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Tisztújítás a Többcélú Kistérségi
Társulási Tanácsban

Legutóbbi 2010. január 14-én megtartott Társulási ülés napi-
rendjében a tisztújítás kereteiben a Kistérségi Társulás elnököt 
és alelnököket választott. A Tanács egyhangú szavazás mellett a 
Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás elnökének dr. Wekler 
Ferencet, Mecseknádasd polgármesterét, alelnökeinek dr. Bíró 
Ferencet, Pécsvárad polgármesterét és dr. Szelle Tibor, Hidas 
polgármesterét választotta meg. 

Sikeresen zárult az Önkormányzati Minisztérium által finanszírozott Közösségi Autó-
busz beszerzési pályázat. Az IVECO típusú, 16+1 fős kisbuszt 2010. január 12-én vet-
te át a Kistérség képviselője. 

Emléktáblát avattak 
Berkesden
A Berkesdi Fekete István Általános Iskolában 
- születésének 110. évfordulója alkalmából - 
felavatták az iskola névadójának, Fekete Ist-
vánnak az emléktábláját. Az ünnepség alkal-
mából a tanulók Fekete István munkásságá-
hoz kapcsolódó alkotásaiból kiállítást és Fe-
kete István Értő-olvasó Verseny is rendeztek. 
A beszámolót a 10. oldalon olvashatják.

Videcz Ferenc:
NATURA  REGNANS 
(Részlet)

TÉL
 
Fehér ködhajók úsznak lenn a völgy-
ben,
A fenyves sávja nagy, kéklő sziget.
Szelíd a csönd. Egy karnyújtásra tő-
lem
Cinke cippogta el a féltízet.
 
 
Hideg pasztellszín díszletek között
A havas Zengő halkan orgonál.
Néhány akkordja belém költözött;
Körbefont sok-sok emlék-pókfonál.
 
 
Indulnom kéne a hétköznapokba,
Nem csodát várnom, elmémben va-
cogva;
Rég elpihent az erdő vadja már.
 
 
Mennék, de állok csöndgúzsba kötöt-
ten.
Lesem, mikor szabadul ki fölöttem
A felhőkből elvágyó fénysugár.

Megjelent a 2010. évi
falunapi rendezvények

szervezésére kiírt pályázat!

Pályázni lehet hagyományőrző vagy ha-
gyományteremtő, kulturális, zenei, nép-
zenei művészeti, szakmai és szórakoz-

tató rendezvényekkel, melyek 2010. 
május 15. és 2010. december 31. kö-

zött
valósulnak meg.

Beadási határidő: 2010. február 26.

Részleteket és minden egyéb tudnivalót 
a 4. oldalon találják.
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Társulás hírei

Pécsváradi
Többcélú Kistérségi
Társulás
Munkaszervezete 
Közmunkaprogram 2010 
 
Az elmúlt év végén már tájékoztattuk Ol-
vasóinkat, hogy a Pécsváradi Kistér-
ség beadta pályázatát a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium által kiírt té-
li-tavaszi közmunkaprogramjára, amely-
lyel 34 fő közmunkást 10 településen 
(Apátvarasd, Erdősmecske, Erzsébet, Hi-
das, Mecseknádasd, Nagypall, Óbánya, 
Ófalu, Pécsvárad, Szilágy) tudunk alkal-
mazni 2010. január 15-től június 15-ig. A 
programban regisztrált álláskeresők és 
rendelkezésre állási támogatásban része-
sülők vehetnek részt. A támogatás fedezi 
a közmunkások bérköltségét és a munká-
hoz - a települések által igényelt - eszkö-
zöket is. Az elnyert összeg 18.803.150 Ft. 
A munkavégzés a következő területeken 
zajlik: Belterületi utak és környezetének 
karbantartása; Házi segítségnyújtás; Te-
lepülés-üzemeltetés, tisztasági feladatok, 
hulladékgyűjtés, parkfenntartás; Kegyeleti 
helyek és környezetük rendbetétele.
A közmunkaprogram segítségével a térsé-
günkben élő munkanélküliek állás és kere-
seti lehetőséghez jutottak. Munkájukkal a 
települések környezete rendezettebbé vá-
lik, a lakosság életminősége javul.
Alkalmazottainknak jó  munkát kívánunk! 

Jubileumi előkészületek a 
Míves Tojás Múzeumban

Tíz évvel ezelőtt, Virágvasárnapon 
nyílt meg a díszített tojások állandó ki-
állítása, a Míves Tojás Múzeum. 

A jubileum alkalmából felfrissítik, át-
rendezik és részben kicserélik a kiállí-
tás anyagát. A többi között bemutatás-
ra kerülnek Győrffy István XVIII. szá-
zadi színes mintagyűjteménye alapján 
újra alkotott hímes tojások is. 

Az átrendezésre február 20-25. kö-
zött kerül sor. 

Ezúton is tájékoztatjuk a közönséget, 
szíves elnézésüket kérve, hogy a jel-
zett időszakban a múzeum nem láto-
gatható.

Százmilliárdok a vidék fejlesztésére - 
évértékelés
Miként hasznosulnak a különböző jogcí-
mek nyertesei részére kiutalt milliárdok? 
Dr. Forgács Barnabás, a Földműve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
(FVM) közösségi ügyekért felelős szakál-
lamtitkára értékeli az évet.
- A megnyitott intézkedések és a beérke-
zett támogatási kérelmek száma, a meg-
ítélt támogatások és a kifizetések nagy-
ságrendje alapján elmondhatjuk, hogy si-
keres volt az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program (ÚMVP) 2009-es éve 
– így összegzett dr. Forgács Barnabás, 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium (FVM) közösségi ügyekért fele-
lős szakállamtitkára, majd rátért arra, hogy 
miként hasznosulnak a különböző jogcí-
mek nyertesei részére kiutalt milliárdok.
Az ÚMVP idei végrehajtása során folyta-
tódtak a 2007 óta megnyitott jogcímekhez 
kapcsolódó kifizetések, számos korábbi 
támogatási forma vált ismételten elérhető-
vé a fejleszteni kívánó gazdálkodók szá-
mára, valamint új intézkedéseket is meg-
hirdetett 2009-ben az ÚMVP Irányító Ha-
tósága. 
A szakállamtitkár tájékoztatása szerint az 
ÚMVP I. tengelyében – ami a magyar me-
zőgazdaság technológiai korszerűsítését, 
versenyképességének fokozását szolgál-
ja – 2007-től ez év decemberéig összes-
ségében csaknem 45 ezer támogatási ké-
relmet nyújtottak be a jogosultak, ame-
lyek közül mintegy 33 ezer részesült tá-
mogatásban. A teljes kötelezettségvál-
lalás összege meghaladja a 415 milli-
árd forintot, a kifizetések összege pe-
dig eléri a 146 milliárdot. Külön kiemel-
te az állattartás körülményeinek moderni-
zálását célzó jogcímet, amelyet ősszel is-
mét meghirdettek, illetve a korábban oda-
ítélt források többségét – összesen 64 mil-
liárd forintot, ebből 23 milliárdot beruházá-
si előlegként – 2009-ben fizették ki. A szó-
ban forgó támogatásra 2009 decemberéig 
összesen 2 240 támogatási kérelem érke-
zett be, a jóváhagyott támogatások össze-
ge pedig meghaladta a 220 milliárd forin-
tot. Ez közel 400 milliárd forint értékű állat-
tenyésztési beruházás megvalósítását te-
szi lehetővé. 
Az I. tengely fontos és nagy érdeklődést 
kiváltó jogcíme volt az önálló, építéssel 
nem járó gépek beszerzésének támogatá-
sa is, amely nyáron állt újra nyitva a gaz-
dák előtt. A pályázók közel 5 300 kérelmet 

A Pécsváradi Helyi Vidékfejlesztési Iroda és a 
Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

nyújtottak be, megközelítőleg 40 milliárd 
forint támogatásra igényt tartva. Az elbírá-
lást követően több mint ötezren örülhettek, 
az e célra felhasznált uniós forrás mértéke 
meghaladta a 38 milliárd forintot. 
A fiatal mezőgazdasági termelők pálya-
kezdését segítő konstrukciónak köszönhe-
tően több mint 2 500 új gazda kezdhet ag-
rártevékenységgel foglalkozni, akik egyen-
ként akár 10 millió forintot igényelhettek az 
ÚMVP keretében, emellett pedig sok te-
matikus kiírás biztosít számukra többlettá-
mogatást.
A II. tengely is az idén debütált. A kör-
nyezetterhelés csökkentését és a racio-
nális földhasználatot ösztönző agrár-kör-
nyezetgazdálkodási program öt vagy 
tíz évre szóló támogatásait nyáron le-
hetett igényelni. A területalapú kifizeté-
sek a tárgyidőszak alatt 250 milliárd fo-
rintot tesznek ki, s a vizes élőhelyektől 
a kedvezőtlen adottságú területeken át 
a gyepterületeken történő gazdálkodás-
hoz nyújtanak úgynevezett kompenzáci-
ós támogatást. A gazdálkodók 34 500 tá-
mogatási kérelmet nyújtottak be, több 
mint 2 millió hektárnyi területet lefedve. 
Nem termelő mezőgazdasági beruházása-
ikkal az idén 700 ügyfél pályázott közel 1,5 
milliárd forint értékben. Kiemelendő továb-
bá, hogy ősszel indult el az erdő-környe-
zetvédelmi program és a vele rokonítha-
tó erdő-szerkezetátalakítási intézkedés is, 
amelyekre majd’ 400 támogatási kérelem 
érkezett be. A hazai erdőállomány megőr-
zéséhez járul hozzá továbbá a mezőgaz-
dasági területek erdősítésére, valamint az 
erdészeti potenciál helyreállítására nyúj-
tott anyagi segítség is.
- Az ÚMVP III. tengelye a vidéki életminő-
ség javítását, a helyi jövedelemtermelő ké-
pesség növelését, a falvak megújítását és 
a vidéki örökség megőrzését tűzte ki célul, 
de szintúgy ide tartoznak a közösségi és 
szolgáltató terek kialakítását, valamint a 
falu- és tanyabuszok beszerzését támoga-
tó intézkedések. Mindezekre 2013-ig több 
mint 262 milliárd forint uniós forrás fordít-
ható, és a fejlesztési elképzelések megva-
lósítása során alapvető fontossággal bír 
a LEADER-szemlélet – hangsúlyozta dr. 
Forgács Barnabás. 
– Ez oly módon valósul meg, hogy a tér-
ségi fejlesztési irányokról és az egyes pro-
jektek támogatásáról egyaránt a LEADER 
Helyi Akciócsoportok dönthetnek. E közös-
ségek munkájában részt vesznek a helyi 
önkormányzatok, az érintett településeken 
működő vállalkozások és civil szervezetek 
képviselői is. A III. tengely négy jogcíme 
esetében az összes kötelezettségvállalás 
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mértéke meghaladta az 52 milliárd forintot, 
ami több mint 3 100 kérelmező támogatá-
si igényének felel meg. Ezt újabb 9 milli-
árddal növeli az 1 086 falu- és tanyabusz, 
amelyek a legkisebb települések lakóinak 
mindennapi életét teszik könnyebbé.
A nagysikerű LEADER program – azaz az 
ÚMVP IV. tengelye – regisztrációs idősza-
ka 2007 őszén zárult le, majd egy évre rá 
az ÚMVP Irányító Hatósága 96 helyi kö-
zösséget avatott LEADER akciócsoporttá. 
Európában kevés helyen sikerült az orszá-
gok teljes vidéki területét lefedni, de ná-
lunk igen: nem kevesebb mint 3 023 te-
lepülést és több mint 12 000 szerveze-
tet közvetlenül is be tudtak vonni a vidé-
ki Magyarország megújításába. A támoga-
tott fejlesztések megvalósításának zsinór-
mértékéül szolgálnak a közösségek által 4 
hónap alatt, a térségek egyedi adottságai 
alapján összeállított helyi vidékfejlesztési 
stratégiák. 
A LEADER benyújtási időszakban – ok-
tóbertől november közepéig – csaknem 
4 000 pályázat érkezett az akciócsopor-
tok munkaszervezeteihez, ami összesen 
15 milliárd forint támogatási igényt jelent. 
A szakállamtitkár megjegyezte: a LEADER 
célterületei között a kisebb léptékű, de 
egymást kiegészítő közhasznú és vállalko-
zói fejlesztések mellett megtaláljuk a tér-
ségi identitást erősítő rendezvényeket, a 
képzéseket, valamint a kölcsönös tapasz-
talatcserére épülő hazai és nemzetközi 
együttműködéseket. A tervek valóra váltá-
sával a hazai kistelepülések közelebb ke-
rülhetnek európai társaikhoz – ezt az utat 
szegélyezi az ÚMVP majd 2010-ben is.

