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Két nagysikerű rendezvény többszáz látogatót vonzott

Pécsváradi Esküvő
Élménynap
Az Élménynap sokkal több volt, mint ki-
állítás: élményszerűen, a szolgáltatók-
kal személyesen elbeszélgetve, munká-
jukat „megízlelve” ismerkedhettek város-
unk rendezvényszervezési kínálatával.  
Első alkalommal - de nem utoljára! - szer-
veztünk kifejezetten városmarketing céllal 
olyan programot, mely az információadá-
son túl a változatos szórakoztatást is fel-
vállalta.
Hasonló rendezvényre nincs példa sehol – 
de életképes! Rengeteg pozitív visszajel-
zés, lelkes hangulat, sok vendég a bizo-
nyíték! Külön öröm, hogy mind a kiállítók, 
mind a helyi és távolról érkezett látogatók 
(szekszárdi, szigetvári, villányi vendégeink 

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
A keresztény vallás egyik legnagyobb ünnepe a hús-
vét - a feltámadás, a megváltás ünnepe. Bár előtérbe 
a gazdag keresztény szokásvilága került, máig őrzi 
az ősi tavaszköszöntő, termékenységgel kapcsolatos 
népszokásokat. 
A zengővárkonyi Míves Tojás Gyűjtemény egy szép 
darabjával kívánunk minden kedves Olvasónknak 
kellemes húsvéti ünnepeket! Húsvét előtti és ünne-
pi programokról a 13., 14. és 16.oldalon tájékozód-
hatnak. 

Idén 11. alkalommal gurult a kerék 
Óbányán, amióta Schlapp János irányítá-
sa mellett óbányai fiatalok és idősebbek 
újraélesztették az ősi  hagyományt.
Évről-évre  egyre többen látogatnak el 
Nagyböjt első vasárnapján Óbányára: van, 
aki csak a látványosság kedvéért érkezik, 
de sokan vannak, akiknek szívet-lelket 
melengető közösségi élmény az ősi sváb 
hagyomány megélése. Ilyenkor össze-
fog a falu lakossága: a rendezvény gaz-
dája az Óbányáért Közhasznú Alapítvány 
mellett az Óbányai Önkormányzat, a Né-
met Kisebbségi Önkormányzat, a Német 
Olvasókör Egyesület és sok idős és fiatal 
óbányai kiveszi a részét a szervezés-ren-
dezés munkájából.   Az utóbbi években 
gazdag, egész napos programot kapcsol-
nak az eseményhez a rendezők. Idén is 
nagy sikert arattak a gyermekprogramok 
és a nemzetiségi műsorok.
A festői szépségű falu elejére már a déli 
órákban kikerülhetett volna a „megtelt” 
tábla, így az autóval érkezők is kiadós sé-
tára kényszerültek ezen az idei első iga-
zán szép tavaszi napon.
Az óbányai Tüzeskerék Gurítás jó példája 
annak, hogyan lehet az ősi hagyományok 
ápolásával a falu jó hírét, turisztikai von-
zerejét fokozni, hogyan lehet a hagyomá-
nyok megőrzésével a település jövőjét épí-
teni.
A rendezvényhez idén is kapcsolódott a 
Tüzeskerék túra. Dr. Novotny Iván veze-
tésével számos látogató érkezetett az er-
dőn át Pécsváradról a nap főattrakciójára, 
a kerék gurítására.

Tüzeskerék Óbányán

is voltak!) kiválónak, hasznosnak és látvá-
nyosnak ítélték az Élménynapot! A Pécsi 
Esküvő Kiállításon regisztrált 178 pár kö-
zül is sokan eljöttek felhasználva tisztelet-
jegyüket.
A Pécsváradi Esküvő partnerei: csoda-
szép standokat építettek, egész délután 
fogadták a vendégeket, készítették a frizu-
rát, sminket, körömdíszeket, kóstoltatták 
a finomságokat, hasznos tanácsokat ad-
tak, vagy éppen színvonalas produkciók-
kal szórakoztatták a nagyérdeműt.
A program csúcspontja a divatbemutató 
volt: fergeteges sikert aratva!
És éppen ez a Pécsvárad Esküvő Él-
ménynap legnagyobb tapasztalata: 
Pécsváradon minden adott, ami a sikeres 
rendezvény feltétele! Mindent meg tudunk 
valósítani saját erőből, profi színvonalon! 
A távolról jött vendégek döbbenten hallgat-
ták, hogy itt minden, a kínálat, a műsor, a 
dekoráció, a kiszolgálás – SAJÁT!
A másik nagy tapasztalat, hogy igenis le-
het gazdasági szempontot és színvona-
las szórakoztatást, egyéni érdeket és vá-
rosi szándékot összeegyeztetni és ered-
ményesen működtetni!
Tehát várjuk Önöket jövőre a II. Pécsváradi 
Esküvő Élménynapon!

További fotók a www.pecsvarad.info.hu ol-
dalon!
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HVS felülvizsgálat
A „Zengő-Duna” Vidékfejlesztési Kö-
zhasznú Egyesület tervezési területén az 
ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) 
közleményében leírtaknak megfelelően 
történt a térségi nyilvánossági intézke-
dések előkészítése. 
A HVS felülvizsgálat elindításáról elektro-
nikus levélben értesítettük a tagságunkat, 
a LEADER programban és ÚMVP III. 
tengely 4 jogcímében pályázókat/nyer-
teseket, illetve azon térségi szereplőket, 
melyek tevékenyen részt vesznek a vidék-
fejlesztésben. 
Az első lépés a HVS felülvizsgálatáról 
szóló hirdetmény kifüggesztésének meg-
szervezése volt. A tervezési területünkön 
található 60 önkormányzathoz szemé-
lyesen és elektronikus formában lett eljut-
tatva a hirdetmény, amelyet 2011. február 
15-ig függesztettek ki a települési önkor-
mányzatok. A kifüggesztést fotókkal doku-
mentáltuk. A hirdetményt a honlapunkon 
is elérhetővé és nyilvánossá tettük. A hon-
lapon a tervezés aktuális állásáról folya-
matosan naprakész információt nyújtunk, 
a HVS munkaanyagát véleményezésre 
közzétesszük. 
A HVS felülvizsgálatának indító 
megbeszélésére 2011. február 17-
én került sor Mohácson, az Ifjúsági 
Centrumban, ahol a közgyűlés döntött a 
tervezői munkacsoportról, megválasztotta 
annak vezetőjét valamint a települési 
fórumok számát és helyszíneit is a tagság 
határozta meg. A közgyűlésen mind a civil 
szervezetek (19), mind a vállalkozók (19) 
illetve mind a közszféra (36) képviseltette 
magát.
A munkaszervezet összesen 3 mikrotérsé-
gi fórumot tartott Bólyban, Pécsváradon és 
Mecseknádasdon. A fórumokon összesen 
62 fő vett részt.
A központi irodában (7754 Bóly, Nyárádi 
u. 2.) a hét minden munkanapján elérhető 
ügyfélszolgálatunk. A térségből 2011. 
március 4-ig összesen 67 db projektötlet 
érkezett be, melyből 38 db a vállalkozói 
és civil szférából, 29 db projektötlet a köz-
szférából. Az adatlapokat igyekeztünk minél 
szélesebb körben eljuttatni az érintettek 
számára. Az ügyfelek számos ötletet adtak 
számunkra, melyeket a „Zengő-Duna” 
Egyesület munkaszervezete feldolgozott, 
és a Tervezői munkacsoport elé tár. 
Egyes témákkal kapcsolatban több ötlet 
is érkezett. Kiemelt érdeklődés mutatkozik 
a régi mesterségek felelevenítésére 
irányuló fejlesztésekre több kézműves 
részéről, illetve számos ötlet érkezett 
a mikrovállalkozások fejlesztésével 
kapcsolatban.
Tervezői munkacsoport megbeszélést 
2011. március 3-án tartottunk, ame-

lyen megtárgyalták a HVS jövőképét és 
célkitűzéseit. Ezt követően 2011. már-
cius 10-én ült össze a munkacsoport, 
amikor is jóváhagyták az Irányító Hatóság 
által megjelölt, 2011. március 18-ig 
véglegesítendő felülvizsgálati szakasz 
pontjait. 2011 március 11-én a közgyűlés 
is jóváhagyta (73 tag jelent meg). A köztes 
időszakban a csoport tagjai e-mailben tar-
tották a kapcsolatot, illetve a HVS fórumok 
alkalmával találkoztak.
Elsődleges kommunikációs felületként az 
akciócsoport saját honlapját használta és 
folyamatosan frissítette a felülvizsgálat 
aktuális állásáról szóló tájékoztatásokkal. 
A www.zengoduna.boly.hu weblapon a 
„HVS Felülvizsgálat” menüpont hoztak lé-
tre, amely minden a felülvizsgálattal kapc-
solatos információt tartalmaz.
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) 
felülvizsgálatának, újratervezésének má-
sodik szakasza a LEADER fejlesztési in-
tézkedések (HPME, célterület) megfogal-
mazása. 
A LEADER célterületek megfogalmazása 
a HVS tervezés egyik legfontosabb szint-
je, mivel ezek a konkrét pályázati kiírások 
alapját képezik majd.
A HVS intézkedések, majd célterületek 
egyeztetésére a lenti táblázat szerint ke-
rül sor.

III. - IV. tengely LEADER pályázatok 
végrehajtásához nyújtandó támogatá-
sok kifizetésének igényléséről
A kifizetési kérelmet az MVH által rendsze-
resített nyomtatványokon, postai úton kell 
benyújtani 2011. április 1. - április 30. kö-
zött az illetékes LEADER HACS munka-
szervezeti irodája (Zengő-Duna Egyesület 
7754 Bóly, Erzsébet tér 1.)
A kifizetési kérelmet beadni szándékozók 
az adatlapokat letölthetik a Zengő-Duna 
(www.zengoduna.boly.hu) illetve a MVH 
(www.mvh.gov.hu) honlapjáról.
Az építési beruházásokat elszámolók fi-
gyelmét szeretnénk felhívni, hogy az MVH 
félévente frissíti az ÉNGY-t, ezért a janu-
árban elszámolóknak a 2011 első féléves 
kódokkal kell elkészíteniük kérelmüket, 
építési és felmérési naplójukat.
A Zengő-Duna Egyesület elnöksége 
2011. március 24-én rangsort hozott az 

UMVP által meghirdetett III. tengelyes 
Mikrovállalkozások létrehozása és fej-
lesztése jogcím esetén. Nyertesek a kö-
vetkezők: 
Köpüfa Kft – Zengővárkony, Tóka és 
Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt – 
Pécsvárad, Benkő László – Pécsvárad, 
Nádasdi Aranypatkó Vendéglátó és 
Szolgáltató Kft – Mecseknádasd, Bako-
nyi Zsolt – Mecseknádasd, Mártusz Autó 
Kft – Pécsvárad, Bíró Zsolt – Hímesháza, 
Kőnig-Glas Üveggyártó és Kereskedel-
mi Kft – Somberek, Gradwohl István – 
Mecseknádasd, G-Metal Kft – Hidas, 
Weisz Autószervíz Kft – Pécsvárad, Bóly-
Tan Szolgáltató és Kereskedő Szövetke-
zet – Nagybudmér, Mecsek-Építőipari Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft – Versend, 
Máté és László Kft – Szebény, Ot-Dental 
Kft – Dunaszekcső, Schmidt Oktatási és 
Szolgáltató Bt – Dunaszekcső
Gratulálunk a nyerteseknek!

LEADER társadalmi vita hivatalos ösz-
szegzése
4. rész
A LEADER program átalakításához kap-
csolódó társadalmi vita záró rendezvé-
nyén négy szekcióban kerültek megvita-
tásra a legfontosabb kérdések és vélemé-
nyek. Az egyes szekciókban elhangzottak 
összefoglaló anyagának befejező részét 
olvashatják. 

4. szekció: LEADER pályázatok be-
nyújtása és a pályázati felhívások ki-
dolgozása, LEADER kérelemkezelés, 
Kisértékű projektekre vonatkozó speci-
ális eljárási szabályok alkalmazása
LEADER pályázatok benyújtása
HACS észrevételek:
- Az elektronikus benyújtás kötelező, 

de offline üzemmódú kitöltési lehető-
séggel kell kiegészíteni 

- A kitöltő programban automatikus el-
lenőrzési funkció is legyen 

- Az elektronikus benyújtáshoz a HACS 
a technikai lehetőséget (szélessávú 
internet, számítógép) biztosíthatja, de 
HACS munkatárs ne végezzen kére-
lem feltöltést.

- CD-n való benyújtása nem célszerű
- A pályázatokkal kapcsolatos, benyúj-

2011. március 28.-29. célterület oktatás
2011. március 28.- április 5. HPME/célterület írás (HACS)
2011. április 5-28. célterület egyeztetés (HACS, 

MVH, IH részvétellel) 
2011. április 28. célterületek végső 

változatának felvitele az IIER-
ben. 

