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Nyugdíjasok ünnepeltek Pécsváradon 
Megyei találkozó 400 résztvevővel

A megye szinte valamennyi pontjáról érkeztek szépkorúak május 23-
án Pécsváradra, ahol a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az 
éveknek” Országos Szövetség Baranya Megyei Szervezete 
tartotta megalakulásának 20 éves jubileumát.
A pécsváradi művelődési központ színházterme zsúfolásig megtelt, 
hiszen a megyei szövetség 40 klubja közül 25 klub jött el 
Pécsváradra, hogy együtt ünnepeljenek.
Dr. Bíró Ferenc, a város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, 
hangsúlyozta, hogy nagy megtiszteltetés és büszkeség Pécs-
váradnak, hogy ilyen rendezvénynek helyszínt biztosíthat.
Településünk mindig kiemelt figyelmet fordít az idősekkel való 
törődésre. 
Ezt követően dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Országos Szövetség 
elnökasszonya mondta el köszöntőjét, kiemelve a szövetség 
küldetését, mely szerint kezdeményezői az idősekről kialakult kép 
megváltoztatásának, az átgondolt, hosszú távú idős-stratégia 
megalkotásának.

(Folytatás a 2. oldalon)

6. Német Nemzetiségi Óvodai
Találkozó, Mecseknádasd 
„Hoppe schrabe Lis'l, dreh dich rum und Tanz a 
pizle…” 
Újra énekszótól és apró lábak dobogástól volt hangos a kastélykert 
Mecseknádasdon. A Schloßgarten Óvoda és Bölcsőde 
rendezésében nemzetiségi óvodák mutatták be egymásnak és a 
számos egybegyűltnek, gyönyörű helyi népviseletbe öltözve 
lakóhelyük német nemzetiségi hagyományának egy kis részét.  
Egykori óvodások, Keszler Richárd és Zsolt, Veszelovszki Gábor, 
Pécsi Péter és Csábráki Gergely hangulatos sváb zenével nyitották 
meg a 6. Német Nemzetiségi Óvodai Találkozót.
Makk Péterné, Jutka óvó néni és dr. Wekler Ferenc polgármester 
köszöntötték a vendégeket az óvodai dolgozók által szépen 
feldíszített kultúrcentrumban.
A nádasdi kiscsoportosok Stolczné Teri óvó néni és Regi dadus 
kíséretében hagyományosan a legkisebbeknek mondott 
rigmusokat, mondókákat és egyszerű körjátékokat játszottak 
felszabadultan.

A kis-középső csoportos gyermekek Ehrethné Regina óvó néni és 
Mari dadus közreműködésével a „Die große Rübe” című mesét 
adták elő német nyelven.
A legnagyobbak Keszler Teri óvó néni és Márti dadus segítségével 
készültek fel a nádasdi körjátékokból és gyermektáncokból álló 
rövid műsorukra. A gyönyörűen kikeményített alsószoknyák, a 
hagyományőrző motívumokkal díszített pruszlikok és színes 
szoknyák, a hajfonatok, a fiúk öltözete, a nagymamák által kötött 
pacskerok és bennünk előadott műsor a múlt idők gyermekkorát 
idézhették fel a közönségben. Látható volt, hogy a nádasdi 
óvodások milyen szívesen és örömmel táncolnak ezekben a 
gyönyörű ruhákban. 
Ezt követően a vendég óvodák szereplése következett. Pécsről a 
Koch Valéria Iskolaközpont óvodásai, szederkényi, bólyi, újpetrei 
és lánycsóki óvodások adták elő hagyományőrző mondókáikat, 
körjátékaikat és táncaikat. A sort a mágocsi óvodások vidám 
lakodalmas játéka zárta, ami a közönség körében igen nagy 
tetszést aratott.                                            (Folytatás a 3. oldalon)

Malomvölgyi Szociális Otthon Dalárdája

Zsúfolásig megtelt nézőtér
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(Folytatás a címoldalról)
”Hisszük, hogy csak annak lesz méltó 
időskora, akinek volt lehetősége arra 
felkészülni, aki ehhez kapott megfelelő 
támogatást: esélyt a jó egészségre, 
tudásra, szociális biztonságra.”
A köszöntő beszédeket a megjelent 
nyugdíjasklubok színes kulturális műsora 
követte. Bemutatkozott Pécsvárad (ve-
gyeskórus, tánccsoport), Véménd (magyar 
és német dalkör) Pécs-Somogy (vers), 
Pécs-Vasas (népdalkör és szólóének), 
Magyarhertelend (kórus, vers, szólóének), 
Bogádmindszent (asszonykórus), Szebény 
(asszonykórus), Malomvölgy (dalárda), 
Komló (tánccsoport), Pécs-Meszes (dalkör, 
csángó mese), Mindszentgodisa (vers), 
Villány (német és magyar kórus), Baksa 
(vers), Beremend (dalkör), Vásárosdombó 
(tánc és ének), Lánycsók (vidám jelenet, 
dal).
Részt vett az ünnepségen Sásd, Siklós-
Máriagyűd, Baranyajenő nyugdíjasklubja 
és a Pécs -Somogyi Asszonyklub. 
Eljött testvérvárosunk, Pannonhalma kül-
döttsége Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna 
nyugdíjasklub elnök vezetésével, hogy a 
jövőben élővé tegyék a két település 
nyugdíjasklubjainak kapcsolatát 
A közönség együtt énekelt, nevetett - és 
néha könnyezett - a szereplőkkel. Az 
ünnepség végén nem maradhatott el a 
születésnapi torta sem. A Szövetség 
logójával díszített tortán (mely a Zengő 
Cukrászda ajándéka volt) közösen fújták el 
a gyertyát.
A megyei szervezet elnök asszonyának, 
Sípos Imrénének zárszavát követően 
zenés, táncos mulatsággal zárult a szép 
nap.                          Kárpátiné Kovács Zita

A képen a komlói tánccsoport, a klubszö-
vetség országos elnökével, dr. Hegyesiné 
Orsós Évával, a megyei szövetség elnök-
asszonyával, Sípos Imrénével és a házigazda 
Nyugdíjas Egyesület elnökével, Kárpátiné 
Kovács Zitával 

A születésnapi torta

Előzetes helyszíni szemlék
A Mohácsi és Pécsváradi Kistér-
ségben 2009. április 30-ig lezajlottak 
az UMVP III. tengely keretében 
benyújtott pályázatokkal kapcsolatos 
előzetes helyszíni ellenőrzések. A 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal helyszíni ellenőrei adott 
helyszínen kontrollálták a beruházás 
jelenlegi állapotát. A helyszíni szem-
léken, kötelező módon részt vettek a 
Zengő-Duna Egyesület munka-szer-
vezetének tagjai is. Az ellenőrzések 
során minden rendben és gördülé-
kenyen zajlott.

Agrár-Környezetgazdálkodási 
tájékoztató  Pécs
2009. május 5-én, kedden, a pécsi 
Ifjúsági Házban zajlott le a megyei 
agrár-környezetgazdálkodási fórum-
sorozat első eseménye. 
A júniusban induló támogatási 
programmal kapcsolatban minden me-
gyében információs fórumot szervez, 
előadást tart az Irányító Hatóság. Az 
első állomás Baranya megye volt. 
Az eseményen részt vett Dr. Forgács 
Barnabás szakállamtitkár, és a 
Baranyai Agrárkamara vezetői.
A több mint kétszáz érdeklődő gaz-
dálkodó előtt Makovényi Anna mutatta 
be részleteiben a rendeletet és az 
intézkedések hátterét. Ezután számos 
kérdést válaszolt meg, például a 
földhasználati jogosultságról, a 
támogatható területek nagyságáról.
Az agrár-környezetgazdálkodás 
(AKG) céljai:
- a környezet állapotának megőrzése 
és javítása;
- a természeti erőforrások fenntartható 
használatán alapuló környezettudatos 
gazdálkodás erősítése;
- a minőségi termékek előállításának 
segítése, az élelmiszerbiztonság 
fokozása;

Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

- a gazdálkodók jövedelembizton-
ságának elősegítése.
Az AKG támogatásokról
Az intézkedés keretében önkéntes 
alapon öt évig, a környezetvédelmi célú 
gyeptelepítés célprogram ese-tében tíz 
évig AKG kötelezettségeket vállaló 
mezőgazdasági termelők és egyéb 
földhasználók (pl.: természet-védelmi 
hasznosítást végző közhasz-nú 
társaságok, nemzeti park igazga-
tóságok, valamint nonprofit tevékeny-
séget végző szervezetek) támo-
gathatók. Az intézkedésben meg-
határozott előírások teljesítéséért járó 
kifizetés terület, azaz hektár alapú 
vissza nem térítendő támogatás. Az 
előírások előre meghatározott csoma-
gokban, célprogramonként vállalhatók.
A támogatások igénybevételének 
feltételei
A támogatást az a földhasználó veheti 
igénybe, aki:
- a földterületek hasznosításával 
összefüggésben felmerülő költségeket 
illetve kockázatot viseli;
- a célprogramba bevont területen a 
teljes támogatási időszak alatt jogszerű 
földhasználó;
- megfelel az egyes célprogramok 
jogosultsági feltételeinek. 
Azon területek után vehető igénybe 
támogatás, melyeken:
- a területet a célprogramban előír-
taknak megfelelően hasznosítják;
- az egy célprogramba bevitt földterület 
mérete eléri a célprogramonként meg-
határozott minimálisan támogatható 
terület nagyságát: nem haladja meg 
azonban a célprogramonként meg-
határozott maximálisan támogatható 
terület nagyságát.
- szántóföldi és gyepgazdálkodási 
célprogramok esetében: legalább 1 ha 
a támogatható terület;
- ültetvény célprogramok esetében: 
esetében legalább 0,5 ha a mini-
málisan támogatható terület.

Kerekasztal beszélgetés - Magyar-
egregy
A Zengő-Duna Vidékfejlesztési Köz-
hasznú Egyesület munkaszervezete 
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2009. május 19-én kerekasztal 
beszélgetésen vett részt Magyareg-
regyen, „A nemzetközi gazdasági vál-
ság hatásainak a vidéki térségekben 
történő kommunikációja” címmel.  
 
Hazajáró hétvége
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program (ÚMVP) Irányító Hatósága és 
Magyarország 96 LEADER Helyi 
Akciócsoportja (HACS), együtt-
működésben a Magyar Turizmus Zrt-
vel és a Falusi és Agroturizmus 
Országos Szövetségével (FATOSZ), 
hagyományteremtő szándékkal  
rendezi meg a HAZAJÁRÓ Hétvégét 
2009. június 12-14. között. 
Cél a falusi, vidéki turizmus és a ma-
gyar termékek középpontba állítása, 
illetve a  térségek minél több szállás-
hellyel, programmal, szolgáltatással 
történő megjelentetése, hogy ezek 
komplex csomaggá összeállva minél 
teljesebben képezzék le az adott 
LEADER-térség turisztikai kínálatát. 
A regisztrált vidéki szálláshelyadók és 
a legszélesebben értelemben vett  
turisztikai szolgáltatók (helyi termékek, 
borospincék, csárdák, kézműves fog-
lalkozások, gyerekprogramok, túra-
útvonalak, helytörténeti gyűjtemények 
stb.) /legalább/ 20% kedvezménnyel 
kell kínálniuk szolgáltatásaikat az 
akciós hosszú hétvégén (a kedvez-
mény felső küszöbe nincs meghatá-
rozva).
A www.hazajaro.hu honlap elnyerte új 
formáját, tartalmát. Az online 
regisztrációra egészen június 11-éig 
van lehetőség! 

Falunapok 2009
Az ÚMVP Irányító Hatóságának köz-
leményéből tájékozódhattak a "Vidéki 
rendezvények, falunapok szerve-
zésére" 2009. évben kiírt pályázat 
eredményéről.
Felhívjuk minden nyertes figyelmét 
arra, hogy tanulmányozza és ismerje 
meg előzetesen a pályázat során 
elnyert támogatás feltételeiről szóló 1. 
sz. mellékletet, s az egyéb csatolt 
dokumentumokat. 
A gördülékeny szervezéshez fontos 
tudnivaló a nyerteseknek:
? A május 15-31. közötti esemé-nyek 
gazdáit a Merlin Communications 
Magyarország Kft. fogja felkeresni a 
pályázatban megadott telefonon, e-
mail címen.
? A június 1-től kezdődő rendezvények 
szervezői keressék fel a Merlin 
Communications Magyarország Kft.-t 
az alábbi elérhetőségeken:

telefon: 30/653 71 79
e-mail: falunap@merlin.hu  
Tudnivaló a Merlin Communications 
Magyarország Kft.-ről (idézve 1. sz. 
mellékletből): 
"A Merlin Communications Magyar-
ország Kft. az FVM és az FVM VKSZI 
közös megbízásából a Pályázaton 
nyertes rendezvények lebonyolítása 
keretében a Támogatott részére az 1. 
sz. mellékletben megjelölt, a rendez-
vény szervezésével, azon belül pedig 
az ÚMVP, rendezvényen történő meg-
jelenésével és népszerűsítésével kap-
csolatos egyes szervezési és lebo-
nyolítási költségeket megtéríti Támo-
gatott, mint nyertes pályázó részére." 
2009 júniusában tartandó falu-
napok:
2009. június 13. - 15. Ófalui Falunap - 
Ófalu
2009. június 20. - Sárközi forgatag - 
Zengővárkony

Központi iroda elérhetősége:
7754 Bóly, Széchenyi tér 10.
Munkaszervezet tagjai:
Kraszné Auth Szilvia
Pusztai Mariann Márta
Tel: 69/868-027
Email: leader@boly.hu
www.zengoduna.boly.hu 
 
Pécsváradi iroda elérhetősége:
7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.
Munkaszervezet tagjai:
Beckné Kótsch Petra
Mohai Lygia
Tel: 72/465-025
Email: 
palyazat.pecsvarad@gmail.com

Értesítjük tudósítóinkat és

hirdetőinket, hogy a következő

lapzárta ideje

2009. június 17.