Pályázat: A Biodiverzitás Fővárosa
A projekt egyszerre indul el öt európai or-
szágban. A verseny célja megtalálni azo-
kat a városokat és falvakat, amelyek a leg-
jobb teljesítményt nyújtják a biológiai sok-
féleség megőrzése érdekében 2010-ben. 
Dr. Kling István, a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium államtitkára meghir-
dette a Biodiverzitás Európai Fővárosa 
című versenyt.
- Nemcsak Magyarország, hanem a világ 
számára is kiemelt esztendő az idei, mi-
vel azt az ENSZ a biológiai sokféleség vi-
lágévének nyilvánította. A cél, hogy min-
den eddiginél jobban ráirányítsák az em-
berek figyelmét arra: a földi élet sokszí-
nűségének - a biológiai sokféleségnek 
- védelme nem pusztán erkölcsi köte-
lességünk, hanem az emberiség fenn-
maradása érdekében egyben mindannyi-

unk felelőssége is. Ezt a célt szolgálja a 
Biodiverzitás Európai Fővárosa című ver-
seny is.
 A biodiverzitás, azaz a biológiai sokféle-
ség fővárosát Franciaország, Németor-
szág, Magyarország, Szlovákia és Spa-
nyolország területén keresik az uniós tag-
államok környezetvédelmi és területfej-
lesztési szervezetei. A versenybe a kis fa-
lutól a nagyvárosokig minden típusú te-
lepülés bekapcsolódhat. A projektet egy 
több mint 20 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkező német szervezet vezeti, Ma-
gyarországon a versenyt a Balaton Fej-
lesztési Tanács szakmai szervezete, a Ba-
latoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 
koordinálja. 
A versenyben részt vevő önkormányzatok-
nak egy kérdőívet kell letölteniük a www.
balatonregion.hu/biodiverzitas webol-
dalról, és azt kitöltve el kell juttatniuk a 
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit 
Kft. címére (biodiverzitasbalatonregion.hu, 
vagy 8600 Siófok, Batthyány u. 1.). 
A verseny 2010. május 31-én zárul le. 
A kérdőívek benyújtásának határidejét az 
elektronikus levél elküldési dátuma, illetve 
a borítékon a feladás dátuma határozza 
meg. A biológiai sokféleség védelme tekin-
tetében a kérdőív számos témakört érint, 
azonban a kérdések többsége a települé-
sek természetes környezetével foglalko-
zik, így a legtöbb pont is erre a témakör-
re adható. A települések a lakosok számá-
tól függően különböző kategóriában indul-
nak és díjazásuk is különböző témakörök-
ben történik.
A Biodiverzitás Fővárosa címet elnyerő 
önkormányzat képviselői meghívást kap-
nak az októberben Japánban megrende-
zendő települési biodiverzitás csúcstalál-
kozóra, amelynek célja a riói Biológiai Sok-
féleség Egyezmény megvalósításának se-
gítése. A nyertes önkormányzatnak így le-
hetősége lesz, hogy a világ minden részé-
ről érkező önkormányzati delegáltaknak, 
politikusoknak, szakértőknek, valamint a 
nemzetközi média képviselőinek bemutat-
hassa az általa megvalósított stratégiákat 
és intézkedéseket. 
A versennyel kapcsolatban továb-
bi információk: a http://www.capital-
biodiversity.eu címen.

Az ÚMVP III. tengelyének második for-
dulója
Az Akciócsoport munkaszervezetéhez 
2009. december 21. napját követően 83 
darab ÚMVP III-as tengelyes pályázat ér-
kezett. Folyamatosan zajlik a pályázatok 

iktatása, szkennelése és rögzítése, amit 
az MVH szakmai képzésekkel segít. A ké-
sőbbiekben az Akciócsoport hivatalos le-
vélben értesíti a pályázókat a hiánypótlás-
ról és a befogadásról.

Megkezdődött a LEADER pályázatok hi-
ánypótlása 
2009. november 16-ig beérkezett LEADER 
pályázatok hiánypótló leveleinek kiküldé-
se megkezdődött. A LEADER jogcímek-
re benyújtott pályázatok hiánypótlásáról 
a Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasz-
nú Egyesület hivatalos levélben, határozat 
formájában értesíti a pályázókat, akiknek 8 
munkanap áll rendelkezésre a hiánypótlás 
postai feladásáig.

A Pécsváradi HVI Iroda elérhetősége: 
7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2.
Tel/fax: 72/465-259
Mobil: 30/409-55-33; 30/981-42-38
E-mail: pecsvaradi@vkszi.hu

A Zengő-Duna Egyesület központi iro-
dájának elérhetősége: 
7754 Bóly, Nyárádi u. 2.
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

Értesítjük tisztelt tudósító-
inkat és hirdetőinket, hogy a 

követező szám lapzártája

2010. február 22.!

Kérjük a határidő pontos

betartását!
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Megjelent a 2010. évi falunapi rendezvények szervezésére ki-
írt pályázat
A pályázat célja:
Összhangban az ÚMVP céljaival és intézkedéseivel, ösztönözze:
•	 a települések kulturális értékeinek, hagyományainak és 

örökségének bemutatását;
•	 identitásukat, a kistérségi vagy térségi együttműködéseket, 

a közösségi élmény és összetartozás erősítését, a település 
megtartóerejének növelését;

•	 a korábbiakban megvalósított rendezvények sorába illesz-
kedő vagy új, helyi és kistérségi rendezvények megvalósu-
lását;

•	 a helyi életminőség javítását, a turizmus fellendítését;
•	 az ÚMVP széleskörű és hiteles, a helyi sajátosságokhoz is il-

leszkedő bemutatását, megismertetését, valamint
•	 a térségben élő, az ÚMVP pályázatain nyertesek tevékeny-

ségeinek, terveinek bemutatását.

A pályázat tárgya
Pályázni lehet minden, az adott települési önkormányzat, önkor-
mányzati társulás, önkormányzati intézmény, nonprofit szerve-
zet, magánszemély, települési összefogás által, önállóan illetve 
több település együttműködésében megvalósítandó hagyomány-
őrző vagy hagyományteremtő, kulturális, zenei, népzenei művé-
szeti, szakmai és szórakoztató rendezvénnyel (pl. fesztiválok, 
művészeti, gasztronómiai, kulturális napok, falunapok, szeminá-
riumok stb.).
A rendezvények időtartama nincs megkötve, pályázni lehet akár 
egy, akár többnapos eseménysorozattal. Költségtérítés azonban 
csak egy napra, többnapos rendezvény esetében csak az egyik 
(a pályázó által választott és megjelölt) napra nyerhető!

A pályázat időbeli hatálya
Jelen kiírás keretében pályázni csak olyan rendezvénnyel lehet, 
amely 2010. május 15. és 2010. december 31. között valósul 
meg. 

A pályázók köre
A pályázaton részt vehet mindazon településeken működő ön-
kormányzat (települési és kisebbségi önkormányzat, önkormány-
zati társulás, azonos térségben lévő települések alkalmi együtt-
működése stb.), önkormányzati intézmény, nonprofit szervezet 
(civil szervezetek alkalmi együttműködése), amely az ÚMVP ha-
tálya alá tartozó településeken kíván programot rendezni, továb-
bá e településeken állandó lakhellyel rendelkező magánszemély.
A rendezvények csak a Magyar Köztársaság területén tarthatók!

Az elnyerhető költségtérítés formája és mértéke
A pályázat keretében a rendezvény lebonyolításához 500 000 fo-
rint + ÁFA összegű – utófinanszírozásban történő – költségvise-
lés, valamint a Támogató aktuális kínálatából – a rendező által ki-
választott műfajú – 25 perces kulturális műsor nyerhető el.

A pályázatok benyújtása
A pályázatokat a meghirdetés napjától 2010. február 26. nap-
jáig lehet beadni. A beadási határidő tekintetében a postai aján-
lott küldemény feladásának dátuma (legkésőbb 2010. február 
26. 24:00 óra), vagy a személyes benyújtás időpontja (legkésőbb 
2010. február 26. 14:00 óra) az irányadó.
A pályázatok teljes anyagát az alábbiakban megadott módon 
címezve, 1 eredeti és 2 másolati példányban, továbbá 2 da-
rab elektronikus adathordozón (CD, DVD stb.) postai úton kell 
megküldeni vagy személyesen lehet benyújtani. 

Címzett: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Agrár-vidékfejlesztési Főosztály
Vidékfejlesztési Osztály
1840 Budapest, 4.

Személyes benyújtás: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
A borítékra rá kell írni: a rendezvény címét és az „ÚMVP vidé-
ki rendezvények 2010” – feliratot.

Mintaértékű gyakorlatok pályázati felhívás

„A megújuló vidékért” címmel a Magyar Nemzeti Vidéki Há-
lózat pályázatot hirdet mintaértékű agrár-vidékfejlesztési 
projektek és programok leírására

A pályázat célja: felkutatni, jutalmazni és közismertté tenni – bel-
földön és más Európai Uniós tagországokban - az EU és nem-
zeti társfinanszírozással megvalósított, mintaértékű agrár-vidék-
fejlesztési gyakorlatokat, a magyarországi kiemelkedő, példamu-
tató, gazdaságilag fenntartható, innovatív fejlesztéseket. Bemu-
tatásukkal, az információk cseréjével tovább erősíteni az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásainak a vi-
dék gazdasági, infrastrukturális, közösségi-társadalmi fejlődésé-
re gyakorolt hatását. A megvalósított fejlesztések eredményeinek 
megismertetésével, a jó és hasznosítható példák erejével bátorí-
tani a vállalkozásokat, egyéneket és termelői szervezeteket, ön-
kormányzatokat, közösségeket fejlesztési céljaik, elképzeléseik 
valóra váltására.

Pályázatot nyújthat be természetes személy, őstermelő, egyéni 
és társas vállalkozás, szövetkezet, TÉSZ és termelői csoport, ci-
vil szervezet, települési és kisebbségi önkormányzat és azok tár-
sulásai, egyház, alapítvány, LEADER+ (AVOP) és LEADER he-
lyi akciócsoport.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat a www.mnvh.eu nyitó oldalán érhető el és nyújtható 
be elektronikus formában.

A pályázat kötelező melléklete az 1. és 2. számú melléklet kitöl-
tését követően a honlapra feltöltött legalább 2 db, maximum 5 db 
digitális fotó a fejlesztésről. A fotók minimum 3 megapixel felbon-
tásúak és maximum 6 MB terjedelműek lehetnek.

A pályázatok postára adásának határideje: 2010. február 22-
én (hétfőn) 24 óra.
Csak a postai úton feladott és a határidőt megelőző postai bé-
lyegzővel ellátott pályázat fogadható be.

Postacím: FVM VKSZI MNVH állandó titkárság, 1055 Budapest, 
Kossuth tér 11. A borítékon tüntessék fel a következő szöveget: 
„A megújuló vidékért”

A megadott határidőn túl postára adott pályázati dokumentáció 
nem kerül befogadásra.

Díjazás:

Szakterületenként az első helyezett, illetve képviselője részt ve-
het egy 3 napos külföldi tanulmányúton 2010. március végén.
Szakterületenként a második helyezett 50 000 Ft értékű, a har-
madik helyezett 30 000 Ft. értékű tárgyjutalmat kap.

Szakterületenként az első, a második és a harmadik helyezett 
„Minta értékű agrár-vidékfejlesztési projekt/program” elismerő cí-
met elnyert fejlesztéseket a LEADER EXPO keretében bemutat-
juk, a projekt/program dokumentációja magyar és angol nyelven 
felkerül az MNVH honlapjára, megjelenik és terjesztésre kerül ki-
advány formájában



5ZengőVidék 2010. február

Évértékelő 2009

ERDŐSMECSKE
Örömmel olvastam a ZengőVidék  januári 
számában az Erdősmecskéről szóló cikke-
ket, beszámolókat. Ezeket kiegészítve ol-
vashatnak most Önök a településen 2009-
ben történt eseményekről.
Úgy gondolom, ha egy településen óvoda, 
iskola, civil szervezet működik, akkor ezek 
működéséről folyamatosan tájékoztatni 
kell a kistérség lakóit. Minden hónapban 
történik ugyanis valami érdekes. Én is szí-
vesen olvasok a más településeken élők 
életéről, sok esetben ötletet kapunk napi 
dolgainkhoz is.
Talán az egyik legfontosabb dolog, hogy 
intézményeink megtartották működő-
képességüket, annak ellenére, hogy a 
fenntartásukra egyre kevesebb pénzt kap 
az önkormányzat. Ennek érdekében több 
alkalommal népszerűtlen döntéseket kel-
lett meghozni, és a takarékosság betartá-
sát szinte naponta ellenőrizzük.
Ráadásul az elmúlt évekhez képest is jó 
néhány ellenőrzést kaptunk: az Oktatási 
Hivataltól többször, az Állategészségügy-
től - a különböző szakértők szinte egymást 
követve érkeztek intézményeinkbe. A pe-
dagógusok és én magam is már-már úgy 
érezzük, hogy az érdemi munkára egyre 
kevesebb idő jut. A rengeteg statisztika, ki-
mutatás egymást éri. Nem értjük, miért: et-
től semmi sem változik, csak a gyermeke-
inkre fordítható értékes idő lesz kevesebb.
Mégis azt kell mondanom, hogy „jó kato-
naként” mindenki állta a sarat, amit ezúton 
is nagy tisztelettel köszönök minden érin-
tettnek, különösen Lőrinczné Takács Aran-
ka óvodavezetőnek.
Az óvoda esetében a megszokott magas 
színvonalú egész éves munkáról számol-
hatok be.
Sikerült kiharcolni, hogy emelt óraszám-
ban kapjanak az óvodás gyermekeink lo-
gopédiai és fejlesztő pedagógusi foglalko-
zásokat. Ez annál is fontosabb, mivel óvo-
dánk integrált intézményként működik, ép-
pen ezért kiemelt figyelmet fordítanak az 
ide járó gyermekek nevelésére, fejleszté-
sére.

