án, a 2009. évi Szent György 
Napok felvezetéseként kerül sor a hivatalos 
kapcsolat-felvételre Pannonhalma váro-
sával. Nem csupán a bencés kolostor a kö-
zös pont a két településnél, de a hasonló 
méret, a hasonló intézményi rendszer, a 
kistérségi központi szerep is. Az élénk 
pannonhalmi civil életben is bizonyára 
rátalálnak a pécsváradi szervezetek is az 
együttműködés lehetőségére. A delegáció 
április 22-én érkezik Pécsváradra. 
A napokban hivatalos delegáció utazott dr. 
Bíró Ferenc polgármester vezetésével a 
felvidéki Garamszentgyörgyre, hogy 
előkészítse az ünnepélyes partnerkap-
csolati szerződéskötést, melyre május 16-
án, a Felvidéki Nap keretében kerül sor. Az 
ún. „lakosságcsere” során kerültek ga-
ramszentgyörgyi családok is Pécsváradra 
és környékére, tehát a kapcsolat a két 
település között nem újkeletű, és éppen 
személyes vonatkozásai okán igen eleven. 
A hivatalossá tételt, a testvérkapcsolati 
szerződés aláírását a Felvidékiek Klubja 
kezdeményezte, a képviselő testület pedig 
egyhangúlag támogatta.  

FAZEKASBODA

Folytatódik a Kultúrház felújítása, mely-
hez a CÉDE-pályázat keretein belül elnyert 
támogatás biztosít fedezetet. Az átadás 
május végére várható.

Kovács Sándor közmunkás megkezdte a 
tavaszi munkálatokat a Parkban.
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MECSEKNÁDASD
A Liszt Ferenc ÁMK Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2009. március 8-án az 5. és 6. osztályos 
lány kézilabdacsapat az Adidas Kupa 
országos mohácsi döntőjén a 3. helyezést 
érte el. 
 

2009. március 15-én ünnepélyes keretek 
között az iskola tanulói megemlékeztek az 
1848-as forradalomról és szabadság-
harcról.

Óvoda 
2009. március 17-18. napján beiratkozás 
volt a mecseknádasdi óvodában. A 
bölcsődébe összesen 16 gyermeket írattak 
be a szülők. A bölcsöde és óvoda ve-
zetősége továbbra is várja várólistájára a 
bölcsődések és óvodások jelentkezését.

Gyermekeink, Zell Hanna, Kaiser Laura, 
Teimel Florian Stefan, Amrein Vivien, 
Ruppert Blanka Anita képviselték a 
mecseknádasdi ÁMK-t március 7-én 
Pécsett, a Koch Valéria Iskolaközpontban 
megrendezett megyei német szavaló-
versenyen. Amrein Vivien és Zell Hanna a 
második fordulóba is bejutottak, de sajnos 
végül egyikük sem jutott be az országos 
versenyre, melyet májusban Budapesten 
rendeznek. Kis versenyzőink nincsenek 
elkeseredve, jövőre ismét megpróbálják!
A gyermekeket Ruppertné Amrein Ágnes 
készítette fel, kinek a szülők nevében 
ezúton is köszönetet mondunk!

Teimel Angela

Szociális Gondozási Központ 
A mecseknádasdi Német Kisebbségi Ön-
kormányzat két pályázatot nyújtott be a 
Magyarországi Németek Országos Önkor-

mányzatához: a Gondozási Központban 
működő jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást biztosító készülékeket bővíteni 
szeretné 15 darabbal, illetve egy defib-
rillátorral. A defibrillátor használatáról a 
pályázat kiírója tanfolyamot szervez a 
mecseknádasdi Gonodzási Központban az 
ott dolgozóknak és a település civil 
szervezetei képviselőinek. 

BERKESD
A Berkesdi Fekete István Általános 
Iskola és Óvoda programjai 
Óvoda:
Óvodásaink március 8-án nőnap alkal-
mából az intézmény valamennyi női 
dolgozóját saját kezűleg készített virággal 
köszöntötték. 
A kicsik projektnap keretében emlékeztek 
meg március 23-án a Víz Világnapjáról. A 
csoportszobákban akváriumokat helyeztek 
el, ahol megismerkedtek a vizek élővilá-
gával is. 
Húsvét előtt valamennyi óvodás Zengővár-
konyba látogat, ahol a Tojás Múzeum 
programjának keretében megismerkednek 
a tojásfestéssel, húsvéti szokásokkal. 

Iskola:
Március 15-én a művelődési házban 
megrendezett ünnepélyen iskolánk tanulói 
adták az ünnepi műsort. Az ünnepségen az 
iskola diákjain kívül szép számmal részt 
vettek a település lakói is. 
Március 11-én nyílt napot tartottunk a 
leendő elsős tanulók szülei számára. Az 
óvodások áprilisban jönnek az elsősökhöz 
ismerkedni a tanórai foglalkozásokkal.
Március 16-án a környezetvédelmi szakkör 
az Öko-kuckóba látogatott el, ahol 
interaktív játékokkal ismerkedtek meg a 
szelektív hulladékgyűjtéssel, valamint a víz  
és energiatakarékosság lehetőségeivel.
Március 25-én alsó tagozatosaink báb-
színházba látogattak.
Április 8-án körzeti értő és hangos 
olvasási versenyt rendezünk 5-6. osz-
tályosok számára Fekete István: Tüskevár 
c. regényéből.
Április 18-án részt veszünk Győrött a 
Fekete István Általános Iskolák Orszá-
gos Találkozóján. Iskolánk tanulói fotó-
pályázat, szépkiejtési verseny és rajzpá-
lyázat kategóriában indulnak, valamint 
akadályversenyen vesznek részt.
Április 30-án rendezzük meg az egész-
ségügyi projektnapot az ARCADIA Kft. 
támogatásával. A szervezésben a védőnő 
is aktív szerepet vállalt. A projektnap témái: 
egészséges étkezés és a tisztálkodás. A 
résztvevők körében különböző szűrővizs-
gálatokat is elvégeznek. 

Programjaink lebonyolításában nagy se-
gítséget jelent a 19+1 személyes új 
iskolabusz, amelynek pedagógusaink, 
diákjaink egyaránt nagyon örülnek. 

NAGYPALL
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A nagypalli Általános Iskola pályázaton 
100.000 Ft összeget nyert arra a célra, 
hogy az iskola meglévő könyvállományát 
gyarapítsa. Az összegből olyan köteteket, 
könyveket vásároltunk, amelyeket magyar 
nyelv és irodalom ill. környezetismeret 
órákon tudnak használni a gyerekek.

Ebben a tanévben is sor került a ha-

gyományos farsangi bál megrendezésére. 
Az ötletes jelmezekért a szülők is di-
cséretben részesülnek, hiszen újra 
megmutatták milyen eredeti ötleteik vannak 
jelmezkészítés terén. A jelmezesek között 
felvonult fáraó, lovag, ördög, Zorro, indián, 
kéményseprő valamint hastáncosok, disco-
patkányok. A mulatságon volt az élőzene 
mellett büfé, tombolasorsolás, székes tánc. 
A délután jó hangulatban telt el, mindenki jól 
érezte magát 

A Kocs Valéria Iskolaközpontban ebben az 
évben is megrendezték megyei német 
nyelvi vers- és prózamondó versenyét. 
Négy első osztályos tanulónk indult a 
versenyen és állta meg a helyét szép 
eredménnyel: Dobszai Dorina, Hári 
Rebeka, Kovács Evelin és Réder Adél. 
Dobszai Dorina szereplését a zsűri az első 
évfolyamos tanulók közül a legjobb öt 
között értékelte. Gratulálunk neki!

Méltóképpen emlékezett iskolánk az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc 
hőseire, március 15-ére. Iskolánkban 
hagyomány, hogy a negyedik évfolyam 
műsorral készül az iskolások és az 
óvodások számára. A gyerekek felidézték, 
hogy mi történt 1848. március 15-én és 
felcsendültek a Nemzeti dal mindenki 
számára ismert sorai is. Műsorukat  
táncelőadással zárták.
Március hónaptól iskolánk tanulói új 
órarend szerint tanulnak, mivel minden 

gyermek nagy örömére elkezdődött az 
úszásoktatás. Így minden pénteken, a 
testnevelés óra keretein belül úszni 
mennek a pécsváradi uszodába. 

ÓBÁNYA
Idősek Klubja 
Március 18-án került megrendezésre a 
hagyományos farsangi mulatság. A jó 
hangulatról és a finom farsangi fánkról az 
idősek és az intézmény dolgozói közösen 
gondoskodtak. 
Március 7-én tartottuk a helyi kultúrházban 
a Nőnapi rendezvényünket. Mezey Mihály 
polgármester köszöntése után ki-ki a maga 
színes műsorával tette hangulatossá a 
délutánt. Egymást kínálva ismerkedtünk 
meg a kosarakból előkerülő finom 
süteményekkel és italokkal. Mulatságunk 
vidám tánccal folytatódott. 

Ömböli Nándorné
Klubvezető

PÉCSVÁRAD
Kodolányi János ÁMK
Március 3-án hangversenyen vehettek 
részt a bérlettel rendelkezők tanulóink.