2011. április 30. LEADER pályázati felhívás 
megjelentetése 

Zengő-Duna” Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
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tást megelőző HACS munkatárs általi 
tanácsadás, segítégnyújtás körét sza-
bályozni kell, fontos az összeférhetet-
lenség feloldása 

- Az adott jogcímrendelet hatályba lé-
pésétől legalább 30 nap felkészülé-
si idő álljon rendelkezésre a benyúj-
tás előtt

- Az egyes célterületek megnyitását le-
hessen külön szabályozni, ne legyen 
kötelező minden célterületet egyszer-
re megnyitni

Teendők: 
1. Az elektronikus benyújtás programo-

zási igényének felmérése, az adat-
lapok tartalmának megtervezése, 
egyeztetése, programozása, online 
kitöltés esetén adatlap mentési lehe-
tőség biztosítása

2. offline kitöltési és feltöltési lehetőség 
programozása, 

3. automatikus kitöltés ellenőrző beépí-
tése az adatlap kezelő rendszerbe, 

4. a LEADER jogcímek vagy célterületek 
ütemezett megnyitása lehetőségének 
vizsgálata

5. a HACS működésre vonatkozó rende-
letben, eljárásrendekben az elektroni-
kus benyújtással kapcsolatos felada-
tok megjelenítése, 

6. a tanácsadás, pályázati segítségnyúj-
tás fogalmának meghatározása, sza-
bályozása, a vonatkozó rendeletben 
való megjelenítése

Leader pályázati felhívások kidolgozása 
és kérelemkezelés
HACS észrevételek:
- Az alapjogosultságot HVS célok alap-

ján lehessen megítélni.
- Részletes bírálati szempontrendszer-

re van szükség az objektív értékelés-
hez, de ebben azokat a szemponto-
kat is figyelembe kell venni, amelye-
ken keresztül az együttműködést erő-
sítő hatást, illetve a megtérülést lehet 
mérni. 

- A HVS illeszkedés alapjogosultság 
legyen. El kell dönteni, hogy ez egy 
„igen/nem” döntés vagy pedig ponto-
záson/pontszámon alapul. 

- Az alapjogosultság megfelelő megíté-
léséhez először is egy jó HVS kell. 

- Az IH biztosítson képzéseket, útmuta-
tást a kritériumrendszerrel, tervezés-
sel kapcsolatban. 

- A pontozási kritériumok kialakításába 
a HACS-okat is be kell vonni. Ennek 
alapja az IH által elindított „ötletbörze” 
lenne, melynek keretében az IH be-
gyűjti az erre vonatkozó javaslatokat. 

- Hogyan érvényesülhetnek szubjektív 
szempontok/mérlegelés az értékelés-
ben? 

- A HVS célterületeket jól és nagyon 
pontosan kell meghatározni a döntés 

védhetősége miatt. 
- A projektötlet gyűjtésben szubjektív 

szempontok is érvényesülhetnek, itt 
valósulhat meg a HVS céloknak meg-
felelés alapján történő előzetes sze-
lekció. 

- A pályázó és a HACS kapcsolatának 
egyik színtere a helyi együttműködési 
hálózat, amelynek kialakítása HACS 
alapfeladat, és ehhez IH képzések is 
szükségesek.  

Teendők: 
7. Részletes értékelési kritérium rend-

szer kialakításának megkezdése (tar-
talmazza az együttműködést erősí-
tő hatás, megtérülés, hatékonyság 
kritériumait!), felhívás közzététele a 
HACS-ok felé az erre vonatkozó ja-
vaslatok összegyűjtésére.

8. Az értékelési kritériumok egyezteté-
se, véglegesítése, a HVS felülvizsgá-
lat, célterület írás időszakára rendel-
kezésre bocsátása 

9. A HVS illeszkedés, mint alapjogosult-
ság elv rögzítése és megjelenítése 
a vonatkozó jogszabályban, eljárás-
rendben. 

10. A ’projekt ötletgyűjtés – stratégia – 
Leader alaprendelet – célterületek’ 
szempontjainak együttes figyelembe 
vétele a pályázat benyújtási időszak 
előkészítése során. 

11. Hálózatépítés képzések szervezése. 
Kisértékű projektek és ÉNGY
HACS észrevételek:
- Elektronikus benyújtásnál legyen 

olyan felület, amely átfordítja a kérel-
mező által ellenőrizhető kiadási téte-
lekre, darabszámokkal = „webáruház”

- Nem a beadáskori ÉNGY-t kellene fi-
gyelembe venni

- Kisértékű projekteknél lehessen kizá-
rólag egy árajánlattal dolgozni vagy 
ne legyen ellenőrzés

- Pályázó ügyfél kevesebbet kap a ki-
fizetési kérelemben, mint amennyit a 
támogatási kérelemben igényelt

- A B betétlap csak kódokat tartalmaz, 
amelyet a pályázó nem tud értelmezni 

- Az értékhatárok megállapítása jogcí-
menként történik vagy minden jogcím-
re egységes értékhatár keürl megálla-
pításra? 

- Nem lehet csak beérkezés időpontja 
alapján értékelni, a HVS szempontok-
nak itt is meg kell jelenniük.

- Hogyan lehet elkerülni, hogy egy 
rangsoron belül kis- és nagyértékű 
projektek versengjenek egymással? 

Teendők: 
12. Az ÉNGY alkalmazásának átgondolá-

sa, a Vhr-ben a szükséges módosítá-
sok megtétele

13. A kisértékű projekt definíciója az egyes 
érintett jogcímekre, értékhatár(ok) 

megállapítása, a HVS és célterület 
szintjén való elkülönítés és így külön 
eljárásrend alkalmazása lehetőségé-
nek biztosítása

14. EK rendeleteknek megfelelő, a 
kisértékű projektek elbírálására vo-
natkozó külön eljárásrend kidolgo-
zása, mely figyelembe veszi a HVS 
megfelelést. 

15. „Webáruház” kialakítása lehetősé-
gének, munkaigényének felmérése, 
megvalósíthatóság esetén a progra-
mozás elindítása

A „Zengő-Duna” Egyesület elérhetőségei:
Székhely: 7754 Bóly, Erzsébet tér 1.
Központi iroda: 7754 Bóly, Nyárádi u. 2.
Tel: 69/868-027
Tel/Fax: 69/868-030
Email: leader@boly.hu
www.zengoduna.boly.hu
Pécsváradi aliroda:
7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.
Tel: 72/465-025

A Pécsváradi Kistérségi Teleház 
alapfokú számítógépes tanfolyamot 

indít!
További információk:

Hétfőtől- Péntekig 13:00-16:00
A Teleházban (Művelődési Központ 5. 

terem).
Ha ebben az időpontban nem ér rá, 

akkor érdeklődhet 
László Miklósnál a 06/20 279 86 94 

telefonszámon vagy a
kisloszos@gmail.com email címen

Pécsváradi TKT
A GVOP 4.3.1. „Kistérségi Elektronikus 
közigazgatási szolgáltatások
fejlesztése” valamint a GVOP 4.4.2. „Szé-
lessávú internet hálózat kiépítése”
a Pécsváradi, Mohácsi, Komlói, Bonyhádi 
Kistérségekben megnevezésű
pályázatokat a közreműködő szervezet 
MAG Zrt. lezárta, a Záró Beszámolókat
2011. márciusában elfogadta. A projektek 
fejlesztéseinek további sorsáról a 4
kistérség képviselői döntenek.
A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társu-
lás új, meghívásos pályázatot
írt ki a kistérséghez tartozó önkormányzat-
ok informatikai eszközeinek
karbantartására. A pályázattól a kistérség 
tanácsa az ezirányú költségek
csökkenését várja.
A Pécsváradi TKT. Tanácsa elfogadta a 
Társulás 2011-es évre vonatkozó
költségvetés tervezetét.
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LOVÁSZHETÉNY
Hulladékszállítás
A környező falvakhoz hasonlóan 
Lovászhetényben is a lakosság szerző-
dés alapján negyedévente fizeti a hulla-
dékszállítást. Annak érdekében, hogy ez 
ne legyen annyira megterhelő, az önkor-
mányzat a díj egy részét egységesen át-
vállalja.
 
Mozgókönyvtár
Egyre nagyobb számú látogató veszi 
igénybe a minden pénteken 15-21 óra kö-
zött, szombaton 15-18 óra között nyitva 
tartó mozgókönyvtári szolgáltatást a pol-
gármesteri hivatal erre a célra kialakított 
részében. A látogatók a könyveket, újsá-
gokat kikölcsönözhetik vagy akár a hely-
színen is olvashatják.
 
Pályázat
Pályázatot hirdettek értékteremtő közfog-
lalkoztatási program támogatására. A pá-
lyázat eredményeképpen 2 bérpótló jut-
tatásra jogosult személyt kaszálás és ta-
karmány előállítás céljából fél évig foglal-
koztathat a falu, mely foglalkoztatás ápri-
lis 1-jétől indul.
 
BERKESD
Sáros közutak 
Berkesden az utóbbi hónapokban állan-
dó problémát jelent a traktorok által a köz-
utakra felhordott sár úttesten hagyása. Ez-
úton is nyomatékosan megkérem a tisztelt 
járművezetőket, hogy a KRESZ előírása-
it betartva takarítsák el maguk után az út-
testre felhordott sarat a közlekedés bizton-
ságának megóvása érdekében! Az eltaka-
rítási kötelezettség minden úttestre vonat-
kozik!
Mivel a járművezetők egyáltalán nem tesz-
nek eleget ennek az előírásnak, a rendőr-
ség fokozott ellenőrzését kéri az önkor-
mányzat.

Kapitány Zoltánné polgármester

Iskolatej az alma mellé
A Berkesdi Fekete István Általános Isko-
lában március 1-jétől iskolatejet kapnak a 
tanulók. Az iskolatej programban úgy vesz 
részt az önkormányzat, hogy önerőt nem 
kell hozzátennie, a tanulók az állam 100%-
os támogatásával juthatnak hozzá minden 
tanítási napon 2 dl poharas tejhez. Az is-
kolatejet a DRÁVATEJ Kft szállítja, aki a 
kiszállított tej vételárát megelőlegezi, a tá-
mogatást az elszámolás alapján utólag 
igényli. Így az önkormányzatnak az elszá-
molási időszakok közötti vételárat sem kell 
saját erőből megelőlegeznie. 
Az általános iskolai tanulók az alma prog-
ram révén 1 éve minden nap 1 db almát is 
kapnak tízóraira. 

Eboltás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ál-
latorvos az ebek veszettség elleni oltását 
Berkesden április 9-én (szombaton) 9-11 
óra között végzi az önkormányzat udva-
rában. Az oltás díja 3.000 Ft, a féreghajtó 
recept ára 100 Ft. Aki még nem rendelke-
zik új eb oltási könyvvel, annak most meg 
kell vásárolnia 300 Ft-ért. Berkesd község-
ben az ebek azonosítása chip beültetésé-
vel – még az állatvédelmi törvény rendel-
kezésének életbelépése előtt, 2 évvel ez-
előtt - megtörtént. Felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, akinek a kutyája nincs chippel el-
látva, törvény általi kötelezettsége a chip 
beültetése! 

Új tűzgyújtási rendelet
A Berkesdi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete lakossági kérésre módosította tűz-
gyújtási rendeletét. Ennek megfelelően a 
kerti száraz hulladék és avar égetésének 
időpontja az év április 1-jétől október 
30-ig tartó időszakában az alábbiak sze-
rint került szabályozásra: hétfő és pénte-
ki napokon 9 órától 19 óráig. (Kivéve, ha 
bármelyik nap ünnepnapra esik.) 
Kérjük a lakosságot, hogy a békés együtt-
élés érdekében mindenki tartsa be a ren-
deletet!

PEREKED 
Pályázat
Pereked község önkormányzata pályáza-
tot nyújtott be a buszmegálló korszerűsíté-
sére. A Közlekedési Koordinációs Központ 
által meghirdetett KKK KÖZL_BIZT-2010 
pályázat a 20.századi színvonalú közös-
ségi közlekedési feltételeket hivatott javí-
tani.
Az önkormányzat tervei szerint a felszál-
ló peront 13m-re bővítik, az eddigi betont 
korszerű csúszásgátló burkolatra cserélik, 
valamint átalakítják és szélesítik a be-, il-
letve kihajtó ágakat. Az aszfaltot szerke-
zetében cserélik, hogy a jövőben már ne 
süllyedhessen meg. A csapadékvíz ha-
tékony elvezetésével a téli jegesedés és 
csúszásveszély problémáját oldják meg.
A pályázati megvalósítás költsége 
3.400.700 forint, melynek önrésze 10 szá-
zalék.

ERZSÉBET
Segítségkérés 
Megkérem a falu lakóit, hogy jelezzék az 
Önkormányzatnál, ha utcai árusokat, há-
zalókat, ócskavasgyűjtőket, céltalanul 
mászkáló idegen személyeket vagy au-
tót látnak. Az elmúlt másfél-két hónapban 
sok lakossági bejelentés érkezett, misze-
rint feltörték a pincéjét és fémtárgyakat, 
eszközöket loptak el. Egy lakóház udvará-
ból fémtárgyaknak veszett nyoma. A busz-

megállóból fém szeméttárolót loptak el, az 
óvoda konyhájától a fém kukát, a szőlők-
ből rézvezeték tűnt el. Érkeztek bejelenté-
sek fakivágásokról és ledobott több zsák 
szemétről is. 
Ezért arra kérem a falu lakóit, hogy közö-
sen próbáljuk megvédeni közös és ma-
gánértékeinket.