Kiváló hangulatú rendezvények színesítik az 
óvodai-iskolai életet – például a jelmezbál

Az Erdősmecskei Általános Isko-
la a mecseknádasdi ÁMK tagintézmé-
nye a törvényi előírásoknak megfelelően 
2008 szeptemberétől. A különböző várat-
lan személyi változások miatt 2009. szep-

temberben két helyettesítő pedagógus-
sal kellett kezdeni a tanévet. Ettől a tan-
évtől Lovászhetényből és Pécsváradról 
is vannak tanulóink az iskolában. Renge-
teg gond, probléma terhelte volna a tan-
év zökkenőmentes kezdését, ha Kellerné 
Ömböli Emőke - aki ekkor szülési szabad-
ságát töltötte - nem rendeli meg a tanköny-
veket, nem tanítja be az új pedagóguso-
kat, és még sorolhatnám.
Ő volt az a tanítónő, aki a beteg pedagó-
gust helyettesítette annak ellenére, hogy 
nem ez lett volna ebben az időszakban a 
feladata. Szinte hetente konzultál a taní-
tónőkkel és szakmai segítséget nyújtva fi-
gyeli az iskola működését.
Ebben a tanévben is fejlesztőpedagó-
gust foglalkoztatunk az iskolában Bolláné 
Visnyei Csilla személyében. Köszönöm a 
kimagasló, önzetlen tenni akarást, és a te-
lepülésünk gyermekei és szülei érdekében 
végzett áldozatos munkát.
Önkormányzatunk életéről néhány gon-
dolat: részt vettünk a kistérségnél indított 
közmunka-programban, ezzel jelentő-
sen javult a közterületek állapota, és mun-
kát tudtunk biztosítani a tartósan munka-
nélküliek számára.
Sikeresen pályáztunk: ily módon épülhe-
tett meg a temetőbe vezető aszfaltos jár-
da CÉDE- pályázatnak köszönhetően. Az 
óvodai felújításokat TEKI-pályázatból vé-
gezzük majd el, a TEUT-pályázatnak kö-
szönhetően pedig aszfaltos út épül a Pető-
fi utca vízmű felé vezető szakaszán.
Nyertes LEADER - pályázatból 2010-ben 
bekerítjük a katolikus temetőt és a rava-
talozó előtt a jelenleginél nagyobb terület 
lesz szilárd burkolatú.

Unterschleißheimi és helyi vendégek élvezik 
a színvonalas műsort

A kulturális élet: kiemelt rendezvényünk 
volt a Pécsváradi Kistérség településeinek 
és Unterschleissheim város partnerkap-
csolatának 5 éves évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepség.
Osztatlan sikert aratott az elszármazot-
tak találkozója, ahol több százan ünne-
pelhettünk együtt itt, Erdősmecskén. Az 
erdősmecskeiek olyan vendégfogadást, 
vendéglátást nyújtottak az ide érkező kül-
földi és magyar vendégeinknek, hogy az a 
maga nemében páratlan volt! Köszönöm 
segítőinknek, hogy szorgalmas munká-
jukkal felejthetetlenné tették az együtt töl-
tött órákat! Külön köszönet illeti az újonnan 

alakult Német Nemzetiségi Tánccsoportot, 
a Nyugdíjas Klubot, akiknek tagjaira min-
den egyes rendezvényünkön és a fellépé-
seken számíthattam.
A szociálisan rászorulók ellátása, a ró-
luk való gondoskodás a kis települések 
egyik legfontosabb feladata. Ezt a felada-
tot a falugondnok és a közmunkások se-
gítségével végeztük. A szociális és hadi-
gondozott étkeztetést az óvoda konyhá-
jának segítségével Harcz Ferencné helyi 
lakos -a mecseknádasdi Gondozási Köz-
pont dolgozója - végzi nagy gonddal, oda-
figyeléssel. Ő gondoskodik a házi segít-
ségnyújtásról is.
Naponta segítjük az egyedülállókat gond-
jaik megoldásában, bevásárlásban, fahor-
dásban stb. A Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat rendszeresen jelen van 
Erdősmecskén, ezzel is segítve az aktu-
ális problémák megoldását. Ruhagyűjtést, 
-osztást szerveznek, hasznos tanácsok-
kal látják el a hozzájuk fordulókat. Segíte-
nek a segélykérelmek kitöltésében, a ne-
héz helyzetbe került családok esetében 
a hivatali ügyintézésben is aktívan részt 
vesznek. Ez azért nagyon fontos, mivel a 
Szociális Törvény változásai miatt sok ha-
táskör hárul a jegyzőkre, és a kérelmekkel 
kapcsolatos feladatok szinte már követhe-
tetlenek voltak.
És mit tettünk mi, kis településen élő pol-
gármesterek 2009-ben?
 Amikor lehetőség nyílt rá, pályáztunk - és 
nyertünk is.
 Volt, hogy ebédet hordtunk, mert nem volt 
más, aki hordja. Ha szükséges, havat la-
pátolunk.
Segélyeket és bért fizetünk személyesen, 
hogy az itt lakóknak könnyebb legyen
Ha kell óvodásokat, iskolásokat szállítunk, 
és mindig részt veszünk a rendezvényei-
ken, ha tehetjük, mert nekik és nekünk fon-
tos ez.
Általában este is dolgozunk, mert napköz-
ben máshol kell helyt állnunk. Képviseljük 
településeink érdekeit minden szinten
Nem várunk, és legtöbbször nem is ka-
punk köszönetet semmiért. Közszereplő-
ként tűrjük, mert tűrnünk kell a rágalmakat, 
sokszor a nyomdafestéket nem tűrő sza-
vakat.
Óvjuk, védjük intézményeinket, települé-
sünket, vagyontárgyainkat a „rossz hatá-
soktól” stb.
Ilyenek voltunk, vagyunk mi - de milyenek 
lennének mások? 
Azt reméljük, hogy olyanok, mint mi!!! 
Csak remélni tudjuk!
Erdősmecske polgármestereként ezúton 
köszönöm mindazoknak a segítségét, akik 
munkájukkal, néha csak szavakkal, 2009-
ben is biztosítottak bizalmukról. Kívánok 
minden kedves olvasónknak vidám farsan-
got, tevékeny új esztendőt!
A következő idézet pontosan kifejezi azt a 
munkát, feladatot - mondhatnám küldetést, 
amit mi, akár pedagógusként, technikai 
dolgozóként, falugondnokként vagy pol-
gármesterként végzünk Erdősmecskén. 
„Nincs felemelőbb érzés annál, mint egy 
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önmagunkon túlmutató ügyért harcolni, 
olyasmiért, aminek részesei vagyunk 
ugyan, de korántsem a mi létünk körül fo-
rog.” 

Keller János polgármester

PÉCSVÁRAD
Az alábbiakban közöl interjút a Pécsváradi 
Hírmondó adta át lapunk számára.

2010 első fontos feladata volt a testület 
számára, hogy megvitassa a költségvetési 
tervezetet. Jelenleg mennyire egybehang-
zóak a vélemények a prioritásokkal kap-
csolatban?
Előkészítő jellegű ülés volt, amely lerövi-
díti a későbbi nyilvánosság előtt is lezaj-
ló ülést. A tavalyi évben viszonylag kevés 
fájdalom árán, a működési költségek csök-
kentéséből össze tudtuk gyűjteni a 35 mil-
lió forint hiánycélt. Ennyivel kellett ugyan-
is csökkenteni a költségvetésünket. Most 
ezek a lehetőségek elfogytak, így most 
már nyilvánvalóan a bérekből és hason-
ló jellegű, fájdalmasabb költségvetési ele-
mekből kell majd összeszednünk 15-20 
millió forintot, hogy az idénre tervezett költ-
ségvetési koncepcióban elfogadott hiány-
cél teljesüljön. Az informális ülés lehetősé-
ge az is, hogy meghatározzuk az önkor-
mányzat által működtetett intézmények és 
feladatok prioritási sorrendjét. Ebben nyil-
ván közmegegyezés szükséges. Én azt 
szeretném, hogy ebben a döntésben min-
den testületi tagnak felelőssége legyen.  
Korábban többször is utalt rá, hogy a kul-
turális nagyrendezvényeket szeretné a jö-
vőben megtartani. Ez azt jelenti, hogy nem 
szeretne spórolni ezeknek az események-
nek a költségein, vagy pedig azt, hogy to-
vábbra is mindegyik megrendezésre kerül-
ne, de alacsonyabb keretösszegekkel?

Szent István napok – a város egyik kiemelt 
rendezvénye

Vannak bizonyos prioritások egyes ágaza-
tokon belül is, és ez valamennyire beleil-
lik a városmarketing tevékenységünkbe is. 
Számunkra fontos az, hogy mennyire tart-
ják Pécsváradot a „kultúra kisvárosának”. 
Ez természetesen nagymértékben függ 
attól is, hogy a város mennyi pénzt fordít 
erre - közgyűjteményeire, akár a különbö-
ző, országosan is ismert nagyrendezvé-

nyeire, beleértve a különböző együtteseit, 
és mindent, ami a kultúráról szól. A tava-
lyi évben az előző évhez képest 6 millióról 
3 millió forintra csökkentettük a Szent Ist-
ván Napok költségeit, és körülbelül 2 millió 
forintot nyertünk pályázat révén. Tehát eb-
ben a pályázatok is sokat segíthetnek. Úgy 
gondolom, hogy nem fogjuk összegszerű-
en csökkenteni az erre fordítható pénzt, fő-
leg az Európa Kulturális Fővárosa évében, 
amikor partnervárosa is vagyunk Pécsnek 
az EKF-programokban. Inkább szélesíteni 
szeretnénk ez évben rendezvényeinket és 
ezért több pályázatot nyújtunk be.  
A képviselő-testületi döntések során az 
utóbbi időben megfigyelhető  volt az a ten-
dencia, hogy többnyire a pillanatnyi hely-
zethez viszonyítva hoztak döntéseket az 
uszoda működtetésével kapcsolatban, 
gyakran a következő néhány évre, sőt, né-
hány hónapra vonatkozóan. Egy ilyen vo-
lumenű nagyberuházás esetén vajon 5, 
10, 20 év múlva hogyan alakulhat az uszo-
da sorsa?
Én úgy gondolom, hogy egy ilyen létesít-
ményt, amilyen nekünk most van, valami-
lyen módon fenn fogunk tudni tartani. Kü-
lönösen azért, mert a sport valószínűleg 
fontos szerephez jut majd a jövőben, és az 
állam is szerepet vállalhat az ilyen kistér-
ségi létesítmények finanszírozásban. Az 
egy másik dolog, hogy ez az uszoda egy 
4000 fős városban a működtetési költségei 
miatt egy „eltúlzott” létesítmény. Vélhetően 
a jövőben sem lesz sokkal több bevétele 
az uszodának a kiadásaihoz képest. En-
nek ellenére szerintem nem leszünk arra 
kárhoztatva, hogy bezárjuk ezt az uszodát.  
A tavalyi év egyik legfontosabb lépése volt 
a vár sorsának a rendezése. Korábban 
volt okunk aggodalomra. Egyelőre milyen 
benyomásaink vannak az új üzemeltetővel 
kapcsolatban?
Kettős tapasztalatunk van. Az egyik az, 
hogy úgy látjuk, amit eddig vállaltak, azt 
nagyjából teljesítették. A szerződésben ők 
feltételül szabták, hogy a pécsváradi ön-
kormányzat rendelkezzen a 20 éves bér-
leti szerződés jogával, és ha mi garantál-
juk, hogy továbbra is ők maradnak a be-
fektetők, akkor elkezdik a beruházásokat. 
Január elején tárgyaltam az ügyvezetőjük-
kel, ekkor elmondták, hogy jelenleg vár-
nak a bérleti szerződés meghosszabbí-
tására, valamint a beruházásokhoz szük-