Iskolánk felső tagozata február 20-án adott 
otthont a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulójának. A pécsváradi 
gyerekek szép számmal, 24-en vettek részt 
rajta. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 4 
diákunk kapott meghívást: Poller Péter 3.b 
osztályos tanuló, aki a 12. helyezést érte el; 
Poller András (5.b) 7.helyezés, Becker 
Noémi (7.a) 4. helyezés, Kungl Nóra (8.b) 5. 
helyezés. 
Felkészítő tanáraik: Blum Marianna, Lász-
lóné Auth Mária, Molnár Józsefné és Poller 
György.
Gratulálunk az elért eredményekhez, és 
további sikeres munkát kívánunk!

A matematika versenyek sorát folytattuk 
egy körzeti fordulóval, melyet az elmúlt 
évben első alkalommal rendeztünk meg. 
Ebben az esztendőben iskolánk volt tanára 
nevéhez kapcsoltuk, s így Szondi József 
Matematikaversenyként hirdettük meg. 
Berkesdről, Hidasról és Hosszúhetényből 
érkeztek diákok a megmérettetésre. Az 
izgalmas feladatok megoldása során 
Hertrich Adrienn 4. b osztályos tanuló 
második, Balog Nikoletta 4. a osztályos 
tanuló harmadik helyezést ért el. 5. 
évfolyam: 1. Poller András , 2. Zsók Bianka 
(Hidas), 3. Resch Evelin. 6. évfolyam: 3. 
Simonics Martina (Hidas). 7. évfolyam: 1. 
Jéhn Márk, 2. Wittenbart Valentin,  3. Kungl 
Ádám. 8. évfolyam: 1. Kungl Nóra,  2. 
Májusi András,  3. Molnár Csanád. 

Az alsó tagozat hírei 
Március 7-én rendezték meg a Koch Valéria 
Iskolaközpontban a megyei német 
szavalóversenyt. Iskolánk hét tanulóval, a 
januári verseny nyerteseivel képviseltette 
magát:
Pere Gergő 1.a, Kleisz Ottó és Pap Marcell 

1.b, Marton Zita és Jéhn Viktória 2.b, 
Bogdán Márió 3.a és Panta Kamilla 4.b 
osztályos tanulók közül Pere Gergő bejutott 
a megye öt legjobb elsős versmondója 
közé. Gratulálunk a szavalóknak! Felké-
szítőik Gungl Lászlóné, Szabóné Gasteiger 
Eszter és Tóth Györgyi voltak. 

Március 13-án ünnepeltük iskolánk név-
adójának, Kodolányi Jánosnak a szüle-
tésnapját, hagyományosan a Vár utcai 
óvodánál, ahol az író gyermekéveit töltötte. 
A negyedikesek színvonalas műsorából 
sok érdekes információt tudtunk meg 
Kodolányi gyermekkoráról, az ügyes 
felolvasásoknak köszönhetően pedig a régi 
pécsváradi utcák szinte megelevenedtek 
előttünk. Köszönjük ezt a szép élményt 
Kovács Norbert, Solti Réka 4.a, Ömböli 
Gréta, Schnell Bianka, Vörös Blanka, 
Weigert Kaludia 4.b valamint Huszár Kíra 
4.c osztályos tanulóknak, és a felkészítő 
tanítónőknek, Patonainé Link Zsuzsanná-
nak, Göblné Németh Piroskának és Bertók-
Csenterics Andreának.

A felső tagozat hírei 
Petőfi Sándor születésének 186., halálának 
160. évfordulójáról egy rendkívüli iro-
dalom órával emlékeztünk meg, melyen 
Figura Ede tanító adta elő a költő általa 
megzenésített verseit. A hallgatóság főként 
5. és 6. osztályos tanulókból állt, akiknek 
nagyon tetszett a műsor. 

A Lotz János helyesírási és szövegértési 
verseny országos fordulóján Tolnai Gréta 
7. a osztályos tanuló 12. helyezést ért el. 
Gratulálunk neki és felkészítő tanárának, 
Lantos Istvánnénak a szép eredményhez!

Országos siker és elismerés a II. Béla 
Középiskolában 

Március 11-13. között zajlott a Pék Szakma 
Kiváló Tanulója verseny intézmé-
nyünkben. Elnyerni a rendezés jogát 
komoly szakmai elismerés, s termé-
szetesen elvárás a jó szereplés is. A 
jelenlegi gazdasági helyzetben a feltételek 
megteremtése nagy kihívás. Papp Gyula 
igazgató már hónapokkal korábban 
elkezdte a szervező munkát, a szervező-
bizottsággal együtt. Szakmai és emberi 
kapcsolatainak köszönhetően támogatók 
egész sorát tudta megnyerni. Így valóban 
kiváló feltételek várták az ország minden 
tájáról érkező versenyzőket és felkészítő 

A verseny győztese, Trencsényi Attila

I N T É Z M É N Y E K  É L E T É B Ő L

2009.  április



6.

I N T É Z M É N Y E K  É L E T É B Ő L

tanáraikat. 
Szerda délután három órás elméleti 
írásbelin bizonyíthatták szakmai tudásukat 
a versenyzők Ezalatt tanáraiknak tovább-
képzés volt az új OKJ szerinti vizsgázta-
tásról. Csütörtökön a gyakorlati versenyen 
mérték össze rátermettségüket a leendő 
szakmunkások. Házigazda ezen a napon a 
Pécsváradi Aranycipó Kft. pécsváradi 
üzeme volt. A versenyzőknek nagy kiflit, 
óriás kiflit, cipót, hagyományos kenyeret és 
mákos szórt fonottkalácsot kellett készí-
teniük, minden munkafázist önállóan el-
végezve. Gusztusos késztermékeiket 
sorszámukkal jelölve másnap kiállítottuk az 
iskolában. Pénteken szóbeli forduló 
következett, majd ezt követően eredmény-
hirdetésre került sor. 
A verseny 66%-os összteljesítménytől 
mentességet ad a vizsga alól és egyben 
soron kívül szakmunkás bizonyítványt. 13 
tanulónak sikerült ilyen jól teljesítenie. Egy 
tanuló mentességet kapott az elméleti 
vizsga részből, egy tanuló a gyakorlati 
vizsga alól kapott felmentést. Természe-
tesen a legkiválóbbak és felkészítő tanáraik 
külön elismerésben, tárgy- és pénz-
jutalomban részesültek, valamint kupát és 
plakettet vihettek haza. 

Trencsényi Attila Sándor iskolánk tanulója 
első helyezést ért el. Kincse Klaudia, 
iskolánk tanulója a legjobb termékgyártó 
különdíj boldog tulajdonosa lehetett, s 
összességében a hetedik helyen végzett. 
Gratulálunk volt tanulóinknak, akik immár 
pék szakmunkások. Felkészítő tanáruk 
Csóti Erika tanárnő volt. Horváth Tamás 
budapesti tanuló második helyezett, 
Horváth Jenő Gotfrid Kapuvárról harmadik 
helyezett lett. Az első tíz helyezett 
különdíjakat, tárgyjutalmakat vehetett át. A 
teljesség igénye nélkül említsünk meg 
néhány támogatót: Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium, Pécsvárad 
Önkormányzata, Aranycipó Kft., Pécsi 
Sütőipari Zrt., Pécsváradi Agrover, Cerbona 
Zrt., Pécsváradi Architekt Kft., Mecsek-
Drog Kft., Gesztenyés Vendéglő, Pécs-
várad-Coop Kft. 
A záróünnepségen az intézmény nívós 
szervezőmunkáját Wajna Imréné, az FVM 
Képzési Intézetének igazgatója Bosznai-
plakettel köszönte meg Papp Gyula 
igazgatónak. A versenybizottság külön 
köszönetét fejezte ki Büki Lászlónak, az 
Aranycipó Kft. ügyvezető igazgatójának a 
verseny gyakorlati feltételeinek maximális 
biztosításáért. A köszönetet Werli József, a 

versenybizottság elnöke tolmácsolta.  

ERZSÉBET
Erzsébeti óvoda gyermekei és dolgozói 
köszönik a támogatást Korósi Tibornak, 
aki 50.000,- forinttal támogatta óvodánkat. 
Ezzel lehetővé tette, hogy 5 db új ágyat 
vásárolhassunk. Reméljük, a közeljövőben 
sikerül a többi régi ágyat is lecserélnünk, 
nagy szükség lenne rá. 

Az önkormányzat szervezésében március 
15-én a világháborús emlékműnél elhe-
lyeztük az ovisokkal készített zászlókat. A 
lányok pártában vonultak a lovas, zászlós 
menet után. 
A művelődi házban megtartott nőnapi kö-
szöntőre mesés-verses műsorral ké-
szültünk.

A Víz Világnapja alkalmából ellátogattunk a 
pécsi Akvárium-Terráriumba, ahol meg-
tekinthettük a rovarkiállítást, megismer-
kedtünk egy álmos krokodillal, vedlő óri-
áskígyóval, egzotikus halakkal. Az éjszakai 
házban denevérek repkedtek a fejünk felett, 
találkozhattunk az éjszakai sötétséget 
kedvelő makival.

Felhívjuk minden leendő óvodás és szüleik 
figyelmét, hogy 2009 szeptemberétől 
óvodánk előreláthatólag óvoda-bölcsö-
deként fog üzemelni. Minden 2. életévét 
betöltött gyermeket szeretettel várunk 
április 15-16-án 8-16 óra között az 
óvodában. A beiratkozáshoz kérjük, hozzák 
magukkal a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát és lakcímkártyáját. 
Érdeklődni a 30/4300821-es telefonon 
lehet.                Riesz Adrienn óvodavezető

A legjobb termékgyártó, Kincse Klaudia

FELHÍVÁS 

A Kodolányi János ÁMK 
Tanuszodája meghirdeti az

1. Városi Úszóversenyt. 

A verseny célja az uszoda 
népszerűsítése! 

