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Április 16-án Mecseknádasdra látogatott Heinek Ottó, a Ma-
gyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, Dr. 
Christoph Bergner, a  német Bundestag képviselője, a hatá-
ron túli német kisebbségekért felelős államtitkár, Maria Therese 
Müller, a Német Szövetségi Belügyminisztérium határon túli né-
met kisebbségekért felelős főosztályának vezetője és Schubert 
Olivia, az MNOÖ hivatalvezetője. A delegációt Szigriszt János, 
az MNOÖ tagja, Kraszné Auth Szilvia, a helyi Német Kisebbségi 
Önkormányzat vezetője és a helyi KNÖ tagjai fogadták.
A vendégek   először a Gondozási Központba látogattak el,  
ahol  Müller Jenőné,  az intézmény vezetője tájékoztatást adott 
a Mecseknádasdon  biztosított   szociális szolgáltatásokról és 
köszönetet mondott azért a jelentős anyagi támogatásért, ame-
lyet  az intézmény már kezdettől fogva  élvezhet különféle pro-
jektek révén, mint például az idősek szállítására alkalmas Ford 
Transit mikrobusz vásárlása, a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás bővítésének lehetősége a kistérség településein, vala-
mint a  „nagyinet” program, amely számítógéppel ismertette meg 
lakóinkat. E projektek megvalósulása nagyban elősegítette a 
Gondozási  Központ  szakmai sikereit és az ellátottak  életminő-
ségének   javítását. 
Ezt követően a Mesterségek Házában csodálhatták meg a ven-
dégek  Dechandt Antal képzőművészeti kiállítását, ahol a Német 
Kisebbségi Önkormányzat tagjaival  finom nádasdi bor  és  kif-
li mellett kötetlen beszélgetéssel zárult a rövid villámlátogatás.

Magasrangú vendégek 
Mecseknádasdon Nagypallon áprilisban mindig különösen nagy nyüzsgés, készü-

lődés látható a Pince Galéria háza táján. Nem volt ez másképp 
ez évben sem, sőt egy kicsit talán fokozottabb izgalommal vár-
tuk ezt a napot.
10 éve nyitotta meg első alkalommal kapuit a tárlat, melyről ak-
kor talán senki sem gondolta, hogy a minden évben megújuló ki-
állítás hírneve nemcsak községünk, de a kistérségen túl a me-
gye határait is átlépi.
Frouke és Eddy határtalan fantáziájának köszönhetően mindig 
más és más megközelítésből ismerhettük meg a művészek mon-
danivalóját és a kézművesek munkáját, természetesen Eddy 
csodálatos fotóival színesítve. 
A jubileumi ünnepség alkalmából találkozhattunk az elmúlt tíz év 
művészeivel, kézműveseivel - azokkal az „Arcok”-kal, akik éven-
te megtöltötték alkotásaikkal a galériát.
Sajnos, az idei év pontos, mindenre kiterjedő forgatókönyvét az 
egész napos eső átrendezte, de a lelkes közönséget nem tud-
ta otthon tartani. A megnyitó ünnepséget a kultúrházban tartot-
tuk meg. 
A kiállítást ez évben is Grátz Erika polgármester nyitotta meg, 
majd dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad polgármestere és Hegyi Zsu-
zsanna, a Magyar Turizmus Zrt. Dél-dunántúli Marketing Igazga-
tóságának vezetője is köszöntötte a holland házaspárt. A jó han-
gulatról Benkő László és zenekara valamint a Békés megyei Bé-
kés Banda gondoskodott. Felléptek a helyi óvodások és iskolá-
sok, valamint a Zengővárkonyi Hagyományőrző Népi Együttes. A 
gyermekek hajtogatott lufit kaptak, a bátrabbak arcfestést kérhet-
tek. A megnyitó ünnepség után megtekinthettük a kiállítást, ahol 
finom holland sajtok és édességek, valamint nagypalli lepény és 
kuglóf várta a vendégeket, majd a NaNe egyesület tagjai által el-
készített babgulyást fogyaszthatták el a vendégek a házigazdák 
csodálatos belső udvarában. Az ünnepség jó hangulatát még a 
rossz idő sem tudta elmosni, hiszen Frouke és Eddy olyan szere-
tettel veszi körbe a barátait, olyan kisugárzást gyakorolnak a kör-
nyezetükre, ami elfeledtette a hűvös idő esőcseppjeit és minden-
kinek mosolyt csalt az arcára.
A kiállítás megtekinthető szerda kivételével mindennap 13.00-
17.00 között – október végéig.
Információ: www.pincegaleria.hu

Pince Galéria megnyitó Nagypallban

www.zengovidek.hu
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Nyertesek a III. tengely II. körében
A Zengő-Duna Egyesület elnöksége 2011. 
április 12-én és 2011. április 15-én rang-
sorolta az ÚMVP által meghirdetett III. 
tengelyes 2. kör alábbi jogcímei esetén. 
A beérkezett 81 db pályázatból 30 pályá-
zat nyert támogatást vidékfejlesztési for-
rásból. Az elutasított pályázatok főként a 
formai, tartalmi okok, jogszabályi értelme-
zések miatt, illetve a minimum pontszám 
el nem érése miatt kerültek elutasításra. 
Mikrovállalkozás fejlesztésére 197 millió, 
falufejlesztésre 83 millió a védett épületek 
felújítására 27 millió forintot, míg a turiszti-
kai fejlesztésekben igényelt 41 millió forint 
osztottak szét ebben a körben.
A nyertesek a következők:
Turisztikai tevékenységek ösztönzése 
jogcím:
Kincses Miklós Imre – Töttös, Mándy 
Lórándné – Hímesháza
Vidéki örökség jogcím:  
Görcsönydoboka Község Önkormányza-
ta, Véménd Község Önkormányzat, Bab-
arc Község Önkormányzata
Falumegújítás és fejlesztés jogcím:
Véménd Község Önkormányzata, 
Dunaszekcsőért Alapítvány, Kölked Köz-
ség Önkormányzata, Szellő Község Ön-
kormányzata, Palotabozsoki Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, Szederkény Község 
Önkormányzata, Szederkényi Német Ki-
sebbségi Önkormányzat, Nagynyárád- 
Grossnarad Magyar- Német Baráti Egye-
sület, Kátoly Község Önkormányzata.
Gratulálunk a nyerteseknek!

HVS felülvizsgálat 
IH, MVH és HACS egyeztetésen elfoga-
dott célkitűzések
A 2011. április 19-én Budapesten tartott 
IH, MVH és HACS egyeztetésen elfoga-
dott célkitűzéseket és hozzátartozó célte-
rületeket itt olvashatják. A 10 célterületben 
megfogalmazott fejlesztésekre lesz mód-
juk pályázatot benyújtani a Leader rende-
let és Pályázati felhívás megjelenését kö-
vetően, melynek várható időpontja 2011. 
május közepe.
A. célkitűzés: Népességmegtartás
1.) Mikrotérségi központok megújítása és 
fejlesztése
B. célkitűzés: Turizmusfejlesztés

Zengő-Duna Egyesület 1.) Szolgáltatások fejlesztése a falusi- és 
ökoturizmus terén
C. célkitűzés: Gazdaságfejlesztés
1.) Régi mesterségek felelevenítése
2.) Vállalkozók eszközellátásnak javítása
3.) Helyi vállalkozók létesítmény- támoga-
tása
4.) Közbiztonság javítása a térségben
D. célkitűzés: Közösségfejlesztés
1.) Civil szervezetek eszközellásátásnak 
és marketing tevékenységének javítása
2.) Szabadidős és hagyományőrző ren-
dezvények
E. célkitűzés: Szolgáltatásfejlesztés
1.) A települési identitás erősítése
G. célkitűzés: Környezeti fenntartható-
ság
1.) Településkép és a lakossági közérzet 
javítása

„LEADER-szerűség” az intézkedések, 
projekt javaslatok vonatkozásában
A LEADER francia eredetű mozaikszó. A 
Liaison Entre Actions pour le Development 
de’Economie Rurale meghatározás rövi-
dítéseként jött létre, jelentése: közössé-
gi kezdeményezés a vidék gazdasági fej-
lesztéséért. A program 1991 óta létezik. 
A LEADER program az Európai Unió kö-
zösségi kezdeményezéseként kezdődött, 
majd a 2007-2013. programozási idő-
szakban került az Európai Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Alap támogatása-
inak körébe. Alapvető eltérés a LEADER 
és a horizontálisan meghirdetett egyéb 
(EMVA, ERFA, ESZA) intézkedések kö-
zött, hogy a LEADER lényege a végrehaj-
tás „LEADER-szerűsége” és a helyi, tér-
ségi jellegzetességekhez való szoros kap-
csolódás. A más pályázati programoktól 
való el-, illetve lehatárolást is e két jellem-
ző biztosítja. A LEADER lényege a vidék-
fejlesztésre irányuló intézkedések közötti 
kapcsolódások megteremtése. A LEADER 
módszere elősegíti, hogy a vidéki területek 
új módokat találjanak versenyképességük 
elérésére vagy fenntartására, a lehető leg-
jobban használják ki a javaikat, és választ 
találjanak az előttük álló kihívásokra.
A LEADER program a társadalmi-gazda-
sági szereplők együttműködését ösztönzi 
az olyan javak és szolgáltatások létrejöt-
te, fejlesztése érdekében, amelyek a lehe-
tő legnagyobb hozzáadott értéket biztosít-
ják a vidéki területeken.
A LEADER alapelvek: 
1. térségi jellegzetességeken alapuló he-

lyi fejlesztési stratégia
2. a helyi fejlesztési stratégia alkotása és 

végrehajtása helyi kezdeményezés-
ként

3. helyi akciócsoportok
4. integrált, több szektorra kiterjedő intéz-

kedések,
5. innováció,
6. hálózatosodás,
7. együttműködés
Az a pályázó, aki LEADER projektet sze-
retne megvalósítani, élhet a LEADER 

A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társu-
lás Tanácsa 2011. április 20-án megtar-
tott ülésén a következő napirendeket tár-
gyalta:
• A Tanács egyhangúlag elfogadta a Tár-
sulás 2010-es évi költségvetési beszámo-
lóját.
• Megtörtént a 2012-es évi MÁV és Volán 
menetrend egyeztetés a KTI Közlekedés-
szervezési Iroda munkatársaival.
• Tájékoztató hangzott el az Áldozat segí-
tő szolgáltatás fejlesztéséről, amely kistér-
ségünkben is megvalósuló program. Ha 
valamilyen bűncselekmény éri az állam-
polgárokat, és következményei is vannak 
(pl.8 napon túl gyógyuló sérülés, létfenn-
tartást veszélyeztető, hátrányos helyzetbe 
kerülés) segítségért fordulhatnak a szolgá-
lathoz. Bővebb információt, elérhetőséget 
a települések hirdetőtábláin és az Önkor-
mányzatoknál kaphatnak.
• A Társulás ebben az évben is szeretné 
megtartani az elmúlt évben először Erzsé-
beten megtartott, nagysikerű KistérParty 
rendezvényét. Keressük a pályázati lehe-
tőséget illetve a házigazdát, azt a telepü-
lést ahol idén megrendezésre kerülhetne. 

Egyéb híreink:
• Kistérségünkben 2011. április elejétől 
megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés, 
minden településre kikerültek a hulladék-
gyűjtő edények. A három edénybe külön-
külön üveget, papírt és műanyagot lehet 
bedobni. Reméljük, egyre többen használ-
ják majd, mert a szelektív  hulladékgyűj-
téssel környezetünket kíméljük!
• A kistérség munkaszervezete Uniós pá-
lyázatot nyújtott be a „Fiatalok lendület-
ben” program keretében, ami azt jelenti, 
hogy sikeres elbírálás esetén házigazda-
ként Nemzetközi Ifjúsági Találkozót szer-
vezhetünk 3 ország fiatal küldöttei részé-
re. A találkozó témája „Együtt a környeze-
tért” lesz.

Pécsváradi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
Tanácsa

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSADÁS PÉCSVÁRADON
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei szervezete 

(7621 Pécs, Apácza u. 15. / Tel.: 72/211-299)

INGYENES
fogyasztóvédelmi tanácsadást tart

a Pécsváradi Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácstermében
minden hónap második keddjén, 10-14 óra között.

Forduljanak bizalommal a kereskedelmi, vendéglátó, közüzemi és egyéb 
szolgáltatások kapcsán felmerülő kérdéseikkel,
problémáikkal az ott jelenlévő munkatársakhoz.

A fenti időpontban a 30/585-3306 mobilszámon is információt nyújtunk.
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módszer minden előnyével, de vállal-
nia kell az ezzel járó alapvető speciális 
kötelezettségeket is, amelyek a projekt 
„LEADER-szerűségére” vonatkoznak.
A „LEADER-szerűség” alább ismertetett 
feltételei levezethetőek a LEADER alapel-
vekből. Legalább 4 kritérium teljesítése kö-
telezően szükséges ahhoz, hogy egy pro-
jekt javaslat LEADER projekt javaslatnak 
legyen tekinthető (illetve, egy LEADER 
HVS intézkedés „LEADER-szerű” legyen). 