séges engedélyekre. Most kezdődik el a 
kápolnarésznek és a palotaszárnyi vizes 
blokkok felújítása. Az elsődleges beruhá-
zások elvégzéséig 2011-ig van idejük, de 
a 20 éves szerződés is úgy tűnik, sínen 
van, már elkészült a szerződés tervezete, 
és azzal természetesen előbb elkezdődhet 
a szállodafelújítás is. Számunkra nagyon 
fontos, hogy Pécsvárad városa működteti 
a műemléki részeket.  A másik benyomás 
az, hogy a befektetők egyik közreműködő-
jével kapcsolatban kezdetben voltak fenn-
tartásaink, de ezek nem bizonyultak meg-
alapozottnak.  
Hosszas előmunkálatok folytak az iskola-
pályázat ügyében, melyet több fórumon is 
megvitattak a lakossággal azzal kapcso-
latban, milyen lehetőségek közül lehet vá-
lasztani. A végleges koncepció tavaly ősz-
szel került beadásra, azonban kevés he-
lyen hangzott el, hogy valójában mit tartal-
maz a jelenlegi terv, amelyre állami finan-
szírozást kértünk.
Két fő elemet tartalmaz. Az egyik az, hogy 
egy zöldmezős beruházás keretében az 
általános iskola alsó tagozati épülete mel-
lett és a Zengő étterem között épül egy új 
iskolaszárny, ahova a felső tagozaton kí-
vül a zeneiskola és egy 500 fős konyhai 
menza kapna helyet. Ez a a funkciójában 
is bővülő iskolaszárny fele akkor alapte-
rületű létesítmény lenne, mint a jelenlegi 
központi iskola alapterülete. A másik fon-
tos pályázati beruházás pedig a Vár utcai 
óvoda teljes újjáépítése 4 csoportszobá-
val. Jelenleg a pályázat hiánypótlása folyik 
és várhatóan februárban tudjuk meg, hogy 
nyert-e a pályázat. 
Nyáron megtörtént a thermálkút próbafú-
rása az uszoda mögötti területen. Az ered-
mény ismert, a fúrás  „félsikerrel” zárult. 
Sokak szerint ez túlságosan költséges és 
kockázatos vállalkozás volt.
Természetesen igaz, hogy kockázatos 
volt. A sikeres fúrás valószínűségét a fú-
rást megelőzően 50%-ra becsülték a szak-
emberek, a próbafúrás költsége pedig 15 
millió forint volt. Két dologban kellett dön-
tenünk. Vagy tovább folytatjuk a 600 mé-
ter mélységű fúrást, vagy vállaljuk az 
1200 méter mélységig való fúrás 50-60 
millió forint pluszköltségét, ahol szintén 
csak 50%-os eredményességet ígértek. A 
2000 méterre történő lefúrás pedig körül-
belül 120 millió forintba került volna. Biz-
tos eredményt így sem garantáltak. Ezért 
inkább - nem vállalva a további kockáza-
tot - lemondtunk a további fúrásról. Ebből a 
szempontból 15 millió forint valóban kútba 
esett. A másik kérdés pedig az, hogy mire 
lehet használni a jelenlegi 30 fokos pozi-
tív nyomású kutat. Jelenleg az eddig ren-
delkezésre álló vízvizsgálati paraméterek 
szerint csak tisztítás útján lehetne beköt-
hető az ivóvízhálózatba, de ezzel kapcso-
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Évértékelő 2009
latban folynak még a mérések, hogy hasz-
nálhatjuk-e hőnyerésre, tehát hőszivaty-
tyús fűtés-kiegészítéshez. Jelenleg a Víz-
mű Kft-t bíztuk meg, hogy végeztesse el a 
szükséges számításokat.  
Ön szerint mi volt 2009-ben a legfonto-
sabb eredmény Pécsvárad életében?
Megkezdtük a közigazgatás reformját, 
amelyben egy sikeres pályázat is segí-
tett bennünket. Ennek következtében ez 
év januárjától megszüntettük az intézmé-
nyi gondnokságot, és már egységes pénz-
ügyi osztálya van a hivatalnak. Feltehető-
en 2010-ben még további racionalizálá-
sok várhatók a hivatal működtetésében. 
Tartani tudtuk továbbá a költségvetési hi-
ányt, sőt javítani tudtunk rajta, tehát ered-
ményesen gazdálkodtunk. Többletbevé-
teleink voltak eredményes pályázatok ré-
vén. Jelentős eredménynek tartom a vár-
ral kapcsolatos változásokat. Köztereink 
rehabilitációja, az utcaképek szépítése és 
több olyan fontos társadalmi kezdeménye-
zés is történt az év során, amelyek szin-
tén jelentősek.  
A 2009-es évet immár magunk mögött 
hagyva Ön hogyan értékelné eddigi mun-
káját?  Azoknak az elvárásoknak, melye-
ket adott esetben polgármestersége kez-
detén megfogalmazott önmagával szem-
ben, ez idáig Ön szerint mennyire sikerült 
megfelelnie?
Az időszakos polgármester-választás so-
rán megfogalmaztam egy polgármesteri 
programot, amelyet nem olyan régen néz-
tem át, és azt kell mondanom, hogy az itt 
megfogalmazottak végrehajtásában jól ál-
lok. Ebben a programban olyan feladato-
kat vázoltam fel, amelyek úgy gondolom, 
hogy fontosak voltak a városnak, és ezek 
egy része teljesült is. Így például nagyon 
fontosnak tartottam például a nyilvánossá-
got, amely egyben ellenőrzi a polgármes-
ter és a testület munkáját. Ettől a testüle-
ti munka aktívabb lett, és mindenki szám-
árra láthatóvá vált, hogy megnőtt a képvi-
selői felelősség, öntevékenység és a kép-
viselői kezdeményezés. Aktívabban mű-
ködnek az önkormányzati bizottságok, és 
a nyilvános közvetítésekkel mindezt meg 
tudtuk mutatni a köz dolgai iránt érdeklődő 
városlakóknak. Ezen törekvésünket visz-
sza is igazolták, hiszen nagyon sokan ref-
lektálnak az üléseken elhangzott dolgokra. 
Akkor jó egy döntés, ha minél szélesebb 
véleményen és egyetértésen alapul. Hi-
szen ez a demokrácia igazi értelme.
Természetesen voltak ebben a prog-
ramban olyan elemek is, amelyek 
pályázatfüggőek. Ezekkel kapcsolatban 
az idei évtől várom azt, hogy átütőbb si-
kert érjünk el. Szociális területen is sok 
mindent meg tudtunk lépni, amit szerettem 
volna. Például a munkanélküliség csök-
kentésével kapcsolatban olyan lehetősé-

günk nyilvánvalóan nem volt, hogy új mun-
kahelyet teremtsünk, nemigen volt lehető-
ség arra sem, hogy a válság miatt új beru-
házókat találjunk. Így megpróbáltuk ügye-
sen kihasználni a kormányzat munkahely-
pótló programjait. A közmunkások szá-
mát - az addig 15 főt - duplájára növeltük, 
majd idén februártól kezdve már 45 főt tu-
dunk alkalmazni intézményeinkben, illet-
ve a közterület-gazdálkodásban. Az itt fog-
lalkoztatottak olyan jelentős munkákat vé-
geznek el, melyek a közterület-karbantar-
tásban, utcaképben is meglátszanak a te-
lepülésen. Ez a közfoglalkoztatás nem 
szociális segélyezés, hanem olyan értel-
mes munka, amely segít azoknak a csa-
ládoknak, ahol munkanélküliek vannak, és 
gondot jelent a napi megélhetés és a köz-
üzemi számlák kifizetése.
Személy szerint bízom abban, hogy ez 
évben megkezdődhet a megvalósulá-
sa azoknak a fontos beruházásainknak, 
amelyek nélkülözhetetlenek a városnak, 
így az iskola és óvoda-bővítés, az Európa 
tér esetleges felújítása, szépítése és talán 
templomunk rekonstrukciója is. 

Bayer Alexandra 
Fotó: Lévai Gábor

 
LOVÁSZHETÉNY
2009. január, február, március hónap-
ban Lovászhetény bel- és külterületén 
a vízelvezető  árkok tisztítása folyt. El-
végeztük a faluból kivezető utak men-
tén a bokorirtást, a pincesor bedőlt pin-
céinek betemetését. Parkosítottunk a 
Bem utca bevezető szakaszán. A KŐKA 
Kft.-től kedvezményes áron kaptunk mur-
vát, mellyel a Bem utca és a Szabad-
ság utca összekötő szakaszát tettük jár-
hatóvá, ill. láttuk el szilárd burkolattal.  
Március 8-án ismét megrendeztük a már 
hagyományos Nőnapot, ami nagyon sike-
res volt, a falu és a környező falvak höl-
gyei mintegy 100 fővel vettek részt rajta. 
Május hónapban parkosítottunk a falu-
ban, virágot ültettünk a buszmegálló-
nál, a falu ki- és bevezető útjainál fel-

állított falutábláknál, a villanyoszlop-
okra cserepes muskátlit raktunk fel. 
Június hónapban a Pusztakisfalu utca ci-
vilszervezete és a hozzátartozók a hábo-
rú hősi halottainak állítottak emléktáblát. 
Július hónapban a Pusztakisfalu utcán két 
faszobrot állítottak és avattak fel, mind-
kettő Luke Ellis itt élő angol művész alko-
tása. Az egyik szobrot Pécsvárad Város 
Önkormányzat adományozta a település-
nek, a másikhoz önkormányzatunk bizto-
sította a farönköt.
Ebben a hónapban az önkormányzat és a 
Pusztakisfaluért Egyesület rendezésében 
megtartottuk az üvegszimpóziumot is. 
Szeptember, október hónapban elkészült 
az Urnaház és a temetőkertbeli térköve-
zés is.
Októberben az önkormányzat, a Né-
met Kisebbségi Önkormányzat és a 
Lovászhetényért Egyesület szervezésé-
ben Márton-napi ünnepséget rendeztünk. 
Megtörtént a templom mögötti árok 
egy részének feltöltése, ami már na-
gyon szükséges volt, hogy a környe-
ző lakóházak ne süllyedjenek tovább.  
December 19-én az önkormányzat és az 
Egyesület szervezésében és rendezésé-
ben karácsonyi ünnepséget tartottunk, 
melyen a falu és az erdősmecskei óvódá-
sok kedves műsort adtak a résztvevőknek. 
Az önkormányzat az időskorúakat és a 14 
év alatti gyermekeket élelmiszer-, ill. édes-
ségcsomaggal ajándékozta meg.
A lovászhetényi testület köszönetet mond 
mindazoknak, akik tevékenyen részt vet-
tek a 2009. évi munkákban.

Kapoli Mihály polgármester
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NAGYPALL
Közfoglalkoztatási terv
Nagypall Község Önkormányzata elfogad-
ta a 2010. évi közfoglalkoztatási tervét. 
Ennek értelmében az év folyamán előre-
láthatóan 15 fő közcélú munkás legfeljebb 
90-90 munkanapot fog dolgozni a község 
közterületein.
A közmunkások feladata lesz többek kö-
zött az árkok karbantartása is, mely eddig 
az ingatlantulajdonosok feladata volt.

ERZSÉBET
Januártól újabb két közmunkás
A Pécsváradi Kistérség Társulási Taná-
csa által beadott és elnyert pályázaton 
újabb két fő foglalkoztatására nyílt lehe-
tőségünk. A munkaügyi központon ke-
resztül kiközvetített munkások a falu-
ba vezető utak mentén bozótirtást vé-
geznek, valamint a közterek és járdák 
hóeltakarítását végzik a téli időszakban. 

Vis Major pályázat

A pincesoron szinte minden évben gon-
dot okoznak az ismeretlen, régi, haszná-
laton kívüli pincék. Így történt ez 2010 ja-
nuár közepén is. Egy nem ismert pince ro-
gyott be, és emiatt nagy kárt okozva egy 
présház is romba dőlt. A katasztrófavédel-
mi és a minisztériumi szakemberek hely-
színi szemléje után vis maior-pályázatot 
adtunk be. Kármegelőzéshez, nem ismert 
öreg pincék feltárásához, valamint a kár 
helyre állításához próbálunk állami pénz-
hez jutni. Bízunk abban, hogy pozitív elbí-
rálásban lesz részünk, és sikerül megelőz-
ni a későbbi károkat, esetleges tragédiá-
kat. A kép jól mutatja, hogy most is csak a 
véletlen szerencsén múlott, hogy nem tör-
tént személyi sérülés.

Közvilágítás – problémás az EON ügy-
intézése
Egy „jó példa” az egyszerű és gyors ügyin-
tézésre – hibaelhárításra: falunkban 2009. 
december 4-étől, több helyről jelezték, 
hogy nem működik a közvilágítás, amiről 
én telefonon értesítettem az EON hiba-
bejlentő szolgálatát. Azt a tájékoztatást 
kaptam, hogy  a hibát 2 héten belül kijavít-
ják. Mivel az adott határidőig ez nem tör-

tént meg, ismételten megkerestem a szol-
gáltatót, majd napi 1 -2 alakommal érdek-
lődtem a hiba kijavításának idejéről. Mi-
vel 2010 január 10-ig semmi nem történt, 
egy másik ügyosztály munkatársát is meg-
kerestem, akitől azt  a tájékoztatást kap-
tam, hogy miután a falu lakói is rendszere-
sen jelezték a meghibásodást, az EON au-
tomata rendszere mindig az utolsó lakos-
sági bejelentéstől számolta az előírt 2 he-
tet. Véleményem szerint ez ugyan „nagyon 
okos” magyarázat, de nem kielégítő.
Ettől függetlenül arra kérem a tisztelt la-
kosságot, hogy az észlelt közvilágítási hi-
bákat az önkormányzatnak jelezzék. Így 
elkerülhetjük az esetleges félreértéseket 
és rövidíthetünk a hosszú ügymeneten.