 

Időpontja: 2009. április 17., péntek, 
18.00 órai kezdettel.

Nevezés: 4 fős csapatokkal.

A nemek arányát a csapat 
szabadon határozhatja meg.

Nevezési határidő: 2009. április, 
12.00 óra.

Nevezés módja: személyesen az 
uszodában, illetve a következő 
telefonszámokon: 72/466-487, 

30/646-8695

Nevezési díj: 10 000 Ft/csapat (2 db 
10 alkalmas bérlet ára, melyet a 

nevezés fejében át is adunk).

Lebonyolítás: A táv 4X25 m, 
bármilyen úszásnemben. 

Könnyített rajthelyzet megengedett 
(rajtkő mellől/vízből). 

 

Egyebek: Kísérők, szurkolók a 
medencetérben csak váltócipőben 

tartózkodhatnak. Szurkolásra, 
buzdításra alkalmas hely a lelátó.

A versenyzők a különnemű 
öltözőket használják (zárható 

szekrényekkel). A medencetérbe 
csak az uszodai kiegészítő 

felszerelés vihető be (törölköző, 
úszószemüveg).

A medencetérben étel, ital 
fogyasztása tilos!

A medence jellemzői: 6x25 méteres 
sávok, fokozatosan mélyülő 

vízmélység (0.90 m-ről 1.80 m-ig), 
26-27 ?C-os vízhőmérséklet. 

A rendezvényt eredményhirdetéssel 
zárjuk. 

 

Várjuk a helyi cégek, 
intézmények, szervezetek 

jelentkezését! 

Bősz Gábor

vezető úszómester, szervező

VERSENY  MOZGÁS  EGÉSZSÉG! 
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PÉCSVÁRAD
A Zengő öt éve 
Találkoztak a hegy védői 
Öt éve, 2004. február 13-án zajlott le a 
„Zengő-csata” néven emlegetett esemény, 
a Zengőért folytatott több éves, kitartó 
tiltakozó küzdelem jeles pontja. 2009. 
február 14-én a Civilek a Zengőért Moz-
galom szervezői megemlékezésre hívták 
mindazokat, akik annak idején rendsze-
resen vállalták a hegy őrzését, a győ-
zelemig tartó folyamatos, kitartó munkát. 
A Zengő szelleme puha, fehér hótakaróval 
várta védőit. Az induláskor orkán erejű szél 
a fák között megszelídült. Odafenn kisütött 
a nap, a csúcson a hetényiek, pécsváradiak 
és régi kedves vendégeik örömmel 
üdvözölték egymást.
Eljött Budapestről Koltay Erika filmrendező 
és családja (2007-ben mutattuk be 
Pécsváradon „A ZENGŐ” című filmjét). 
Eljöttek a Greenpeace képviselői, Tömöri 
Balázs, Zmeskal Zita és Csáky Roland 
(akkor a Greenpeace kampányfelelő-
seként, most a WWF Magyarországi 
képviseletében). A Civilek a Mecsekért 
Mozgalmat Vicze Csilla képviselte. Kedves 
színfoltja volt a találkozónak a Pécsett 
tartózkodó nemzetközi önkéntesek csa-
pata, francia, német, litván lányok. 
Délben Antal Géza apátplébános imájával 
és humorral átszőtt visszapillantásával 
kezdődött a megemlékezés. Herbert Tamás 
köszöntötte a közel 100 fős társaságot. 
Gállos Orsolya az emlékezés szavai után 
felolvasta dr. Bíró Ferenc polgármester 
üdvözlő sorait (aki elfoglaltsága miatt nem 
tudott megjelenni).
Csáky Roland méltatta azoknak az 
éveknek, a küzdelemnek a jelentőségét, 
társadalmi hatásait. Ugyan nem váltottunk 
rendszert, mint a Bős-Nagymarosi tiltakozó 
mozgalom, de a Zengő ügye ma is 
hivatkozási alapul szolgál számtalan 
környezetvédő eseménynél, tiltakozásnál. 
Kiemelte a közösséggé kovácsolódást, a 
környezetre való odafigyelést, a környezet-
tudatos magatartást. Máshol az ügy 
végeztével megszűnik ez a fajta összetar-
tozás, az itteni közösség azonban azóta is 
összetart, rendszeresen találkoznak, emlé-
keznek. Ez adja a Zengő-védők egye-
diségét, és ez példaértékű.
Walter Gyula pincéjében családias han-
gulat fogadta a félszáz betérőt. A közösen 
elfogyasztott pörkölt és forralt bor után Illés 
Zoltán környezetpolitikus beszélt a 
környezet- és természetvédelem fontossá-
gáról, az éppen aktuális ügyekről, a 
térségünket érintő fakitermelésekről. Az 
élhető világ megóvása mindannyiunk 
feladata, mindenki tehet érte. “Mindig kell 
egy ember!”  zárta gondolatait.
A napot Csizmadia László „Harckép-
csarnok” címmel összeállított portréso-
rozata zárta. Az 1200 kép (12000 képből 
történt a válogatás) számtalan kedves arcot 
villantott fel, visszaidézte a Zengő védőit, 
események sorát elevenítette fel. A 
tiltakozás hónapjainak és szereplőinek 
évszakonként felvillanó képe mindenkiben 

felidézte a védelem időszakát. Valaki 
megjegyezte: milyen sokat féltünk, 
aggódtunk, a képeken mégis „csupa derűs, 
mosolygós, bizakodó arcot látni” …

Dretzky Katalin

Pécsváradi Vadrózsa Dalárda

Fellépésre készülődve a pécsváradi  Szent-
háromság téren

A dalárda a Mozgáskorlátozottak Klubja és 
a Nyugdíjas Klub tagjaiból verbuválódott. 
Tagjai: Bárdi János, Borbély Ilona, Böröcz 
Péterné, Buszlauer Miklósné, Dálnoki 
Ferencné, Fullér Pálné, Gyenis Ferencné, 
Gyenis Ferenc, Nagy Katalin, Nagy 
Vincéné, Németh János, Pataki Gyuláné, 
Rizsányi Györgyné, Dr. Steindl László, 
Szabó Gyuláné, Valkai Pál.
Művészeti vezető: Bárdi János
Vezető: Németh János
A Dalárdával kapcsolatos kérésekkel, 
kérdésekkel a Dalárda vezetőjét kereshetik 
az alábbi címeken: Németh János, 
Pécsvárad, Gyenes T. út 15. vagy 

Új tagokat, elsősorban férfiakat, szívesen 
fogadunk.

Johannespassion
Különleges program részesei lehettek 
mindazok, akik március 23-án délután 
eljöttek a katolikus templom elé. A húsvéti 
készülődés jegyében közös produkcióval 
készült a Magyarországi Német Színház 
(Szekszárd) társulata és a Koch Valéria 
Iskolaközpont (Pécs) diákjai: német nyel-
ven, zenés formában adták elő János 
passióját. A zenét Csernák Zoltán szerezte, 
a szereplők diákok, tanárok és a német 
színház művészei voltak. A produkciót 
élőzene kísérte, a zenekarban tanár és diák 
szintén együtt muzsikált. Rendező: Frank 
Ildikó és Florin Gabriel Ionescu. Munkájukat 
az iskola tanára, a mecseknádasdi szü-
letésű Brambauer-Szigriszt Adrienn 
segítette, aki maga is fellépett a kórus 

nemethjani@gmail.com

tagjaként.
A különleges hangulatú előadásnak méltó 
háttere volt a templom. A szervezőket di-
cséri, hogy a nézőknek még takarókat is 
osztogattak, de mindenki kapott egy szö-
vegkönyvet is, hiszen az archaikus szöveg 
a németül jól beszélőket is próbára tehette. 
Igaz, maga a történet mindenki számára 
ismerős.
A produkció különlegessége, hogy mind-
össze öt helyszínen, öt település kál-
váriadombján mutatják be - a premiert 
éppen Pécsváradon ünnepelhettük! Min-
den néző nevében köszönjük, hogy ránk 
gondoltak,- mit első helyszínre! Általános 
vélemény volt, hogy kellemes délutánt 
köszönhetünk a szereplőknek, illetve hogy 
lám, mégiscsak rá lehet venni az ifjú 
nemzedéket ilyen komoly, hagyományos 
feladatra és elfoglaltságra. 
A társulatot a műsor után a Pécsváradi 
Németek Baráti Köre tagjai látták vendégül 
a klub helységében: a finom szendvicsek és 
sütemények mellett nemcsak a hidegtől 
átfagyott végtagok oldódtak fel - kellemes 
beszélgetéssel, jó hangulatban telt az idő.

Gászné Bősz Bernadett

Közös rendrakás
Nem először, s várhatóan nem is utoljára 
dolgoztak együtt a Pécsváradi Németek 
Baráti Köre és a Felvidékiek Klubja tagjai. A 
tavasz közeledtével, március 25-én 
megtisztították az Európa téren álló két 
emlékkő környékét, felfrissítették a virág-
ágyásokat. 