Horváth János polgármester

SZELLŐ
Közfoglalkoztatás
A megváltozott közfoglalkoztatási támo-
gatási rendszer hatása településünkön is 
érezhető. Jóval kevesebb forrás áll rendel-
kezésünkre, így 2 főt tudunk foglalkoztat-
ni, napi 4 órában négy hónapon keresztül. 
Egy fő március 15-től állt munkába, akinek 
a közterületek és a temető rendben tartá-
sa a fő feladata.

Közösen a település rendjéért
Április hónapban ismét tisztasági napot 
tartunk, melyet a falu határán túlra is kiter-
jesztünk. A pontos időpontról szórólapon 
értesítjük a lakosságot és reméljük, idén is 
sokan részt vesznek az út mentén elszórt 
szemét összegyűjtésében.

NAGYPALL
Közmunka program
Községünkben a bérpótló támogatásban 
részesülők áprilistól ismét részt vesznek 
a közmunka programban. Ennek köszön-
hetően ez évben is minden ingatlan előtt 
az önkormányzat végzi a fűnyírást.  Ezen 
felül a közterületek, a temető és az intéz-
mények zöldterületeit gondozzák. Az ön-
kormányzat tulajdonában lévő konyha-
kertet ez évben is megműveljük, és az ott 
megtermelt zöldséget az óvoda konyhája 
használja fel, így „talán” ez évben sem kell 
étkezési díjat emelnünk. 

Útfelújítás
Önkormányzatunk ez évben folytatja a Pe-
tőfi utca aszfaltburkolatának felújítását. A 
II. ütemben 1000 m2 aszfaltburkolat ké-
szül el.

PÉCSVÁRAD
Alternatív fűtésrendszerekre pályáznak
Fotoelektronikus rendszerek kialakításá-
ra nyújt lehetőséget egy magas támoga-
tottságú KEOP-pályázat, melynek beadá-
sáról februári ülésén döntött a testület. A 
fotoelektronikus rendszerek napfény álta-
li energiát termelnek, így egyszeri beruhá-
zásukkal jelentősen csökkentenék az ön-
kormányzat által működtetett intézmények 
jelenleg igen magas energia-költségeit. 
A pályázat keretében a művelődési köz-
pont – elősorban az uszoda – elektromos 
áram igényének nagyobb részét válthatná 
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ki az épület tetejére tervezett napkollektor-
rendszer. Most azt vizsgálják, hogy meny-
nyi kollektor helyezhető el az igen tagolt 
tetőzeten – de várhatóan az intézmény 
elektromos áram igényének egyharmadát 
ellátó rendszer kaphat helyet. A 85 %-ban 
támogatott pályázat önrésze e számítások 
eredményeképpen határozható meg, de 
max.15 millió forint, melyet a kötvényalap-
ból kíván fedezni az önkormányzat. Ez az 
összeg 2,5-3 év alatt térülne meg, maga a 
rendszer pedig 20 évig üzemképes.
Az energiahatékony működést elősegítő 
pályázati lehetőségek kihasználása mel-
lett az önkormányzat már a közelmúlt-
ban is fontos lépéseket tett a költségcsök-
kentés irányába. 1,5-2 millió forint megta-
karítást remélhető például a PTI Groups 
cégcsoporttal kötött költségoptimalizálá-
si szerződés segítségével, továbbá egy 
energetikust is megbíztak azzal, hogy 
mérje fel a közintézmények gáz-és villany-

költségeinek megtakarítási lehetőségeit.

Várklaszter ülésezett a várban 
A Dél-Dunántúli Vár- és Kastélyturisztikai 
Klaszter tartotta ülését a pécsváradi vár-
ban február 28-án, melyen Gászné Bősz 
Bernadett, a város marketingfeladataiért 
felelős személy képviselte városunkat, de 
dr. Bíró Ferenc polgármester is megjelent 
rövid időre a tanácskozáson. 
A várklaszter tavaly sikerrel indult egy pá-
lyázaton, melynek eredményeképpen a 
Dél-Dunántúl hét vára és öt kastélya közös 
promóciós és marketing munkát kezdhet, 
ill. eszközbeszerzésre is lehetőség nyílik. 
A kampány utolsó részleteit beszélték át 
a tagok az ülésen, továbbá tisztújításra is 
sor került. A klaszter új elnökének egyhan-
gú szavazással Gászné Bősz Bernadettet 
választották. Döntöttek továbbá arról is, 
hogy a vár képviseletében Pécsvárad Vá-
ros Önkormányzata is klaszter-taggá vál-

jon, így a városmarketing felelős által vég-
zett munka „hivatalos formát” kaphatott.
A megpályázott kampány hivatalos, orszá-
gos megnyitója és sajtótájékoztatója ápri-
lis 14-én lesz - a pécsváradi várban. Ezt a 
lehetőséget az elmúlt másfél évben vég-
zett turisztikai munka elismeréseként kap-
ta a város.
A kampányról röviden: a várak és 
kastályok Hőspróbára hívják a családo-
kat: május 1-je és szeptember vége között 
minden várban, minden hétvégén közép-
kori hősökké válhatnak a gyermekek és 
felnőttek – így ismerkedhetnek meg játé-
kos, szórakoztató formában történelmünk 
helyeszíneivel és szereplőivel. A kam-
pánytól a várak ismertségének növelését, 
ezáltal a vendégforgalom élénkülését, ill. 
az adott helyszínen eltöltött idő meghosz-
szabbítását várják.
Az izgalmas részletekről a következő 
számban számolunk be. 

Intézmények életéből

NAPSUGÁR ÓVODA, KÁTOLY
Farsang 
Az álarcos bálra az óvodában február 
25-én került sor. Idén rendhagyóan dél-
után tartottuk, így legnagyobb örömünkre 
a szülők is el tudtak jönni. Ebben az év-
ben jelmezbe ugyan nem bújtak, de miu-
tán végighallgatták műsorunkat, ők is fel-
szálltak a vonatra..., és velünk együtt tán-
coltak! Szüleinken kívül Bori néni, a védő-
nő is velünk ünnepelt, aki az alkalomhoz il-
lően jelmezbe bújt, és még süteményt is 
sütött nekünk, melyet a többi finomsággal 
együtt fogyasztottunk el a játékok után. Mi 
így zártuk le a telet, és azóta figyelgetjük, 
hogy ébred-e már a természet, és mikor 
érkezik a tavasz!                  Bakó Melinda

(Fotó: balra lent)

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA, BERKESD
Farsang
Február 18-án iskolánkban farsangi bált 
rendeztünk. Sok ötletes egyéni és csopor-
tos jelmezt láthatott a közönség és a zsűri, 
akiknek így nem volt könnyű a sorrend el-
döntése. A jelmezes felvonulás után a mu-
latságot a Zengő Néptánc Egyesület tánc-
csoportja nyitotta meg. Zenével, tánccal 
folytatódott a farsangi bál. A szülői mun-
kaközösség tagjai szendvicset, üdítőt és 
süteményt árultak. A bálon a gyerekek jól 
érezték magukat.
Szeretnénk köszönetet mondani a támo-
gatásért: a Pécsváradi Aranycipó Kft.-nek, 
az AGROVER-nek, a Garasos Iparcikk 
Kisáruháznak és a szülőknek, akik sok 

munkával és felajánlással segítettek!
(Fotó: jobbra lent)

Új, korszerű taneszközök
Március 19-én nevelés nélküli munkanap 
volt az iskolában, mivel ezen a napon tar-
tották az újonnan felszerelt interaktív táb-
lák használatához szükséges felkészítő 
oktatást a pedagógusok részére. A TIOP 
pályázati támogatással megvalósuló pro-
jekt részeként beszerzett 4 db interaktív 
táblának és 10 db új multimédiás számí-
tógépnek tanár és diák egyaránt nagyon 
örül. Az új tanítási-tanulási technikák be-
vezetéséről május első felében bemutató 
órát tartanak az iskolában, majd június ele-
jén a zárórendezvény keretében nyílt na-
pot szerveznek. 
Az interaktív táblák beszerelésével egyi-
dejűleg az iskola összes tantermében be-
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vezetésre került az internet. Azokban a 
tantermekben, ahol nem helyeztek el in-
teraktív táblát, ott számítógépet helyeztek 
üzembe, hogy az oktatást ezzel segítsék. 

Március 15-i megemlékezés
Március 11-én délután a művelődési ház-
ban községi ünnepségen megemlékez-
tünk az 1848-as szabadságharc esemé-
nyeiről. A tanulóink verseket, prózákat 
mondtak és az énekkar énekelt. Felkészí-
tő pedagógusok: Gáspárné Mózsa Sarolta 
és Zelei Enikő (Fotó: balra fent)
Iskolai beiratás
Március 17-18-án volt iskolánkban a 
beiratás a leendő elsősök számára.
Ezt megelőzően az óvodában, mint min-
den évben szülői értekezletet tartottunk, 
ahol az óvónők mellett a leendő tanító néni 
és az intézményvezető is részt vett. 
Hagyományosan nyílt napot is szervezünk 
az iskolába készülő elsős tanulók és szü-
leik számára. Megnézhetnek elsős taní-
tási órát, ahol a tananyaggal és a tanítá-
si módszerekkel ismerkedhetnek. Látogat-
hatnak tanítási órát a negyedik osztályban, 
ahol a leendő tanító nénivel ismerkedhet-
nek a szülők. Az idei tanévben az órák lá-
togatásának lehetőségét kibővítettük, min-
den osztályban látogathatóak voltak az 
órák bárki számára. Sok szülő élt a felkí-
nált lehetőséggel.

ÁMK SCHLOSSGARTEN 
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, 
MECSEKNÁDASD
Farsang és téltemetés
Farsangi bálunkat a járványos időszak mi-
att el kellett halasztanunk. Február végére 
a gyerekek többsége túljutott a betegsége-
ken és végre sort keríthettünk a várva-várt 
jelmezbálra. A szülők leleményességét és 

igyekezetét dicséri az ötletes, színvonalas 
jelmezkavalkád. A lányok többsége persze 
hosszú, pörgő szoknyás királylány, her-
cegnő, tündér és menyasszony jelmezben 
pompázott. A fiúk hagyományos cowboy, 
kalóz, bohóc, királyfi, indián jelmezek mel-
lett az új TV-mesék szereplőinek bőrébe 
is bújtak. Így volt Superman, Spiderman, 
Power Ranger… Jót nevettünk a nyuszi, 
pillangó, oroszlán, pingvin, tigris, cica, 
béka, katicabogár, méhecske bemutatko-
zásán is. Tiszteletét tette a bálban Csipke-
rózsika és Fülöp herceg is és volt flamen-
co táncos hölgy is.
A bemutatkozást a csoportok tánca követ-
te. Fellépő volt óvodásaink Amrein Vivi-
en és Kaiser Laura akrobatikus táncokkal 
szórakoztatták a közönséget. Nagy sikert 
arattak az ovisok körében is.
A fellépéseket tréfás játékok követték, me-
lyet német és magyar zenével körítettünk. 
A büfében mindenki jóllakhatott a szülők 
által hozott finom sütikkel, szendvicsekkel. 
A zsákbamacska ajándékoknak nagy si-
kere volt. A színes, vidám karkötők, nyak-
láncok, hajba valók, tréfás álarcok a far-
sangoló gyermekeket ékesítették, a játé-
koknak is nagyon örültek.
Húshagyó kedden még egyszer magunk-
ra öltötték a gyerekek a jelmezeket. Mi, 
felnőttek pedig eljátszottuk Az aranysző-
rű bárány tréfás történetét a gyermekek-
nek. Táncolunk, dalolunk és elhúzzuk a tél 
nótáját, rálépünk a farsang farkára, hogy 
már a tavaszt köszönthessük. (Fotó: jobb-
ra fent)
Március 15.
Nemzeti ünnepünket március 11-én ünne-
peltük.  Mindhárom csoportból az 5 éves 
gyermekek voltak az ünnep főszerep-
lői, felkészítőik Keszler Terézia és Stolcz 
Jánosné.
„Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a re-
gimentje…”  óvodás fiaink hívására beáll-
tak katonának és  indulók zenéjére huszár-
csákóban, karddal meneteltek, csatát vív-
tak, falovacskákkal lovagoltak. A kislányok 

magyar ruhában, pártában magyar gyer-
mekdalokra táncoltak: „Tavaszi szél vi-
zet áraszt, virágom, virágom…” Táncoltak 
a kislányok a piros-fehér-zöld virágokkal, 
majd a fiúk is beálltak közéjük párt választ-
va. Forogtak, pörögtek Márti dadus által 
kikeményített, vasalt fehér szoknyákban, 
hímzett köténykékben  a kislányok.

A többi csoport gyermekei verseket mond-
tak, majd az óvoda apraja, nagyja zászló-
kat lengetve körbevonult az óvodában.
Március 17-én a szülőknek is előadták a 
gyermekek az ünnepi műsort, körükben is 
nagy sikert aratva.

KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK 
ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
PÉCSVÁRAD
Versenyeredmények 
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny me-
gyei fordulóját ismét iskolánk rendezte 
február 18-án. Tanulóink közül 10 alsós és 
8 felsős vett részt a versenyen. A márci-
us 9-ei eredményhirdetésre ketten kaptak 
meghívást. Horváth Ákos 4. B osztályos 
tanuló 8. helyezést ért el. Matematikataná-
ra Tolnai Zoltánné. Poller András 7. b osz-
tályos tanuló 12. helyezett lett. Matema-
tikatanára Poller György. Gratulálunk az 
eredményekhez, és további sikeres mun-
kát kívánunk!
Poller András 7. b osztályos tanuló a Jed-
lik Ányos országos fizikaverseny regio-
nális döntőjén IV. helyezést ért el. Gratu-
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lálunk neki és felkészítő tanárának, Poller 
Györgynek!

Március 5-én zajlott Pécsett a regionális 
német szavalóverseny az alsó tagozato-
sok számára. A mezőny erős volt, 30 isko-
lából összesen 134 diák mutatta meg tu-
dását, tehetségét. Idén 6 tanuló - Fuller 
Darina, Ottlakán Amira, Ábel Tibor, Ko-
vács Bálint, Pap Marcell, Kleisz Ottó - kép-
viselte iskolánkat. Minden diákunk nagyon 
szépen szerepelt, Ottlakán Amira a máso-
dikosok mezőnyében megszerezte az elő-
kelő első helyet, s így részt vehet a má-
jus 13-án a Budapesten megrendezés-
re kerülő országos versenyen. Köszönjük 
a gyerekek és felkészítő tanáraik - Szabó 
Tamásné Gasteiger Eszter, Tóth Györgyi, 
Gungl Lászlóné, Fáth Hedvig – munkáját.
Állatvédelemmel kapcsolatos országos 
rajzpályázaton Gál Julianna 8. a és Gyar-
mati Zsófia 7. a osztályos tanulók munká-
ját különdíjjal jutalmazta a zsűri.
Kodolányi Emléknap
Negyedikes diákjaink március 11–én a Vár 
utcai emléktáblánál műsorral emlékeztek 
meg iskolánk névadójáról, Kodolányi Já-
nosról. Előadásukban megelevenedtek 
Kodolányi Pécsváradon töltött évei. Kö-
szönjük a lelkiismeretes felkészülést és a 
szép előadást a gyerekeknek és tanítóik-
nak Gungl Lászlóné és Székelyné Nagy 
Szilvia tanárnőknek.
Szülők-Nevelők Bálja
Február 19-én tartotta a szülők-nevelők 
bálját, melynek bevétele 212.970,-forint 
lett.
A szülői munkaközösség február 21-én 
ülést tartott, és megválasztotta az új ve-
zetőségi tagokat. Elnök: Kempfné Mayer 
Szilvia; tagok: Bősz Patrícia és Bőszné 
Geng Eszter.
Kompetenciamérés és központi felvé-
teli vizsga
Megérkeztek a 2010-es országos kompe-

tenciamérés eredményei, melyen a tavalyi 
6. és 8. osztályos tanulók az országos át-
lagnál jobban teljesítettek.
A központi felvételi eredményei: 
Magyar nyelv: 29, 5 pont
(országos eredmény: 30, 4 pont)
Matematika: 29 pont
(országos eredmény: 27 pont)
Átlag: 58, 5 pont
(országos eredmény: 57,4 pont)

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS ÓVODA, HIDAS
Iskolai hírek
Éjszakai testmozgás a tavaszi napéj-
egyenlőség alkalmából
A hidasi iskola diákjai között immár ha-
gyomány, hogy a tavaszi napéjegyenlő-
ség időszakának földrajzi változásaira egy 
hosszú éjszakai tanóra keretében hívják 
fel a figyelmet.
A tavalyi földrajz (csillagászati előadás, já-
tékok és oktatófilm) után idén testneve-
lés órára gyűltek össze a 7-8. osztályosok 
március utolsó hétvégéjén, Daradics Tibor 
szaktanár vezetésével. Az óratervben gim-
nasztika, aerobic, tartáskorrekció, gyógy-
torna, termi atlétika, szertorna és labda-
játékok is szerepeltek, közte sok-sok ve-
télkedővel és játékkal. Ezekből néhány az 
égitestek mozgására és a jelen helyzet 
csillagászati magyarázatára is utalt, amit 
egyébként a napnyugta idején kezdésként 
le is modelleztek tárgyakkal és mozgással 
a résztvevők (időzónák, Nap delelési szö-
ge, évszakok stb.). Az óraközi „nagyszü-
netben” szabadtéri nyársas sütéssel ké-
szített magának közös vacsorát a közel 20 
fős társaság. A március 21-i dátum egyéb-
ként nem csak a napéjegyenlőséget, ha-
nem – éppen ezért – a csillagászati tavasz 
kezdetét is jelenti. Ezzel a programmal pe-
dig a hétvégi óraállításra is felhívták a fi-
gyelmet a diákok, a nyári időszámítást így 
jókedvű játékokkal, egészséges sportolás-
sal ünnepelték.
Ünnepség, versmondók és egyéb ver-
senyek
Az iskolai farsang jó hangulatban telt, az 
alsósok a jelmezes felvonuláson, a felső-
sök a zenés farsangi bulin emelték legin-
kább az est fényét. A tantestület ezúton is 
köszönetet mond minden támogatásért és 
segítségért!
Március 11-én, a hosszú hétvége előtt min-
den intézményben megtartották a nemze-
ti ünnep tiszteletére rendezett ünnepsége-
ket, emlékműsorokat. A hidasi iskola iroda-
lombarát szakkörösei egy drámával, ben-
ne hang- és képvetítésekkel szórakoztat-
ták az alkalomnak megfelelően „kokárdás” 
diáktársakat. Néhány nappal korábban az 
ünnep tiszteletére versmondó versenynek 
is otthont adott az iskola könyvtára, az itte-

ni első három helyezett szavalhatta el ver-
sét a 11-ei nagy ünnepélyen: Ömböli Csa-
ba, Gecő Fanni és Schlapp Liliána egy-
aránt forradalmi verssel állt a dobogóra. 
Március végén matematika versenyen 
képviselték sikeresen az iskolát a végzős 
tanulók.
A tavaszi szünetig még egy házi tanulmá-
nyi versenyre is sor kerül, mégpedig egy 
interaktív földrajzi csapatvetélkedőre az 
április 22-i „Föld Napja” alkalmából. A di-
ákélet tehát tavasszal is pezsgő, a suli fa-
lain belül és kívül egyaránt. 

Óvodai hírek
Lakodalom az óvodában

Február végén lakodalmat ültek az ovisok, 
ki-ki a maga csoportjában. Az eseményen 
kedvük szerint részt vehettek a szülők is. A 
csoportok saját koreográfiájuk szerint épí-
tették fel a lakodalmas játékokat, amiket 
csujjogatókkal, dalokkal, dalos játékokkal, 
mondókákkal, mesével (Ilók és Mihók ) 
színesítettek. A menyasszony és vőlegény 
mellett volt örömanya, pap, násznagy, ko-
szorúslány, zenész és szakács is. A kézfo-
góhoz szükséges kellékeket az óvónők és 
a gyermekek közösen készítették. Emel-
lett a gyermekekre várt a csokrok és ün-
nepi ruhák kiválogatása, valamint a falat-
kák elkészítése is. A lakodalmas táncokat 
és népzenéket népzenészek tanították be 
a kicsiknek, akik szívesen teljesítették a 
feladatot, és önfeledten táncoltak.
Mesehősök, kedves állatkák és úri kis-
asszonyok találkozója
Hosszas készülődés után végre közösen 
mulathattak a kis, középsős- és nagycso-
portosok. A farsang előtti időszakban a 
gyermekek versekkel, mondókákkal, da-
lokkal, mesékkel, kézműveskedéssel és 
tánccal készültek a maskarás bálozásra. 
Minden óvodás nagy izgalommal válogat-
ta ki az erre az alkalomra előkészített jel-
mezét. A csoportok a jelmezes felvonulás 
mellett külön-külön készültek egy kis kore-
ográfiával. Néhányan cirkuszos játékot ját-
szottak, mások az állatok farsangját bá-
bozták el árnyjátékkal. A gyerekek mind-
annyian jól érezték magukat, s tánccal, kö-
zös játékokkal ünnepelték a farsangot. Az 
óvoda dolgozói, a szülők és gyermekeik 
egyaránt jól szórakoztak.
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Nőnap és nemzeti ünnep 
Az óvodában is megemlékeztek a nemzet-
közi nőnapról. Március 8-án a csoportok fiú 
tagjai saját készítésű papírvirágokkal aján-
dékozták meg a kislányokat és a felnőtteket.  
A nőnap után ismét egy jeles ese-
ményre készültek az óvodások. 
A csoportokban versekkel, mesékkel, da-
lokkal, tánccal, mondókával emlékeztek 
meg a március 15-i forradalomról és sza-
badságharcról. Az óvónők megbeszélték a 
gyermekekkel az e naphoz fűződő történe-
teket. Képeket nézegettek, fotókat, doku-
mentumokat gyűjtöttek a nemzeti ünnep-
hez kapcsolódóan. Zászlókat, pártákat, 
kalapokat, lovakat, kardokat,  nemzetiszí-
nű keszkenőket, katonákat és várakat ké-
szítettek kartonpapírból. A mozgásos fel-
adatok is e téma köré épültek: várfoglalók, 
lovas, katonás, erőpróbáló játékokat ját-
szottak a gyerekek. Katonaindulókat, ver-
bunkos zenéket hallgatta, s az egész óvo-
da ünneplőbe öltözött. A gyermekek is ko-
kárdában, pártában, kalapban, fekete-fe-
hér ünneplő ruhában érkeztek az óvodá-
ba. A három csoportnak közös ünnepélye 
volt a tornateremben, ahol a népzenészek-
kel népzenére táncoltak. Ezután egy meg-
lepetés vendég érkezett a kicsikhez. Egy 
lovas huszár látogatott el az óvodába, aki-
nek segítségével a gyermekek megismer-
kedhettek a huszárruhával és a huszár ha-
gyományokkal. Kérdéseket tehettek fel 
a ritkán látott vendégnek, aki készsége-
sen válaszolt mindenkinek. Kicsik és na-
gyok közösen énekeltek, verseltek, majd 
a huszárral együtt vonultak. A közös idő-
töltés után minden csoport bensőségesen, 
a csoportjában  is megemlékezett az ün-
nepről. (Fotó: balra fent)

KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK ZE-
NEISKOLÁJA, PÉCSVÁRAD
Megyei sikerek
Három jelentős megyei találkozón vettünk 

részt növendékeinkkel az elmúlt hónapok-
ban, melyek szakmai szempontból a leg-
fontosabb megmérettetések számunkra. 
Itt, és csak itt tudjuk felmérni és egyben 
rangsorolni, hogy növendékeink zenei tu-
dása milyen szinten van a megye zeneis-
koláihoz képest.
Növendékeink alapos felkészültséggel, re-
mek előadásukkal a következő eredmé-
nyeket hozták el Pécsváradnak: 
Februárban „Tolna megyei Trombitás 
nap” volt Szekszárdon, itt Brandt Bálint 
korcsoportjában a „Legeredményesebb 
produkció” elismerést kapta. Hock Norbert 
előadását a zsűri különdíjban részesítette. 
Felkészítő tanáruk Wagner József.
Megyei Továbbképzős Találkozó volt Pé-
csett február 18-án. Itt klarinétos növendé-
keink magas színvonalú előadása hozott 
számunkra jelentős elismerést. A megyé-
ből hét zeneiskola képviseltette magát kö-
zel 50 műsorszámmal. Ezek közül a nép-
szerű és igen magas szakmai tekintély-
nek örvendő zsűri értékelte a legjobbakat. 
Schrempf Luca virtuóz szólójáért ezüst mi-
nősítést vehetett át. Klarinét quartett-ünk, 
melynek tagjai: Schrempf Luca, Szabó 
Mária, Müller Noémi, Fischer Kristóf szin-
tén ezüst minősítésben részesült. Tanáruk 
Kreszits Margit. Mivel a cikk írója is én ma-
gam vagyok ezért magamnak nem, de a 
növendékeimnek szívből gratulálok! Ösz-
szegzésül még egy mondat: ezt az ered-
ményt olyan mezőnyben értük el, melyből 
a növendékek többsége itthon ,illetve kül-
földön zeneművészeti főiskolán vagy aka-
démián folytatja tanulmányait.
Márciusban rézfúvós növendékeink re-
mekelten Vásárosdombón, a zeneiskolák 
megyei találkozóján. A szakmai zsűri tag-
jai olyan neves szakemberek voltak, akik 
a későbbiekben is pl.: országos verseny, 
művészeti pályára való felkészülésre kon-
zultáció formájában segítik és figyelemmel 
kísérik növendékeink és tanár kollégáink 
munkáját. Ezért is fontos ez az eredmény, 

melyet ez alkalommal értek el a gyerekek:
Kányási Bálint - ő a legfiatalabb - (trom-
bita előképző 2. osztályos) bronz okleve-
let, Kleisz Bálint (harsona 2. oszt.) arany 
minősítést kapott. A három művészeti pá-
lyára készülő növendékünk közül: Brandt 
Bálint (trombita 4. oszt.); Hock Norbert 
(trombita 4B) arany fokozatban részesült. 
Pichler Soma (tuba 4B) a kiemelt arany fo-
kozattal a legmagasabb minősítést kapta. 
Tanáruk: Wagner József. 
Kollégám nevében is köszönetet mondok 
zongorakísérőnknek, Papp Gyuláné Ani-
kónak, aki precíz munkájával segíti növen-
dékeinket ezekhez a szép sikerekhez!