Horváth János polgármester

MECSEKNÁDASD 
Pályázatok
Mecseknádasd Önkormányzata jelen-
leg a TÁMOP 6.1.2 kódszámú, „Egész-
ségre nevelő és szemléletformáló élet-
módprogramok” elnevezésű kiírásra kí-
ván pályázatot benyújtani. Programcso-
magunk négy nagyobb célközönséget 
érint, döntően az iskolai-óvodai-bölcsődei 
és szociális ellátáshoz kapcsolódik. Elkép-
zeléseink a következők: az idősebb gene-
ráció egészségmegőrzése, várandósokat, 
kismamákat és kisbabákat érintő prog-
ramok, iskolai, óvodai egészség- és élet-
módprogramok, „Izgő-mozgó” asszonytor-
na. A támogatás maximális mértéke a pro-
jekt elszámolható összköltségének 100%-
ka. Lehetőség lesz új tudás megszerzésé-
re kedvezményes, ill. ingyenes részvétel 
lehetőséggel.
A TÁMOP 3.1.4-3.1.4-08/2 kódszámú 
„Kompetencia alapú oktatás, és egyen-
lő hozzáférés – innovatív intézmények-
ben” című sikeres pályázatunk kereté-
ben elkezdődtek az eszközbeszerzések, 
melyek keretében laptopokat, nyomta-
tókat, fényképezőgépeket, illetve az ok-
tatást elősegítő szoftvereket vásárolunk 
az iskolának és az óvodának. Az iskolá-
ban négy bevont tanulócsoportban vezet-
jük be a kompetencia alapú oktatást. Ezek 
a 1.o, 5.A o., 5.B. o., 7.A o. Itt összesen 
57 főt érint az újfajta oktatás bevezetése. 
Az óvodai programcsomagba bevont gyer-
mekek létszáma 24 fő. A pályázat célja az 
egész életen át tartó tanulás megalapozá-
sát szolgáló képességek fejlesztése és a 
kompetencia alapú oktatás elterjesztése.
Az ÁROP-1.A.2/A kódszámú, „A Polgár-
mesteri Hivatal Szervezetfejlesztése” 
című, sikeresen megnyert pályázatunk je-
lenleg a Projekt Előrehaladási Jelentés 
benyújtásánál tart. A jelentést a támogatá-
si szerződés megkötésétől számított hat-

havonta legalább egy alkalommal be kell 
nyújtani a Váti Magyar Regionális Fejlesz-
tési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. részére.
A Pécs Európa Kulturális Fővárosa „Új 
munkahelyek a sikerért” című regionális 
munkaerő-piaci program keretében három 
évig való bérköltség támogatásra elnyert 
pályázatunk keretében jelenleg folyik az új 
kérelem benyújtása a 2010-es évre a Dél-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ-
hoz. A pályázat keretében 1 fő rendez-
vényszervező foglalkoztatására nyílik le-
hetőségünk. A projekthez nem szükséges 
új létszám felvétele, mivel az ÁMK állomá-
nyából megoldható az álláshely betöltése.

PÉCSVÁRAD
Felújítás – pályázati segítséggel
A II. Béla Középiskola kollégiumának fel-
újítására nyertek 200 millió forintot. A pá-
lyázat 20%-os önrészt ír elő, melynek költ-
ségét az iskolát fenntartó Baranya Megyei 
Közgyűlés átvállalta. Az egykori huszárlak-
tanya ma műemlék, átalakításának vég-
ső határideje 2012. december 31. A mun-
kálatokra közbeszerzési eljárást írnak ki. 
Pécsvárad városa partnerként működik 
közre a pályázat lebonyolításában. 

Vendégváró fórum
Már folynak az előkésztő munkálatai an-
nak a fórumnak, melyen a vendéglátás-
ban, turisztikában érdekelt valamennyi 
közreműködőt megszólítják, hogy egysé-
ges fellépéssel, közös gondolkodással, 
kölcsönös együttműködéssel, felkészülten 
vágjanak neki az új turisztikai szezonnak. 
Cél az, hogy az Európa Kulturális Fővá-
rosának érdeklődését kihasználva, egy át-
gondolt és összeszervezett kínálattal csá-
bítsanak minél több vendéget, minél hosz-
szabb időre a városba.  Emiatt új, kifeje-
zetten a vendégeknek szóló honlapot hoz-
tak létre, tervezik újabb kiadványok megje-
lentetését, csatlakoznak az EKF és a Ma-
gyar Turizmus Zrt. kínálatához. Bevezet-
nék továbbá a többféle kedvezményre jo-
gosító Pécsváradi Vendégkártyát is, vala-
mint ún. garantált programokat, melyben 
minden, a turisták számára vonzó tevé-
kenység, program, attrakció helyet kaphat. 
Keresik az új, helyben előállított szuvení-
reket is az új szezonra.
A fórumra több mint 60 meghívót küldtek 
el, de a rendezvény nyitott. A szervezők, 
Gászné Bősz Bernadett marketingfelelős 
és Müller Zsuzsanna Tourinform irodave-
zető nagyon számítanak a pécsváradiak 
aktív együttműködésére, javaslataira, ötle-
teire – akár a fórum után is.

www.zengovidek.hu
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BERKESD
Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat lehe-
tőséget kapott, - a munkaügyi kirendelt-
ség támogatásával – olyan, jelenleg mun-
ka nélkül lévő személy foglalkoztatására, 
aki rehabilitációs járadékra jogosult (2008. 
január 1-je után került megállapításra) és 
rokkantsága nem végleges, 50 %-os mér-
tékű. Megkerestük az önkormányzatot, de 
sajnos ők sem tudnak ezeknek a munka-
vállalóknak egészségi állapotuknak meg-
felelő munkát biztosítani.
Kisebbségi Önkormányzatunk a jövőben is 
keresni fogja a lehetőséget a munkaerő-pi-
acon hátrányban lévő álláskeresők foglal-
koztatásának elősegítésére.
A kisebbségi önkormányzatok 2010. ja-
nuár 1-jei hatállyal véleményezhetik a te-
lepülési önkormányzatok által kötelezően 
elkészítendő Közfoglalkoztatási tervet. A 
Berkesdi Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat élni fog a Szociális törvény módosítása 
által megnyílt lehetőséggel, együttgondol-
kodva a települési önkormányzat illetékes 
szerveivel megpróbálja elősegíteni a tele-
pülésen élő tartós munkanélküliek munká-
ba állását a program segítségével. Mivel a 
terv elkészítésének határideje február 15-
e, erre a napokban fog sor kerülni.

Berkesdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat képviselőtestülete

Berkesdi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2009-es évér-
tékelő beszámolója
Emlékeztetőül: 2008 őszén elhelyeztük a 
berkesdi templomban Kosztics László ci-
gány fafaragó művésszel elkészíttetett Fe-
születet. Továbbá elvégeztük a templom 
lépcsőjének helyreállítási munkálatait.
2009 márciusában a berkesdi Nyugdíjas 
Klubbal közösen szerveztük meg és bo-
nyolítottuk le a nőnapot.
Júniusban táborozási lehetőséget hir-
dettünk meg a berkesdi iskolások számá-
ra, amely sajnos nem valósult meg, mert 
a szülőknek az étkezés költségeit téríteni 
kellett volna. A szállást, az utaztatást, va-
lamint a programok költségeit a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat vállalta volna.
A 2009-es év során is, mint minden év-
ben, támogattuk a berkesdi iskola tanu-
lóit, megkönnyítve ezzel a tanévkezdést. 
Az 1-4 osztályosok számára füzetcsoma-
got biztosítottunk, a felső tagozatosokat 
pedig pénzbeli támogatásban, ösztöndíj-
ban részesítettük.
Szeptember végén rendeztük meg az im-
már hagyományossá vált – hetedik éve 
valósítjuk meg - roma kulturális fesztivá-
lunkat, mely rendezvény egyre szélesebb 
körben népszerű, nemcsak a településünk 
lakói, hanem a megye, a régió más vidé-
keiről is szívesen jönnek el programunkat 
megtekinteni. A műsor előadói több tájegy-

ség roma hagyományait, népzenei és nép-
táncos értékeit mutatták be.
Ezzel egyidejűleg kiállítást szerveztünk a 
berkesdi iskola aulájában neves roma naiv 
festők műveiből, melyet Choli Daróczi Jó-
zsef költő nyitott meg.
Ebben az évben is, Mikulás alkalmából 
megajándékoztuk a négy település iskolá-
sait és óvodásait.
Hagyományosan, idén is a települési ön-
kormányzattal, valamint a Német Kisebb-
ségi Önkormányzattal közösen szerveztük 
meg a nyugdíjasok karácsonyi ünnep-
ségét, melynek keretében egy kis aján-
dékkal kedveskedtünk nekik.
A nagycsaládosok részére a CKÖ kezde-
ményezésével a települési önkormányzat-
tal közösen ingyen biztosítottunk fenyő-
fát az ünnepre. Sajnos nem tudtunk min-
den rászorulónak juttatni, mert a támogató 
csak 12 db-ot bocsátott rendelkezésünkre. 
A CKÖ kezdeményezésére a rászoru-
lók számára a települési önkormányzat-
tal közösen ruha-adományt osztottunk ki. 
Az adományt a támogató az önkormány-
zat részére biztosította, a szétosztásnál 
a szempont a szociális rászorultság volt, 
melyet a jegyzőség nyilvántartása alapján 
határoztunk meg.
Ezúton is szeretném megköszönni a 
Berkesdi Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat képviselőtestületének eddigi munkáját, 
és remélem, hogy a jövőben is ilyen aktí-
vak és segítő készek lesznek.

Kiss Jánosné CKÖ elnök

IDŐSEK NAPKÖZI
OTTHONA, ÓBÁNYA
Ez évben is fánkkészítéssel ünneplik az 
óbányai idősek a farsangot! A speciális 
csemegét csak az ünnep idején teszik az 
asztalra. Az idősebb generáció nagy mes-
tere a gondosságot, ügyességet, türelmet 
igénylő éteknek!

ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
ERDŐSMECSKE 
Január hónaptól tanulóink a Kiskőrösi Al-
matermelők jóvoltából naponta kapnak 
egy almát. A termelők ezzel járulnak hoz-
zá a tanulók egészséges táplálkozási szo-
kásainak kialakításához. Ezt az ajándékot 
az utolsó tanítási napig kapják az iskolá-
sok.
Iskolai szinten megünnepeltük január 
22-én a Magyar Kultúra Napját. A nap 
tiszteletére minden gyerek verssel ké-
szült. A versmondó versenyre meghív-
tuk a nagycsoportos óvodásokat, és a 
szülőket is, akik együtt izgultak gyerme-
keikkel. Ezúton szeretném megköszön-
ni minden szülőnek, hogy segítették a 
munkánkat és a tanulók felkészülését. A 
megmérettetés az ovisok verseivel kez-
dődött. A verseket szakmai zsűri bírál-
ta, melynek tagja volt Marika óvónéni és 
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a Mecseknádasdi Általános Iskola igaz-
gatóhelyettese, Kemény Zoltán tanár úr. 
Első helyezést ért el az elsősök közül Szokoli 
Evelin, a másodikosok közül Wolf Robi-
ka, a harmadikosok közül Szabó Zsolti. 
Különdíjat kapott Kis Alexandra, negye-
dik osztályos tanuló. Gratulálunk nekik!  
Köszönjük Keller János polgármesternek, 
hogy a versmondó verseny díjait az önkor-
mányzat szponzorálta.

Pichler Tamásné

BENEDEK ELEK ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA ÉS ÓVODA, HI-
DAS
Az óvodában történt
A karácsonyi hangulatra a Lucázás ké-
szítette fel a gyerekeket. December 13-
án minden csoport elültette Luca búzáját, 
amit naponta öntöztek és karácsonyra ki is 
zöldellt! A nap folyamán kotyolós dalokat 
hallgattak, énekeltek, s boszorkányos játé-
kokat játszottak.
Minden csoportban nagyon készültek a 
Karácsonyra. Ünnepi díszbe öltözött az 
egész óvoda. Az ünnep hetében a gyere-
kek és az óvoda dolgozói sokat beszélget-
tek az előző évek karácsonyairól, a csa-
ládról, szeretetről, s az ajándékozás örö-
méről. Napi programuk a karácsonyi éne-

kek, versek, mondókák tanulása volt. Ün-
nepi ruhába öltöztették a babákat, akik 
szintén büszkélkedhettek egy saját fenyő-
fával.
A csodaszép díszbe öltözött karácsonyfa 
a tornateremben kapott helyet, itt tartották 
a közös ünnepélyt. A gyerekek, az óvónők 
és a dadusok együtt énekeltek, verseltek. 
A műsort a népzenészek színesítették. A 
nap fénypontja a nagycsoportos gyerme-
kek meglepetése volt: Betlehemes játékkal 
örvendeztették meg az óvoda lakóit. Eköz-
ben a csoportokba megérkeztek az aján-
dékok, aminek, mint minden évben, ezúttal 
is nagyon örültek a gyerekek. Minden cso-
port készített mézeskalácsot, gyümölcssa-
látát, amit ebéd után el is fogyasztottak.
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Vízkereszt, avagy a háromkirályok nap-
ja 
Néphagyomány ápoló óvoda révén, ezen 
a napon a három csoport együtt búcsúzott 
a karácsonyfától. Újra elénekelték a kará-
csonyi dalaikat, elmondták verseiket. Meg-
ismerkedtek a naphoz fűződő néphagyo-
mányokkal is.

Az új évben már új játékokkal is játszhatnak 
az óvodások!

Gyermekfarsang 
Nagy volt a készülődés a Csiga csoport 
háza táján, hiszen idén ők és szüleik szer-
vezték a maskarás bált! A jelmezes mu-
latság a Tamási Áron Művelődési Házban 
volt, január 30-én. Minden csoport az álta-
la választott zenére vonulhatott be jelme-
zeiben. A közös versek és mondókák mel-
lett a gyerekek és a népzenészek tánccal 
lepték meg a vendégsereget. Természete-
sen ezúttal sem maradhatott el a népsze-
rű medvetáncoltatás, valamint a zsákba-
macska árulás sem. A kicsik késő délutá-
nig koptathatták a táncparkettet.