Újabb közterület szépülhet meg  kö-
zösségi munkával
Helyszíni megbeszélés a lakókkal

Beszámoltunk róla, hogy tavaly a Kö-
zösségi Kerekasztal a MOL-Ökotárs 
pályázati támogatásával, a Nyugdíjasok 

HELYREIGAZÍTÁS!

A Zengővidék februári számában az 
évértékelő beszámolóban tévesen neveztem 
meg a Pécsváradi Vadrózsa Dalárdát. A 
hibáért elnézést kérek és további szép 
sikereket kívánok az együttesnek.

Dr. Bíró Ferenc polgármester

Fotó: Baumann Mihály
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Körzeti Egyesülete segítségével, valamint 
számtalan támogató adományával és 
kétkezi munkájával szépülhetett meg a 
Kossuth tér, mely munkát a TEKI-pályázat 
is folytatott.
Idén a Kerekasztal egy újabb terület 
megszépítésére pályázott az Ökotárs 
Alapítványhoz -  sikerrel!
450.000.- forintot nyertünk a Szent Gellért 
utca-Mecsekkörnyék utca találkozásánál 
található terecske, a Muck-hegy alja, a 
kővályú környéke parkosítására. Megújul a 
forrás környéke, szegélyt kap a füves 
terület, átfestjük a kereszt és az árok 
korlátait, ültetünk fákat és színes virágokat, 
lesz egy pihenésre, beszélgetésre csábító 
pergola asztallal, padokkal és terveztünk 
egy információs táblát is.
A konkrét munkafolyamatokról, azok 
időzítéséről, az önöktől, tisztelt pécs-
váradiak, várt segítség formáiról a Ke-
r e k a s z t a l  h o n l a p j á n  (

 ), a Városi Te-
levízióban és két rendezvényen adunk 
tájékoztatást. Elsőként a Város Napján, 
majd májusban a helyszínen, egy színes 
délután keretében ismerkedhetnek meg a 
részletes tervekkel és tehetnek konkrét 
felajánlásokat.  
Kérjük, javaslataikkal keressenek bennün-
ket addig is! 

KÁTOLY

Nőnap 
Idén is megünnepeltük a Nőnapot a 
települési, a horvát és a német önkor-
mányzat közös rendezésében.
A kultúrházban 18 órakor kezdődő ese-
ményre nagyon szép számmal jöttek el a 
meghívottak.
A polgármester üdvözlő szavai után ünnepi 
köszöntőt mondott Trubics Tamás kép-
viselő, majd az óvodások és iskolások 
műsora következett: szép versekkel, 

w w w. p v -
kerekasztal.extra.hu

dalokkal kedveskedtek az ünnepelteknek, 
akik vastapssal köszönték meg a szín-
vonalas programot.
Ezután minden hölgynek egy szál virágot 
adtak át a férfiképviselők, majd finom 
vacsorát és italt szolgáltak fel mindenkinek. 
Eközben vidám zeneszót szolgáltatott a 
Millich zenekar.
A résztvevők egy jó hangulatú estét 
tölthettek el, sokan az éjféli órákig kitar-
tottak.
Köszönet a szereplőknek, segítőknek a jól 
sikerült rendezvényért.

ERDŐSMECSKE
10 év és sok emlék 

A Német-Magyar Baráti Egyesület Erdős-
mecske 2009. március 14-én ünnepelte 
alakulásának 10. évfordulóját. A délután 
folyamán az érdeklődőket színes kulturális 
műsor várta a kultúrházban. Az erdős-
mecskei német nemzetiségi óvoda óvo-
dásainak és a német nemzetiségi iskola 
tanulóinak műsora, valamint Feked község 
kórusának és a fekedi ,,Klumpenjäger” 
tánccsoportnak fellépése változatos 
programot nyújtott.
Az elmúlt 10 évben egyesületünk sok közös 
élményre tett szert, sok rendezvényt 
valósított meg, közösen sok helyen jártunk. 
Ha most visszaemlékezünk az elmúlt 10 
évre, akkor sok emlék jut eszünkbe. Egy 
nagy álmunk valósult meg 2003-ban, 
amikor a Német Belügyminisztérium 
pályázatán elnyertük a klubhelységünk 
berendezéséhez szükséges támogatást. A 
német nemzetiségi délutánnal, melyet 
egyesületünk 2004 óta minden második év 
őszén szervez meg, sikerült hagyományt 
teremtenünk, mely községünk kulturális 
életét még színesebbé teszi. Sok ren-
dezvényünk mellett, közösen sok várost 
ismertünk meg, utunk kirándulásaink során 
sok nevezetességhez vezetett. Közösen 
fürdőztünk Harkányban és Kaposváron, 
jártunk Szegeden, Visegrádon, Eszter-
gomban és Sopronban, megnéztük a 
debreceni virágkarnevált. Legszebb 
kirándulásunk Sissi nyomdokait követve 
Bécsbe vezetett, ahol a Schönbrunni 
kastély mellett a gyönyörű belvárost is 
bebarangoltuk.
Az elmúlt 10 év sikereit és élményeit szem 
előtt tartva, a következő években is mindent 
meg fogunk tenni, hogy utunkat továbbra is 
eredményesen folytassuk és községünk 
kulturális életét még színesebbé tegyük.

Hengl Melitta
a Német-Magyar Baráti Egyesület Erdős-

mecske elnöke

NAGYPALL  
Megalakult a Baba-Mama Klub 
A gyerekek gyorsan feltalálták magukat

Községünkben jelenleg nagyon sok 
kismama és kisgyermek él, így jött az ötlet, 
hogy ebben a pici faluban is alakuljon egy 
olyan klub, ahol a pici babák mamáikkal 
találkozhatnak.
Az előkészületekben segítségemre volt 
Lasszerné Schnell Ingrid, aki a GYES-en, 
GYED-en lévő anyukákkal felvette a 
kapcsolatot. Az anyukák örültek az ötletnek, 
és szinte mindenki eljött az első talál-
kozásra március 12-én, melyre gyermek-
orvosunkat, dr. Wilheim Andreát is meg-
hívtuk.
A beszélgetések során már tele voltak 
ötletekkel a kismamák és úgy döntöttek, 
hogy minden héten csütörtökön talál-
koznak. Rossz idő esetén a kultúrházban, s 
ha jön a jó idő, az óvoda udvarában töltik el 
a közös délutánt. Gyermekorvosunk megí-
gérte, hogy szükség esetén előadást tart, 
és segít előadókat meghívni. 
Még az utolsó pillanatban egy pályázatot is 
sikerült beadni, a Bababarát terület cím 
elnyerésére. Sikeres pályázat esetén egy 
paravánnal elkülönített részt tudunk 
kialakítani, ahol a gyermekeket tisztába 
lehet tenni, illetve az anyukák meg tudják 
szoptatni gyermekeiket.
A Baba-Mama Klub megalakulásával 
községünkben a hatodik civil kezde-
ményezés jött létre. 

Grátz Erika polgármester 

LOVÁSZHETÉNY
Nőnap
A Lovászhetényi Önkormányzat március 7-
én megtartotta a már hagyománnyá vált 
Nőnapot.
A polgármester, Kapoli Mihály köszöntötte a 
jelenlévő lányokat, asszonyokat és egy szál 
virággal kedveskedett az ünnepelteknek. 
Majd a mecseknádasdi iskolába járó 
lovászhetényi gyerekek köszöntötték egy 
szép kis műsorral a hölgyeket. Verset 
mondott Kapoli Dávid, Kapoli Kinga és 
Orsós Péter. Az előadást Simon Zsuzsanna 
tanárnő tanította be a gyerekeknek, amit 
ezúton is köszönünk. Pataki Gyuláné 
nótákkal szórakoztatta a jelenlévőket.
A jóízű pörkölt elfogyasztása után követ-
kezett a hajnalig tartó nőnapi bál, mely 
nagyon vidám és hangulatos volt. A zenét 
Háhn Róbert szolgáltatta.

2009.  április
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BERKESD
A Berkesdi Nyugdíjasklub pályázatot 
nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz, 
működési költségeinek támogatása céljá-
ból. E pályázati lehetőség kihasználásával 
az egyesület évek óta támogatáshoz jut, 
mely nagy segítséget jelent programjaik 
lebonyolításában.  