Kreszits Margit

GYERMEKSZÍV ÓVODA – 
BÖLCSŐDE, ERZSÉBET
Ünnepek
Elkészítettük a Kiszebábot az óvodában, 
hogy elűzzük a telet. Bodor füstje felszállt, 
de a tavasz még lassan érkezik.
(Fotó: jobbra fent)
Nemzeti ünnepünk alkalmából készítet-
tünk zászlókat, melyet néhány mondóka 
és vers kíséretében a falu rendezvényén 
elhelyeztünk a Hősök szobránál. 
Megünnepeltük, felköszöntöttük a nő-
ket és lányokat a nőnap alkalmából. 
Áprilisi tervek
Április 20-án ellátogatunk a már meg-
újult Bóbita Bábszínházba, megnéz-
zük Aladin csodálatos történetét. 
Az áprilisra tervezett „szűrőbuszos „ vizs-
gálaton  a gyerekek szemészeti és ortopé-
diai szűrését is el fogják végezni (az óvo-
dában). Kérem, mindenki figyelje az érte-
sítéseket!                             Riesz Adrienn

ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
ERDŐSMECSKE
Tavaszváró március
A hosszú, hideg tél után jólesően mártóz-
tunk a napfürdőben, mely március elején 
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vendégségbe érkezett hozzánk. De nem 
csak mi, erdősmecskei iskolások vágytuk 
a kikeletet. A reggeli madárfütty, a kint tar-
tott testnevelés órák biztattak bennünket: 
a tavasz itt van a küszöbön!
A március 15-i nemzeti ünnep közeledté-
vel iskolánkban a hagyományokhoz hí-
ven versmondó versenyt rendeztünk, mely 
előtt iskolai keretek között megemlékez-
tünk a kor nagyjairól, felelevenítettük a 
már jól ismert eseményeket. A gyerekek 
kellő izgalommal várták a szereplést. A 
szorgalmas diákok nem maradtak jutalom 
nélkül. Az 1-2. osztályosok között a sor-
rend a következőképpen alakult: 1. Szabó 
Dániel, 2. Szokoli Evelin, 3. Gungl György, 
különdíjban Szilveszter Vivien részesült. A 
3-4. osztályos korosztályban 1. helyezett 
Limberger Szilvia, 2. Wolf Róbert, 3. pe-
dig Sőregi Gergő lett. A díjazottak oklevél-
ben részesültek.
Beiratkozás és tavaszi szünet
Iskolánkban nyílt napot tartunk április 11-
én, hétfőn. Szeretettel várjuk leendő első-
seinket szüleikkel együtt, valamint a fel-
sőbb évesek hozzátartozóit. Nézzék meg, 
milyen munka folyik intézményünkben!
A beíratkozásra két nap is rendelkezésre 
áll: április 15. péntek és 18. hétfő.
A tavaszi szünet nálunk hosszabb lesz, 
mint másutt: április 20-27. fog tartani. Na-
gyon várjuk mindannyian, de addig még 
tanulással teli hetek várnak ránk. A jó idő 
azért jöjjön bátran, hogy a kedvünk is ki-
nyíljon!
Bábszínház
Ha húsvétvárás, akkor bábszínház! Ápri-
lis 19-én délelőtt bábelőadáson veszünk 
részt az óvodásokkal együtt, majd közö-
sen megajándékozzuk egymást. Remé-
nyeink szerint kellemes, tartalmas délelőtt-
ben lesz részünk.

LISZT FERENC ÁMK, 
MECSEKNÁDASD
Ünnep
Március 11-én került sor az iskola aulájá-
ban az 1848-49-es forradalom és szabad-

ságharc évfordulójának megünneplésére. 
A műsort a 7.a osztályosok adták Simon 
Zsuzsanna tanárnő szervezésében. 
(Fotó: balra fent)
Kimagasló versenyeredmény
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ál-
tal szervezett német kéttannyelvű iskolai 
tanulmányi versenyen Gebhardt Laura, is-
kolánk 8.a. osztályos tanulója bejutott az 
országos döntőbe, melyet Solymáron áp-
rilis 12-én rendeznek meg.  Sok sikert kí-
vánunk!

ÓVODA, NAGYPALL
„Itt a farsang, áll már a dáridó – maska-
rába táncolni jaj, de jó”
A hosszú farsangi időszakot jókedvvel, vi-
dámsággal töltöttük. Izgatottan készültünk 
a télűző mulatságunkra. Tréfás versekkel, 

dalokkal, német és magyar táncokkal te-
remtettünk jó hangulatot. Jelmezekhez illő 
verseket is tanultunk, mégis meglepetést 
okoztak az ötletes, szép jelmezek. Nagyon 
jól éreztünk magunkat.
A szülőknek köszönjük a segítő hozzájá-
rulást, a tombolát, a finom süteményeket, 
szendvicseket. (Fotó: jobbra fent)

Gál Lajosné óvodavezető

Tisztelt Támogató!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a 
tavalyi évben történt felajánlásokért, és 
segítségét kérni az idei évben is!
A Berkesdi Fekete István Általános 
Iskoláért Közalapítvány több éve 
működik.
A tanulók versenyeken, kirándulásokon 
való részvételét támogatja.
Mindezek a lehetőségek az iskola 
tanulóinak nyújtanak segítséget, 
hogy még eredményesebben 
tudjanak tanulni, és sok élménnyel 
gazdagodjanak.
Alapítványunk pályázatokon is 
részt vehet, ha megfelelő önrésszel 
rendelkezik, ezáltal szépíthetjük, 
korszerűsíthetjük kicsiny falunkat.
SZÁMÍTUNK ADÓJA 1 %-ra!
Kedvezményezett neve: A BERKESDI 
ISKOLÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18320640-1-02
Döntésével sok gyermeknek 
lehetőséget ad!

Farkas Csabáné Kuratórium elnöke

Önre vár a pécsváradi vár!
Április 2-tól ismét teljes 
nyitvatartással, hétfő kivételével na-
ponta 10-18 óra között várja vendé-
geit a kolostorvár!
A belépőjegy árak nem változtak: a tel-
jes árú jegy 500,- Ft, a kedvezményes 
250,- Ft.
A kiállításokon és történelmi-építészeti 
emlékeken kívül folyamatos program-
kínálattal várjuk vendégeinket: négyfé-
le garantált programból válogathatnak, 
melyeket akár egyetlen érdeklődőnek 
is megtartunk! Részletek a pécsváradi 
Tourinform irodában (tel: 72/466-487) 
vagy a www.pecsvarad.info.hu oldalon!
Folytatódik a KápolnaKultúra-sorozat 
is – a következő előadás:
2011. április 13. 18 óra
„Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala 
az Istennél, és Isten vala az Íge.”
KÖNYVEK KÖNYVE
Részletek a Bibliából és magyar köl-
tők bibliai tartalmú verseiből – lenyűgző 
egységgé kovácsolva a Nevelők Háza 
Egyesület Vers- és Prózamondó Peda-
gógusok Műhelye előadásában.
A vendégkísérő tanfolyam hallga-
tói már javában dolgoznak, munkájuk 
eredményeségét Önök is megítélhe-
tik a gyakorlati vizsgájukon április 15-
én délután, 16-án és 17-én egész nap, 
amikor is ingyenes vár- és városné-
ző vezetett sétákon vehetnek részt! 
(Részletek a fenti elérhetőségeken!) 
Kellemes családi, de akár osztályprog-
ram is!
Legyenek vendégeink!
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LOVÁSZHETÉNY
Nőnap
Március 12-én megrendezésre került a 
falu nőnapi ünnepsége. Az estét a pol-
gármester rövid köszöntője után a frissen 
alakult „Lady Dance” tánccsoport két tán-
ca követte, amely nagy sikert aratott. Ezt 
követte Nyéki Viktória és Bernadett közös 
éneke. Majd minden hölgy egy szál rózsát 
kapott. A különleges vacsora osztatlan si-
kert aratott. Eközben megérkeztek a zené-
szek és kezdetét vette a jó hangulatú haj-
nalig tartó bál.

BERKESD
Kulturális bemutató és svábbál
A Berkesdi Német Önkormányzat febru-
ár 26-án megrendezte hagyományos kul-
turális műsorát és svábbálját. Felléptek 
a Berkesdi Fekete István Általános Isko-
la német nemzetiségi néptánccsoportja, a 
helyi Nyugdíjasklub énekkara, a liptódi né-
met énekkar, és a Babarci Hagyomány-
őrző német néptánccsoport. A műsor 
után batyus svábbál következett, ahol a 
pécsváradi Press zenekar zenélt.  

SZILÁGY
Álarcosbálban a berkesdi iskolában
Álarcosbált rendezett a Fekete István Álta-
lános Iskola és  a berkesdi óvoda február-
ban. Az ötletes és sikeres farsangi mulatság-
ra meghívták a Szilágyi Cigány Kisebbségi 
és a Német Kisebbségi Önkormányzatok  
egy-egy képviselőjét. A szíves meghívást 
ezúton is köszönjük!

Paraginé Laki Márta

Veterán autó és motorkerékpár kiállítás
Szilágy Község Önkormányzata és a Szil-
ágyért Egyesület közreműködésével, ön-
zetlen segítségével rendeztünk vete-
rán autó és motorkerékpár kiállítást. A be-
mutatón korabeli járművek új, illetve fel-
újított alkatrészeit is bemutattuk. A figyel-

mes szemlélő felfedezhette a precíz res-
tauráció munkálatait, amihez óriási szak-
tudás kell. 
Az érdeklődő látogatók és szakmai kö-
zönség létszáma kb. 250-300 főre tehető.  
A következő kiállításunkat ez év  május 22-
én rendezzük - hagyományteremtő szán-
dékkal.
Itt szeretnénk köszönetet mondani Szilágy 
Község Önkormányzatának- a Szilágyért 
Egyesületnek, a ZengőVidék kistérségi új-
ságnak és a Veterán újság munkatársai-
nak, valamint a szilágyi aktivistáknak!

Marosi Károly 

Nőnapi bál
Igazán nagy sikerű Nőnapi bált rendezett 
a Szilágyért Egyesület! Másként nem is si-
kerülhetett: csinos asszonyaink, lányaink 
igazán magasra tették a mércét, nem csak 
az elegancia és a szép sminkek okoztak a 
férfinépnek örömet, hanem a sok finomság 
is, amik a batyukban, kosarakban érkeztek. 
Nekünk, férfiaknak „csak” az volt a dol-
gunk, táncoltassuk, szórakoztassuk asz-
szonyainkat, lányainkat. 

Paragi László

KÁTOLY
Hagyományőrző farsang
Február 26-án került sor a hagyományőrző 
farsangunkra. A havazás nem szegte ked-
vünket, délelőtt az asszonyok megsütötték 

a szalagos fánkokat és a falupincében fel-
készültünk a vendégek fogadására. 
Délutánra elolvadt a hó, felhúztuk a szép 
népviseleteinket és a művelődési ház előtt 
gyülekeztünk. Zenekar kíséretében indul-
tunk a pincesorra. Elfogadta meghívásun-
kat Horvátország konzul asszonya, Ljiljana 
Pancirov, akinek nagyon tetszett a népha-
gyományőrző napunk. Többször megáll-
tunk egy-egy táncra. Meggyújtottuk a mág-
lyákat, hogy elűzzük a telet. A falupincé-
nél jóízűen fogyasztottuk el a fánkot, zsí-
ros kenyeret, fasírozottat és jó meleg teát, 
forralt bort ittunk hozzá.
Este műsort adtak a Baranya Táncegyüt-
tes helyi ,illetve pécsi tagjai. Majd hajnalig 
tartó bállal zárult a nap. (Fotó: balra lent)

Kátoly Közösségéért Alapítvány
Március 12-én alapítványunk Pécsre ment 
kirándulni. A cél a Vasarely és Bányásza-
ti Múzeum volt.
Az idő nagyon jó volt, lekerült rólunk a ka-
bát. Kellemes tavaszi sétát tettünk Pé-
csett.
A Vasarely Múzeum nagyon megihlette a 
gyerekeket, sok kockát és kört rajzolnak, 
igyekeznek játszani a formákkal. Tanulsá-
gos kirándulás volt.