Látogatás az Idősek Klubjába
A gyerekek első alkalommal karácsonyoz-
tak együtt az idősekkel. Nagyon megha-
tó, bensőséges hangulatú ünnepség volt! 
Az idősek és a gyerekek együtt énekeltek, 
verseltek, s a nagycsoportosok itt is előad-
ták a betlehemes játékot. A klubtagok vi-
szonzásképpen megvendégelték az óvo-
dás csoportokat, minden gyermek jelké-
pes kis ajándékot kapott.  
Mindkét intézmény dolgozói szeretnék, ha 
a jövőben is lennének hasonló közös prog-
ramok, mert az a hatalmas szeretet, amit a 
gyerekek és az idősek árasztottak egymás 
felé, mindkét fél számára megható és em-
lékezetes maradt.

Fiatalok és örök ifjak együtt ünnepeltek a 
Szent Ünnepen

Az iskola hírei
A január a hidasi általános iskolában a fél-
évzárással, a 8. osztályosok pályaválasz-
tásával és központi felvételi vizsgáival telt. 
Az alsó tagozatos diákok szöveges értéke-
lést, míg a felsősök félévi osztályzatot kap-
tak az előző félévben nyújtott teljesítmé-
nyükről. Büszkén mondhatjuk, hogy most 
is sok a jeles tanulmányi eredménnyel ren-
delkező nebuló!
A tanulással, annak értékelésével töltött 
napok után ismét beindul majd a pezsgő 
iskolai élet, a tanórán kívüli programok 
sokaságával. Február 12-én az iskolások 
jelmezbe öltöznek, majd néhány nappal 
később játékos sportvetélkedőn és a Be-
nedek Elek Eszperente Versenyen mérhe-
tik össze a gyerekek erőnlétüket, tudásu-
kat.
Az általános iskola számítástechnika tan-
terme egy nyertes pályázatnak köszön-
hetően 3 új számítógéppel gyarapodott, 
amiket a tanulók nagy örömmel fogadtak.

GYERMEKSZÍV BÖLCSÖDE - 
ÓVODA, ERZSÉBET
Szelektív szemétgyűjtés
Az idei évben is kiemelten foglalkozunk a 
környezeti neveléssel. Folytatjuk a szelek-
tív hulladékgyűjtést, melyben segítségünk-
re van a Biokom által kihelyezett palack-
prés. Gyűjtsük együtt a tetrapack-os do-
bozokat, kupakokat, alumínium és mű-
anyag palackokat, elemeket! Ne dob-
ja ki – „a szemét értékes hulladék”! 
Köszönjük együttműködésüket! Védjük 
együtt a környezetünket

Téli örömök 

Óvodásainknak a télies idő a hó bekö-
szöntével többször is lehetőségük volt 
ara hogy használják az ajándékba kapott 
hócsúszkákat. Vidáman kipirosult arccal 
örvendezve hógolyóznak, hóembert építe-
nek és csúszkálnak a pap-kertben és kör-
nyékén.

Riesz Adrienn óvodavezető 

SCHLOSSGARTEN ÓVODA, 
MECSEKNÁDASD
Farsangi barkácsolás
Több éves hagyomány óvodánkban, hogy 
a farsangi bálra zsákbamacskát készí-
tünk a gyermekeknek a szülők segítségé-

vel. Idén, január 20-21-én délután éksze-
reket, karkötőket, medálokat varázsoltak 
az anyukák: fűzték damilra, varrták gumi-
szalagra a gyöngyöket, díszeket, gombo-
kat, fonták és sodorták a fonalakat. A dél-
utánok jó hangulatban teltek. Az anyukák 
közben beszélgettek, tréfálkoztak és egy-
más nevelési szokásait is megismerték. 
Azok az anyukák, akik nem tudtak eljön-
ni a barkácsdélutánra, otthon, esti elfog-
laltságként színezték, festették a kiöntött 
gipszfigurákat, fajátékokat.
A szülők és a vendégek a farsangolás köz-
ben megvásárolhatják a kincseket rejtő 
zsákocskákat, így támogatva az óvodai 
szülői munkaközösséget. 

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA, BERKESD 
Ünnepség és verseny a névadó tiszte-
letére

A Berkesdi Fekete István Általános Iskolá-
ban - születésének 110. évfordulója alkal-
mából - felavatták az iskola névadójának, 
Fekete Istvánnak az emléktábláját. Az ün-
nepség alkalmából Fekete István munkás-
ságához kapcsolódó, az iskola tanulói által 
készített munkákból kiállítást is rendeztek.
Délután megrendezésre került a Fekete 
István értő-olvasó magyar verseny, mely-
nek témája Fekete István: Téli Berek című 
regénye volt. A versenyen a berkesdieken 
kívül Abaliget, Kozármisleny, Görcsöny, 
Pellérd, Bogád települések általános isko-
láinak 5.-6. osztályos tanulói vettek részt. 
Az 5. osztályosok között 1. helyet Hor-
váth Sára (Abaliget), míg a 6. osztályo-
soknál holtversenyben Kovács Beatrix 
(Görcsöny) és Kovács Lilla (Pelllérd) szer-
zett. 2. helyezést ért el a pellérdi Strasszer 
László (5. oszt.) és a berkesdi Haragovics 
Gergő (6. oszt.).  
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Versenyeredmények
A Pécsi Kistérségi ÁMK Pellérdi Általá-
nos Iskolájában január 22-én rendezték 
meg a kistérségi vers-és prózamondó 
versenyt, melyen a berkesdi iskolások is 
részt vettek. Benke Bianka (7. o.) 3. he-
lyezést ért el, Simon Friderika (6. o.) pedig 
különdíjat kapott. 
A Szellemi Diákolimpia megyei döntő-
jén a berkesdi általános iskola 5-6-7. osz-
tályos leánytanulóinak csapata vett részt, 
akik V. helyezést értek el.
A Diákolimpia Pécs Városi Döntőjén 
grundbirkózás sportágban a berkesdi is-
kola 4. osztályosai vettek részt, és csa-
patban III. helyezést értek el. Egyéni-
ben aranyérmet szereztek: Kuráth Diána, 
Orosz Dániel, Paulovics Zsolt , míg Halász 
Árpád és Pekár László ezüstérmesek let-
tek.
 Minden versenyen résztvevő és helyezést 
elérő tanulónknak gratulálunk, és a továb-
biakban is sok sikert kívánunk! 

LISZT FERENC ÁMK, 
MECSEKNÁDASD 
Téli sport

Január hónap folyamán iskolánkból több 
osztály kereste fel a pécsi és a szekszár-
di korcsolyapályát. A kezdeti nehézségek 
után mindenki bátran siklott a jégen. Igaz, 
a nap végére a korcsolyázás kisebb-na-
gyobb nyomot hagyott a tanulókon, ennek 
ellenére mindenki nagyon élvezte.

Kompetencia alapú oktatás
Az újszerű tanulásszervezési eljárá-
sok során előírás, hogy a kulcskompe-
tencia-területek fejlesztését tantárgy-
tömbösítéssel kell megoldani. A tantárgy-
tömbösítés a tanórai foglalkozások cikli-
kus megszervezési rendje. Ennek kere-
tében intézményünkben is megoldottuk a 

tantárgytömbösítést – a magyar nyelv- és 
irodalom illetve matematika tantárgya-
kat fogjuk a 2. félévben az előírásoknak 
megfelelően ily módon oktatni. Ebben a 
tanévben a rendelkezésre álló intézmé-
nyi időkeret 5 %-ban a következő tanév-
től az időkeret 10 %-ban kell alkalmazni a 
tantárgytömbösítést. 
A Baranya Megyei PPPSZ által szervezett 
továbbképzésen egy pedagógus, egy óvó-
nő, valamint az önkormányzat képviselő-
je vett részt. Itt a projekt időarányos tevé-
kenysége, valamint a további teendők ke-
rültek szóba, emellett tájékoztatást kap-
tunk az intézményeket érintő aktuális pá-
lyázati lehetőségekről. 

KODOLÁNYI JÁNOS ÁL-
TALÁNOS ISKOLA, 
PÉCSVÁRAD
Ismeretterjesztő előadások
Folytatódott a D.A.D.A. program: a har-
madik és negyedik évfolyam tanulói ezút-
tal a gyerekek életét övező szabályokról 
beszélgettek Zsáliné Molnár Tímeával, a 
rendőrség bűnmegelőzéssel és ifjúságvé-
delemmel foglalkozó munkatársával.
Január 26-án felvilágosító előadást tartott 
a negyedikes lányok részére Schnell Aran-
ka védőnő. A fiúk ez idő alatt a káros szen-
vedélyekről szóló vetítést tekintették meg.

Körzeti német versmondó verseny
Január 19-én rendeztük meg az alsó ta-
gozaton a körzeti német versmondó ver-
senyt, a zengővárkonyi, nagypalli és 
geresdlaki tagiskolák tanulóinak részvé-
telével. Az eseményt a német szakkörö-
sök farsangot idéző műsora nyitotta meg. 
A versenyen 77 kisiskolás mérettette meg 
magát. A sok, jól felkészült versenyző kö-
zül a zsűri a következőket találta a leg-
jobbaknak: az első évfolyamon Ottlakán 
Amira , a második évfolyamon Borbás Di-
ána, a harmadik évfolyamon Marton Zita , 
negyedik évfolyamon Penczel Richárd. 
Nyelvjárás kategóriában Emeneth Pet-
ra (2.b osztály) ért el első helyezést. Gra-
tulálunk a győzteseknek, de minden bátor 
versmondónak is, valamint megköszön-
jük a felkészítő  pedagógusaik munkáját. 
További köszönet illeti Gungl Lászlónét a 
szervezésért, és a Német Kisebbségi Ön-
kormányzatot az anyagi támogatásért.

Január 21-én délután 2 órakor rendeztük 
meg a német szavalóverseny iskolánk fel-
ső  tagozatán. Idén Geresdlakról is érkez-
tek hozzánk versenyzők. A négy évfolya-
mon induló versenyzőket a zsűritagok év-
folyamonként értékelték.
A következő eredmények születtek:
5.osztály: 1. helyezett: Weigert Klaudia 
6.osztály:1. helyezett: Bálint Benjámin 
7.osztály: 1. helyezett: Mosztbacher Gréta 
(Geresdlak)
8.osztály: 1. helyezett: Török Alexandra 
8.c

Nyelvjárás: 1. helyezett: Kleisz Bálint 6.b
Eredményhirdetéskor nem csak a helye-
zetteket jutalmazták (akik könyvjutalom-
ban részesültek), hanem minden verseny-
ző egy oklevéllel és tapasztalattal lett gaz-
dagabb. Amíg a helyezések megszülettek, 
addig bennünket, versenyzőket 1-1 szelet 
kuglóffal és üdítővel vendégelték meg.

Borbás Leila  6.b 

Rajzpályázatok
Tanulóink folyamatosan vesznek részt kü-
lönböző témájú rajzpályázatokon. Ebben a 
hónapban versillusztrációkat, takarékos-
kodásról és lakókörnyezetünk szépségei-
ről készült művekkel pályáztak. 
Decemberi eredményeink: a Néprajzi Mú-
zeum betlehemkészítő pályázatán harma-
dik helyezést ért el Hering Vivien (4.b). A 
„Mit gondolok a kereszténységről” elneve-
zésű rajzpályázaton 3. helyet ért el Pere 
Gergő (2.a), 5. lett Fáncsy Dávid (3.a), il-
letve különdíjban részesült Gungl Fe-
renc (3.b). Felkészítőik Wagnerné Rozmer 
Anikó és Göblné Németh Piroska voltak.

Ünnepség
A magyar kultúra napját ebben az évben is 
a Fülep Lajos Művelődési Központban ün-
nepeltük, amelyen iskolánk több tanulója 
is fellépett. Vörös Blanka és Weigert Kla-
udia (mindketten 5.b osztályosok) két dalt 
énekelt, a nyolcadikosok közül Gál Rebe-
ka, Jéhn Máté és Kopa Marcell adott elő 
egy-egy verset. Felkészítő tanáraik: Boris 
Sándorné és Lantos Istvánné.  
Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, Sza-
bó Gyöngyi

Önzetlen támogatás
Kiss Jánosné Berkesd község Önkor-
mányzatának képviselője 2009-ben is, 
mint minden évben a képviselői tisz-
teletdíját felajánlotta a község iskolá-
jának, óvodájának, illetve Nyugdíjas 
Klubjának, melynek énekkara számos 
rendezvényen emeli nemcsak a telepü-
lés programjainak színvonalát, hanem 
sok környező faluba is meghívást kap-
nak. 

A képviselő  asszony ezzel a felajánlás-
sal szeretné segíteni az intézmények, 
illetve a szervezet működését, prog-
ramjaik lebonyolítását, a gyermekek 
hasznos szabadidős tevékenységét. 

Az elmúlt évek során a támogatás se-
gítségével több, élményekben gazdag 
kirándulást bonyolított le a Nyugdíjas 
Klub. 2010-ben a támogatást, a Klub 
vezetőjével egyeztetve, a nőnapi ren-
dezvény lebonyolítási költségire fordít-
ják. 
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Közösségi élet

NAGYPALL
A Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub 
február 14-ére színházlátogatást szervez 
a pécsi Nemzeti Színházba, ahol Móricz 
Zsigmond: Légy jó mindhalálig című  regé-
nyéből készült musicalt nézik meg. Az elő-
adásra 40 fő  jelentkezett. 

HIDAS
Az Idősek Klubjában történt

A karácsonyi ünnepségen telt ház várta a be-
térő vendégeket.