LEADER pályázat beadásának feltéte-
le – Projekt adatlap 
Az ügyfél a pályázat beadása előtt köte-
les beadni projekt javaslatát a Zengő-Du-
na Egyesület Helyi Bíráló Bizottságához, 
mely döntést hoz a későbbiekben pályáza-
tot benyújtani kívánó ügyfelek által benyúj-
tott Projekt adatlapban foglaltak HVS-hez 
való illeszkedéséről. 
A Zengő-Duna Egyesület a honlapján ez-
zel kapcsolatban folyamatos tájékoztatást 
nyújt, valamint legalább egy, a HACS te-
rületét átfogó tájékoztató fórumot tart a 60 
napos felkészülési időszakban. 
A projekt javaslat az IH által rendszeresí-
tett „Projekt adatlap” elnevezésű forma-
nyomtatványon nyújtható be a Zengő-Du-
na Egyesülethez. A formanyomtatvány 
használata kötelező, amely projekt javas-
latot nem a formanyomtatványon nyújtják 
be, az elutasításra kerül. 
A hiányosan, vagy hibásan benyújtott Pro-
jekt adatlap javítására, illetve kiegészíté-
sére a HACS szólítja fel az ügyfelet postai 
vagy elektronikus úton a benyújtást köve-
tően három munkanapon belül. 
A Projekt adatlapot az ügyfél postai úton, 
vagy személyesen, átadás-átvételi forma-
nyomtatvány együttes aláírásával nyújt-
hatja be a Zengő-Duna Egyesülethez leg-
később a pályázati időszak első napját 
megelőző 25. napig.
A projekt adatlap tartalma: 
- pályázó neve, 
- jogállása, 
- a pályázat tárgya, 
- rövid leírása, 
- hozzávetőleges költségbecslés, 
- HVS-hez való illeszkedésének indoklása 
és hivatkozási pontok megjelölése. 
A munkaszervezet köteles a HBB ülés idő-
pontját, helyszínét és napirendjét nyilvá-
nosságra hozni a HACS honlapján. 
A HBB elnöknek a 60 napos felkészülési 
idő alatt – a jogcímrendelet megjelenésé-
től számítva a pályázat benyújtási időszak 
első napjáig - legalább 2 ülést kell össze-
hívnia. 
- A HBB első ülése: A HBB köteles első 
ülését a pályázat előkészítésére rendelke-
zésre álló, a vonatkozó jogcímrendelet ha-
tályba lépését követő időszak első 20 nap-
ján belül megtartani. 

- Az utolsó HBB ülés: Az utolsó HBB ülést 
legkésőbb a pályázat benyújtási időszak 
első napját megelőző 20. napon kell meg-
tartani. 
A döntésről minden esetben a döntést kö-
vető 5. napig postai úton és a hivatalos 
formanyomtatvány szkennelt változatának 
elektronikus továbbításával (amennyiben 
az ügyfél rendelkezik elektronikus posta-
fiókkal) a munkaszervezet tájékoztatja az 
ügyfelet. Amennyiben az ügyfél elutasító 
nyilatkozatot kap, úgy jogosult arra, hogy 
átdolgozott formában ismételten benyújt-
sa Projekt adatlapját a HACS munkaszer-
vezetéhez a HBB-hez címezve az utolsó 
HBB ülést megelőző 5. napig. 
A HBB által kiadott döntését és indok-
lását tartalmazó okirat az ügyfél ál-
tal benyújtandó LEADER pályázat nem 
hiánypótoltatható kötelező melléklete, 
amelynek csatolásáért az ügyfél a felelős. 
Az ügyfél a HBB döntése ellen a döntés 
kézhezvételét követő 5 napon belül felül-
vizsgálati indítvánnyal élhet, amelyet a 
HACS jogi személyiségű szervének leg-
főbb szervéhez (taggyűlés, közgyűlés) kell 
benyújtania. A HACS köteles összehívni a 
legfőbb döntéshozó szervét az utolsó HBB 
ülést követő 15. napra, amikor a legfőbb 
szerv a létesítő okirata szerinti szavazati 
aránnyal dönt a felülvizsgálati indítványok-
ról.

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

Új raktár, korszerű feltételek

A Mecsek teakeverékek iránti kereslet nö-
vekedése, illetve a Mecsek-Drog Kft. tevé-
kenységének kiterjesztése, a termékpalet-
ta szélesítése megkövetelte az üzem bő-
vítését, elsősorban a raktározás és az áru-
kiadás korszerűsítését. Emellett a két kü-
lönálló épületrész használata során jo-
gos igényként merült fel az egybeépítés. 
Így jött a gondolat, hogy az összeépítés-
sel alakítsák ki a korszerű raktárt és áruki-
adót. A beruházást 2010 februárjában ter-
vezték el, 2010. augusztus elején kezdő-
dött és 4 hónap alatt be is fejeződött. En-
nek eredményeként ma a teaüzem újra a 
legkorszerűbb feltételek mellett működhet. 
Mind a szállítás, mind a raktározás, és így 
a gyártás is hatékonyabb az új épületrész 
átadása óta.
Az Európai Unió 50 %-os támogatása le-
hetővé tette, hogy a beruházás gyorsan, 
egy ütemben valósuljon meg, és, hogy a 
végeredmény megfeleljen legnagyobb mi-
nőségi elvárásoknak is. Valamint ennek 
köszönhető, hogy az itt dolgozók létszá-
mát még átmenetileg sem kellett csökken-
tenünk, a gyártás zavartalanul folyhatott, 
nem merültek fel likviditási gondok a cég-
nél.
A közeljövőben hasonló, nagyobb lélegze-
tű beruházást nem terveznek, az új lehe-
tőségek (nagyobb raktárhelyiség, korszerű 
szállítmányozás) maximálisan kihasználá-
sára törekednek, az ebből adódó nyeresé-
get pedig visszaforgatják. Terveik és remé-
nyeik szerint a vállalkozás a továbbiakban 
is lassan, de biztosan növekedni fog.
A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Dél-Dunántúli Operatív Program keretén 
belül valósult meg.
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MECSEKNÁDASD 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat éves beszámolója 
Március 31-én tartotta a Mecseknádasdi 
Szociális Gondozási Központ Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szolgálata az éves 
beszámoló konferenciáját a Szolgálat jel-
zőrendszerének tagjai részére. A konfe-
rencián a Szolgálat által ellátott települé-
sekről a védőnők, házi- és gyermekorvos-
ok, pedagógusok, települések jegyzői, és 
egy település polgármestere is részt vett. 
A beszámolót követően az igazolatlan is-
kolai hiányzások és az ezzel kapcsolatos 
feladatok, megoldási lehetőségek kerültek 
szóba. A 2006 óta  minden évben megren-
dezett konferenciák közül az idén köszönt-
hettük a legtöbb résztvevőt. Köszönjük ak-
tív részvételüket!
A Szolgálat szervezésében a mecsek-
nádasdi általános iskolából 40 gyerek lát-
hatta április 16-án az újonnan megnyitott 
Bóbita Bábszínházban az Aladin és a bű-
vös lámpa c. előadás főpróbáját, melyet 
Vas-Zoltán Iván rendezett. Rendező urat 
a színjátszó táborban résztvevő gyerekek 
már jól ismerték. 

Schmieder Valéria

ERZSÉBET
Temető körbekerítése - másképp
A temető köré újabb kerítés került  - emiatt 
sokan kerestek meg, számonkérve, hogy 
miért van a felső út lezárva. A bekerített 
terület magántulajdon, azon hivatalosan 
nincs út. A tulajdonos jogosan keríti körbe, 
viszont nyitni fog egy nagykaput, ahol  a 
közlekedés továbbra is megengedett, az-
zal a a kéréssel, hogy mindig zárják vissza 
használat után. 
Megjegyezném, hogy ezek a földek, terü-
letek az itt élő erzsébeti embereké voltak, 
ők adták el, hát bizony sajnos így jártunk! 
Szerencse hogy az új tulajdonos megértő, 
és míg birtoka és magántulajdona nem ká-
rosodik, engedi, hogy a temető felülről, a 
régi útról is megközelíthető legyen. Meg-
értését köszönjük!
 
Faluszépítés
Sajnos, idén a közmunka-program nem 
kedvez az önkormányzatoknak. Tudjuk, 
hogy a falu rendjét és tisztaságát a köz-
munkásoknak köszönhettük az elmúlt idő-
ben. 
Hogy településünk folyamatos karbantar-
tását biztosítsuk, úgynevezett „kisköny-
ves” foglalkoztatást vezettünk be. Ez bi-
zony plusz költség a falu önkormányza-
tának, ezért aki teheti, kérjük, hogy saját 
háza körül nyírja  a füvet. Segítségüket 
előre is köszönjük!
Reméljük, hogy később több lehetőség 
lesz közmunkások, munkanélküliek foglal-

koztatására. Jelenleg 1 fő dolgozik 4 órá-
ban, 2 fő pedig alkalomszerűen. Ők min-
den igyekezetükkel azon vannak, hogy a 
falukép tiszta és rendezett legyen.

ÓFALU
Útfelújítás        
A csapadékos időjárás és a nagy súlyú au-
tók közlekedése miatt a 2006-ban épített 
kőszórásos út szinte járhatatlanná vált a 
szennyvíztisztító telephez.  Önkormányza-
tunknak március végén két hét alatt sike-
rült felújítani. 

SZILÁGY
Születésnapi köszöntő
90. születésnapja alkalmával köszönthet-
tük április 10-én Kaszásné Stiefel Teri né-
nit. A Szilágyi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat virággal, illetve a Pécsi Rádió Né-
met Műsorában elhangzott köszöntővel és 
verssel tette ezt:
„Beten heisst: über dem Alltag schweben, 
und alles, was schwer ist, mit kühnem 
Schwung in eine höhere Sphäre heben, 
zum Himmel empor aus der Niederung. 
Und von der Seele, die so sich 
erhoben,  schwindet die Sorge, fällt ab der 
Schmerz. Eine himmlische Ruhe senkt 
sich von oben, eine lautlose Antwort, ins 
gläubige Herz.”

Kívánjuk, hogy még sok-sok évet tölthes-
sen erőben, egészségben szerettei között!
Szilágyi Német Kisebbségi Önkormányzat

NAGYPALL
Szemétszüret
Községünk ez évben is csatlakozott az 
országos szemétszüret akcióhoz. A köz-
munkások közreműködésével április 
21-én megtisztítottuk a Pécsvárad és a 
Fazekasboda felé vezető utak melletti te-
rületeket. Sajnos, sok állampolgárnak még 
mindig egyszerűbb az utak mellett zsákok-
ban elhelyezni a szemetet, valamint az au-
tóból kidobni az elfogyasztott étel,- ital tar-
tókat, dobozokat.
Önkormányzatunk évente több alkalom-
mal megtisztítja ezeket a területeket, de 
egy hét eltelik és már újabb zsákokat, do-
bozokat, üvegeket találunk.

PÉCSVÁRAD
„Építő közösségek”
A Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Vá-
rosi Művelődési Központja a TÁMOP 
-3.2.3/09/2 „Építő közösségek” – közmű-
velődési intézmények az egész életen át 
tartó tanulásért pályázatán 26.376.097 fo-
rintot nyert. A „Vár a SIKEr Pécsváradon 
(Segítség+Információ+Kreativítás=Eredm
ény)”  projekt célja az intézményben új ta-
nulási formák alkalmazása gyermek- és if-
júsági korosztály illetve hátrányos helyze-
tű csoportok számára, emelve ezzel a lá-
togatottságot, növelve a formális okta-
tás hatékonyságát. Ennek során az intéz-
ményben többek között sakk és képzőmű-
vészeti tehetséggondozáson, esélyórá-
kon, kiskönyvtáros szakkörön, ritmus- és 
mozgásfejlesztésen vehetnek részt a cél-
csoportok tagjai. A program során megis-
merkedhetnek a hagyományos kézműves 
mesterségekkel, történelmi szerepjátékok 
során egykori fegyvereket, eszközöket állí-
tanak elő. A foglalkozások és a nyári tábo-
rok további célja, hogy az iskolarendsze-
ren kívüli képzések minél szélesebb kör-
ben elérhetők legyenek, a részvevők alkal-
mazkodóképessége az új kihívásokhoz ja-
vuljon. A programban az intézmény a meg-
valósításhoz valamint a foglakozásokhoz 
kapcsolódó eszköz beszerzéshez is 100 
százalékos Európai Uniós támogatásban 
részesült az ÚMFT keretében.

A Dél-Dunántúli Vár- És Kastélyturiszti-
kai Klaszter Fejlesztési Programja
DDOP 2.1.3/A-10-2010-0003
A klaszter a Dél-Dunántúl hét történelmi 
várát – köztük a pécsváradi kolostorvá-
rat -, a bikali Élménybirtokot és négy kas-
télyszállót egyesít azzal a céllal, hogy egy-
mást erősítve növeljék az attrakciók belföl-
di ismertségét és vendégforgalmát.
A kampányindító sajtótájékoztatót 
Pécsváradon tartották április 14-én. Itt a 
vendégek ízelítőt kaphattak abból, ami 
május 1-jétől minden helyszínen elérhető: 
a HŐSPRÓBÁBÓL.
A projekt keretében ugyanis elsősorban a 
gyermekes családoknak kínálnak a teljes 
turisztikai szezonban izgalmas, változatos 
hétvégi programot, mely az adott helyszín 
történetéhez kötődik. Pécsváradon Asztrik 
útját járhatják be a gyermekek, amikor Ró-
mába ment a pápához, hogy Szent István 
részére elhozza a koronát. A gyerekek ma-
guk is hősökké válhatnak, miközben ész-
revétlenül számos ismerettel gyarapod-
nak - nemcsak történelmi tudással, de az 
együttműködés, a közös feladatmegoldás, 
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vagy éppen a manuális tevékenységek 
örömével is.
A program kiválóan alkalmas osztálykirán-
dulásként vagy éppen nyári tábor része-
ként.
A projekt a program megvalósításá-
hoz szükséges kellékek, eszközök be-
szerzését is tartalmazza, illetve a helyi 
animátorok képzését is. Mindezt profesz-
szionális promóció egészíti ki, melynek ré-
sze a teljes arculattervezés is.