Sipos Ágnes

HIDAS
Idősek Klubja
Jelmezek, jó hangulat, avagy farsang!
Február 28-án nagy mulatságot rendez-
tek a hidasi idősek és gondozóik. Már elő-
ző héten készültek a rendezvényre, fánkot 
sütöttek, s ki-ki a jelmezét tervezte. A jel-
mezes mókára való hangolódás olyan jól 
sikerült, hogy minden tag beöltözött, s bá-
josan pózoltak a fotósnak, aki megörökített 
ezt a szép napot. (Fotó: jobbra lent)
A jelmezek bemutatója után 3 csapatra 
oszlott a közösség, hogy egy vetélkedőn 
mérjék össze ügyességüket. A feladat igen 
összetett volt, hiszen jól ismert dalok szö-
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vegeit kellett kiegészíteniük, majd eléne-
kelniük, emellett fűszereket kellett felis-
merniük szaglással és vakon tapintással. 
A fűszerek mellett azért akadt egy-két ka-
kukktojás is, csak, hogy a hangulat még 
jobban fokozódjon.
Az érzékszervek vetélkedője után ország-
város játék következett, amiben szintén 
jól teljesítettek a szépkorú hidasiak. A já-
téksorozat végén minden résztvevő jutal-
mat kapott, ami ezúttal egy tábla csokolá-
dé volt. A dolgozók a színes programokon 
kívül egy country-tánccal is megörvendez-
tették a klubtagokat, akik ezt a produkciót 
is nagyon díjazták. A hosszú és tartalmas 
délelőtt végén egy finom ebédet költöttek 
el együtt, lezárva ezzel a remek program-
sorozatot.
Nőnapi mulatság, megemlékezés és 
torkoskodás 
Március 8-án, a Nemzetközi Nőnap alkal-
mából egy kis meglepetést kaptak a hidasi 
idős hölgyek. Kora délelőtt kalapos „úr” kö-
szöntötte őket egy jelképes kis ajándékkal. 
Minden tag papírból készített pipacsot ka-
pott, ami sokáig emlékezteti az asszonyo-
kat erre a szép gesztusra.
Az ünneplés tovább folytatódott né-
hány nappal később, hiszen egy he-
lyi étteremben torkos csütörtököt tartot-
tak. A tavalyi kis létszámú csoport idén 
már 13 főre bővülve lelkesen nekilá-
tott a torkoskodásnak. Ez a kis összejö-
vetel olyannyira jól sikerült, hogy elha-
tározták, jövőre is közösen használják 
ki a torkos csütörtök adta lehetőséget. 
A következő jeles napon, március 15-én 
közös megemlékezést tartottak az idősek 
klubjában. Szabó Antalné egy, a forrada-
lommal kapcsolatos szöveget olvasott fel, 
majd verset szavalt a jelenlévőknek. Min-
denki elkészítette saját ünnepi papírdeko-
rációját, amivel a klub bejáratát is kidíszí-
tették. A megemlékezés után közösen ün-
nepi dalokat énekeltek, majd átbeszélték 
az e napon történteket.

Ismét megmérettettek a hidasi boros 
gazdák
A Hidasi Borbaráti Kör idén újra megren-
dezte hagyományos borversenyét, mely-
nek díjátadóját és értékelőjét március 
12-én, szombaton tartották. Ebben az év-
ben még a tavalyinál is több borminta ér-
kezett a borbírákhoz, akik rendkívül jó mi-
nőségi boritalokat kóstolhattak. Az értéke-
lés során a nevezők közül mindenki okle-
velet kapott, borminőségtől függően arany, 
ezüst és bronz fokozatút. A kiemelkedően 
jól sikerült borok gazdái serlegeket vihet-
tek haza. 
A rendezvény vendége, a Hidasi 
Kultúrparaván Színtársulat egy kabaréfü-
zérrel kedveskedett a helyi bortermelők-
nek. A díjak kiosztása és az értékelés után 

a borbarátok és vendégeik egy hangulatos 
zenés estet tartottak.

MECSEKNÁDASD
Nőnap a Nyugdíjasok Egyesületénél
Hagyományaink megfelelően az idén is 
megünnepeltük a Nőnapot. Az Egyesü-
let férfitagjai nagyon kellemes meglepe-
tést okoztak a nőknek. Szép műsorral kö-
szöntöttek bennünket: volt köszöntő, ének, 
versmondás, viccmesélés, virág, sőt még 
virslit is főztek mindenkinek. Ilyenkor a fér-
fiak terítenek, főznek, mosogatnak, iga-
zán elkényeztetnek bennünket. Az a kár 
hogy csak egyszer van Nőnap az év so-
rán! A vacsora után a zenekarunk játszott, 
táncoltunk, nagyon jól éreztük magunkat. 
A férfiak nagyon kitettek magukért, felad-
ták nekünk a leckét a „Férfiak napjára”. 
„Felköthetjük a fehérneműt”, hogy ne ma-
radjunk szégyenben. Reméljük, hogy az a 
nap is legalább olyan jól sikerül majd, mint 
a mostani Nőnap! 

PÉCSVÁRAD
Múltunkat kutatva
„Kell legyen egy szent hagyaték
Mely összetartja a hazát
Ezért hagyok a népemre én
Egy csodálatos Koronát”
Cserkészcsapatunk és néhány szimpa-
tizánsa március 5-én, szombaton Buda-
pestre látogatott. A cserkészies neve-
lés nagy hangsúlyt fektet a hazaszeretet-
re, illetve nemzeti jelképeink ismeretére 
is. A gyermekek természetesen találkoz-
hatnak ezekkel az iskolai tankönyvekben 
vagy egyéb kiadványokban, de mindemel-
lett fontosnak tartottam, hogy cserkészke-
retek között is legyenek testközeli élmé-
nyeink hazánk fontos helyeivel, jelképei-
vel. Hosszas szervezés után sikerült ösz-
szehozni egy ilyen kirándulást. Megnéztük 
a Hősök terét, a Parlamentet (és ezen be-
lül a Szent Koronát, a jogart, az országal-
mát és a kardot), majd a Városligeten vé-
gigsétálva a Közlekedési Múzeumot.
Mindeközben jobban megismertük egy-
mást, beszélgettünk, játszottunk.

Számomra hatalmas élmény volt látni a 
lelkesedést az arcukon, végignézni rajtuk 
és látni a szemükön, hogy milyen izgatot-
tak voltak már a vonatra való felszálláskor.
Külön köszönettel tartozom a sok segít-
ségért parancsnokunknak, Antal Géza 
Apát úrnak, Tóth Györgyi igazgatónőnek 
és Rattingné Gerst Gyöngyi iskolatitkár-
nőnek. Továbbá a kiscserkészek gardíro-
zásáért, egybentartásáért Bayer Zoltánt, 
Bosnyák Jánost, Elek Virágot, Szőke Fe-
rencet, Szőke Szilviát illeti köszönet. 
Örülök, hogy a cserkészélet mindig sok új 
ismeretséggel és ezáltal barátsággal aján-
dékoz meg.
Remélem, sokaknak vált még életre szó-
ló élménnyé ez a nap és sok kiránduláson 
vehetünk még részt együtt! 

Réder Zsófia őv

ERZSÉBET
Nőnap
A Nemzetközi Nőnap alkalmából köszön-
töttük a falunkban élő lányokat, asszo-
nyokat. Az ünnepségre sokan eljöttek, fi-
atal és idősebb korosztály egyaránt képvi-
seltette magát. Az ünnepi köszöntő után a 
pécsváradi Zengő Néptánc Egyesület tán-
cosait, az óvodások és az erzsébeti fiata-
lok műsorszámait, verseit, énekeit láthat-
ták. Majd Tóth Ferenc citerán húzta el a 
nótájukat. Ezen a napon a falubeli férfiak 
egy szál szegfűvel kedveskedtek a meg-
jelent nőknek. Majd felszolgálták a fasíro-
zottat és az italokat. Ezután Kornél bará-
tunk segítségével énekelve, nótázva mú-
lattuk az időt és éreztük együtt jól magun-
kat. A rendezvényt szervezte és támogatta 
az Erzsébeti Önkormányzat a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat segítségével, de 
sok köszönet illeti a falunk azon férfiait, 
akik eljöttek és segédkeztek a felszolgá-
lásban és a jó hangulat kialakításában. 
 
Március 15.
Fontos hogy a mai és a jövő ifjúsága tud-
ja, hogy mire emlékezünk március 15-én. 
Tudják, hogy hazánk egyik legnagyobb 
ünnepe, hogy büszkék legyenek magyar-
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ságukra és ők is továbbadják majd a ma-
gyarság tudatot gyermekeiknek. Ezekkel 
a gondolatokkal és ebben a hitben tartjuk 
meg minden évben március 15-én az ün-
nepet, melyen részt vesz a falu apraja és 
nagyja. Az ünnepre óvodásaink már he-
tekkel előbb készülődtek: a fiúknak csá-
kót, a lányoknak pártát készítettek, vala-
mint nemzeti színű zászlókat. 
A március 15-i program következőképp 
zajlott: az ifjak kokárdát készítettek dél-
előtt a művelődési házban, amit feltűztek 
a délutáni ünnepségen megjelenőknek. Az 
óvodaudvarból felsorakozva, nemzeti szí-
nű zászlóval, lovas kísérettel átvonultunk 
a Hősök szobrához, ahol az ünnepi kö-
szöntő után a falu fiataljai és óvodásai ad-
tak műsort, majd az óvodások és a népvi-
seletbe öltözött Gyenis Kitti megkoszorúz-
ták a Hősök szobrát. A koszorúkat szintén 
az erzsébeti fiatalok készítették. 
Legyen példa a mindenkori magyar fiata-
lok előtt a márciusi ifjak szabadságharca, 
magyarságérzetük és tudatuk. Minden év-
ben arra kérem a falu lakóit, hogy lehető-
ségeikhez mérten lobogózzák fel házaikat, 
egyre több házon látunk ezen a napon or-
szágszerte nemzeti színű zászlót, lobo-
gót. Erre az alkalomra Önkormányzatunk 
is fellobogózta falunk fő utcáját. Az ünne-
pen határoztam el, hogy a képviselő testü-
leti tagoknak egy-egy nemzeti színű zász-
lót adok ajándékba, megkérve őket, hogy 
ilyen jeles alkalmakkor büszkén rakják ők 
is ki a házaikra. Így erősítve  összetarto-
zásunkat. (Fotó: balra fent)

Horváth János polgármester

Baba-mama klub
Január óta működik a Baba-mama klub 
Erzsébeten, ahol sok szeretettel várom 
Erzsébet, Kékesd, Szellő és Kátoly kis-
gyermekes családjait minden hónap má-
sodik csütörtökén Erzsébeten, a Mű-
velődési Házban. Legközelebb ápri-
lis 14-én találkozunk, amikor is mondó-
kázunk és tornázunk majd a picikkel, s 
a tavaszi és húsvét körüli népszokása-
inkról, illetve a népmeséink gyermekek-

re gyakorolt jó hatásáról beszélgetünk. 
A tavasz megérkeztével egyre többet le-
hetünk kint a szabadban, és a kertben, s 
élvezhetjük a tavaszi napsütés melenge-
tő sugarait. Fontos, hogy mindeközben 
a napsütéssel együtt járó UV-sugaraktól 
óvakodjunk, és bőrünket megfelelő ruhá-
zattal, illetve sapka viselésével, és vegyi 
anyagoktól mentes napvédő krém hasz-
nálatával védjük a leégés ellen. Különö-
sen a kisgyermekekre figyeljünk, hogy 
a déli órákban a tűző napon ne tartóz-
kodjanak, inkább legyenek félárnyékban. 
Kívánom, hogy a Húsvét minden család-
ban kellemesen teljen!

Ponoczky Borbála védőnő

SZELLŐ
Nőnap
Szokásunkhoz híven, idén is megtartottuk 
a nőnapot. Községünk hölgytagjai szép 
számmal megjelentek.
Az ünnepi köszöntőt Lakatos János képvi-
selő társunk mondta, mely igazán nekünk 
és rólunk szólt, hogy miért is érdemes min-
ket tisztelni és szeretni.
Az ajándék nem a megszokott virág volt, 
hanem egy vászon bevásárló táska, Szel-
lő Község címerével dekorálva.
A vacsora után mindenki számára nyitott 
bál volt, melyet egy kedves zenész szol-
gáltatott. Ismét fergeteges volt a hangulat: 
sokat táncoltunk, jól éreztük magunkat!
(Fotó: jobbra fent)

NAGYPALL
Nagypalli Nőegylet
A Nagypalli Nőegyletről az elmúlt időben 
keveset olvashattak. Egy hosszabb csend 
után, most több eseményről adhatunk hírt:
2010. október 9-én az egész települést 
megmozgató szüreti felvonulást szervez-
tünk. A menet elején egy ifjú hölgy lova-
golt, őt követte hintón a bíró és bíróné, 
majd újabb két hintón népviseletbe öltözött 
gyerekek ültek. A kocsik után sétálva az 
egész falut bejártuk, a menet végén a ze-
nészek húzták a talpalávalót. Fiataltól az 

idősekig mindenki örömmel és érdeklőd-
ve fogadta az eseményt. A napot egy fer-
geteges bulival zártuk, melyért hálás kö-
szönet a Randy zenekar minden tagjának. 
Nem utolsósorban szeretnénk köszönetet 
mondani támogatóinknak, hogy anyagi se-
gítségükkel megvalósulhatott e szép nap!
November 11-én a nagypalli iskolások és 
óvódások lampionos felvonulásán is részt 
vettünk, minden gyermek névre szóló tex-
tilből készült libát kapott, melyet a tagok 
készítettek. Újra megtartottuk a hagyo-
mánnyá vált gyertyavásárt, ezzel segítve 
a szajki „Fogd a kezem” Alapítványt. 
Az Idősek napi rendezvényen is egy rövid 
jelenetet adtunk elő ezzel színesítve a mű-
sort. 
Decemberben egy kellemes vacsorával 
egybekötött ajándékozással ünnepeltük 
meg a karácsonyt.
Eljött az új év és egy új kezdet. Január ele-
jén a Nőegylet átalakult, s Nagypalli Nők 
Egyesülete (NaNE) néven működik tovább 
12 alapító taggal. Célunk a lakóhelyünk 
életét színesebbé, mozgalmasabbá ten-
ni, együttműködni a helyi vezetéssel, klu-
bokkal, ápolni a közösség összefogó ere-
jét. Természetesen, akinek van kedve hoz-
zánk csatlakozni, szívesen fogadjuk, min-
denkinek jut feladat egy jó ötlet megvaló-
sításában.
Februárban használt ruhabörzét tartot-
tunk, melyre sokan eljöttek. A megma-
radt ruhákat a Máltai Szeretetszolgálatnak 
adományoztuk. 
Márciusban a Magyar-Német Barátság 
Klubtól meghívást kaptunk az általuk meg-
hirdetett fánksütő versenyre, melyre egye-
sületünk több tagja is benevezett. Köszön-
jük a klubnak, hogy részesei lehettünk a 
sok finom és különleges fánk látványában 
és megízlelésében.
Bállal kezdtük, bállal zárunk. „Megalakulá-
sunkat megünnepelni és a telet elűzni” – 
ezzel a céllal tavaszváró bált rendeztünk. 
Jó hangulat, ízletes falatok, finom italok, 
vidám társaság a jó buli jellemzői. Ezen a 
bálon mindez megtalálható volt, hajnalig 
kitartottak a táncolni vágyók. A jó hangula-
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Közösségi élet
tért köszönet Hohmann Istvánnak!
Így zártuk az első negyedévet. Bízunk 
benne, hogy érdekes és hasznos esemé-
nyekről számoltunk be, s bízunk benne, 
hogy a jövőben is hasonlóakról írhatunk.

