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ZengőVidékZengőVidék
A sporthírek, kissé méltatlanul, mindig a 
ZengőVidék utolsó oldalain jelennek meg, 
ráadásul a helyhiány veszélye is ezeket 
fenyegeti leginkább: meghúzott cikkek, el-
maradó fotók és nem megjelenő tudósítá-
sok.
Most négy fontos eseményt emelünk a 
címlapra, melyekre méltán lehetünk büsz-
kék mindannyian!
Sztárklubok ellen is tisztesen helytállt a 
hidasi U10-es csapat!   
A hidasi U10-es csapatot remek körülmé-

nyek fogadták Újpesten

Magyar NB I-es és külföldi egyesületek 
utánpótlás csapatai ellen mérkőztek Hús-
vét hétvégéjén a 10 éven aluli hidasi gye-
rekek az Újpest Megyeri úti stadionjában! 
Az eredményhirdetésen a díjakat Varga 
Roland, az Újpest középpályása osztotta 
ki, aki nyáron az U20-as válogatottal vb-
bronzérmet nyert Egyiptomban! Az ifjú lab-
darúgók és szüleik számára a rendezvény 
minden egyes perce óriási élményt jelen-
tett! Külön köszönet a lelkes szülőknek és 
a Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnek! 
(Részletek a 14. oldalon!)
Aranyérmes bajnok
Előző számunkban számoltunk be arról, 

hogy a pécsváradi Hódosi Viktória meg-
kapta a Magyar Köztársaság Jó tanu-
ló -Jó sportoló kitüntetését (képün-

kön). Friss hír, hogy Viktória ismét nagy-
szerű eredményt ért el: utoljára indulhatott  
a Fekvenyomó és Erőemelő Diákolimpián, 
melynek országos döntőjében, Budapes-
ten ismét arany érmet szerzett! Tovább fé-
nyesíti az érem csillogását, hogy revansot 
vehetett azon a versenyzőn, aki a Világ-
bajnokságon megelőzte a dobogón! Gra-
tulálunk!

Országos döntőben a kézilabda-csapat!

Az április 2-án Mecseknádasdon lebonyo-
lított Diákolimpia III. korcsoportos leány 
kézilabda bajnokság megyei döntőjén is-
kolánk csapata 1. helyezést ért el. Mivel 
ebben az évben Pécs városa rendezi az 
országos döntőt, így egyenes ágon – or-
szágos elődöntő nélkül – jutottunk be az 
ország legjobb 8 csapata közé a közel 400 
induló csapat közül. Ilyen sikert ebben a 
sportágban sem az iskola, sem a kistérség 
más iskolái nem értek még el.
A csapat tagjai: Lehoczki Fanni, Kozsán 
Vivien, Werb Edina, Grénus Gréta, Gyenis 
Patrícia, Gyenis Zsanett, Gyenis Dorka, 
Blidár Henrietta, Ruppert Blanka, Teimel 
Sabine. Felkészítő tanáruk: Gúnya Ferenc 
és Kófiás Endre

Sakk diákolimpia
2010. március 27-én zajlott Pécsett a me-
gyei egyéni sakk diákolimpia, melyen a 
pécsváradi diákok kiemelkedően szerepel-
tek. 1. helyen végzett Császár Tamás 3. 
osztályos tanuló, aki megyénket képvise-
li az országos döntőben, amelyet Debre-
cenben rendeznek. A 3. helyet Poller Péter 
(4. b) és Poller András(6. b) szerezte meg, 
míg a 4. hely Kopa Marcellnak (8. c) jutott.

A képen Poller Péter, Császár Tamás és 
Poller András.

Kiemelkedő sporteredmények a kistérségben Május, Pünkösd hava, tavaszutó
Májusban szünnappal ünnepeljük a mun-
kát, köszöntjük az édesanyákat és a gyer-
mekeket, és májusban van – ez talán ke-
vesen tudják -  a magyar Tűzoltók nap-
ja, mégpedig Szent Flórián Napján. Szent 
Flórián ugyanis a tűzoltók védőszentje. Ez 
alkalomból olvashatnak egy hasznos írást 
lapunkban a Mecseknádasdi Önkénes 
Tűzoltó egyesület jóvoltából. (13. oldalon)
Május a szerelem hónapja is, ezért egy 
szép szerelmes verssel örvendeztetjük 
meg olvasóinkat. A közelmúltban, április 
11-én ünnepeltük a Költészet Napját, me-
lyet József Attila születésnapján tartunk. 
Ekkor Pécsváradon körzeti szavalóver-
senyt rendeztek a költő tiszteletére. Követ-
kezzék hát egy részlet József Attila gyö-
nyörű verséből:

József Attila: ÓDA
(részlet)
Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.

Minden mosolyod, mozdulatod, szavad,
őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,
te kedves, szép alak,
lényed ott minden lényeget kitölt.

A pillanatok zörögve elvonulnak,
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben.
Ízed, miként a barlangban a csend,
számban kihűlve leng
s a vizes poháron kezed,
rajta a finom erezet,
föl-földereng.
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Társulás hírei
A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás 2010. április 22-én megtartott Ta-
nácsülésén a következő napirendi pon-
tokat tárgyalták meg a tagok:
 • Elfogadták a Társulás 2009-es évi költ-
ségvetési beszámolóját 
• Elfogadták a 2009-es évi belső ellenőr-
zési jelentést 
• Tárgyaltak a  „ Mozgókönyvtár” intézmé-
nyek létrehozásának lehetőségéről, mely 
azokon a településeken jelenthet megol-
dást, ahol jelenleg nem működik könyvtár
Az ülés végén a Multi Alarm Biztonság-
technikai Zrt. képviselője a térfigyelő-riasz-
tó rendszereiről tartott tájékoztatót, mert a 
kistérség több településén igény merült fel 
a térfigyelő rendszerek kiépítésére.

IKSZT - Teret a közösségeknek!
879 címbirtokos település közül 573 
kezdheti meg az Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér beruházást - támogatási 
határozataikat már postázza az MVH.
Április 6-i dátummal döntött az ÚMVP 
Irányító Hatóság az IKSZT-pályázat 
eredményeiről, ezáltal összesen 25,4 
milliárd forint uniós támogatás 
segítségével közel 600 kistelepülés 
lehet gazdagabb az ott élők számára 
kulcsfontosságú közösségi és szolgáltató 
térrel. Az egyes pályázók - akik egy 
címbirtokosi pályázaton már sikerrel 
helyt álltak - különféle, a helyi igényeket 
leginkább kielégítő funkciókat terveztek 
be az általában felújítandó épületek falai 
közé.
A forrás lehetővé teszi az épületek 
rekonstrukcióján, bővítésén túl a szükséges 
eszközök beszerzését, valamint három 
éven keresztül hozzájárulhat a működtetési 
költségekhez is. A várakozások szerint 
a nyertes falvak lakói ezentúl számos 
olyan szolgáltatáshoz juthatnak hozzá 
helyben, amelyekhez eddig utazniuk 
kellett, emellett pedig lendületet kaphatnak 
az eddig infrastrukturális hiányosságok 
miatt megakadt, vagy döcögve haladó 
közösségfejlesztési folyamatok.
Támogatottak
Dunaszekcső Község Önkormányzat 
- Dunaszekcső, Erzsébet Község 
Önkormányzat - Erzsébet, Geresdlak 
Község Önkormányzat - Geresdlak, 
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 
- Görcsönydoboka, Hímesháza Község 
Önkormányzat - Hímesháza, Lánycsók 
Községi Önkormányzat - Lánycsók, Majsi 
Magyar-Német Kulturális Egyesület - 
Majs, Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-
Német Baráti Kör - Nagynyárád, Óbányai 
Német Olvasókör Egyesület - Óbánya, 
Palotabozsok Község Önkormányzat 
- Palotabozsok, Somberek Község 
Önkormányzat - Somberek, Székelyszabar 
Község Önkormányzat - Székelyszabar, 

Versend Község Önkormányzat - Versend
Gratulálunk a nyerteseknek!

KÖZÖSSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉS – I. 
rész
A következőkben bemutatjuk a LEADER 
szemléletet, és körülírjuk szerepét a vidéki 
közösségek fejlesztésében. Kiemelünk 
néhány fontosabb elvi és gyakorlati 
tudnivalót annak érdekében, hogy 
helyi alkalmazása minél szervesebben 
illeszkedjen az Európai Unió (EU) 
vidékfejlesztési stratégiájához.
Tartalma a következő témák köré épül 
fel:
1. A LEADER koncepciója
2. A LEADER szemlélet alappillérei
3. A LEADER története
4. A LEADER mint az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. 
tengelye
5. A LEADER jogszabályi háttere
6. A támogatás-igénylés módja
7. LEADER Helyi Akciócsoportok 
elérhetőségei
A tájékoztatás minden vidéki érintettnek 
szól, aki részt vesz a tágan értelmezett 
vidékfejlesztésben: települési 
önkormányzatoknak, önkormányzati 
társulásoknak, nonprofi t és társadalmi 
szervezeteknek, vállalkozásoknak, 
gazdálkodóknak, vagy akár érdeklődő 
magánszemélyeknek. Mindegyiküknek 
megvan a helye, és meglehet a saját 
szerepe, teendője a LEADER-ben. Célunk, 
hogy minél több szereplő átlássa, mi a 
LEADER, és hogyan ültethetők át elvei 
a gyakorlatba, illetve hogy megmutassuk 
a helyi közösségeknek: a LEADER 
valódi lehetőséget jelent számukra a 
kezdeményezés megragadására, a 
térségek jövőjének alakítására, a közösségi 
ügyekben való aktív részvételre. S nem 
mellékesen arra, hogy projektgazdaként 
részesüljenek a 70 milliárd forintos uniós 
forrásból, így közvetlenül érzékelve a 
közös gondolkodás egyéni hasznát.

A LEADER koncepciója
Mi is ez a LEADER?
A LEADER francia betűszó (Liaison 
Entre Actions pour le Developement de 
l’Economie Rurale), ami a következőt 
jelenti: közösségi kezdeményezés a vidéki 
gazdaság fejlesztéséért. Mivel egyaránt 
érzékelteti a program törekvéseit az uniós 
vidékpolitikai irányzatokon belül, egykori 
kísérleti jellegét, illetve betöltendő szerepét 
a vidéki közösségek életében, talán nem 
felesleges a leader [ejtsd: líder] angol szó 
magyar jelentéseiről is szólni: 1. vezető, 2. 

Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

UGA 2010.április 16-tól 18-ig – 
Unterscheleissheimer Gewerbe 
Ausstellung 2010.
Immár 4. alkalommal kaptunk meghí-
vást Unterschleissheim városától az 
UGA elnevezésű rendezvényre. Idén 
Unterschleissheim valamennyi partne-
re képviseltette magát, ott volt Oroszor-
szág (Moszkva), Kína, Franciaország (Le 
Cres), Lucka (Németország), Magyaror-
szág (Pécsváradi Kistérség) küldöttsége.
A kiállítóhelyet, - mint eddig is - a város ön-
kormányzata bocsátotta rendelkezésünk-
re, melyen Lucka küldöttségével osztoz-
tunk.
Standunk ismét sok látogatót fogadott, 
nagy keletje volt a magyar bornak (Water 
Gyula Pincészete, Pécsvárad, Hetényi 
Pincészet, Mecseknádasd, Wekler Csalá-
di Pincészet, Mecseknádasd), szaláminak 
(Balogh Bálint Vágó-, és Húsfeldolgozó 
Üzeme, Hidas), méznek (Szeibert Edéné, 
Ófalu). Újdonságként az idén házi készíté-
sű lekvárokat (Kacsándi Márta, Pereked) 
és diót is vittünk magunkkal.
A partnerországok képviselői napon-
ta megjelentek standunknál és kedvtel-
ve kóstolgatták borainkat és vásárolták 
egyéb termékeinket. Nagy sikere volt a 
Pécsváradi Kistérség három nyelvű kiad-
ványának is.
Lucka Város küldöttsége - élén a polgár-
mester asszonnyal - élénken érdeklődött 
kistérségünk felől. Ők az egykori NDK te-
rületén élnek, sok gyermekkori emlék fűzi 
őket Magyarországhoz, elsősorban a Ba-
latonhoz, és most szeretnék jobban meg-
ismerni a mi kistérségünket is. 
Ezúton is köszönjük Unterschleissheim 
Városának és különösen Rolf Zeitler pol-
gármester úrnak, hogy biztosították szá-
munkra a megjelenést.

Szeibert Edéné, Kófiás Endréné
Külön köszönjük Franz és Regina Gruber, 
valamint a partnerkapcsolati bizottság köz-
reműködését és segítségét.
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elöl lévő, utat mutató, 3. kezdeményező, 
irányító. Az Európai Közösség által 1991-
ben elindított közösségi kezdeményezés 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
problémák helyi megoldásával segíti elő 
a fenntartható fejlődést Európa vidéki 
területein. Az akkori tizenöt uniós tagállam 
célja az elszegényedő és elöregedő 
vidéki térségek további leszakadásának 
megállítása volt, és a lassan két évtizedes 
gyakorlat – az azóta csatlakozott további 
12 országban is – igazolni látszik a 
program létjogosultságát. A LEADER 
a helyi közigazgatás, a vállalkozók 
és civil szervezetek összefogására 
épít, közösségeik kezébe tényleges 
döntéshozatali jogkört ad.
Földrajzilag összefüggő, 10 és 
100 ezer közötti lakosságszámú 
településcsoportokat hoz létre az 
érintettek által kidolgozott térségfejlesztési 
stratégiák megvalósítására. Az addig 
szimplán egymás mellett élő, bizonyos 
szempontokból alá- és fölérendeltségi 
viszonyok közepette dolgozó szereplők 
egyenrangú partnerekké válnak, hogy 
közösen alakítsák térségük jövőjét. Az 
Európai Unió 500 milliós lakosságának több 
mint fele él vidéki területeken (10 000 főnél 
kevesebb lélekszámú, vagy 120 fő/km2-nél 
kisebb népsűrűségű településeken), ami a 
földrész összterületének 90%-át jelenti. 
Európa vidéki térségei azonban nagyon 
különbözőek: ez a felismerés biztosította 
a LEADER térnyerését, miszerint a 
fejlesztési stratégiák hatásosabbak és 
hatékonyabbak, ha helyi szinten az 
ottani szereplők határozzák meg, majd 
alkalmazzák azokat. A LEADER alapjait 
a tiszta, átlátható döntési folyamatban, 
az érintettek együttműködésében és a 
jó gyakorlatok átadásához szükséges 
infrastruktúra kialakításában találhatjuk 
meg.
A LEADER és a hagyományos vidék 
fejlesztési politika intézkedései között 
a különbség az, hogy az előbbi abban 
nyújt iránymutatást, „hogyan” lehet elérni 
a kívánt célt, nem pedig előírja, „mit” 
kell tenni. A helyi részvétel, a valódi 
összefogás és együtt gondolkodás, ami 
más hol esetleg kiegészítő jelleggel jelenik 
meg, itt a működés fő sajátossága – 
ezért is nagyobb a program jelentősége 
annál, mint amit a forrásokból való 
részesedéséből következtethetnénk.
A LEADER alappillérei
Hét fő jellemzővel lehet összefoglalni 
a LEADER megközelítést, amelyeket 
egy összefüggő eszközrendszerként 
kell értelmeznünk. Ezek pozitív 
kölcsönhatásban vannak egymással, 
mindegyik kiegészíti a másikat, ezáltal 
tartós hatást gyakorolva a vidéki térségek 
fejlődési dinamikájára, nemkülönben a 

helyi szereplők probléma felismerési és 
-megoldási képességére.