Kérjük a határidő pontos 

betartását!

(Folytatás a címoldalról)
A fellépő csoportok fergeteges jókedvű 
táncát, változatos, élményszerű színpadi 
előadását az idősebb korosztály is 
megirigyelhette.
A várakozási időt kitöltő kísérőprogramként 
az óvoda udvarában régi népi játékle-
hetőségeket kínáltak a készséges taní-
tónők és szülők. Így egy idő után a lányok 
fejét virágkoszorúk, a fülüket cseresznye 
függők díszítették. Készült néhány „Ste-
kehan”, azaz kiszebábszerű Botjankó a 
rongyos zsákból. Végigjátszhatták az ugró-
iskolákat, volt a fejükön kosarat egyen-
súlyozó krumplihordás, diótalicskázás, 
agyaggurítás. Az apukák által előkészített 
és az ünnep napján befejezett kunyhókat 
még sokáig használhatják játszóhelyként a 
nádasdi óvodások. 
Meghívott vendégeink abba a körbe 
tartoztak, akik már szerveztek korábban 
ilyen rendezvényt, vagy az elmúlt 37 évben,  
amióta óvodánkban német nemzetiségi 
nevelés folyik, segítették munkánkat és 
szoros szakmai kapcsolatban álltunk.
Megtisztelték rendezvényünket jelenlé-
tükkel a falu elöljárói, óvodai szakta-
nácsadók, volt kollégáink, szülők, nagy-
szülők, érdeklődő rokonok és ismerősök. 
Ezúton is köszönjük támogatóinknak az 
ünnep megrendezésében nyújtott segítsé-
güket:
-  Baranya Megye Német Önkormányzata 
- Mecseknádasdi Német Kisebbségi 
Önkormányzat 
- Mecseknádasd Önkormányzata 
- Liszt Ferenc ÁMK
- az iskola pedagógusai 
-  Schlossberg Vendéglő 
- Bagoly Csárda 
- Trib Vendéglő 
- az óvodások szülői 
- Schram Balázs dekoratőr 
- Virág Varázs 
- az óvodai dolgozók 
Az ünnepet követő héten óvodásaink az 
óvoda udvarán rögtönzött színpadon nap 
mint nap, a felnőtteket vendégként meg-
hívva, önállóan eljátszották az ünnepi mű-
sorukat. Mindebből láttuk, hogy a gyere-
keknek akárcsak a felnőtteknek igazi 
maradandó élményt jelentett ez a nap, 
sikerült ismét valamit tennünk a német 
nemzetiségi identitástudat megalapozá-
sáért.

6. Német Nemzetiségi Óvodai
Találkozó

T Á R S U L Á S  H Í R E I
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PÉCSVÁRAD
Felvidéki testvérkapcsolat: Garam-
szentgyörgy-Pécsvárad

Május 16-án hagyományteremtő szán-
dékkal, első alkalommal került sor a 
Felvidéki Nap c. rendezvényre. A tavaly 
felállított Felvidéki Emlékkőnél tartott 
megemlékezésen és koszorúzáson kívül a 
Pécsvárad és Garamszentgyörgy telepü-
lése ünnepélyes partnerkapcsolati szerző-
déskötése, valamint a Pécsváradi Várbaráti 
Kör gondozásában megjelent Pécsváradi 
Füzetek 2. kötetének könyvbemutatója is 
színesítette a programot, mely díszva-
csorával és  nagyon jó hangulatú felvidéki 
bállal zárult; mindeközben kiállítás mutatta 
be a két település 60 éves kapcsolatának 
állomásait, emlékeit: az áttelepítéstől az 
első családi, majd hivatalos látogatásokig.
A garamszentgyörgyi delegációt Helena 
Valentova polgármester asszony vezette, s 
szinte a teljes képviselő-testület, valamint 
számos civil szervezet képviselője is eljött 
Pécsvárad. A polgármesteri hivatal dísz-
termében fogadta a vendégeket dr. Bíró 
Ferenc polgármester, dr. Fenyvesi János 
jegyző, a képviselők, valamint a Felvidéki 
Klub tagjai, akik a vendéglátásról is gon-
doskodtak. Jó volt látni az ismét találkozó 
rokonok, barátok örömét! Külön öröm, hogy 
a tavaly, a garamszentgyörgyi fiatalokkal 
közösen megrendezett Médiatáborban is 
szövődött máig tartó ismeretség. 
Polgármester úr néhány szóban bemutatta 
városunkat, mellyel egy rövid séta ke-

retében ismerkedtek tovább a vendégek. A 
közös, jó hangulatban elfogyasztott ebéd 
után vette kezdetét a hivatalos program. 
15 órakor az Európa téren álló emlékkőnél 
Fűri Ferenc, a Felvidéki Klub elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. Ünnepi  
beszédet dr. Pukkai László történész, a  
nyugalmazott gimnáziumi tanár mondott, 
felelevenítve az ún. „lakosságcsere” 
politikai-történelmi hátterét, döntéseit, 
következményeit. A pontos adatok, melyek 
mögött emberek, életek, sorsok álltak, csak 
fokozták a mai ésszel felfoghatatlan 
események abszurditását. Majd dr. Hargitai 
János, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke 
mondott köszöntőt. A programot helyi 
fiatalok muzsikája és éneke, valamint a 
Garamszentgyörgyről érkezett Duba Noémi 
gyönyörű szavalata színesítette. A ko-
szorúk elhelyezése után különösen 
megható pillanat volt, amikor a nézők közül 
kilépő garamszentgyörgyi vendégek egy-
egy, a Garam partjáról szedett követ 
helyzetek el az emlékkő lábánál.

A program a művelődési központ szín-
háztermében folytatódott. Olyan pécs-
váradi fiatalok léptek színpadra, akik 
felvidéki gyökerekkel rendelkeznek: Gál 
Rebeka szavalt, Gubik András klarinéton 
játszott. A két polgármester ünnepi beszéde 
után került sor az aláírási ceremóniára: a 
Csizmadia László készítette míves okle-
veleket egy sárközi ruhába öltözött pécs-
váradi leány és egy árvalányhajas ka-
lapban, népviseletben színpadra lépő 
garamszentgyörgyi fiú emelte a két 
polgármester elé.  A kölcsönös aján-
dékozás következett, Helena Valentova 
többek között a garamszentgyörgyi gyer-
mekek munkáját, egy festményt is átadott 
az iskola, a pécsváradi diákok számára. A 
kifejezetten erre az alkalomra készített, 
gravírozott tollakat, melyekkel aláírták az 
okmányokat, is odaajándékozta a polgár-
mestereknek Fűri Ferenc mint a Felvidéki 
Klub ajándékát.
A partnerkapcsolati ceremónia ezután 
könyvbemutatóvá alakult: a Pécsváradi 
Várbaráti Kör gondozásában megjelent 
Pécsváradi füzetek 2. kötetét Gállos 
Orsolya elnök mutatta be. A Felvidékiek 
Pécsváradon c. könyv több szerző írását 
tartalmazza, gazdag fényképanyaggal 
illusztrálva, több szempontból bemutatva 
az áttelepítés körülményeit, máig érezhető 
hatását. A támogatóknak Fűri Ferenc 
köszönte meg a segítséget. Sokan elér-
zékenyültek, amikor azt mesélte el, hogyan, 

mikor értette meg Pécsváradon születő, 
mindig itt élő emberként, mit jelent 
„hazamenni” a Felvidékre.
A megható percek után a vidámság köl-
tözött a színpadra: a már említett csinos 
garamszentgyörgyi legény, Duba Attila 
nevette meg a hallgatóságot ízes palóc 
tájszólásban előadott, pajzán meséjével. 
Majd a Garam partjáról, a Felvidékről 
visszatértünk képzeletben a Zengő aljára: a 
Katonáné Gunszt Andrea vezette Zengő 
Néptáncegyesület sárközi táncokat mu-
tatott be. Fergeteges műsoruk zárta a 
hivatalos programot.
A vacsora, majd a kitűnő hangulatú 
Felvidéki bál jó lehetőséget kínált ahhoz, 
hogy ne csak a rokonok, de más pécs-
váradiak is közelebb kerülhessenek, 
jobban megismerhessék a garamszent-
györgyieket. Máris több közös terv szö-
vődött, melyek jelzik: ez a partnerkapcsolat 
nemcsak papíron létezik.     

Gászné Bősz Bernadett
Fotó: Bayer Alexandra

„Takaros Porta, Takaros Portál”
Szép számmal gyűltek már össze ajánlások 
a „Takaros Porta, Takaros Portál” kör-
nyezetszépítő verseny 2009. évi díja-
zottjaira  de továbbra is biztatunk min-
denkit, tegyen javaslatot a legszebb családi 
ház, legszebb pince-présház és legszebb 
lépcsőház, valamint legszebb üzlet, 
telephely kategóriákra! Hiszen számos, sőt, 
egyre több jó példát láthatunk - köszönjük 
meg a munkáját ajánlásunkkal mindazok-
nak, aki igényesek közvetlen környezetük 
állapotára. Az ajánlószelvényeket a 
művelődési központban, az egészségügyi 
centrumban és a polgármesteri hivatalban 
elhelyezett urnákba dobhatják be. A bíráló 
bizottság az ajánlások alapján indul az első 
bejárásra néhány napon belül. 

SZELLŐ
Közmunka
Az Út a munkához program keretében két 
főt foglalkoztatunk, akik a parkok gon-
dozásában, takarításában és fűnyírásában, 
valamint a virágok gondozásában te- 
vékenykednek, így járulnak hozzá falunk 
szebbé tételéhez.

Szelektív hulladékgyűjtő 
Májusban került sor két szelektív hulla-
dékgyűjtő kihelyezésére falunk északi 
bevezető szakaszán, valamint a tűzoltó 
szertár melletti parkolóban, melyek papír, 
műanyaghulladék és üveg gyűjtésére 
szolgálnak. Használatukról szórólapon 
tájékoztatjuk a lakosságot.

NAGYPALL
Nagypall Község Önkormányzata az áprilisi 
testületi ülésen döntött az építési telkek 
értékesítéséről. A telkek 800-1100 m2 
nagyságúak, melyet 2200,-Ft/m2 áron 
értékesít az önkormányzat. Az árból ked-
vezményt is ad az önkormányzat, ha a 
tulajdonos vállalja, hogy a megvásárlástól 
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számított egy éven belül elkezdi az 
építkezés és két éven belül lakhatási 
engedéllyel fog rendelkezni.

Június hónapban elkezdődnek a Petőfi 
utcai belvíz-elvezetési munkálatok. A 
közbeszerzési eljárás lezárása után a 
nyertes kivitelező a Best Contrast  75 Bt. 
lett. A beruházás során a főárkot 527 fm 
hosszúságban burkolják, valamint a fő-
árokra érkező vizek befogadására  be-
fogadó árkokat éíptenek. 
A beruházás ideje alatt a Petőfi utcai 
lakóktól türelmet kérnek mind a kivitelezők, 
mind az önkormányzat. Az utcák időszakos 
lezárásáról az érintett lakosság időben fog 
tájékoztatást kapni.

Nagypall Község Önkormányzata ez évben 
is sikeresen pályázott az EU Élelmisz-
ersegély programra. Az élelmiszerek 
kiosztásáról a lakosságot a helyben 
szokásos módon fogjuk értesíteni.

KÉKESD
Temető vízbekötése

A kékesdi temetőben sikerült befejezni a 
vízbekötési munkálatokat. A közel félmillió 
forintos beruházást az tette szükségessé, 
hogy az elöregedő lakosság számára nagy 
gondot okozott a víz felhordása a sírokhoz. 
A sírkertben elhelyezett három csappal 
senkinek sem kell 50 méternél távolabb 
menni vízért és a csapoknál kihelyezett 
locsolókannákat sem kell otthonról cipelni a 
jövőben. De a temető szépítése továbbra is 
folytatódik, új padok, fák fogják még szebbé 
és a látogatók számára kényelmesebbé 
tenni a temetőt.

ERZSÉBET
Testületi ülést tartott Erzsébeti Önkor-
mányzat képviselő testülete, ahol a 
polgármester beszámolt az elmúlt 
időszakban történt eseményekről, valamint 
az újabb feladatokról. A beszámolóban szó 
volt a lezárult és folyamatban lévő 
pályázatokról. A testület megtárgyalta, hogy 
az óvodát szeptembertől óvoda-bölcső-
deként kívánja működtetni. Tárgyaltak a 
Falunap lehetséges időpontja, továbbá 
határozat született a házaló árusok 
kitiltásáról, mellyel a közbiztonság javítását 
kívánja a testület elérni.

