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A 2009/2010-es tanévben a kisiskolák, azaz a 200 fő alatti tanulólétszámmal működő 
intézmények sporteredményeinek országos listáján a mecseknádasdi általános iskola 
az előkelő 3. helyen végzett.A Magyar Diáksport Szövetség, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium és a Magyar Olimpiai Bizottság az előző tanévben az összesítés alapján az 
iskola és diáksport terén kiemelkedő tevékenységet végzett intézmények és felkészítő 
nevelőik számára ünnepséget szervezett január 20-án Budapesten a Magyar Sport 
Házában. Az elismerési ünnepségre Kófiás Endre és Gúnya Ferenc felkészítő tanárok 
kaptak meghívást.

Elimerő díj a mecseknádasdi
Liszt Ferenc ÁMK-nak

Balogh Gábor miniszterelnöki sporttanácsadó,  Kófiás Endre, Gúnya Ferenc, és Martinek 
János MDSZ alelnök

Változtak a beruházási 
támogatások feltételei!
Az új minisztériumi rendelet - 41/2010. 
(XII. 20.) VM rendelet - szerint megváltoz-
nak az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásá-
ban megvalósuló támogatások igénybevé-
telének szabályai. A rendeletmódosítás el-
sődlegesen az uniós támogatási források 
lehető legteljesebb kihasználását szolgál-
ja. A rendelet december 23-án lépett ha-
tályba.
A módosítás a beruházási jellegű támo-
gatásokat érinti. A rendelet értelmében 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal ügyfeleinek már megítélt, de általuk 
igénybe nem vett támogatási összegeket 
fel kell tárni és hasznosítani. Így a támoga-
tási összeg nem veszik el Magyarország 
számára. A változások érintik az elbírá-
lás alatt lévő (és a jövőben benyújtan-
dó) támogatási kérelmekkel, és a már 
támogatási határozatokkal rendelkező 
beruházókat is.
Az elbírálás alatt lévő, és a jövőben be-
nyújtandó támogatási kérelmeknél az ügy-
fél a továbbiakban abban az esetben jogo-
sult támogatásra, amennyiben:             
1.a rendeletmódosítást követően, a támo-
gatási határozat kézhezvétele után eltelt 6 
hónapot követően megnyíló első kifizeté-
si kérelem benyújtási időszakban benyújt-
ja kifizetési kérelmét és abban a beruházá-
si kiadásaival elszámol.
2.a támogatási határozat kézhezvételétől 
számított 24 hónapon belül a támogatás 
legalább 50 százalékának igénybevételét 
lefedő kifizetési kérelme(ke)t nyújt be.
A már támogatási határozattal lezárt 
ügyeket is érintő változások:
Azoknak az ügyfeleknek, akik a támogatá-
si határozat kézhezvételétől számított 24 
hónap elteltével sem nyújtottak be még ki-
fizetési kérelmet, az MVH nyilatkozattétel-
re felszólító végzést postáz a következő 
napokban. Az érintetteknek a beruházás 
megvalósításáról vagy a támogatás le-
mondásáról szóló nyilatkozatot 15 na-
pon belül vissza kell küldeniük a Hiva-
talnak.
Az alaprendelet egységes szerkezetben a 
www.zengoduna.boly.hu weboldalon teljes 
terjedelemben elolvasható a 2010. decem-
ber 30.-i állapot szerint.

Tanácsülés
A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás 
januárban ülésezett. 
A tanács tagjai mindenek előtt a pillanatnyi-
lag akadozó logopédiai ellátás normalizálá-
sát tűzték ki célul. 
A 2011-es évre is a kistérség vállalta az ön-
kormányzatok részére a belső ellenőrzés 
biztosítását, ugyanazzal a szolgátatóval.
A polgármesterek döntése alapján ebben 
az évben is folytatódik a ZengőVidék c. in-

formációs lap kiadása, a tervek szerint évi 11 alkalommal, 5.500 példányban. 
Információink szerint a 2011-es évi pályázati források február közepétől nyílnak meg. 
Számítani lehet tenderekre a közlekedésfejlesztés, a humán infrastruktúra fejlesztés, a 
turizmus, az energiahatékonyság és a környezetvédelem témakörökben. 
Unteschleissheim testvérvárosunk delegációját 2011 őszére, a Leányvásár idejére  vár-
juk. A partnerkapcsolati bizottság még a tavasszal elkezdi a találkozó előkészítését. 
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ZENGŐ-DUNA EGYESÜLET
Elindult az Új Széchenyi Terv
Orbán Viktor miniszterelnök, Matolcsy 
György nemzetgazdasági miniszter és 
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési minisz-
ter 2011. január 14-én, Budapesten mutat-
ta be az Új Széchenyi Tervet.
Magyarország talpra állásának, megúju-
lásának és felemelkedésének fejlesztés-
politikai programját és a megújuló fejlesz-
téspolitikai rendszert széleskörű társadal-
mi egyeztetések után véglegesítették. Az 
Új Széchenyi Terv elindításának legfonto-
sabb elemei a kitörési pontok alapján meg-
hirdetésre kerülő pályázatok, a támogató 
pénzügyi eszközök, és a közös nemzeti 
célokat megvalósító Nemzeti Programok. 
Hasznos információk pályázóknak:
Hasznos információk pályázóknak: 
http://ujszechenyiterv.gov.hu/elindult_az_
uj_szechenyi_terv 
Gyorsabb, egyszerűbb, átláthatóbb pá-
lyázati rendszer
Új, felhasználóbarát pályázati rendszer-
rel indult el az Új Széchenyi Terv. Mostan-
tól a támogatási keret teljes egésze elér-
hető, vagyis megszűnnek a beadási határ-
idők okozta problémák, az automatikus tá-
mogatások széleskörű kiterjesztésével pe-
dig számos projektgazda hamarabb kezd-
heti meg a munkát.
Az átlátható módon szerkesztett, közért-
hetően megfogalmazott új kiírások a vál-
lalkozók igényeihez alkalmazkodnak és 
elektronikus úton is beadhatóak lesznek. 
Mától az adatlapok is kevesebb informáci-
ót kérnek majd a potenciális projektgazdá-
tól. A mai ünnepélyes bejelentést követő-
en elindult az Új Széchenyi Terv, mely szá-
mos ponton egyszerűbb folyamatokkal, vi-
lágosabb megfogalmazással segíti a fel-
használókat.
Az automatikus pályázatok meghirdeté-
sének nagy előnye, hogy gyors döntést 
tesz lehetővé, mivel nincs értékelési sza-
kasz az eljárásban, bár az automatikus pá-
lyázatok esetében az alkalmazási kör vi-
szonylag kötött.
Nyilatkozatok esetében elegendő lesz 
egyetlen űrlapot kitölteni, melyben a pályá-
zó vállalja, hogy a megvalósítás során a 
hazai és közösségi jogszabályokat betart-
ja. A jogszabályi kört és azok a pályázóra 
vonatkozó kötelezettségeit a pályázati út-
mutató, valamint a Támogatási Szerződés 
általános szerződési feltételei tartalmaz-
zák majd. A projekt adatlapok felülvizsgá-
lata és egyszerűsítése is megtörtént. A ha-
tályos szabályozás e dokumentumok ese-
tében minimális kötelező adatkört határoz 
meg, így a bekért információk száma a ko-
rábbiakhoz képest jelentősen csökkent. A 
nyilatkozatok esetében ez a változás szá-
mos, a pályázat elutasításához vezető el-
ütési hibát is a minimálisra fogja csökken-

teni.
További információk:
http://ujszechenyiterv.gov.hu/gyorsabb_
egyszerubb_atlathatobb_palyazati_rend-
szer 

LEADER társadalmi vita hiva-
talos összegzése
2. rész
A LEADER program átalakításához kap-
csolódó társadalmi vita zárórendezvényén 
négy szekcióban vitatták meg a legfonto-
sabb kérdések és vélemények. Az egyes 
szekciókban elhangzottak összefoglalóját 
négy hónapon át ismertetjük meg olvasó-
inkkal. 

2. szekció: Nyilvánosság, 
számonkérhetőség, teljesít-
ményértékelés a LEADER 
rendszerben
Nyilvánosság 
HACS észrevételek: 
- A és D adatlapon szereplő adatok 

nyilvánosságra hozatalát felül kell 
vizsgálni a működési költségek, bé-
rek nyilvánosságra hozatalával kap-
csolatban. 

- IIER olvasása, hozzáférés biztosítá-
sa akár egy online felületen keresztül

- Rossz példákat el kellene mondani 
(HACS névvel), hogy tanulhassanak 
belőle a HACS-ok (3 éve hallgatják 
ugyanazt a függönypéldát).

- Igény van az RKO rendszer vissza-
állítására, az információkra, a régiós 
szintű találkozókra. Van, ahol műkö-
dik, MVH-val, IH-val, de van ahol már 
fél éve nem találkoztak a HACS-ok ré-
giós szinten.

- Eljárásrend alapú legyen az egyezte-
tés a RIK-ekkel 

- Az MVH Share Point rendszere le-
gyen mindenki számára hozzáférhe-
tő → MVH: már nem működik az SP 
felület.

- Több véleményezési lehetőséget sze-
retnének, tartható határidőkkel (nem 
1-2 nap), cél lenne, hogy a HACS-ok 
bekapcsolódhassanak a jogszabály-
alkotásba 

- A kommunikáció erősítése szükséges 
az IH-MVH-VKSZI-HACS között. 

Válaszok, teendők: 
1. IIER olvasási hozzáférések, online fe-

lület a kérelmek nyomon követhetősé-
ge érdekében (ügyfelek számára is, 
saját kérelemre vonatkozóan)

2. IH-MVH-HACS-VKSZI rendszeres, el-
járásrendi alapú kommunikáció bizto-
sításának megtervezése (rendszeres 

fórumok, egyeztetések, Gyakran Is-
mételt Kérdések, internetes fórumok)

3. A jogszabályok, eljárásrendek véle-
ményezésére megfelelő időkeretek 
biztosítása, jó tervezhetőség

Számon-kérhetőség, teljesítményértéke-
lés a LEADER rendszerben
HACS észrevételek: 
- Az IH-MVH közötti hatékonyabb kom-

munikáció megteremtése szükséges 
a teljesítményértékelés során is. 

- Az MVH által adható 40% terhére tör-
ténő levonások indoklása szükséges.

- Az értékelés során nem egységes az 
MVH RIK-ek eljárása, ezt egységesí-
teni kell.

- A teljesítményértékelés rendszerén 
lehet és kell is finomítani.

- Az MVH-IH, 60-40%-os rendszere át-
gondolandó.

- A HACS-ok adminisztrációs terhe-
it csökkenteni szükséges, elsősorban 
az MVH delegált feladatok vonatkozá-
sában.

- Felül kell vizsgálni a pályázati felleb-
bezési rendszert → jelenleg több mint 
1000 pályázat vár másodfokon dön-
tésre. 

- A munkaterv átalakítása szükséges 
Teendők: 
4. A teljesítményértékelés rendszere át-

alakításra szorul. 
5. MVH részéről a teljesítés értékelés 

alapjául szolgáló feladatok egyértel-
mű, konkrét megfogalmazása, a levo-
násra vonatkozó kritériumok pontos 
meghatározásával, egységes, min-
den régióra vonatkozó struktúrában 
(a tartalom egyes esetekben eltérhet), 
egységes értékelési módszertannal

6. Jogszabály és eljárásrend módosítás 
annak érdekében, hogy a teljesítés 
értékelés során alkalmazandó szank-
ció (levonás) a HACS rendelkezésére 
álló teljes keret terhére, nem pedig az 
aktuális kifizetési időszak terhére tör-
ténjék. 

7. IH-MVH közötti hatékonyabb kommu-
nikáció, folyamatos visszajelzés, be-
tekintés a munkaterv/feladatleírás fe-
lületekbe, átjárhatóság biztosítása

8. A teljesítésre vonatkozó 60-40% meg-
oszlás újragondolása, szükség ese-
tén módosítása.

9. A fellebbezésre vonatkozó szabályok 
áttekintése a kérelemkezelés időigé-
nyének és a HACS/MVH adminiszt-
rációs feladatellátás igényének szem-
pontjából.  