A LEADER hét fő jellegzetessége
•	 Területalapú fejlesztési stratégiák
•	 Alulról építkező gondolkodásmód
•	 A helyi vállalkozói, civil- és 

közszféra partnersége: a HACS
•	 Innováció, újszerűség
•	 Integrált ágazatközi megközelítés
•	 Hálózati működés
•	 Kooperáció

1. Területalapú fejlesztés
A területalapú megközelítés a kisebb, 
homogén, gazdasági és társadalmi 
szempontból egyaránt összetartozó 
térségeket tekinti a vidékfejlesztés 
célterületének, amelyeket gyakran egy 
tőről fakadó hagyományok, helyi identitás, 
az összetartás szellemisége, illetve közös 
szükségletek és elvárások jellemeznek. 
Az ilyen közegben született stratégia 
kidolgozása során könnyebb a helyi 
erősségek és gyengeségek, veszélyek 
és lehetőségek feltérképezése, a helyi 
adottságok felismerése és a fenntartható 
fejlődés szempontjából legfontosabb célok 
azonosítása.
2. Alulról építkező megközelítés
A LEADER leginkább egyedi jellemzője. A 
helyi szereplők részt vesznek a stratégiáról 
való döntésben és térségük elsődleges 
fejlesztési irányainak meghatározásában. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a lentről 
felfelé építkező megközelítést nem a 
nemzeti és/vagy regionális hatóságok 
által alkalmazott fentről lefelé történő 
megközelítés ellenpólusaként kell felfogni, 
inkább össze kell hangolni mindezeket, és 
együtt dolgozni, hogy hatékonyabb, minél 
átfogóbb eredményt lehessen elérni.
3. Háromoldalú partnerség: a 
vállalkozói, civil- és közszféra
A „helyi fejlesztési társulás”, úgynevezett 
helyi akciócsoport (HACS) létrehozása 
és működtetése a LEADER szemlélet 
eredeti és fontos jellemvonása. A HACS 
feladata, hogy felvázolja és megvalósítsa 
a helyi fejlesztési stratégiát, döntéseket 
hozva a források megtervezéséről, 
felhasználásáról és kezeléséről. Azért 
lehetnek eredményesek, mert
• összegyűjtik, egyesítik és ösztönzik 
az elérhető emberi erőforrásokat a 
közszférából, a magán-, a civil- és az 
önkéntes szférából;
• a kapcsolódási pontok felismerésével, 
közös projektek és több szektort érintő 
akciók révén összehozzák a helyi 
résztvevőket, így megvalósul a térségi 
összhang és elérhető a gazdasági 
versenyképesség növeléséhez szükséges 
kritikus tömeg;
• folyamatos konzultáció segítségével 
elősegítik a kooperációra való nyitottság 

elterjedését, a különböző vidéki 
szereplők közötti párbeszédet, akiknek 
gyakran kevés tapasztalatuk van az 
együttműködésben;
• támogatják az alkalmazkodás folyamatát 
a mezőgazdasági ágazat változásaihoz 
(például minőségi termékek előállításával, 
élelmiszerláncok létrehozásával), a 
vidéki gazdaság sokrétű kihívásaihoz, a 
környezettudatos életmódhoz.
Ők döntenek a helyi vidékfejlesztési 
stratégia fő irányairól, részletes tartalmáról, 
majd a támogatandó projektekről is. 
Tapasztalt és gyakorlott csapattagokkal, 
illetve a szükséges döntéshozatali 
hatáskörrel felruházva a HACS egy olyan 
szervezeti modellt képvisel, amely képes 
pozitívan befolyásolni a térségfejlesztés 
összetett folyamatait. Az üzleti és civil 
partnerek minimális részvételi aránya 
a HACS-ok döntéshozó testületeiben 
az 1268/1999/EK tanácsi rendelet 62. 
cikkének d) pontja értelmében legalább 
60%.
4. Innováció
Az innováció – lehető legszélesebb 
értelmezési tartományában – jelentheti 
egy új termék, új folyamat, új szervezet 
vagy egy új piaci stratégia bevezetését, 
ami egyaránt érvényes a falusi és városi 
térségekre. Abból adódóan, hogy a 
vidéki térségeknek kis népsűrűségük és 
alacsonyabb színvonalú infrastruktúrájuk 
van, kevesebb a kapcsolatuk a kutatási 
és fejlesztési központokkal, nehezebb 
lehet számukra az innovatív megoldások 
fellelése és alkalmazása. Ezt segíti elő 
a térségek közötti tapasztalatcsere, a 
máshol működő jó gyakorlatok átvétele, 
valamint az információs és kommunikációs 
technológiák kiaknázása.
5. Integrált ágazatközi megközelítés
A LEADER nem egy ágazat fejlesztési 
programja: a helyi fejlesztési stratégiának 
több ágazatra kell kiterjednie, a 
tevékenységek számos formáját együtt 
kezelve. A helyi akciókat és projekteket 
tehát úgy kell összekapcsolni és 
koordinálni, mint egy összetartozó 
egészet. Az integráció mindemellett 
érinthet egyetlen ágazatban megvalósuló 
fejlesztéseket, de a környezeti 
kölcsönhatásokat, a különböző érintett 
gazdasági, társadalmi, kulturális szereplők 
és ágazatok közötti kapcsolatokat mindig 
célszerű figyelembe venni.
6. Hálózati működés
A hálózati működés magában foglalja az 
eredmények, tapasztalatok, eljárások 
és módszerek cseréjét az EU-n belüli 
LEADER akciócsoportok, vidéki térségek, 
közigazgatási és a vidékfejlesztésben 
érintett egyéb szervezetek között, 
függetlenül attól, hogy közvetlenül 
LEADER kedvezményezettek-e. A hálózati 
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működés a jó gyakorlatok átadásának, 
az innováció elterjesztésének és az 
egymás iránti nyitottságra való építésnek 
az eszköze. Mivel kapcsolatot, működő 
összeköttetést alakít ki az emberek, a 
projektek és a vidéki térségek között, 
segíteni tud bizonyos vidéki régiók 
elszigeteltségének lebontásában.
7. Kooperáció
A kooperáció továbbmegy, mint a 
hálózati működés: feltételez egy helyi 
akciócsoportot, amely közös projektet 
vállal fel egy másik régió vagy tagállam 
LEADER-csoportjával, illetve egy hasonló 
megközelítést alkalmazó csoporttal az 
unión kívüli országokból. Lehetővé teszi 
számukra, hogy külső tapasztalatok és 
értékek bevonásával adjanak választ 
bizonyos problémáikra, vagy aknázzák ki 
előnyös adottságaikat. Egy példa: közös 
marketingstratégia kidolgozása olyan 
térségekkel közösen, ahol hasonlóak 
a természeti adottságok, a jellegzetes 
termékek vagy a turisztikai jelentőséggel 
bíró kulturális értékek.

(folytatjuk)

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 munkaszervezet ve-
zető
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
A Mohácsi HVI Iroda elérhetősége: 
7754 Bóly, Széchenyi tér 10.
30/378-87-14
Email: mohacsi@vkszi.hu

Értesítjük tisztelt 
tudósítóinkat és

hirdetőinket, hogy a követező 
szám lapzártája

2010. május 20.!
Kérjük a határidő pontos

betartását!

PEREKED
Folytatódott az árokburkolás

Nyert az ismét beadott TEKI pályázat, me-
lyet a vízelvezető árkok burkolására nyúj-
tottunk be. A Területfejlesztési Tanács 2 
millió forint támogatást ítélt meg, míg a Ba-
ranya Megyei Közgyűlés további 200 ezer 
forinttal járult hozzá a projekt megvalósí-
tásához. Az elnyert összegeket a község 
600 ezer forint önrésszel egészített ki. 
A 2.800.000,- forint közel 70 méter árok 
burkolására volt elegendő.
A képviselő testület további pályázatokkal 
igyekszik a fennmaradó munkálatok mi-
előbbi befejezését megvalósítani.

PÉCSVÁRAD
Jól halad Pécsvárad városmarketingje
Pécsvárad városmarketing tevékenységé-
ről tartott beszámolót Gászné Bősz Ber-
nadett önkormányzati képviselő, aki a vár 
működtetésével, valamint a város prog-
ramjainak menedzselésével kapcsolatos 
feladatokat látja el tavaly július óta. Már-
ciusi beszámolójában a képviselő-testület-
nek elmondta, hogy mivel átfogó koncepci-
ót csak 2009. szeptember végén fogadott 
el a testület, a marketing folyamatok bein-
dulásához pedig idő kell - az idei év csak 
próbaévnek mondható, melyet új szemlé-
letmód kialakítására, az újítások kidolgo-
zására és bevezetésére tudnak felhasz-
nálni. 
Elkészült az új honlap, elkészült a sajtólis-
ta, folyamatban van a szuvenírek gyártá-
sa, valamint a várost bemutató kisfilm is. 
Az utóbbi időszakban számos médiában 
jelent meg a pécsváradi vár és a város, a 
várat kiállításokon és sajtótájékoztatókon 
népszerűsítették. 
Április 10-vel bevezették a Pécsváradi 
Vendégkártyát, mellyel számos kedvez-
ményt érhetnek el a városban megszálló 
vendégek. 
Elhangzott, hogy a helytörténeti múzeum 
tartalmi megvalósítására találtak pályáza-
ti lehetőséget. 
A témához kapcsolódik, hogy április vé-
gétől új információs táblák segítik a ven-
dégek tájékozódását. Több tábla mutat-
ja az irányt a Vár, valamint a Tourinform 
iroda felé, ill. a 6-os sz. főközlekedési út 
mellett két óriástábla irányítja a figyelmet 
a város fő attrakciójára, a várra. Elkészült 

a Mecseki Erdészeti Rt. megrendelésé-
re egy látványtérkép is, valamint rövide-
sen kikerülnek a Zengő Tanösvény táblái 
is. Utóbbiakat a Tarkabarka Alapítvány ké-
szítette a Zöld Iránytű Alapítványhoz be-
nyújtott sikeres pályázat segítségével. A 
kivitelezésben nagyon sok önkéntes se-
gítséget kaptak, a legtöbbet a Pécsváradi 
Várbaráti Körtől, elsősorban Gállos Orso-
lya elnöktől, valamint a Warad2015 Alapít-
ványtól, konkrétan annak munkatársától, 
Réderné Hegedüs Andreától. A táblatar-
tókat a Változóházban készítették Kovács 
Attila irányításával. Régóta esedékes volt 
a település határain álló testvérvárosi táb-
lák cseréje. A rossz állapotú táblák nem is 
voltak aktuálisak, hiszen immár 6 telepü-
léssel kötött partnerkapcsolati szerződést 
Pécsvárad, melyekről igényes, új tábla tá-
jékoztat a jövőben.
Valamennyi tábla grafikai munkáit és ki-
vitelezését Csizmadia László grafikusmű-
vész végezete, a tőle megszokott magas 
színvonalon és igényességgel.

Az általános iskola működéséről szá-
molt be az ÁMK igazgatója
Az KJÁMK Általános Iskolájának beszá-
molójában Tóth Györgyi főigazgató többek 
között az angol nyelvoktatás, ill. a men-
tor-tanár programot emelte ki, melyeket 
pályázati segtséggel valósíották meg és a 
siker miatt keresik a folytatás lehetőségét. 
Több, kisebb összegű sikeres pályázat 
után most egy kb. 20 millió forintos TIOP-
pályázat eredményére várnak, amely inte-
raktív táblák, projektor és kivetítő vásárlá-
sára nyújthat lehetőséget. Továbbra sincs 
hír azonban az iskola-óvoda pályázatról. 
A kompetencia-felmérések eredménye 
szerint a pécsváradi tanulók átlaga mate-
matikában is, szövegértésben is megha-
ladja a környező települések oktatási in-
tézményeinek eredményeit, sőt, az orszá-
gos rátákat is. Dr. Bíró Ferenc polgármes-
ter elmondta, hogy az iskola a nehéz kö-
rülmények ellenére is állja a sarat. „A vá-
ros nevében szeretném kifejezni elisme-
résemet azoknak a pedagógusoknak, akik 
ilyen méltatlan körülmények között is ered-
ményesen dolgoznak” – mondta. 