Az Idősek Klubjának lakói december 22-
én meghitt karácsonyi ünnepséget ren-
deztek, amelyet a község polgármestere 
Dr. Szelle Tibor is megtisztelt jelenlétével. 
Az idősekhez más vendégek is érkeztek, 
mégpedig a helyi óvodások, akik betlehe-
mes játékkal kedveskedtek a klubtagok-
nak. Az intézményben ezen a napon telt-
ház volt, hiszen sokan kívántak részt venni 
az ünneplésben. A gyerekek műsora után 
az idős asszonyok is elszavalták verseiket, 
prózát mondtak, s karácsonyi dalokat éne-
keltek. Az Idősek Klubjának karácsonyfá-
ját – melyre saját készítésű díszek is kerül-
tek – a jelenlévők együtt állták körbe. Ter-
mészetesen az ajándékozás sem marad-
hatott el. Az óvodások a klublakók által ké-
szített angyalkákat kaptak, míg magukat a 
tagokat a gondozónők lepték meg egy-egy 
jelképes ajándékkal. Persze a viszonzás 
is megtörtént, hiszen az idősek is átad-
ták gondozóiknak saját készítésű megle-
petéseiket. Az ajándékok kibontása után 
az ünnepi töltött káposztát a gondozónők 
és gondozottjaik együtt, jóízűen elfogyasz-
tották. Az idősek és a klub dolgozói ezút-
tal szeretnék megragadni az alkalmat arra, 
hogy kifejezzék köszönetüket a Német Ki-
sebbségi Önkormányzatnak a karácsony-
ra kapott ajándékokért.
A klubban egyébként folyamatosan pe-
zseg az élet, hiszen minden napra jut fel-
adat. Míg egyszer horgolnak, varrnak, 
másszor üveget festenek, olvasnak, be-
szélgetnek. S ahogy a többiek is teszik, az 
idősek is várják a farsangot, készülnek, s 
tervezgetik, ki milyen jelmezt öltsön magá-
ra. A sok szép dísz- és használati tárgy el-
készítéséhez a lakosság nagyban hozzá-
járul, hiszen mindig van valaki, aki ötletek-
kel, mintadarabokkal, alapanyaggal aján-

dékozza meg a klubtagokat, amit ők ez-
úton is hálásan köszönnek.

MECSEKNÁDASD
Pótszilveszter a Mecseknádasdi Nyug-
díjasok Egyesületénél
Évek óta hagyomány, hogy az újévet köve-
tő első csütörtökön pótszilvesztert tartunk. 
Az „igazi” szilveszterkor a nagymamák egy 
része szolgálatban van, vigyáznak az uno-
kákra, ezért tartjuk később az egyesületnél 
a mulatságot. Hangulatosan feldíszítjük a 
Civil Szervezetek Házának nagytermét (a 
képen), műsort állítunk össze, dallal, vers-
sel és köszöntőkkel.
Igazán büszkék vagyunk arra, hogy sa-
ját zenekarunk van, amit kevés egyesü-
let mondhat el magáról. A zenekar tagjai: 
Czehman Stefi, Ruppert János és Schraub 
György. Nagyon jó hangulatot teremtenek, 
tánc közben csak úgy repül az idő, hamar 
éjfél lesz. Ekkor elénekeljük a Himnuszt, 
pezsgőt bontunk, és boldog új évet kívá-
nunk egymásnak (a H1N1 vírus veszélye 
ellenére).

Az alábbi köszöntővel kívánunk utólago-
san minden olvasónak boldog új évet:
Itt állunk az új esztendő piros hajnalán.
Vajon együtt leszünk e majd az alkonyat-
nál?

Ez új évben merre vezet életünknek 
új útja
tövisek, vagy virágok közt, csak az 
Isten tudja.
Ő vezessen igaz úton minden egyes 
léptet
őrizze meg viharoktól a boldog ki-
csiny fészket.
Adjon Isten mindnyájunknak víg ka-
cagást, csengőt!
Adjon Isten mindnyájunknak boldog 
új esztendőt!

PÉCSVÁRAD
Esküvő kiállítások
A pécsváradi vár üzemeltetője, a Mons 
Ferreus Kft mind a kozármislenyi, mind 
a pécsi esküvőkiállításon bemutatkozott 
mint esküvők (továbbá egyéb családi és 
céges rendezvények) kiváló helyszíne - 
nagy sikerrel!
A standokon a Vendula Kft.-vel és az Óvá-

ri Sátor Kft.-vel közösen jelentek meg. Ki-
fejezetten erre az alkalomra készült kiad-
vány mellett a vár reklám anyagait is átad-
ták az érdeklődőknek.

SZILÁGY
Mozglmas évzárás
Az elmúlt év vége bővelkedett események-
ben, vidám és kedves programok követték 
egymást. Jó hangulatú, reggelig tartó Ka-
talin-Erzsébet bált rendezett a Szilágyért 
Egyesület, ahol idősek-fiatalok jól szóra-
koztak, ropták a táncot és persze jól meg-
táncoltatták a Katalinokat és Erzsébeteket.

Természetesen a Mikulás is ellátogatott a 
faluba, akit nagyon vártak a gyerekek.  Mi-
kulás nem jött üres kézzel, a Szilágyért 
Egyesület ajándékcsomagjait hozta el. 
Már második éve angol gyermekek aján-
dékozzák meg falunk gyermekeit, aminek 
a mieink igen örültek.  

Karácsonyi ünnepséget rendezett az 
Önkormányzat a község nyugdíjasainak. 
Megvendégeltük a falu nyugdíjasait, akik-
nek a kisiskolások karácsonyi műsorral is 
kedveskedtek. Néhány pogácsa, egy-két 
pohár itóka mellett véget nem érő beszél-
getés, kellemes hangulat jellemezte a dél-
utánt. 
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Programajánló

PÉCSVÁRAD
Mozgáskorlátozottak Egyesület és Moz-
gássérültek Klubja
Egyesületi fogadónap: február 18.  9-12 
óráig és március 2. 14-15 óráig.
Klubnap: március 2. 15 órától
Értesítjük tagjainkat, hogy az éves köz-
gyűlésünket február 18-án 16 órai kez-
dettel tartjuk a Művelődési Ház nagyter-
mében. Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy 
az éves tagdíj befizetési határideje júni-
us 30. A közgyűlés előtt lesz lehetőség en-
nek rendezésére is.
Minden tagunkat és az érdeklődőket is 
szeretettel várjuk!

Györkő Tiborné vezető
Mozgáskorlátozottak Pécsváradi

Csoportja

HIDAS
Felnőtt farsang 
2010. február 20-án 20 órai kezdettel fel-
nőtt farsangra invitál minden kedves mu-
latni vágyót a hidasi Benedek Elek Általá-
nos Iskola és Óvoda Katica csoportjának 
szülői munkaközössége.  A rendezvény-
nek a Tamási Áron Művelődési Ház ad ott-
hont. A hangulatról a Delfin Zenekar gon-
doskodik, s, hogy még izgalmasabb le-
gyen az este, a szervezők meglepetést is 
tartogatnak. Jegyek elővételben és a hely-
színen is kaphatóak. Minden mulatni vá-

Sok szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Civil 
Szervezetek Házában tartandó

„Nemzetiségi életünk tegnap  és ma”

című előadássorozatra
Témák:
2010. február 7. 16 óra 
Dr. Vitári Zsolt: Német ifjúsági mozgalmak a két világháború között 
Magyarországon
2010. február 21. 16 óra 
Dr. Wild Katalin: Dél-Magyarországi németek nyelvjárásai
2010. március 7. 16 óra 
Michaelis József: Német nemzetiségi gyermekirodalom 
2010. március 21. 16 óra 
Heinek Ottó: Nemzetiségi életünk aktualitásai

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Mecseknádasdi Német Kisebbségi Önkormányzat

Versenyfelhívás
A Míves Tojás Múzeum

megnyitásának 
10. évfordulóján

2010. március 28-án,
Virágvasárnap

Országos Ifjúsági Tojásfestő 
versenyt rendez

A Múzeum a verseny meghirdetésével 
is lehetőséget kíván biztosítani a hagyo-
mányos
tojásfestéssel, díszítéssel foglalkozó fia-
talok bemutat¬kozására, megméretteté-
sére,
tevékenységük továbbfejlesztésére.

A verseny résztvevője lehet minden arra 
rátermett 10-15 év közötti fiatal, aki ed-
digi
munkáiból két szép  díszített tojást neve-
zési díjként 2010. március 2-ig eljuttat a 
múzeum
címére.  
Kérjük mellékelni: a jelentkező nevét, 
postai címét, illetve ha van  e-mail címét 
is, 
iskolája címét,  és tojásdíszítő mesteré-
nek nevét. 
A szakmai bíráló bizottság a beküldött 
munkák alapján választja ki a verseny 
résztvevőit. 
A további tennivalókról március 18-ig 
minden jelentkezőt levélben értesítünk.

A verseny helyszíne Zengővárkony köz-
ség kultúrháza, kezdete 13.30 óra.
Időtartama a bevezető műsorral és az 
eredményhirdetéssel együtt 3,5 óra.
A Bíráló Bizottság a versenyzők teljesít-
ményét a verseny során is figyelemmel 
kíséri.
Minden résztvevő emléklapot kap, a leg-
jobb három tojásfestőt jutalmazzuk.

Kedves Ifjú Tojásdíszítők! 
Jelentkezéseteket szeretettel várja a 
Míves Tojás Múzeum

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

gyót szeretettel hívnak és várnak a szer-
vezők!

Új színdarabbal mutatkozik be a Hidasi 
Kultúrparaván Színtársulat!
Márciusban 13-án a tervek szerint a bor-
versenyhez és a nőnapi rendezvényekhez 
kapcsolódva mutatja be legújabb színda-
rabját a Hidasi Kultúrparaván Színtársulat. 
A történet Shakespeare A windsori víg nők 
című vígjátékának hazai köntösbe öltözte-
tése, melynek új címe így A hidasi víg nők 
lett. A szövevényes és tanulságokkal teli, 
egyben mulatságos vígjáték szereplői az 
eredeti angol nevek helyett magyar meg-
szólítást kaptak. Mi több, lesz olyan szín-
játszó, aki önmaga karakterét játszhatja 
majd a saját neve alatt. A premierre min-
den kedves érdeklődőt szeretettel vár a 
színtársulat!

BERKESD
Farsang
A berkesdi óvodások február 19-én dél-
után a művelődési ház nagytermében tart-
ják a farsangi rendezvényüket. A rendez-
vényre belépődíj nincs, minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a gyermekek, óvónénik 
és dadusok. A farsangon sütemény és 
szörp vásárlására lehetőség lesz. 
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Sport

2010. február 21.
Idén 10. alkalommal gurul a tüzeskerék 

Óbányán!

A 10 éve felelevenített szokás országos szinten is nagyon 
nagy látványosságnak számít! Ezt jelzi az évről-évre nagyobb 
számban megjelenő érdeklődő is.

A február 21-i program előzetese:
11 órakor Pécsvárad, Kossuth térről indul a „Tüzeskerék-túra” 
Óbányán koradélutántól látogatható a Hutzel-sátor, ahol a ter-
mészetes alapanyagú élelmiszerek, kézműves termékek áru-
sai várják a látogatókat
14 órától játszóház a falu kultúrházában
15 órától bábszínház a Hutzel-sátorban, majd kulturális prog-
ramok
17 órától fúvós menetzene a Jehn-kocsmától a tüzeskerék-
gurítás színhelyéig
18 órakor gurul a kerék, amit követően a 
Hutzel-sátorban bemutatkoznak a „tüzes fiúk”

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Praktikus tanács: aki megteheti, gyalogosan sétáljon be a fa-
luba, mert a gépkocsival érkezők a gurítás színhelyétől egy-
re távolabb találnak csak parkolóhelyet és emiatt lekésik a fő 
látványosságot!

10. HUTZEL-SONNTAG,
TIZEDIK TŰZKERÉK-GURÍTÁS

ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDVA 
A NYOLCADIK

TŰZKERÉK-TÚRA

Pécsváradról - Óbányára
2010. február 21-én, vasárnap

Útvonal: Pécsvárad – Lőtér – erdei műút – Réka-kunyhó 
– Somos-hegy – Vadászlak – Óbányai új kilátó – Óbánya – 

(Mecseknádasd)

Táv: 11 (16) km, szintemelkedés: 380 m.
Találkozó: Pécsváradon, a Kossuth téren, 11 órakor.

Túravezető: Dr. Novotny Iván.
Minden résztvevő kerámia emlékplakettet kap!

Óbányán, a Zölderdő vendéglőben teával, zsíros-kenyérrel 
várják a túrázókat. 