Pályázati tervek
2009-es évben CÉDE és TEKI pályázati 
forrásból az Erzsébeti Önkormányzat a 
következő beruházásokat szeretné el-
végezni a községben:
CÉDE pályázatból, ahol 2,5 millió forint áll 
várhatóan rendelkezésre, az önkormányzat 
épületének nyílászáróit szeretnénk 
hőszigetelt nyílászárókra cserélni, újra 
vakolni az épület nyugati oldalát és 
megoldani a vízelvezetést, valamint apróbb 
javításokat.
TEKI pályázatból szeretnénk térfigyelő 
rendszert kiépíteni, valamint útbaigazitó 
táblák és utcanévtáblák kihelyezését 
tervezzük. 
Reméljük, a beadott pályázataink sikeresek 
leszek.

Bővülő szolgáltatások
Május 15-től falunkban mozgó tejárus 
működik. Heti két alkalommal hoz friss 
magyar tejet a falu központjába. Kedden és 
csütörtökön 12.15-től 12.45-ig szolgálja ki a 
falu lakóit. 
Újabb szolgáltatás a Sághy-sat telefonhá-
lózat:  aki már tagja a rendszernek és elő-
fizető, az kedvezményesen veheti igénybe 
a szolgáltatást.

Közmunka
Út a munkához nevezetű programban 
Erzsébet település is részt vesz, jelen 
pillanatban 5 fő dolgozik falunkban: füvet 
nyírnak, virágokat gondoznak és napi 
munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
falukép napról-napra szebb legyen. Egy 
vidám, szorgalmas kis csapat, akik a 
munkájuk mellett szívügyüknek is érzik 
falujuk rendjét, tisztaságát. 

Köszönet
Ezúton szeretném megköszöni Szeibert 
Edéné Walfart Magdinak (jelenleg ófalui 
lakos, de kékesdi születésű), hogy 
falunknak, Erzsébet községnek hosszú 
évek óta, önzetlenül segít a pályázatok 
megírásában. Eddig minden megírt pá-
lyázata sikeres volt.
Tudom, hogy ez nem sok, de még egyszer 
köszönöm szépen magam és az erzsébeti 
lakosok nevében. 
Köszönettel : Horváth János polgármester 

ZENGŐVÁRKONY
Díszpolgári cím Töttös Sándornak
„Zengővárkony Önkormányzata TÖTTÖS 
SÁNDOR, a Népművészet Mestere szá-
mára, 70. születésnapja alkalmával, a falu 
hírnevét öregbítő, magas szintű alko-
tótevékenysége elismeréséül ZEN-
GŐVÁRKONY DÍSZPOLGÁRA kitüntető 
címet adományozza.”
Az oklevelet Ördög Béla polgármester adta 
át Töttös Sándornak 2009. május 23-án 
Zengővárkonyban a Tájház udvarán. Az 
Önkormányzat és a Zengővárkonyi Ha-
gyományőrző Népi Együttes meghívását 
sokan fogadták el, hogy részesei le-
hessenek az ünnepnek. Eljöttek a régi 
táncosok, többen közülük gyermekeikkel, 

unokáikkal.
Töttös Sándor 30 évig állt az együttes élén, 
amit Császár János tanító úr adott át 1972-
ben az utódnak. 
Töttös Sándor vezetésével az együttes 
minden elismerést megkapott, amit ebben a 
kategóriában tánccsoport elérhet. A sok 
bronz és ezüst után három alkalommal az 
arany minősítést, a Magyar Művelődési 
Intézet és a Pécs-Baranyai Kulturális 
Szövetség Nívó Díjait, az Örökös Kiváló 
Együttes címet, amely a Muharay Elemér 
Népművészeti Szövetség legmagasabb 
elismerése.
Alkotóművészként a híres zengővárkonyi 
szőtteskultúra újraélesztéséért részesült 
számos elismerésben: Népi Iparművész, a 
Népművészet Mestere címet kapta 1983-
ban ill. 1993-ban, Gránátalma díjat 1985-
ben. Országos szőttespályázatokon I. és II. 
díjat (1988-1989) kapott. 
Népművelőként dolgozott a pécsváradi 
Fülep Lajos Művelődési Központban 1978-
1989 között. Létrehozta a Népművészeti 
boltot, ahol a kistérség kézműveseinek 
termékeit lehetett megvásárolni. Számos 
emlékezetes kiállítást rendezett népmű-
vészeti témában. Meghatározó szerepe 
volt a Leányvásár programjainak kiala-
kításában, a rendezésében. Vezető egyé-
nisége volt az országos „Nyitott házas” 
mozgalomnak, amelynek Pécsvárad is 
tagja volt. Az itt folytatott munkáért 1991-
ben Baranya Megyei Közművelési Díjban 
részesült. 2001-ben a Muharay Elemér 
Népművészeti Szövetség Életmű Díját 
vehette át Budapesten. 2003-ban a Magyar 
Kultúra Lovagja címet kapta. 
Dretzky Katalin ünnepi beszéde után a falu 
lelkésze, Győrfi Bálint tiszteletes úr, majd 
Mohácsi István, az Együttes jelenlegi 
vezetője köszöntötte Töttös Sándort.   
Benkő László a régiek nevében adott át 
emléklapot. 
Eljöttek Báta, Alsónyék, Váralja és Hosszú-
hetény nagy együtteseinek képviselői   is. 
Köszöntötték az ünnepeltet az együttes 
egykori szövetkezeti fenntartói, a pécs-
váradi polgármesterek, Kakas Sándor, 
Zsáli János valamint dr. Bíró Ferenc. A 
Míves Tojás Gyűjtemény tulajdonosa, 
Nienhaus Rózsa meghatottan mondott 
köszönetet a közös munkáért. Dr. Császár 
Piroska ugyancsak elérzékenyülten gra-
tulált édesapja utódjának, köszönve az 
„örökség” lelkiismeretes gondozását. 
(Császár János évekkel ezelőtt kapta az 
első Díszpolgári címet Zengővárkonyban.) 
Eljött dr. Andrásfalvy Bertalan, aki elő-
adásaival, szak-mai támogatásával sokat 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K 
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segítette az együttest mindvégig a három 
évtized alatt. Aztán sorban álltak barátok, 
egykori kollégák, táncosok - mind-mind 
gratulációval!
Végül Töttös Sándor mondott köszönetet 
mindenért és mindenkinek, kérve, hogy 
szeressék úgy Zengővárkonyt, ahogy ő 
tette.

Fotó: Várkonyi Györgyi

BERKESD
Pályázatok
Átesett a Magyar Államkincstár ellenőr-
zésén a Berkesdi Önkormányzat által 
benyújtott ÖNHIKI pályázat. Az ellenőrzés 
támogatási igény jogosultságot állapított 
meg, melynek pontos összege a 
Pénzügyminisztérium bírálatától függ. Az 
önkormányzat részére megállapított 
ÖNHIKI támogatással az önkormányzatnak 
el kell számolnia.
A Berkesdi Önkormányzat CÉDE pá-
lyázatot nyújt be a Dióvölgy ivóvízellá-
tásának céljából. A beruházás I. és II. 
szakaszának bekerü lés i  kö l tsége 
7.200.000,- Ft, melyhez pályázati támo-
gatásból 3.400.000,- forintot szeretne 
nyerni az önkormányzat. 
A Berkesdi Önkormányzat TEKI pályázatot 
nyújt be a településen információs táblák 
elhelyezésének támogatására. Az üdvözlő- 
és utcanévtáblák elhelyezésének beke-
rülési költsége várhatóan 1.334.000,- Ft, 
melyhez 1.000.000,- Ft támogatást kíván 
szerezni az önkormányzat. Az információs 
táblákat az idei évben szeretné az 
önkormányzat telepíteni.

Újra nyitva  a kultúrház
Május 23-án újra megnyitotta kapuit a 
berkesdi kultúrház, mely Kőnig Vilmosné 
Kövesdi Ibolya népművelő vezetésével, 
rendszeres nyitvatartással várja a 
látogatókat. Az Áthatás Egyesülettel kötött 
feladatellátási szerződés keretében 
lehetőség nyílik több és többféle program 
szervezésére. A május 21-i megnyitó-
programon már ízelítőt kaphattak az 
érdeklődők a programok sokszínűségéből. 

MECSEKNÁDASD
Nyertes pályázat és további pályázatok
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt 
Kompetenciaalapú oktatás támo-
gatására Mecseknádasd Önkormányzata 
pályázatot nyert. Az elnyert összeg: 
29.109.000,- Ft. A projekt alapvető célja az 
uniós társfinanszírozással megvalósuló 
közoktatási infrastruktúra-fejlesztési 
programban résztvevő intézmények 
tartalmi, pedagógiai munkájának fejle-
sztése, hogy a fizikai környezet kor-
szerűsítése új oktatási kultúra és tartalom 
fejlesztésével együtt valósuljon meg a 
minőségi oktatás és hozzáférés érdekében.
Mecseknádasd Önkormányzata pályá-
zatot nyújtott be helyi sportcsarnok 
felújítására, a Magyar Köztársaság 2009. 
évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. 
törvény 5. számú mellékletének 30. pontjá-

ban foglalt előirányzat a helyi önkormány-
zatok által fenntartott sportlétesítmények 
felújítására kiírt pályázati felhívására. A 
sikeres elbírálás esetén az önkormányzat a 
sportcsarnok öltözőinek felújítását, vala-
mint az épület akadálymentesítését kívánja 
megvalósítani. A fejlesztés összköltsége: 
10.625.092,- Ft. A pályázott összeg: 
10.000.000,- Ft. 
Mecseknádasd Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be a Duna-Mecsek Terület-
fejlesztési Tanácshoz két témakörben. Az 
egyik, a Mecseknádsadi Gondozási Köz-
pont bővítésére nyert pályázatunk ön-
erejének kiegészítését célozta meg. A 
másik pályázattal a célunk a Mecsek-
nádasdi Településfenntartó Kht. bővíté-
sével kapcsolatos munkahelyteremtés 
volt. 

MARTONFA
Virágosítás
Az önkormányzat 850 tő egynyári virágot  
petúniát, büdöskét, begóniát vásárolt, 
melyet a lakók közösségi munkában 
ültettek el. A virágállványok és -ládák 
kihelyezése is rövidesen befejeződik. 
Az önkormányzat ezúton is köszönetet 
mond minden segítőnek, és kéri a la-
kosságot, vigyázzanak a növényekre, 
virágládákra!  

Gyermeknapi ajándék
Az önkormányzat a település valamennyi 
18 év alatti lakóját meghívta egy izgalmas 
kirándulásra a gyermeknap alkalmából: a 
Somogy megyei Katica tanyára látogatnak, 
ahol számos élményben lesz része a 
csapatnak. Előzetes jelentkezés szerint 
közel negyvenen élnek a nagylelkű 
lehetőséggel.

LOVÁSZHETÉNY
A közelmúlt viharos időjárása jelentős 
károkat okozott a településen, melyek 
elhárítása, kijavítása folyamatban van. A 
feladatot a közmunkások végzik el, 
csakúgy mint a kaszálást, melyre idén 
immár harmadszor került sor.

Felújítás
Önkormányzati forrásból kijavítják a 
pusztakisfalui templom külső vakolatát. A 
munkálatokra abból az alkalomból kerül 
sor, hogy június 20-án a háborús áldozatok 
emlékére emléktáblát helyeznek el a 
templom falán. 
Az emléktábla létesítését egy magán-
személy kezdeményezte és finanszírozza. 
(A programról részletesen a 14. oldalon 
olvashatnak.)

Pályázati felhívás: 

Mecseknádasd-Óbánya 

községek Körjegyzősége 

pályázatot hirdet 

1 fő igazgatási és fejlesztési 

ügyintéző
állás betöltésére

Ellátandó feladatok:

- Igazgatási feladatok (szociális 

ügyek, anyakönyvi igazgatás, 

képviselő testületekkel kapcsolatos 

ügyintézés, hagyatéki ügyek) 

- Pályázatokkal kapcsolatos 

ügyintézés 

Pályázati feltételek:

- Minimum középfokú végzettség 

(érettségi bizonyítvány) 

- Magyar állampolgárság 

- Büntetlen előélet 

- Legalább középfokú „C” típusú 

német nyelvvizsga 

- Felhasználói szintű számítógépes 

ismeretek 

- Gyors- és gépírási ismeretek 

Előnyt jelent:

- Jogi egyetemi, ennek hiányában 

felsőfokú végzettség 

- 1982. évi 17. tvr. 2.§ (1) 

bekezdése szerinti 

anyakönyvvezetői szakképesítés 

A pályázathoz csatolni kell

- Részletes szakmai önéletrajzot 

- Iskolai végzettséget igazoló 

okiratok másolatát 

- Erkölcsi bizonyítványt 

 

A pályázatot 2009. június 30. 

napjáig lehet benyújtani postai 

úton Mecseknádad-Óbánya köz-

ségek Körjegyzőségére.

A pályázati kiírással kapcso-

latosan további információt

Dr. Vég Beáta nyújt, a

0672/563-100-as telefonszámon. 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K 

www.zengovidek.hu
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NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA, 
KÁTOLY
Május 21-én pécsi kiránduláson vettek 
részt az óvodába járó gyerekek és szüleik. 
Reggel az óvoda előtt izgatottan várták a 
gyerekek a busz indulását. Pécsre érve a 
először a Bóbita Bábszínházban a Mosó 
Masa mosodája című bábelőadást néztük 
meg, ami nagyon nagy sikert aratott a 
gyerekek körében.