Beszámoló a helyi gyermekvédelemről
Dr. Sebestyén Ildikó, a gyámhivatal veze-
tője tartott beszámolót a város gyermek-
védelmi és gyermekjóléti tevékenységé-
ről, ami Pécsváradon kívül még 18 telepü-
lésen látja el feladatait. Az elmúlt időszak-
ban bővült a tevékenységi kör, valamint 
az esetszám. Szoros a  kapcsolat a helyi 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat-
tal, és a rendőrséggel is, valamint a gyer-
mekintézményekkel. Az utóbbi időben saj-
nos egyre gyakrabban felmerül az iskola-
kerülés problémája. 
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MECSEKNÁDASD
Pályázati információk
Mecseknádasd Önkormányzata sikere-
sen pályázott az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Prog-
ram támogatási rendszeréhez „Dózsa 
György (2-0-0) belterületi vízrendezése” 
címmel. 90%-os támogatási arány mel-
lett 27 328 982,- Ft,- összegű támoga-
tást ítéltek meg. A pályázat összköltsége 
30 365 535,- Ft. A beruházás tehermente-
síti az elöntési vízkárok alól a lakosságot, 
valamint az önkormányzat fenntartásában 
működő intézményeket. A projekt hozzá-
járul a csapadékvíz-elvezetés vonalának 
egyenlítéséhez, a kulturált településkép 
megvalósításához.
Pályázatot nyújtottunk be még a Szérűs-
kerti árok belterületi vízrendezésére is, 
amelynél 16 925 625,- Ft-ot igényeltünk. A 
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség tájékoztató levele szerint a bírála-
ti folyamat eredményeképp projektünk tar-
taléklistára került. A pályázat szakmailag 
megfelelt a követelményeknek, azonban a 
magasabb átlagpontszámot elért pályáza-
tok támogatási igénye kimerítette a rendel-
kezésre álló támogatási keretet.
A TÁMOP 3.1.4-08/2 azonosító számú, 
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hoz-
záférés innovatív intézményekben” című 
pályázatunk első kifizetési kérelmének 
benyújtását végezzük az eddig lebonyolí-
tott képzésekről, eszközbeszerzésről.
Szintén elszámolás előtt áll a Bakancsos 
Ház bővítése és a Szabadság tér felújítá-
sa pályázatunk I. üteme, mely a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt 
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez, 
valamint falumegújításra és –fejlesztésre 
igénybe vehető támogatáshoz kapcsoló-
dó pályázati forrásból valósul meg. Jelen-
leg is nagy munkálatok folynak, hogy minél 
előbb még kellemesebbé varázsoljuk tele-
pülésünket.
Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Ál-
lamkincstár felé a Mecseknádasdi Általá-
nos Iskola számára az alapfokú művészet-
oktatás támogatására. A támogatási arány-
nyal érintett hátrányos helyzetű tanulók 
száma 16 fő.
Szintén a Magyar Államkincstár felé nyúj-
tottuk be támogatási igényünket az Nem-
zetiségi óvodák és iskolák fenntartásához 
igényelhető kiegészítő támogatásra.
Vis maior tartalékra nyújtottuk be igé-
nyünket a mecseknádasdi Bartók Béla ut-
cát és Liszt Ferenc utcát határoló támfal-
ra, mely a téli víz és jég okozta feszült-
ség hatására meglazult. A Regionális Ál-
lamigazgatási Hivatal és a Baranya Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ré-
széről delegált bíráló bizottság tagjai vis 
maior eseménynek nyilvánították igényün-
ket, melynek helyreállítási költsége előze-

tes becslések szerint 5 000 000,- Ft. Másik 
igényünk az önkormányzat tulajdonában 
lévő, Liszt Ferenc u. 25. szám alatti épület-
re adtuk be, mely szintén a téli csapadék 
hatására megrogyott és összedőléssel fe-
nyeget. Sajnos a bíráló bizottság ezt nem 
ítélte vis maior eseménynek, azonban a 
kárveszély elhárítása iránt a közeljövőben 
intézkedik az MT Közhasznú Nonprofit Kft. 
építő brigádja.

Német nyelvű vers- és prózamondó ver-
seny
A mecseknádasdi Német Kisebbségi Ön-
kormányzat vers- és prózamondó verse-
nyére az alsó tagozatból 28, a felsősök 
közül 9 tanuló jelezte részvételét. Április 
16-án elérkezett a nagy nap, a Kulturális 
Központ épületében a zsűri elé léphettek 
a versükkel, prózájukkal, amit nagy izga-
lommal adtak elő. A nézőtéren az osztály-
társak is hallgatták az egyéni előadást és 
szorítottak társaiknak.
A zsűri tagjai voltak: Herneszné Hajdú 
Zsuzsanna; Gebhardtné Bacher Adrienn; 
Ehreth Imréné; Kemény Zoltán; Gebhardt 
Laura és Stolcz Jánosné.
A verseny két részletben zajlott. A kicsik 
egymás után néha bátortalanul, halk han-
gon mondták verseiket, olvasták fel törté-
neteiket, de a legtöbben hangsúlyozva, át-
éléssel, szép kiejtéssel álltak a zsűri elé. A 
felső tagozatosok hangulatos, szívet me-
lengető, zenei aláfestéssel megkompo-
nált műsorban adták elő az általuk válasz-
tott német nyelvű irodalmi alkotást, melyek 
nagy élményt nyújtottak a hallgatóság szá-
mára is.
A zsűrinek igen nehéz dolga volt, mert ki-
váló produkciókat hallhatott. Az eredmény-
hirdetést már az iskola tanulói együtt vár-
ták és tapssal köszöntötték a győzteseket. 
Helyezettek:

Alsó tagozat (2-4 osztály): 1. Zell Maxim 
Julien  2. oszt.; 2. Amrein Vivien  2. oszt. 
és Bíró Gergő 4. oszt.; 3. Batári Dániel  
4.oszt és Ruppert Blanka 4. oszt.
Felső tagozat (5-8 osztály): 1. Kiss Krisz-
ta 8.oszt.; 2. Zell Eden Hanna 6. oszt.; 3. 
Schultz Brigitta  és Mezey Sára 8.oszt. 
Különdíj: Reisz Kitti 3.oszt. és Teimel Sza-
bina 7. oszt. tanulók, akik a lejegyzett tör-
ténet előadásáért részesültek jutalmazás-
ban.

Minden résztvevő oklevelet és egy tábla 
csokoládét vehetett át, a díjazottak 5-3-2 
ezer Ft-os könyvutalvány boldog tulajdo-
nosai lettek.
A verseny minden résztvevőjére még egy 
program vár. Az alsó tagozatosokat a Ki-
sebbségi Önkormányzat májusban ven-
dégül látja egy játékos, délutáni zsúrra a 
Bechli panzióban, a felsősöknek pedig egy 
pécsi Lenau-házbeli látogatást szervez, és 
a német nemzetiségi rádióstúdió megis-
merését teszi lehetővé.
Szeretnénk megköszönni a verseny szer-
vezésében résztvevő tanítók, tanárok se-
gítségét és reméljük, hogy ez a német 
nyelvi verseny is segíti a Mecseknádasdon 
tanuló diákok nyelvi fejlődését.

Stolcz Jánosné
Német Kisebbségi Önkorm.Képv.

KÁTOLY
Település-szépítés
A tavasz beköszöntével elkezdődtek a fa-
luban a parkgondozási munkák. Az önkor-
mányzat öt  közcélú alkalmazottat foglal-
koztat a településen szükséges feladatok 
ellátására: fűnyírás, a patakmeder tisztí-
tása, a közterületek kaszálása, a temető 
rendbetétele, az intézmények munkájának 
segítése és még sok olyan feladat, ami al-
kalmanként adódik. Fenyőfacsemetéket 
és rózsatöveket ültettünk a Kaszapovics 
téren és környékén lévő parkban. 
Folyamatosan kell kaszálni a sok eső ha-
tására. Sajnos, a gépekkel gyakran adódik 
probléma, amit próbálunk rövid időn belül 
kijavítani, de szükség lenne egy nagyobb 
teljesítményű önjáró kistraktorra, új fűka-
szákra -  ehhez pedig pályázati lehetőség 
kellene. Reméljük, ez évben  lesz  pályá-
zati kiírás erre a célra, mert önerőből nem 
tudjuk megvásárolni a gépeket.
Kérjük a lakosságot, hogy az eddig meg-
szokott módon szépítsék udvaraikat, a há-
zuk előtt lévő területeket pedig ápolják, 
gondozzák!
 
Csapadékvíz-elvezetés
TEKI-pályázati támogatás keretében meg-
valósult a csapadékvíz-elvezető árok és a 
kapubejárók felújításának III. üteme. Azt 
hiszem, elmondhatjuk, hogy  a kivitele-
ző nagyon rövid idő alatt és szép kivitel-
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ben  adta át a munkát , ahogy  ezt az elő-
ző években általuk végzett  munkáknál is 
tapasztaltuk.
Szükséges lenne a további folytatásra, de 
sajnos ebben az évben nem biztosítanak  
területfejlesztési keretet ilyen jellegű fel-
újítási munkákra  a kistelepülések számá-
ra. Folyamatosan figyeljük a pályázati ki-
írásokat, és amint az önkormányzat szá-
mára megfelelő kiírás adódik, élni fogunk 
a lehetőséggel.

ÓBÁNYA
Megindult a turistaforgalom 
A hét végeken - többek között - a falun 
„csak átkocsikázni vágyó”,  a KRESZ-
táblákat figyelmen kívül hagyó vendége-
ket igyekszik rendszabályozni a parkolási 
rendelet, mellyel sikerül megteremteni és 
megőrizni jó levegőjű, csendes, sétálásra 
alkalmas falunkat. Köszönjük megértésü-
ket és várjuk a természeti szépségeket ér-
tékelő vendégeket, turistákat!

LOVÁSZHETÉNY
Virágosítás
100 tő muskátli került a közelmúltban a te-
lepülés villanyoszlopaira és jutott belőlük 
Pusztakisfalu oszlopaira. A virágokat az 
önkormányzat vásárolta meg, és a lako-
sok ültették el őket. 

Állásajánlat
Az Erzsébeti Önkormányzat pályáza-

tot hirdet 
védőnői munkakör 

betöltésére.
Követelmény:

megfelelő végzettség
Munkába állás: 2010. július 1.

Érdeklődni Horváth János polgár-
mesternél lehet a
06 20 947 88 18
telefonszámon.

KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK 
ZENGŐVÁRKONYI ÓVODA, 
ZENGŐVÁRKONY
Hagyományos húsvéti ünnepkör - ovi-
soknak

Hagyományainkhoz híven, virágvasárna-
pot követően idén is „kihajtottuk”  a falu vé-
gére az óvodás lányok ruhájába felöltözte-
tett „kiszebábot”  és reméljük az ének szö-
vege szerint vele együtt a hideget és a be-
tegséget is. „Kiszekatit” a patak parton le-
vetkőztettük, meggyújtottuk és a vízbe ve-
tettük. Visszafelé már a felszalagozott, 
frissen vágott fűzfa „villőággal” jöttünk.
Véleményem szerint az óvodás korosztály 
nagyon fogékony, együttműködő az ehhez 
hasonló népszokások felelevenítésében, 
sokáig emlékeznek és emlegetik még eze-
ket a személyes tapasztalatokon alapuló 
eseményeket.

A Húsvét nálunk az óvodában leginkább a 
gyerekek ajándékváró  ünnepe. Most sem 
történt ez másként. A „nyuszi-fészek” ké-
szítése után sétából érkezve a gyerekek 
izgatottan keresgélték az udvarban a nyu-
szi által szerteszét hagyott és eldugott já-
tékokat. Ez jó ideig tartott, mivel idén kü-
lönösen sok ajándékot kellett összegyűjte-
ni. Nagyon örültek a Zengővárkonyi Német 
Önkormányzattól kapott szép, új csoport-
szobai szőnyegnek, amin szinte rögtön ne-
kiláttak a Kresz & Fiedler Kft. „nyuszija” ál-
tal hozott rengeteg, nagyméretű műanyag 
kockából építeni.
Mindkét támogatónknak szívből köszönjük 
azt az örömet, amit adományaikkal nekünk 
okoztak!
A nap harmadik nagy élményét pedig a 
szakács nénink által hozott, simogatható, 

becézgethető kis nyuszik adták. Megle-
pődve kiáltottak fel a gyerekek, mikor ész-
revették őket: „- Ez igazi!”
 A húsvéti ünnepkör záró akkordjaként fel-
elevenítettük óvodai keretek között a fe-
hérvasárnapi „komatálazás, mátkázás” 
szokását.

Némethné Fábos Adrienn

ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
ERDŐSMECSKE
Tavaszvárás 
A hosszúra sikeredett tél után az 
erdősmecskei iskolában is nagy várako-
zással állunk az igazi tavasz elébe. A nap-
sütés, a meleg bizakodással tölt el ben-
nünket, a jó idő kicsalogat szünetekben az 
udvarra mindannyiónkat.
A húsvéti szünet megkezdése előtt elláto-
gattunk Pécsre, a Húsvét-kiállításra, hogy 
teljes legyen az ünnepre való ráhangoló-
dásunk. 
A néhány napos szünidőről visszatérve 
már az anyák napi készülődés ad irányt 
további szabadidős tevékenységünknek. 
Színes műsorral, versekkel, dalokkal ké-
szülünk a nagy eseményre, a meglepe-
tés-ajándék is alakulóban van, mellyel re-
méljük, nagy örömet szerzünk majd édes-
anyánknak, nagymamáinknak.
Április a beiratkozás időszaka is egyben. 
12-én, hétfőn lehetőséget kínáltunk min-
den szülőnek arra, hogy betekintsen is-
kolai életünkbe, az itt folyó munkába. Kü-
lön szeretettel fogadtuk leendő elsősein-
ket szüleikkel egyetemben, akik nagy iz-
galommal foglaltak helyet az iskolapadok-
ban. Reméljük, szeptembertől ők is büsz-
ke diákjai lesznek iskolánknak.  

Hegedüs Andrea

GYERMEKSZÍV ÓVODA-
BÖLCSÖDE, ERZSÉBET
Járt nálunk a Nyuszi!
Köszönjük a Ferrero Evangelise Diakoni 
Feuerwehr Bad Vilberl Christopher Verein 
Alapítványnak és Négyes Tímeának a fel-
ajánlást, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy 
a gyermekek fészkébe bőséges ajándék 
kerüljön.
Friss homok
Az idei évben Kórósi Tibor és a Pécsváradi 
Víziközmű Kft. munkatársai, Horzsa Zol-
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Intézmények életéből
tán és Szabó Zoltán tették lehetővé, hogy 
új homokban játszhassanak a gyermekek, 
melyre már nagy szükségünk volt. Kö-
szönjük! Az új homokban csodálatos vára-
kat építünk.
Kirándulás
A víz világnapja alkalmából idén is elláto-
gattunk Pécsre, az Akvárium-Terráriumba, 
ahol alaposan  megnéztük magunknak 
Morzsit, a krokodilt, aki sajnos irántunk 
nem érdeklődött. Találkoztunk gyönyö-
rű sikló-  és óriáskígyókkal, varánusszal, 
denevérrel, halakkal és rágcsálókkal. 
Adomány
Gyura Barbara irányításával működő Sze-
mem Fénye Alapítvány a lakosságtól ka-
ritatív célra kapott ruha- és játékadomány 
megmaradt darabjait óvodánknak adomá-
nyozta. Ezzel jelentős mértékben nőtt az 
óvoda játékkészlete. Köszönjük a támoga-
tást, segítséget – az óvoda gyermekei és 
dolgozói nevében! 