Schnell Lászlóné elnök

III. Nagypalli Bormustra
A 2011. évi nagypalli borverseny március 
5-én került megrendezésre.  Borversenye-
ink elmúlt éveihez képest a bírálatra  re-
kordszámú bormintát neveztek, hat telepü-
lés boros gazdái.( Nagypall 46, Pécsvárad 
37, Pécs-Vasas 8, Sásd 3, Garabonc 2,  
Pécs-Somogy 1) A 97 mintát két bizottság 
értékelte, melynek tagjai :Havrán István 
a bizottság elnöke, Geisz Emese, Walter 
Gyula, Dr. Kidhir Canan voltak. A 2010-es 
évjárat nehézségei ellenére kiváló borokat 
kóstolhattak a bírálóbizottságok tagjai.
 A szombat délutáni bírálatot követően 17 
órakor kezdődött az eredményhirdetés, 
melynek keretében Havrán István ismer-
tette a bírálatkor tapasztalt pozitívumokat 
és negatívumokat egyaránt, és tanácsok-
kal látta el a hallgatóságot a jövőbeni ered-
ményes borkészítés érdekében. Szót ejtett 
a 2010-es év szőlőtermesztés nehézsége-
iről, megpróbáltatásairól.
Ezt követően kiosztásra kerültek a bor-
versenyen elért eredményekért járó okle-
velek és serlegek. A verseny termése 15 
arany, 33 ezüst, és 32 bronzérem. A ver-
seny legeredményesebb borásza 3 arany 
és 2 ezüstérem birtokában Krammer Já-
nos lett. A nagypalli termelők közt a leg-
eredményesebb 2 arany és 3 ezüstérem 
megszerzésével Dobszai József lett.  A 
bormustra legjobb fehérbora Kreutz And-
rás, a legjobb vörösbora Simó Csaba, és a 
legjobb rosé bora Dobszai József munká-
jának eredménye.
Az elismerések és gratulációk átadás-át-
vételét követően megkezdődött a borok 
kínálgatása, kóstolgatása, és az arany 
éremmel díjazható vacsora elfogyasztása. 
Az este folyamán, sűrűn csendültek a po-
harak, és éjszakába nyúló felhőtlen jó ke-
délyű beszélgetés vette kezdetét, ami nó-
tázásba torkollott.
Bízom benne, hogy mindenki jól érezte 
magát és jövőre is, viszontlátjuk egymást 
a IV. Nagypalli bormustrán.
GRATULÁLOK minden résztvevő eredmé-
nyéhez, és köszönöm a szépszámú rész-
vételt!                             Dobszai Krisztián     

Farsangi fánksütő verseny
A Nagypalli Magyar Német Barátság klub 
az idén már harmadik alkalommal rendez-
te meg a hagyományos farsangi fánksü-
tő versenyt. Az egyesületen kívül az idén 
első alkalommal a Nagypallért Nőegyletből 
is két fő részt vett.

Minden részt vevő ez évben is kapott egy 
kis ajándékot. A zsűrinek az idén is ne-
héz dolga akadt a sok finomságokból hár-
mat kiválasztani. Az 1. helyezett Baráth 
Lászlóné, a 2. helyezett Kácsor Andrásné 
és a 3. helyezett Grátz Miklósné lett. Min-
denkinek gratulálunk!
Az eredményhirdetés után kötetlen be-
szélgetéssel folytattuk a délutánt.

Bérces Boldizsárné elnök

Szeretettel hívjuk a 
zengővárkonyi 
Szalma-Kincs-
Tárba 

A zengővárkonyi Szalma-
Kincs-Tár 
szeretettel vár 
minden kézművesség 
iránt érdeklődő gyereket 
(8 éves kortól) 
és felnőttet 
2011. június 27-30-ig 
tartó 
alkotótáborába. 
Lesz szalma és csuhéfonás, 
gyékényezés, gyöngyfűzés, origami, 
kenyérsütés, énektanulás, mesedélután 
és még sok más érdekesség. 
Bejáró és bentlakásos formában is lehet 
jelentkezni.

Érdeklődni: Tüskés Tünde
30/263-1011, tuskestunde@gmail.com

Értesítjük tisztelt 
tudósítóinkat és

hirdetőinket, hogy a
következő 

szám lapzártája az ünnepkre 
tekintettel

2011. április 26.! 
Kérjük a határidő pontos

betartását!

Felhívás!

Pereked község felhívja a valamikor 
Perekeden lakók és innen elszármazot-
tak figyelmét, hogy 2013 augusztusá-
ban kívánjuk településünk 1000 éves 
ünnepélyét megrendezni, amire min-
denkit, aki valaha Perekeden élt, szeret-
nénk meghívni. Várjuk azok jelentkezé-
sét, akikkel felvehetnénk a kapcsolatot.
Gyűjtjük archiválás céljából a régi fény-
képeket, dokumentumokat, amiket kiállí-
tási anyagként fel tudnánk használni.
Jelentkezésüket az alábbi elérhetősé-
gekre várjuk:
pereked@freemail.hu
kameraservice@gmail.com
Náj József telefonszáma:
06 30 9165 539
Takács János telefonszáma:
06 30 6986 243
Találkozzunk 2013-ban Perekeden!

Szeretettel hívunk és 
várunk minden érdeklődőt, 
2011. április 17-én 
13-17 óra között 
megrendezésre kerülő
Kézműves Húsvéti Vásárra és 
Játszóházra
a nagypalli kultúrházba.

Régi Mesterségeket Felelevenítő 
Közhasznú Egyesület

KIÁLLÍTÁS
A Mozgáskorlátozottak Helyi Egyesülete 

és Klubja tagjainak 

kreatív kézműves munkáiból 
nyílik kiállítás 

2011. április 14-én, 17 órakor 
Fülep Lajos Művelődési Központban

(Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.)

A kiállítás május 1-ig tekinthető meg. 

Mindenkit szeretettel várunk!

A fánksütőverseny díjazottjai
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Programajánló
BERKESD 
Kerékpáros rendezvény
A Berkesdi Önkormányzat által elnyert 
KEOP-6.2.0/A/09 pályázati forrásból meg-
valósításra kerülő „A kerékpáros közleke-
dés népszerűsítése Berkesd községben” 
projektjének záró rendezvényére 2011. 
május 7-én (szombaton) kerül sor. Ekkor 
kerül átadásra a megépült kerékpártáro-
ló a beszerzésre kerülő 25 db kerékpárral, 
valamint a művelődési házban felújított öl-
tözők. A záró rendezvény egész napos tar-
talmas szórakozást kínál a résztvevőknek. 
Mindenki szeretettel várunk!

HIDAS
Egészséges életmód program
Áprilisban és májusban a testi- és lelki 
egészségről tart előadást egy volt kom-
mandós, élettanácsadó, Kulcsár Attila.
Az előadássorozat részletes programja és 
időpontjai a következőek:
1. Háború a testben – életünk védelme. Az 

immunrendszer működése, résztvevői.
Április 19. Kedd 18:00.

2. Miért vagyunk egyre betegeb-
bek? Civilizációs ártalmak okai.
Április 26. Kedd 18:00.

3. Szív- és érrendszer – magas vér-
nyomás. Természetes gyógymódok.
Május 3. Kedd 18:00.

4. Az immunrendszer megerő-
sítése. Mit? Mikor? Hogyan?
Május 10. Kedd 18:00.

Helyszín: Hidas, Kossuth u. 82. (Régi is-
kola)
A szervezők mindenkit szeretettel várnak!
A belépés díjtalan!

PÉCSVÁRAD
Előzetes a Szent István Napok prog-
ramjaiból
2011. június 25. A Vár Napja
2011. július 15-16. XI. Pécsváradi Ifjúsági 
Fesztivál
2011. július 31. FA 10 alkotótábor megnyi-
tója
2011. augusztus 2. FA 10 alkotótábor mű-
vészeinek bemutatkozó kiállítása
2011. augusztus 3. Turay Ida Színház: 
Mici néni két élete (Budapest)
2011. augusztus 5. Pécsváradi Big Band 
koncert
2011. augusztus 7. Kalandok térben-idő-
ben: gyermeknap a várban
2011. augusztus 9. Veszprémi Pannon 
Várszínház: Fekete Péter című előadása
2011. augusztus 11. Alba Regia Tánccso-
port műsora (Székesfehérvár)
2011. augusztus 13. Német Nemzetiségi 
Mulatság a Szentháromság téren
2011. augusztus 16. Petőfi Színház: Indul 
a bakterház (Sopron)

2011. augusztus 19. Ünnepi Önkormány-
zati ülés – UniCum Laude koncert a vár-
ban
2011. augusztus 20. Ünnepi megemléke-
zés – koszorúzás a várban
Délután: népünnepély a Szentháromság 
téren
2011. augusztus 27. Kígyós Emlékkör ta-
lálkozója
Este jótékonysági hangverseny a katolikus 
templom javára
2011. szeptember 17. A CSÍK zenekar és 
barátainak koncertje

Landeskundliche Vorträge
4. April: Erster Weltkrieg und seine Folgen
18. April: Ungarn außerhalb der Grenze 
Die Vorlesungen finden im Kulturhaus von 
Pécsvárad (Kossuth Str. 31.) statt
Beginn: 18 Uhr
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich 

an Tímea Baumann: (0036)-30-396-95-47
Teilnahme ist kostenlos. Auch Sie sind 
herzlich erwartet!

Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Fogadónapok: április 5. 14-15 óra, áp-
rilis 21., 9-12 óra, május 3. 14-15 óra 
Kérjük, idei tagdíjaikat fogadónap-
okon szíveskedjenek befizetni! 
Vezetőségi megbeszélés: április 5. 13 órától 
Klubnapok: április 5. és május 3. Kezdés: 
15 órától

SZELLŐ
Húsvéti készülődés
Szellőért 2010 Alapítvány 2011. április 15-
én 17 órától a Művelődési Házban húsvé-
ti készülődést tart, melyen lehetőség lesz 
ajándéktárgyak és húsvéti díszek készíté-
sére. Minden érdeklődőt szívesen várunk!
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Sport