ZENGŐVÁRKONY
Világima-napi együttlét 

Egy márciusi szombat délutánon közel 
hatvanan jöttünk össze, hogy bekap.-
csolódjunk egy több mint száz éves 
mozgalom helyi elindításába. Győrfi Bálint, 
Zengővárkonyban szolgáló nagytiszteletű 
úr felesége, Ágota kezdeményezésére 
megrendezésre került az idei ökumenikus 
világima-nap.
 A világima-nap keresztény/keresztyén 
asszonyok világot átfogó mozgalmaként 
indult 1887-ben az Egyesült Államokból. 
Első évben a felhívás a hazai misszió 
ügyéért szólt. Azóta minden tekintetben 
kinőtte magát: napjainkban 170 ország 
különböző felekezetei csatlakoztak a 
mozgalomhoz, lelkes férfiak is elősze-
retettel részt vesznek az imanap előké-
születeiben, lebonyolításában, meghitté 
tételében.
Az imanap témáját minden évben más 
ország készíti elő. 2005-ben Lengyelország 
volt a szellemi előmozdítója, de más 
európai ország is magáénak tudhat már 
egy-egy évi előkészítő munkát. Cseh-
szlovákia, Ausztria, Németország, Svájc és 
Románia is felsorakozott a rendezők közé.
A 2009-es esztendőben Pápua Új-Guinea 
volt az összeállítója az imáknak, szentírási 
részleteknek, közös énekeknek. Ráhan-
golódásképpen egy diasor segítségével 
betekintést nyerhettünk a távoli ország 
lakóinak, az ott élő asszonyoknak embert 

próbáló hétköznapjaiba.
A különös liturgiai szertartás részeseiként 
mi magunk is színesebbé tettük az együtt 
töltött időt. Szabóné Mária pécsváradi és 
Győrfi Bálint zengővárkonyi református 
lelkészek, valamint Antal Géza pécsváradi 
apát úr mellett többen vállalkoztak 
felolvasásra, ezzel is hangsúlyozva a 
kiragadott bibliai idézetet: „SOKFÉLÉK 
VAGYUNK, DE KRISZTUSBAN EGYEK”, - 
az idei esztendő mottójául ezt választották.
 A felemelő imaóra végeztével szeretet-
vendégségben volt részünk. Stílusosan egy 
Pápua Új-Guineai süteményt, a banános 
palacsintát kóstolhattunk meg a helyi 
asszonyok által készített egyéb finomságok 
mellett.
Terveink szerint a jövő évi imanap meg-
szervezését a pécsváradi közösségek 
vállalják, melyre nagy szeretettel vissza-
hívják a vendégszerető zengővárkonyiakat.

Réderné Hegedűs Andrea

SZELLŐ
Nőnap

Március 7-én nőnapot tartottunk. A 
képviselő-testület nevében Lakatos János 
köszöntötte azokat a hölgyeket, akik 
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Az 
önkormányzat szendviccsel, süteménnyel, 
virággal, valamint üdvözlőkártyával ked-
veskedett a hölgyeknek.
Az est további részében mindenki számára 
nyitott volt a mulatozás, nagyon jól éreztük 
magunkat.

HIDAS
Emlékműsor 

"161 éve történt" címmel rendeztek műsort a 
forradalom és szabadságharc emlékére

Méltó megemlékezés résztvevői lehettek 
azok, akik március 15-én, az 1848-as 
forradalom és szabadságharc ünnepén a 

hidasi művelődési házba látogattak. A 
színvonalas műsor keretein belül felléptek a 
hidasi Benedek Elek Általános Iskola 
tanulói, köztük Fényes Fruzsina és 
testvére, Fényes Zsombor, akik egy-egy 
forradalmi verset szavaltak, majd Palkó 
Brigit ta  Népdal  című produkcióját 
hallhatták. Más tanulók egy koreográfiával 
készültek. Rendhagyó módon, idén elő-
ször, sor került forradalmi kisfilm vetítésére 
is. 
A rendezvényt a Kardoss Színjátszó Kör 
legújabb darabja zárta. A színjátszók 
segítségével a nézők betekintést nyer-
hettek Petőfi Sándor egy napjába. A darab 
címe: Petőfi napja.

Zarándokút Szentföldig 
Az író-fényképész Tám László a FIAP évkönyv 

audiovizuális szerzői között a 4. a világ-
ranglistán

Március 17-én diaporáma vetítést rendez-
tek Zarándokút Szentföldig címmel. A 
vetítés helyszíneként Hidas Község Ön-
kormányzatának nagyterme szolgált. A 
rendezvény házigazdája Videcz Ferencné, 
helytörténész, nyugalmazott tanár volt. 
A művészi fotókat Tám László, Csokonay-
díjas fotóművész készítette és szedte 
csokorba, hogy az utókor is megcso-
dálhassa gyűjteményét. Több mint 100 díjat 
nyert. Az Angol Királyi Fotótársaság (Royal 
Sociaty) meghívott vendégeként 4 előadást 
tartott az Egyesült Királyságban. Első 
kétnyelvű könyve 1999-ben jelent meg 
Keresztek, szentek, kálváriák, temetők 
címmel. 
A közönség láthatott Jordániából, Egyip-
tomból származó fotókat, keresztekről, 
feszületekről készült művészi beállításokat. 
Tám László elmondta, sok fénykép 
készítéséért többször is vissza-vissza 
kellett térnie az adott helyre, hogy végül a 
lehető legjobb minőségben készülhessen 
el a látottak hiteles mása. Az előadáson 
erről mindenki maximálisan megbizo-
nyosodhatott. 

Borverseny 
Az előző évekhez hasonlóan idén is 
kiderült, kié a falu legjobb bora. Immár 
hagyományos módon a nemzetközi nőnap 
előtti napon, - március 7-én - az uraké volt a 
főszerep. 
A tavalyi versennyel ellentétben ez évben a 
már 6 tagú, a szakmában elismert 
szakemberből álló zsűri kóstolta, pontozta a 
hidasi, illetve vidéki nevezők italait. 
Ahogy a 2008-as, a 2009-es borverseny is 
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sikerrel zárult

Hosszas számolgatás után döntöttek: 
Ehreth János pincéjéből került ki a 
legfinomabb vörös, Videcz Ferenc kezei 
közül pedig a legjobb fehérbor, amit a zsűri 
egy-egy méltó serleggel díjazott. A falu 
legjobb borásza címet pedig az Ömböli-
Stadler páros nyerte el.
A 74 borminta közül szinte mindegyik kapott 
valamilyen elismerést, de a borosgazdák 
számára talán egymás borának kóstolása, 
véleményezése jelentette a legnagyobb 
örömet. 
Az est végül egy ízletes vacsorával, 
valamint kellemes baráti beszélgetéssel ért 
véget.

Az Idősek Klubjának programjai  
Rendkívül jó hangulat, családias légkör 

jellemzi az Idősek Klubjának mindennapjait

Februárban megtartották a farsangot. Már 
az előkészületek alatt is vidám volt a 
hangulat. A jelmezek elkészítésében sokat 
segítettek egymásnak. A gondozók 
legnagyobb örömére mindenki jelmezbe 
öltözött. Volt menyasszony, vőlegény, 
koszorúslány, grófkisasszony, öreg hölgy, 
fiatalember, szépségkirálynő, virágárus 
hölgy, szakács, bohóc. A nap meglepeté-
seként két „romalány” és egy „romacsávó” 
keveredett be a klubba. Volt nagy 
kalamajka, hiszen a két romalány hajba 
kapott a romacsávóért. 
A hangulat olyan jóra sikeredett, hogy még 
táncra is perdültek. Mindenki jól érezte 
magát!
A farsangi mulatozás után ismét vigad-
hattak a napközi otthon lakói. A nemzetközi 
nőnapot a klubban is megtartották. A 
klubtagok többsége nő, így többnyire 
magukat ünnepelték. Ettek, ittak, zenét 
hallgattak, énekeltek. Hogy később is 
emlékezzenek erre a napra, papírból 
hajtogatott hóvirágot kaptak. 

MARTONFA
Nőnapi bál 

Martonfa Község Önkormányzata március 
14-én szombaton tartotta a Nőnapi bált. 
Kora délután kezdődött a készülődés, hogy 
este finom vacsorával fogadjuk a vendé-
geket. A bál kezdetén virággal leptük meg a 
hölgyeket. Szerencsére nehezen fértünk el 
a teremben. A színvonalas zenét a Tóth duó 
szolgáltatta. 
Martonfa Község Önkormányzata szeretné 
megköszönni a szervezésben és lebo-
nyolításban résztvevőknek a sok segítsé-
get.

ÓBÁNYA
Húsvéti készülődés 
Jó kapcsolatot tartunk a Nagypalli Régi 
Mesterséget Felelevenítő Közhasznú 
Egyesülettel, így idén is az ő közremű-
ködésükkel tartottuk meg ajándék- és 
dísztárgykészítő foglalkozásunkat a Kultúr-
házban az óbányai gyerekek és ügyeskezű 
anyukák részvételével. Díszes tojások, 
pipikék készültek, melyek a közelgő 
ünnepet teszik még kedvesebbé. 

MECSEKNÁDASD

Országos Borverseny

A felvétel egy korábbi versenyen készült

Az immár hosszú múlttal rendelkező 
mecseknádasdi borverseny rangját jelzi, 
hogy tavaly óta ez a megmérettetés egyben 
a magyarországi németek borversenye is, 
tehát országos rendezvény.
A Mecseknádasdi Szőlő-és Bortermelők 
Egyesülete és az Országos Német 
Kisebbségi Önkormányzat szervezésében 
idén, most, lapunk szerkesztésével egyi-
dőben már folyik a bírálat, melyet a Dél-
Dunántúl elismert borszakértőiből álló 

zsűrik végeznek. 
Az eredményekről, valamint a minden 
bizonnyal jó hangulatú borbálról következő 
számunkban részletesen tudósítunk.

ÓFALU

Méltón emlékeztek meg a kicsinyek 
március 15-ről az Ófalui Német Nem-
zetiségi Kétnyelvű Óvodában.