Az előadás után a Széchenyi térről induló 
kisvonatra szálltunk és körbejártuk a 
belvárost. A nagy melegben mindenki finom 
fagylalttal hűsítette magát.
Hazafelé betértünk a Somogyi Állat-
simogatóba, ahol a legnagyobb élményt az 
őzikesimogatáson kívül a pónilovas 
kocsikázás jelentette számunkra.

Kissé fáradtan, de sok-sok élménnyel 
tértünk haza a délutáni órákban.
Köszönjük a horvát és német önkor-
mányzat támogatását, mellyel hozzá-
járultak a kirándulás költségeihez!

KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK, PÉCS-
VÁRAD
Az alsó tagozat programjai: 
A hónap eleje az anyák napja jegyében telt. 
Több osztály verses-dalos műsorral ünne-
pelte az édesanyákat és a nagymamákat.
Május első hetében tettek látogatást a 
negyedik osztályokban kollégáink a felső 
tagozatról, hogy ismerkedhessenek leendő 
tanítványaikkal, illetve tanulmányi mun-
kájukkal. Május 19-én pedig a nagy-
csoportos óvodások látogattak el isko-
lánkba az óvónénik kíséretében, hogy 
bepillantást nyerjenek a rájuk váró új 
feladatokba, élményekbe. A gyerekek jól 
érezték magukat régi ovis pajtásaik 
társaságában, akik bíztatóan meséltek 
nekik az iskoláról és a tanítónénikről.
Május 5-én a legtöbb alsó tagozatos osztály 
a tanító nénikkel együtt Drogfutáson vett 
részt.

Felsős programok:

A felső tagozaton május 21-én tartottuk az 
irodalmi vetélkedőt, melynek témája ebben 
az évben Fekete István: A koppányi aga 
testamentuma című regénye volt. A 
feladatokat, mint az előző években is, 
Arnold Jánosné állította össze, és a 
versenyt is ő vezette le. Az osztályok 
háromfős csapatokat indítottak, amelyek 
előzetes feladatként egy-egy illusztrációt 
készítettek a regény általuk kiválasztott 
egyik jelenetéhez. A további feladatok is 
igen érdekesek voltak: a gyerekek totót 
töltöttek ki, régi szavak mai megfelelőit 
próbálták megkeresni, rejtvényt fejtettek, 
szereplőket jellemeztek. Az első helyezést 
a 7. a osztály csapata érte el, melynek tagja 
Bera Krisztián, Gyenis Martin és Tolnai 
Gréta voltak.

Versenyeredmények:
A Védett erdei állatok címmel meghirdetett 
rajzpályázaton Katona Bálint 2.b osztályos 
tanuló, akit Göblné Németh Piroska 
készített fel, 2. helyezést ért el. A következő 
tanulók munkáját oklevéllel jutalmazták: 
Fáncsy Dávid és Hédl Emese (2.a), Hering 
Vivien (3.b), Bencze Renáta és Háry Anna 
(4.a), valamint Patócs Marcell (4.b).
Ömböli Gréta (4.b) bekerült a Janikovszky 
Éva Meseíró Verseny országos döntőjébe, 
ahol jól szerepelt. Felkészítő pedagógusa 
Göblné Németh Piroska.
Április 23-án a Dunántúli Napló által 
rendezett Lapot a Diáknak (LADIK) című 
verseny megyei döntőjén a 8.b osztály 
csapata 2. helyezést ért el. Nyereményük 
50000,-Ft értékű ajándék utalvány. A csapat 
tagjai: Endrődi Miklós, Kresz Kíra, Kungl 
Nóra, Pusch Réka, Simor Kamilla. Gra-
tulálunk a győztes csapatnak és felké-szítő 
tanáruknak, Schäffer Józsefnek! 
Ugyanezen a napon rendezték Pécsett az 
Országos Herman Ottó Biológiaverseny 
megyei döntőjét. Kung Nóra 8.b osztályos 

tanuló 96 pontos teljesítménnyel az első 
helyen végzett, így ő képviselheti Baranya 
megyét a háromnapos országos döntőben. 
Nóra immár negyedszer vehet részt az 
országos megmérettetésen egyedüli ba-
ranyaiként. A versenyt május végén 
rendezik Kisújszálláson. Gratulálunk Nó-
rinak és felkészítő tanárának, Major Jó-
zsefnének! 
18-án, Budapesten rendezték az Országos 
Logikaverseny döntőjét, melyen Kungl 
Nóra 8.b osztályos tanuló első helyezést ért 
el! Gratulálunk Nórinak és Molnár József-
nénak a remek teljesítményhez! 
Tolnai Gréta (7.a), Stang Dorottya (7.c) és 
Hannl Mercédesz (8.b) osztályos tanulók 
május 27-én és 28-án Ausztriába utaztak 
egy nemzetközi rajzkiállítás díjkiosztó 
ünnepségére. Felkészítő tanáruk: Kárász 
Rózsa 
Az ÁRKÁD Bevásárlóközpont gyermeknapi 
rajzpályázatot hirdetett, melyen Hannl 
Mercédesz 8. b osztályos tanuló 5000,-Ft-
os vásárlási utalványt nyert kiemelkedően 
jó munkájával. Gratulálunk neki és felké-
szítő tanárának Kárász Rózsának!
A regionális ÁNTSZ ebben az évben is 
meghirdette a Füstmentes Osztályok 
versenyét a 7. és 8. évfolyamon tanuló 
diákok számára. A részvétel feltétele volt, 
hogy a verseny ideje alatt az osztály 
füstmenetes maradt, azaz egy tanuló sem 
gyújthatott rá. A diákoknak a dohányzással 
kapcsolatos havonta megjelenő feladatokat 
kellett megoldaniuk, amelyek a következők 
voltak: keresztrejtvény, montázs készítése, 
power point előadás, interjú készítése, írott 
alkotás tetszőleges műfajban. Iskolánkból a 
7. b és a 8. b osztály indult e versenyen.
A 7. b osztály a megyében első helyen vég-
zett, így ők képviselik Baranyát a budapesti 
záró rendezvényen, valamint részt vehet-
nek egy egynapos kiránduláson is a 
MECSEXT-RÉM parkban.

Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, Szabó 
Gyöngyi

„GYERMEKSZÍV” ÓVODA, 
ERZSÉBET

Óvodásaink 15 db felnőtt méretű látha-
tósági mellényt kaptak az önkor-
mányzattól, melyeket a  gyerekek  mé-
retére alakított át Pörnec Istvánné, Ibi néni, 
az óvoda dajkája. Így a gyerekek nagyobb 
biztonságban kelhetnek át az úttesten, ha 
falusétán vesznek részt vagy tornaórára 
mennek.
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Tisztelettel köszönjük a sok segítséget, 
mellyel újra van libikókája és homokozója 
az óvodásoknak! Mindenkit nem tudunk 
felsorolni, de néhány nevet hadd emeljünk 
ki: Schneider József hímesházai vállalkozó 
adományozta a fát, Csonka Lajos vágta ki 
és szállította a helyszínre, Balogh Péter 
állította össze a játékokat. 
Gyereknapon az ovisok vidáman vehették 
birtokba az új játékokat.
Köszönjük a segítséget és felajánlásokat!

Horváth János polgármester

HIDAS ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
Ha itt a jó idő, irány a természet
A nyár érkeztével megkezdődtek az 
óvodások kirándulásai. Május 19-én és 20-
án a Süni és a Katica csoport is elvonatozott 
a mórágyi szabadidőközpontba, ahol 
lovagolhattak, sziklát mászhattak, csa-
csifogattal utazhattak, valamint erdei 
kiránduláson, illetve kézműves foglalko-
záson vehettek részt. A jóból persze a 
szülők sem maradhattak ki, hiszen, akinek 
kedve volt, elkísérhette a lurkókat.
Az idő is kedvezett a kirándulóknak, így 
mind a gyermekeknek és szüleiknek, mind 
az óvoda dolgozóinak szép élmény marad 
ez az utazás.
Az óvoda következő programja a május 29-
én rendezett gyermeknap, ahol az ovisok - 
csakúgy, mint tavaly - a bonyhádi tűzoltók 
jóvoltából egy igazi habpartyn vehettek 
részt.
A kisgyermekeket továbbá légvár, valamint 
körhinta és egyéb mókás dolgok várták a 
számukra szervezett a napon. 
 
BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, HIDAS
Méhek között figyeltük a mézkészítést!
Május végén, tehát méhész nyelven szólva 
„akácidőszakban” látogattak el az egyik 
helyi méhészetbe az 5. és 6. osztályos 
diákok. A tanulmányi séta szervesen 
illeszkedett a természetismeret óra tan-
anyagába, ráadásul a gyerekek is retten-
tően élvezték a szakmai bemutatót. A 
háziméhek felépítésének és társadal-
mának bemutatása után Ozsváth István 
méhész a mézkészítés rejtelmeibe avatott 
be minket. Nagyító alá került egy méh 
fullánkja és az ahhoz kapcsolódó mé-
regzacskója is. Ezután a gyerekek nyel-
vezetére fordítva mutatta be a szakma 
érdekességeit, különleges eszközeit, majd 
a fedelezés és pörgetés után mindenki 

kedvére kóstolhatott a tálcára pakolt 
lépesmézből. Belenéztek a virágporszárító 
gépbe is, ahol a repce virágporát még meg 
is kóstolhatták. Végig szemlézték a 
kaptárakat, láttak néhány eredeti és mű 
lépet „méheket nyugtató” buzogányfüst 
közepette, majd megvizsgálhatták az 
ülepítésből maradt mézhabos hársmézet. A 
bemutató után a gyerekek sok okos kérdést 
tettek fel, ami érdeklődésüket is bizo-
nyította. Terveink szerint ezt a sétát a 
jövőben is többször megtartjuk. 

A gyerekek közelről is szemügyre vehették 
a méhcsaládokat 

Kirándulások, kulturális- és szórakoz-
tató programok az iskolában
Ahogy az óvodában, úgy az iskolában sem 
maradhatott el a szokásos, évente 
megrendezett kirándulás.
A felsősök országjárásra indultak. A hatodik 
és hetedik osztályosok a Balaton környé-
kére utaztak, ahol számos természeti 
szépséggel, (Tapolcai tavasbarlang), 
kulturális emlékekkel (lovagi torna a sümegi 
várban), érdekességekkel, és szórakoztató 
programokkal (nyári bob) ismerkedhettek 
meg. A nyolcadikosok a Gemencben 
túráztak, ahol nem mindennapi élménnyel 
gazdagodtak. A gemenci erdő felett körözve 
kipróbálhatták a sétarepülést, sőt a 
bátrabbak életükben először még a 
repülőgép kormányát is átvették egy rövid 
időre.
Ezekben a napokban az alsó osztályosok is 
útra keltek, ők a környékbeli turistalátvá-
nyosságokhoz utaztak úgy, mint a 
mecseknádasdi kilátó, valamint Óbánya és 
környéke. 

Kultúra és művelődés
A szórakozás mellett a kulturális programok 
sem maradhattak el. Május 15-én, szom-
baton a Pécsi Nemzeti Színházba utaztak a 
tanulók, ahol a Kölyök című két részes 
musicalt nézték meg.
Május 12-én az iskola egykori igazgatója, 

Dr. Balázs Jánosné emlékére és tiszte-
letére rendezett általános műveltségi ve-
télkedőt szerveztek, ahol 5 témakör 
(természetismeret, sport, történelem, ma-
gyar nyelv, valamint közélet) kérdéseire 
kellett megfelelő választ adniuk a ne-
bulóknak.
A vetélkedő nyertesei:
I. helyezett: Bogos Virág
II. helyezett: Mátyás Kamilla
III. helyezett holtversenyben: Palkó Bence 
és Horváth Cristopher
Ezúton is gratulálunk nekik! 
 
Gyereknap
Május utolsó hétvégéjén mindenütt az 
országban megünnepelték a gyermekeket. 
Az általános iskolában sem volt ez 
másként, ugyanis 29-én, pénteken karaoke 
buli, majd a tornateremben és az udvaron 
ügyességi versenyek, osztályok közötti 
foci- és kézilabda meccsek, valamint 
különféle programok várták a diákokat.
A sport és a zene mellett a szülők, 
nagyszülők segítő keze által némi fő-
zőtudomány bemutatására is lehetőségük 
adódott az osztályoknak.
A nap meglepetései pedig azok a játék-
mesterek voltak, akik különféle játékokkal, 
gólyalábas produkciókkal, egyéb szó-
rakoztató feladatokkal várták a tanulókat.
 
ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAGYPALL
Gyermekmajális 
Iskolánk pályázatot nyújtott be a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület felhívására 
„Terülj-terülj asztalkám” címmel, amelyet az 
Egyesület pozitív elbírálásban részesített. 
Így május 23-án gyermeknapi programot 
szerveztünk az óvodával együtt a gyerekek 
számára. Nagy örömünkre sokan eljöttek 
és egy kellemes délelőttöt tölthettek el a 
község parkjában.
Kicsik és nagyok versenyeken vettek részt, 
ahol sikeresen vették az akadályokat. A 
feladatok között szerepelt zsákban ugrálás, 
víz és ping-ponglabda szállítása kanálban, 
pókjárás labdával, krumpliültetés és 
vízhordás vödörben akadályok átlépésével. 
A gyerekek pontokat kaptak, majd három 
korcsoportban hirdettünk helyezéseket.
Óvodások korcsoportja: 
1.helyezett: Csányi Richárd; 2. helyezett: 
Aszmann Tamás; 3. helyezett: Tamás 
Dalma. 
Általános Iskola alsó tagozatának kor-
csoportja: 
1.helyezett: Baráth Bertalan (4.o.); 2. 
helyezett: Port Alexandra (4.o.); 3. 
helyezett: Somogyvári Norbert (1.o.).
Általános Iskola felső tagozatának kor-
csoportja: 
1. helyezett: Kuczora Martin (6.o.); 2. 
helyezett: Cseke Alexandra (8.o.); 3. 
helyezett: Szabó Szimonetta (8.o.)
A versenyzés feltételei között az is 
szerepelt, hogy minden gyermeknek a 
délelőtt folyamán el kellett készítenie 
csuhéból egy lepkét vagy szalmából egy 
napot. Báling Lászlóné Aranka vállalta fel 
azt a feladatot, hogy a gyerekeknek 
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megmutassa, hogyan is készülnek el ezek 
a „szépségek”.
Minden gyermek, aki részt vett a ver-
senyeken, ajándékcsomagot kapott, 
amelyben a pályázaton elnyert ajándékok 
voltak. Azok a gyerekek, akik helyezést is 
elértek, tartalomban gazdagabb cso-
magban részesültek. Az eredményhirdetés 
után mindenki elfogyaszthatta a jól meg-
érdemelt ebédet, hisz minden résztvevő 
lelkiismeretesen csinálta végig a verseny-
feladatokat. Az ebédet a nagypalli asszony-
tornások készítették, Gál Lajos segéd-
letével. A pályázaton elnyert üdítőitalokkal 
frissítette minden résztvevő a szomját a 
délelőtt folyamán. 
Úgy gondolom minden gyermek és szülő, 
aki részt vett a rendezvényen, jól érezte 
magát és egy kellemesen eltöltött délelőttel 
lett gazdagabb.
Szeretnék ezúton még egyszer köszönetet 
mondani mindazoknak, akik bármiben 
segítettek, hogy a gyermekmajális meg-
rendezésre kerüljön. 
 
Anyák napja 
Május elsején ünnepeltük az anyák napját. 
A gyerekek saját maguk tanulták meg 
verseiket az iskolában, hogy az édes-
anyáknak meglepetés legyen gyermekeik 
köszöntése. A versek mellett felcsendültek 
anyák napi dalok is. A gyermekek maguk 
készítették el ajándékaikat erre a szép 
napra és még virággal köszöntötték az 
édesanyákat. Ebben a tanévben is 
megható műsorral köszöntöttük az anyu-
kákat, hisz egy gyermeknek az édesanyja a 
legfontosabb.

Aszmann Róbertné

A LISZT FERENC ÁMK ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, 
MECSEKNÁDASD
Testvérkapcsolatok
Május 8. és 16. között az unterensingeni 
partneriskola kilenc tanulója és egy kísérő 
pedagógus voltak az általános iskola 
vendégei. A számukra szervezett sokszínű 
program keretében megtekintették Pécs 
nevezetességeit, jártak Bugacon, fürödtek 
Harkányban, de kvízjáték keretében meg-
ismerték községünk látnivalóit is. 
Június közepén várjuk a másik németor-
szági testvértelepülésünk tanulóit is. 
Számukra is érdekes, változatos progra-
mokat kínálunk. 

PÉCSVÁRAD
Utazás az egykori DDR-be
- nemzetközi ifjúsági workshop a 20 éves 
rendszerváltás alkalmából
Intenzív, élménydús hetet töltöttek el az 
egykori szocialista Németországhoz 
tartozó Weimarban azok a pécsváradi 
fiatalok, akik a húszéves rendszerváltás 
tematikájára épülő ifjúsági találkozón és 
workshopon vettek részt április 30. és 
május 6. között. A találkozó keretében 
összesen 10 német és magyar, 15 és 24 év 
közötti résztvevőknek nyílt alkalma arra, 
hogy megismerje a másik országból 
érkezőket, a két ország szocialista múltját, a 
rendszerváltás éveit, értékelje a közelmúlt 
egyik legfontosabb történelmi eseményét 
és az azóta eltelt időszakot, és nem 
utolsósorban a fiatalok szerepét a 
sorsdöntő események alakulásában. A 
projekt egyik fontos célja volt, hogy a 
résztvevők néhány fős csoportokban, a 
videótechnika segítségével dolgozzák fel 
ezeket a témákat, elsajátítva az ezzel 
kapcsolatos gyakorlati ismereteket és a 
sikeres csapatmunka fortélyait.
Németországban ma nagy hangsúlyt 
fektetnek a középiskolás korú fiatalok 
társadalmi, politikai, közéletre való 
nevelésére, nem csak az iskolában, hanem 
az iskolán kívül is. A “politische Bildung”’ 
tanulmányozására meghirdetett ifjúsági 
szakembereknek szóló ösztöndíjpá-
lyázaton (Politische Bildung in Action) 
Böröcz Lívia pécsváradi ifjúsági referens is 
részt vett, tíz, hasonló területen dolgozó 
kelet-európai szakemberrel együtt. Wei-
mari tartózkodása során Eric Wrasse 
ifjúsági referenssel közösen dolgozták ki, 
majd valósították meg az “Eastside Stories 
– 20 Jahre Wende: Junge Leute damals und 
heute” nevet viselő projektet. Ennek 
helyszíne a weimari ifjúsági centrum volt 
(EJBW – Europäische Jugendbildungs- 
und Jugendbegegnungstätte), amelyben a 
különböző területekre – demokratikus 
mozgalmak, európai diktatúrák, európai 
politika és kultúra stb. – szakosodott ifjúsági 
szakemberek folyamatos projektek segít-
ségével képzik a jövő generációját, és olyan 
ismeretekkel és tapasztalatokkal látják el 
őket, melyek megszerzésére hazánkban 
ilyen formában még nincsen lehetőség. Az 
ifjúsági képzési központ mindezek mellett 
találkozási pontja egész Európából érkező 
fiataloknak, így a nemzetközi és interku-
lturális párbeszéd fontos helyszínévé válik 
egyúttal. A rendszerváltás témáját a szóban 
forgó projektfilmek, múzeumlátogatások 

(Stasi-múzeum, DDR-múzeum), tematikus 
idegenvezetés, helybeliekkel való interjú-
zások és közös beszélgetések segítsé-
gével hozta közelebb a fiatalokhoz, akik 
nagyrészt már a berlini fal leomlása utáni „új 
generáció” tagjainak mondhatják magukat.
A pécsváradi résztvevők nagy lelkese-
déssel vettek részt az amúgy igen feszített 
programban, melyben német nyelvtudásuk 
aktivizálására és a részben már elsajátított 
videotechnikai ismereteikre is szükségük 
volt. A végeredmény is igazolja, hogy sem a 
kommunikációs nehézségek, sem a 
gyakorlati ismeretek nem jelentettek 
különösebb akadályt: a projekt végére 
sikeres csapatmunkával, néhány napos 
rekordteljesítménnyel sikerült csoporton-
ként 1-1 videót elkészíteni a rendszer-
váltás, valamint a ’DDR-Zeit’ témájához 
kapcsolódva. A kisfilmekben a Weimar-
közeli Zwickau-ban gyártott, egykor óriási 
népszerűségnek örvendő Trabant (magyar 
csúfnevén “szappantartó”, a német 
köznyelvben “Rennpappe”) mellett kedvelt 
motívum volt még a nyolcvanas évek 
lázadó punk-szubkultúrája is - mindezek a 
témák kétségtelenül a két ország ’közös 
nyelvének’ is tekinthetők. A nyelvi 
távolságok áthidalását délelőttönként rövid, 
ám népszerű magyar nyelvoktatással is 
próbálták segíteni a pécsváradi résztvevők.
A németországi együttlét természetesen 
nem merült ki a csoportmunkák elkészíté-
sében – melyeket minden egyes nap 
izgalmas csapatépítő játékok vezettek fel -, 
a helyi és a német fiataloknak egyaránt 
alkalmuk nyílt egy játékos városi rally-n 
részt venni. Így megismerhették a tíz évvel 
ezelőtti Európa Kulturális Fővárosát, a 
találkozónak otthont adó Weimart is, ami 
nem mindennapi kulturális örökséggel és 
pezsgő élettel büszkélkedhet. Goethe és 
Schiller életének fontos állomása, a 
“Bauhaus” városa mellett a pécsváradiak a 
németországi utazás során Drezdában, 
Lipcsében és Berlinben is tehettek egy 
rövid kitérőt.
Ami a pécsváradiakat illeti, helyi szinten 
már érlelődik egy nemzetközi ifjúsági 
találkozó gondolata, melybe a közös 
ismerkedésbe, munkába és szórakozásba 
a tervek szerint városunk friss partner-
kapcsolatait is bevonná a lehetséges házi-
gazda, a Pécsváradi Ifjúsági Önko-
rmányzat, valamint Böröcz Lívia ifjúsági 
referens. A weimari workshop német 
fiataljai mindenesetre nem csak egy 
esetleges pécsváradi találkozón való 
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részvételi szándékukat fejezték ki, hanem 
saját bevallásuk szerint a pécsváradi 
fiatalokat megismerve sikerült felkelteni az 
érdeklődésüket Magyarország és a magyar 
nyelv iránt is. 
A projekt résztvevői: László Miklós, Knyúr 
Petra, Pongrácz Edina, Resszer István, 
Rosenberger Ramóna, Weisz Laura, Bayer 
Alexandra, Kim Kaiser, Lukas Metz, Miriam 
Günther Projekt-vezetők: Eric Wrasse, 
Böröcz Lívia Szak-mai vezető: Julio Cantos 
Együttműködők: Pécsváradi Ifjúsági 
Önkormányzat, Europäische Jugend-
bildungs- und Begegnungstätte Weimar
Finanszírozók: "Politische Bildung in 
Aktion" Bundeszentrale für Politische 
Bildung, Kinder und JugendPlan Thüringen

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Május 16-án részt vettünk MEOSZ Esély-
egyenlőségi Napján. Megnézhettük a 
REHA Hungary segédeszköz-kiállítását, 
egészségügyi gyorsteszteket csinál-
tathattunk, miközben a színpadon szín-
vonalas műsor szórakoztatta a részt-
vevőket. A nap fénypontja a 10. szüle-
tésnapját ünneplő Gördülő tánccsoport 
műsora volt.

Fotó: Bedő Júlia

30 éves jubileumát ünnepelte a Pécs-
váradi Női Kamarakórus

A Pécsváradi Női Kamarakórus 1978 őszén 
alakult meg - három évtizedes munkáját 
május 9-én ünnepelte meg a művelődési 
házban. Az alkalomra nemcsak a Zengő 
Énekkar alapító karnagya dr.Várnai Ferenc 
és a női kar alapítója Tóth Gézáné, Jutka 
kapott meghívást, hanem valamennyi volt 
kórustag is. Régi kapcsolat fűzi a kórust a 
Szigetvári Tinódi Vegyeskarhoz, akik nívós 
műsorral érkeztek az ünnepre.
A rendezvény a 30 év tárgyi emlékeiből, 
megjelent médiatudósításaiból, fotóiból 
készült kiállítás megnyitójával kezdődött. 
Majd a színházteremben először a 

vendégek léptek színpadra, karnagyuk 
Vucskics Anett vezetésével. A házigazdák 
következtek dr. Kutnyánszky Csaba 
irányításával, aki 15 éve áll a kórus élén. Ő 
köszöntötte utolsó műsorszámuk előtt 
elődeit, a két egykori karnagyot, méltatva 
érdemeiket. Apaceller József, Pécsvárad 
Önkormányzata Kulturális Bizottságának 
elnöke szólt az elmúlt 30 évről, megemlítve 
a karra jellemző finom hangzást, a művek 
átélt megszólaltatást. Beszédében utalt rá: 
a közös éneklés nemcsak művészeti 
tevékenység, hanem fontos szerepe van a 
közösségi lét alakításában és helyi 
hagyományőrzésben. Hohmann István, 
Pécsvárad Város Alpolgármestere okle-
véllel és egy különleges „kódex” átnyújtá-
sával köszönte meg munkájukat, majd 
Bognár Gyöngyvérrel, a művelődési 
központ igazgatójával az alapítótagoknak  
nyújtott át emléklapot és emléktárgyat 
harmincéves tevékenységükért: Böröcz 
Sárának, Endrődiné Hornyák Máriának, 
Gál Lajosné Bayer Pannikának, Hauk 
Erzsébetnek és Kovács Józsefné, Pro-
hászka Erzsébetnek.
A vendégkórus (tavaly ünnepelték 130 éves 
fennállásukat!) nevében Vucskics Anett 
karnagy kívánt további eredményes 100 
évet a kórusnak. Az ünnepségen megjelent 
dr. Roisz Andrásné, a Baranya Megyei 
Kulturális és Idegenforgalmi Központ 
igazgatóhelyettese, aki ajándékával együtt 
elhozta Dr. Bokor Bélának, a központ 
igazgatójának elismerő oklevelét is. 
Kunváriné Okos Ilona, a Pécs-Baranyai 
Kórus- és Zenekari Szövetsége titkára is 
oklevéllel köszöntötte a kórust.
A kórusok műsora és az ünneplés után nem 
érte véget az este, a meghívott vendégek 
kellemes hangulatú vacsora során foly-
tatták a szigetvári kórus tagjaival a 
kapcsolatépítést, amely – mint általában -, 
közös énekléssel zárult.