Összeférhetetlenség
HACS észrevételek: 
- Tanácsadás fogalmának pontos meg-

határozása szükséges
- Delegált feladatot ellátók számának 

és az általuk ellátott feladatoknak a 
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felülvizsgálata

- Érintettek pályázatkezelésből való ki-
zárása

- Osztott munkakör/munkaidő kérdése
- Az összeférhetetlenségi szabályokat 

konkretizálni szükséges.
- Rokoni kérdés kezelése (a téma tár-

gyalása során tett észrevételek és fel-
vetések átkötöttek a HACS jogállás 
témakörhöz → a HACS jogállás kap-
csán felmerült a gazdasági társasá-
goknak egyesületi formává történő át-
alakulása, amelynek kivitelezése több 
kérdést is felvet, pl. hitel visszafizetés, 
az átalakulás ideje stb.).

Válaszok, teendők: 
10. A kérelemkezelés eljárása átalakítá-

sához kapcsolódóan a deleáglt fel-
adat ellátásra vonatkozó humán erő-
forrás kritériumok áttekintése, felül-
vizsgálata, esetleges módosítása. 

11. Összeférhetetlenségi szabályok egy-
értelmű megfogalmazása, osztott 
munkakör témakörében iránymutatás, 

12. A tanácsadás és projekt generálás fo-
galmának egyértelmű meghatározása 
a delegált feladatellátáshoz való vi-
szonyt tekintve. 

A HACS-ok alapvető tevékenységi terüle-
teinek erősítése
HACS észrevételek: 
- A LEADER program átalakítása el-

sősorban a HACS-ok alapvető tevé-
kenységi területeinek erősítését szol-
gálja.

- A HACS alapvető tevékenységének 
erősítése felveti az IH (60%) – MVH 
(40%) részarány átalakításának kér-
dését.

- Vállalkozási tevékenység végezhető-
sége: a HACS-ok ez irányú tevékeny-
ségét a HACS jogállásával párhuza-
mosan kell szabályozni, 

- A partnerség és a hálózatépítési tevé-
kenység erősítése kiemelten fontos.

Válaszok, teendők: 
A partnerség, hálózat építés, projekt gene-
rálás tevékenységek erősítésére eljárás-
rendi, jogszabályi keretek lehetőségének 
vizsgálata, egyeztetése, szükséges módo-
sítások megtétele.
13. A 60-40% IH-MVH feladatmegoszlás 

arány vizsgálata a HACS alapvető fel-
adatellátás erősítése, mint cél szem-
pontjából. 

14. A HACS vállalkozási tevékenység, 
más pályázati források felhasználása 
lehetőségének vizsgálata, egyezte-
tése, tekintve az EMVA támogatások 
felhasználására vonatkozó Közössé-
gi szabályokat, amennyiben szüksé-
ges és lehetséges (EK szabályokba 
nem ütközik) a változtatások átveze-
tése a vonatkozó hazai jogszabályok-
ba és eljárásrendekbe. 

Képzések
HACS észrevételek: 
- A benyújtás előtti két hónapot a kép-

zésekre kell fordítani
- Regionális találkozók havi szinten le-

gyenek: IH, MVH, VKSZI részvétellel
- MVH képzés: közös legyen az MVH-s 

munkatársak és a delegált feladatot 
ellátó HACS munkatársak képzése

Teendők: 
15. Jogcímrendeletek ütemezésének el-

készítése, ahhoz kapcsolódóan a 
HACs-MVH-IH képzési igények fel-
mérése, a képzések megtervezése a 
jogcímrendelet alapján megnyíló tá-
mogatási kérelem beadási időszakot 
megelőző időszakokra, 

16. Havi IH-MVH-HACS találkozók elő-
készítése (2 HACS képviselő/régió, 
MVH régiós képviselői, IH VFF/VO) – 
első találkozó 2011. januárban. 

17. Rendszeres (negyedévente) IH-MVH-
HACS találkozók a régiókban, szük-
ség és igény szerint VKSZI-MNVH 
részvétellel.

18. Kérelemkezelésre, delegált feladat 
ellátásra vonatkozóan HACS, MVH 

Egészségre nevelő élet-
módprogramok Szilágy 
községben
Szilágy Község Önkormányzata 2009. de-
cemberében pályázatot nyújtott be a Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében meghirdetett TÁMOP-2009-
6.1.2/A-09/1 „Egészségre nevelő és szem-
léletformáló életmódprogramok” felhívásá-
ra. A projekt keretében kitűzött cél a tele-
pülés lakói (célcsoport) egészségi állapo-
tának fejlesztése egészségtudatosságra 
neveléssel, illetve motiválással. 
A pályázati projektben támogató döntést 
kelt, a célcsoport egészségfejlesztésé-
re fordítható elnyert támogatási összeg 9 
999 732 Ft, melynek támogatási intenzitá-
sa: 100 %.
Szilágy Község Önkormányzata kiemelten 
foglalkozik a település lakóinak egészsé-
gi állapotával. A település vezetősége fel-
ismerte, hogy lakóinak egészségi állapota 
jelentősen javítható megfelelő életmód ki-
alakításával. A fiatalok körében az egész-
ségi állapot javulása a munkavállalási esé-
lyek javításához is hozzájárulhat az aktív 
korosztály tekintetében. Az idősebb la-
kók számára pedig fontos járóképességük 
megtartása, illetve javítása, hogy aktívan 
részt tudjanak venni a település életében. 
A projekt keretében a község két fő te-
vékenységet az egészséges táplálkozás 
és energiaegyensúly, mozgásban gaz-

ügyintézők együttes képzése lehe-
tőségének megteremtése, gyakorlati 
alapú, az IIER használatát, jobb átte-
kintését segítő, szükség szerint vizs-
gával záruló képzések tervezése.

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

dag életmód elősegítését célzó prioritáso-
kat választotta ki, mely célkitűzés progra-
mokon és az ahhoz kapcsolódó kiadvány-
okon keresztül jut el a lakosokhoz.
A település 2011. február 1-jétől kezdődő-
en a projekt időszaka alatt 16 klubfoglalko-
zást és két nagyrendezvényt valósít meg. 
A projekt előkészítési munkái befejeződ-
tek, pontosításra kerültek a foglalkozások 
dátumai. A nyolc hónapos projekt megva-
lósítás során havonta 2-2 foglalkozásra 
kerül sor, egy foglalkozás az egészséges 
táplálkozás és egy foglalkozás az egész-
séges életmód témakörében. A települé-
sen a megtartandó programok között sze-
repel például egy gerinctorna foglalkozás, 
egy klubszerű program a csontritkulás, a 
diabétesz témájában, foci, torna, uszodai 
nap.
A projekt célja a településen élők egész-
ségtudatos szemléletformálása, a nyolc 
hónap alatt egyrészt felkelteni az érdek-
lődést a lakókban és mozgósítani őket az 
egészséges életmód és egészséges táp-
lálkozás terén, másrészt tudatosítani ben-
nük a változtatás szükségességét.
A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.



4 ZengőVidék2011. február

Évértékelő 2010
KÁTOLY
A 2010 októberi választások új polgár-
mester és képviselő testület kinevezésé-
hez vezettek. Nagy erőkkel kezdtük meg 
a munkát, sajnos anyagi forrásaink és le-
hetőségeink nem a legbíztatóbbak. Mint 
minden környező település, mi is finan-
szírozási gondokkal küzdünk, ezért ahol 
lehet, megszorításokat kellett bevezet-
nünk. Kénytelenek vagyunk takarékoskod-
ni, melyhez kérjük a lakosság megértését 
és segítségét. 
Mivel a képviselő testület csak a választá-
sok után alakult, érdemi értékelést erről a 
rövid időről nem készítenék.
Rengeteg tervünk van a 2011-es évre vo-
natkozóan. Szeretnénk virágosabbá tenni 
a települést, ehhez persze az is szüksé-
ges, hogy mindenki a saját szűkebb kör-
nyezetét is szépítse.
Az orvosi rendelő melléképületének tető-
cseréjét is tervezzük, melyhez pályázatot 
adtunk be a bólyi Mediterrán Cserépgyár-
ba - döntés még nem született.
A folyamatban lévő szennyvíz beruházást 
is folytatjuk. Reméljük, hogy lesz hozzá 
olyan pályázat, mely számunkra kedvező 
lehetőségeket tartogat.
Mivel az új törvények szabályozták a köz-
célú foglalkoztatást, így előre nem tudjuk, 
mennyi lesz a felvehető létszám, de sze-
retnénk a legkedvezőbb feltételekkel alkal-
mazni a munkavállalókat.
Az utak javítása, felújítása is szerepel a 
tervek között, mindez ugyancsak pályázat-
függő terv.
Szeptember végéig kell megvalósítanunk 
az óvoda vizesblokkjának korszerűsíté-
sét, a kérdés azonban továbbra is az, ér-
demes-e ilyen kevés gyereklétszám mellet 
üzemeltetni az intézményt. 

Nagy örömünkre szolgál a faluban műkö-
dő alapítvány, mely sok programmal szol-
gál az ifjúsági klub tagjainak. Kirándulá-
sok, közös játék, alkotó foglalkozások, mo-
zizások, beszélgetések egyrészt tanítják, 
másrészt összefogják a gyerekeket, a be-
tanult színdarabok pedig a falu többi lakó-
ját is megörvendezetik. Csak így tovább!
Községünkben mozgókönyvtár működik 
már 2010. október óta. Szinte az összes 
kötelező olvasmány, rengeteg más jellegű 
könyv és sok friss folyóirat található meg 
az archívumunkban, melyek folyamatosan 
frissülnek. Kérem, használják ki a lehető-
séget, látogassák a könyvtárat a kijelölt 
nyitvatartási időben.

Ezeken kívül természetesen rengeteg le-
hetőséget tartogat számunkra a jövő, re-
méljük, sok olyan pályázat kerül majd ki-
írásra, amelyek nekünk kedvező feltétele-
ket nyújtanak ahhoz, hogy falunkat szeb-
bé tegyük. Ehhez mindenkinek sok erőt, 
egészséget és minden jót kívánok!

Trubicsné Csibi Nóra polgármester

ERZSÉBET

Aki községünkben él, vagy azon átutazik, 
láthatja és tapasztalhatja a rendet és tisz-
taságot. Köszönhető ez a falu lakóinak va-
lamint a közmunkások szorgos munkájá-
nak. 
Községünk a 2010-es pályázatokon el-
nyert pénzből és önkormányzati erőből 
több beruházást valósított meg. Új útbai-
gazító táblákat helyeztünk ki, továbbá mű-
ködik a térfigyelő kamerarendszer is. Az 
önkormányzati épület tetőszerkezete és 
szinte a teljes épület lassan fel lett újítva. 
A temető körbekerítése is elkészült. Óvo-
dánk tovább bővült és szépült eszközök-
kel és játékokkal, köszönhetően a vezető-
jének és az ott dolgozóknak. A Német Ki-
sebbségi Önkormányzat sikeresen pályá-
zott az ifjúsági klub berendezéseire, szá-
mítógépekre és orvosi műszerekre, amit 
körzeti orvosunk használ, ezzel is jobb el-
látást biztosítva az itt élőknek. 
A 2010-es év sem múlt el pincebeomlások 
nélkül, sok gondot és problémát okozva a 
lakóknak és az önkormányzatnak. A ká-
rokat részben tudtuk csak helyreállítani a 
múlt évben.  A vis major és közbeszerzési 
pályázatok bürokratikus ügyintézései miatt 
a munkák várhatóan a 2011-es évben ké-
szülhetnek el.
Falunkban a 2010-es évet a közössé-
gi rendezvények évének is nevezhetjük.  
Sok kisebb rendezvényünk mellett a há-
rom legfőbb esemény a KistérParty, Ba-
logh István kántorunk 50 éves jubileumi 
miséje és templomuk új oltárának felszen-
telése volt. Mindhárom rendezvényre so-
kan látogattak el, nemcsak a falunkból, 
hanem a kistérség minden településéről. 
Természetesen az elmúlt évekhez hason-
lóan 2010-ben is a német és cigány ön-
kormányzatokkal közösen rendeztük meg 
rendezvényeinket.
Új szolgáltatásként mozgókönyvtárat nyi-
tottunk és elindult az ifjúsági klub is a már 
létező idősek klubja mellett. Nagy lépést 
tettünk annak érdekében, hogy játszóte-

re-szabadidő parkja legyen a falunknak. 
Megvásároltuk a Herceg-házat, ahol egy 
olyan közösségi kultúrparkot szeretnénk 
kialakítani, ami minden korosztály számá-
ra nyitva állna.      