ERZSÉBET
Március 15.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
megünnepeltük március 15-ét. A falu lakói 
az óvoda udvaron gyülekeztek, majd lovas 
kísérettel felvonultak a Hősök szobrához. A 
falu fiataljai verssel, énekkel emlékeztek 
meg a '48-as szabadságharcosokról. Az 
óvodások saját készítésű nemzeti zász-
lókkal tűzdelték körbe az emlékműveket. 
Majd népviseletbe öltözött lányok (Gyenis 
Kitti, Tolnai Gréta) az önkormányzat ne-
vében koszorút helyeztek el az emlék-
műnél. A polgármester ünnepi beszédében 
többször hangsúlyozta, hogy milyen fontos 
ünnep a mai, a magyar történelem egyik 
kiemelkedő napja. Legyünk büszkék 
magyarságunkra nemzeti ünnepeinken. 
Viseljük büszkén a kokárdát és lobogózzuk 
fel házainkat nemzeti zászlókkal.
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Köszönjük a közreműködők és a rész-
tvevők segítségét és megjelenését.

Nőnap 

Minden évben megünnepeljük telepü-
lésünkön a nőnapot. Idén is színes 
kulturális műsorral köszöntöttük a lányokat, 
asszonyokat. Felléptek: a hímesházai 
magyar tánccsoport, az erzsébeti gyere-
kek, óvodások, az idősek klubja és Tóth 
Ferenc citerás. Majd a falu férfilakói 
virslivel, üdítővel és pogácsával kínálták a 
vendégeket. A megjelent hölgyek egy-egy 
szál tulipánt is kaptak. A vacsora után bál 
volt, ahol a zenét Auth Krisztián szol-
gáltatta. 
A polgármesteri köszöntőben elhang-
zottakra hívnám fel minden férfitársam 
figyelmét: a lányokat, asszonyokat ne csak 
ezen az egy napon ünnepeljük, hiszen 
egész életünk tőlük függ.
Rövid részlet a köszöntőből:
„Kedves lányok, asszonyok! A világ sorsa a 
ti kezetekben van! Hogy milyen fiúkat, 
férjeket és apákat neveltek magatoknak, az 
csak rajtatok múlik. 
Megszültél, féltettél, szeretet adtál, az 
iskolában copfos padtárs voltál. Szerelmes 
ifjúként lángra lobbantottál, mikor katoná-
nak mentem, könnyezve búcsúztál, de 
életem alkonyán is mellettem maradtál. S te 
zárod le szemem, ha értem jön a halál. Hát 
láthatod, nélküled semmi vagyok már.”

Horváth János polgármester

FAZEKASBODA

A Nőnap alkalmából cserepes virággal 
köszöntötte a képviselőtestület a helybeli 
lányokat, asszonyokat. Ha már az időjárás 
nem is, a tarka primulák már a tavaszt 
idézték.

ZENGŐVÁRKONY
Régi hagyomány a településen, hogy a 
nőnap alkalmából kedves rendezvénnyel 
köszöntik a hölgyeket. Idén is jó han-
gulatban zajlott a lányok, asszonyok 
tiszteletére az önkormányzat által szer-
vezett ünnepség.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Tarkabarka Alapítvány

„Életképek a pécsváradi hétköznapokról”
címmel

FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet
14-18 év közötti fiatalok számára.

Kik pályázhatnak: 14-18 év közötti, a pécsváradi Kistérség településein élő fiatalok.

Egyéb feltételek: A pályázat témájának megfelelően elkészített fotókat várunk. Egy 
pályázó három fotóval nevezhet egy pályázaton belül! Egy pályázó egy pályázatot 
nyújthat be! Külön lapra, illetve az e-mail szöveges részébe kérjük feltüntetni a 
következő adatokat:
- a fotók beazonosíthatósága mellett azok címe
- a pályázó teljes neve, életkora
- a pályázó elérhetősége: címe, e-mail címe

Beküldési határidő: 2009. május 31. (a postára adás időpontja)
A pályaművek értékelése: A beérkezett pályázatokat az alapítvány kuratóriuma 

szakértőkkel együttműködve értékeli. Az elbírálás legfontosabb szempontjai: a fotók 
minősége, a téma egyedisége-eredetisége, az összhatás, a témához való illeszkedés.

A pályázat díjazása:
I. díj: Digitális képkeret
II. díj: Memóriakártya
III. díj: Könyvutalvány

A képeket elsősorban e-mailben, ha ez nem lehetséges postán juttassák el a 
következő címekre:

1. E-mailben: tarkafoto@gmail.com e-mail címre
2. Postán: Tarkabarka Alapítvány ( 7720 Pécsvárad, Tóvölgy 14)

A borítékra és az e-mail tárgyába kérjük, írják rá: „Életképek a pécsváradi 
hétköznapokról”

A Tarkabarka Alapítvány kuratóriuma minden díjazott pályázót levélben értesít 
döntéséről 2009. július 31-ig.

Bővebb információ: www.tarkabarka.com
Jó munkát kívánunk!

tarkabarka@externet.hu
Szabó Emese

kuratóriumi elnök
Tarkabarka Alapítvány –

A Kreatív Kikapcsolódásért

K Ö Z Ö S S É G I  É L E T
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PÉCSVÁRAD
Mozgáskorlátozottak Egyesületének 
fogadónapjai a művelődési központban:  
- április 7. 14-15 óráig 
- április 23. 9-12 óráig
Április 7-én 15 órától a Mozgássérültek 
Klubja tart klubnapot, melyen egészség-
ügyi témakörben hallgathatnak meg elő-
adást. Minden tagot és érdeklődőt sze-
retettel várnak! 

Peonia-túra 

A Pécsváradi Várbaráti Kör április 25-én, 
szombaton szervezi hagyományos 
kirándulását a vadpünkösdi rózsákhoz. 
Indulás 10 órakor a Kossuth térről. 
Útvonal: Külsőtanyák, Aranyhegy, Nagy-
mező (a bánáti bazsarózsa egyik legna-
gyobb összefüggő lelőhelye), majd 
betérünk Hosszúheténybe és megnézzük 
az egy évi nyílt üvegmúzeumot. Visszafelé 
a hegytövi úton…
Estebéd: Walter Gyula pincéjében, 1200 
Ft/fő áron. Érdeklődni és jelentkezni lehet a 
Művelődési Központban hétfőnként 14 
órától 17 óráig a Kör fogadónapjain.

MECSEKNÁDASD
3. Pünkösdi Kakaspaprikás-főzőverseny 
A Kelet Mecsek Gyöngyei Falusi Turisztikai 
Egyesület szervezésében 2009. május 31-
én ismét megrendezésre kerül a kakaspap-
rikás-főző verseny. 
A nevezők a nevezési díj ellenében kapnak 
egy konyhakész kakast, 1 sörasztalt két 
paddal és tüzifát. 
Aki nem szeretne főzni, de szívesen 
megkóstolna egy tál paprikást az alábbi 
címen és telefonszámon jelentkezhet: 
Arnold János, 7695 Mecseknádasd, 
Kossuth Lajos u. 23., Tel.: 0630/959-3002. 
A főzés alatt kultúrműsor, este pedig bál 
várja az érdeklődőket. Legyen Ön is 
vendégünk!

ÓFALU
Tűzoltó nap - Majális
Május 1-jén ismét szeretettel vár a rendező 
Tűzoltó Egyesület minden érdeklődőt az 
immár hagyományos, majálissal egybe-
kötött Tűzoltó napra a focipályára!
Az egész napos rendezvény részletes 
programjáról plakátokon tájékoztatunk.
A programon részt vesznek az óvodások 
szüleikkel együtt, és itt ünneplik és kö-
szöntik édesanyjukat, nagymamáikat 
kedves műsorral Anyák napja alkalmából.

ERZSÉBET
Emaus -pincejárás
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2009. április 
13-án, húsvéthétfőn szeretettel várjuk a 
pincegazdákat, valamint vendégeiket 
délután 14 órától az erzsébeti pincesorra. 
Finom borok, tartalmas beszélgetések 
várják a résztvevőket!

Horváth János polgármester

FAZEKASBODA
Április  4 -én délután játszóházat szerve-
zünk a gyermekeknek. Festhettenek hí-
mestojást és készíthetnek különböző 
húsvéti díszeket, melyeket akár el is 
ajándékozhatnak majd szeretteiknek.

ZENGŐVÁRKONY
„Hímes tojás szeretteinknek”- Nagyheti 
programok a Míves Tojás Múzeumban
A nagyhét folyamán (2009. április 3  április 
9.) minden nap, szünnap nélkül várjuk 
megújított kiállítási anyaggal a látogatókat!
Tojásfestő bemutatókra is sor kerül: 
naponta 10-től 18 óráig, szombaton 10-13 
óráig. Ekkor az idelátogató közönség 
nemcsak a kiállított műtárgyakban gyönyör-
ködhet, hanem nyomon követheti, hogy 
hogyan válik egy közönséges tyúktojás 
igazi hímessé. Az idei ráadás a tojás-
patkolás bemutatása. (hétfőtől szerdáig)
Az évek folyamán azt tapasztaltuk, hogy 
húsvét táján a múzeumban megnövekszik 
a visszatérő látogatók száma, akik úgy 
gondolják, hogy a múzeum hangulata, 

látványa; az ott szervezett rendezvényeken 
való részvétel már része lett saját ünnepi 
felkészülésüknek is. 
A díszített tojásokhoz fűződő népszoká-
sokkal, hagyományokkal való megismer-
kedés során az érdeklődők megtudhatják, 
hogy nemcsak a keresztényi feltámadás 
ünnepének jelképe a hímes tojás, hanem a 
tavaszvárás, a természet megújulása, az 
élet keletkezése, a szerelem, a párválasz-
tás jelképe. Megtanulhatják, hogy a 
tojásdíszítés valójában sokkal régebbi ere-
detű tevékenység, mint magának a hús-
vétnak az ünneplése.
Húsvét hétfőn, reggel 9-től a Zengővárkonyi 
Népi Együttes „Húsvéti locsoló” című 
néptáncos műsorával a nap folyamán 
többször is köszönti az idelátogatókat.
Legyen Ön is a vendégünk!

tel: 00-36-72-466-605
fax: 00-36-72-566-012
Nyitvatartás: minden nap 10-18 óráig, 
szünnap szerda (Nagyhét kivételével) 
Csoportoknak előzetes telefonos bejelent-
kezését kérjük.

www.tojasmuzeum.ini.hu
tojas@museum.hu

Értesítjük tudósítóinkat és hirdetőinket, hogy a következő

lapzárta ideje 2009. április 24.