A hidasi futók I-IV korcsoportig

KÉZILABDA
Pécsvára,  utánpótlás csapat
Pécsvárad ifi – Hosszúhetény 19-26 /8-8/
Pécsvárad: Sándor – Grénus 3, 
Szemmelrock, Farkas 2, Gyenis Patrícia 
3, Gyenis Alexandra 5, Brand 1. Csere: 
Gebhardt (K), Bajorics 1, Puska, Werb, 
Lukács, Nagy E. 4, Arnold.
Remek első félidő, másodikban kapitális 
hibákat követtünk el, amit könyörtelenül 
kihasznált ellenfelünk.
Komló – Pécsvárad ifi 21 – 34 /10-16/
Pécsvárad: Sándor – Grénus 5, 
Szemmelrock 7, Nagy E. 3, Gyenis Patrícia 
5, Gyenis Alexandra 4, Brand 2. Csere: 
Gebhardt, Péter (K), Farkas 2, Arnold 1, 
Nagy Nóra 1, Werb 4, Lukács
Minden siker az önbecsülésünket növeli. A 
győzelmek tovább érlelik ezt a közösséget.
Pécsvárad ifi – Siklós 28 – 41 /11-21/
Pécsvárad: Péter – Grénus 1, 
Szemmelrock 8, Nagy Evelin 1, Gyenis 
Patrícia 1, Gyenis Alexandra 10, Brand 4. 
Csere: Sándor – Gebhardt (K), Farkas 1, 
Puska, Werb 2, Lukács, Nagy Nóra
Csapatépítés években mérhető folyamat, 
ezt bizonyította ellenfelünk, míg mi az út 
közepén járunk.
Országos Serdülő Bajnokság
Nagykanizsa – Pécsvárad 8 – 25 /4-12/
Pécsvárad: Péter – Grénus 6, Szemmelrock 
4, Farkas 2, Gyenis P. 1, Nagy E. 7, Brand 
2. Csere: Sándor – Gebhardt (K), Puska, 
Werb 2, Lukács
Pécsvárad – Marcali 24 – 17 /11-6/
Pécsvárad: Péter – Lukács, Szemmelrock 
1, Farkas 3, Gyenis Patrícia 4, Gyenis 
Alexandra 10, Brand 1
Csere: Sándor – Gebhardt (K), Puska, Kis 
Radó 1, Werb 4, Istókovics
Nagyon összeszedetten, koncentráltan 
kézilabdáztunk. Végjátékban egyéni 
hibáink után feljött a Marcali.
Pécsvárad – UKSE Szekszárd 34 – 21 
/21-9/
Pécsvárad: Gebhardt – Lukács 5, 
Szemmelrock 5, Farkas 6, Gyenis Patrícia 
3, Gyenis Alexandra 4, Brand 4. Csere: 
Sándor – Péter (K), Puska 3, Kis Radó, 
Werb 4, Nagy E. 
Küzdelmes mérkőzésen nem jó játékkal, 
de hatalmas szívvel és akarattal, valamint 
szurkolóink hathatós támogatásával 
sikerült győznünk, ezért ezt a sikert nekik 
ajánlom.
Szekszárdi FGKC – Pécsvárad 28 – 34 
/12-14/
Pécsvárad: Siska – Lukács, Werb 8, 
Farkas 3, Gyenis Patrícia 6, Gyenis 
Alexandra 11, Brand 6. Csere: Péter – 
Sándor (K), Puska, Istókovics
Mindenki azt játszotta, amit kell, és amivel 
legtöbbet segít az együttesen. Ez a helyes 
út, ezen kell járnunk ahhoz, hogy céljainkat 
elérjük.
Tornát nyert U13 csapatunk
Marcaliban nemzetközi leány kézilabda 
tornát rendeztek Helvécia Kupa néven. 
Pécsváradi eredmények:
Pécsvárad – HRK Kosaca (montenegrói): 

14 – 17; Pécsvárad – Marcali: 18 – 13; 
Pécsvárad – Siófok: 37 - 7
Csapat tagjai:
Sándor Henrietta, Lieber Krisztina, Virágos 
Kitti, Grénus Gréta, Farkas Bianka, Gyenis 
Patrícia, Werb Edina, Kozsán Vivien, Péter 
Szabó Lívia, Istókovics Laura, Nagypál 
Andrea, Puska Zsófi, Siska Santen
A torna legjobb kapusa címet Sándor 
Henrietta kapta.

ERIMA Országos Kézilabda 
Gyermekbajnokság
Az ERIMA Országos Kézilabda 
Gyermekbajnokságon A Mecseknádasdi 
Liszt Ferenc ÁMK csapata bejutott az 
országos elődöntőbe. A 2011. március 
19-én Dorogon megrendezésre kerülő 
elődöntőn az ország 16 legjobb csapata 
között 11. helyen végzett csapat tagjai: 
Werb Edina, Grénus Gréta, Blidár 
Henrietta, Kozsán Vivien, Gyenis Patrícia, 
Ruppert Blanka, Gyenis Zsanett, Gyenis 
Dorka, Teimel Sabine, Nagypál Andrea, 
Sándor Henrietta, Farkas Bianka, Puska 
Zsófia, Istókovics Laura. Voltak. Felkészítő 
tanárok: Gúnya Ferenc és Kófiás Endre.

Diákolimpia
A Diákolimpia Kézilabda IV. korcsoport 
megyei döntőjét 2011. március 21-én 
Mecseknádasd rendezte. A Liszt Ferenc 
ÁMK csapata a megye 7 csapata között 
első helyen végzett, így továbbjutott az 
országos elődöntőbe, melyet idén Vas 
megye szervez. 
A csapat tagjai: Werb Edina, Grénus Gréta, 
Gebhardt Laura, Blidár Henrietta, Kozsán 
Vivien, Gyenis Patrícia, Teimel Sabine, 
Ruppert Blanka, Gyenis Zsanett, Gyenis 
Dorka, Kaiser Laura, Berkecz Martina 
voltak. Felkészítő tanárok: Gúnya Ferenc 
és Kófiás Endre.

SAKK
Kodolányi-kupa, Pécsvárad
Eredmények: Alsó tagozat - 1. Kopa 
Bence, 2. Feil Marcell, 3. Kovács Bálint
Felső tagozat: 1. Poller András, 2. Poller 
Péter, 3. Pataki Dávid

Diákolimpia
Az országos egyéni diák sakkolimpia 
Baranya megyei döntőjén, március 12-
én Pécsett, Poller András 7. b osztályos 
tanuló II. helyezést ért el, Poller Péter 
5. B osztályos tanuló 7. helyezett lett. 
Gratulálunk a fiúknak a szép sikerhez!

ATLÉTIKA
Hidasi atléták „ezüstcsapata”
Március 23-án tartották a mezei futó 
diákolimpia körzeti versenyét a pécsi 
Árpád Fejedelem iskola udvarán. 
Hidasról 5 korosztály indult, minden 
csapat 2. helyen végzett korcsoportjában 
a városkörnyéki iskolák futamában. 
Egyéniben a 20 versenyző 4 érmet 
szerzett (Ambrusics Zsolt arany, Fényes 
Lehel ezüst, Fényes Fruzsina és Csobot 

Vivien pedig bronzérmes lett) és további 
11 hidasi diák ért célba a legjobb 10 között 
saját, 25-30 fős futamában.
A korosztályos „ezüstcsapatok” közös 
képen szerepelnek. Az első sorban balról 
Ömböli, Ambrusics, Orsós D., Fényes 
L., Forray, László B. A  második sorban 
Varga C., Varga I., Csobot V., Nyul, Nagy 
D. A hátsó sorban Fényes F., Kapronczai 
, Schäffer, Simonics, Csobot A., Orsós A., 
Biszak és Loósz.

DIÁKSPORT
Iskolai sporteredmények Hidason
A tél végén az iskolai bajnokságok közül 
az asztaliteniszé és sakké volt a főszerep 
Hidason. Pingpongban „Barna Viktor 
kupát” rendeztek, ami a 22-szeres vb-
címével legsikeresebbnek számító magyar 
asztaliteniszezőnek állított emléket. A 
fiúk mezőnyében László Attila (6.o) lett a 
bajnok Feleki Patrik (8.o) és Benkő Dávid 
(3.o) előtt, a lányoknál Horváth Viktória 
(8.o) nyerte az aranyérmet Schäffer Éva 
(8.o) és Kapronczai Ágnes (8.o) előtt.
Sakkban a hetedikesek vitték a prímet, a 
„Sulimester kupát” Takács Máté vihette 
haza, megelőzve két osztálytársát, 
László Tamást és Lovász Mátét. 
Gratulálunk mindannyiuknak a dobogós 
helyezésekhez!
A tavasz további sportprogramja: 
április 1-jén „Játék tanárok nélkül” nevű 
sportvetélkedő lesz a gyerekeknek, majd 
következik a foci és kézilabda házikupa. 
Iskolán kívül a 3-4.osztályosok labdarúgó 
csapata a körzeti 1.hely után veretlenül 
bejutott a városi fordulóba, amit Pécsett 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
tornatermében rendeznek. A csapat 
felkészítő tanára Daradics Tibor.
Április első napja idén is a diákok napja 
lesz a suliban, ami a fejlesztő játékokról, 
„kötetlen” tanulásról, mozgásról szól. 
Ennek műsorát a tantestület minden évben 
egyezteti a Diákönkormányzat tagjaival, 
vagyis a tanulókkal, hiszen értük és nekik 
szól ez a nap is.

www.zengovidek.hu
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Hirdetések

SZALMALEKVÁR 
FESZTIVÁL
Zengővárkony 2011. április 16. 
Virágszombat

Program:

10.00      Szakvezetés a SZALMA-
KINCS-TÁR-ban

11.00      Kézműves foglalkozások, népi 
játékok

13.00      Lepénykóstolás

Egész nap (10.00-18.00) a Szalmamúzeum 
előtt:

Házi lekvárok, savanyúságok, dió és 
egyéb helyi termékek

bemutatója és vására, Zengővárkony és a 
Mecsekvidék mézei

SZALMA-KINCS-TÁR Muzeális 
Gyűjtemény

Tizenhét ország szalmafonó művészete.

Kultikus, használati és dísztárgyak. 

Technikák, eszközök, szerszámok.

Nyitva tartás: 10.00-18.00 (szünnap: 
szerda)

A Húsvétot megelőző Nagyhét idén is moz-
galmasnak igérkezik a Míves Tojás Múze-
um házatáján Zengővárkonyban. Erős kö-
tődés a hagyomány mindannyiunk számá-
ra, így ha Húsvétra gondolunk, képzele-
tünkben rögtön megjelenik a hímestojás, s 
talán már sokak képzeletében a Míves To-
jás Múzeum képe is, ahol a díszített tojá-
sokból a legtöbbet és a legszebbeket talál-
hatjuk. A múzeumban nemcsak megcso-
dálhatjuk a díszített tojások remekeit, ha-
nem segítő, szakértő kezek irányításával 
magunk is elkészíthetjük az ünnepi asztal-
ra vagy ajándékozásra szánt hímeseket. 
Aki a könnyebb utat választja, az értéke-
sítésre szánt szebbnél szebb darabokból 
válogathat.
A visszatérő látogatók a múzeum kelle-
mes látványt nyújtó, áttekintő képe után, 
az egyes tárlókhoz közelitve, a műtárgyak 
egyenkénti tanulmányozásával jutnak új 
élményekhez, hiszen a több mint kétezer 
kiállított alkotás többségének/mindegyi-

kének megismeréséhez egy-két látogatás 
kevésnek bizonyul.
Az ünnepi program hagyományosan az If-
júsági Tojásfestő versennyel kezdődik 
Virágvasárnapon, április 17-én 13.30 óra-
kor, a múzeum megnyitásának 11. évfor-
dulójára is emlékezve. 
A Nagyhéten április 18-22. között tojásdí-
szítő bemutatók lesznek naponta 10-től 17 
óráig, ezen belül hétfőtől szerdáig a tojás-
patkolás művészetével is ismerkedhe-
tünk. Idén is működik majd a „Hímestojás 
Szeretteinknek” elnevezésű ajándékké-
szítő program, melynek során ki-ki maga 
is munkához láthat. 
Húsvét héfőn délelött fél 10-kor  kezdő-
dő istentiszteletre népviseletbe öltözve vo-
nul a Zengővárkonyi Népiegyüttes és 
délután 15 órakor „Húsvéti locsoló”-cí-
mű néptáncos műsorával a Míves To-
jás  Múzeum előtt köszönti az idelátoga-
tókat. Húsvéthétfő délutánján helybé-
li óvodások, iskolások locsolóversekkel és 
népitánccal szórakoztatják a látogatókat.
A Míves Tojás Múzeum az év minden nap-
ján, így Húsvét időszakában is (igény sze-
rint meghosszabított nyitvatartási idővel) 
szeretettel fogad minden érdeklődőt, vár-
ja látogatóit!
Hasznos tudnivalók:
www.tojasmuzeum.ini.hu
tojas@museum.hu
tel: 00-36-72-466-605
fax: 00-36-72-566-012
nyitvatartás: minden nap 10-18 óráig, 
szünnap szerda (Nagyhét kivételével) 
Csoportoknak előzetes telefonos bejelent-
kezését kérjük!

Tavaszköszöntő Húsvét

Krisztus-keresés Kékesden
Létezik egy ősi magyar népszokás: Hús-
vét hajnalán Krisztus urunk keresése. 
A Kékesdi Szent Mihály Kolping Csa-
lád meghívta Kékesdre ennek a gyönyö-
rű szokásnak a „legavatottabb” ismerő-
jét: Jáki Sándor Teodóz bencés szerze-
tes atyát, aki kántorunknak és a hívek-
nek betanította az énekeket és a teljes 
liturgiát.
Kékesden közadakozásból, családok 
anyagi erőfeszítéséből több keresztet 
felújítottak. Most kereszttől keresztig jár-
va, imádkozva és énekelve kereshetjük 
Jézus Krisztus Urunkat, együtt éljük át 
Krisztus Urunk szenvedését, sírba téte-
lét és ünnepeljük dicsőséges feltámadá-
sát.

Szeretettel várunk mindenkit! Találkozó 
Húsvét hajnalán, fél hatkor  a Kékesdi 
Templomnál. Jelenlétünkkel együtt ta-
núskodjunk Krisztus feltámadásáról!
A szertartást szentmisével zárjuk, amit 
prézesünk, Antal Géza apátplébános úr 
mutat be.

Magyarországi Németek 
Országos Borversenye

Ünnepélyes eredményhirdetés 
és bál

Mecseknádasd, Sportcsarnok
2011. április 9. 18 óra
Zene: Stefans Kapelle

Információ:0630-378-3741