Röviden, dióhéjban ennyiről szólt a 2010-
es esztendő. Aki figyelemmel kíséri fa-
lunk mindennapi életét láthatja, hogy mi-
lyen szépen fejlődik a település.  Az eh-
hez nyújtott segítséget szeretném megkö-
szönni a falu lakóinak, a kisebbségi önkor-
mányzatoknak valamint a képviselőtestü-
let tagjainak.  Ezúton szeretnék kérni min-
denkit, hogy munkájával, ötleteivel tovább-
ra is segítse az önkormányzat munkáját 
annak reményében, hogy a 2011-es évér-
tékelőben még több megvalósult dologról 
tudjunk beszámolni.

Tisztelettel: Horváth János polgármester
                                 
BERKESD
A Berkesdi Önkormányzat munkáját az el-
múlt év során is a takarékosság jellemez-
te. Évről-évre nehezebb az intézményein-
ket működtetni, pedig költségvetésünk már 
szinte csak a bér - és rezsiköltségeket tar-
talmazza. Mivel saját forrásból nincs lehe-
tőségünk semmiféle előrelépésre, minden 
pályázati forrást próbálunk megragadni, 
mely az önerő tekintetében elérhető szá-
munkra. Így valósulhatott meg Berkesden 
a „Berkesdi Iskoláért” Közalapítvány által 
benyújtott pályázatunk 100 %-os támoga-
tottságával az első köztéri játszótér. Boldo-
gan és büszkén vettük birtokba gyermeke-
inkkel ezt a csodálatos építményt. 

Az elmúlt év során nyert a Kerékpáros köz-
lekedést népszerűsítő pályázatunk, mely-
hez a KEOP pályázati forrásból 95 %-os 
támogatást nyertünk. A megvalósítás el-
kezdődött, a művelődési házban találha-
tó öltözők felújítása befejeződött. A kerék-
pártároló és összekötő út megépítése, va-
lamint a kerékpárok beszerzése a tavasz 
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folyamán valósul meg. A zárórendezvényt 
várhatóan május végén tartjuk. 
Több éve benyújtott, de csak a tavalyi év-
ben beinduló, szintén 100 %-os támoga-
tottságú nyertes pályázatunk a TIOP for-
rás igénybevételével megvalósuló infor-
matikai beruházás az iskolában. E pályá-
zatunk lezárása júniusban várható. 
Az oktatást az óvodában és iskolában az 
integrációs pályázatok által nyújtott forin-
tokból beszerzett bútorok, eszközök és to-
vábbképzések segítették. Így volt lehető-
ségünk két tanteremben új tanulópadokat 
és székeket, az óvodában pedig új fektető-
ket és játékbútorokat vásárolni. 
Berkesden az elmúlt évben teljes fog-
lalkoztatásban folyt a közfoglalkoztatás, 
melynek eredményeképpen sokat szépült 
a falunk, rendezett, tiszta településképet 
mutattunk. Kifestettük az óvoda, az önkor-
mányzat és idősek napközi otthona épü-
letének belső tereit. Építettünk kb. 300 fm 
járdát és kb 100 fm árkot burkoltunk ki jár-
dalapokkal. A közmunkások munkáját di-
cséri a játszótér összes földmunkájának 
és kerítésének elkészülése is.  Szintén ők 
építették meg az iskola kerítését, kapasz-
kodó készült az alsó buszmegállónál, és 
felújították az óvoda udvari játékait is. 
Az előző évről áthúzódó pályázati megva-
lósítás volt a Dióvölgyi ivóvízvezeték meg-
építése és az információs táblák telepíté-
se. 
Az elmúlt évben bőven kijutott a rendkívüli 
eseményekből is. Csőtörés volt az óvodá-
ban, melynek következtében a szolgálati 
vizesblokkot teljesen fel kellett újítani. Saj-
nos, az iskolában sem úsztuk meg a cső-
törést, itt körbe kellett ásni az egész isko-
laépületet, és új vezetéket fektetni, sőt egy 
tanterem parkettáját is meg kellett bontani. 
Az önkormányzat külső irattárának hom-
lokfala kidőlt a heves esőzések és viha-
rok következtében, maga alá temetve egy 
személygépkocsit, mely totálkáros lett. Az 
épület helyreállításához támogatást kap-
tunk a Belügyminisztérium vis maior alap-
jából, melyhez 30% önerőt kellett hozzá-
tennünk. Sajnos az önkormányzat biztosí-
tását kezelő Allianz Hungária Biztosítótól 
a mai napig egy fillér kártérítést sem kap-
tunk, sőt a biztosító tudomást sem vesz ró-
lunk és kárunkról. Az önkormányzat a bíró-
sághoz fordul a kártérítés megítélése ér-
dekében. Az Allianz Hungária Biztosítónál 
az összes biztosításunkat az évfordulóval 
felmondtuk. Jelenleg az ajánlatok begyűj-

tése folyik a különböző biztosítóktól. 
Sajnos, rendezvényeinkhez nem sikerült 
pályázati támogatást szerezni. Ennek el-
lenére sikerült a már tradicionális rendez-
vényeket megtartanunk. Ezek: majális, ka-
kaspörkölt-főzőverseny, szüreti felvonulás. 
A közösség formálásban jelentős szere-
pe van ezeknek a rendezvényeknek, ezért 
nagyon fontosnak tartjuk, hogyha szeré-
nyebb formában is, de ne szalasszuk el a 
megrendezésüket. Úgy gondoljuk, aki el-
látogatott vagy résztvevője volt bármelyik 
rendezvénynek, nem bánta meg, hogy rá-
szánta idejét. 
Összességében nagyon takarékos, de 
mégis mozgalmas évet zártunk Berkesden 
2010. december 31-én. Bízunk abban, 
hogy a 2011. évet is sikerül túlélnünk úgy, 
hogy intézményeink fenntartása nem kerül 
veszélybe. Reménykedünk abban, hogy 
túljutunk a gazdasági válság évein, és a 
mi falunk is nagyobb léptekben fejlődhet. 
Az önkormányzati választások eredmé-
nyei azt bizonyítják, hogy Berkesd lakos-
sága tudja, hogy a település vezetői eddig 
is felelőséggel végezték munkájukat. En-
nek jele, hogy sem a polgármester szemé-
lye, sem képviselő-testület összetétele (ki-
véve a létszámcsökkenést) nem változott 
a választás után. 
Magam és a képviselő-testület nevében 
köszönjük a bizalmat, igyekszünk azt min-
den tudásunkkal megszolgálni.
Kapitány Zoltánné polgármester

ERDŐSMECSKE

Községünk abban a szerencsés helyzet-
ben van, hogy vannak alapfokú oktatási 
intézményei.
Számomra ez az egyik legfontosabb do-
log, de gazdaságos fenntartásuk a legne-
hezebb feladatok közé tartozik.
Az óvoda és az alsó tagozatos iskola  
2010-ben is állta a sarat, az ott dolgozókra 
mindig számíthattam. Aktív részesei vol-
tunk minden olyan rendezvénynek, amely-
re meghívást kaptunk. 
Ebben az évben a különösen nehéz időjá-
rás miatt Erdősmecskén is többször kellett 
védekeznünk a víz ellen.  A védekezésben 
részt vevők minden esetben kiválóan meg-
oldották a feladatot, amit ezúton is köszö-
nök mindenkinek. 
A település fejlesztésére idén még keve-
sebb pénz „érkezett”, mégis a falu életé-
ben jelentős beruházásokra nyílt lehető-

ség.
A munkák megkezdésének tervezett ide-
jét sajnos a rendkívüli időjárás akadályoz-
ta, mégis minden feladat befejezésre ke-
rült. Ezek az alábbiak voltak:
-A Leader pályázatnak köszönhetően be-
kerítettük a katolikus temetőt, térburkolatot 
alakítottunk ki, valamint bővítettük a par-
kolót. Áthelyezésre kerültek a ravatalozó 
előtti keresztek.
-A Petőfi utca vízmű felé vezető szaka-
szán aszfaltos út épült 210 méter hosszú-
ságban.
-Az óvodában felújításra került a játszó-
ház, az óvoda épületének nyugati részén 
műanyag nyílászárók lettek beépítve.
- A legrosszabb útszakaszok aszfaltozás-
ra kerültek, út alatti vízelvezetők kerültek 
kialakításra.
- A településen áthúzódó Karasica vízfo-
lyás belterületi szakaszának- régóta ter-
vezett- mederkotrására került sor - teljes 
mértékben önerőből
- Autófordulók kialakítását végeztük el a 
szemétszállítás, és a lakossági teherszál-
lítás érdekében
-Megerősítésre kerültek az útpadkák- 
szükség szerint
A munkáink egy részét pályázati pénzből 
végeztük el, de jelentős mértékben vet-
tünk igénybe önerőt. Ezeknek a munkák-
nak egy részére már évek óta spóroltunk.
Többen próbálták a faluban évek óta folyó 
munkák szükségességét megkérdőjelezni, 
de az itt lakók a választások napján leadott 
szavazataikkal elismerték az eddigi ered-
ményeket, és a folytatás mellett döntöttek. 
Ezúton is köszönöm a bizalmat.
Az egészségügyi és szociális ellátást fo-
lyamatosan biztosította önkormányza-
tunk, ez a feladat kiemelt helyen szerepel 
Erdősmecske életében. Ugyanilyen fontos 
az idős emberekről való gondoskodás. Ez-
zel kapcsolatban folyamatosan vannak fel-
adataink, amit szívesen végzünk.
A másik fontos célnak a munkahelyterem-
tést tartottuk. Folyamatosan kihasználtunk 
minden pályázatot. A Mecseki Erdésze-
ti Zrt. Pécsváradi Erdészetével kialakított 
jó kapcsolatnak köszönhetően évek óta tu-
dunk munkához juttatni álláskeresőket, és 
szociális segélyezetteket.
A településünkön is tudtunk a pályázatok-
nak köszönhetően foglalkoztatni hosszabb 
rövidebb ideig embereket. Munkájuk mind-
annyiunk számára fontos,ezért becsüljük 
is meg őket!
Idén jelentősen megváltozik a közfoglal-
koztatás rendszere, mégis minden erőfe-
szítést megteszek a munkát keresők fog-
lakoztatása érdekében.
A településen az elmúlt évben is sikeresek 
voltak a szokásos rendezvényeink, ami-
ket  ebben az évben is szeretnénk meg-
szervezni.
Az idei évet illetően takarékos, kiszámít-
ható gazdálkodást szeretnénk községünk-
ben, ahogy eddig is. Ezzel biztosítható in-
tézményeink biztos, és hatékony működé-
se.
Az önkormányzatnál dolgozók munkáját 
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idén is a segítőszándék, az együttműkö-
dés képessége jellemzi majd. 
Köszönöm mindenkinek azt a segítséget, 
jó szót, pozitív gondolkodást, amire az el-
múlt évben sokszor szükség volt.
Kívánok minden kedves olvasónak vidám 
farsangot, eredményes esztendőt!