Bognár Gyöngyvér
Fotó: Beck András

Virágosítás
Május 13-14-én földbe kerültek a lakosság 
aktív segítségével az egynyári növények: 
színes ágyások láthatók a főutcán az I. 
világháborús emlékműtől a könyvtárig, 
valamint a tavaly rendbe hozott Kossuth 
téren, és újra kihelyezték a virágtornyokat 
is. Különösen sokat segítettek ez 
alkalommal is az idősek (akikre eddig is 
mindig számíthattunk), valamint a BMÖ 
Általános Iskolájának diákja.
A növényeket az önkormányzat vásárolta 
meg, további gondozásukról pedig egy 
vállalkozó gondoskodik. Az ültetés, így 
majd az őszi átültetés is, azonban kö-
zösségi feladat, melyhez továbbra is 
számítunk a pécsváradiak segítségére. 
Kérjük továbbá, hogy vigyázzanak a 
növényekre, hiszen ezek mindannyiunk 
örömére díszítik városunkat!

Térrehabilitáció
Jól haladnak a munkálatok a kővályú 
környékén, a Szent Gellért és Mecsek-
környék utcák találkozásánál. Már új 

külsőben látható a forrás és az itató, 
megszépült a kereszt, elkészült a sze-
gélyburkolat. Néhány növény is a helyére 
került már, de június első felében már teljes 
szépségében pompázhat Pécsvárad 
legújabb parkja, mely egyúttal az egyik 
legősibb körzete a településnek.
A munkálatokhoz számos segítséget 
kaptak a szervezők: mind kétkezi munka, 
mind anyagai támogatás formájában. 
Mindkettőre nagy szükség volt és van, 
hiszen a pályázaton elnyert összeg szinte 
kizárólag a növénytelepítésre fordítható, 
illetve a pályázat feltétele a közösségi 
munka. A felújított teret június végén 
hangulatos ünnepség keretében adják át 
használóinak: lesz gyermekprogram, tánc 
és nóta több civil csoport fellépésének 
köszönhetően, a sakkozók „kemény 
csatában” avatják fel az új sakkasztalokat, 
de étel-ital is várja a vendégeket, akiknek 
még ekkor is lehetőségük lesz a felújítás 
támogatására: a Kreutz András által 
felajánlott pörkölt, vagy a kifejezetten erre 
az alkalomra sütött „kereszt-kalács” 
megvásárlásával még hozzájárulhatnak a 
költségekhez. Ekkor még a falapocskákat is 
megvehetik, melyek különösen nagy 
értéket képviselnek, hiszen a tér régi, soha 
többé nem látható arcát őrzik meg az 
utókornak. A délután egyúttal a köszönet-
nyilvánítás ideje is: rekonstrukciós mun-
kában résztvevők névre szóló meghívót 
kapnak és természetesen vendégül is látják 
őket a szervezők. Minden bizonnyal az 
egyik fénypontja lesz a programnak, amikor 
Antal Géza címzetes apát megáldja a teret.
A programot kötetlen beszélgetés és vidám 
muzsika zárja – akinek kedve van, táncra is 
perdülhet! Részletekért kérjük figyeljék a 
plakátokat!

A „Terülj-terülj asztalkám” pályázaton a 
Közösségi Kerekasztal 200 doboz 
konzervet és 100 liter üdítőt nyert a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesülettől, melyet a 
hátrányos helyzetű gyermekek gyermek-
napi programjához használhat fel. Ennek 
egy részét a szilágypusztai gyermekeknek, 
a többit a Dombay-tavi Gyermeknap 
rendezvényéhez ajánlották fel.

A Közösségi Kerekasztal legutóbbi 
összejövetelének a következő volt a 
témája: Gyermekeink szabadidejének 
hasznos eltöltése – mely példát adhat, 
nevelhet, személyiséget formálhat, kibont-
hatja a rejtett képességeket, tehetséget, 
közösséget építhet, a valahová tartozás 

Képünkön a jubiláló kórus 
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érzését erősítheti – mindezzel megelőzheti 
a (nagyvárosokban tömegével jelen lévő és 
településünkön már mutatkozó) devianciák 
terjedését. Az előkészítés során felmérték a 
városban jelenleg is kínálkozó lehető-
ségeket – s kiderült: van miből válogatni! Az 
is kiderült azonban, hogy ezek sokszor nem 
kellően propagáltak: kevesen tudnak róluk, 
ill. az anyagi-technikai háttér nem kellően 
biztosított. További problémát jelent, hogy a 
gyermekeknek csupán egy része – 20 %-ra 
becsülték – vesz igénybe rendszeresen és 
többféle kínálatot,  s bizony vannak, akiket 
a jelenlegi lehetőségek egyáltalán nem 
érnek el. Arra is fény derült, hogy mind 
ötletek, mind potenciális foglalkozás-ve-
zetők tekintetében vannak még tartalékaink 
– ezek kibontását, a fiatal nemzedék 
szolgálatába állítását is feladatul jelölték 
meg a résztvevők, ugyanígy az anyagi (és 
nemcsak pénzbeli!) háttér átgondolt és 
folyamatos biztosítását. Nemcsak elvi, de 
konkrét eredményei is vannak a találko-
zónak: már szerveződik például egy temp-
lomi gyermekkórus.
A téma fontossága okán a Közösségi 
Kerekasztal folyamatosan napirenden 
tartja a kérdést, minden új javaslatot, 
véleményt szívesen fogadnak be, igyekez-
nek a hiányosságokat kiküszöbölni, 
folytatják a párbeszédet az intézményekkel 
és az ifjúsági szervezetekkel, pályázati 
lehetőségeket keresnek stb. Nagyon 
fontosnak tartják a szülők bevonását a 
közös gondolkodásba, ezért a nyár 
elmúltával szülői fórumot szerveznek. Az 
érintettek, maguk a gyermekek-fiatalok 
megkérdezését is tervezik – kérdőivek, 
valamint a „kívánság-nap” szervezésével, 
melyben a jelenleg is működő szer-
vezetekre (PIFÖ, Tarkabarka Alapítvány, 
diákönkormányzatok, egyéb informális 
csoportok)  támaszkodnának.
A Közösségi Kerekasztal szívesen 
megismerné az Önök véleményét is – 
keressenek bennünket!
www.pv-kerekasztal.extra.hu    

SZELLŐ
Majális

Május elsejének előestéjén felelevenítettük 
a régi hagyományokat, ennek megfelelően 
a férfiak májusfát állítottak a Parti – Téren.
Május elsejére tervezett majálisunkat 
elverte az eső, de ez nem szegte 
kedvünket, ezért május 2-án még nagyobb 
lelkesedéssel tartottuk meg ünnep-

ségünket, ahol köszöntöttük az apákat és 
fiúkat. A délutánt szalonnasütéssel, 
futballozással töltöttük. Sötétedéskor meg 
gyújtottuk tábortüzünket, melynek lángjai 
mellett vidám nótákat énekeltünk. 

Május 3-án, Anyák napi ünnepséget 
tartottunk a helyi gyerekek részvételével, 
melyre szép számmal eljöttek szülők, 
nagyszülők és olyanok is, akiknek nem 
szerepelt hozzátartozója, de szívesen volt 
részese egy szép, színvonalas, olykor 
megható műsornak. Köszönjük a gyere-
keknek és felkészítőiknek a szép műsort, 
mellyel megajándékoztak bennünket!

NAGYPALL
Virágosítás
Május 7-én a helyi civil szervezetek 
közreműködésével a közterületeken 
elültettük az egynyári virágokat. A Nőegylet 
tagjai az emlékműnél (2. kép), az 
Asszonytornások a játszótérnél (1. kép), 
míg a Magyar-Német Klub a Petőfi utcai 
virágágyásokat készítette el (3. kép). 

ÓFALU
Új padok
Az Ófalu Baráti Köre Egyesület és az Ófalui 
Német Nemzetiségi Önkéntes Közhasznú 
Tűzoltó Egyesület külön-külön pályázott 
köztéri bútorokra. Mindkét pályázat sikeres 
volt, így 6 szép padot és hozzá illő 
szeméttárolót helyeztek ki a falu különböző 
pontjain. A pályázat önrészeként a két 
Egyesület társadalmi munkában elvégezte 
a padok alatti betonozást, majd a padok és 
szeméttárolók kihelyezését. Köszönjük 
mindazoknak, akik ezen a munkán részt 
vettek és „feláldozták” a vasárnapjukat.

Jubileumi ünnepségek
Immár 20 éves az Ófalu Baráti Köre 
Egyesület! Az Egyesület vette fel először a 
kapcsolatot a niederlibesbach-i Ungar-
freunde Verein tagjaival, majd Ófalu 
Önkormányzata és a német egyesület 
éppen 10 éve írt alá együttműködési 
megállapodást. A kettős évforduló kapcsán 
delegáció érkezik a faluba, aki a tervek 
szerint június 13-án a Falunapon is részt 
vesznek, közösen koszorúznak, majd 
másnap, 14-én együtt ültetik el az Emlékfát, 
amely mellett német vendégeink egy padot 
is elhelyeznek. (A Falunap részletes 
programját a 14. oldalon olvashatják – a 
szerk.)

Schmieder Valéria 

KÁTOLY

A felvétel a tavalyi eseményen készült

Pünkösd első napján hagyományőrző 
krályice járásra került sor. A horvát 
népszokás szerint a lányok gyönyörű 
népviseletbe öltözve járnak házról-házra 
jókívánságaikat énekelve.
Pünkösd hétfőn immár hagyományosan 
megrendezték a pincesori főzést és a 
kugliversenyt. Mindkét eseményről rész-
letesen beszámolunk következő szá-
munkban.

HIDAS
Toronyfelújítás és „állatvédelem” az 
evangélikus egyháznál
Hosszú várakozás után végre sort kerí-
tettek az evangélikus templom tornyának 
teljes felújítására. Nagy örömhír ez a 
híveknek és a hidasiaknak egyaránt, hiszen 
a templom az esőzések után folyamatosan 
veszélyben volt, a torony beázott és igen 
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rossz állapotba került.
A Püspöki Hivatal végül elrendelte a 
templomtorony teljes renoválását. Ez a 
munkálat, továbbá az imateremhez vezető 
ideiglenes rámpa felújítása még a napok-
ban is zajlik. Mindezek mellett a 
közeljövőben az épület környékét is rendbe 
teszik.
A történet érdekessége, hogy a templom-
torony évek óta egy ezüstbagoly család 
lakóhelyeként szolgál. A különleges lakók 
számára egy speciális fészket alakítottak ki, 
ahol élhetik mindennapjaikat. A templom 
gondnoka elmondta, külön öröm az, hogy 
végül nem kellett kiköltöztetni a baglyokat, 
hanem továbbra is a torony alatti kis 
otthonukban élhetnek.

Bérmálások és elsőáldozások a ka-
tolikus egyházközösségben
Április 26-án a szokásos, évente ismétlődő 
programra került sor a hidasi katolikus 
templomban, hiszen 14 bérmálkozó 
kaphatta meg a Szentlelket.
Két héttel később az elsőáldozás keretein 
belül hét gyermek részesülhetett először az 
Oltári Szentségben. 

Csendesnap a református gyüleke-
zetben
Fontos, hogy mindenki gondolkodjon el 
azon, hogy hol van, és megtaláltuk-e Isten 
által kijelölt helyünket. E mottó keretein 
belül zajlott az egyházmegyei Női Csen-
desnap Hidason. Az évente megrendezett 
esemény székhelye eddig mindig Pécsett 
volt, de tavasszal Hidast kérték fel, hogy 
szolgáljon a női csendesnap otthonául. A 
falut képviselve Boruss Mária, a helyi 
lelkipásztor vette kezébe az irányítást, s a 
rendezvényt a község egyik büszke-
ségében, az újonnan felépült református 
templomban bonyolították le. Ehhez 
hasonló lélek- és közösségépítő esemé-
nyeket a régi és új templomban egyaránt 
tartottak.

A nap témája egy székesfehérvári lelki-
pásztor, Bódás János versének egyik 

idézete volt:
„...Valahol rég… siess… keresd,
Ki van jelölve a helyed. Csak ott leszel az, 
aminek Isten szánt,
másként céltalan lesz az életed,
s a sors ekéje bármily mélyen szánt,
mag leszel, mely kőre esett.
… Cserép, melyben nem virít virág,
s nem veszi hasznát
sem az ég, sem a világ.” 