Riesz Adrienn óvodavezető

KODOLÁNYI JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
PÉCSVÁRAD
Április 9-én zajlott Pécsett a Bendegúz 
Nyelvész verseny megyei fordulója. Is-
kolánkból három tanuló jutott tovább, akik 
szépen helyt álltak:
•	 Borbás Diána 2.b  harmadik helyezés 

(felkészítője Tolnai Zoltánné)
•	 Zsáli Zsombor 3.b  hetedik helyezés 

(felkészítője Gungl Lászlóné)
•	 Ottlakán Amira 1.b nyolcadik helye-

zés (felkészítője Patonainé Link Zsu-
zsanna)

Április 15-én 34 tanulónk utazott Pécsre, 
a Pintér-kertbe Wagnerné Rozmer Ani-
kó, Székelyné Nagy Szilvia és Szakálosné 
Panta Dóra kíséretével. A gyerekek a Víz 
Világnapja alkalmából megrendezett pla-
kátkészítő versenyen indultak.
Április 20-án az alsó tagozaton helyesírá-
si versenyt rendeztünk. Az első helyezet-
tek: 1. évfolyam: Hideg Kata 1.b; 2. évfo-
lyam: Borbás Diána 2.b;  3. évfolyam: Zsáli 
Zsombor 3.b; 4. évfolyam: 1 . Becker Bá-
lint 4.a.
A verseny megrendezéséért köszönet ille-
ti Wagnerné Rozmer Anikót. Külön meg-
köszönjük Gászné Bősz Bernadett város-
marketing felelősnek a felajánlott jutalom-
könyveket!
Ebben a hónapban is folytatódott a 
D.A.D.A. program. Timi néni ezúttal az is-
mételt hibáinkról beszélgetett a gyerekek-
kel.
Áprilisban Szakálosné Panta Dóra és Sza-
bó Tamásné Gasteiger Eszter leendő el-
sős tanító nénik az óvodákban hospitál-
tak. Mindkét helyen színvonalas foglalko-
zásokon ismerkedhettek a nagycsoporto-

sokkal. Ezúton is köszönjük az óvó nénik-
nek a lehetőséget! 
A Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bi-
zottság megyei rajzpályázatot hirdetett 
„Közlekedésbiztonság gyerekszemmel” 
címmel. Iskolánk tanulóinak munkáiból a 
zsűri Walter Benedek 7/b osztályos diák 
rajzát a III. helyre rangsorolta. Gratulálunk 
Benedeknek, és további sikert kívánunk 
az országos megmérettetésen, ahová to-
vábbküldik nyertes rajzát. (Szakkörvezető: 
Kárász Rózsa)
Iskolánk 8. a osztályos tanulója, Gyenis 
Dóra a Pécsi Fordan SE színeiben akroba-
tikus rock and roll táncban, junior nagyfor-
máció kategóriában az idei versenyszezon 
első három dunántúli pontszerző verse-
nyén csapatával aranyérmet nyert. Gyenis 
Hanna 5. b osztályos tanulónk szintén a 
Pécsi Fordan Táncklub fashion dance ver-
senyzője. Március 13-án, Pécsett serdülő 
C1 kategóriában 2. helyezést ért el.

GONDOZÁSI KÖZPONT, 
MECSEKNÁDASD
Húsvét után- Pünkösd előtt 

Előző cikkünkben írtunk a Zengővár-
konyban tett látogatásunkról. Időseink-
nek igen nagy élmény volt a sok különle-
ges technikával készült, szebbnél szebb 
míves  tojás, a tájház és annak berende-
zése, ahol sok régi ismerős darabot fedez-
tek fel, valamint a Szalmamúzeum. Vásár-
lási lehetőség is adódott, így kedves hús-
véti ajándékokkal tértünk haza. 
Várjuk a jó időt, a kirándulásokat, úti cél-
jaink között szerepel a Schlossbergi vár-
rom a kilátóval, a halastó és környéke.
Pünkösdöt követő héten Majálist terve-
zünk lakóinknak, klubtagjainknak melyre 
a hidasi Idősek Klubja tagjait és gondozóit  
látjuk vendégül.

Támogató szolgálat
Intézményünkben már 5. éve működik a 
Támogató szolgálat, mely a kistérség min-
den településén a fogyatékkal élők számá-
ra nyújt speciális segítséget. Nagy öröm 
számunkra, hogy egyre többen veszik 
igénybe mind a szállítószolgálatot, mind a 
személyi segítést. 
A klienseink szállítását egy Opel Vivaro 9 

személyes mikrobusszal végezzük, mely 
mozgáskorlátozott személyt, kerekes 
székkel is biztonságosan, az előírásoknak 
megfelelően tud szállítani egészségügyi 
intézményekbe, orvosi vizsgálatokra, isko-
lába. Amennyiben szükséges és indokolt, 
kísérőt is biztosítunk.
A személyi segítőink a  gondozott otthoná-
ban biztosítják a szükséges segítséget a 
napi életvitelben, a szűk környezet rend-
ben tartásában, gyógyszerek beszerzésé-
ben egyéni szükségleteknek  megfelelően.
Amennyiben segítségre, felvilágosítás-
ra van szüksége, hívja intézményünket 
az alábbi elérhetőségeken: 72/563-047, 
illetve: 72/463-186!

LISZT FERENC ÁMK , 
MECSEKNÁDASD
Húsvéti hangverseny

Az intézmény zeneiskolai növendékeinek 
hagyományos húsvéti hangversenyére 
március 31-én került sor az iskola aulájá-
ban. A megjelent szülők, hozzátartozók és 
érdeklődők színvonalas bemutatót élvez-
hettek végig a tanulók által betanult dara-
bokból. 

Nyíltnap
Az ÁMK Általános Iskolája leendő elsősei 
és minden érdeklődő számára nyíltnapot 
szervezett március 14-én. A résztvevők 
megismerhették az intézményben folyó 
munkát, a tanórán kívüli lehetőségek szé-
les tárházát és megtekinthettek egy tan-
órát is a 4. osztályban. Végigjárták az is-
kola tantermeit, létesítményeit, ismerked-
tek a helyszínnel, mely remélhetőleg so-
kuk számára szeptembertől életük min-
dennapos részévé válik. 
Az iskolai beiratkozásra április 19-20-án 
került sor, ennek során 13 szülő jelez-
te, hogy szeretné, ha gyermeke intézmé-
nyünkben kezdené meg tanulmányait. A 
leendő elsősökön túl ötödikesek is beirat-
koztak intézményünkbe a következő tan-
évtől.

Költészet Napi Szavalóverseny
A Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Mű-
velődési Központja költészet napi sza-
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Intézmények életéből
valóversenyt rendezett április 19-én 
Pécsváradon. Iskolánkat az alsó tago-
zatosok közül Schunk Roland 4. osztá-
lyos és Mezey Sára 8. osztályos tanu-
lók képviselték. A bemutatón közel 40 ta-
nuló vett részt – a helyi általános isko-
la tanulói mellett a régió többi intézmé-
nyéből is (Hosszúhetény, Erdősmecske, 
Zengővárkony). Az alsó tagozatosok sza-
bad versválasztással, a felső tagozatosok 
egy József Attila vers elmondásával sze-
repeltek.  A versenyen iskolánk 8. évfolya-
mos tanulója Mezey Sára kategóriájában 
3. helyezést szerzett. 

Nálunk járt a „Fizibusz”!

Az ELMŰ és az ÉMÁSZ Energia Suli csa-
pata forgalomba állított egy speciális mik-
robuszt, felszerelve mindenféle kísérlete-
zésre alkalmas eszközzel, egy jó humo-
rú fizikatanárral, hogy maradandó élményt 
nyújtó, rendhagyó fizikaórát tartson az is-
kolákban. A már említett tanár úr, Tóth Pál 
április 20-án délelőtt érkezett meg hoz-
zánk ezzel a „csodajárgánnyal”. Izgalmas, 
látványos kísérletekkel varázsolt el ben-
nünket. Láthattunk „füstölő” sapkát, meg-
tudhattuk, hogy mitől „áll égnek a hajunk”. 
Nagy sikert aratott a folyékony nitrogénnel 
leöntött lufi esete, hiszen először leeresz-
tett, majd a tanár úr pulóvere alatt „felfújó-
dott”. Tudjuk már, hogy vannak olyan fém-
ből készült tárgyak, amelyeknek nem árt, 
ha mikrohullámú készülékbe kerülnek, a 
CD lemezt azonban nem ajánlott beleten-
ni (hacsak nem a megsemmisítés a cél). 
A szívószálból készült sípon az „Örömóda” 
is megszólalt. 
Természetesen téma volt az energia, az 
energiatakarékosság és a környezetvé-
delem is. Az előadás végig jó hangulatban 
telt, kicsiknek, nagyoknak, sőt még a kollé-
gáknak is egyaránt szórakoztató és tanul-
ságos élményt, tapasztalatot jelentett.
A 8. A osztály véleménye
2010. április 20-án iskolánkban járt a 
„Fizibusz” nevű, fizikai kísérleteket bemu-
tató csoport egyik tagja. 
A kísérleteket minden 3. osztályon felüli 
gyerek megtekinthette. Mindenki félelem-
mel vegyes izgalommal szemlélte az ese-
ményeket. 
A diákok kezdetben leginkább annak örül-
tek, hogy elmehettek két óráról, de már a 

legelső kísérlet után rádöbbentek, hogy ez 
izgalmasabb, mint egy átlagos tanóra. A 
tanár úr a fizika bonyolult tudományát le-
egyszerűsítve, humorosan adta elő, a kö-
zönség bevonásával. Különösen nagy si-
kert aratott az a nyolcadikos fiú, aki egy 
héliumos lufi segítségével viccesen, elvé-
konyodott hangon mutatkozott be. Ez álta-
lános derültséget váltott ki a jelenlévőkből.
Tanárok és diákok egyaránt jól érezték 
magukat és reméljük, hogy nem ez volt az 
utolsó alkalom, hogy a Fizibuszt az isko-
lánkban láthattuk.  

Mecseknádasd 8 A osztály

Kompetencia alapú oktatás
Március 25-27 között a MultiCenterben „A 
Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendsze-
rének és digitális taneszközeinek haszná-
lata a tanítás-tanulás folyamatában” cím-
mel továbbképzés volt, melyen intézmé-
nyünk pedagógusai és az óvónők vettek 
részt. Várhatóan május hónapban két al-
kalommal lesz továbbképzés a kompeten-
cia alapú oktatásban részt vevők számára. 

SCHLOSSGARTEN ÓVO-
DA ÉS BÖLCSŐDE 
MECSEKNÁDASD
„Május, május, az idő csodaszép, nézd 
csak, nézd csak, fenn az ég csupa kék..”
A jó idő beköszöntével egyre több időt töl-
tünk a szabadban. A szülők segítségével 
rendbe tesszük az óvodaudvart, amelyet 
most pompás virágszőnyeg borít: pitypan-
gok és százszorszépek.
A kompetencia alapú nevelés témakö-
rei közül elérkeztünk a Föld témaköréhez.
Bogárles, gilisztatenyészet, magvak hajta-
tása, virágok ültetése, tavacska gondozá-
sa, újra hasznosítható anyagok gyűjtése, 
kasírozás, mind a gyermekek közvetlen 
cselekvéses tapasztalatszerzését, azok 
általi ismeretszerzését szolgálják ebben 
az időszakban.
A májusfa állításának környezettudatos 
megoldását a gyermekek találták ki. Nem 
vágunk ki fát, hanem az óvoda egyik fá-
ját díszítik fel a fiúk az óvó néni segítsé-
gével, színes szalagokkal. A lányokkal az-
tán körbetáncoljuk és énekelünk harmoni-

ka szó mellett.
A május 8-i hétvégén kerül sor az anyák 
napi köszöntőkre. A Brumi csoportosok 
a Schloßbergi romokhoz hívják  az édes-
anyákat, hogy ott dallal, verssel, játékokkal 
sok-sok virággal és ajándékkal köszöntsék 
őket, majd a délután egy vidám piknikkel 
záruljon.  A Süni és a Pillangó csoportosok 
egy-egy kedvenc meséjüket játsszák el az 
édesanyák nagy örömére. 
Ezúton mi is  kívánunk minden szépet és 
jót minden édesanyának,  nagymamának!
Terveink  
Ballagó nagycsoportosaink Óbányára ké-
szülnek erdei óvodába óvodapedagó-
gusokkal,  dadusukkal. Ezúttal az egyik 
óbányai szülő bocsát rendelkezésünkre 
egy hangulatos hétvégi házat az erdőszé-
lén. Itt a gyerekek közvetlenül szerezhet-
nek tapasztalatokat,  megélhetik a termé-
szet ezer csodáját. Jó alkalom az együtt 
megélt élmény a  kis közösség összeko-
vácsolásának.
A nagyokra sok érdekes iskolai program is 
vár, óra-, könyvtár-, ebédlőlátogatás so-
rán ismerkednek leendő új életterükkel, az 
iskolával.  Ezekkel a programokkal és az-
zal, hogy Ági  tanító néni már sok megelő-
ző látogatást tett a csoportban megköny-
nyítjük az óvoda- iskola átmenetet.
Apák napi programunkra május utolsó 
péntekén kerül majd sor. Az apukák ezen 
sportos rendezvényünkön mindig szép 
számmal megjelennek és gyermekeikkel 
együtt jól szórakoznak.
Az óvodától búcsúzó nagyok június 
6-án „ballagnak” el a Schloßgartenből, a 
Sommerfest keretében. Bízunk benne, 
hogy sok szép élményük volt nálunk!
A Schloßgarten Óvoda és Bölcsőde dol-
gozói