Keller János polgármester

PÉCSVÁRAD

Az interjút a Pécsváradi Hírmondó bocsá-
tott rendelkezésünkre.
Pécsvárad 2010. évét értékeltük dr. Bíró 
Ferenc polgármesterrel, aki tavaly októ-
ber óta a választópolgárok többségének 
köszönhetően folytathatja munkáját a pol-
gármesteri székben. A beszélgetés során 
a fontosabb eseményeken túl szó esett a 
választásokról, valamint az újjáalakult tes-
tület munkájáról, jövőbeni feladatairól is.
Korábban azt nyilatkozta, valószínűnek 
tartja, hogy nem fog indulni a tavaly ok-
tóberi választásokon. Minek tudható be, 
hogy mégis megváltoztatta ezt a döntést?
Az iskolapályázat sorsa akkoriban még 
nem volt ismert. Tavaly júniusban tudtuk 
meg, hogy megnyertük, és azt is tudtuk, 
hogy ennek tovább kell gördülnie, hiszen 
volt második fordulója is. Ezen kívül még 
számos olyan kedvező tényező szüksé-
ges, hogy a pályázatból ténylegesen isko-
la legyen. Kell egyfajta kapcsolatrendszer 
is, amelyet én úgy vélem, nagyjából kiépí-
tettem, és ehhez természetesen köze van 
a kormányváltásnak is. De az iskolapályá-
zat végigvitelén kívül több olyan probléma 
is volt még Pécsváradon, melyek megol-
dást vártak. Így például a vár kérdése, ami 
újabban ismét előtérbe került, tekintettel 
arra, hogy lejárt a bérleti szerződésünk. 
Ha az elmúlt évre visszatekintünk, mi az, 
ami a legnagyobb sikerként könyvelhető el 
az önkormányzati munkában?
A legnagyobb sikernek azt mondanám, 
hogy a költségvetésünk teljesen egyen-
súlyban volt. Teljesítettük a tervezett mí-
nuszos hiánycélt - sőt, végül nullszaldós 
lett az eredmény. Tehát a város jól teljesí-
tett. Természetesen sok mindent meg le-
hetett volna valósítani, de ez volt a leg-
fontosabb célunk az idei évben. Ilyen-
kor az emberek általában a fejlesztések-
re kiváncsiak. 2010-ben valóban nem vol-
tak komolyabb, látványos fejlesztések, ha-
nem inkább kisebb, kevésbé láthatók, mint 
például a járdafelújítások - leszámítva az 

óvodafejújítást-és bővítést, ami egy na-
gyobb fejlesztés, illetve rekonstrukció volt. 
Egyelőre szűk körülmények között folyik 
az élet ebben az épületben, de bízunk ab-
ban, hogy ha a Vár utcai óvoda ismét be-
indul, akkor ott el tudunk még helyezni egy 
bölcsődei csoportot, illetve egy tornaszoba 
is helyet kaphat majd. 
Bizonyára voltak olyan intézkedések is, 
amelyek nem úgy sikerültek, ahogyan azt 
szerette volna a városvezetés. 
Elhatároztuk, hogy egy városgazdálkodá-
si csoportot hozunk létre. Ez nem sikerült 
– részben anyagi, részben technikai felté-
telek miatt. Ezen azonban továbbra is dol-
gozunk, és a következő évre szeretnénk 
megvalósítani. A Vár Kft.-t szeretnénk át-
alakítani majd egy városgazdálkodási cég-
gé. Ez a kft. egy amolyan „alvó cég” volt, 
most felöltenénk igazi tartalommal. Hason-
lóan működne, mint a Vízmű Kft., 100%-os 
önkormányzati tulajdonnal. Egyelőre gyűjt-
jük az információkat, hogyan lehetne ezt a 
legjobban kihasználni. Ezzel szisztemati-
kusabbá válhatna a közterületek gondo-
zása és a középületek belső fenntartása, 
amik természetesen most is folynak: rész-
ben közmunkásokkal, részben saját mun-
kaerővel. 
Korábban sok lakossági kritikát kapott a 
város vezetése a pályázatok sikertelensé-
ge miatt. Időközben egy pályázati csoport 
is segíti a város munkáját – hogyan ala-
kult azóta a benyújtott pályázatok eredmé-
nyessége?
A pályázati csoport statisztikát vezet az 
eredményességről, ezt bárki megismerhe-
ti. A pályázatok esetében az okozhat prob-
lémákat, hogy hiába van számos olyan 
uniós pályázat, amelyeket könnyűszerrel 
elnyerne a város, ha úgy dönt az önkor-
mányzat, hogy racionálisan kell gazdál-
kodnunk, és ezért olyan pályázatok eseté-
ben, ahol magas az önrész, nem tudunk 
indulni. Például az integrált városfejleszté-
si pályázat, amely köztéri fejlesztéseket is 
magába foglal, 300-400 millió forintos pá-
lyázat, de 20%-os önrészt kíván. Koráb-
ban szerettük volna benyújtani ezt a pá-
lyázatot, de úgy döntöttünk, hogy inkább 
megvárjuk az iskolapályázat számadatait, 
mert ott nagyobb szükség van erre az ösz-
szegre. Hasonló prioritás lenne, ha lehe-
tőség nyílna az energiaigényünk csökken-
tésére. Több olyan alternatív energiaszol-
gáltatási lehetőség merült fel, amelyek-
kel kapcsolatban jelenleg is folynak a tár-
gyalások. Ha ez sikerülne, a leendő isko-
lakomplexum, valamint a sportcsarnok, az 
uszoda és a művelődési központ intézmé-
nyeinek energiaköltségeit tudnánk valami-
lyen módon racionalizálni az elképzelések 
szerint.
Az elmúlt időszak fontosabb eredménye-
ként emelhető ki a közfoglalkoztatottak 
számának növelése, valamint a szociá-
lis krízisalap létrehozása, mely utóbbi az 
anyagilag válsághelyzetbe került csalá-
doknak nyújthat segítséget.
Sok kritika érte személyemet a város szo-
ciális ügyeinek a kezelését illetően. Én azt 

gondolom, hogy ebben a kérdésben a la-
kosság többsége nem elég érzékeny. Ez 
talán a munkámnak köszönhető, hiszen 
mindenki tudja, hogy orvosként nap mint 
nap találkozhat az ember ilyen problé-
mákkal. Az emberek reménytelen szociá-
lis helyzete a várost, de ha úgy tetszik, az 
egész országot megosztja. Ha én valamit 
sikerként könyvelek el, az az, hogy sikerült 
egy olyan közmunkaprogramot megvalósí-
tani Pécsváradon, amellyel ezt a helyzetet 
javítani tudtuk. Úgy gondolom, hogy ha kö-
zösséget akarunk formálni, akkor nem le-
het lemondani az egyik feléről. Az elnyert 
pályázatok nagy része is tulajdonképpen 
ezeket a törekvéseket támogatja - nem-
csak a közmunka, de közösségi progra-
mok, képzések terén is. Sokak szemében 
ez felesleges pénzkidobás, de én ezt a po-
litikát szeretném folytatni.
Ha az előző évet értékeljük, nem lehet ki-
kerülni a helyi sportéletet, különösen a lab-
darúgó-szakosztályt érintő jelentős válto-
zásokat, amelyek nem csak az elmúlt idő-
szakban zajlottak, hanem - mint tudjuk 
- egy hosszú folyamatnak az eredményei. 
Súlyos anyagi problémák, tömeges játé-
kos-átigazolások, edzőleváltások tarkítot-
ták az elmúlt szezonokat, és néhány héttel 
ezelőtt az egyesület jelenlegi elnöke is le-
mondott. Ön személy szerint miben látja a 
problémák okát?

Én aggódva figyelem, hogy a sportkörben 
milyen folyamatok zajlanak. Az én elvem – 
elsősorban orvosként – az, hogy sportol-
janak az emberek, és nem az, hogy min-
denáron minőségi sportot űzzenek. Soha 
nem rejtettem véka alá, hogy inkább a tö-
megsport híve vagyok, ugyanakkor tudo-
másul vettem, hogy az önkormányzat nyil-
vánvalóan mindenkor támogatta a sport-
egyesületet, és ezt a támogatást az utób-
bi ciklusban is megadtuk. Ebben valójá-
ban egyetértünk a sportkör elnökével, aki 
elsősorban nem anyagi okokra hivatkozott 
a lemondása indoklásakor. A minél maga-
sabb osztályba való sorolásra való igyeke-
zet helyett fontosabb az a cél, hogy egy 
jó utánpótlás csapatot neveljen ki a város. 
A rossz anyagi helyzet, a szponzorok hát-
térbe szorulása pedig véleményem sze-
rint egyszerűen azzal a rossz gazdasági 
helyzettel magyarázható, ami az egész or-
szágban jelen van. Azoknak a városoknak 
a csapatai, akik korábban az NB III-ban 
játszottak, sorra visszaléptek vagy kies-
tek, ami szintén azt bizonyítja, hogy az ön-
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Évértékelő 2010

Értesítjük tisztelt 
tudósítóinkat és

hirdetőinket, hogy a követező 
szám lapzártája

2011. február 20.!
Kérjük a határidő pontos

betartását!

kormányzatok képtelenek fedezni az ezzel 
felmerülő költségeket. Ugyanakkor nagy 
baj, hogy a profizmusra való törekvés el-
viszi a város sporttámogatásának nagyob-
bik részét, és a tényleges tömegsportra 
nem marad pénz. Az utánpótlás nevelés 
viszont nagyon jól működik Pécsváradon, 
én ezt erősíteném. Erre pedig minden le-
hetőség adott. 
A tavalyi választási programjában az sze-
repelt, hogy szorosabb együttműködést kí-
ván kialakítani a vállalkozókkal. Beszél-
jünk erről kicsit bővebben.
A vállalkozókkal csak úgy képzelhető el 
szorosabb együttműködés, ha a vállalko-
zóknak vannak ötleteik, és ezeket a város 
fel tudja karolni. Például ha bővítené sze-
retnék a vállalkozásokat, és ehhez terület-
rendezési elvet kell módosítani, vagy ha 
olyan javaslataik vannak, amelyek nem lé-
pik túl a pénzügyi kereteket. Meg kell je-
gyeznem, hogy utóbbira még nem volt pél-
da. A vállalkozók általában nincsenek tisz-
tában a város gazdálkodásával és lehető-
ségével. Minden év elején szervezünk fó-
rumot a húsz legnagyobb egyéni és társas 
vállalkozók számára, ahol én tájékoztatom 
a meghívottakat, hogy mire fordította a vá-
ros az iparűzési adót, illetve milyen lehető-
ségei vannak a városnak. Ezen kívül rend-
re elismerésben részesítjük azokat a vál-
lalkozásokat, amelyek a befizetett adón 
felül is anyagilag támogatják a várost kü-
lönböző rendezvényeken. A város továb-
bá minden esetben biztosítja a vállalko-
zások működtetéséhez szükséges infrast-
ruktúrát.
A tavalyi évértékelő interjúban a követ-
kezőt nyilatkozta: „Akkor jó egy döntés, 
ha minél szélesebb körű véleményen és 
egyetértésen alapul”. Ezt a kijelentést ala-
pul véve Ön szerint összeségében véve jó 
döntéseket hozott a testület a tavalyi év-
ben?
Azt, hogy egy döntés hosszútávon jó-e, 
nehéz megállapítani, mert ugyebár van-
nak rövidtávú és hosszútávú döntések is. 
Én azt tudnám mondani, hogy az önkor-
mányzat nem hozott hibás döntéseket, 
amennyire azt most tudjuk megítélni. Azt, 
hogy jó döntéseket hozott-e, az idő dön-
ti el. Amikor megfúrtuk a termálkutat a ki-
jelölt mélységben, a kijelölt összegért, és 
nem lett eredményes, kétféle döntést le-
hetett volna hozni: költhettünk volna rá 
60 millió forintot, és továbbfúrhattuk vol-
na, majd újabb 200 millió forint kellett vol-
na ahhoz, hogy működő kút legyen belőle. 
De a szakemberek 50%-ra becsülték an-
nak az esélyét, hogy találnak meleg vizet 
a mélyebb rétegben is. Ebből lehetett vol-
na nagyon rossz döntés, de lehetett vol-
na egy jó döntés is, magas kockázattal. A 
kockázatokat mérlegelve azonban az ön-
kormányzat nem folytatta a fúrást. Ilyen 
vonatkozásban meggyőződésem, hogy jó 
döntéseket hoz a testület.
A tavalyi év végétől külső szakértőket von-
nak be az önkormányzati munkába. Ho-
gyan kell ezt elképzelnünk?
Külső bizottsági tagokat és szükség ese-

tén szakértőket fogunk felkérni munkánk 
során. A külső bizottsági tagok személyét 
az egyes bizottságok határozták meg saját 
maguk számára, a testület csak azt szab-
ta meg, hogy legfeljebb hány főt kérhet-
nek fel állandó jelleggel a közös munká-
ra. Ők csak a bizottsági üléseken vesznek 
részt. Egyébként a bizottságoknak a mű-
ködési szabályzat szerint eddig is fennállt 
a lehetősége arra, hogy külső tagok segít-
ségét kérjék ki.
A korábbi ciklus testületi ülései nem vol-
tak mentesek az esetenként rendkívül éles 
vitáktól sem, néhány hónapja azonban új 
testület dolgozik a városért. Mintegy fele-
annyi képviselő kerülhetett csak be a tes-
tületbe - ez Ön szerint növeli vagy csök-
kenti a konfrontációk esélyét?
A konfrontáció lehetősége most is meg-
van. Én ennek ellenére azt látom az az-
óta eltelt rövid időszak alapján, hogy nincs 
már jelen a megszokott feszültség az ülé-
sek során. Együtt tudunk dolgozni, és én 
ezt tartom helyesnek. Én a korábbi konf-
rontációkat a választási kampánynak tu-
dom be. Most sokkal több munkája van a 
képviselőknek, sokkal több rálátásuk van 
a dolgokra, és most tényleg meglátszik, ha 
valaki nem aktív. A bizottsági üléseken el-
dőlnek a részletkérdések, ezért meggyő-
ződésem, hogy kevesebb vita lesz a testü-
leti üléseken, hiszen addigra már kialakít-
ják az álláspontjukat. De ennek így is kell 
működnie.