TÁJHÁZ – HIDAS

Az épület egy gazdag földműves, Johann 
Lukas tulajdonában volt, a mellette lévő 
házzal együtt. A homlokzaton olvasható 
1829-es datálásra nincs bizonyíték. 
Az utcai kerítés faragott monolit kőpillérei-
vel, vaskapuival, azon J. L. monogrammal 
a korabeli kézművesek mesterségbeli tu-
dását dicséri.
A lakóház pontos mása a Szentendrei 
Szabadtéri Múzeum Dél-Dunántúli táj-
egységében látható. A ház több lépcső-
ben épült, négy szakasza a három külön-
böző padlószinten helyezkedik el, igazod-
va a hátralévő lejtő udvarhoz. Az első egy-
ség a szoba-konyha-szoba beosztású la-
kóépület. A tisztaszobába került a szé-

Bemutatjuk a Pécsváradi Kistérség ismert
vagy kevésbé ismert látnivalóit

kely szoba, ahová egy gyönyörűen fara-
gott ajtón keresztül juthatunk. Itt látható 
a vetett ágy, kicsi ágy, a betlehem, néhai 
Gáspár István, székely fafaragó munká-
ja, a székely porta faragott makettje, va-
lamint a székely népviselet jellegzetes da-
rabjai. A tárlókban régi iratok, dokumentu-
mok, a falon fényképek a bukovinai And-
rás falváról és Istensegítsről. A konyhában 
különleges, Magyarországon egyedül Hi-
dason fennmaradt, falon átnyúló takarék-
tűzhely látható. Főző része a konyhában, 
kályhaformára kialakított sütője a szobá-
ban van. A földes padlójú helyiségben ka-
pott helyet a német szoba, melyben a ha-
zai németség berendezési tárgyait, visele-
tét, régi fényképeket, használati tárgyakat 
mutatunk be. 
Az alacsonyabb fedelű nyitott kéményes 
konyha következik, melyből az első épü-
letrész alatti kőpince nyílik. Ez a helyiség 
ad otthont a régi használati eszközöknek, 
mint például: tiló, gereben, motolla, csép-
hadaró, mosóteknő dörzsölő fával, lekvár-
keverő, rőzséből készült szilvaaszaló, sza-
kajtó.
Az istállóban mezőgazdasági eszközök: 
ekék, sorhúzók, kukoricadarálók, morzso-
lók, disznópörzsölők, mézpörgető, lószer-
számok és sok egyéb tárgy látható. Gyűj-

teményünk legrégibb darabja egy 1792-ből 
való szőlőprés.
Állandó kiállítás látható a hetedik helyi-
ségben, ahol régi fényképeket láthatnak 
a kedves érdeklődők, a paravánokon hím-
zett falvédők magyar és német nyelvű „jó 
tanácsokkal”, valamint kivarrt asztalterítők, 
fésű és kefetartók mutatják be a XX. szá-
zad első felének ízlésvilágát.

Tájház – Hidas
7696 Hidas, Kossuth L. u. 111.

Tel.: 72/457-148
Nyitva tartás:

Előzetes bejelentkezés!
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Intézmények életéből

PÉCSVÁRAD
Női Kézilabda 

Új igazolásunk, Marász Ágnes kapus a 
Kozármisleny NBI/B ifi csapatából.
2010. Február 13-án (szombaton) délelőtt 
10 órai kezdettel a Szakosztály a Sport-
kör támogatásával Felkészülési Tor-
nát rendez a Városi Sportcsarnokban 
négy csapat részvételével: Hosszúhetény 
NBII, GL-Lifter Kozármisleny, Szentlőrinc, 
Pécsvárad. 
A torna célja az eredményes felkészülés a 
tavaszi szezonra.A körmérkőzések játék-
ideje 2x20 perc. A mérkőzéseket Rumpler 
Mihály, Szászfai Csaba és Putnoki Attila 

vezeti.A kezdőmérkőzést Hosszúhetény – 
Pécsvárad csapata vívja. További részle-
tekről plakátokon olvashatnak a kedves ér-
deklődők! Jöjjenek, szurkoljanak!

Hódosiné Vadász Ildikó 

Kézilabda Utánpótlás
Országos Serdülő  Bajnokság - Felső ág
Kelet SE – Pécsvárad: 35-21
Góldobóink:  Garai 10, Grénus 6, Kozsán 
2, Bajorics 1, Brandt 1, Győri 1
Szekszárd – Pécsvárad: 36-28 
Góldobóink: Garai 12, Werb 4, Grénus 4, 
Kozsán 3, Brand 2, Gyenis2, Bajorics1
Tamási –Pécsvárad: 30-24   
Góldobóink: Grénus 9, Garai 8,Brand 4, 
Bajorics 2, Gyenis 1
Mohács –Pécsvárad: 22-21 
Góldobóink: Grénus 8, Garai 5, Werb 4, 
Kozsán 1, Bajorics 1, Brand 1, Gyenis 1
Bebizonyosodott az öt-hat éve együtt 
edző-játszó ellenfelek nagyobb játékerőt 
képviselnek a náluk 2-3 évvel fiatalabb 
csapatunknál.

Adidas Utánpótlás Bajnokság
U14.: Pécsvárad – Kelet SE: 27-20  
Góldobóink: Grénus 7, Kozsán 7, Brand 4, 
Schäffer 1,Werb 8
PEAC – Pécsvárad: 27-15  
Góldobóink: Kozsán 4, Schäffer 4,Brand 3, 
Werb 3, Lehoczki 1
U13.: Pécsvárad – Hosszúhetény: 31-15  
Góldobóink: Gyenis 9, Werb 7, Schäffer 7, 
Grénus 5, Kozsán 2, Brand 1
Kozármisleny – Pécsvárad: 18-12  
Góldobóink: Grénus 7, Werb 3, Kozsán 1, 
Schäffer 1
U12. :Mecseknádasd – PEAC: 16-6 
Mecseknádasdi góldobók: Grénus 8, 
Gyenis 3, Werb 3, Kozsán 1
Mohács –  Mecseknádasd: 25-16   
Mecseknádasdi góldobók: Grénus 9, Werb 
4, Kozsán 2, Lehoczki 1
Legfiatalabb csapatunk iskolájuk színei-
ben indult. Mindhárom korosztályos csa-
patunk bejutott a megyei negyeddöntőbe. 
Ezen eredmények bíztatóak a jövőt illető-
en, reménykeltőek a következő OSB-re.

Valentai Csaba edző

Emberi jogok ma az egykori keleti és nyu-
gati blokkban – Ismét nemzetközi ifjúsági 
szemináriumon vettek részt a pécsváradi 
fiatalok 
Decemberben újra Weimarba utazhatott egy 
pécsváradi fiatalokból  álló csapat Böröcz Lí-
via ifjúsági referens vezetésével, hogy részt 
vegyen a német ifjúsági centrum emberi jo-
gokkal kapcsolatos nemzetközi találkozó-
ján. A szeminárium fő kérdése volt, hogy a vi-
lágháborúk után lefektett emberi jogi charta 
alapelvei mennyire érvényesülnek ma a gya-
korlatban, avagy: sikerült-e megvalósítani fél 
évszázad távlatából az abban megfogalma-
zott eszmeiséget, és mi történik a különbö-
ző országokban a mindennapok során ezen 
a témán belül. 
A nemzetközi eseményt egy előkészítő talál-
kozás előzte meg (országonként 2-2 fővel), 
melyen lehetőség nyílt a résztvevő nem-
zetek aktív közreműködésére a szeminári-
um főbb irányvonalainak, konkrét program-
tervének lefektetésében. A résztvevő nem-
zetek kiválasztása nem véletlen: hazánkon 
kívül a posztszovjet térség országai, vala-
mint a mai fejlett, nyugati demokratikus álla-
mok is képviseltették magukat (német, fran-
cia, orosz, belorusz, ukrán csapatok érkez-
tek, de volt portugál és palesztin résztvevő 
is). Ez hozzásegített abban, hogy egy hozzá-
vetőlegesen átfogó kép alakulhasson ki a fi-
atalokban az emberi jogok jelenlegi helyze-
téről azokban az országokban, melyek igen 
eltérő múlttal rendelkeznek, mégis mára az 
egységességre törekvő Európai Unió tagjai. 
A csapatok lehetőséget kaptak arra, hogy be-
mutassák az általuk képviselt országok „for-
ró témáit” az emberi jogok terén – azokat a 
területeket, ahol szerintük még mindig talál-

kozhatunk az emberi jogok megsértésével, 
és ez egyelőre megoldatlan társadalmi prob-
lémákat vet fel. Hogy mik a legsúlyosabbak 
kérdések, azt maguk a résztvevő fiatalok fo-
galmazhatták meg, így az is kirajzolódott, ho-
gyan látják a mai fiatalok az emberi jogok ke-
zelését saját országukban Így jöhetett szóba 
többek között Magyarország esetében a ci-
gánykérdés, Németországban a homosze-
xuálisok elfogadása, Belorusszia és Orosz-
ország kapcsán pedig a privátszférához való 
jog.. A szeminárium egyik fontos célja volt, 
hogy ezeknek a problémáknak a közös meg-
beszélése által segítse egymás kultúrájának 
megértését, és a toleranciát, a szolidaritást 
helyezze előtérbe. 
A program csúcspontját  a weimari emberi 
jogi díj korábbi díjazottjaival való beszélge-
tés és az idei díjátadón és konferencián való 
részvétel jelentette. Weimar humanista, kul-
túrapárti imázsának egyik fontos eleme ez 
az emberi jogokkal kapcsolatos sérelmeket 
előtérbe helyező esemény, melyet az otta-
ni Liszt Ferenc Zeneadémia hangverseny-
termében nézhettünk meg. A díjátadó cél-
ja, hogy még inkább ráirányítsa a figyelmet 
azokra a tragikus és sok esetben egész kö-
zösségeket vagy nemzeteket érintő erősza-
kos cselekményekre, amelyek a világ külön-
böző pontjain történnek meg, és melyekről a 
média és a politika legtöbbször hallgat - lásd: 
Gázai-övezet, délszláv háború, Zimbabwe 
stb. –, és kiemelje az ez ellen sokszor éle-
tük árán harcoló aktivisták példamutató tevé-
kenységét. Így a szeminárium végére széle-
sebb képet kaphattunk azokról a kérdések-
ről, melyet egyben a mai generáció legége-
tőbb, megoldásra váró globális problémái 
közé sorolhatunk, és melyben a mostani fia-

taloknak döntő szerepe juthat a jövőben.
A találkozó  során lehetőség nyílt arra is, hogy 
a résztvevő 6 nemzet delegációja bemutassa 
saját kultúráját, illetve azt a régiót, ahonnan a 
csapat érkezett. A pécsváradiak igazi sárközi 
össztáncot varázsoltak a weimari konferen-
ciaterembe – bár meg kell hagyni, a csárdást 
még mindig a magyarok járják a legügyeseb-
ben. A megtáncoltatott 40 fős társaság kevés-
bé táncoslábú tagjai magyar házipálinkával, 
szalámival, zsíroskenyérrel, méltán népsze-
rű túrórudival és egyéb hungarikumokkal vi-
gasztalódhattak. A sok és sokféle résztve-
vő közötti kommunikációt és együttműkö-
dő-készséget a hét során csapatépítő játé-
kok, kiscsoportos műhelymunkák, valamint 
zenei, videós és „street action” workshopok 
segítették.
Az idei résztvevőkkel remélhetőleg tovább-
ra is ápoljuk a kapcsolatot, csakúgy, mint 
a weimari ifjúsági centrummal, ahova im-
máron visszatérő vendégeknek számíta-
nak a pécsváradiak. A közeljövőben rende-
zendő ifjúsági találkozókon való részvétel-
re mindenesetre nagy eséllyel pályázunk, a 
szervezők és a többi ország résztvevői sze-
rint ugyanis a magyar csapat mindig nagy és 
komoly lelkesedéssel, szorgalommal vesz 
részt a feladatokban. A decemberi találko-
zón a következő helyi fiatalok képviselték a 
pécsváradiakat: Kempf Laura, László Miklós, 
Rosenberger Ramóna, Takács Miklós, Bayer 
Alexandra. Ismételt köszönet illeti Böröcz Lí-
viát, akinek nemzetközi szintű szakmai kap-
csolatai és komoly előkészítő munkája nélkül 
nem vehettünk volna részt egy ilyen tartal-
mas és élménydús ifjúsági találkozón. 

Bayer Alexandra
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Hirdetés

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
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ZengőVidék

Garantáltan jó minőségű méz
egész évben eladó!

Hochrein, Pécsvárad, Zengő köz 2.,
Tel.: 72/465-780

Hirdessen a ZengőVidékben!
Hirdetését minden hónapban a Pécsváradi Kistérség 19 tele-
pülésén, 5500 háztartásban olvassák!

HIRDETÉSI DÍJAK:
Lakossági apró (10 szóig): 500,- Ft
Keretes apró:
1/16 oldal (45X45 mm): 2500,- Ft
1/8 oldal (90X45 vagy 45X90): 4500,- Ft
1/4 oldal (90X130 vagy 130X90): 10.000,- Ft
1/2 oldal: 25.000,- Ft
1 oldal: 50.000,- Ft
3 vagy több megjelenés esetén: 10 % kedvezmény
Egyéb hirdetési igények teljesítése külön megegyezés alap-
ján
Megrendelés:
Többcélú Társulási Tanács munkaszervezete
7720 Pécsvárad, Gyenes Tamás u. 6/2.
Tel.:72/465-331
info@zengoalja.hu

BATYUS SVÁBBÁL
a Bravi Buam (Pilisvörösvár) muzsikájával

Pécsvárad, művelődési központ
2010. február 20. szombat

Kezdés: 19 óra

20 órától fellép az Erdősmecskei

Német Nemzetiségi Tánccsoport 

és a pécsváradi Német Kisebbségi Önkormány-
zat

gyermektánccsoportja  

Jegyek csak elővételben kaphatóak a pécsváradi

Tourinform irodában, hétfő-péntekig 8-16 óráig!

Belépő: 3000 Ft/fő
A belépőjegy vásárlása egyben asztalfoglalást is 

jelent.

Minden belépő mellé egy tombolajegyet adunk 
ajándékba. 

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!