BENEDEK ELEK ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA ÉS ÓVODA,
HIDAS
Hatórás  éjszakai földrajz 
A maga nemében rekordot döntött az a 23 
fős diákcsoport, akik Daradics Tibor föld-
rajz tanár vezetésével 6 órás éjszakai föld-
rajz órára gyűltek össze március 26-án 
este. A különleges időpont nem volt vélet-
len, hiszen ez volt a tavaszi napéjegyenlő-
ség utáni első péntek, a becsengetés pe-
dig éppen napnyugtára (18:05) esett.
A maratoni hosszúságú éjszakai földrajz 
óra éppen a napszakok és  évszakok vál-
takozásának magyarázatával kezdődött. A 
Föld-mozgások után azonban a gyerekek 
egy falra vetített powerpoint-os képvetítés 
segítségével a világűrbe utaztak. Megnéz-
ték a csillagászat történeti fejlődését az 
ókortól napjainkig, „átélhették” a modern-
kori űrkutatás legfontosabb eseményeit. 
Eszmecsere zajlott az asztronauta csim-Készül az anyák napi ajándék
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pánzról, kutyáról, Gagarinról, Armstrongról 
és a többiekről. Tisztázták a különbséget 
Tyereskova és Anettka között is.
Az űrszondák  által készített képeken ke-
resztül „elutaztak” a Naprendszer vala-
mennyi bolygója mellett. Ezeknél mind-
mind „megálltak”  egy pár percre, ahol a 
gyerekek egymás kiselőadásait hallgatták  
és nézték végig. Ezután szó volt az üstö-
kösök és meteorok közötti különbségről, a 
hullócsillagok tudományos hátteréről is. A 
Naprendszer után a Tejútrendszerre (Milky 
Way) is rápillantottak oldal és felülnézet-
ből – lélegzetelállító képeken keresztül. Ha 
már csillagok között jártak, természetesen 
nem maradhatott ki az asztrológia sem. 
Egy speciális számítógépes program se-
gítségével megnézték, hogy a képzelet ál-
tal hogyan sikerült összekötni a fénylő égi-
testeket zodiákus csillagképekké. A Kos 
és a Rák csillagjegyet például igazán erős 
túlzásnak érezte mindenki.
A tanulás közben persze nem maradhattak 
ki a készségfejlesztő játékok sem. A betű-
kártya gyűjtögetés után például szómo-
zaikban kamatoztathatta tudását és szó-
kincsét mindenki, a csillagászat és az űr-
kutatás témakörén belül. A Naprendszer 
bolygóit és azok távolságát csoportosan 
kellett modellezniük a résztvevőknek, eh-
hez pedig olyan ismert tárgyakat használ-
hattak makettként, mint a pingponglabda, 
fűzőgyöngy, csokibonbon vagy éppen az 
alma. A Nap helyét indulásképpen egy me-
dicinlabda jelezte.
Az előadások közben egyébként folyama-
tosan zajlott egy kvízjáték, amelynek kér-
dései után az elhangzott információkat 
egy-egy jó válasszal pontokra válthatták 
a diákok. Ebben szerepeltek kifejtős és el-
döntendő kérdések, sőt égitestekről szóló  
versek elemzésére is szükség volt.
20:30 és 21:30 között a csoport csatlako-
zott a „Föld órája” című  klímavédő kez-
deményezéshez, amely 2007 óta 60 per-
ces villanyleoltással hivatott hangsúlyoz-
ni a környezetvédelem fontosságát és az 
energiapazarlás várható súlyos következ-
ményeit. Ezalatt a hidasi földrajzosok le-
oltották a mesterséges fényforrásokat és 
a hátsó  iskolaudvarra vonulva egy tábor-
tűz mellett csodálták meg az éjszakai ég-

boltot. Az itt folytatott beszélgetés közben 
mindenkinek lehetősége volt nyársvacso-
rát készíteni és elfogyasztani, amitől re-
mek hangulat alakult ki. Ekkor követke-
zett a csillagásztávcsöves égboltvizsgálat, 
amely a sárgásan fénylő Marsra és főként 
a Hold krátereinek észlelésére irányult. 
Akik éppen nem fértek a távcsőhöz, azok 
a halvány holdfényben jókedvűen kezdtek 
röplabdázni a füves pályán, az egyik boly-
gómodellnek is használható labdával.
A rendezvényt egy témához illő mozifilm 
vetítése zárta. A híres Apollo 13 c. Tom 
Hanks-film ugyanis rendkívül jól fűzte fel 
egy izgalmas cselekményszállá az este 
során elhangzott ismereteket. A film vége 
pedig a kicsengetést is jelentette, közel 6 
órás program után, pontban éjfélkor!
A nem mindennapi rendezvény résztevői-
nek ezúton is jár a gratuláció! Az önszán-
tukból jelentkezett 6., 7. és 8. osztályos ta-
nulók lelkesedését az is bizonyította, hogy 
többen közülük saját készítésű, „éjsza-
kai földrajz” feliratú pólóban jelentek meg 
napnyugtakor, hogy belekóstoljanak a csil-
lagászatba és egy eddig példátlan esti ki-
kapcsolódás élményébe!
Résztvevők: 6.o.: Bárdi Laura, Lovász 
Máté, Zsók Bianka; 7.o.: Balogh Vivien, 
Csobot Adrienn, Feleki Patrik, Gieth Dá-
niel, Horváth Viktória, Kapronczai Ág-
nes, Keresztes Krisztofer, Koch Barbara, 
Mátyás Kamilla, Nagy Claudia, Schäffer 
Éva, Szelle Tamás, Simonics Martina, 
Szunyogh Patrik, Tausz Edvárd ; 8.o.: 
Biszak Csaba, Bogos Virág, Horváth 
Cristopher, Palkó Bence, Szabó Krisztián  
 A programot később egy zenés bankett 
zárta, ahol az ifjú csillagászok teadélután 
formájában ünnepelhették meg az együtt 
töltött „rekordórát”. A bankett keretében 
okleveleket is kiosztottak. A kvízkérdések 
válaszaival és az órai játékokkal gyűjtött 
pontok alapján a legjobbak „felsőfokú csil-
lagász diplomát” vihettek haza. 
 
Április 1-je diáknap volt az iskolában!  

Április 1-jén nem a bolondokat „ünne-
pelték”, hanem Diáknapot tartottak a Be-
nedek Elek Általános Iskolában. Reggel 
8-tól játékos sportvetélkedőn mérte össze 
ügyességét az iskola 64 diákja. A remek 

hangulatú versenyen nem csak a sport-
szerek kerültek elő, hanem Húsvét alkal-
mából tojással is több próbát kellet telje-
síteni. Hogy a meszes héj sem törhetet-
len, azt bizonyítja, hogy a tornatermi fel-
mosórongy sem maradt szárazon. A győ-
zelmet itt a „Kupaktanács” nevű csa-
pat szerezte meg a „Vegyes 16-os” előtt!  
A tízórai szünet után több helyszínen zaj-
lottak egyszerre az események, a diá-
kok pedig maguk dönthették el, hogy me-
lyik „játékteremben” mennyi időt tölte-
nek. Mivel diáknapi menetlevelük is volt, 
ebbe legalább 3 aláírást kellett gyűjtse-
nek, ami azt jelentette, hogy legalább 3 
különböző játékot ki kellett próbálniuk, hi-
szen minden teremben más pedagógus 
ügyelt s ők csak a részvétel után írták 
alá az oda betérő tanulók menetlevelét!  
Hogy miből lehetett választani a dél-
előtt folyamán? A sportosabbak a torna-
teremben gyűjthettek aláírásokat asz-
talitenisz, csocsó, tollas, fresbee és 
beachball sportágakban. A tantermek-
ben sakk, társasjáték, kézműves asztal, 
tojásfestés várta őket. Volt, ahol szójáté-
kokat játszhattak vagy éppen rejtvénye-
ket, képes feladványokat fejthettek meg.   
Az informatika teremben Márió-verseny-
re és Honfoglaló kvízpárbajra volt lehe-
tősége azoknak, akik kevesebb moz-
gással akartak tanári aláírásokhoz jutni!   
A Diáknapot aztán közös zenés program 
zárta, hiszen déltől az alsó és a felső ta-
gozatosok is táncversenyre és karaoke 
bulira gyűltek össze. A táncversenyt a 
2. osztályosok nyerték, majd követke-
zett a remek hangulatú karaoke show. 
A Bikini, Republic, Edda és más örök-
zöld slágerek elhangzása után néhá-
nyan az idén ballagó 8. osztályosok-
nak kedveskedtek egy-egy közös dal-
lal, megelőlegezett „búcsúajándékként”!  
 A műsor és az egész nap nagysze-
rű hangulatban telt, zárásképpen min-
den osztály „húsvéti” ajándékot kapott 
a programokon való aktív részvételért!  
 
A leendő óvodások látogatása 
Március 22-én ovis kuckót szerveztek az 
óvónők leendő óvodásaik számára. A sok 
apróság felszabadultan vette birtokába az 
óvodát. Minden csoportszobába bekuk-
kanthattak, ismerkedhettek az ott lévő já-
tékokkal, óvó nénikkel. A tornateremben 
és a csoportszobában is szerveztek szá-
mukra különböző tevékenységeket. Pillan-
gót hajtogattak, gyurmáztak a jövendőbe-
li dadusokkal, óvónőkkel. Megismerkedet-
tek a tornaszerekkel, mozgásfejlesztő esz-
közökkel (alagút, tölcsér, trambulin). A lab-
dákat szívesen vették birtokukban, és gu-
rították, dobálták azokat. A legnagyobb 
örömöt számukra  az ejtőernyős játék je-
lentette, amikor az óvónők a szülőkkel és 

Minden osztályból a legügyesebbek vettek 
részt a játékos sportvetélkedőn 

A csoport nagy része ünnepelt a „csillagász 
diplomák” kiosztása után.
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a gyermekekkel közösen kifeszítettek egy 
ejtőernyőt és felfújt lufikat dobáltak rajta. A 
cél volt, hogy a lufik ne essenek le. Öröm-
érzésüket felszabadult kacagással mutat-
ták ki a csöppségek. Az intézmény dolgo-
zói egy kis teával és aprósüteménnyel lát-
ták őket vendégül.  

Új ajándékokkal örvendeztette meg a 
gyerekeket a húsvéti nyúl 

A gyermekek és nevelőik sokat beszélget-
tek a húsvéti szokásokról, hagyományok-
ról. Megismerkedtek a húsvéthoz kap-
csolódó jelképekkel. Az ünnepet össze-
kapcsolták a háziállatok megismertetésé-
vel is. Minden csoport meglátogatott egy 
baromfiudvart, ahol megfigyelhették az 
ott élő állatokat. Az állatok külső jegyeik-
ről, hasznukról, táplálkozási-utódgondozá-
si szokásaikról beszélgettek, megfigyelték 
hangjukat. Dalokkal, versekkel, mondó-
kákkal, mesékkel ismerkedtek a gyerme-
kek az ünnepkörhöz kapcsolódva. Az óvó-
nők és a gyermekek közösen készítettek 
nyuszit, -különböző technikákkal- papír ré-
pát, csibét és egyéb ajándéktárgyakat. A 
berzseléssel és egyéb tojásfestési forté-
lyokkal gazdagították a kicsiket az óvónők. 
A tojásokból készültek nyuszik, báránykák 
is. A három csoport közösen virágból ké-
szült nyuszi fészket „épített”, melyet az ál-
taluk barkácsolt répa dekoráció tett még 
szebbé. A műveletet követően egy nagy 
séta következett, mialatt a nyuszi is meg-
érkezett és letette az udvarba a különfé-
le ajándékokat. A fészekben volt homoko-
zó, talicska, autó és egyéb várva várt já-
ték, aminek a gyerekek nagyon örültek.

A leendő ovisok nagyon élvezték az óvodai 
nyíltnapot

A gyerekek vattából és egyéb anyagokból 
saját kezükkel különféle játékokat készítet-
tek.

SZELLŐ
Szemétszedés 

Április 17-én szemetet szedtünk – először 
Szellőről Kátoly irányában az út mentén. 
Itt 14 zsák gyűlt össze.  Majd Erzsébet felé 
indultunk, ahol szintén sok zsák megtelt, 
sőt találtunk 7 zsák varrodából visszama-
radt műbőr-hulladékot is. De volt öreg té-
vékészülék, WC-csésze, mosdó, autógu-
mi, műanyag palack, sörös doboz stb.
Sajnálatos módon ez mind emberi kézből 
került a földre! Kérjük az autósokat és min-
denkit, hogy a szemetét megfelelő helyre 
vigye, és ne az út menti árokba dobja.
Az aktív résztevők igazán megérdemlik, 
hogy név szerint említsük őket:
Bodor Péterné, Gazda Gergő, Lakatos Já-
nos Lakatos Jusztina, Nagyné Lajos And-
rea, Reil Roland, Stefán Mária, Vöő Mária, 
Wesz Andrea, Wesz Józsefné
A zsákokat összegyűjtötte: Páncél Tibor 
és Lakatos Gergő.
A szemétszedés után a temetőbe az újon-
nan elkészült kerítés mellé fenyőfa cseme-
téket is ültettünk.
Köszönjük mindenki lelkes munkáját!

Reil Roland képviselő

PÉCSVÁRAD
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Egyesületi fogadónapok: május 4. 14-15 
óra; május 20. 9-12 óra; június 1. 14-15 
óra. Klubnapok: május 4. 15 órától; június 
1. 15 órától.
Ebben az évben csoportunk rendezi a 
megyei Sport Emléknapot június 12-én, 
szombaton 9 órától. Erre jelentkezni klub-
napokon és fogadónapokon lehet, júni-
us 1-ig. Részvételi költség: 500.-Ft, amit a 
rendezvény napján visszafizetünk a meg-
jelenteknek.
Program: játékos vetélkedők, kulturális 
műsor, ebéd, díjak átadása.
Pályázat hűtőgép, mosógép cseré-
re. Bővebb információ: Segítőkéz a Moz-
gássérültekért Alapítvány titkáránál, Bog-
nár Gyöngyvérnél a művelődési központ-
ban (Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.).
Felhívjuk az egyesületi tagok figyelmét, 
hogy tagdíjfizetési kötelezettségüknek 
június 15-ig kell eleget tenni. Vidéki tag-

jainkat ezzel kapcsolatban kérjük, hogy 
keressék meg településeiken képviselő-
inket, illetve bennünket fogadónapokon! 
Honlapcímünk megváltozott: www.
msklubpecsvarad.hu

Zengő Néptáncegyesület
Katona Bálint, egyesületünk táncosa Bu-
dapesten, az országos népdalverse-
nyen 3. helyezést ért el. Ezt megelőzően 
a megyei verseny különdíját, majd a régiós 
népdalverseny első helyét szerezte meg. 
Gratulálunk neki! Felkészítője: Katonáné 
Gunszt Andrea.
Az egyesület vezetősége és tagjai köszö-
nik mindazok segítségét, akik adójuk 1%-
val segítették működésünket. Az így be-
folyt összegből ez év szeptemberétől foly-
tatjuk játszóházunkat, melyet a Tarkabar-
ka Alapítvánnyal közösen szerveztünk. 
Akinek módjában áll még ez évben rendel-
kezni adója 1 %-ról, felajánlását a követke-
ző számon megteheti:19032502-1-02. Kö-
szönjük!
Ebben az évben is megrendezzük kézmű-
ves-és tánctáborunkat Erdélyben, test-
vértelepülésünkön, Máréfalván. Mivel csa-
ládi táborról van szó, a legkisebbek is részt 
vehetnek a programban, szüleikkel együtt.
Az általános iskolás korosztály 
néptáncoktatását januártól Kácsor Kla-
udia vette át. Klaudia C-kategóriás 
néptáncoktató, a Mecsek Néptáncegyüttes 
táncosa. Próbájukat minden péntek 15 
órától tartják a pécsváradi művelődési köz-
pontban, melyre várjuk az érdeklődő kicsi-
ket és nagyobbakat 5-8 és 9-13 éves ko-
rig.
Ifjúsági csoportunk Erdélybe, Szé-
kelyföldre kapott meghívást nemzetkö-
zi néptánc-fesztiválra. Ifjúsági-felnőtt cso-
portunkba is várunk még jelentkező-
ket! Korcsoportjaink próbájáról, egye-
sületünkbe való jelentkezésről, prog-
ramjainkról további felvilágosítást a 
zengoneptancegyesulet@citromail.hu cí-
men kérhetnek.
További két táncosunk kezdte meg 
néptáncoktatói tanulmányait. Ők az 
utánpótlás nevelésben fognak részt venni.
Ez évtől kihelyezett csoportként a 
berkesdi Fekete István Általános Iskolá-
ban is oktatunk néptáncot berkesdi, szil-
ágyi és perekedi fiatalok, gyermekek ré-
szére. Itt 36-an ismerkednek vidékünk és 
a Dunántúl tánckincsével.
Júniusban a Szent Iván éjszakai progra-
munkhoz kapcsolódva kiállítást szerve-
zünk vidékünk viseleteiből, átölelve nem-
zetiségeink viseletit is. Kérjük, akinek bir-
tokában van különleges viseleti darab, 
szép hímzés vagy szőttes, és hozzájárul 
ahhoz, hogy fotóját vagy az eredeti dara-
bot kiállítsuk, jelezze a fenti e-mail címen, 
vagy a 465-703 telefonszámon az esti 



11ZengőVidék 2010. május

Közösségi élet
órákban. Természetesen a kiállítás után 
visszaadjuk a kiállított tárgyakat eredeti tu-
lajdonosuknak. Közreműködésüket előre 
is köszönjük!