Bayer Alexandra

APÁTVARASD
Apátvarasd Község életében nem ez az 
év volt a legeredményesebb - gondolok itt 
a fejlesztések elmaradására, hiszen nem 
tudtunk pályázni.
Megtartottuk a szokásos rendezvénye-
inket: farsangi bál; Nőnap; Anyák napja; 
Gyermeknap; Szent Imre napi búcsú; Mi-
kulás. 
3 fő közmunkást tudtunk foglalkoztatni áp-
rilistól novemberig, 2 főt pedig 3 hónapon 

át. Ennek köszönhetően sikerült a falu te-
rületének és a temetőnek a megszokott 
tisztaságát és rendezettségét biztosítani.
A tavaszi esőzések miatt veszélyessé vált 
nyárfákat kivágtuk és a használható ré-
szeit felvágattuk deszkának az ez évben 
az Önkormányzat által tervezett géptáro-
ló építéséhez. 
2010 ben is sikerült úgy gazdálkodni, hogy 
tudtunk minden iskolásnak tanévkezdési 
támogatást adni, gyermekenként tízezer 
forintot.
Itt szeretném megköszönni a község la-
kosságának, hogy a képviselő-testület vál-
tozatlanul hagyásával ismét bizalmat sza-
vazott nekünk.
Apátvarasd Község önkormányzata nevé-
ben:

Bodorkás István polgármester



8 ZengőVidék2011. február

Önkormányzati hírek
PÉCSVÁRAD
Költségvetés
Elfogadásra került a tavalyi év 
háromnegyedéves pénzügyi kimutatása, 
valamint az idei év költségvetési koncep-
ciója. 
A 2010. év végi pénzügyi helyzet
Az önkormányzat tavalyi évre vonatkozó, 
III. negyedévi költségvetésének fontosabb 
adatai:
Összbevételek: 752.003.000.-
Ezen belül 
- normatív állami támogatás és normatív ré-
szesedésű SZJA összesen: 232.424.000.-
- intézményi bevételek összesítve: 
58.657.000.- 
- helyi adóbevételek: 130.555.000.-
Összkiadások: 794.032.000.-
Ezen belül 
- intézményi kiadások összesítve: 
396.423.000.-
- a segélyek összesítve: 27.337.000.-
Hitelállomány
A kötvényelszámolási számla induló 
egyenlege (2008.12.01.): 349.985.400.-
Ebből 2009. évben igénybevett pénzesz-
köz összesen: 68.170.815.-
Ebből 2010. I-III.negyedévben igénybevett 
pénzeszköz összesen: 65.979.164.-
A kötvényelszámolási számla egyenlege a 
2010. év III. negyedévében: 215.835.421.-
A 2011. évi költségvetési koncepció
A várható pénzügyi tételek fontosabb 
számadatai az idei költségvetési évre. 
Összbevételek: 1.571.100.000.-
Ezen belül 
- normatív állami támogatás összesen: 
297.092.000.-
- helyi adóbevételek összesen: 
149.200.000.-
- pályázati támogatások: 580.284.000.-
Összkiadások: 1.571.100.000.-
Ezen belül
- működési kiadások: 706.909.000.-
- pályázati projektek: 648.806.000.- 
Hitelállomány
A hitelállomány összege: 594.382.810.-
A 2011. évi törlesztési terv összesítve: 
39.429.770.-
A 2011. évi kamatterv összesítve: 
15.835.121.-

Adó- és díjtételek a 2011. évre
A testület a 2011. évi, elfogadott költség-
vetési koncepciót alapul véve a következő, 
pénzügyi tárgyú rendeleteket módosította:
Magánszemélyek kommunális adója 5%-
kal emelkedett.
Szemétszállítási díj:
Negyedéves  lakossági díj ((13 hét*Ft/
db+ÁFA): 4 209 Ft
Vízdíj, csatornadíj és folyékony hulladék 
elszállításának díjai Ft-ban:
vízdíj lakossági: 275,-
vízdíj nem lakossági: 375,-
csatornadíj lakossági: 240,-
csatornadíj nem lakossági: 275,-
folyékony hulladék nettó: 1.650,-
folyékony hulladék bruttó: 1.750,-
A vállalkozók kommunális adója kormány-

zati határozat értelmében megszűnt, ez 3 
millió forintos kiesést eredményez az ön-
kormányzati kasszában. Ennek figyelem-
bevételével módosították a helyi adókat, il-
letve további szigorítást helyeztek kilátás-
ba a kintlévőségek behajtását

„Szemét-ügyek”
Befejeződött a Pécsvárad határában ta-
lálható egykori szeméttelep rekultiváci-
ója, a településen belül pedig folyamat-
ban van több szelektív gyűjtőpont kialakí-
tása. Dr. Bíró Ferenc tájékoztatása alap-
ján a jövőben a város három pontján talál-
hatók meg majd a tárolók: a Zengő étte-
rem, a lila ABC, valamint a református pa-
rókia közelében. Felhívta továbbá a figyel-
met, hogy a szelektív hulladékgyűjtés mel-
lett legalább olyan fontos környezetkímé-
lés szempontjából, hogy a lakosság mel-
lőzze a műanyagok égetését.

Testvérvárosi kapcsolatok
Pécsvárad városának 5 testvérvárosa van, 
ill. a Pécsváradi Kistérség partnerkapcso-
latával együtt 6 településsel ápolnak gaz-
dag, kétoldalú kapcsolatokat.
Az egyes kapcsolatok felelősei a napok-
ban összeállították az ezévi menetrendet 
– eszerint élénk közös munkára, találko-
zókra készülnek.
Május 1-jén, a Város napján a 
garamszentgyörgyi (Szlovákia) és a pan-
nonhalmi testületet várják a közös ünnep-
lésre, mulatságra – várhatóan művészeti 
csoportok is elkísérik a hivatalos delegá-
ciókat.
Május 8-án Günther Kuhn, Külsheim (Né-
metország) több évtizedes szolgálat után 
leköszönő polgármestere, városunk első 
testvérkapcsolatának alapítója érkezik bú-
csúlátogatásra.
Június elején a hausmannstätteni (Auszt-
ria) kerékpárosok látogatnak hozzánk, az 
őket kísérő aszonyokkal közös főzésre ké-
szülnek a Német Barátsági Egyesület tag-
jai. 
Június végére nagyszabású tánctábor 
szervezésébe fogtunk, melyre a helyi 
résztvevők mellett máréfalvi (Románia) és 
garamszentgyörgyi táncosok is meghívást 
kapnak, így a felvidéki és erdélyi magyar-
ság táncai, szokásai, viselete stb. is színe-
síti a sárközi hagyományokat.
Augusztusban az osztrák testvérváros kó-
rusa érkezik látogatóba, fellépésükkel a 
Szent István Napok programját gazdagít-
ják.
Végül a Leányvásár idején érkezik 
Máréfalva képviselőtestülete egy hivatalos 
látogatásra, a fellépő sokadalomban pedig 
viszontláthatjuk az erdélyi és felvidéki tán-
cosokat. Ekkor látogatnak kistérségünkbe 
az unterschleissheimiak is Rolf Zeitler pol-
gármester vezetésével, kifejezetten a Le-
ányvásár kedvéért.
A kulturális programot minden esetben te-
matikus megbeszélések színesítik: így ter-
vezzük az ifjúsági munka, a szociális gon-
doskodás vagy a droghelyzet többoldalú 
elemzését, a bevált gyakorlatok tovább-

adását.
Felmerült a lehetősége egy Testvárosok 
Parkja kialkításának, ill. a magyar nemzeti-
ségű vendégek számára szeretnénk lehe-
tőséget adni a magyar állapolgárság hely-
ben történő igénylésére is.
A találkozókat részben pályázatok útján fi-
nanszírozzuk, de számítunk a lakosság, a 
civil közösségek segítségére is, így a Fel-
vidéki és a Német Klub tagságára, a Zen-
gő Néptánc egyesület és a Pécsváradi Női 
Kamarakórus tagjaira. 

HIDAS
A zord időjárás ellenére is aktívak az 
önkormányzat dolgozói
A tél okozta szélsőséges időjárás miatt az 
önkormányzat dolgozói igyekeztek min-
den közúton található jegesedést feltör-
ni, az utakat tisztítani, sózni, hogy a járó-
kelők biztonságosan közlekedhessenek a 
községben. Bár több ponton vízátfolyások 
nehezítették a közlekedést, sózással még-
is megpróbálták elejét venni a problémák-
nak.
A közterületek folyamatos karbantartása 
és a polgármesteri hivatal körüli munkála-
tok elvégzése mellett segítőkészen száll-
tak ki az idős, egyedül, hozzátartozó nél-
kül élő idősekhez, hogy fahasogatással, a 
téli tüzelő előkészítésével segítség az arra 
rászorultakat.
Készül a község játszótere
A napokban megkezdődött a művelődé-
si ház épülete mögött található park terep-
rendezése. Az önkormányzat dolgozói bo-
zótirtással, valamint az útban lévő fák kivá-
gásával készítik elő a terepet a pályázaton 
nyert játszótér megépítéséhez. Az építési 
munkálatokat hamarosan megkezdik, s a 
további munkák egy külsős kivitelező irá-
nyításával zajlanak majd.
Mozgókönyvtár
Településünk is csatlakozott 2011-től a 
Mozgókönyvtár intézményéhez. Ez lehe-
tőséget ad a falu lakóinak a legifjabbaktól 
a legidősebb korosztályig, hogy gyerekúj-
ságot, kertészeti magazint, heti illetve havi 
lapot olvashassanak valamint az iskolás 
gyerekeknek, hogy a kötelező és ajánlott 
olvasmányokat beszerezhessék.
Nyitva tartás: szerda délelőtt 9 – 11 –ig és 
péntek délután 14 – 18-ig a Művelődési 
ház könyvtárában.
Bővítettük az Internet hozzáférést a falu 
központjában: a Művelődési ház előtt le-
hetőség van az ingyenes csatlakozásra.
Adók és díjak
Képviselő testület határozott az évi adók-
ról. A megnövekedtet szemétszállítási költ-
ségek ellenére sem vezettük be a sze-
métszállítási díjat. A testület úgy döntött, 
hogy a kommunális adót emeljük meg évi 
12.000 Ft.- -ra a különbséget az Önkor-
mányzat vállalta át, így a lakosság költsé-
ge jóval kevesebb mintha a szemétszállí-
tási díjat vezetnénk be.
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BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS ÓVODA, HIDAS
Az új évben is eseménydúsak az óvo-
dások napjai
Eltelt a karácsony, beköszöntött egy új 
év. A téli szünet után a gyermekek kezük-
be vehették a Jézuskától kapott játékokat. 
Természetesen a különféle élménybeszá-
molók sem maradhattak el. A kicsik és óvó-
nőik, dadusaik közösen beszélgettek arról, 
ki hogyan töltötte otthon a karácsonyt, ki 
mit talált a karácsonyfa alatt. Ezután az Új-
évi történésekről esett szó, s ehhez kap-
csolódó köszöntőket, verseket tanultak. A 
szerencsehozó malacról sem feledkeztek 
meg a gyerekek. Malac-fejdíszeket készí-
tettek, malac-kifestőket színeztek. 
Az óvodások januári témái az idő, az év-
szakok, napok, napszakok, hónapok vol-
tak. Az adott naphoz tartozó időjárást és 
évszakot mondókák kíséretében minden 
nap beállították saját készítésű évszak- és 
időjárásóráikon. Találós kérdések, mozgá-
sos játékok, dalok, versek segítségével is-
merkedtek meg az óvodások az idő fogal-
mával.  Rögtönzött színházukban a nap-
szakok eljátszásával is próbálkoztak. Ké-
peket tettek időrendbe, hogy ezzel is tuda-
tosítsák magukban, milyen nagy jelentősé-
ge van az időnek.
Január 6-án, Vízkeresztkor a három cso-
port a néphagyományok felelevenítése 
mellett lebontotta a közös karácsonyfát. 
Újra elénekelték a karácsonyi időszakban 
tanult dalokat, verseket, utoljára meggyúj-
tották a fán lévő csillagszórókat.