Videoszpotok
Három hiánypótló rek-
lámfilm elkészítésre nyí-
lott lehetőség a Nemze-
ti Kulturális Alapprogam 
Közművelődési Szalmai 

Kollégiuma támogatásával.  A filmekről 
már a 2009-ben elfogadott városmarketing 
koncepcióban döntöttek, most 300.000,- 
forint forrást nyertek a forgatáshoz. 
Az egyik kisfilm Pécsvárad legnagyobb in-
tézményét, a rendkívül sokrétű feladatokat 
ellátó és szolgáltatásokat nyújtó Kodolányi 
János ÁMK-t mutatja be főként a helyi és 
környékbeli lakók számára, míg a má-
sik kettő elsősorban a vendégeknek szól 
Szent István Napok és Pécsváradi turista-
csalogató címmel.
A videoszpotokat Pécsvárad város két 
honlapján, a helyi intézmények, civil szer-
vezetek honlapjain, valamint több helyi 
vállalkozás, cég saját honlapján is bemu-
tatják, de a környékbeli települések hon-
lapjain is láthatók. Ezenkívül a turisztikai 
honlapokat és a web2-es médiákat is meg-
célozzák.  A hagyományos médiát haszná-
lók kedvéért pedig a helyi és környékbe-
li televíziókban is több alkalommal látha-
tók lesznek.
Kérjük a kedves olvasókat, tekintsék meg 

a filmeket és lehetőségük szerint terjesz-
szék – ezzel is segítve városunk marketing 
tevékenységét!

SZELLŐ
Szűrőbusz
Áprilisban egészségügyi szűrőbuszos 
vizsgálatok voltak Erzsébeten, mely le-
hetőséget adott mindenkinek, aki törődik 
egészségével, hogy helyben a tüdőszűrő-
től a laborvizsgálatokig minden vizsgálatot 
elvégeztethessen magát. Köszönet Horvát 
Jánosnak, Erzsébet polgármesterének a 
lebonyolításért.

HIDAS
Végre elfoglalhatták a gyerekek a hida-
si játszóteret
Miután minden kellék a helyére került és 
a biztonsági intézkedések is lezajlottak, 
megkezdődött a játszótéravató ünnepség. 
Az április 22-én megrendezett játszótér-
avatót a rossz idő miatt a művelődési ház-
ban tartották, ahol a község polgármeste-
re, dr. Szelle Tibor mondta el köszöntő- és 
megnyitóbeszédét, valamint a hidasi óvo-
dások mutatták be táncos-zenés műsoru-
kat. A játékok felavatása előtt Tar Petra, 
Schlapp Liliána és Balogh Barbara általá-
nos iskolás tanulók mondták el Játszótér 
cím versüket, majd a népes gyermeksereg 
végre birtokba vehette a színes szabadtéri 
játékokat. Szülők és gyermekeik egyaránt 
mosolyogva fogadták a község új játszó-
parkját, ami, reméljük, még hosszú évekig 
ugyanilyen pompájában fogadhatja a kis-
gyermekes családokat.
(Fotó: balra lent)

BERKESD
Nyitva a művelődési ház
A Berkesdi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat foglalkoztatásában a Berkesdi 
Önkormányzat 1 főt foglalkoztathat 8 órás 
munkaidőben a művelődési ház nyitva tar-

tására 2011. 12. 31-ig. 
Ennek köszönhetően május 15-től a mű-
velődési ház a megszokott nyitvatartással 
üzemel.

Étkezési térítési díjak
Berkesd -E l l end -Pereked -Sz i l ágy -
Romonya Községek Képviselő-testület-
ének április 21-én megtartott együttes ülé-
sén döntött az étkezési térítési díjak átla-
gosan 10%-os emeléséről, mely május 
1-jén lép hatályba. Sajnos, az utóbbi idő-
ben bekövetkezett drasztikus élelmiszer-
ár növekedés miatt elkerülhetetlenné vált 
a térítési díjak emelése. Az ingyenes gyer-
mekétkeztetés így is jelentős terhet jelent 
a fenntartó önkormányzatoknak, mivel a 
normatíva nem fedezi a nyersanyagkölt-
séget sem, az előállítás költségeiről (rezsi, 
munkabér) nem is beszélve. 

PEREKED
Pereked ismét Brüsszelben
Ismételten ellátogathattunk Európa fővá-
rosába, hogy személyes tapasztalatokkal 
gazdagodjunk. 2008-ban Náj József pol-
gármester tiszteletét tehette az Európa 
Parlamentben, most az Európai Néppárt 
meghívására Takács János alpolgármes-
ter vett részt egy brüsszeli szemináriumon.
Baranyából Pécsről, Perekedről és Moh-
ácsról, illetve Szolnok megyéből képvi-
seltették magukat. Megérkezés után rög-
tön az Európa parlamentbe vezetett utunk, 
ahol egy gyors ebéd után találkoztunk egy 
olasz és egy lengyel delegációval, akik üd-
vözölték Magyarország uniós elnökségét, 
és a közös törekvések mellet tették le
voksukat. Lengyel barátaink sajnálatukat 
fejezték ki a vörös iszap tragédia miatt. Az 
olaszokkal együtt sürgetik az unió államait 
a mielőbbi megoldás keresésére.
Ezután fogadott bennünket Áder János, 
EU képviselő, aki egy jó hangulatú talál-
kozón ismertette a Európa Parlament mű-
ködését, bemutatta képviselő társait és a 
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magyar frakciót. A képviselők elmondták, 
hogy itt mindenki egységesen Magyaror-
szág érdekeit képviseli pártjától függetle-
nül, de sajnos a hazai média torz képet 
mutat az uniós parlamenti munkáról.
Ezután megtekintettük az uniós parlament 
legújabb szárnyát, aminek bejáratánál An-
tall József miniszterelnök úr nevét olvas-
hattuk óriási betűkkel, mondhatom, nagy 
büszkeséggel! (Fotó: 5. o. jobbra lent) 
Az estét díszvacsora követte, vendéglá-
tónk Áder János volt, akivel késő éjszaká-
ig beszélgettünk.
Áder János elmondta, hogy az unió azért 
finanszírozza ezeket a látogatásokat, hogy 
tagállamok lakói minél közelebbről megis-
merhessék az EP munkáját.

Új szolgáltató a közétkezésben
Új szolgáltatót kellett keresnie a perekedi 
önkormányzatnak, hogy továbbra is zavar-
talan maradjon a közétkezés a települé-
sen. Meg kellett váljunk a berkesdi önkor-
mányzat által működtetett konyhától tech-
nikai okok miatt, mivel a szállító gépkocsi 
meghibásodott és javítása nem gazdasá-
gos. Az új szolgáltató az ALBA 2006 Kft,, 
melynek ajánlata elnyerte a testület tetszé-
sét. Az új cég gyakorlatilag azonos feltéte-
lek mellett tudta vállalni a szolgáltatást: az 
árak mindössze 15 forinttal emelkedtek,és 
félórával később kerül az asztalokra az ét-
hordó. Az egyhetes próbaüzem után a la-
kosok pozitívan számoltak be a változás-
ról. Amennyiben valaki a jövőben szívesen 
venné igénybe a szolgáltatást, kérük,  je-
lentkezzen a falugondnoknál, Takács Mó-
nikánál.

Felújítások
Megkezdődött és nemsokára befejeződik 

a Művelődési ház, valamint a Polgármes-
teri hivatal rekonstrukciója: szerény ösz-
szegből a külső javítás.
Mindkét épületen már tavaly elvégeztük a 
belső festéseket, idén a külső javítások-
ra kerül sor: lábazatok javítása, vakolás, 
homlokzatok színezése. A munkálatokat a 
közmunka program két résztvevője végzi 
csökkentett munkaidőben.
Reméljük, hogy a nemrég beadott pályá-
zatunk is sikerrel jár és akkor a tető cse-
réjével befejeződhet a hivatal teljes felújí-
tása.

Új fűnyírótraktor
Birtokba vettük az új fűnyírótraktort, me-
lyet még a télen vásárolt az önkormány-
zat, hogy megkönnyítse a közterületek 
gondozását. A 17 lóerős univerzális kisgép 
vontat, füvet nyír, vagy akár  havat takarít. 
Egy közmunkást képeztünk ki használatá-
ra, aki már el is végezte a próbaüzemet. A 
gép 500.000,-forintba került, de a jövőben 
még további eszközökkel fogjuk bővíteni a 
„tudását”, hogy a lehető legtöbb feladatra 
alkalmassá válhasson.

FAZEKASBODA
Közfoglalkoztatás
Fazekasbodán májusban kezdődik a bér-
pótló juttatásban részesülők foglalkozta-
tása. A sikeres pályázatok alapján a rövid 
távú foglalkoztatásban négy főnek bizto-
síthatunk munkát napi négy órában május 
elejétől szeptember végéig, a hosszabb 
távú foglalkoztatás keretén belül egy főt al-
kalmazhatunk napi hat órában. A közmun-
kások feladata a falu közterületeinek rend-
ben tartása, a zöld területek nyírása, par-
kok gondozása és az önkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlanok felújítása, festé-

se, javítása. A központi támogatás nagyon 
kevés, de remélhetőleg a szükséges mun-
kákat el tudjuk végezni.

Vis maior pályázat
A 2010. évi árvíz után benyújtott vis maior 
pályázaton támogatást nyertünk, amely 
segítségével a faluban levő vízelvezető 
árkokat mélyíteni, tisztítani tudjuk, a körü-
löttük levő területek rendezésre kerülhet-
nek. A Karasica patakba vezető árkokat a 
bozóttól, a benőtt növényzettől meg kell 
tisztítani. A pályázati támogatást önrész-
szel kell kiegészítenünk. Az összeg önkor-
mányzati tulajdonban lévő területek rend-
betételére fordítható.

Mozgókönyvtár  
A polgármesteri hivatalban márciustól 
megkezdte működését a mozgókönyvtár. 
Nyitvatartási idő kedden és pénteken 15 
-18 óráig. Lehetőség van könyvek és fo-
lyóiratok kölcsönzésére. Az elmúlt egy hó-
nap bebizonyította, hogy szükség van erre 
a szolgáltatásra. A gyerekek körében nép-
szerűek a mesekönyvek, a felnőttek a fo-
lyóiratokat olvassák. Megérkeztek az új 
megrendelt könyvek, különböző témakö-
rökben igyekszünk biztosítani olvasnivalót. 
A továbbiakban a CD-ket, DVD-ket nem-
csak kölcsönözni lehetne, hanem hely-
ben megnézhetik, a meglévő számítógé-
peket a könyvtárban helyezzük el, ezzel 
az internet szolgáltatást is igénybe vehe-
tő. A mozgókönyvtár költségei a kistérsé-
gi normatíva alapján kerülnek kifizetésre, 
a könyvtárt pályázat útján szeretnénk be-
rendezni.

Intézmények életéből

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA, BERKESD
Kihelyezett német hon-és népismeret 
óra
Március 24-én német nemzetiségi hon-és 
népismeret órát szerveztek a Berkesdi Fe-

kete István Általános Iskola német szakos 
pedagógusai Mecseknádasdra a német 
nemzetiségi tájházba. Ezen a német nem-
zetiségi nyelvet tanuló 5. és 6. osztályos 
tanulók vettek részt.  A tanulók a nézelő-
dés mellett feladatlapokat oldottak meg a 
múzeumvezető német nyelvű tájékoztató-
ja segítségével. Az önálló feladatmegol-
dást közös megbeszélés követte, ahol a 
gyerekek ellenőrizhették megoldásaikat. 
A diákok számára az ismeretszerzés mel-
lett nagy élményt is nyújtott ez a rendha-
gyó német óra. 

Tantestületi továbbképzés 
Intézményünkben 2011. március elején 4 
digitális táblát szereltek fel a DigiStar Kft. 
szakemberei, és azért, hogy bátran mer-
jük és hatékonyan tudjuk is használni eze-

ket a tanórákon, tantestületünk továbbkép-
zésen vett részt. Az előadó Merényi Lász-
ló volt, aki nagy vehemenciával ecsetelte 
az interaktív táblák nyújtotta lehetősége-
ket. Az ő közreműködésével megismertük 
és kipróbáltuk a táblaszoftver szolgáltatá-
sait. Rajzoltunk szabadkézzel, megjelení-
tettünk különböző alakzatokat, színeztünk, 
írtunk és szerkesztettünk szöveget, képe-
ket illesztettünk be, használtuk a redőny, 
és a spot-fény funkciókat.
A továbbképzés során segítséget kaptunk 
ahhoz, hogy önállóan tudjunk tanórai se-
gédanyagot készíteni, ötleteket kaptunk, 
hogy az interaktív tananyagot hogyan épít-
sünk be a tanítási óráinkba. 
A továbbképzés révén egy olyan az esz-
közzel gazdagodott pedagógiai eszköztá-
runk, amelynek segítségével a tananyagot 
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érzékelhetőbbé, megragadhatóbbá tudjuk 
tenni.
Ez az új eszköz a diákok számára is lehe-
tőséget biztosít, hogy szimuláció útján vi-
zuálisan is információhoz juthassanak, il-
letve interaktív módon tudjanak részt ven-
ni az oktatási folyamatban.
(Fotó: balra fent)

Versenyek
Április hónapban a költészet napja alkal-
mából rendezett versenyeken vettek részt 
iskolánk tanulói. 
Abaligeten a Szent Mária Magdolna Gya-
korló Általános Iskolában a vers- és próza-
mondó versenyen Benke Bianka 8. osztá-
lyos tanuló II. helyezést ért el.
A pécsváradi Kodolányi János Művelődé-
si Központban rendezett versmondó ver-
senyen 3 tanulónk is szép helyezést ért 
el: Domonkos Tamás 3. osztályos tanuló I. 
helyezés; Kummermann Kitti 7. osztályos 
tanuló I. helyezés; Benke Bianka 8. osztá-
lyos tanuló II. helyezés.
Iskolánk a korábbi évekhez hasonlóan 
idén is részt vett április 16-án a Fekete 
István Általános Iskolák Országos Verse-
nyén. A rajzpályázaton Nagy Lejla 7. osz-
tályos tanuló I. helyezés ért el.
A szépkiejtési versenyen Kummermann 
Kitti 7. osztályos tanuló II. helyezés. Benke 
Bianka 8. osztályos tanuló különdíj. Felké-
szítők: Zelei Enikő, Lipcsikné Weixl Eszter, 
Tamási Dalma.
Gratulálunk a szép helyezéseket elért ta-
nulóinknak és felkészítőiknek köszönjük a 
lelkiismeretes munkát!