Az elmélkedések mellett két előadó, a 
budapesti dr. Horváth Erzsébet lelkipásztor 
és teológiai tanár, valamint Derencsényi 
Zsuzsanna, református egyházkerületi 
diakóniai szakelőadó is megszólalt. Utóbbi 
előadásának címe: Helyemre állított az 
isten a diakóniában.
A nap folyamán a 200 fős közösség előtt két 
bizonyságtétel is történt. Varga Ernőné 
Dévai Zsuzsanna témája „Hogyan állított 
helyemre az Isten”, míg Balogh Ferencné 
témája a következő volt: „Asszonyok helye 
a templomunk építésénél”
A záró áhítatot Szénási János, Pécs város 
kertvárosi lelkipásztora tartotta.
A gyülekezet nagy odaadással készülődött 
erre a jelentős napra. Az egyházmegye 
minden gyülekezetéből érkeztek, akiket a 
helyiek az egyik hidasi étterembe invitáltak 
egy ebédre.
Csupa pozitív visszajelzés, szeretetteljes 
vendégfogadás jellemezte a csendes-
napot.  Ami a falu számára is nagyon 
fontos, ez alkalom aztán sokan láthatták a 
hatalmas, frissen felszentelt templomot.

A környék egyik látványossága, az új 
református templom.

MARTONFA
Győztes vadászkürtös

A martonfai Hock Norbert 5. oszt. tanuló a 
Mohácson megrendezett Baranya Megyei 
Vadásznapon első helyezést ért el a 
vadászkürtösök versenyén. Gratulálunk és 
további sok sikert kívánunk!

BERKESD
Hősök Napja

Berkesden az I. és II. világháborúban 
elesettek emlékművénél május 25-én 
tartottuk a Hősök Napja alkalmából 
szervezett megemlékezést. Az ünnep-
ségen a települési és a Német Kisebbségi 
önkormányzat helyezte el az emlékezés 
koszorúit. A Hősök Napját minden évben 
megünnepeljük Berkesden. A településen 
sok ember él, akiknek felmenő családtagjai 
estek a háborúk áldozatául. Az ünnepségre 
az általános iskola tanulói is ünnepi 
műsorral készültek.

A torony átadására szeptemberben
kerül sor. 

K Ö Z Ö S S É G I  É L E T
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Majális időseknek
Május 21-én a Berkesdi Idősek Nap-
közijének gondozottai és dolgozói majálist 
tartottak a berkesdi horgásztónál. Az egész 
napos szabadban töltött programon nagyon 
jól érezték magukat az idősek, ezért 
elhatározták, hogy a következő hónapban 
is szerveznek hasonló kirándulást. Az 
elmúlt évben pályázati támogatással 
szervezett Senior Sport program keretében 
megszokott programokat is önszor-
galomból tovább csinálják az idősek. Heti 
egy délután gyógytorna foglalkozást 
tartanak a művelődési házban, kéthetente 
házhoz jön a masszőr az idősek napközi 
otthonába a gyógymasszázs igénybe-
vételének biztosítására. Azok, akik a 
programon belül megtapasztalhatták a vízi 
gyógytorna jótékony hatását, heti egy 
alkalommal továbbra is járnak a pécsváradi 
uszodába gyógytornára. Pécsváradra az 
önkormányzat kisbusza téritésmentesen 
szállítja az időseket tornázni.  
 

MECSEKNÁDASD
Virágosítás

Mecseknádasd település a tavasz folya-
mán „kivirágzott”. A vásárolt virágokat 
(jegecske, verbina, pistike, estike, petunia) 
a helyi nyugdíjasok ültették el a falu 
virágládáiban. A településszépítésen 
dolgozó helyiek évek óta jelentős munkát 
fektetnek a virágosításba, illetve a 
környezet tisztán tartásába.

Adj vért, életet adsz!

2009. augusztus 6-án, 
csütörtökön, 9-13 óráig 

Véradás 
a  Fülep Lajos Művelődési 

központban 
(Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.)

SZENT ISTVÁN NAPOK
2009. augusztus 3-29.

(helyszín: a külön nem jelzett napokon a Pécsváradi Vár) 

3. hétfő 
20.30 Molnár Ferenc - Kocsák Tibor-Miklós Tibor: A vörös malom  - a budapesti 
Körúti Színház előadása
(esőnap: augusztus 4.) 
6. csütörtök 
19.00 Pécsváradi Big Band koncertje 
vendég: Harkány Big Band 
7. péntek 
19.00 „Kerek egy esztendő”
Az év jeles hónapjainak szokásait mutatják be a környék hagyományőrző táncosai és 
zenészei 
8. szombat 
13.00-17.00 Gyermek- és Ifjúsági Nap a Várkertben
19.00 Jótékonysági koncert a református templom orgonájáért
(helyszín: református templom) 
9. vasárnap
20.30 Babás-szerkövek  táncjáték a Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház 
előadásában
(esőnap: augusztus 10.) 
11. kedd
Howard Lindsay  Russel Crouse  Richard Rodgers  Oscar Hammerstein: A 
muzsika hangja  musical a veszprémi Pannon Várszínház előadása
(esőnap: augusztus 12.) 
13. péntek 
Pozsgai Zsolt: Janus c. történelmi abszurd
(esőnap: augusztus 14.) 
14. szombat - 15. vasárnap 
„A pécsváradi Szent Benedek rendi monostor szerepe a pécsi püspökség 
létrejöttében” történelmi konferencia a Pécsváradi Várbaráti Kör szervezésében 
A konferenciához kapcsolódó fotó-, rajz-, dokumentumkiállítás
A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 felvezető évének programja 
15. vasárnap 
20.30 A Jud-Rom Gipsy-Klezmer Band koncertje
Közreműködik Dunai Tamás színművész 
16. vasárnap
Tamási Áron: Énekes madár - székely népi játék a budapesti Turay Ida színház 
előadása
(esőnap: augusztus 17.) 
18.kedd 
17.00 „Spätschoppen” Német Nemzetiségi Mulatság a Szentháromság téren 
19. szerda 
16.00 Ünnepi önkormányzati ülés 
18.00 UniCum Laude koncert 
20.30 Bikini együttes koncertje 
20. csütörtök 
9.00 Ünnepi mise a Nagyboldogasszony templomban 
10.00 Koszorúzási ünnepség 
15.00 IV. Nemzetközi Fúvós Találkozó megnyitója 
16.00 Műsor, majd utcabál a Szentháromság téren 
22. szombat 
Kígyós Emlék Kör találkozója 
19.00 Jótékonysági koncert a katolikus templomban 
29. szombat 
Kiálts a szeretetért-musical Teréz anya életéről a PIK Szivárvány Musical 
Stúdiójának előadásában a művelődési központban

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Információ:
Fülep Lajos Művelődési Központ
Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Tel.: (72) 465-123
www.pecsvarad.hu
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ERDŐSMECSKE
2009. augusztus 15-én, szombaton kerül 
sor a VI. Elszármazottak Találkozója 
Erdősmecskén, majd másnap, augusztus 
16-án a Branauer Stimmungsparade 
megyei rendezvényének lehetnek ven-
dégei a német nemzetiségi kultúra 
kedvelői. A rendezvények fő szervezője az 
Erdősmecskei Német Önkormányzat.

NAGYPALL
Falunap és a IV. Pogácsafesztivál
Nagypall Község Önkormányzata 2009. 
július 4-5-én rendezi meg a hagyományos 
Falunapot és a IV. Pogácsafesztivált. A 
rendezvény költségeihez támogatást 
nyertünk el az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program keretein belül meghir-
detett vidéki rendezvények pályázatán. A 
két napos rendezvény ideje alatt kulturális 
programokkal, pogácsasütő és gulyásfőző 
versennyel, bállal, tűzijátékkal, értékes 
tombolanyer-eményekkel várjuk az 
érdeklődőket. A részletes programról a 
www.nagypall.hu  honlapunkon tájékozód-
hatnak.

PÉCSVÁRAD
Június 11- én, 17 órakor tartja a Zeneiskola 
tanévzáró hangversenyét a művelődési 
központ színháztermében. Másnap június 
12-én, 17 órától pedig a Táncévzáró 
bemutató előadásra kerül sor. Minden 
muzsika- és tánckedvelőt szeretettel vár-
nak! 

Mozgáskorlátozottak  Egyseülete prog-
ramjai: Fogadónap: június 18., 9-12 óráig 
és július 7., 4-15 óráig
Klubnap: július 7.,15 órától
A vezetőségi ülésre a július 7-én, 13 órakor 
kerül sor.

IX. Ifjúsági Fesztivál
2009. július 17-18., szokás szerint péntek-
szombaton rendezi meg a IX. Ifjúsági 
Fesztivált a PIFÖ. A programban ismét lesz 
sok zene, koncert, a sportversenyek sem 
maradnak el és természetesen gondolnak a 
fiatalabb korosztályra is, őket kézműves 
foglalkozások, játékok várják. Részletekről 
a plakátokon ill. a www.pifo.hu honlapon 
tájékozódhatnak.

MARTONFA
Június 27-én, szombaton kerül sor az idei 
Falunap megrendezésére. Az immár 
hagyományos programban vidám sportver-
senyekre és közös főzésre hívják a 
település apraját-nagyját. A színes napot 
bál zárja, ahol a Tóth-duo muzsikájára 
rophatják a táncot.

PUSZTAKISFALU
Emlékünnepség
2009. június 20-án Emlékünnepséget 
tartanak a Lovászhetényhez tartozó, 
egykor önálló településen. A délután 4 

órakor kezdődő programban először 
ünnepi szentmisét mutat be Straub Ádám 
véméndi plébános, majd kis ünnepség 
keretében, melyen a pécsváradi diákok 
adnak műsort, emléktáblát avatnak és 
áldanak meg a templom falán. Az 
emléktábla a II. világháború hallottainak állít 
emlékét. 16 nevet olvashatunk a táblán, a 
kis falu akkori lakosságának jelentős 
hányadát.
Az emléktábla elhelyezését Kruckenberger 
János kezdeményezte, aki jelenleg 
Pécsváradon él, de pusztalkisfalui szüle-
tésű. Mint elmondta, nem először fogott 
hozzá a szervezéshez, már a 90-es évek 
végén is próbálkozott, akkor sikertelenül. 

Hagyomány és megújulás 
Újra lesz kakasverés Óbányán 

októberben! 
DE MÁSKÉPP! 

Ehhez a július 4-én tartandó
Óbányai Fazekas-kiállítás és 

Helytörténeti Gyűjtemény napján 
AGYAGKAKAS-készítő versenyt 

tartunk! 

A versenyen bárki részt vehet, aki 
tehetséget érez egy gyönyörű kakasfej 
megformázásához! 
A versenyre június 26-ig lehet 
benevezni a következő postacímre 
küldött levélben: 
Óbányai Német Olvasókör Egyesület
7695 Óbánya, Fő u. 20. 
A levélben írja meg nevét, életkorát, 
lakcímét, elérhetőségeit.
Nevezési díj: 1000 Ft, melyet 
személyesen vagy postán kell eljuttatni 
szintén június 26-ig az egyesület fenti 
címére. 

Óbányai Fazekas-kiállítás Napja
2009. július 4-én, szombaton

 
Hagyománymegújító kézműves-
foglalkozással ünnepel a 12 éves 
Óbányai Fazekas-kiállítás és 
Helytörténeti Gyűjtemény! 
Július 4-én 13 -17 óráig tart az 
agyagkakas-formázás a kiállítás 
épületének udvarán, a Fő utca 70. szám 
alatt (nagy meleg ill. rossz idő esetén a 
kultúrházban)
18 órakor eredményhirdetés 
Az 5 legszebb kakasfej készítője 
jutalomban részesül! 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Az agyagkakas-verésre október 19-
én, az óbányai Vendel-napi Búcsú 
ünnepi programja után kerül sor, 
melynek részletes ismertetését 

később tesszük közzé. 

15. FALUNAP ÉS SÓSKLIFLI 

FESZTIVÁL, ÓFALU

 2009. JÚNIUS 13-14.

 

Június 13. Szombat

FALUNAP

14.30 óra Német nyelvű szentmise.

A mise után a Világháborús emléktábla 

koszorúzása

16 órától Kulturális program, melyben 

fellépnek:

Mecseknádasdi Német Nemzetiségi 

Fúvós Zenekar

Ófalui óvodások 

Ófalui zeneiskolások

Ófalui Ifjúsági Tánccsoport

Ófalui Kórus

Hosszúhetényi tánccsoport 

19 órakor Tombola

20 órától Utcabál  - zenél az Unterrock 

zenekar

22 órakor Tűzijáték

Június 14. Vasárnap

SÓSKIFLI FESZTIVÁL

Az idén nem tervezünk versenyt. 

Minden résztvevő, aki elhozza frissen 

sült kiflijét, emléklapot kap. A kifliket a 

műsor alatt a nézők megkóstolhatják, 

elfogyaszthatják.

15 órakor Emlékfa ültetés a német 

vendégeinkkel

15.30 órától Kulturális program, 

melyben fellépnek:

Mázai Bányászfúvós Zenekar

Stílus Határok Nélküli Egyesület műsora 

(Hachner Róbert - Millich József és 

családjaik zenés műsora.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Most már harmadszor vette kezébe az 
ügyet: elhatározta, véghez is viszi, hiszen 
ezzel bátyja emléke előtt tiszteleg. 
Nemcsak kezdeményezője-szervezője, 
hanem finanszírozója is a tábla-elhelyezés-
nek. Sok segítséget kapott Lászlóné Auth 
Máriától, akinek pedig nagybátyja nem 
térhetett haza a háborúból. Kruckenberger 
János még a templom vakolatfelújítását is 
elvégezte volna, de nagy örömére Kapoli 
Mihály polgármester azonnal vállalta  a 
feladatot.
Szeretettel várnak minden érintette, egykori 
pusztakisfaluikat, rokonokat és leszárma-
zottakat az emlékünnepségre 2009. június 
20-án, 16 órakor.