A gyerekek örömmel segítettek az óvónők-
nek a karácsonyi díszek lebontásában.

A hónap másik nagy témája az időjárás 
volt. Az óvónők arról beszélgettek a kicsik-
kel, hogy milyen az időjárás és öltözködés 
kapcsolata, s ez milyen hatással van az 
emberekre, állatokra. Az óvoda udvarán 
elhelyezett madáretetőkbe folyamatosan 
élelmet helyeztek el és megfigyelték az 
odajáró madarakat. Az óvoda dolgozói a 
témához kapcsolódó versekkel, dalokkal, 
mozgásos játékokkal, kézműveskedéssel 
mélyítették el a gyermekek ismereteit. Az 
Északi sark nevű játékot játszották. A gye-
rekek lepedőkből építették meg az észa-
ki sarkot, benépesítették az ott élő álla-
tokkal. Játékok, mesék, könyvek segítsé-
gével megismerkedtek az eszkimókkal és 
az ezen a vidéken élő állatok mindennap-
jaival.

Az öltözködés témája minden óvodásnak na-
gyon tetszett.

Félévzárás az iskolában
Az ünnepek elmúltával januárban újra a 
tanulásé lett a főszerep, hiszen a gyere-
kek megkapták a félévi értesítőjüket. Kinek 
jó, kinek rossz eredménnyel zárult a tanév 
első fele. A bizonyítványosztáshoz idén is 
szülői értekezlet kapcsolódott, ahol viszont 
már az iskolai farsang programja is szóba 
került. A hidasi iskola tornatermében feb-
ruár 11-én kerül sor jelmezes felvonulás-
ra és az azt követő zenés mulatságra. A 
nyolcadik osztályosok közben a középis-
kolai továbbtanulással is el voltak foglalva, 
hiszen a jelentkezési lapok mellett a köz-
ponti írásbeli felvételikre is ebben az idő-
szakban kerül sor.
Az elkövetkező hetekben viszont több ta-
nulságos és szórakoztató programra kerül 
sor az iskolai falain belül. A farsang heté-
ben kísérletekkel egybekötött tanulmányi 
előadásokra kerül sor az egészséges élet-
mód jegyében. Az alsósok az egészséges 
táplálkozásról, az 5-6.osztályosok a káros 
szenvedélyekről hallgathatnak végig szín-
vonalas bemutatót, a 7-8. évfolyamosok 
témája pedig a barátság, a szerelem és a 
szexuális élet lesz. 
Ami az iskolán kívüli megmérettetéseket il-
leti, a rendszeres sportvetélkedők tovább 
folytatódnak, január végén pedig irodalmi 
versenyen is részt vesznek felsős diákja-
ink.

KODOLÁNYI JÁNOS ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA, PÉCSVÁRAD
Karácsonyi vásár
December 18-án tartottuk karácsonyi vá-
sárunkat, amely igen sikeresnek bizonyult. 
Az alsó tagozat bevétele 55.000,- Ft volt, 
a felsős osztályok pedig 15.000-30.000,-Ft 
közötti összegért árultak. 
Január első fele komoly tanulással telt, ez 
az időszak még az első félévhez számított. 
A gyerekek a bizonyítványt 21-én kapták 
kézhez. 
A hónap második felében tartottuk a szülői 
értekezleteket. 
A nyolcadikos tanulók január 22-én írták a 
központi felvételit. Az eredményekről kö-
vetkező számunkban számolunk be.

GYERMEKSZÍV ÓVODA- 
BÖLCSŐDE ERZSÉBET
Ellátogattunk az orvosi rendelőbe, ahol 
megismerkedtünk az orvosi hivatással. 
Bori néni, a védőnéni is elkísért minket, 
majd beszélgetett a gyerekekkel az egész-
séges életmódról, a betegségekről és a 
kézmosás fontosságáról.

A januári jó időben sokat sétáltunk, remél-
jük lesz még hóesés, hogy a karácsonyra 
kapott hócsúszkákat használhassuk.
Februárban pécsi színházlátogatást terve-
zünk.

ÁMK SCHLOSSGARTEN 
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, 
MECSEKNÁDASD
 „ Csipp, csepp, egy csepp,
   öt csepp meg tíz
   olvad a jégcsap,
   csepereg a víz”
               Weöres Sándor: Olvadás
A rövid téli szünet után ismét benépesült 
az óvoda és a bölcsőde. A bölcsődébe új 
gyerekeket szoktatunk be. A bölcsődéből 
érkezve - néhány három éves apróság - 
pedig az óvodával, a  Süni csoportban is-
merkedik. Megkönnyíti az átmenetet, hogy 
ismerik már az óvó néniket, dadusokat  és 
csoporttársakkal is találkoztak már az ud-
varon.
Folytatódik a Kompetencia alapú nevelés. 
Jelenleg a VÍZ témakör feldolgozása fo-
lyik. A gyerekek megtapasztalják, hogy mi-
lyen fontos elem a víz az élőlények számá-
ra, hiányában nincs élet.  A vízzel való ta-
karékosságra szoktatunk. Ennek érdeké-
ben a csapokra víztakarékos keverőszára-
kat helyeztünk fel.
Megtapasztalják milyen fontos, hogy 
ügyeljünk a vizek tisztaságára.
Folyamatosan figyeljük az időjárást, ha sö-
tét felhők vannak az égen, akkor elered az 
eső. Tapasztalatot szereznek a gyerekek a 
vízről: kézmosás, ivás, látogatás a patak-
hoz, tóhoz.
Tapasztalatot szereznek a víz különböző 
halmazállapotáról.
Az óvodakertben megfigyeljük a növé-
nyek változását, a dér, zúzmara jelensé-
gét. Megtapintjuk a dermedt tárgyak felü-
letét, beszélgetünk arról, hogy miért hideg. 
Amikor na gyon hideg van, nem az eső, ha-
nem a hó esik.
A befagyott tavacskánkon rendszeresen 
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léket vágunk, hogy halacskáink levegőhöz 
jussanak. A jeget megtapogatjuk, kis vö-
dörbe tesszük és megfigyeljük mennyi idő-

re van szükség a folyosón, hogy teljesen 
elolvadjon. Megfigyeljük, hogy a radiátor 
közelében gyorsabban olvad.
Mérjük a csapadék mennyiségét.
Eső után kimegyünk az óvodaudvarra, 
megvizsgáljuk a földet, hogy mennyire 
ázott át. Megnézzük a bokrok alján lévő 
talajt, valamint olyan helyen, ahol nincs fa, 
bokor. (Ott nedvesebb a talaj, ahol van bo-
kor, fa.) Ok-okozati összefüggéseket le-
vonjuk.
Várjuk, hogy végre annyi hó legyen, hogy 
élvezhessük a tél örömeit, készülhesse-
nek hóemberek, hó várak, szánkózhas-
sunk, csúszkálhassunk.

 Készülünk a farsangra. A gyerekek el-
mondják vágyaikat szüleiknek, akik igye-
keznek elkészíteni, beszerezni a kívánt jel-
mezt. Farsangi dekoráció készül, a gyere-
kekkel együtt díszítjük a csoportszobát. A 
szülők segítségével készülnek a „Zsákba-
macskák”
A gyerekeket Frederikó és bohóca fogja is-
mét szórakoztatni. 
A farsangi időszakot a húshagyó keddi „ 
Farsang-farki” mulatsággal zárjuk.

PEREKED
Ünnepek között

A Mikulás-ajándékozását követően, de 
még a Jézuska eljövetele előtt Perekeden 
a Német Kisebbségi Önkormányzat a Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzattal közö-
sen, a falu ifjúságának közreműködésével 
december 20-án este ünnepi műsort adott.
A kultúrházban (nagy örömünkre!) telt-
ház volt, egy tűt sem lehetett volna leej-
teni. Ábel János köszöntőjét és a fellé-
pők közös karácsonyi éneklését követő-
en Fehér Regina cigány nyelven mondott 
el egy karácsonyi üdvözletett.  Boda Kin-
ga szép verset szavalt, majd Farka Zsó-
fia és Kuráth Diána németül elénekelték 
az O, Tannenbaum c. dalt. A fenyők szép-
ségét megidéző ének után Sárics Nikolett 
szavalatát hallhattuk. Ezután Kodály: Ka-
rácsonyi pásztortáncát Farkas Zsófia adta 
elő. Őt követve Kovács Vivien, aki néme-
tül mondott verset, majd a legifjabbak ( 
2-4 évesek) : Hatta Nikolett, Hatta Sándor, 
Fehér Fruzsina, Ratting Fanni és Ratting 
Szonja következtek egy közös, karácso-
nyi jókívánságot tolmácsoló mondókával. 
A műsort Dávor Krisztián zárta, aki trombi-

tán eljátszott az egyik legszebb német ka-
rácsonyi dalt a Stille Nacht-ot.
Ennek a kedves és hangulatos műsornak 
köszönhetően a karácsony meghitt pilla-
natai kicsit közelebb jöttek hozzánk. Erre 
erősítettek még rá a kultúrház levegőjét át-
járó finom illatok, melyek a terem végében 
felállított asztalokon elhelyezett forralt bo-
ros, fahéjas teás edényekből, illetve a mé-
zes süteményekből, kalácsokból szálltak  
fel.

Wenczel Csilla

PÉCSVÁRAD
Nyugdíjas Egyesület
2011. januári klubnapján tartotta éves köz-
gyűlését a pécsváradi Nyugdíjas Egyesü-
let. Beszámoló hangzott el a 2010-es esz-
tendő programokban, eseményekben gaz-
dag munkájáról, és tervezgették az idei év 
összejöveteleit, melyből nem hiányozhat a 
közös farsang, a nőnap, az országjáró ki-
rándulás, a gyógyfürdő látogatás az isme-
retterjesztő előadások hallgatása sem. 
Az egyesület éves tagdíja nem változott, 
idén is 1.200,-/ fő.
A klub összejövetelek változatlanul min-
den hónap második keddjén délután 4 óra-
kor kerülnek megrendezésre.
A február 8 –i klubnap egyben zenés far-
sangi mulatság, melyre meghívták a köz-
elmúltban alakult marázai nyugdíjas klub 
tagjait is. 

SZILÁGY
Év végi ajándékozások, ünnepek
A Mikulás idén is járt Szilágy község-
ben. Ajándékokat osztott szét a Szilágyért 
Egyesület jóvoltából a falu gyermekei kö-
zött. 
A Mikulás egy Blackpooli  (Anglia) polgá-
ri közösség ajándékait is elhozta a szilágyi 
gyermekeknek. 
Már hagyománnyá vált az angliai városka 
polgári közösségének ajándékozási akció-
ja. 
A Szilágyi Önkormányzat 2010. év kará-
csonyán is megajándékozta és megven-

dégelte a község nyugdíjasait. A finanszí-
rozásban a Szilágyi Német és Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat is részt vett.
A nemrég alakult Szilágyi Német Kisebb-
ségi Önkormányzattól a község isko-
lás gyermekei német nyelvű újságok egy 
éves előfizetését kapták (Spatzenpost és 
Kleines Volk). A német nyelvű újságok – a 
hasznos időtöltésen túl – segítséget nyúj-
tanak a nyelv elsajátításában, gyakorlá-
sában. Az újságokat a tanulók az iskolai 
nyelvórákon is használják.
Szilágyi Önkormányzat, Szilágyért Egye-
sület, Szilágyi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat

SZELLŐ
Hagyomány és alkotás – Alapítványi hí-
rek
A Szellőért 2010 Alapítvány hivatalos ke-
reteket öltött, mivel a múlt év decemberé-
ben bejegyzésre került. Az Alapítvány mű-
ködését a szellői családok kedvenc étele-
inek gyűjtésével és kézimunkakör alapítá-
sával kezdte meg.
Izgalmas gyűjtőmunkába fogtunk. Megkér-
tük a családi konyha mestereit, hogy osz-
szák meg velünk néhány receptjüket. Az 
eredetileg magyar lakta falu mára soknem-
zetiségű településsé vált. Arra számítunk, 
hogy Szellő szülöttei mellett a felvidéki, 
sváb, cigány, erdélyi származású, vala-
mint az Anyaország különböző tájairól ér-
kező kultúrák ételeinek gyöngyszemeit si-
kerül összeszednünk és az utókor számá-
ra megörökítenünk.
Fontosnak tartjuk az internet és a tömeg-
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áruk világában a kicsit nagyobb időráfor-
dítással elkészíthető, de egyedi darabok 
értékének felcsillantását. Ebből a célból a 
téli hónapokat kihasználva kézimunkakört 
szervezünk. A foglalkozások remélhetőleg 
mind a tanulni vágyó fiataloknak, mind a 
gyakorlott kézimunkázóknak rendszeres, 
jó hangulatú összejöveteleket jelentenek 
majd. A még avatatlan kezűekkel a varrás, 
hímzés, kötés alapjait és egyéb egysze-
rű technikákat ismertetünk meg. Az alko-
tásokat mindig a közelgő ünnepek jegyé-
ben választjuk meg, amivel a lakás díszí-
tésében, vagy ajándékok, esetleg öltözet 
kiegészítők elkészítésében segítünk. Na-
gyon számítunk a profi öltögetőkre is, hi-
szen így ők is társaságban élhetik meg a 
kreativitás örömeit, valamint tudásuk át-
szállhat a következő generációra.
Frissen megalakult Alapítványunk a Szel-
lői Önkormányzat támogatását élvezi, amit 
ezúton is köszönünk. Ez a segítség lehető-
vé teszi a kezdeti forráshiányunk áthidalá-
sát, melyet remélhetőleg a jövőben viszo-
nozni tudunk.