Nagycsoportos óvodások látogatása az 
iskolában
Április 5-én a nagycsoportos óvodások 
meglátogatták leendő iskolájukat.  Egy 
rendhagyó magyar óra aktív részesei vol-
tak. Az első osztályosokkal együtt sora-
koztak, vonultak be a tanterembe – kis-
sé megilletődve.  A régi ovis társakkal párt 

alkotva tanultak, játszottak. Az óra végén 
közösen dramatizálták a Répa című me-
sét. Sok új tapasztalattal és élménnyel 
gazdagodva, most már bátran várják a 
szeptembert.  

Zengővárkonyi kirándulás
Április 15-én a 2. és 3. osztályosok 
zengővárkonyi a Tojásmúzeumban, a Táj-
házban és a Szalma-kincs-tár múzeum-
ban tettek látogatást. A múzeumokban 
kiállított tárgyak elnyerték a tanulók tet-
szését. Hazaérkezve mindenki lerajzol-
ta, hogy mi volt a számára legemlékeze-
tesebb látnivaló.

Bemutató órák
A Berkesdi Fekete István Általános Iskolá-
ban május 3-án tartják a TIOP-1.1.1-07/1-
2008 pályázati támogatással megvalósult, 
„Új módszer – több ismeret” Új tanulási, ta-
nítási technikák bevezetése a berkesdi is-
kolában projekt keretében beszerzett inte-
raktív táblák használatát prezentáló bemu-
tató órákat. A rendezvény keretében 1-1 
bemutató órát tekinthetnek meg az érdek-
lődők az alsó és felső tagozatban. 
A projekt záró rendezvényének ideje: 
2011. június 14. 14:00 óra. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

A projekt az Európai Szociális Alap 100 
%-os támogatásával valósult meg. Beke-
rülési költsége: 5.925.000 Ft. 

GYERMEKSZÍV BÖLCSÖDE-
ÓVODA, ERZSÉBET
Tavasz van!
A gyerekek egyre többet játszanak a ho-
mokozóban, a hintákra visszakerülnek az 
ülőkék, csúszda és más kinti játékok is elő-

kerülnek. 
Óvodánkban gyermekeinknek régen volt 
egy kis faháza, amiben nagyon szeret-
tek játszani. Sajnos balesetveszélyessé 
vált, le kellett bontani. Terveink közt sze-
repel idén nyáron egy kis téglaház felépí-
tése, szülői és közösségi segítséggel. Az 
anyagot az önkormányzat biztosítja, vár-
juk a segítő kezeket és segítő ötleteket. 

A nyuszi is járt az óvodában

Míg a gyerekek Pécsett voltak bábszín-
házban, a húsvéti nyuszi az óvodában járt, 
és mikor hazaértek, az udvarban megta-
lálták a nyuszi által itt hagyott kis csoma-
gokat.

LISZT FERENC ÁMK, 
MECSEKNÁDASD
Mesemondó verseny
A Bonyhádon megrendezett „Felvidéki me-
semondó versenyen” iskolánk 8.a. osztá-
lyos tanulója Harasztia Zsuzsa 3. helye-
zést ért el.  Gratulálunk a szép sikerhez!

Húsvéti hangverseny
Április 19-én az iskola aulájában került 
sor a hagyományos húsvéti hangverseny-
re, melyen az alapfokú művészeti okta-
tás zenei szakágának növendékei mutat-
koztak be a megjelent szülők, hozzátarto-
zók és más érdeklődők előtt. (Fotó: jobbra 
fent) Ízelítőt adtak hangszeres tudásukból, 
a bemutatott műveket nagy tetszéssel fo-
gadták a jelenlévők. 
Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 2011. 
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május 27-én 17.00 órakor lesz az iskola 
alapfokú művészeti szakágainak szoká-
sos év végi bemutatója, melyre már most 
szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő-
ket. Az idei év kiemelten fontos, hisz jubi-
lálunk: az idei bemutató sorrendben a 10. 
az intézmény életében. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Beiratkozás
Április 11-12-én került sor a tanköteles ta-
nulók beiratkozására. Intézményünkbe 17 
első osztályos tanuló iratkozott be.

Békamentés

2011. március 23-án Orfűn 570 barnava-
rangyot mentettek a Természetbúvár szak-
kör tagjai. A munkánkat a MMTE köszönet-
tel vette. 

Konstanczer Károlyné szakkörvezető

SCHLOSSGARTEN
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, 
MECSEKNÁDASD
Április hónapban a Kompetencia alapú 
óvodai nevelés keretében a FÖLD téma-
kör köré szervezzük a játékos tapasztalat-
szerzéseket. 

A jó idő beköszöntével egyre több időt töl-
tünk a szabadban, élvezzük a természet 
megújulását. A szülők segítségével rendbe 
tettük az óvoda udvarát, metszettünk, ge-
reblyéztünk, fűmagot vetettünk a gyephiá-
nyos helyekre. Másutt már nyílnak a pity-
pangok és a százszorszépek. A gyerekek-
kel együtt dugtunk hagymácskákat, vetet-
tünk magokat, ültettünk virágokat, gondoz-
zuk a kis tavacskánkat, ahol újra működik 
a kis szökőkutunk és a gyerekek nagy örö-
mére vidáman fickándoznak aranyhalaink. 
Mindezek a gyermekek közvetlen cselek-
véses tapasztalatszerzését, azok általi is-

meretszerzését szolgálják ebben az idő-
szakban.
Az iskolába készülő gyermekek szülei-
nek szülői értekezletet tartottunk, melyre 
meghívtuk az ÁMK igazgatóját és a gyer-
mekek leendő tanítónőjét.
Az igazgató tájékoztatta a szülőket a ma-
gyar-német kétnyelvű és nemzetiségi osz-
tályokról, valamint a tanórán kívüli szabad-
idős lehetőségekről. A tanítónő a zökkenő-
mentes óvoda-iskola átmenetet segítő ta-
nácsokat, javaslatokat adott a szülőknek.  
Nagy örömünkre a tanító néni hetente egy 
délelőtt az óvodába látogat és foglalkozik 
a gyermekekkel, hogy kölcsönösen megis-
merjék egymást .
Megtörténtek a beiratkozások az iskolába 
és az óvoda-bölcsődébe is. 10 olyan gyer-
meket írattak be az óvodába, akik még 
nem voltak bölcsődések. A már bölcső-
débe járókkal együtt a következő tanév-
ben 16 új óvodásunk lesz. 7 szülő jelezte, 
hogy amennyiben munkába tud állni, sze-
retné Bölcsődébe hozni gyerekét.  Mindez 
azt jelenti, hogy nem csökken, hanem ör-
vendetesen nő az intézmény gyermeklét-
száma. Sok szeretettel várjuk őket.
Húsvét után régi nádasdi szokás szerint 
a Triebi pincesoron tojást gurítottunk. Ma-
gyar szokás szerint pedig a fiúk illatos köl-
nivízzel verset mondva meglocsolták a kis-
lányokat.
Ezután már sejtelmes titkolózások köze-
pette készülnek az anyák napi meglepeté-
sek, hogy az Anyák napját hangulatosan 
megünnepelhessük. 
A májusfa állításának környezettudatos 
megoldását a gyermekek találták ki. Nem 
vágunk ki fát, hanem az óvoda egyik fáját 
díszítik ki a fiúk az óvó néni segítségével 
színes szalagokkal. A lányokkal aztán kör-
betáncoljuk és énekelünk harmonika szó 
mellett.
A nyugdíjas klubban műsorral kedveske-
dünk a mamáknak, ómamáknak.

KODOLÁNYI JÁNOS 
ÁMK,PÉCSVÁRAD
Szondi József Körzeti Matematika Em-
lékverseny
Március 25-én, immár 3. alkalommal ren-
deztük iskolánk egykori tanárára, Szondi 
Józsefre emlékezve a körzeti matematika 
emlékversenyt. A környező települések-
ről, Hosszúhetény, Mecseknádasd, Hidas, 
Berkesd és Geresdlak iskoláiból érkeztek 
tanulók, összesen 73 diák.
A rendezvényre meghívást kapott a tanár 
úr özvegye, Piri néni is, aki örömmel jött 
közénk, és vett részt a rendezvényen. Az 
első helyzettek évfolyamonként: 
3. évfolyam: Mabesz Kornél (Pécsvárad) 
és Remirci Nuriye (Pécsvárad); 4.évfo-
lyam: Zsáli Zsombor(Pécsvárad); 5.évfo-

lyam: Poller Péter (Pécsvárad); 6.évfo-
lyam: Rozsi Bence (Hosszúhetény); 7.év-
folyam: Schbeicher Máté (Geresdlak); 
8.évfolyam: Steiber Árpád (Pécsvárad)
Szeretnénk köszönetet mondani a verseny 
szervezésében és lebonyolításában részt-
vevő kollégáknak, valamint az iskola ve-
zetőségének. Gratulálunk a gyerekeknek 
és felkészítő tanáraiknak az elért eredmé-
nyekhez, a tanév hátralévő részéhez pe-
dig kitartó és sikeres munkát kívánunk!

Április hónap sok programot tartogatott 
mind a tanulók, mind a kollégák részére.
A leendő elsős szülők az 1. b osztályban, 
Szabó Tamásné Gasteiger Eszter kolléga-
nőnknél láthattak bemutató órát.
1-jén és 2-án, valamint 8-án és 9-én több 
kollégánk vett részt továbbképzésen 
Geresdlakon. A sajátos nevelési igényű 
gyerekek fejlesztésével és kezelésével 
kapcsolatosan bővíthették ismereteiket.
8-án zajlott Pécsett a Bendegúz Anya-
nyelvi Verseny megyei fordulója, melyre 
5 diákunk jutott be: Boris Bálint és Ottlakán 
Amira 2., Zsáli Zsombor 4., Brandt Bálint 
és Vörös Blanka 6. osztályos tanulók.

Helyesbítés
Előző számba küldött tudósításunkból 
sajnálatos módon kimaradt egy résztve-
vő neve a Regionális Német Versmondó 
versenyre bejutott diákok közül: a többi-
ek mellett Zsáli Zsombor is képviselte is-
kolánkat ezen a versenyen, s igen szépen 
szerepelt. Elnézést kérünk a versenyzőtől, 
s felkészítőjétől, Gungl Lászlónétól.

Költészet Napi Területi Szavalóverseny
Április 11-én, a Költészet Napi Területi 
Szavalóverseny döntőjén, melyet a Fülep 
Lajos Művelődési Központ rendezett, nagy 
számban vettek részt iskolánk diákjai, és 
igen szép eredménnyel szerepeltek:
1-2. évfolyam: I. hely: Ottlakán Amira (2. 
b), II. hely: Kincse Konrád (1. a), III. hely: 
Rózsa Viktória (1.b), Boris Bálint (2.b)
3-4. évfolyam: I. hely: Marton Zita (4.b), II. 
hely: Kopa Bence (4. a), III. hely: Kempf 
Amélia (4.b)
5-6. évfolyam: 1. Vörös Blanka (6. b), 2. 
Bartucz Benito (6. c), 3. Weigert Klaudia 
(6. b)
7-8. évfolyam: 1. Árvai Dorottya (8. b)
Gratulálunk a helyezetteknek! Köszönjük a 
diákok és felkészítő tanáraik – Szakálosné 
Panta Dóra, Szabó Tamásné Gasteiger 
Eszter, Hohmann-né Schunk Edit, 
Patonainé Link Zsuzsanna, Wagnerné 
Rozmer Anikó, Tolnai Zoltánné, Székelyné 
Nagy Szilvia, Gungl Lászlóné, Kárász Ró-
zsa Schäffer József és Szabó Gyöngyi - 
odaadó munkáját, akik heteken keresztül, 
szabadidejüket feláldozva lelkiismerete-
sen készültek a versenyre!
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„Így nyaralunk mi”
Ezzel a címmel hirdetett rajzpályázatot az 
I. Bólyi Utazási, Gasztronómiai és Szabad-
idős Börze megnyitójára az Erzsébet Viga-
dó. Iskolánk több tanulójának rajzát is el-
jutattuk a szervezőknek. A zsűri döntése 
alapján korcsoportjában III. helyezést ért 
el Hédl Vivien 6/a osztályos és Fuller Han-
na 7/b osztályos tanuló. Gratulálunk a gye-
reknek és felkészítő tanáruknak, Kárász 
Rózsának!

Hangverseny a Kodály Központban
Április 16-án a hangversenybérlettel ren-
delkező gyerekek Pécsett, a Kodály Köz-
pontban vehettek rész egy nagy sike-
rű előadáson, melyen Kempf Amélia, 4. b 
osztályos tanulónk jó válaszaiért két belé-
pőt nyert egy további koncertre.

Író-olvasó találkozó
Olvasni szerető tanulóink, mintegy 60 kis-
diák 18-án a művelődési házban megren-
dezett író-olvasó találkozón vett részt. A 
vendég Bosnyák Viktória írónő volt, aki az 
érdeklődőknek mesélt a könyveiről, levetí-
tette egyik regényéhez készült rövidfilmjét, 
és válaszolt a gyerekek kérdéseire.

Húsvéti készülődés 
3-4. osztályos tanulóink Zengővárkonyban 
tanulták a tojásfestés művészetét szak-
avatott kezektől.
Húsvét hétvégéjén Külsheimből, a partner-
iskolánkból érkeztek vendégtanárok láto-
gatásra, s töltöttek néhány kellemes napot 
vendégszerető kollégáik körében.

KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK 
NAGYPALLI NÉMET
NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁJA
Kiállításra készülve
Április 18-án nagy öröm érte iskolánk ta-
nulóit:  „nagy feladatot” kaptak a gyere-
kek. Mint már az olvasók értesültek róla, 
május elsején volt a nagypalli Pince Ga-

léria megnyitója. Ebben az évben isko-
lánk diákjai is a kiállítás részesei lehetnek. 
Frouke Schouwstra arra kérte a gyereke-
ket, hogy fessenek magukról egy portrét. 
Miután megbeszélte a gyerekekkel a kü-
lönböző munkafolyamatokat kezdődhetett 
is a munka. Volt olyan gyerek aki hama-
rabb festette le magát, de volt olyan is aki 
aprólékos, pontos munkát végzett. Véle-
ményem szerint az alkotások jól sikerültek, 
aki teheti győződjön meg róla Nagypallon 
a Pince Galériában.
Április 20-án elérkezett a tavaszi szünet 
előtti utolsó tanítási nap. Hagyományaink-
hoz híven ezen a napon locsolták meg a 
fiúk a lányokat. A másodikos és harmadi-
kos lányok a locsolást úgy köszönték meg 
a fiúknak, hogy táncokat tanultak be és 
ezeket adták elő ezen a napon. Persze a 
fiúkat is bevonták az előadásba, ami min-
denkinek nagy örömet szerzett. 
(Fotó: balra lent)

Aszmann Róbertné

BENEDEK ELEK
ÁLTALÁNOS ISKOLA, HIDAS
Rekordhosszúságú tesióra
Az előző számunkban beszámoltunk róla, 
hogy a hidasi iskola 7-8.osztályos tanu-
lói nagy dologra készülnek Daradics Ti-
bor tanár vezetésével. A kezdeményezést 
siker koronázta, a tanulók kellemesen el-
fáradtak azon a 6 órás éjszaki testneve-
lés foglalkozáson, amelyet április 25-én 
több mint egy tucatnyian csináltak végig. 
Az óratervben aerobic, gyógytorna, tar-
táskorrekció, labdás gimnasztika, fogó- és 
kidobójátékok, váltóversenyek, szertor-
na gyakorlatok és sportjátékok szerepel-
tek. Sok esetben maguk a gyerekek is ké-
szültek gyakorlatsorral társaik átmozgatá-
sára. A 21:30 utáni nagyszünetben tábor-
tüzet raktak a résztvevők a hátsó udvaron 
és mindenki elkészíthette, elfogyaszthatta 
a vacsoráját a szabadban. Ezalatt a mes-
terséges fényforrásokat is kikapcsoltuk és 
megemlékeztünk a Föld órájáról. A foci és 
kézilabda meccsek után a záró röplabdá-

zással párhuzamosan egy 2011 másod-
perces váltófutás vette kezdetét az udva-
ron. Ebből majdnem minden tanuló rész 
vállalt, így fél óra alatt közel 8 km-t sike-
rült lefutnunk korom sötétben, még a Hold 
fényét is nélkülözve. A suliban immár ha-
gyomány a tavaszi napéjegyenlőséghez 
kapcsolt éjszakai tanóra, tavaly csillagá-
szati földrajzon, idén testnevelés órán ma-
radtak bent a gyerekek az intézményben. 
Így emlékeznek meg a nappal és az éjsza-
ka hosszának kiegyenlítődéséről, csillagá-
szati tavasz kezdetéről és az abban rejlő 
élet- és mozgáslehetőségekről. Örömte-
li, hogy e jeles napokon is egységbe ko-
vácsolhatja őket a „rejtett” tanulás, képes-
ségfejlesztés. (Fotó: jobbra lent)

Diáknap volt a „bolondok napján”
A diákönkormányzat hozzájárulásával tar-
talmas programban volt részük gyerme-
keinknek az iskolában április 1-jén. Per-
sze nem maradhattak el a szokásos áp-
rilisi tréfák, ugratások sem, de ezúttal az 
egész nap a szórakoztató játékokról szólt. 
Reggel megtartottuk a „játék tanárok nél-
kül” nevű játékos sportvetélkedőt, amelyet 
14 ügyességi versenyszám után a „fehér 
farkasok”, azaz az elsős és nyolcadikos di-
ákokból álló vegyes csapat nyert meg. Ez-
után a végzősök előadtak egy vidám paró-
diát „Tanárok a pácban” címmel. Ebben a 
pedagógusok és a diáktársak álltak görbe 
tükör elé, a nézők rendkívül jól szórakoz-
tak a jelmezes vígjátékon.
Ezután készségfejlesztő foglalkozások in-
dultak (rejtvény, kézműves játszóház stb.), 
ahol bárki gyűjthetett pontokat, amiket a 
nap végén jutalomtárgyakra válthatott. 
Déltől pedig osztályok közötti métajátékra 
került sor, majd foci és kézi meccsek zár-
ták a programot a tornateremben.

Tavaszi programok 
Az éjszakai testnevelés és a diákok nap-
ja után áprilisban a Húsvétvárásé volt a fő-
szerep. Az aula kiállítóasztalát is megtöl-
tötték a gyerekek szebbnél szebb hímes 
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tojásai.
Április végén a „Geo-kvízözön” nevű ta-
nulmányi versenyre kerül sor, amelyet 
első ízben rendezünk 7-8. osztályos tanu-
lókból álló csapatok számára, a Föld nap-
ja alkalmából, interaktív képes feladvá-
nyokkal. Májusban szintén egy földrajzos 
egyéni versenyre utazunk, a bonyhádi vá-
rosi könyvtárban rendeznek vetélkedőt az 
Európai Unió témakörében. Május végén 
gyereknap, illetve tanulmányi kirándulások 
várnak az osztályokra, majd közeleg a tan-
év végi hajrá a sikeres bizonyítványokért. 
Ami a házi sportversenyeket illeti, a sport-
játékok iskolai bajnoksága mellett még egy 
„Sulimpia” tízpróba viadal vár a legjobbak-
ra, amelyben szellemi, gimnasztikai és fő-
ként atlétikai versenyszámok lesznek.

Versenyeredmény
2011. március 25-én rendezték 
Pécsváradon a Szondi József Körzeti Ma-
tematika Emlékversenyt, ahol iskola egyik 
tanulója, Némethi Orsolya 2. helyezést ért 
el. A felkészítő tanár Tekeliné Türk Julian-
na volt. Ezúton is gratulálunk Orsinak, és 
további sok sikert kívánunk tanulmányai-
hoz!

Kovács Gabriella: Anyák napjára
      

     Drága édesanyám,
köszöntelek e szép napon,

       bár nem tudhatom,
hogy mosolyod még

       meddig láthatom!
Arcodra ráncokat varrt az idő,

       nem is keveset,
egyre jobban teszi tönkre
       megfáradt testedet!

Sokat nélkülöztél az életben,
       miattam is eleget,

de azt soha nem mondtad:
       nem segítek neked!

       Tudod anyukám,
ilyenkor összeszorul a szívem,

        ajándékkal kifejezni
nem tudom a szeretetem!
        Rajtad kívül igazán
      már senkim nincsen,

vigyázzon még rád a jó isten,
      tőle ma ezt kérem...

FAZEKASBODA
Együtt ünnepeltünk
Február 12-én farsangi mulatság volt. 
Rengeteget készültünk, hogy minden 
nagyszerű legyen - nagyon izgultunk. A ki-
csik verset szavaltak és egy vidám kis tán-
cot adtak elő. Sok érdekes jelmez volt. Egy 
tánccsoport alakult meg, „FB Dance Team” 
néven. A tánccsoport gyerekekből, vala-
mint felnőttekből áll.
Mindenki jól érezte magát, idősek és gye-
rekek egyaránt...  A talpalávalót Krisztián 
biztosította.
Március 12-én a polgármester egy szál vi-
rággal köszöntötte a hölgyeket. Majd a 
legkisebbek is elszavalták verseiket. Vi-
dám hangulatban telt a délután. Este bál 
volt. A zenét a Póker Zenekar biztosította.

Április 17-én Húsvétvárót tartottunk. A gye-
rekek elkészíthették meglepetés ajándé-
kaikat, díszeiket. Foglalkozások: tojásfes-
tés, képeslapkészítés... Reméljük, hogy a 
jövőben is számíthatunk Mindenkire.
Április 30-án Anyák napi ünnepélyt szer-
veztünk, melyről a következő számban tu-
dósítunk.

Kovács Bianka

ÓBÁNYA
Idősek Klubja
Idén is mozgalmasan indult a tavasz az 
óbányai Idősek Klubjában. Februárban vi-
dám farsangi mulatsággal búcsúztatták az 
idősek a telet. Finom farsangi fánk és ru-
mos tea fokozta a hangulatot annak ellené-
re, hogy kevesen öltöztek jelmezbe. Éne-
kelt, nótázott a vidám társaság, és aki sze-
rencsés volt, értékes tombolanyereménye-
ket vihetett haza. Márciusban a hölgyeket 
a polgármester köszöntötte a Nemzetkö-
zi Nőnap alkalmából rendezett ún.”nőnapi 
bulin”. Meghívott vendégként Keresztes 
Antalné Erzsike népi mesemondó szóra-
koztatta a hölgykoszorút vidám népi törté-
neteivel, régi viccekkel, mesékkel.
Áprilisban húsvéti barkácsolással kezd-
ték a hónapot a klubtagok, ahol minden 
ügyeskedni vágyó húsvéti nyuszit, kacsát, 
hímestojást, ablakdiszt készíthetett kedve 
szerint. A gondozónők is titokban elkészí-
tették a klubtagoknak szánt húsvéti kiscsi-
béket, tojásokat, amivel megajándékozták 

az időseket. Nagyon szép tojásfa díszeleg 
a klub étkezőjében, melyet minden évben 
más-más hímes tojások díszítenek. A klub 
bejáratát is kidíszítették szebbnél szebb 
ajtó- és ablakdíszekkel.
Május elején az édesanyákat a keretben 
olvasható verssel  köszöntik az Idősek 
Klubja dolgozói.

ERZSÉBET
Egészségügyi szűrőbusz 
Április hónapban lehetősége nyílott az Er-
zsébeti Körjegyzőséghez tartozó falvak la-
kóink arra, hogy egy komplex egészség-
ügyi szűrésen vegyenek részt. Ezzel a le-
hetőséggel nagyon sokan éltek. A két nap-
ra kitelepült szűrő buszon és az önkor-
mányzat épületeiben 236 fő vett részt kü-
lönböző egészségügyi szűrésen. Ösz-
szesen 547 vizsgálatra került sor. Legna-
gyobb létszámban  a tüdőszűrésre és bőr-
gyógyászatra mentek el. 9 féle vizsgálat-
ra volt lehetőség. A gyermekeket az óvo-
dában vizsgálták. Az eredményekről fo-
lyamatosan értesítést kapnak a megszűrt 
személyek. 
Tudjuk jól, hogy a megelőzéssel az idő-
ben való diagnosztizálással könnyebben 
és rövidebb idő alatt gyógyíthatók a be-
tegségek. Törődjünk többet egészségekül! 
Megéri, hisz legnagyobb kincs az egész-
ségünk! 
Szeretném megköszönni a segítőknek és 
a vizsgálatot végző csapatnak a munkáját. 
Szinte mindenkit maximális dicséret illet - 
a szűrésen megjelent embereket is: Hor-
váth László professzor úr elmondása sze-
rint a megjelentek nem hangoskodva vár-
tak a sorukra, az átlagtól tisztábban, kul-
turáltabban és  a települések létszámá-
hoz viszonyítva nagyobb arányban vettek 
részt a szűrésen. Öröm volt hallani  a di-
csérő szavakat! 
De hasonlóként vélekedtek a megvizsgált 
emberek is, kedves, segítőkész és magas 
szakmai tudású csapatot ismerhettek meg 
a vizsgálatot végző személyekben. 
Köszönet a 4 falu önkormányzatának az 
anyagi támogatásért, valamint minden 
olyan személynek, akik segítettek a szű-
rés sikeres és eredményes lebonyolításá-
ban. Reméljük, hogy a szűrést 2-3 évente 
meg tudjuk ismételni.

Horváth János polgármester
 
Közös szemétgyűjtés
Április hónap 21-én falunkban a közútke-
zelővel közösen szemétgyűjtési akciót tar-
tottunk. Önkormányzati dolgozók, gyere-
kek, óvónők és szülők gyűjtötték a sze-
metet. Az idei évben lényegesen keve-
sebb szemét gyűlt össze. Főleg a beve-
zető útszakaszok lettek tisztábbak az el-
múlt évekhez képest. 4 évvel ezelőtt még 
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10-15 zsák szemét (autógumi, hűtő, szél-
védő, stb.. ) gyűlt össze, idén ez a szám lé-
nyegesen csökkent. 
Köszönet a segítőknek, az Agóra dolgo-
zóinak, az óvodásoknak, önkormányzati 
dolgozóknak, civileknek és mindenkinek a 
segítségért. Vigyázzunk együtt a rendre, a 
tisztaságra!

ÓFALU
Területszépítési, gondozási támogatás 
Az Ófalu Baráti Köre Egyesület és a Né-
met Nemzetiségi Közhasznú Tűzoltó 
Egyesület Ófalu is pályázott a Duna-Me-
csek Területfejlesztési Alapítvány terület-
szépítési, gondozási támogatására. A Ba-
ráti Kör 350 000,- Ft-ot, a Tűzoltó Egye-
sület 250 000,- Ft-ot nyert a pályázaton. 
A Tűzoltó Egyesület pályázathoz szük-
séges önrészét Bányai Béla - Ófaluban 
élő vállalkozó- támogatásként biztosítot-
ta (100 000,- Ft). Bányai Béla támogatá-
sát köszönjük! 
A pályázat alapján a közterületre 10 köz-
téri virágláda és díszfa csemeték kerülhet-
tek. A temetőben a stációk  és a keresztek 
felújítása, újrafestése készülhetett el. Ápri-
lis 16-án a két egyesület társadalmi mun-
kára hívta tagjait. A tagok helyezték ki és 
töltötték fel virágfölddel a virágládákat, ül-
tették el a facsemetéket, festették le a stá-
ciókat. A virágládákba szánt virágok hús-
vét előtt ültették el, a falu így megszépült 
az ünnepre.
Nagyon köszönjük azoknak, akik egy 
szombat délelőtti és egy hétköznap dél-
utáni időpontban is eljönnek és azon fára-
doznak, hogy falunk szebb rendezettebb 
legyen. Jó lenne, ha többen is csatlakoz-
nának az ilyen akciókhoz, hiszen nem sű-
rűn kérjük fel a tagokat  társadalmi mun-
kákra. Kis falunk szépülése, fejlődése kö-
zös ügyünk. Reméljük még több alkalma is 
lesz az Egyesületeknek ehhez hasonló pá-
lyázatokon indulni.