Kérjük a határidő pontos betartását!

2009.  április
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Sok szeretettel meghívjuk Önt és
szeretteit a
NAGYPALLI PINCE GALÉRIA
8. kiállításának 
2009. május 1-jén 
tartandó megnyitójára. 

15.00 órától házi zenekarunk, az "Üzenet a kertből" és “Press” muzsikája mellett 
megtekinthetik új kollekciónkat, melyet

16.00 órakor Csengő András, a Holland Királyság Tiszteletbeli Pécsi Konzulja és
Grátz Erika, Nagypall Polgármestere

nyit meg hivatalosan is.
Kiállításunk címe

HATÁRTALAN VALLÁS MAGYARORSZÁGON 

Eddy Smid holland fotográfus egy új fotó sorozatot állít ki, s örömmel mutatjuk be 
Önöknek az alábbi magyar alkotók munkáit: 

Ádám Zsolt, Adorjáni Endre, Bakó László, Bérces Boldizsárné  Erzsébet, Bérces 
Attiláné Hajnalka, Beréti István, Chemez Árpád, Chemez Farkas,  Englert Antal, 

Freund János, Frey Gyuri (†), Horváth Zoltán, Kiss Zsuzsanna, Kosztics László, Mezei 
Ottó, Nagy Gábor, Thury Levente(† ), Tüskés Tünde. 

Az idei évben az alábbi magánszemélyek és szervezetek voltak segítségünkre: Dr. 
Bíró Ferenc, Csengő András, Derksen Gyöngyi, Grátz Erika,  Rózsa Sándorné Edit, 

Thury Katalin, Néprajzi Múzeum Pécs, Rácz Aladár Cigány Kulturális és 
Közművelődési Egyesület Pécs, Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú 

Egyesület Nagypall, Szalmamúzeum Zengővárkony.

Étel és ital, zene és tánc bőven szerepel ennek ez ünnepélyes délutánnak a 
kínálatában és természetesen a Nagypalli Nőegylet házunk udvarán (rossz idő esetén 

a faluházban) ismét felszolgálja az időközben hagyományossá vált babgulyást. 

Eddy Smid és Frouke Schouwstra

NYITVATARTÁS
Szerda kivételével mindennap: 13.00-17.00 

Nagypalli Pince Galéria, 7731 Nagypall,  Szabadság u. 38/B
Információ : 0036 72 466 367 / 0036 72 466 431
E-mail :   pincegaleria@oszkar-photography.info
Weboldal : http://www.oszkar-photography.info 

A Pécsváradi Tanuszoda szeretettel várja látogatóit!
Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 6-21 óráig
Pénztárnyitás: 6:00 óra
Pénztárzárás: 20:00 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Tarkabarka Alapítvány

„MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?”
címmel

RAJZPÁLYÁZATOT  hirdet
7-14 éves korú gyermekek részére,

két korosztályi (alsó (7-10 év) és felső 
(11-14 év) tagozat) kategóriában.

Kik pályázhatnak: 7-14 év közötti, a 
Pécsváradi kistérség településein élő 

gyermekek.
Egyéb feltételek: A pályázat témájának 

megfelelően bármilyen technikával 
készített papírképet várunk. Egy 

pályázó egy pályaművel nevezhet!
A következő adatokat kérjük 

feltüntetni a rajzlap hátoldalán:  
A mű címe

A pályázó teljes neve, életkora
A pályázó elérhetősége: címe, e-mail 

címe (ha van)
A pályázó iskolájának neve

Beküldési határidő: 2009. május 31. 
(a postára adás időpontja)

A pályaművek értékelése: A 
beérkezett pályázatokat az alapítvány 

kuratóriuma szaktanárokkal 
együttműködve értékeli.

A pályázat díjazása:
I. díj: Társas játék

II. díj: Könyvjutalom
III. díj: Rajzeszközök, kreatív hobbi 

termékek

A rajzokat postán várjuk, a következő 
címre:

Tarkabarka Alapítvány
7720 Pécsvárad

Tóvölgy 14.
A borítékra kérjük, írják rá: „Mi leszek, 

ha nagy leszek?”

A Tarkabarka Alapítvány kuratóriuma 
minden díjazott pályázót levélben 

értesít döntéséről 2009. július 31-ig.

Bővebb információ: 
 Jó munkát 

kívánunk!
tarkabarka@externet.hu

                                                                     
Szabó Emese

kuratóriumi elnök
Tarkabarka Alapítvány 

A Kreatív Kikapcsolódásért 

Rajzokat nem adunk vissza! Azon rajzok 
alkotói, akiknek műveit felhasználjuk, 
semmilyen címen jogdíjat vagy más 

ellenszolgáltatást nem kérhetnek. A rajzok az 
alapítvány tulajdonába kerülnek, melyekkel 

szabadon rendelkezik.

www.tarkabarka.com
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2009. március 15-én hetedik évadját 
nyitotta meg a zengővárkonyi Szalma-
Kincs-Tár. Az érdeklődők a hagyománynak 
megfelelően kokárdát és gyöngyös bok-
rétát készíthettek. A visszatérő látogatók 
mindig büszkén mondják, hogy milyen 
sokan megcsodálják a különleges, búza-
kalászos kokárdájukat, hisz a nemzeti 
trikolor mellé az egyik legősibb jelkép, a 
búza is odakerül, amely a néphit szerint az 
Élet. Gyerekek és felnőttek is örömmel töltik 
el az időt a muzeális gyűjteményben, s 
ráadásnak egy olyan saját alkotást vihetnek 
haza, amely évekig emlékezteti őket erre a 
hangulatos délelőttre.
A Szalma-Kincs-Tár májusban mindig kap 
meghívást a budapesti Múzeumok 
Majálisa rendezvényre a Múzeumkertbe, 
ahol sok százan csodálkoznak rá a 
szalmából készíthető tárgyak sokfélesé-
gére. Mindig öröm hallani, hogy a Bu-
dapesten kapott szórólapok milyen sok 
embert megszólítanak, s ennek hatására 
látogatnak el nyáron családjaikkal Zen-
gővárkonyba.

A Szalma-Kincs-Tár már most készül a 
nyári gyermektáborra (2009. június 27.-  
július 2), s nagyon szeretné, ha a 
Pécsváradi Kistérségből, de akár az egész 
Dél-Dunántúlról idén sok gyermek válasz-

taná ezt a tábort hasznos és kellemes 
kikapcsolódásnak. A tervek szerint várnak 
10 évesnél idősebb résztvevőket, akik 
Péter-Pál és Sarlós Boldogasszony 
ünnepei néprajzi hagyományainak nyomá-
ban aratási szokásokkal ismerkedhetnek 
meg, eleinkhez hasonlóan kövön őrölhetik 
meg a gabonát, kenyeret sütnek, s 
mindenek előtt szalmából aratódíszeket, 
esőcsigát és különféle fonatokból játékokat 
készíthetnek. A szalmafonással megismer-
kedve, alkotásaikban a nyár simogató 
melegét és a frissen sült kenyér illatát is 
magukkal vihetik a résztvevők. Ügyesedik a 
kezük és gyarapszik a kreativitásuk is.

A Szalma-Kincs-Tár rendszeresen hirdet 
pályázatokat. Idén „Emelem kalapom” 
címmel nemzetközi felhívást tett közzé 
modern fejfedők készítésére szalmából. A 
pályázat célja a szalmából készíthető 
fejfedők sokszínűségének bemutatása, 
újra felfedezése a modern ember esztétikai 
és funkcionális igényeit kielégítő, egyedi, 
kreatív és művészi ötletek felhasználá-
sával. Az alkotások a vidámság jegyében 
készülnek, hiszen ezeknek a kalapoknak a 
formája, használati módja, díszítése el fog 
térni a megszokottól. Pályamunkákat 
várunk Amerikából, Svájcból és Fehér-

Élményszerzés a zengővárkonyi Szalma-Kincs-Tárban  

oroszországból is. A kalapokból rendezett 
kiállítás először a Mesterségek Ünnepéhez 
kapcsolódóan augusztusban Budapesten a 
Magyar Kultúra Alapítvány Székházában 
lesz látható, s azután ősszel a pécsváradi 
Fülep Lajos Művelődési Házban. A Szalma-
Kincs-Tár, s ezáltal a régió országos hírét 
nagyban növelik ezek a pályázati kiállítások 
is.
A zengővárkonyi szalmamúzeum szere-
tettel hívja és várja a látogatókat, 
családokat, iskolai csoportokat, hogy 
megismerkedjenek a világ számos orszá-
gának szalmafonó hagyományaival, s hogy 
rácsodálkozzanak a „szegény ember 
aranyából” készült gyönyörű alkotások 
változatosságára. 
Nyitvatartás:
Március 15-től naponta 10-18 óráig, szerda 
szünnap.
Csoportok előzetes jelentkezését várják: 
72/465-316

További felvilágosítás: Tüskés Tünde 
30/263-1011 

www.szalmakincstar.hu

P R O G R A M A J Á N L Ó
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Május elsején újra

Kretzlfest!