Parcsaminé Komjáthy Sára

NAGYPALL
Bábszínház

Január 21-én községünk adott helyet a 
Baranya Megyei Kulturális és Idegenfor-
galmi Központ tájoltatási programjának. 
E rendezvénysorozat keretein belül került 
megrendezésre a pécsi Galóca Bábtársu-
lat előadásában a Prücsök című bábjáték.

Átalakult az egyesület
A Nagypalli Nőegylet 2011. január elején 
átalakult, s a továbbiakban Nagypalli Nők 
Egyesülete néven fog tevékenykedni. Fő 
feladatunk január hónapban az egyesület 
bejegyzésével kapcsolatos teendők ellá-
tása, de emellett fontosnak tartjuk külön-
böző programok megszervezését és lebo-
nyolítását. 
2011. február 12-én jó minőségű felnőtt 
és gyermek használt ruhákból szerve-
zünk börzét a kultúrház klubhelyiségében. 
A megmaradt ruhákat felajánljuk a Máltai 
Szeretetszolgálatnak. 
2011. március 19-én szombaton Tavasz-
váró Bál keretében szeretnénk megünne-
pelni az egyesület megalakulását.

Schnell Lászlóné elnök

MECSEKNÁDASD
Országos siker volt a mecseknádasdiak 
fellépése

A Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata a hagyományoknak megfe-
lelően idén is megrendezte Újévi Gálamű-
sorát a budapesti Kongresszusi Központ-
ban 2011. január 8-án. E rendezvényen 
köszöntik meg a kisebbségi önkormányza-
ti képviselők munkáját és lehetőséget ad-
nak a különböző hagyományápoló csopor-
toknak a bemutatkozásra nagy közönség 
előtt. Itt adják át a Valéria Koch ifjúsági dí-
jakat és az „Ehrennadel” Aranytű életmű 
díjakat is egy nívós műsor keretei között. 
Az idén a rendezvény zárószámát, a fi-
nálét a Mecseknádasdi Német Néptánc 
Egyesület adta, a Nádasdi lakodalmas 
című koreográfiával, mellyel országra szó-
ló sikert aratott. A színpadon megelevene-
dett a régi, hagyományos sváb lakodalom 
hangulata, a zenén, a mozgáson keresztül 
a sokgenerációs életképek által minden je-
lenlévő átélhette az esküvő komolyságát, 
a lakodalom folyamatát, a játékos, vidám 
együttlétet.
A produkció színpadra állításába szeret-
nénk megköszönni Schram Antalnak a ko-
reográfiát, Czehmann Istvánnak a zene 
összeállítását, a zenészeknek Imhof Ba-
lázs vezetésével a muzsikát és nem utolsó 
sorban Herneszné Hajdu Zsuzsanna tánc-
csoportvezetőnek és a táncosoknak a gyö-
nyörű élményt, amit a jelenlévő több ezres 
tömegnek nyújtottak.
Német Kisebbségi Önkormányzatunk 
szervezésében sokan láthatták élőben a 
frenetikus sikert, hallhatták a vastapsot, 
de videofelvétel is készült, melyet a helyi 
televízió is levetített, ezáltal a Nádasdiak 
otthon is részesei lehettek az élménynek.
Kívánunk a hagyományőrzésben élen-
járó csoportnak sok sikert a továbbiak-
ban és még több „örömtáncot és zenét” 
mindannyiunknak.

Stolcz Jánosné
Mecseknádasd Német Kisebbségi

Önkormányzat

A szeretet ünnepe - Nyugdíjas Egyesü-
let beszámolója
A karácsonyi ünnepet klubunk 2010. de-
cember 23-án tartotta. Az isteni és em-
beri szeretet kifejezése legjobban Jézus 
Krisztus születésének évfordulóján való-
sul meg. 
Klubunk tagjai lelkesen készültek e meg-
hitt napnak a méltó megünneplésére. A 
karácsonyi hangulatnak megfelelően dí-
szítettük fel a termet. A „minden tag ka-
rácsonyfája” mellett, az asztalokra színes 
gyertyák, gyümölcsök, sütemények kerül-
tek. Meglepetésként minden tagunk ka-
pott egy apróbb ajándékot is. A legszebb 
ajándéknak mégis az ünnepi műsor szol-
gált, annál is inkább, mivel sokan kapcso-
lódtak bele.
A pásztorjátékot Veress Miklósné és 
Hauck Józsefné állította össze. A játékot 
az énekkarunk kísérte szent énekekkel. 
Czehmann Stefi a két unokájával, öröm-
mel zenéltek karácsonyi dalokat. Elhang-
zott sok szép vers, mondóka és ének: 
„Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel 
erwacht
Hört nur wie lieblich es schallt, Freue dich 
Christkind komm bald.”

Három dalt énekelve tette színesebbé az 
estét Weimertné és Sebestyénné testvér-
pár. Csodálatos hanggal énekelte az Ave 
Máriát W. Marion. A legnagyobb meglepe-
tést a három angyalka hozta nagy siker-
rel. Mindannyian meghatódtunk az álta-
luk énekelt és mondott versikéktől- Külön 
boldogság töltötte el Kinga nagyijának lel-
két, Luca dédnagymamájának és nagyap-
jának a szívét, valamint Laura nagypapá-
jának az arcát. 

Pótszilveszter
A szilveszteri bálnak jó hangulatát töb-
bek között a társadalmi munkában játszó 
háromtagú zenekarunknak köszönhet-
tük. Természetesen a közösen elfogyasz-
tott vacsora is egybekovácsolta a tagsá-
got, annak ellenére, hogy mindenkinek a 
vacsora költségéhez hozzá kellett járulnia.
A jókedvet fokozta a Gúnya házaspár által 
előadott „Mikulás és krampusz” bohémja.
Megállapításunk, ha van összetartás, bé-
kesség és szeretet uralkodik az egyesület-
nél, akkor szerényebb anyagi javakkal is 
lehetünk vidámak és boldogok.

Nyugdíjas Egyesület Vezetősége
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Programajánló

SZILÁGY
Veterán jármű kiállítás
2011.március 6.
A kiállítást restaurálási bemutató, veterán 
járműalkatrész és régiség börze színesítil. 
Mindenkit nagy
szeretettel vár a rendezőség! 
Érdeklődni Marosi Károlynál lehet a 
06/20/222-4291-es telefonszámon. 

HIDAS
Jön a farsang, készülődnek a gyerekek
Az ünnepek után ismét nagy a készülődés 
a kicsik háza táján, ugyanis február 5-én 
15-17 óráig gyermekfarsangot tartanak 
az óvodában. A zenés mulatságra az 
intézmény dolgozói ezúton is hívnak 
és várnak minden leendő és jelenlegi 
óvodást, s azok szüleit, hogy együtt 
bújjanak különféle mókás maskarákba, s 
mulassák át a délutánt.
Az óvónők a felnőttek számára is 
készülnek meglepetéssel. Február 19-
én 20 órától felnőtt jótékonysági farsangi 
bált szerveznek az óvoda javára, melyre 
minden mulatni vágyót szeretettel várnak!

PÉCSVÁRAD
Mozgáskorlátozottak  Egyesülete
Fogadónapok: február 17. csütörtök, 
9-12 óra; március 1. kedd, 14-15 óra. 
Mozgáskorlátozottak Klubja:március 1, 
kedd, 15 órától
Értesítjük tagjainkat, hogy éves 
közgyűlésünket február 17-én,16 
órától tartjuk a pécsváradi művelődési 
központban.

Farsangi bálok
- 4. péntek: a felső tagozat farsangja
- 5. szombat: a zeneiskola farsangi bálja
- 11. péntek: az alsó tagozat farsangja 
- 19. szombat: az általános iskola Szülők-
Nevelők Bálja
- 26. szombat: Zengővárkonyiak Farsangi 
Mulatsága
Minden bál helyszíne a művelődési köz-
pont. Mulassanak jól!

A Fülep Lajos Művelődési Központ 
programajánlója
Előadások Magyarországról – németül
- 14. hétfő: Türkenzeit in Ungarn
- 28. hétfő: Ungarische Gastronomie
Február 22-én, kedden két programra is 
hívjuk az érdeklődőket:
9 órától a Filharmónia ifjúsági hangver-
senyt hallgathatják meg, 18 órakor pedig 
kezdődik a Világjáró Klub!

III. Nagypalli Bormustra
Tisztelt szőlősgazdák, kedves 
borbarátok!

Nagypall község megrendezi III. 
borversenyét, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel meghívunk és 
várunk.

Ideje: 2011. március 05. szombat
Helye: Nagypall kultúrház

A részvétel feltételei: 
Fajtánként kettő palack 0.75 L-es 
minta leadása, melyen fel kel tüntetni 
a bor fajtáját, évjáratát.

A minták leadási ideje:
2011. március 4. péntek 17-20-óráig
Helye: Nagypalli kultúrház

Részvételi díj: 500 Ft fajtánként, 
melyet a nevezéskor kell befizetni

Eredményhirdetés: 2011. március 5. 
szombat 17 óra, nagypalli kultúrház
Borversenyünk részeként minden 
résztvevőt szeretettel várunk egy 
kötetlen beszélgetéssel egybekötött 
vacsorára. A vacsorán való részvételi 
szándékát kérjük a minta leadásával 
egy-időben  jelezni. A vacsora díja: 
1.000.- Ft / fő.
Kérjük az érdeklődő boros gazdákat, 
hogy vegyenek részt a versenyen, 
mutassák meg boraikat.
Mindenkinek sok sikert, eredményes 
részvételt és felhőtlen szórakozást 
kívánunk.
Bővebb információ: Dobszai 
Krisztián- tól 30/244-0190-os 
telefonszámon.

Dobszai Krisztián
szervező

ÉLMÉNYNAP
2011.MÁRCIUS 19.

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
(Pécsvárad,

Kossuth L. u. 31.)

Ismerd meg, próbáld ki, nézd meg, 
járd be, hallgasd meg, kóstolj bele, 
csináld együtt

- és érezd jól magad!