P R O G R A M A J Á N L Ó
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PÉCSVÁRAD
Női Kézilabda NB II.
Bajnoki mérkőzések eredményei: Pécs-
várad-Szentlőrinc 26-24; Szigetvár- 
Pécsvárad 15-3 Selly-Pécsvárad 17-21.
A szakosztály új játékost igazolt: Muthig 
Viktória a PEAC játékosa volt.
A bajnokságban még egy mérkőzés van 
hátra: a tabellát vezető Beremend csa-
patával idegenben.
A Sellye elleni győzelemmel már biztossá 
vált, hogy Pécsvárad csapata a bajnokság 
bronzérmese.
Köszönjük szurkolóinknak, hogy támo-
gatták a csapatot a vidéki mérkőzéseken is! 

Hódosiné Vadász Ildikó

Kézilabda utánpótlás
Serdülő csapatunk a 3. helyen végzett a 
középiskolai bajnokságban.  
Közelmúltban két tesztmérkőzést is 
játszottunk, eredményeik: 
Kocsola-Pécsvárad: 18-39 és Tolna ifi - 
Pécsvárad: 19-38
Csapatunk 2009. május 29  június 1. között 
részt vesz a Kalocsán megrendezett X. 
Pünkösd Kupán.

Valentai Csaba edző
A csapat mindössze 1 éve alakult, ennek 
ismeretében a középiskolai bajnokságban 
elért harmadik helyezés különösen szép 
eredmény! Gratulálunk a csapat tagjainak 
és az edzőnek!    - a szerk.

Labdarúgás
Részben befejeződtek az iskolai és 
egyesületi versenyrendszerek tavaszi 
fordulói. 
Az egyesületi (NUPI) versenyek kozár-
mislenyi fordulóin bebizonyosodott, hogy a 
sportiskolákkal csak úgy tudjuk felvenni a 
versenyt, ha több edzést biztosítunk 
tanulóinknak, és ők rendszeresen járnak is 
ezekre. 
A diákolimpián a három korcsoportból kettő 
körzeti győztesként bejutott a pécsi városi 
elődöntőbe, de a döntőbe jutás már nem 
sikerült. Kiemelkedően szereplő játékosok 
az I. korcsoportban Kelemen Róbert, Poller 
Péter, Matesz 
Kornél, Virág Ferenc. A III. korcsoportos 
csapatunk az elődöntőben második 
helyezést ért el, így nem jutott a döntőbe. A 
csapat legjobbjai Becker Norbert, Kisföldi 
Dávid, Kungl Ádám és Spannenberger 
Máté voltak.
Az MGYLSZ körzeti fordulóit az I. 
korcsoportban megnyertük, a megyei döntő 
május 28-án lesz Kozármislenyben.

Úszás
A Kistérségi Aquatlon Versenysorozat 
első fordulóját idén először rendezik meg, 
melynek résztvevői a pécsváradi, 
magyarszéki, hosszúhetényi és bikal-
egyházaskozári általános iskolák tanulói. A 
versenyek úszásból és futásból állnak, és 
három fo rdu lóban,  Pécsváradon,  
Hosszúhetényben és Bikalon zajlanak 
majd. A nyitóverseny Pécsváradon lesz, 
május 30-án, szombaton. 

Gelencsér János

HIDAS
A Benedek Elek Általános Iskola sport-
eseményei
Szagos siker a teremhoki kupán!
Egyre népszerűbb az új ütős labdajáték, a 
floorball (teremhoki) a hidasi Benedek Elek 
Általános Iskola diákjai között. A jégko-
rongra emlékeztető, de a tornateremben 
egyszerű sportruházatban űzhető sport-
ágban május közepén iskolai bajnokságot 
is rendeztünk. A felső tagozatosokból 7 
csapat nevezett be, akik fiúkból és 
lányokból vegyesen formálódtak. A bajnoki 
címet végül a „Büdi FC” floorball csapata 
szerezte meg a „Black Boys” és a 
bronzérmes „Detroit Red Wings” előtt. A 
dobogóról lemaradt csapatok alsóházi 
rájátszásban döntöttek a további helye-
zésekről: 4. Űrlignitek, 5. Támadó vad-
kanok, 6. Veszett kutyák, 7. Hidas City. A 
házi bajnokság 11 meccsén összesen 56 
gól született, a gólkirályok holtversenyben 
Horváth Cristopher és Feleki Patrik lettek 
(7-7 góllal), a gólkirálynő Kapronczai Ágnes 
(3 góllal) lett.
A győztes csapat tagjai: Palkó Bence, 
Szabó Krisztián, Feleki Patrik és Horváth 
Cristopher voltak, de mellettük jó 
teljesítményt nyújtott Klung Péter, Gieth 
Dániel, Erdős Máté, Nyisztor Attila, Molnár 
László és Koch Barbara is. 

Büntetőkirályt és királynőt avattak!
Évek óta szokás, hogy a hidasi iskolában 
gyereknap környékén rendezzük a lányok 
büntetődobó és a fiúk büntetőrúgó 
versenyét. Ezeken összesen 27 felsős 
tanuló indult el, a kapuban pedig Kap-
ronczai Ágnes és Balog Bence védték a 
heteseket. A lányoknál Schäffer Éva 
(6.oszt.) lett a „büntetőkirálynő”, megelőzve 
Győri Kingát (8.oszt.) és a dobóként is részt 
vevő Kapronczai Ágnest (6.oszt.). A fiúknál 
Balog Bence (8.oszt.) nyert hibátlan 
teljesítménnyel -  jól rúgott és jól is védett - , 
a második Klung Péter (5.oszt.), a harmadik 
pedig Piczek Krisztián (5.oszt.) lett. 

Sulimpia: a mi olimpiánk!
Idén másodszor kerül megrendezésre a 
tavaly is nagysikerű Sulimpia a hidasi 
Benedek Elek Általános Iskolában. A 
jelentkezők között a testnevelés és sport 
területének legjobbjai (legügyesebb, leg-
lelkesebb és legbátrabb diákjai) szere-
pelnek, akik két nap alatt 10 verseny-
számban mérik össze tudásukat. A próbák 
között gimnasztikai és torna gyakorlatok, 
illetve atlétikai ugró, dobó és futószámok 
szerepelnek egymás után, ahol a ver-
senyzők teljesítményükért folyamatosan 
pontokat gyűjtenek. A második nap záró 
versenye, előtt az elért pontokat másod-
percekké alakítjuk s ezekkel az időkülön-
bségekkel rajtolnak a gyerekek a tizedik 
próbán, azaz a hosszútávfutáson. A cél-
baérkezés sorrendje így az egész Sulimpia 
végső sorrendjét mutatja meg. Tavaly Sági 
Miklós lett a fiúk, Schäffer Éva pedig a 

lányok sulimpiai bajnoka. Közülük Sági már 
nem védheti meg címét, hiszen kiballagott 
intézményünkből, de várhatóan így is több 
tucat diák indul versenybe a díszes 
serlegért és az érmekért. 

MECSEKNÁDASD
A Liszt Ferenc ÁMK Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
sporthírei
Grénus Gréta 6. osztályos tanulónk a 
kisiskolák atlétika megyei döntőjén II. 
helyezést ért el, így az országos döntőbe 
jutott.  
A kisiskolák megyei atlétika leány csapata 
III. helyezést ért el. A csapat tagjai: Gyenis 
Alexandra, Fridrich Vivien, Grénus Gréta, 
Werb Edina, Kozsán Vivien, Kapoli Kinga. 
Május 20-án iskolánk volt a helyszíne a 
kisiskolások megyei leány kézilabda 
döntőjének. A hat csapat részvételével 
vívott döntőt iskolánk csapata nyerte, így 
jogot szerzett hogy képviselje megyénket 
az országos döntőn, melyet június 19-21. 
között Miskolcon rendeznek. A csapat 
tagjai: Gyenis Alexandra, Gyenis Patrícia, 
Gyenis Zsanett, Grénus Gréta, Werb Edina, 
Kozsán Vivien, Lehoczki Fanni, Mezey 
Sára, Gebhardt Laura, Teimel Sabine és 
Ruppert Blanka voltak. 
Gratulálunk mindannyiuknak!

ÓFALU
Foci Kupa 
A tervek szerint az idei Foci Kupát 
2009.június 27-én, szombaton rendezzük 
meg az ófalui focipályán. Várjuk a csapatok 
jelentkezését a megszokott elérhetősé-
geken!

Fekvenyomó Diákolimpia 

Döntő  2009.Budapest

VI. Korcsoport, 67,5 kg kategóriában az 

első helyezést egy pécsváradi, 17 éves 

lány, Hódosi Viktória 17 éves szerezte 

meg, aki egyben Magyar Bajnok, és a 

Barcsi VSE versenyzője! 

A Felnőtt Erőemelő Csapatbajnokságon 

szintén Budapesten II. helyezett lett.

 

A Magyar Erőemelő Szövetség 

nevezése alapján az I. Ifjúsági és 

Junior Fekvenyomó 

Világbajnokságon, melyet  Pilsenben 

(Csehország) rendeznek meg 2009. 

július 1-4. között Hódosi Viktória is 

képviseli Magyarországot, Pécsváradot.

Az eredményes sportoló olyan állandó 

szponzorokat keres, akiknek 

segítségével biztosított lehetne további 

sportkarrierje.
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2009.  június

Tanulási lehetőség 16. életévet betöltött tanulók és 
felnőttek részére a II. Béla Középiskola épületében!

2009. szeptemberétől ismét indítjuk
esti gimnáziumi osztályunkat. 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik esti tagozaton 
szeretnének tanulni,

előfeltétel min. 8 általános bizonyítvány. 
Lehetőség van arra hogy bármely középiskolában 

megkezdett és bizonyítvánnyal igazolt tanulmányaikat 
beszámítsuk és így felsőbb évfolyamba soroljuk a 

jelentkezőt.

2009 szeptemberétől OKJ-s szakképző évfolyamokat 
is hirdetünk a következő feltételekkel:

  
SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, -KARBANTARTÓ

OKJ 33 523 01 1000 00 00  
2 éves iskolarendszerű emelt szintű képzés a 11. és 12. 
évfolyamon.
Tagozat: esti.
Szükséges előképzettség: tizedik évfolyam elvégzése.
Szakmai előképzettség: -
Bizonyítvány: szakmát adó (OKJ).
Képzés ára: 0 Ft bizonyos feltételek fennállása esetén; 
egyébként 80.000 Ft/félév + 15.000 Ft vizsgadíj.
 

Számítógéprendszer-karbantartó
OKJ 54 481 03 0010 54 05

(INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA)
2 éves iskolarendszerű emelt szintű képzés a 13. és 14. 
évfolyamon.
Tagozat: esti.
Szükséges előképzettség: érettségi vizsga.
Szakmai előképzettség: -
Bizonyítvány: szakmát adó (OKJ).
Képzés ára: 0 Ft bizonyos feltételek fennállása esetén; 
egyébként 80.000 Ft/félév + 15.000 Ft vizsgadíj. 
 

Szociális gondozó és ápoló
OKJ 33 762 01 0010 33 02  

2 éves iskolarendszerű alapszintű képzés a 11. és a 12. 
évfolyamokon.
Tagozat: esti.
Szükséges előképzettség: 10. évfolyam elvégzése.
Bizonyítvány: szakmát adó (OKJ).
Képzés ára: 0 Ft bizonyos feltételek fennállása esetén; 
egyébként 80.000 Ft/félév + vizsgadíj. 
 

Panziós, falusi vendéglátó
OKJ 31 812 01 0000 00 00

2 éves iskolarendszerű középfokú képzés a 11. és 12. 
évfolyamon.
Tagozat: esti.
Szükséges előképzettség: nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.
Bizonyítvány: szakmát adó (OKJ).
Képzés ára: 0 Ft bizonyos feltételek fennállása esetén;
egyébként 80.000 Ft/félév + vizsgadíj. 
 
Érdeklődni és jelentkezni 2009. június 30-ig 
mindennap az iskolában dr. Fenyvesi Jánosnénál,  
telefon 30/474-5784

A II. Béla Középiskola (Pécsvárad)
?kémia-bármely szakos középiskolai tanárt

?műszaki tanárt (gépész) keres.
 Érdeklődni:

72/465-030 és a  email-
címen lehet.

titkarsag@bela2.sulinet.hu

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt a 
fazekasbodai falunapra

Úrnapján, 2009.június 14-én
Helyszín: Fazekasboda kultúrház

Megnyitó: Gál Zoltán polgármester

Programok
09:00   Sportprogramok, gyermekműsorok

14:00   Németnyelvű szentmise
Úrnapi fúvószenekari körmenettel

15:30   Emlékpark-avatás
16:00   Az unterschleißheimi kiállítás megnyitása

Vendégünk: Wolfgang Christhoph
16:30  Zenei programok, nemzetiségi műsorok

Szervezők:
Fazekasboda Község Önkormányzata
Fazekasboda Német Önkormányzata

 