Katonáné Gunszt Andrea

NAGYPALL
15 éves a Nagypalli Magyar-Német Ba-
rátság Klub 

Közös fotó a kopácsi kultúrháznál

2010. április 17-én  ünnepelte meg fenn-
állásának 15 évfordulóját a Nagypalli 
Magyar-Német Barátság Klub.
Ennek a jelentős eseménynek a mél-
tó megünneplésére egynapos kirándulást 
szerveztünk a Horvátországi Kopács falu-
ba, ahol a Ferencz és Meleges család ven-
dégszeretetében részesülhettünk. (Közsé-
günkben a délszláv háború ideje alatt 5 
menekült család élt több évig.)
A megérkezés pillanatai mindenki szemé-
ben könnyeket csaltak, hiszen sokan a há-
ború utáni visszaköltözés óta most talál-
koztak először. A kultúrházban Grátz Eri-
ka polgármester köszöntötte a vendég-
látókat, és Bérces Boldizsárnénak a klub 
elnökének egy emlékplakettet, Dobszai 
Jánosnénak a klub pénztárosának egy tol-
lat ajándékozott, ezzel megköszönve az 
eddigi munkájukat.
Ezt követően megismerkedtünk a kopácsi 
rét érintetlen természeti kincsivel és egy 
egyórás hajókiránduláson vehettünk részt, 
majd a volt jugoszláv elnökség vadászkas-
télyát tekinthettük meg. A kirándulás után 
a kopácsi kultúrházban vendéglátóink már 
elkészítették a finom kopácsi halászlevet 
és egy közös ebéd, majd beszélgetés, em-
lékek felidézése következett. Ezután meg-
néztük a háborúban lerombolt, majd újraé-
pített kopácsi templomot, és egy sétát tet-
tünk a faluban.
Nagyon hamar elérkezett a búcsú pillana-
ta, de ez a találkozás ismét megerősítet-
te azt a kötődést, mely a háború ideje alatt 
született. A klub tagjai egy tartalmas szép 
napot tölthettek el, méltó módon megemlé-
kezve a 15 éves évfordulóról. 

ERZSÉBET
Tanulmányi verseny-sikerek
Egy erzsébeti testvérpár kitűnő eredmény-
nyel szerepelt a közelmúltban tanulmá-

nyi versenyeken. Gyenis Kitti a Kengu-
ru Nemzetközi Matemetika Versenyen az 
1300 versenyzőből a 12 évfolyam nyel-
vi előkészítő osztály kategóriában me-
gyei 1. helyezést, országos 58. helyezést 
ért el márciusban. Gyenis Martin a Szon-
di József Területi Matematika Emlékver-
senyen 1. helyezést ért el március 26-án 
Pécsváradon. 
Büszkék vagyunk az erzsébeti gyerme-
kek kiemelkedő teljesítményére, gratulá-
lunk nekik, további sikerekben gazdag éle-
tet kívánunk!

Horváth János polgármester

KÁTOLY
Kátoly Közösségéért Alapítvány
Április 20-án tartotta alakuló közgyűlését a 
„Kátoly Közösségéért Alapítvány”.  Az ala-
pítvány célja az alapító okirat szerint „a lo-
kális közösség erősítése, a közösségi kap-
csolatok fejlesztése, hogy a lakosság szo-
lidáris és egymást segítő, saját közös ér-
dekeit érvényesíteni, saját problémáit 
megoldani képes közösséggé váljon.” Az 
ember társas lény, szüksége van közös-
ségre, ahol jól érzi magát, amit  magáénak 
mondhat.
Kátoly Közösségéért Alapítvány fő célja, 
hogy a falu lakói jól érezzék magukat kis 
községükben, elfogadják egymást hibáik-
kal (valljuk be, nincs ember hiba nélkül!), 
eltérő gondolkodásukkal együtt.
Igyekszünk olyan programokat kínálni la-
kóinknak, amiben mindenki megtalálja ér-
deklődési körének legmegfelelőbbet. Nyi-
tottak vagyunk minden jó ötletre, lehe-
tőségeink szerint megvalósítjuk azt. El 
kell azonban mondani, hogy az alapít-
vány sikeres működéséhez nem csak az 
alapítótagok és a kuratóriumi tagja hozzá-
járulása szükséges, hanem az egész falu 
együttműködése. Ez az alapítvány csak 
akkor fog jól működni, ha közösen, együtt-
dolgozunk és a falu magáénak érzi.
Tervezünk nyugdíjas klubbot, ifjúsági klub-
bot, könyvtári programokat, kiránduláso-
kat, előadásokat, beszélgetéseket, krea-
tív foglalkozásokat stb. Azonban mindez 
csakis a lakosság aktív hozzáállásával va-
lósulhat meg!

Sipos Ágnes elnök
 
ÓFALU
Hulladékgyűjtés
Április 17-én ismét megszerveztük az 
ófalui bekötő út mellett eldobált hulladék 
eltakarítását. A szervezést Kleisz Jakabné 
vállalta magára. A kis csapat a bekötő út 
6-os úti leágazásánál kezdte a munkát, és 
három óra alatt ért a faluba. Sajnos, ismét 
rengeteg hulladék gyűlt össze annak el-
lenére, hogy minden évben megszervez-
zük a szemét begyűjtését. A „szemete-

sek” csapata állandó, kevesen csatlakoz-
nak hozzánk. Az idén is „csak” két újonc 
jött velünk. Köszönjük a csapat tagjainak 
a munkát, és reméljük jövőre is számítha-
tunk rájuk, mivel a szemét  és a szemete-
lők sosem fogynak el.
 
Térkövezés - társadalmi munkában
2010. áprilisában az Baráti Kör Ófalu 
Egyesület pályázaton nyert összegből 
(250.000,- Ft anyagdíj, 200.000,- Ft mun-
kadíj ) a nieder-libersbachi testvér egyesü-
lettel közösen ültetett fához és az ajándék-
ba kapott körpadhoz vezető kis sétány tér-
kövezését végezte el. A térkő lerakása két 
hétvégét vett igénybe és társadalmi mun-
kában zajlott. A munka szervezését és le-
bonyolítását Schmieder Ádám és Lász-
ló Zoltán irányította. Mindenkinek köszön-
jük a munkáját és azt, hogy hétvégéjüket 
szánták a közös munkára!
Schmieder Valéria

ÓBÁNYA
Közös munka a faluért!
Óbányán a temető rendbetételére és a két, 
felújításra váró, romos ház udvarának ki-
takarítására fogott össze a falu népe. A 
túlburjánzó növényzetet megritkították, a 
szemetet eltakarították az önkéntes segí-
tők. Köszönet munkájukért!

FAZEKASBODA
Sikeres húsvétvárás
A húsvéti ünnepek előtt szülőkkel közös 
húsvétváró délután szerveztek a gyerme-
keknek a településen a Fazekasbodáért 
Egyesület tagjai. A kellemes délután sok 
közös játékkal és egy kis vendéglátással 
telt.

Kedves környékbeliek! 

Aki szeretne kikapcsolódni, aki társa-
ságra vágyik, aki magyarnak érzi ma-
gát, aki szereti a nótát, a dalt, szí-
vesen énekel - jöjjön közénk! Ápol-
juk magyarságunk, tanuljunk, dalol-
junk – közösen! Szórakoztassuk egy-
mást és másokat! Ismertessük és sze-
rettessük meg a fiatalokkal népdalain-
kat, nótáinkat!
Gyertek közénk szerdánként a 
pécsváradi művelődési központban 
15-17 óráig tartó összejöveteleinkre! 
Mindenkit szeretettel fogadunk!

Pécsváradi Vadrózsa Dalárda
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PÉCSVÁRAD
Kétkerekűek Napja
2010. május 8-án, szombaton 14 órá-
tól kerül sor a Zengő Autósiskola és a 
Pécsváradi Motoros klub szervezésében a 
„Kétkerekűek Napja” című rendezvényre a 
nagy ABC parkolójában.
A tervezett program:
- KRESZ-vetélkedő
- Kerékpáros és motoros ügyességi verse-
nyek
- Motoros bemutatóa
- Motor-szépségverseny
- Rendőrségi motoros és sebességmérő 
bemutató
- Robogós street fighter show
- Gyermekmotoroztatás
- Ingyenes kerékpár-gravírozás és rendőr-
ségi nyilvántartásba vétel
Szeretettel várunk minden bringást, robo-
góst, nagymotorost!

Orosz kényszermunkán
Könyvbemutató és kiállítás
A pécsváradi és tágabb körben a Zengő-
vidéki német nemzetiségű lakosság szá-
mára végzetes kimenetelű második világ-
háború végnapjait és az arra következő el-
hurcolásokat fogja egybe a Pécsváradi Fü-
zetek 3. kötete, a Várbaráti Kör gondozá-
sában. 
A kötet eddig még nem publikált anyagot 
tesz közzé erről a kérdésről: Friesz Pé-
ter pécsváradi tanár tanulmánya az 1943-
1948 között lejátszódott eseményeket idé-
zi fel a történettudomány eszközeivel a 
környékbeli németség szempontjából. W. 
Müller Judit, a Baranya Megyei Múzeumok 
igazgatóhelyettese „Több mint élettörté-
netek – sorsok” címmel 10 pécsváradi, 
mecseknádasdi, erdősmecskei, szellői 
család, 1944-ben fiatal lányok, anyák el-
hurcolását idézi fel személyes vallomások, 
naplók, fényképek alapján. Mindkét szer-
ző nagyszülei járták meg a szovjet mun-
katáborokat. Emlékeznek az elhurcoltak 
gyermekei és unokái és maguk a szenve-
dők. Mintegy 50 fényképes illusztráció idé-
zi fel a „malenkij robot” éveit, ezeket mind 
az eseményekben érintettek szolgáltatták. 
Az elhurcoltakat megörökítő könyv 
2010. május 28., péntektől lesz kapha-
tó Pécsváradon, a Fülep Lajos Művelődé-
si Központban. Itt nyílik meg 17 órakor a 
„Több mint élettörténetek – sorsok” című 
kiállítás, amely W. Müller Judit rendezésé-
ben már Németországban és több más or-
szágban is látható volt.
A könyv a bemutatón kedvezményes 
áron vásárolható meg. Ezt követően a 
pécsváradi várban és a Művelődési Köz-
pontban lesz kapható.

Pannóniával Pekingbe – motoros él-
ménybeszámoló
Két paksi motoros, Treszl Gábor és Ma-
gyar Zoltán 2008-ban Pekingig, majd haza 
hajtottak veterán motorjukkal. Az oldalko-
csis Pannónia T5 1967-ben gördült le a 
csepeli gyártósorról. A vállalkozó szelle-
mű motorosok jártak már a 2004-es athé-
ni olimpián, és 2006-ban az Ural túlolda-
lán is. Leghosszabb útjukról fognak színes 
élménybeszámolót tartani a művelődési 
központban 2010. május 28án, 18 órától. 
Szervező: Pécsváradi Motoros Klub

Májusfa-kitáncoló bál
Május 29. , szombat - élőzene, kitűnő han-
gulat! A belépés díjtalan! 
Információ: www.pifo.hu

Gyermeknap a Dombay-tónál
Játékos vetélkedők, színes programok, 
gazdag nyeremények várják a gyermeke-
ket május 30-án. egész délután a Dombay-
tó partján!  (és a kedves szülők, nagyszü-
lők sem fognak unatkozni…)
Információ: www.pifo.hu

FAZEKASBODA
Majális
Május elsején majálist szervez az önkor-
mányzat és a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat  a településen. Különféle sport-
versenyek és játékok várják a kicsiket és 
nagyokat egyaránt.

Falunap
Június 5-én szervezik meg a hagyomá-
nyos falunapot. Sportversenyekkel – lab-
darúgó és asztalitenisz mérkőzésekkel -, 
valamint színes műsorral várják a kedves 
vendégeket. A műsorban nemzetiségi cso-
portok lépnek fel, majd este jó hangulatú 
bál zárja a napot. Minden érdeklődőt sze-
retettel várnak!

ÓBÁNYA
Kútszentelő
Május 29-én, déli 12 órakor ünnepélyes 
külsőségek között kerül sor az új Szent 
Margit-kút felszentelésére. 
Óbánya volt az ország egyetlen olyan tele-
pülése, ahol a magas fluorid-tartalom oko-
zott problémát az ivóvízellátásban. En-
nek megoldására állami finanszírozás-
sal új ivóvízkutat létesített a Pécsváradi 
Víziközmű Kft. A kitűnő minőségű vizet 
adó kutat a közeli Réka-várban született 
Skóciai Szent Margit tiszteletére kereszte-
lik el. A ceremóniát  Wigand István plébá-
nos végzi. A kútszentelésre gyalogtúra in-
dul Pécsváradról. Találkozó: a Kossuth té-
ren, 10 órakor. A 9 km hosszú túra vezető-
je dr. Novotny Iván.

2010. május 23.
Pünkösd vasárnap délután 

A Kelet-Mecsek Gyöngyei Falusi Tu-
risztikai Egyesület 

Mecseknádasdon a Gesztenyésben
KAKAS-PAPRIKÁS FŐZŐ 

versenyt rendez!
Szeretettel várunk mindenkit!