VáruNK, ha 
- esküvőre, családi ünnepre készülsz
- rendezvényt szervezel
- a gyermekeiddel töltenél egy 
izgalmas napot
- szívesen nosztalgiázol
- szeretsz mulatni
- kíváncsi vagy

Egy KIS íZELíTŐ: 
divat- és ékszerbemutatók, 
smink- és frizurapróba, étel-, bor- 
és tortakóstoló, próbafotózás, 
rétesnyújtás, táncoktatást, nótázás, 
régi népszokások felelevenítése, 
további rendezvény-helyszínek 
felkeresése hintóval, kézműveskedés, 
gyermekfoglalkozások, színes 
színpadi műsor, este Esküvői Party 

 - és még sok izgalmas 
meglepetés! 

rÉSZLETES PrOgraM ÉS TOVábbI 
INfOrMácIóK: www.pecsvarad.info.hu

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a 

Civil Szervezetek Házában tartandó
„Nemzetiségi életünk tegnap és ma”

című előadássorozatra
Témák:
- 2011. február 6. 16 óra 
Arnold Krisztina: Mai nemzetiségi médiák
- 2011. február 20. 16 óra 
Kiszt Andrea-Becker Róbert: Vallási gyűjtemények
- 2011. március 6. 16 óra 
Hagyományátörökítés a fiatalok szemével
- 2011. március 20. 16 óra 
dr. Gerhard Seewann: Magyarországi németek történelme
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Mecseknádasdi Német Kisebbségi Önkormányzat
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Sport

BERKESD
Grundbirkózás
Diákolimpia csapatverseny megyei forduló
2011. 01. 14 péntek
Gandhi Gimnázium Sportcsarnoka
Csapattagok: Kárász István, Kiss Bá-
lint, Csík Csaba, Petrovics Róbert, Simon 
Szebasztian, Egri Levente, Horváth Bálint, 
Halász Árpád, Sárközi Dominik
Felkészítő: Halász Barna testnevelő
Eredmény: III. hely
Továbbjutottak az országos elődöntőbe

HIDAS
Teremhoki: „Supra” játékkal nyertek a 
nyolcadikosok 
A körbeverések miatt a korábbi éveknél is 
izgalmasabban alakult a hidasi iskolai há-
zibajnokság a floorball (teremhoki) sport-
ágban, amely ütős labdajáték a jól ismert 
jégkorong „gyalogos szárazföldi”, torna-
termi változata. A vegyes csapatok közül 
a nyolcadikos fiúk igazolták a papírformát, 
de a hetedikesek és az ötödikesek is sok 
pontot gyűjtöttek. A körmérkőzések után 
az aranyéremről végül csak a gólarány 
döntött a „Supra FC” javára. A 2.helyet az 
„e-Play”, a harmadikat a „Floorballkutyák” 
szerezték meg. Szoros csatában épphogy 
lemaradt a dobogóról a végzős lányokat 
tömörítő „Faceball”, akik az 5.helyezett 
„Kerek Rockerek”-et előzték meg. A győz-
tes csapat tagjai: Gieth Dániel, Feleki Pat-
rik, Keresztes Krisztofer, Tausz Edvárd és 
Biszak Zsuzsanna. 
Különdíjak: legjobb játékosok Schäffer Éva 
és Feleki Patrik (lány és fiú), legjobb kapu-
sok Miklós Erzsébet és Piczek Krisztián, 
gólkirályok Kapronczai Ágnes, Gieth Dá-
niel és Galambos Csaba lettek 8-8 góllal.

Hat súlycsoportban birkóztak a hidasi 
gyerekek
A fiúk négy, a lányok pedig két súlycso-
portban küzdöttek az érmekért a „Botond-
kupa” iskolai grundbirkózó házibajnoksá-
gon, a hidasi tornateremben. A mérkőzé-
sek 2 percesek voltak, ahol az 5 m átmé-
rőjű pályán kitolással vagy az ellenfél meg-
emelésével lehetett pontokat szerezni. A 3 
mp-nél hosszabb kiemelés azonnali tech-
nikai győzelmet jelentett, erre a torna alatt 
négyszer volt példa. Legtöbben a 3.osz-
tályból neveztek, az érmek azonban meg-
oszlottak az évfolyamok között. Lányok-
nál 35 kg súlycsoportban: 1. Varga Ivett, 2. 
Kiss Antónia, 3. Gecő Fanni. A +35 kg-ban 
1. Némethi Orsolya, 2. Varga Cintia, 3. Or-
sós Alexandra lett. 
A fiúk 4 súlycsoportban küzdöttek. 33 kg-
ban 1. lett László Bálint, 2. Galambos Ger-
gő. A 40 kg alattiaknál 1. Ömböli Csaba, 2. 
Ambrusics Zsolt, 3. Ömböli István. 54 kg-
ban 1. Förster András, 2. Ambrusics Nor-
bert, 3. Kis Szilveszter. Az 54 kg felettiek-
nél a hetedikesek vitték a prímet: 1. László 
Tamás, 2. Klung Péter, 3. Zárth Attila. Gra-
tulálunk diákjaink küzdősport eredménye-
ihez!

Rangos teremtornákon a hidasi U11!

Hidason az U11-es korosztálynak a téli 
„holtidő” is aktív versenyzéssel telik. De-
cember közepén Mohácson vettek részt 
egy 6 csapatos teremtornán. Nagyon szo-
ros küzdelemben nyertek bronzérmet úgy, 
hogy azonos pontszám miatt csak gólkü-
lönbséggel szorultak a Baja és Szekszárd 
mögé. A legjobb játékos címet a hidasi 
Forray Mátyás kapta.
Január 8-án Pécsett a PMFC csapatá-
nál jártak egy rangos teremtornán Markos 
Mátyás és Daradics Sándor tanítványai. Itt 
többek között az NB I-es Videoton, Paks, a 
távoli Nagykanizsa, a közeli Baja, Mohács, 
PVSK, Szekszárd és a házigazda PMFC 
utánpótlás csapataival küzdöttek meg. A 
résztvevőket két hatos csoportba sorol-
ták, itt a hidasiak a 4. helyen végeztek. A 
12 csapatos tornán ez összesítésben a 7. 
helyhez volt elegendő, ami a nívós me-
zőnyben kiváló eredménynek számít.
A télnek még nincs vége, a kis csa-
patra további teremtornák várnak 
Kozármislenyben, Pakson, Szekszárdon 
és Szigetváron, amelyekhez jó eredmé-
nyeket kívánunk nekik!
 
PÉCSVÁRAD
Labdarúgás:
Iskolánk csapatai több versenyrend-
szerben vesznek részt. Az átalakuló-
ban lévő MGYLSZ versenyein három 
korcsoportban, 48 tanulónkat neveztük. 
Mecseknádasd, Hosszúhetény és Hidas 
csapataival mérkőzünk meg őszi, téli és 
tavaszi tornákon. A korosztályok győztes 
csapatai részt vehetnek az országos év-
záró fesztiválon. A diákolimpián négy kor-
csoportban neveztünk, itt minden tanulónk 
játszhat, aki szereti a labdarúgást. A NUSI-
UPI utánpótlás labdarúgó programban ta-
nulóink képviselik a Pécsváradi Spartacus 
Sportkört az U7 – U9 – U11-es korosztály-
ban. 
Őszi eredmények:
Nupi torna (Hosszúhetény): U7  (2. hely) 
-  U9  (2. hely)  - U11  (3. hely)
Nupi torna (Pécsvárad).       U7  (1. hely) 
-   U9  (1.hely)  -   U11  (3. hely)
Nupi torna (Komló)             U7   (1. hely 
-    U9   (3. hely) -  U11  (3. hely)
Diákolimpia (őszi forduló): U11 (2. hely) - 
U13 (4. hely)
Legjobb játékosok:

U7:   Dénes Viktor, Kovács Zsolt, Bősz 
Norbert, Pohli Péter
U9:   Markovics H. Balázs, Matesz Kornél, 
Zsigrai Ákos, Ladányi Viktor
U11: Kelemen Róbert, Resch Róbert, Ta-
kács Tamás 
Mind a három versenyrendszer őszi – ta-
vaszi fordulókból áll, így végleges eredmé-
nyek csak a tavaszi fordulók befejeztével 
lesznek. 
Két jelentős kupát rendeznek a követke-
ző napokban: január 24-én Média kupa az 
U11-es korosztálynak, és január 25-én az 
immár hagyományos Fábián Sebestyén 
Emléktorna, az U14-es korcsoportnak.
Úszás:
A diákolimpia megyei döntőjét csak feb-
ruárban rendezzük meg, reméljük, ismét 
lesz olyan sikeres versenyzőnk, mint Bá-
lint Benjámin, aki tavaly az országos dön-
tőbe jutott.

Gelencsér János

Lemondott a sportkör elnöke
Lemondott tisztségéről Spannenberger 
János, a Pécsváradi Spartacus Sport-
egyesület elnöke, aki 2008 februárjától  
- akkor egyetlen jelöltként - volt az egye-
sület vezetője. A sportegyesület tagjainak 
címzett levélben részletesen indokolta le-
mondásának okait.
A levélben kifejtette, hogy 2008-ban mind 
a négy szakosztály magas színvonalon 
működött, az egyesület eredményessé-
gi mércéjét a labdarúgásban látta, hiszen 
ennek a sportágnak van a legnagyobb 
szurkolói tábora. Annak idején egy biztos 
anyagi háttérrel működő egyület vezeté-
sét vehette át, melynek legfőbb szponzo-
ra az önkormányzat volt. Az NB III-ból való 
kiesés idején azonban szembesülnie kel-
lett mind a személyi, mind az anyagi fel-
tételek romlásával, utóbbit az elnök a tá-
mogatói bevételek növelésével sem tudott 
stabilizálni. Csökkent a nézőszám is, va-
lamint 2009 nyarán 13 pécsváradi játékos 
vált ki a csapatból. 
A vezető levelében hangsúlyozta, minden-
kori célja az volt, hogy a focit ne az anya-
gi juttatások miatt űzzék Pécsváradon, ha-
nem önmagáért: „a foci szeretetét, a kö-
zösség érzését előtérbe helyezni, és hogy 
így is lehet eredményt elérni…” Lemondá-
sát azzal is indokolta, hogy a sportkör ve-
zetésével járó elfoglaltságot sem munka-
helyi, sem személyes okokból nem tudja 
vállalni a továbbiakban. Köszönetet mon-
dott az egyesületi tagoknak, illetve azok-
nak, akik támogatták sportköri tevékeny-
ségét. 
A rövidesen sorra kerülő éves közgyűlé-
sen remélhetőleg sikerül új elnököt válasz-
tani a Spartacus Sportkör élére.

www.zengovidek.hu



14 ZengőVidék2011. február

Hirdetések

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

KOMLÓMÉD non-profit 
Kft.

Szeretné széles körben 
megismertetni

vállalkozását, üzletét, 
szervezetét?

Kiadványt, honlapot, eset-
leg filmet

készíttetne róla?
Keressen minket a részlete-

kért!
Telefon: 06.30.45.88.19

E-mail:komlomed@gmail.
com

Hirdessen a ZengőVidékben!
Hirdetését minden hónapban a Pécsváradi Kistérség 19 
településén, 5500 háztartásban olvassák!
HIRDETÉSI DÍJAK:
Lakossági apró (10 szóig): 500,- Ft
Keretes apró:
1/16 oldal (60X45 mm): 2500,- Ft
1/8 oldal (60X90 vagy 90X60): 4500,- Ft
1/4 oldal (90X123 vagy 123X90): 10.000,- Ft

Vegyes tüzelésű kazánok gyártása 
(zárt rendszerre is)

20.000-től 60.000 kcal-ig
Ugyanitt nagytűzterű bálás kazánok 

készítése
35.000-től 85.000 kcal-ig

Megrendelhető: Baches József 
kazángyártó

7700 Mohács, Pécsi u. 24.
Telefon:

69/322 700 vagy 30/9792-410

1/2 oldal (180X120 vagy 90X240): 25.000,- Ft
1 oldal (180X240): 50.000,- Ft
3 vagy több megjelenés esetén: 10 % kedvezmény
Egyéb hirdetési igények teljesítése külön megegyezés alapján
Megrendelés:
Többcélú Társulási Tanács munkaszervezete
7720 Pécsvárad, Gyenes Tamás u. 6/2.
Tel.:72/465-331, info@zengoalja.hu, 

A Kodolányi János ÁMK
bérbeadásra meghirdeti 

a Kossuth Lajos utca 31. szám alatti 
ingatlanának alábbi helyiségeit:

• büfé
• emeleti folyosó (wellness, fitness, sport, szabadidős 
tevékenység folytatására)
• emeleti helyiség

Az egységek külön-külön, de egyben is bérbe vehetők. 
Az érdeklődők pályázatukat 2011. február 11-ig (15.00 
óra) adhatják be személyesen vagy postai úton az ÁMK 
székhelyén (7720 Pécsvárad, Tavasz u. 12.)

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségekben tervezett 
tevékenység részletes leírását.

A pályázatok elbírálása, a pályázók értesítése: 2011. 
február 18-ig.

A bérbeadással kapcsolatban további információ: 30/439-5439