Ha a szabadba vágysz, jó barátok közé, a finom falatokat és a jó bort sem veted meg, 
ott a helyed a Nádasdi Schlawakr grundban, ahol a csibészek tanyáznak. 

Ezt a rendezvényt a Grund lelkes szőlősgazdái hívták életre, de már az első évben 
annyi vendéget fogadtak, hogy kitáncolták a sátor oldalát. Ezért évről évre nagyobbat 

bérelnek. 

A rendezvényt a Mecseknádasdi borversenyen nyertes- és különdíjjal jutalmazott 
borok kóstolója színesíti. 

Keressék plakátjainkat, melyről tájékozódhatnak a részletes programról.
 További információ: Mecseknádasd Önkormányzata

Telefon: 72/563-100
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S P O R T

 2. Pécsvárad        (4 pont  3:2)
 3. Mecseknádasd (0 pont  1:5) 
III. korcsoport:
1. Pécsvárad        (9 pont  20:0)
2. Hosszúhetény (6 pont  11:3) 
3. Mecseknádasd (3 pont -  5:4)
 4. Hidas              (0 pont  0:29) 

MGYLSZ  Tavaszi Körzeti Torna
2009. március 9. az I. korcsoportban Pécs-
várad csapata Hosszúheténnyel mérkőzött 
meg. Az eredmény: Pécsvárad  Hosszú-
hetény: 5 -1.
A pécsváradi csapat játékosai:  Prigli 
Barbara (legjobb játékos; 2 gól), Kelemen 
Róbert (gólkirály; 3 gól), Poller Péter, Fullér 
Ferenc, Zsáli Zsombor, Matesz Kornél, 
Virág Ferenc, Markovics H Balázs, Resch 
Róbert, Takács Tamás, Tichy Zsombor, 
Kendik István

BERKESD
A Berkesdi Ifjúságért Sportegyesület 
U19-es futballcsapata március 21-én 
elkezdte a tavaszi idényt. Első meccsüket 
idegenben, Hímesháza csapatával ját-
szották, melyet 6-0-ra nyertek. 
A csapat hazai meccsei:
április 11. (szombat) 10 óra  Berkesd ISE  
Hosszúhetény SE
április 25. (szombat) 10 óra  Berkesd ISE  
Töttösi SE
május 16. (szombat) 10 óra  Berkesd ISE  
Dunaszekcső SE 
A meccseken minden érdeklődőt szívesen 
látunk. Szurkoljunk együtt a fiataloknak!  

HIDAS
Öregdiák Női Kézilabda Torna 

Mozgalmasan telt február utolsó szombat-
jának délelőttje a Benedek Elek Általános 
Iskola tornatermében. Jó hangulat, iz-
galmas meccsek, lelkes játékosok, buzdító 
szurkolók jellemezték a tornát.
A játékoskeret igen széles volt, olyan hidasi 
játékosokból álltak a csapatok, akik 
jelenlegi tanulók vagy néhány éve esetleg 
néhány évtizede végeztek a hidasi 
általános iskolában. A három csapat közül 
végül harmadik helyen végzett a DÖ 
BESZT (Marján Gabriella, Frank Anita, 
Ömböli Miranda, Miklós Mira Bianka, 
Fekete Eszter, Palkó Zsanett), második lett 
a CSIPET CSAPAT (Nagy Bernadett, Nagy 
Nóra, Kapronczai Ágnes, Bogos Virág, 
Nemcsényi Nóra, Szőts Dóra), a kép-

zeletbeli aranyérmet pedig az ABÉKA 
(Balogh Andrea, Koch Barbara,  Schäffer 
Éva, Sánta Kitti, Sánta Adrienn) nevű 
csapat kapta.  
A mérkőzések eredményei:   
ABÉKA - DÖ BESZT
41-35 (17-19)
CSIPET CSAPAT - DÖ BESZT
42-28 (17-13)
ABÉKA - CSIPET CSAPAT
31-21 (13-9)  
Különdíjak:  
Legjobb kapus:          Nemcsényi Nóra, 
Balogh Andrea, Sánta Adrienn
Legjobb játékos:        Schäffer Éva
Gólkirálynő:              Schäffer Éva (25 gól)

Kosárlabda.  

A csapatnév választásnál a gyerekek a 
legnagyobb kosárcsapatokra próbáltak 
hasonlítani

Nagy volt az izgalom az elmúlt hetekben a 
hidasi iskolások körben. A számos új és 
kevésbé új sport megismerése mellett 
kosárlabdameccsekre is sor került. A 
versenyen három csapat indult, de a 4 
negyedes mérkőzéseket a Bulls csapat 
bírta a legjobban, hiszen veretlenségük 
mellett több egyéni díjat is megszereztek.
Végeredmény: 
1. Bulls, 2. Spártaiak, 3. Lakers
Legeredményesebb játékosok: Balog Aurél 
(8.o.), Palkó Bence (7.o.)
Legjobb dobójátékos: Horváth Cristopher 
(7.o.)
Legjobb irányító játékos: Feleki Patrik (6.o.)
Legtöbb lepattanó: Győrfi Péter (8.o.) 
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PÉCSVÁRAD
Női Kézilabda
Csapatunk három bajnoki fordulón van túl a 
tavaszi idényben. Eredmények: Vörös 
Meteor-Pécsvárad 16-15; Pécsvárad 
Komló 21- 16; Mágocs Pécsvárad  14 -36.

Következő mérkőzéseink: 
Április 5. Hercegszántó-Pécsvárad
Április 19.  Pécsvárad - Kelet SE
Április 25. Kozármisleny - Pécsvárad
Május 10. Pécsvárad  Szentlőrinc
Május 16. Szigetvár-Pécsvárad 
A tabellán a harmadik helyen állunk, három 
forduló után.
Nagy örömünkre a hazai mérkőzésünkön 
felavattuk a Mecseknádasdi Takarék-
szövetkezettől kapott új mezeket.
Köszönjük a támogatónak!

A szezonban a csapat mindössze három 
mérkőzést játszik hazai pályán. Az 
élmezőnyben szereplő csapatokkal, így 
Kozármislennyel április 25-én, Bere-
menddel pedig május 30-án játszunk ide-
genben. Várunk minden kedves szurkolót 
ezeken a mérkőzéseken is!

Az olvasók kérésére közöljük a csapat 
játékosainak nevét:
Csordás Viktória (csapatkapitány), Napi-
rana Viktória, Koroknai Petra, Boda Mik-
lósné (kapus és kapusedző), Schuldeisz 
Barbara (kapus és mezőnyjátékos), 
Raffainé Moldován Ágnes, Jäger Zsófia, 
Bareith Brigitta, Molnár Kitti, Nagy-Fehér 
Adrienn, Bozó Petra, Illés Eszter, Szatmári 
Réka, Uher Krisztina (új igazolás), Hámori 
Réka.
Vezetőedző: Hegedűs Tímea  
A Pécsvárad Női Kézilabda Csapat minden 
kedves olvasónak kellemes húsvéti ünne-
peket kíván! 

Hódosiné Vadász Ildikó 

Labdarúgás 
MGYLSZ  Téli Körzeti Teremtornák
Pécsvárad, Mecseknádasd, Hosszúhetény 
és Hidas részvételével
Eredmények: 

I. korcsoport:
1. Hosszúhetény (4 pont  6:2)
2. Pécsvárad       (4 pont  5:2)
3. Mecseknádasd (0 pont  0:6) 

II. korcsoport:
1. Hosszúhetény  (4 pont  4:1)

A Baranya Megyei és Pécs Városi 
Testnevelő Tanárok Egyesületének 

közgyűlése a Baranya megyei testnevelő 
tanárok közül GELENCSÉR JÁNOST, a 

pécsváradi Kodolányi János ÁMK tanárát 
választotta a 2008-as év testnevelő 

tanárának, akit emlékplakettel és oklevéllel 
jutalmaztak. 

Gratulálunk és további jó munkát, sok 
sikert kívánunk!
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 H I R D E T É S

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

MÉZ ELADÓ!

Garantáltan jó minőségű méz egész évben eladó!

Hochrein, Pécsvárad, Zengő köz 2.

Tel.: 72/465-780

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Ipari és háztartási lefolyócsövek tisztítása profi gépekkel 
bontás nélkül.

Csõkamerával felderítve és ellenőrizve.
Korrekt áron, korrekt munkavégzés 0-24-ig.

Hívjon bizalommal.
Kozsán Csaba

Tel: 06-30/300-9611

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.

www.ingyenkave.com

Esély a pénzkeresetre kötetlen

időbeosztással otthonról, interneten

2009.  április

A Pécsváradi Kistérségi Teleház alapfokú 

számítógépes tanfolyamot indít! 

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk 

2009. április 13-én, hétfőn, 10 órakor, 

egyeztető megbeszélésre a Teleházba (Művelődési 

Központ 5. terem). 

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  