A részvételi szándékot kérjük 2010. 
május 9-ig a nevezési díj befizetésé-
vel jelezni Arnold Jánosnál (Kossuth L. 
u. 23.; érdeklődni:30/9-593-002, illetve 
72/463-006). 

A nevezési díj: 6.000,- Ft
Aki nem kíván főzni, de szívesen meg-
kóstolná a kakas paprikást, az megren-
delheti az 1.000 Ft/adag befizetésével 
a fenti címen, május 9-ig. 

13 órakor kakasok átvétele,
14 órától ünnepélyes tűzgyújtás, 

utána műsor,
közben értékes tombolák. 
18 órától a Sanzon zenél.

19 órakor eredményhirdetés.
A  k ü l ö n l e g e s  a s z t a l -
d e k o r á c i ó  p l u s z  p o n -

t o k a t  h o z h a t !

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!

www.keletmecsekgyongyei.ini.hu
www.mecsekiszallas.hu

Kedves gyerekek! Várnak bennete-
ket a WARAD 2015 Alapítvány nyári 
táborai a Dombay-tó partján!

„Fűben, fában orvosság”
2010. június 20-26.
Részvételi díj: 23.000,- Ft

PAMS-I. Országos Tábora
(Pécsváradi Amatőr Musical Stúdió)
2010. augusztus 4-9.
Részvételi díj: 22.000,- Ft

„Fényes középkor”
2010. augusztus 10-17.
Részvételi díj: 23.000,- Ft

Valamennyi táborban magasan kép-
zett szakemberek foglalkoznak a gyer-
mekekkel. Napi háromszori étkezést 
és sok-sok élményt biztosítunk! Rész-
letes információ:
Nyika Éva – 70/452-6785
www.warad2015.hu
A Zengő Tanoda minősített erdei is-
kolai programjával szeptembertől 
júniusig várja látogatóit!
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Kedves Felvidékiek!

Május 15-én, szombaton rendez-
zük meg a FELVIDÉKIEK NAPJÁT 
a pécsváradi művelődési központ-
ban.

Program
16:00-kor Megemlékezés, koszorúzás 
a Felvidéki Emlékkőnél 
Ezt követően a Bonyhádi Felvidékiek 
Egyesülete és a Pécsváradi Női Ka-
marakórus ad közös hangversenyt a 
Művelődési Ház színháztermében.

Továbbá örömmel értesítjük Önöket, 
hogy működik honlapunk, melyen tá-
jékozódhatnak aktuális összejövetele-
inkről, programjainkról.
http://www.felvidekiklub.hu 
Kérjük, ha az oldalt bármivel színesí-
teni szeretné, jelezze azt az ott meg-
adott elérhetőségeink valamelyikén!

Mindenkit nagyon sok szeretettel vá-
runk!

Pécsváradi Felvidékiek Klubja veze-
tősége

Mindenkinek, aki ismerte, szerette 
és tisztelte Mott János apáturat!

A Pécsváradi Füzetek helytörténe-
ti sorozatának keretén belül kerül ha-
marosan kiadásra a Mott János apát 
úrról (1920-1996) szóló emlékkiad-
vány.
 
Ehhez kérik a szerkesztők az Önök 
segítségét:
• Keresünk fotókat keresztelőkről, ál-
dozásról, bérmálásról, esküvőkről és 
temetésekről, melyeket másolást kö-
vetően visszaszolgáltatjuk a tulajdo-
nosnak. A képanyagokat Gállos Or-
solya nevére kérjük eljuttatni a műve-
lődési központba. A képen kérjük fel-
tüntetni, ki szerepel rajta, mely évben 
és ki a tulajdonosa.
• Gyűjtjük továbbá azokat az emléke-
zetes történeteket, személyes emlé-
keket, anekdotákat, amelyek az apát 
úrhoz kapcsolódnak. Ezekkel kapcso-
latban Bayer Alexandrát lehet keres-
ni a 0620/9969612-es telefonszámon 
vagy a pecsvaradi.hirmondo@gmail.
com emailcímen.
(A felhívásban szereplő fotót Patonai Atti-
la készítette.)

A könyvet megrendelhetik elővétel-
ben, melynek ára: 700,- Ft.  A meg-
rendelők nevét – mint a kiadvány tá-
mogatóit – megjelentetjük a könyv-
ben. 

A  Pécsváradi Füzetek sorozat 4. kö-
tetének bemutatója 2010. június 
27-én lesz, a Mott János apát úrról el-
nevezett tér, valamint az emléke előtt 
tisztelgő emlékkő avató ünnepségén. 

A tűzjelzésről  
December eleje óta ugyanis a 
Mecseknádasdi Önkéntes Kiemelten Köz-
hasznú Tűzoltó Egyesület megkezdte mun-
kásságát a település polgárainak védelmé-
ért.  Úgy gondoljuk, ennek a védelemnek 
nem szabad csak a közvetlen tűzoltásra, 
műszaki mentésre korlátozódnia. Legalább 
ilyen fontos a felvilágosítás, amellyel a baj 
megelőzhető, vagy a kár csökkenthető. Bí-
zunk benne, hogy eléri a célját, és a lakó-
közösségünk, a lakók javát fogja szolgálni.   
Első témakör: tűzjelzés.
A cím, elnevezés nem egészen pontos. Hi-
szen nem csak a tűzjelzésről, hanem mű-
szaki jellegű jelzésekről is szó van. Néz-
zük azokat az általános dolgokat, amelyek 
mindkettőre vonatkoznak, és amiket jó tud-
ni. Először is nézzük a jelzés formáit. A tűz-
oltóságot a 105 segélyhívó telefonszámon, 
vagy személyesen, a tűzoltóságon lehet el-
érni. Természetesen ez utóbbi nagyon ritka. 
A jelzések általában telefonon történnek. Ha 
mobil telefonról hívjuk a tűzoltóságot, akkor 
valamelyik megyeszékhelyi tűzoltóság fog 
bejelentkezni. Jelen esetben ez Pécs. Nyu-
godtan adjuk le a jelzést nekik, és ők utána 
majd automatikusan szólnak az érintett tűz-
oltóságnak. 
Miután bejelentkezik a tűzoltóság, az ott 
lévő híradó ügyeletes fogja levenni a jel-
zést. Tudom, nehéz nyugodtnak, türelmes-
nek lenni, ha baj van. De az ügyeletesnek 
akkor is végig kell kérdezze az adatokat. 
Válaszoljunk rájuk, mert neki ez alapján kell 

tájékoztatnia felettesét, akinek döntenie kell 
a helyszínre rendelendő tűzoltó erők nagy-
ságáról, a szükséges társszervek kirendelé-
séről. (elektromos művek, mentők, rendőr-
ség, gázművek, stb…) Ha nem rendelkezik 
a szükséges információkkal, akkor csak a 
helyszínre érkezés után tud intézkedni ezek 
felől. Azt hiszem belátható, hogy ez értékes 
perceket vehet el, és növelheti a keletkezett 
kárt, a személyi sérülésről nem is beszélve. 
Nézzük hát, mikre kell válaszolnunk.
Káreset helye: Nagyon fontos a pontos hely-
szín megjelölése. Település név, utca, ház-
szám. De legalább az első kettő szükséges. 
Ha valahol külterületen van a tűz, akkor cél-
szerű megbeszélni a híradóssal egy helyet, 
ahol a jelző várja a tűzoltókat, hogy a tűzhöz 
vezesse őket. Vagy például baleset jelzése-
kor nem elég egy 6-os út, Mecseknádasd 
után megjelölés. Két különböző irányba le-
hetne indulni egy ilyen jelzés alapján. Pró-
báljuk meg két ismert tájékozódási pont kö-
zött elhelyezni a baleset helyszínét. Például 
két település közé. (6-os út Mecseknádasd 
– Luk Oil benzinkút között; 6-os út 168-169 
km között)
Mi történt: Családi ház esetén célszerű meg-
tudni, hogy melyik része ég. Teteje, lakó-
tér, stb… Mit veszélyeztet a tűz, azaz mer-
re terjed, mi az, amire átterjedhet. Ha tudo-
másunk van gázpalackról, akkor azt jelezni 
kell. Balesetnél pedig az autók kategóriáját 
célszerű bemondani. (két személygépkocsi, 
két teherautó, személygépkocsi – kisteher-
autó, stb…) Ezek azok az információk, amik 
a káreset nagyságára utalnak.
Életveszély: Ezt gondolom nem szükséges 
indokolni. Balesetnél, aki nem tud önerejé-
ből kijutni az összeroncsolódott autóból, az 
életveszélyben van.
Jelentő  neve, a telefon, amiről hívták: Ez 
azért kell, hogy ha szükséges, vonulás köz-
ben a jelző személy visszahívható legyen 
újabb információkért.
Ezek azok a dolgok, amik fontosak egy kár-
esethez megfelelő erőkkel történő kivonu-
láshoz. Válaszoljunk a híradó ügyeletes kér-
déseire, mert nem passzióból teszi fel azo-
kat.
Zárásul pár szó a rosszindulatú jelzések-
ről. Ezek azok a jelzések, melyekkel szán-
dékosan, nem létező káreseteket jeleznek. 
Aki ilyent tesz, az nincs tisztában azzal, 
hogy esetleg pár perc múlva éppen neki le-
het szüksége tűzoltói segítségre, de ők ép-
pen a nem létező kárhely felé vonulva, nem 
tudnak segíteni rajta. Ezen kívül a mai mo-
dern híradó berendezések már tudják rögzí-
teni a bejövő hívásokat, melyekről hangfel-
vételt készítenek, és egy számítógépen tá-
rolják. Az ilyen rosszindulatú jelzések bün-
tetendők. Aki megbukik vele, az számíthat 
is rá.
Fogadjuk meg a fent leírtakat, de kívánom, 
hogy senkinek ne kelljen alkalmaznia is
őket.                                          Gáspár Balázs
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PÉCSVÁRAD
Női Kézilabda 
Kelet SE Pécs – Pécsvárad: 27 – 39
A Kelet SE csapata a tabella második he-
lyezettje! Pécsvárad csapatának fontos 
mérkőzés volt, és a győzelem komoly lé-
lektani előnyhöz juttatta Pécsvárad csa-
patát. Sokan szurkoltak a lányainknak Pé-
csett, ami bizonyítja, hogy a kézilabda csa-
patot sokan támogatják! Érdemes a mér-
kőzésekre ellátogatni! 
Pécsvárad – Beremend: 23 – 18
A mérkőzés körül kialakult kaotikus ál-
lapot példája a sportszerűtlenségnek. 
Beremend edzőjének magatartása ritkán 
tapasztalható! Beremend csapata 50 per-
ces késéssel érkezett a mérkőzésre, ez-
zel próbálva érvényesíteni azon akara-
tát, hogy a mérkőzés kerüljön halasztás-
ra. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy 
a mérkőzés hetében két nap egymás kö-
vetően próbált Beremend csapata halasz-
tást kérni, egymásnak ellentmondó indo-
kokkal. Majd a Szövetséget is megkeres-
te azon panaszával, hogy a pécsváradi 
csapat nem egyezkedik. A csapat érdeke-
it előtérbe helyezve a mérkőzés lebonyolí-
tása mellett döntöttünk. A beremendi csa-
pat 50 perces késése taktikai lépés volt, 
azonban az általuk várt eredmény elma-
radt. A csapaton az első félidőben látszott, 
hogy megviselte őket a mérkőzés előtti ál-
lapot, a második félidőben azonban  a lá-
nyok tudtak fordítani a mérkőzésen!
A felnőtt csapat ezen két meccsén játékle-
hetőséget kapott Grénus Gréta és Bajorics 
Edina az utánpótlás csapatból. Gratu-
lálunk a teljesítményükhöz és köszönet 
Valentai Csabának, felkészítő edzőjüknek!
További bajnoki mérkőzések: május 9. 10 
óra: Kozármisleny IFI – Pécsvárad. Hely-
szín: Kozármisleny Városi Sportcsarnok
Kozármisleny Ifi csapata vezeti a tabellát 
veretlenül a bajnokságban. Nagyon vár-
juk szurkolóinkat, kérjük látogassanak el 
a mérkőzésre, buzdítsák a lányokat győ-
zelemre!
Május 15.16 óra: Pécsvárad – Herceg-
szántó. Helyszín:Pécsvárad, Sportcsarnok
Május 30. 14 óra: Komló - Pécsvárad
Kérdéseikre – mérkőzésekkel, csapat-
tal kapcsolatban - szívesen válaszolunk 
e-mailben: vadasz.ildi@freemail.hu.
Hódosiné  Vadász Ildikó 

Kézilabda Utánpótlás
A rövid, mérkőzés nélküli időszakot ki-
használva egyéni képzésekkel, állóképes-
ség fejlesztéssel színesített edzések után, 
megkezdtük OSB szereplésünket az 5 – 8 
helyért.
PEAC – Pécsvárad: 26 – 18
Összeállítása: Schváb – Grénus (5 gól), 
Werb 4, Schäffer 1, Nagy, Bajorics 3, 
Brand 2

Cserék:Sándor, Kapronczai, Gebhardt, Ja-
kab 3, Arnold
A második félidő közepéig jó védekezéssel 
helyt álltunk a nálunk idősebb játékosok-
ból álló hazaiak ellen, ettől kezdve hibáin-
kat jól használta ki ellenfelünk.
Befejeződött a 2009/2010 évi Adidas 
utánpótlás bajnokság.
A 10 korosztályból háromban indultunk, 
mindhárom csapatunk bekerült a megye 4 
legjobbja közé. Örömteli, hogy ebből kettő 
a régió-döntőbe is került.
A 97-es korosztály Marcaliban a házigaz-
dák ellen remekül helytállt, csak a játék-
vezetők elvtelen, a sportszellemmel nem 
összeegyeztethető magatartása miatt 
nem került az országos döntőbe. Mindösz-
sze egy gólon múlt! A térség országgyű-
lési képviselője, valamint a város polgár-
mestere külön gratulált a csapat teljesít-
ményéhez.
Utánpótlás nevelésünk dicsérte szintén, 
hogy már hárman játszottak a magára ta-
láló,  feljutásra esélyes felnőtt csapatban: 
Bajorics Edina, Grénus Gréta és Nagy 
Nóra.
 