Schmieder Valéria

LOVÁSZHETÉNY
Egy igazi csapatépítő nap!
Április 9-én a férfiak 32 db gömbjuhar fát 
ültettek el, melyekből 4 db került ki a rava-
talozóhoz, a többi pedig a főutcát díszíti.A 

kora délutánig tartó munkálatokon a nap-
sütéses időjárásnak köszönhetően öröm-
mel és sokan segédkeztek. Volt, aki a 
háza előtt már előre kiásta a lyukat a fá-
nak, hogy ezzel is segítse a munkát. 
Míg a férfiak fákat ültettek, addig a nők 
a játszóteret csinosították. Ugyan a várt-
nál kisebb létszámmal, de annál nagyobb 
kedvvel fogtak festéket és ecsetet a ke-
zükbe. Résztvevők: Kapoliné Anita, Mart-
ina, Zöldhegyi Erika és Szandi, Wágnerné 
Marika és Bátainé Andi. Az apró csapatot 
három nagyszülő is bővítette: Schulteisz 
Marika néni, Kieszler Mária és Radó Lász-
ló. Ugyan unokáik nem itt laknak, de szíve-
sen jöttek segíteni. Nekik külön köszönet!
Mindenki ott segített ahol tudott: Merkás 
Géza 2 ötletes kukát csinált a játszótérre 
és 3 doboz festéket ajánlott fel, a Leifert 
család pedig kesztyűket és ecseteket 
adott. Akadt olyan is, aki üdítőt fizetett a 
„munkásoknak”.
Míg a bolt részéről zsíros kenyér zöld-
hagymával, addig a kocsma részéről ital 
várta a fáradt embereket.
Befejezésként, délután az önkormányzat 
szétosztotta a muskátlikat, melyek a vil-
lanyoszlopokat és a hirdető táblát díszítik.

Tojásszedő verseny 
A jó időnek és a sok segítségnek köszön-
hetően ismét megrendezésre került a gye-
rekek körében oly népszerű tojásszedő 
verseny húsvét hétfő délutánján. A hely-
szín és a főszervező a Kanyar Kocsma 
volt, de rengeteg segítséget is kaptak a 
megvalósításhoz, többek közt Perényi 
Laci bácsitól, a szülőktől, a polgárőrség-
től, akik a gyerekek épségére figyeltek, és 
a Német Nemzetiségi Önkormányzattól, 
akik 40 db tojással járultak hozzá a ver-
senyhez. A megmérettetés 4 órakor kez-
dődött. Az első három legtöbb tojást gyűj-
tő gyermek  oklevelet és értékes csoma-
got kapott.
Ezután következett a kötélhúzás melyben 
a szülők is szívesen vettek részt. Aztán 
zsákbanfutás, tojással egyensúlyozás, ka-
pura rúgás és végül a lángosevő verseny 
következett. Minden „versenyző” minden 
versenyszámban csokit, cukrot illetve nya-
lókát kapott, a szünetekben pedig jégkré-
meket kaptak a gyerekek. Befejezésként, 
„jöttök lesztek,hoztok esztek” alapon sza-
lonna sütés volt. Mind a gyerekek, mind a 
felnőttek remekül érezték magukat.
Köszönet a Kanyar Kocsmának a szerve-
zésért, a rengeteg nyalánkságért és azért, 
hogy időt és fáradtságot nem kímélve egy 
remek délutánt szereztek a gyerekeknek. 
Remélhetőleg ez a szokás még sok-sok 
évig megmarad.

NAGYPALL
Kézműves foglalkozás
A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egye-
sület április 17-én tartotta az immáron ha-
gyományossá vált húsvéti kézműves fog-
lalkozást gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt. Idén is szép számmal vettek 
részt nem csak helybéliek, hanem a kör-
nyező településekről is.
Az idei év slágere a gyapjúból készült bá-
rány, valamint a rongyból készült csibe és 
kacsa volt. Természetesen a csuhé nyúl 
és a hímes tojásírás is szerepet játszott. A 
résztvevőket hagymás zsíros kenyérrel és 
teával kínáltuk. Az elkészítésben pedig a 
Nagypallért Nőegylet segédkezett.
Azt gondoljuk, megint egy sikeres és han-
gulatos napot tudtunk a résztvevőknek 
nyújtani. 

Bérces Attiláné elnök

SZILÁGY 
Énekes szentmise

Nem mindennapi szentmisén vehettünk 
részt április 3-án a Szilágyi templomban. A 
szintén nem mindennapi templomban (hi-
szen XIV. századi!) a pécsi Szent Ferenc 
templom Szeráfi Kórusa énekelt, Nagy 
Ernő karnagy úr vezetésével, amelyért ez-
úton is köszönetet mondunk. A szentmise 
után a kórus tagjait szépen terített asztal 
és finomabb-finomabb sütemények várták 
a kultúrházban, ahol - a szentmisén részt-
vevők segítségével - ismerkedhettek ezzel 
a szép baranyai faluval. A Szilágyi Német 
Kisebbségi Önkormányzat ezúton is kö-
szönetet mond mindazoknak, akik a ren-
dezvény szervezésében közreműködtek. 
Külön köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik a rengeteg finom (és nagyon mutatós) 
süteményeket sütötték!

SZELLŐ
Szemétgyűjtés
Tavaszi tisztogatás alkalmával ismét sze-
metet szedtünk. Először Kátoly felé indul-
tunk, ahol az útmenti árkokban és az er-
dőszélén több zsákkal gyűjtöttünk össze.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy Szellőn a 
vashídnál a Karasicába levert falfesték 
van bedobva, pedig ezt a kukába téve el-
szállítják. Ezután Erzsébet felé indultunk, 
itt is sok műanyag palack és egyéb sze-
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mét gyűlt össze. Valakinek a kedvenc lera-
kóhelye a 11 –es km kő melletti árok, mert 
itt tavaly sok zsák műbőrhulladékot talál-
tunk, most pedig ugyanennyi üveggyapo-
tot és más szigetelőanyagot, ami veszé-
lyes hulladéknak számít.
Ismét szeretnénk kérni mindenkit, óvjuk 
és védjük környezetünk tisztaságát (föl-
det, vizet, levegőt), hogy a feleslegessé 
vált anyagokat, szemetet a megfelelő hely-
re vigyék, hiszen ettől függ a mi egészsé-
günk is!

Húsvéti készülődés – Alapítványi hírek
Az év elején indult kézimunkakör tagjai tö-
retlen lelkesedéssel járnak a pénteki fog-
lalkozásokra. Az elmúlt három hónap-
ban már több technikát kipróbáltunk. Ele-
inte varrtunk, majd előkerültek a horgoló-
tűk is. Többen teljesen ismeretlenül fog-
tuk a kezünkbe a horgas tűt, de Laktos 
Jánosnénak, vagyis Jutkának hála mind-
annyian megtanultuk az alapokat és a leg-
többünk otthon is önálló alkotásokba fo-
gott. Volt, aki sapkát, más vállkendőt hor-
golt. 
Március 15. előtt kokárda variációkat ké-
szítettünk, rengeteg ötletes és szép darab 
született. Használtunk gyöngyöt, szalagot, 
gombot, filcet, fonalat, varrtunk, fűztünk, 
horgoltunk, hímeztünk, majd az elkészült 
darabokat a szellői nőnapi ünnepségen be 
is mutattuk. Néhány hete az egy tűt ötre 
cseréltük, mivel jelenleg Teppert Éva néni 
a zokni kötés rejtelmeibe vezet be minket. 
A Nagyhét előtti péntek délután a húsvéti 
készülődés jegyében zajlott. A kézimunka-
kör tagjain kívül többen benéztek hozzánk 
a faluból, sőt Kátolyból és Erzsébetről is 
érkeztek vendégeink.
A hímes tojások és a húsvéti díszek készí-
tésekor a természetes anyagok és nagy-
részt a hagyományos technikák kapták 
a főszerepet. A berzselt és írott tojásokat 
lila- és a vöröshagyma héjából készült fő-
zettel festettük, az ünnepi koszorú foná-
sához pedig fűzfavesszőt, csuhét és rafi-
át használtunk.
Kedves védőnőnk és egyben lelkes kézi-
munkakör tagunk, Ponoczky Bori profi mó-
don írta viasszal a saját mintagyűjtemé-
nyének kiválasztott darabjait. Az írókákat 
Wesz Balázs ügyes kezeinek köszön-
hetjük, aki családja több mint száz éves 
írókáját is elhozta mutatóba. 
Az apróbbak asztalánál mákos és pamut-
fonallal díszített tojások, vidám színű szal-
vétagyűrűk készültek. Az idő észrevétlenül 
röppent el mellettünk, a gyerekek sem hit-
ték el, hogy el kell búcsúzniuk egymástól.
Az Ünnepek idejére az Önkormányzat 
épülete előtti kis nyírfát tojásfának nevez-
tük ki és alkotásainkkal díszítettük fel.
Nagyon köszönjük az Önkormányzatnak a 
támogatást és a résztvevőknek, hogy je-

lenlétükkel hozzájárultak a jó hangulatú 
délutánhoz. Reméljük, segítettünk az ün-
nepre hangolódásban és az elkészült dí-
szek az otthonokba kerülve hozzájárulnak 
a Húsvét felhőtlen ünnepléséhez.

Parcsaminé Komjáthy Sára
Szellőért 2010 Alapítvány

HIDAS
Hatalmas sikere volt a fiatal zenészek-
nek! 
2011. április 8-9-én nagy kihívásnak né-
zett elébe Bárdi Laura és László Tamás. 
A két tehetséges fiatal a kaposvári rende-
zésű Csupor László IV. Dél-Dunántúli Re-
gionális Fafúvós Versenyen kápráztatta el 
a zsűrit. Laura a II. korcsoportban II. he-
lyet ért el. Előadását nagyon elismerően 
értékelte a szakmai zsűri. Tamás a III. kor-
csoportban a dobogó legfelső fokát fog-
lalhatta el. Emellett átvehette a legjobb-
nak járó 10.000 Ft-os fődíjat is. Kraszna 
László, klarinétművész a mezőny legszín-
vonalasabb előadójának nevezte az álta-
lános iskolás fiút, aki maximális pontjával 
messze a legjobb előadó volt. Az ifjú zené-
szek néhány nappal a kaposvári megmé-
rettetés után is versenybe szálltak a Tamá-
siban rendezett Kamarazenei Fesztiválon, 
ahol klarinét-kvintettjükkel első helyezést 
értek el. Ezúton is gratulálunk mindkét te-
hetségnek, és további sok sikert kívánunk 
nekik a jövőben! 

Hidason rendezték a III. Országos Bu-
kovinai Székely Borversenyt

Március 26-án jeles rendhagyó esemény 
zajlott a hidasi művelődési házban. A Hi-
das Néptánc Egyesület elnöke, Ömböli 
Zoltán kezdeményezésére már hetekkel 
korábban elindult a program szervezése, 
amihez sok helyi és környékbeli civil is se-
gítséget nyújtott, megkönnyítve ezzel a 
rendezők munkáját. 
A rendezvény legfőbb szempontja az volt, 
hogy a falvak bortermelői megismerked-
hessenek egymással. A borverseny pedig 
a község népszerűsítése céljából került ez-
úttal Hidasra. Az újjáalakult Hidas Néptánc 
Egyesület feltett szándéka, hogy a jövőben 
szorosabban kapcsolódjanak a Bukovinai 
Székelyek Országos Szövetségéhez, va-
lamint azok rendezvényeihez. Ez a meg-

mérettetés remek alkalomnak mutatko-
zott. A borverseny rendezői: Hidas Község 
Önkormányzata, Hidas Néptánc Egyesü-
let, a Bukovinai Székelyek Országos Szö-
vetsége, valamint a Hidasi Borbaráti Kör. 
A nedűk versenyére 5 bukovinai faluból 
érkeztek a székely kötődésű kistermelők, 
akik megmérettették boraikat. A benyúj-
tott mintákat egyénenként bírálták, emel-
lett a székely falvak elszármazottai is ver-
senghettek egymással. A 8 fős független, 
komoly szakértőkből álló bizottság egyen-
ként díjazta a falvak legjobb borát. Emellett 
az összes beadott minta közül kiválasztot-
ták a legmagasabb pontszámot elért bort, 
valamint a legjobb fehér-, vörös-, és rosé 
nedűt is. Minden szerencsés nyertes egy 
serleget kapott. Ezen kívül mindenki, aki 
részt vett a versenyen, oklevelet vehe-
tett át. A 85 leadott mintából így 19 arany-, 
28 ezüst-, és 20 bronzérem született.  
A minták többnyire 2010-es évjáratú-
ak voltak, a legmagasabb pontszá-
mot mégis egy 2008-as andrásfalvi 
Cabernet Savignon érte el. 
A versenyen felléptek a Hidas Néptánc 
Egyesület gyermek és felnőtt csoportjai, 
emellett Lőcsei Ákos és Szabóné Lász-
ló Irén tréfás mesékkel, Györfi Tímea pe-
dig egy verssel mulattatta a nagyérdeműt. 
A díjkiosztó ünnepségen tiszteletét tet-
te Csibi Krisztina, a Bukovinai Székelyek 
Országos Szövetségének elnöke, Csiki 
Béla, a szövetség alelnöke, valamint Dr. 
Szelle Tibor, Hidas község polgármestere. 
A rendezőség ezúton is hálásan köszöni 
az önzetlenül segítő emberek bárminemű 
támogatását!