2. Városi úszóverseny 
2010. április 16-án rendezték meg 2. al-
kalommal a Városi úszóversenyt, melyre 
4 fős csapatok jelentkezhettek, baráti kö-
rök, intézmények, cégek, szervezetek ne-
vében. S bár a versenyen elsősorban a 
részvétel volt a fontos: itt is születtek he-
lyezések:
1. II. Béla Középiskola
2. Általános Iskola 2. csapata
3. az uszoda csapat

HIDAS
Botond kupa: iskolás grundbirkó-
zó verseny a Benedek Elek Általános 
Iskolában 

Márciusban grundbirkózásban is ösz-
szemérhették erejüket az iskola diákjai. 
A középkori magyar vitéznek emléket ál-
lítva Botond kupára kereszteltük a via-
dalt, hiszen a magyar vezér Bizánc fala-
inál súlycsoportját messze felülmúló tel-
jesítménnyel hagyta helyben óriás gö-
rög ellenfelét. A hőstettről egyébként is-
kolánk névadója, Benedek Elek is írt.  

A hidasi „emlékversenyen” a sportág sza-
bályai szerint 2 perces mérkőzéseket ját-
szottak a résztvevők. Ezalatt az 5 mé-
ter átmérőjű körpályáról minden kitolásért 
1, a talajról való felemelésért 2 pont járt. 
A 3 másodpercnél hosszabb kiemelésnél 
technikai győzelemmel (4:0 pontaránnyal) 
ért véget az összecsapás! Ha egy mérkő-
zésen 6 pontos különbség alakult ki a pon-
tozásban, akkor is azonnal befejeződött a 
küzdelem! A vegyes korcsoportokból 23 
lelkes diák indult a megmérettetésen. A 
gyerekeknek minden erejükre és ügyes-
ségükre szükség volt a végső győzelem 
megszerzéséhez! A zsűri minden súlycso-
portot díjazott, így összesen 5 aranyérem 
talált gazdára.
A fiúknál pehelysúlyban Zárth Kris-
tóf (3.o.);  könnyűsúlyban Zárth Attila 
(3.o.); középsúlyban Horváth Cristopher 
(8.o.); nehézsúlyban Biszak Csa-
ba (8.o.) nyakába került az aranyérem. 
A lányoknál Csobot Adrienn (7.o.) meg-
védte tavalyi bajnoki címét.
Minden indulónak gratulálunk, hiszen ösz-
szesen 23 tanuló nevezett be a versenybe! 

Sztárklubok ellen is tisztesen helytállt a 
hidasi U10-es csapat Újpesten!   
 (Folytatás a címoldalról)
Az „UTE Budapest Kupa 2010” nemzet-
közi tornán a hidasi kis focisták az egyik 
legnehezebb csoportba kerültek a házi-
gazda Újpest, a Nyíregyháza és a szlovák 
FA Nitra mellé. A szombati játéknap hidasi 
eredményei a D-csoportban: 
Újpest-Hidas 2-0  A csapat 22 percig tartot-
ta magát, de az utolsó 4 percben két gólt 
kaptak. 
Nyíregyháza-Hidas 3-0   A keletiek is az 
utolsó 10 percben rúgták mindhárom gól-
jukat.
FA Nitra(szlovák) - Hidas 4-0  A mieink ta-
lán itt játszottak a legjobban, de a szlo-
vákok fizikailag nagy fölényben voltak.  
Így 4. helyen végeztek a cso-
portban és az alsó ágra kerültek.  
Április 4-én, vasárnap olytatódott a ver-
senysorozat a rájátszással. A mieink kora 
reggeltől jó formában futballoztak és az 
előző napi hibákat hosszasan elemez-
ve és kijavítva sikert sikerre halmoztak:   
Hidas - Kiskőrös 2-0 Góllövő:Jakab A.(2) 
Megszületett az első hidasi gól és az első 
győzelem is! A hangulat fantasztikus volt, a 
fiúk előtt pedig le a kalappal, küzdeni tudás-
ból és összjátékból is jelesre vizsgáztak! 
Hidas - FK Kosice(szlovák) 1-1  (bünte-
tőkkel:3-1) Góllövő: Jenei M. büntetőből: 
Jenei M, Fenyvesi Cs., Jakab A. A csapat a 
10. percben szerzett vezetést, majd a kas-
saiak a lefújás előtt 2 perccel egyenlítettek. 
A büntetőpárbajban a mieink nem hibáz-
tak, a szlovákok a másodikat mellé rúgták.  
Ezzel a két győzelemmel a vigaszágon be-
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Jubileum
jutottak a döntőbe, ahol újra összekerültek 
az alsóházban veretlen Újpesttel. Itt ugyan 
a Hidas szerzett vezetést Jakab A. góljá-
val, de az Újpest fordított és nyert 3-1-re!   
A keret: Illés Benjámin, Fenyvesi Csaba, 
Szabó Ferdinánd, Forray Mátyás, Erdei 
Szabolcs, Jenei Marcell, Krájer Ádám, Ja-
kab Attila, Daradics Flórián, Markos Attila. 
Edzők: Markos Mátyás és Daradics Sándor. 
Ügyesek voltak a srácok, a torna rengeteg 
élménnyel és tapasztalattal szolgált. 
A tornát egyébként a Debrecen nyerte a 
Szombathely előtt, a hidasiak pedig meg-
hívót kaptak egy júniusi szombathelyi tor-
nára, ugyanilyen nagy csapatok közé. 
Csak így tovább fiúk!  

Éremszüret az úszómedencében 
Április 14-én első alkalommal került meg-
rendezésre a Delfin Kupa Iskolai Úszó-

verseny a hidasi Benedek Elek Általános 
Iskola és Óvoda történetében. A bonyhá-
di uszodában rendezett „házi vetélkedőn” 
a fiúk gyors, hát és mell, a lányok pedig 
gyors és hát úszásnemekben mérték ösz-
sze erejüket! Az előbbieknél Biszak Csa-
ba, az utóbbiaknál Simonics Martina sze-
rezte a legtöbb aranyérmet. Mellen Gieth 
Dániel diadalmaskodott!
A rövidpályás futamokon a legtöbb do-
bogós helyezéssel a hetedik osztályosok 
büszkélkedhetnek.
Gratulálunk minden részvevőnek!

Balogh István kántor 50 éves
jubileumi szentmiséje

Április 18-án ünnepi szentmisével fejez-
tük ki tiszteletünket Balogh István kán-
tori tevékenységének 50 éves jubileuma 
alkalmával. Pályafutása 1960 Pünkösd 
vasárnapján kezdődött szülőfalujában, 
Berzence községben. 1964 októbertől Er-
zsébet, Kékesd, Szellő, Kátoly községeket 
látta el, valamint Máriakéménden is bese-
gített. Jelenleg is ellátja ezeket a szolgá-
latokat, de bővült még Berkesddel és he-
lyettes kántorként jelen van Pécsváradon, 
Hosszúhetényben, Szilágyon is, de más 
falvakba is ellátogat, ha hívják. 
Az ünnepi szentmisére a templomot a Ba-
logh család ünnepélyesen feldíszítette fe-
hér virágokkal.  
A szentmise rövid polgármesteri köszön-
tővel kezdődött, ahol Horváth János pol-
gármester megköszönte azoknak a falvak-
nak a segítségét, akik támogatták az ese-
mény lebonyolítását. Köszöntötte a meg-
jelent vendégeket, a püspökség részéről 
Garadnai Balázs helynök urat, valamint 
Kántor úrral az elmúlt 50 évben együtt te-
vékenykedő atyákat és kántorokat. Kö-
szöntötte az ünnepeltet, és családját, 
majd külön üdvözölte Czinege Ferencet 
és feleségét Erzsi nénit. Ők még 80 éve-
sen is odaadóan és lelkiismeretesen vég-
zik munkájukat, immár 15 éve az erzsébeti 
egyházközségben mint sekrestyés és ha-
rangozó. Az ünnepelteket köszöntötte Ba-
logh Jánosné, az Erzsébeti Egyházköz-
ség képviselője is, majd átadták az aján-
dékokat (önkormányzatok és egyházköz-
ségek ajándékát)  - a négy falu, Erzsébet, 
Kékesd, Szellő és Kátoly népviseletbe öl-
tözött fiataljai.
Az ünnepség ezután szentmisével folyta-
tódott, melyet Antal Géza pécsváradi apát-
plébános celebrált. Segítői voltak a fél év-
századon át a Kántor úrral valaha együtt 
tevékenykedő atyák és kántorok: Garadnai 
Balázs helynök úr, dr.Horváth István nagy 
prépost esperes Pellérdről, dr.Tamás Ro-
land máriakéméndi plébános, Ravasz Csa-
ba volt berkesdi, jelenleg szekszárdi plé-
bános, Darnai Ágoston, Felsőszentmárton 
plébánosa, Csúzdi Illés Olasz község plé-
bánosa, Gyurosovics Mihály kárászi plé-

bános, Fuxler Márton Hosszúhetényi Egy-
házközség irodaigazgatója, Román János 
Dunaszekcsői plébános, valamint a kánto-
rok: dr.Balogh Brigitta (Kántor úr leánya), 
Nyúl László, Tihanyiné Czinege Erzsébet, 
Straub Mihály, Szőke Szilvia. Ministránsok 
voltak erzsébeti, kékesdi, szellői, kátolyi, 
szilágyi, berkesdi, hosszúhetényi gyerme-
kek.
Antal Géza apát úr szentbeszédéhez kap-
csolva méltatta Kántor úr életútját, pálya-
futását.
Kántor úr a szertartás befejeztével megkö-
szönte ezt a számára fontos és megtisz-
telő  megemlékezést. Horváth János pol-
gármester végül megköszönte a több mint 
400 résztvevő megjelenését, és a kedves 
híveket szeretetkalácsra invitálta a temp-
lom előtti térre. 
A mise a  himnusz eléneklésével zárult le, 
majd Tolnai Gréta személyes és szívhez 
szóló énekével, Somogyi Bernadett gitár-
kíséretével fejeződött be. 
A meghívott vendégek a művelődési ház-
ban ünnepi uzsonnán, kötetlen beszélge-
téssel, emlékezéssel fejezték be a szép 
napot. 
A rendezvény lebonyolításában és szerve-
zésében sok segítséget adtak a falvak ön-
kormányzatai, egyházközösségei, kisebb-
ségi önkormányzatok és magánszemé-
lyek, valamint a kántor úr és családja. A fő-
szervező és lebonyolító az Erzsébeti Ön-
kormányzat képviselői, erzsébeti kisebb-
ségi önkormányzatok képviselői és az er-
zsébeti egyházközségi tagok voltak.

Horváth János polgármester

Köszönetemet szeretném kifejezni 
mindazoknak, akik április 18-án, az er-
zsébeti templomban az 50 éves kántori 
jubileumi szentmisén jelenlétükkel meg-
tiszteltek és szeretetüket fejezték ki. 
KÖSZÖNÖM mindenkinek, tisztelendő 
atyáknak, kántoroknak, rokonoknak, ba-
rátoknak, ismerősöknek, híveknek.
Külön köszönet Erzsébet polgármester-
ének, aki ezt a  az ünnepet kezdemé-
nyezte, szervezte. Köszönöm, Jani!

Tisztelettel és szeretettel:
Balogh István kántor

50 éve kezdte a kántori szolgálatot Ba-
logh István. A csurgói zeneiskola elvég-
zése után szülőfalujában, Berzencén 
volt első kántori szolgálata 1960 pün-
kösd vasárnapján. Ezután 1960-62 kö-
zött Budapesten, a kántorképzőn szer-
zett oklevelet. 1964-ig Berzencén kán-
torkodott, majd Erzsébetre érkezett. Itt 
kötöttek házasságot 1967-ben Csille 
Ilonával. Ma Brigitta és Szilvia leányuk  
és azok családja, a kisunokák teszik ki 
a szűkebb családi kört.

firsteps – Early English
Angol napközis tanfolyamok kisisko-

lások és óvodások részére
2010. június 14-18.; 2010. június 21-

25.; 2010 augusztus 23-27.
8-16 óráig

Pécsvárad, Iskola u. 12 vagy Dombay-
tó; Kótsch Camping

Napi háromszori étkezéssel:
16.000- 17.500,- Ft

Részletekről érdeklődni a
www.firsteps.hu oldalon, a

0670/7757-032-es telefonszámon 
vagy a

czireka@gmail.com
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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

ISSN 1786-4690

ZengőVidék

Garantáltan jó minőségű méz
egész évben eladó!

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

PROFIL GUMISZERVÍZ
- Motorkerékpár,Személygépkocsi

- Teher,Mezőgazdasági gépjármű  

- szerelés,centírozás,javítása

- vulkanizálás,profil vágás

  NYÁRI GUMI AKCIÓ
 A nálunk vásárolt

szgk.gumiabroncsokat

 díjmentesen centírozuk,

szereljük fel!!!

Nagypall,Petőfi u.63

Tel.: 72-672-434,mobil:(36)30-2525-273

Nyitvatartás:H-P:08-17-ig ,Sz:08-12-ig

www.profilgumiszerviz.hu 

Régiségek, műtárgyak felvásárlása!
Várkonyi Galéria

Pécsvárad, Rákóczi u. 25.
70/941-85-79

Pécsváradon 2 szobás, gázkonvekto-
ros kis családi ház, kis telken eladó.

Felújításra szorul.
Érdeklődni: 70/370-12-46 vagy 

20/4174186Képességfejlesztő tábor
játékosan 10-14 éveseknek
július 5 - július 8
- logikai készségfejlesztés
- egyéni képességek fejlesztése
- önbizalom erősítés
- csapatjátékok
- sportversenyek, túrák

Természetfotós tábor
12-18 éveseknek
július 19 – 22
- természetfotózás
- elméleti oktatás
- természetvédelmi előadások
Mindkét tábor gyönyörű természeti kör-
nyezetben!

Jelentkezés, információ: taborok.2010@gmail.com

Hirdessen a ZengőVidékben!
Hirdetését minden hónapban a 
Pécsváradi Kistérség 19 települé-
sén, 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 alapján
Megrendelés:
Többcélú Társulási Tanács munka-
szervezete
7720 Pécsvárad, Gyenes Tamás u. 
6/2.
Tel.:72/465-331
info@zengoalja.hu

Lapzárta: 2010 május 20.!

MEGHÍVÓ
Az orvostudomány legújabb

felfedezése
LÉLEK-AGY-SZERV
ÖSSZEFÜGGÉSEK

mért-ellenőrzött-bizonyított
Előadás az Új Orvostudományról 

(GNM ®)

Helyszín:
Fülep Lajos Művelődési Központ
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

Időpont: 2010. május 14. péntek; 18 
óra

Előadó: Csákvári Eszter oktató, kon-
zulens

A kétórás előadás ára: 1000,- Ft/fő

Információ, jelentkezés:
06 30 / 69 27 614