Több nívós versennyel a háta mögött 
most ismét tarolt a hidasi származású 
Tekeli Tamás
Budapesten rendezték a háromfordulós 
Országos Középiskolai Tanulmányi Ver-
senyt, mely a legértékesebb és egyben 
legnevesebb verseny a középiskolák kö-
zött. A megmérettetésen több mint 1000 
tanuló indult. Az első 10 helyezett a nye-
remények mellé a lehető legtöbb, 80 érett-
ségi pluszpontot kapott. Eközé az első 10 
közé 6. helyezettként bejutott Tekeli Ta-
más is, aki hidasi származású, s jelen-
leg a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium kiváló tanulója. 
Tamás tehetségét és szorgalmát már több 
helyen is bizonyította. 9. évfolyamon, Gyu-
lán, a Nemzetközi Magyar Matematika-
versenyen szerepelt kiváló eredmény-
nyel, így sikerült elhoznia onnan a 2. he-
lyezettnek járó díjat. 10. osztályos korá-
ban megnyerte a Lóczy Lajos Országos 
Földrajzversenyt. Ezáltal kijuthatott vol-
na Tajvanba, a Nemzetközi Diákolimpi-
ára, de sajnos a körülmények nem tet-
ték ezt lehetővé. Tamásnak ekkor a Ma-
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Közösségi élet
gyar Földrajzi Társaság Kiváló Ifjú Geo-
gráfus-címet adományozott, ami azért is 
nagy dolog, mert ilyen elismerést csak 
nagyon kevés ember kap az országban. 
A gimnazista fiú tavaly megnyerte a me-
gyei Gordiusz Matematikaversenyt, idén a 
képzeletbeli dobogó második fokát foglal-
hatta el. Ezeken kívül dicséretet kapott a 
Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Em-
lékversenyen. Ezúton is gratulálunk Ta-
másnak, és sok sikert kívánunk neki a to-
vábbi tanulmányai során!

Hidasi mesemondók Palotabozsokon

A Bukovinai Székelyek Országos Szövet-
sége és a Palotabozsoki Magyar Dalkör 
2011. április 16-án, Palotabozsokon ren-
dezte meg a XIV. Sebestyén Ádám Szé-
kely Mesemondó Versenyt.
A helyiek ezzel a jeles versennyel tiszte-
legnek évről évre Sebestyén Ádám, nép-
rajzkutató emlékének, emellett megragad-
ják az alkalmat arra, hogy felkutassák a te-
hetséges mesemondókat. A versenyzők 
az általuk választott székely népmesékkel 
négy korcsoportban vehettek részt.
Hidas községet két tanuló, a harmadik 
osztályos Kiss Antónia, és a negyedik osz-
tályos Ömböli Csaba képviselte. A verse-
nyen mindketten eredményesen szerepel-
tek. Ömböli Csaba még az esti döntőn is 
elmondhatta meséjét, ami nagy sikert ara-
tott a zsűri körében. A bírák között jelen 
volt Csibi Krisztina, a Bukovinai Széke-
lyek Országos Szövetségének elnöke, és 
Fábián Éva népdalénekes. A résztvevők-
nek ezúttal is gratulálunk és további szép 
eredményeket kívánunk nekik!

BERKESD
Az idei évtől a berkesdi általános iskola 
könyvtárában működik a mozgókönyvtár, 

melynek nyitva tartási ideje:
szerda : 13 –16 óráig, csütörtök: 15 – 18 
óráig. Könyvtáros: Nagy Tünde. 
A mozgókönyvtárban sokféle, minden kor-
osztályi igénynek megfelelő folyóiratok jár-
nak, ezen kívül folyamatosan cserélődő 
könyvkészletet talál az érdeklődő olvasó. 
A könyvtárban működő szoftver segítségé-
vel az olvasó áttekintheti a Pécsváradi Vá-
rosi Könyvtár készletét is, melyből szintén 
választhat olvasmányt. 
Minden olvasni vágyót szeretettel várunk!

FAZEKASBODA
Társadalmi munka
A temetőt körülvevő sövénykerítésben az 
elmúlt évek során a vadak nagy károkat 
okoztak, a sövény sok helyen kiszáradt. A 
szarvasok és őzek gyakori látogatói a te-
metőnek, ahol összetapossák a növénye-
ket, lerágják a fákat.
Társadalmi munkában megkezdtük a te-
mető két oldalának bekerítését, a belső ol-
dalon tujákat ültetünk, amelyet kerítésnek 
alakítunk ki. Kitisztítottuk a bozóttal benőtt 
területet, rendeztük az elhanyagolt sírhe-
lyeket. 
Köszönjük a temető bekerítéséhez felaján-
lott betonoszlopokat, és társadalmi mun-
kában dolgozók segítségét.  

KÁTOLY
Kirándulás gyerekekkel
Április 9-én Bédán voltunk kirándulni. 31 
fő indult útnak, 4 autóval. Kissé szeles idő 
volt, de nem szegte kedvünket. Első állo-
más a kölkedi Gólyamúzeum volt, majd 
lovas kocsival kimentünk a Nagypartos-
ra, megnéztük a szürke marhákat. Vissza-
mentünk a gólyamúzeumba és lementünk 
a Duna partra, ahol paprikás krumplit főz-
tek a fiuk. Az ebéd finom volt, a gyerekek 
kitombolhatták magukat. Délután fáradtan, 
de élményekben gazdagon tértünk haza.
Másik kirándulásunk célpontja ebben a hó-
napban újra Sumony volt. Április 16-17-én 
két napot töltöttünk az immár ismerős ma-
darász táborban. Máténak sikerült egy ha-
ragos siklót fogni, így a gyerekek közelről 
is megnézhették ezt az érdekes állatot. A 
tavon sikerült lencsevégre kapni egy ha-
lászsast, amint éppen egy halat zsákmá-
nyolt. Sikerült egy ritka fajt megfigyelni, 
mégpedig egy ásó ludat, ami nagyon rit-
ka vendég a sumonyi halastavon. Este a 
tábortűznél szalonnát és mályvacukrot sü-
töttünk - egyszóval nagyon jól éreztük ma-
gunkat.

PÉCSVÁRAD
Önkéntes Nap
Magyarországon immár hatodik éve került 
megrendezésre április 16-án, a KÖZÖD 
Önkéntes Nap. Ilyenkor a világ minden tá-

ján fiatalok milliói valósítanak meg prog-
ramot, tevékenykednek a közösségük ér-
dekében: fát ültetnek, szemetet szednek, 
barkácsolnak, sport és kulturális progra-
mot szerveznek.
A pécsváradiak is csatlakoztak pár éve a 
programhoz (Tarkabarka Alapítvány és 
a PIFÖ), így volt már Dombay-tavi feste-
getés, virágültetés, szemétszedés, ifjúsá-
gi klub takarítás és kertészkedés. A koráb-
bi gyakorlattól eltérve idén a PIFÖ vezény-
letével a munka a Pécsváradi Kistérségi 
Teleházban folyt: festés, átrendezés, csi-
nosítás történt annak érdekében, hogy a 
szolgáltatásokat igénybevevők, valamint 
a buszokra várakozó fiatalokat egy ottho-
nos környezet várja. Természetesen et-
től a naptól függetlenül is lehet bármikor 
önkénteskedni, jót cselekedni, de ez a nap 
a garancia, hogy biztosan megmozdulunk!
A megszépült-fiatalodott teleház hétközben 
13-16 óra között várja az érdeklődőket to-
vábbra is!

László Miklós – Böröcz Lívia

Sikeres vizsgával zárult a vendégkísé-
rő tanfolyam
Az ünnepek előtt zárult a nagysikerű tanfo-
lyam a vizsgaeredmények közzétételével. 
Március 18-án 38-an vágtak bele a bizony 
megfeszített munkát követelő tanfolyam 
elvégzésébe, melynek legfontosabb célja 
Pécsvárad gazdag múltjának, rejtett kin-
cseinek megismertetése, s egyúttal egy 
olyan csapat kialakítása volt, akikra bizton 
számíthatunk a városba érkező vendégek, 
turisták kalauzolásában, illetve a nagyren-
dezvényeken való segítő közreműködés-
ben.
Színes és tartalmas előadások, foglalko-
zások, elméleti és gyakorlati alkalmak ke-
retében ismerhették meg a tananyagot – 
és csodálkoztak rá lakóhelyük gazdagsá-
gára. Kiváló társaság verődött össze, vala-
mennyi korosztályt képviselve – sőt, nem-
csak pécsváradiak, hanem két erzsébeti 
és egy zengővárkonyi hallgató is!
Zárásként szintén elméletben és gyakor-
latban bizonyították, hogy elsajátították 
a tananyagot: komoly tesztet töltöttek ki, 
melyben nemcsak az évszámok, a törté-
nelmi tények ismeretét kellett bizonyítani-
uk, hanem a város turisztikai kínálatát is-
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Programajánló
merve például programcsomagokat, aján-
latokat kellett kidolgozni különböző igényű 
vendégek részére. A gyakorlati vizsgán 
„élesben”, város- és várnéző séták vezeté-
sével kellett meggyőzniük nemcsak a vizs-
gabiztost, hanem a csoport valamennyi 
tagját, hogy képesek és alkalmasak a cso-
portvezetésre (bár a rossz idő miatt csak 
kislétszámú csoportok indultak).
Végül, nagy örömömre minden vizsgá-
zó megfelelt, többen jól megfelelt és né-
hányan kiválóan megfelelt minősítéssel, 
így dr. Bíró Ferenc polgármester úr és 
Gállos Orsolya alpolgármester asszony 
32 hivatalos vendégkísérőt avathatott a 
Város Napján. A vendégkísérők adatai a 
Tourinform iroda adatbázisába kerülnek, 
igény és szükség esetén az irodavezető 
kéri fel őket a munkára.
A tanfolyam sikerét számomra elsősorban 
az jelenti, hogy valamennyi résztvevő úgy 
vélte: hasznos volt, sok új információt ka-
pott, hogy mindenki lelkesen vett részt és 
lelkesen tanult, és kifejezetten kérték a 
folytatást!
Köszönet a tanfolyam lebonyolításában 
résztvevőknek
- az előadóknak: Gállos Orsolya, dr. 
Novotny Iván, Bősz Zoltánné, Müller Zsu-
zsanna
- a helyszínt biztosító és vizsgák lebonyolí-
tásában közreműködő általános iskolának, 
mindenek előtt Tóth Györgyi igazgatónak
- a vizsgabiztosoknak: dr. Novotny Iván, 
Oroszlán Józsefné, Szabó Éva, Szabó 
Márta, Marász Ágnes, Dretzky Katalin

Gászné Bősz Bernadett szervező

KÉKESD
Húsvéti ünnepi szertartások
A Kékesdi Szent Mihály Kolping Család Vi-
rágvasárnap a templom mellett felállított 
kereszt megáldásával ünnepelte. 
Húsvétvasárnap egy régi magyar hagyo-
mány felélesztésével kezdték Jézus föltá-
madásának ünneplését. 
Reggel fél 6–kor a templomnál gyülekezve 
indultak „Krisztus–keresésre”. Végigjárták 
a kereszteket, énekelve, imádozva, majd a 
templomban ünnepi szentmisét tartottak.  
 

A templom mellé került a nagyméretű ke-
reszt

FAZEKASBODA
Gyermeknap
Május 29-én gyermeknapi programot ren-
dezünk, melyre nagy szeretettel várunk 
minden érdeklődőt! Egész nap különböző 
elfoglaltságok várják a gyermekeket, a nap 
egyik kiemelkedő eseménye Ribizli bohóc 
délutáni fellépés! Ne szalasszátok el, gye-
rekek!

Úrnapi falunap
Fazekasboda Önkormányzata és Német 
Önkormányzata 2011. június 25-én tartja 
hagyományőrző Úrnapi falunapját. Ezen a 
napon várjuk a faluból elszármazottakat is 
a második alkalommal megrendezendő El-
származottak találkozójára. A program dél-
után 14 órakor német nyelvű szentmisével 
és körmenettel kezdődik, majd a szórakoz-
tató műsor után mindenkit várunk a kultúr-
háznál felállított sátorban egy közös va-
csorán.  
Kérjük, értesítsék ismerőseiket, hozzátar-
tozóikat, volt fazekasbodaikat, hogy mi-
nél többen találkozhassunk ezen a napon. 
Várjuk jelentkezéseiket a 06/30-6003103 
telefonszámon, a 06/69-350-850 fax-szá-
mon, valamint fazekasbodaonkorm@t-
online.hu  e-mail címen.

PÉCSVÁRAD
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Fogadónapok: május 19. csütörtök, 9-12 
óráig; június 7. kedd, 14-15 óráig
Mozgássérültek Klubja-klunap: június 7. 
kedd, 15 órától
 
Felvidékiek Klubja
Május 14-én szombaton Felvidékiek Nap-
ja címmel rendezünk műsort, emlyre min-
den érdeklődőt szeretettel várunk. 
Klubnap: Május 25. szerda, 18 órától

Nyitott Művésztelep a Várban
2011. május 6.  - május 14. 
A Pécsváradi Várszálló Galéria Művész-
telepén magyar és külföldi festők, szobrá-
szok, keramikusok dolgoznak egy héten 
át. A művésztelep nyitott, bárki bejöhet, él-
vezheti az együttlétet,vagy csak gyönyör-
ködhet a művészek alkotásaiban 10 és 20 
óra között. 
A művésztelep programja: 
- Művésztelep megnyitó: 2011. május 6. 
péntek 18 óra
- 2011. május 8. vasárnap, 15 óra: Test-
festés: pécsváradi gimnazisták egy rend-
hagyó testfestési akció keretében a mű-
vésztelep alkotóinak keze alatt élő műal-
kotásokká válnak.
- 2011. május 10. kedd, 16 óra: Barátsá-
gos focimeccs: A helybéliek megküzde-
nek a művészekkel a sportpályán.
- 2011. május 10. kedd, 19 óra: Gyenis 

Boglárka orientális tánc csoportjának 
előadása 
- 2011. május 15. szombat, 15.30 óra: 
Művésztelep Ünnepélyes zárása
- 2011. május 15. szombat, 18 óra St. 
Martin koncert 
Programokra belépés díjtalan, kivéve 
St, Martin koncertje, melyre a belépő-
jegy:1.000,- forintért váltható a helyszí-
nen. 
Esténként örömzenélésre várunk min-
denkit!
További információ: www.varszallo.com, 
facebook rajongói oldalon és a Rádió 1-en

SZILÁGY
Egészségre nevelő életmódprogramok 
Szilágy községben
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0675
Szilágy Községi Önkormányzat szeretettel 
vár minden kedves érdeklődőt, a 2011. jú-
nius 12-én – pünkösd vasárnapján – tar-
tandó egész napos nagyrendezvényére. 
Programjaink az egészséges életmód köré 
szerveződnek. 

Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

SZELLŐ
Az Önkormányzat 2011. június 13-án Pün-
kösdi túrát szervez. Az útvonalról és az 
indulásról plakátokat rakunk ki települé-
sünkön. Tartsanak velünk!

BERKESD
Berkesden május 30-án 18 órakor tartjuk 
a Hősök Napja megemlékezést az I. és II. 
világháborúban elesettek emlékére. Min-
den emlékezőt várunk!

KÁPOLNAKULTÚRA

Kamaraelőadások, felolvasóestek, koncertek 
a XI. századi kápolnában

minden technikát mellőzve, gyertyafényben 
– hogy a látottak-hallottak a szívünkig 

érjenek
 (Pécsvárad, Vár u. 45.)

KÖVETKEZŐ ELŐADÁS:
2011. május 18. 18 óra

„A zene, a hangszer, a közönség és az 
egymás iránti feltétlen tisztelet”
KÖZÉPKORI KLARINÉTOS 

KALANDOZÁS
Anonymus, Landini, Ockeghem, Senleches 

és más középkori szerzők művei
Grand Trio Concertante - a pécsváradi vár 

rezidens együttese
Az együttes tagjai: Szilágyi Orsolya, 

Klenyán Csaba, Galavics Gábor
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Sport
KÉZILABDA
Diákolimpia szivacs kézilabda
Mohácson a Diákolimpia szivacs kézilabda 
II. kcs. megyei versenyén a Kozármislenyt 
és a TÁSI-t megelőzve 3. helyen végzett 
a  Liszt Ferenc ÁMK  csapata. Ezzel beju-
tott a Siklóson megrendezésre kerülő régi-
ós döntőbe ahol 4. helyezést érték el.  
Csapat tagjai: Hegedüs Bettina, Gyenis 
Zsanett, Gyenis Dorka, Kaiser Laura, 
Berkecz Martina, Schram Julia, Keszler 
Réka, Pohl Patrícia.
Felkészítő tanár: Gúnya Ferenc

Kézilabda utánpótlás 
NB III.
- Pécsvárad ifi- Szigetvár 32-24
Pécsvárad: Sándor-Grénus 8, 
Szemmelrock 2, Gyenis P. 6, Bajorics, 
Brand 8
Csere:Siska.Péter(K).Nagy N.,Puska,Kis 
Radó,Werb 5,Lukács
Görcsös játék, rengeteget hibázó játéko-
sok.             
- Pécsvárad ifi-Szentlőrinc 27-27  
Pécsvárad: Sándor-Grénus 4, Szemmel-
rock 9, Gyenis Alexandra 6, Gyenis Patrí-
cia 1, Werb 4, Brand 3
Csere: Péter, Gebhardt(K), Puska, Kis 
Radó, Lukács, Istókivics
Előbb folyamatosan bizonyítanunk kell, 
aztán lehet várni a segítséget.
- Villány-Pécsvárad ifi   25-30
Pécsvárad: Siska-Grénus 6, Szemmelrock 
6, Farkas 3, Gyenis Patrícia 10, Gyenis 
Alexandra 3, Brand 2
 Csere: Sándor(K), Werb, Puska, Lukács, 
Kis Radó
Aki hozzánk jött, azt azért igazoltuk, mert 
tisztába voltunk vele, mit várhatunk tőle, 
mert korábbi csapatában kevés játéklehe-
tőséget kapott, így bizonyítani akart. 
- Pécsvárad ifi-Kelet SE   40-29
Pécsvárad: Sándor-Grénus 6 ,Szemmel-
rock 6, Gyenis Alexandra 6, Gyenis Patrí-
cia 10, Werb 9, Brand 2 
Csere: Siska(K), Farkas 1,Puska, Lukács
Büszke vagyok csapatomra, hatalmas 
sportemberi nagyságról tett tanúbizony-
ságot a jóval esélyesebb, rutinosabb csa-
pat magabiztos legyőzésével. A győzelmet 
szurkolóinknak, valamint Borhy István SK 
elnök úrnak ajánlom. 
Országos Serdülő Bajnokság 
- UKSE Szekszárd-Pécsvárad   22-39
Pécsvárad: Siska-Grénus 1, Szemmelrock 
3, Farkas 6, Gyenis Patrícia 14, Gyenis 
Alexandra 5, Brand 2  
Csere: Sándor, Péter, Puska, Kis Radó 1, 
Werb 7, Lukács   
Magabiztos játék, fantasztikus egyéni tel-
jesítmény, Gyenis Patrícia beállójátéka. 
- Pécsvárad-Nagykanizsa 19-17  
Pécsvárad: Gebhárdt-Grénus 4, 
Szemmelrock 4, Farkas 3, Gyenis P. 4, 
Werb 3, Kis Radó                         
Csere:Péter(K), Brand 1, Puska, Lukács, 
Istókovics 
Elhamarkodott, pontatlan támadásaink, 
sok könnyű gólt kaptunk, ami technikai hi-

bákból, lassú visszarendeződésből adó-
dott.
- Marcali-Pécsvárad   22-20            
Pécsvárad: Siska-Grénus 4, Szemmelrock 
2 ,Gyenis Alexandra 5, Gyenis Patrícia 3, 
Werb 6, Brand
Csere: Sándor(K), Farkas, Puska, Kis 
Radó
Két arra illetéktelen ember, akiknek más 
lett volna a feladata, brutálisan beleavat-
kozott a  mérkőzésbe.

Amatőr városi kézibajnokság, Pécs
Aranyérmes hidasi kézilabdás lányok

Idén nem találtak legyőzőre a lányok az ama-
tőrök között.

Áprilisban véget ért Pécsett az amatőr vá-
rosi kézibajnokság a 4.korcsoportos lá-
nyok számára. Ősszel mindhárom mér-
kőzését megnyerte a hidasi csapat, így 
első helyen teleltünk. Mivel most tavasz-
szal sem hibáztak a mieink, így veretlenül, 
sőt 100%-os teljesítménnyel lettünk baj-
nokok. Az aranyérmeket az MDSZ veze-
tői adták át a pécsi Csokonai iskola sport-
csarnokában, miután a záró fordulóban is 
40-14-es gólkülönbséggel múltuk felül vá-
rosi ellenfeleinket. A végeredmény: 1. Hi-
das, 2. Csokonai Pécs, 3. Mátyás Pécs, 4. 
TVT Pécs.
A bajnokcsapat tagjai a képen: hátul Má-
tyás Kamilla, Fekete Eszter, Orsós Melin-
da, Simonics Martina, Schäffer Éva, Koch 
Barbara, Csobot Adrienn (8.osztály), kö-
zépen Némethi Orsolya, Orsós Alexand-
ra, Ömböli Zsófia (5.osztály), elöl Horváth 
Viktória és Miklós Erzsébet, de nincs a ké-
pen Kapronczai Ágnes, Biszak Zsuzsan-
na, Tausz Ramóna és Fényes Fruzsina.

Tiki-Taki Kézikupa, Hidas
Áprilisban újra megrendezésre került a hi-
dasi tornateremben a hagyománnyá vált 
községi női kézilabda torna. Bár a délelőtt 
folyamán összesen 172 gólt láthattak a né-
zők, a résztvevők egybehangzó vélemé-
nye mégis az volt, hogy ennek a rendez-
vénynek a hangulatában van a varázsa. A 
jókedvű testmozgás az amatőr játékosok 
számára mindennél többet ér és a más-
napi erős izomláz ellenére máris várják 
a következő ilyen „sportnapot”. Hogy az 
eredményekről is szóljunk, az aranyémet 
az általános iskolás lányok csapata, a 
„Snoopyk újratöltve” szerezte meg. A fia-
talok mögött 2. helyen a „Dominó Team”, 

harmadikon pedig a „Pindur Pandúrok” vé-
geztek. Különdíjat kapott Schäffer Éva (37 
találattal gólkirálynő), Kapronczai Ágnes 
(legjobb kapus) és Nagy Nóra (legjobb já-
tékos).

LABDARÚGÁS
Hidas nyerte a „vigaszágat” Újpesten
Húsvét hétvégéjén kétnapos nemzetközi 
focitornán vett részt a hidasi U11-es csapat. 
Az UTE-kupán 22 csapat vett részt, ennek 
mintegy fele volt magyar, többségük pe-
dig sportiskolákból és futballakadémiákról 
jöttek. A mieink az Újpest, a Pressing 
Pozarevac (szerb), a Malo (olasz) és a Gö-
döllő csapatával kerültek egy csoportba. Itt 
egy 4-0-s győzelemmel és 3 vereséggel 
a Gödöllő előtt végeztek a 4.helyen, így 
másnap az alsóházba kerültek és a 
13-22.hely között végezhettek vol-
na. Mivel a második napon minden-
kit legyőztek Markos Mátyás és Dara-
dics Sándor tanítványai, így megszerez-
ték az alsóház bajnokának járó ezüst 
serleget. A legemlékezetesebb győzel-
mek: az ukrán Ungvár csapatát  -1-re, a 
szerb Dinamo Radnickit pedig 0-0 után 
büntetőkkel múlták felül a vigaszág dön-
tőjében. A hidasi góllövők Újpesten: Jenei 
Marcell, Jakab Attila, Fenyvesi Csaba, Da-
radics Flórián és Forray Mátyás. A szer-
bek elleni büntetőpárbajban Illés Benjá-
min 3 büntetőt is hárított. Az edzők a tor-
nát hasznosnak és sikeresnek értékelték, 
a csapat sok jó iramú meccset játszhatott 
képzett gárdák ellen és a 6 mérkőzésből 
hármat meg is nyert a Hidas.

„Az év testnevelő tanára”

2011. március 25-én Pécsett került sor a 
Baranya Megyei és a Pécs Városi Test-
nevelő Tanárok Egyesületének éves köz-
gyűlésére. Ezen a fórumon adták át „Az 
év testnevelő tanára” címet, melyet a 
sport terén elért kiemelkedő eredményei-
ért 2010 évben Kófiás Endrének és Gú-
nya Ferencnek, a mecseknádasdi Liszt 
Fernc ÁMK pedagógusainak ítéltek oda. 
Gratulálunk az elismerésért!

Értesítjük tisztelt 
tudósítóinkat és

hirdetőinket, hogy a
következő 

szám lapzártája
2011. május 20.! 

Kérjük a határidő pontos
betartását!
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Hirdetések

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

Géppark fejlesztés
A Mecsek-Drog Kft. tevékenységi körének kiterjesztése, valamint a Mecsek 
teakeverékek iránti kereslet növekedése megkívánta a teaüzem technológiai 
korszerűsítését. Így bővült a géppark kettő MAISA EC-12/B. teafilterezővel, valamint 
a hozzá tartozó kettő keverőgéppel, és egy VIDEOJET tintasugaras nyomtatóval. A 
beruházás az Európai Unió támogatásával, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
keretén belül valósult meg.
Kakas Sándor, a  Mecsek-Drog Kft. ügyvezetője nyilatkozott lapunknak.
Milyen körülmények miatt döntött úgy a cég, hogy technológiai fejlesztést hajt végre?
A Mecsek teakeverékek iránti kereslet növekedése mellett 2010 tavaszától egy nagy 
hipermarket lánc saját márkás termékeinek gyártását kezdtük el. Emiatt gyártási 
kapacitásunk maximumra került, elengedhetetlenül fontos volt a géppark fejlesztése, 
bővítése.
Mikor érkeztek meg a gépek?
2010 szeptemberében jött meg az első gép, novemberben a második.
Hogy érzi, az Európai Unió támogatása nélkül megvalósult volna-e a beruházás?
Minden bővítés, beruházás kockázattal jár, fokozottan így van ez a gazdasági válság 
óta. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió támogatása tette lehetővé azt, hogy ez a 
fejlesztés épp időben, a legjobbkor valósulhatott meg. Ennek köszönhető, hogy a cég, 
a kedvezőtlen gazdasági feltételek
ellenére is fejlődhetett.
Várhatók-e a jövőben hasonló mértékű fejlesztések?
Mostanában nagyobb beruházásokat nem tervezünk. Korszerű gépparkunkat 
kívánjuk minél jobban kihasználni, és természetesen az ebből adódó hasznot a cégbe 
visszaforgatni. De természetesen mindig nyitottak vagyunk az új lehetőségekre, 
célunk a vállalkozás folyamatos fejlesztése.

A Hidasi Tájházért Egyesület szeretettel 
hívja és várja az érdeklődőket az alábbi 

rendezvényre:

Kardoss fesztivál
2011. június 4. 

Helyszín: Tájház (és a 
Tájház udvara)

 
Program:
10,00 Hidasi óvodások műsora
10,30 Játszóház
12-től Ebéd (erdélyi töltött káposzta)
13,30 Kardoss Kálmán emléktáblájának 
megkoszorúzása halálának 95. 
évfordulóján
14,00 Videcz Ferenc emlékkiállítás
Megnyitja: dr. Szelle Tibor Hidas 
polgármestere
15,00 Kultúrműsor
Fellépők:
• Benedek Elek Ált. Isk. tanulói
• Szabóné László Irén
• A Hidas Néptánc Egyesület 

gyermek- és felnőtt tánccsoportja
• Idősek Napközi Otthona Klarinét 

kvintett
• Sally Gardens (ír népzene)
• Kultúrparaván Színtársulat
• Bonyhádi Zeneiskola Fúvós 

Zenekara
                     
Belépés ingyenes! Várunk minden 
érdeklődőt!


