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Pécsvárad Kiváló Európai Desztináció!
Pécsi és orfűi attrakciókkal összefogva a pécsváradi vár az idei 
EDEN-nyertes

2011. május 10-én, zárókonferencia ke-
retében szakmai döntőbizottság válasz-
totta ki az Európai Bizottság által kiírt „Ki-
váló Európai Desztinációk” magyarorszá-
gi pályázatának győztesét. A „Régi érté-
kek – új funkciók” témában kiírt pályáza-
tot Pécsvárad Város Önkormányzata  „Me-
cseki meglepetések: új értékek – régi te-
rek” című pályaműve nyerte meg.
Az Európai Bizottság 2010-ben immár 
ötödik alkalommal írt ki pályázatot az ún. 
,,European Destinations of Excellence’’ 
azaz a ,,Kiváló Európai Desztinációk’’ té-
mában. A 2010/2011-ben a Régi értékek 
– új funkciók címmel, vagyis a funkcióvál-
tással létrehozott attrakciók között keres-
ték a legjobbat: olyan térségi turisztikai 
desztinációk, turisztikai együttműködése-
ket, amelyek ipari, mezőgazdasági, köz-
lekedési vagy katonai örökségükhöz kap-
csolódó turisztikai kínálatukat magas szín-
vonalon mutatják be a turisták számára.
A „Mecseki meglepetések: Új értékek – 
régi terek” c. pályázat partnerei:
1. Pécsváradi vár (korábban bencés mo-
nostor, ispotály, majd erdészeti központ, 

ma látogatóközpont, szálloda, étterem)
2. Pécsi Nádor Galéria (korábban szállo-
da, ma galéria és művésztalálkozóhely)
3. Pécsi Trafik Lokál (korábban mozi, ma 
szórakozóhely)
4. Pécsi Mecsextrém (korábban erdésze-
ti, faipari telephely, ma extrém kalandpark)
5. Pécsi Zsolnay Kulturális Negyed (ko-
rábban porcelángyár, ma kulturális komp-
lexum)
6. Orfűi Malommúzeum (korábban vízima-
lom, ma múzeum)
7. Orfűi Vízfő forrás és Mecsek Háza (ko-
rábban vízellátó központ, ma extrém bar-
langtúrák helyszíne) 
A pályázat három részből állt. 
Elsőként írásban, egy űrlap kitöltésével, 
illetve az adott térségben kialakított, négy 
évszakra szóló, garantált programok be-

Az oklevéllel a kézben Gászné Bősz Berna-
dett, dr. Novotny Iván múzeumőr és Müller 
Zsuzsanna Tourinform irodavezető

Magas kitüntetés 
2011. május 27-én, Budapesten a Magyar Diáksport Szövetség országos közgyűlésén 
került sor a „Diáksportért” Emlékérem átadására. A szövetség által adományozható 
legmagasabb szintű kitüntetést ebben az évben Kófiás Endre, a mecseknádasdi Liszt 
Ferenc ÁMK igazgatója kapta. 
Az iskolai testnevelésben elért több mint három évtizedes, kimagaslóan sikeres tevé-
kenységét ismerték el ezzel. Számtalan országos bajnokságon való helyezés, több or-
szágos bajnoki cím – elsősorban kézilabda, kispályás labdarúgás szakágakban és a já-
tékos sportversenyeken – fűződik ehhez a sikeres tevékenységhez. 
A magas kitüntetéshez szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

mutatásával igazoltuk alkalmasságunkat. 
E téren különösen meggyőző volt pályá-
zatunk, ugyanis a Nádor Galéria művész 
végzettségű munkatársai elkészítették a 
projekt arculatát. Már a pályázat benyújtá-
sakor készen volt ezzel az arculattal egy 
információs leporelló, az ún. Mecseki útle-
vél (pecsétgyűjtő füzet), egy-egy informá-
ciós tábla, melyet  valamennyi partner ki-
helyezett, valamint egy bemutatkozó film. 
(A youtube keresőbe a „mecseki meglepe-
tések” beírásával jelenik meg).
Az első körös, sikeres szereplés után 
a zsűri titkos látogatása következett. En-
nek során nem csak a pályázatban részt-
vevő partnerek szolgáltatásait tesztelték, 
hanem környezetkultúrájukat, a turisztikai 
infrastruktúrát (szálláshelyeket, étterme-
ket, stb.), és a turisztikai információs rend-
szert (a Tourinform irodák működését, a 
táblarendszert, stb.) is értékelték. Kiválóan 
vizsgáztunk, pedig látogatóink egyik hely-
színen sem lepleződtek le…

(Folytatás a 6. oldalon)

A képen Kófiás Endre jobbján Deák György, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, balján 
Szlatényi György, a szövetség főtitkára
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Zengő-Duna Egyesület
MIKROVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁ-
SA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar közlöny 45. számában megje-
lent a 33/2011-es VM rendelet, mely 2011-
től szabályozza a mikrovállalkozások tá-
mogatását.
Támogatás célja:
A vidéki térségekben alapított új, illetve 
működő mikro-vállalkozások beruházása-
inak és műszaki-technológiai fejlesztései-
nek támogatása, annak érdekében, hogy 
a vállalkozói aktivitás, a versenyképes-
ség, az innovációs képesség fejlődjön. A 
program fontos eleme a régi munkahelyek 
megtartása, újak létrehozása és a gazda-
sági szerkezet átalakításának elősegítése
Támogatható tevékenységek: 
a.) A fejleszteni kívánt tevékenységhez kö-
tődő eszközök
b.) A Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfele-
lő, csak gazdasági tevékenységgel érintett 
épülethez, épületrészhez, építményrész-
hez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez 
tartozó építési munka, új épület, építmény 
kialakítása.
c.) A 33/2011. (IV.28.) VM rendelet 2. szá-
mú mellékletében meghatározott, csak a 
gazdasági tevékenységgel érintett épület-
hez, vagy épületrészhez kapcsolódó kis-
léptékű infrastruktúra-fejlesztés.
d.) A 33/2011. (IV.28.) VM rendelet 2. szá-
mú mellékletében meghatározott minő-
ségbiztosítási és környezetirányítási rend-
szer, szabvány bevezetése.
e.) A Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások.
f.) A Vhr. § (1) bekezdés c) pontjától elté-
rően eszközönként elszámolható kiadás 
a vállalkozás támogatható tevékenységét 
közvetlenül szolgáló szoftver lincenszek 
ellenértéke. 
A d)- f) pontban meghatározott kiadások 
önállóan nem, kizárólag az a)- f) pont sze-
rinti kiadások valamelyikével együtt szere-
pelhetnek egy támogatási kérelemben. 
Nem igényelhető támogatás:
a. motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi 

közlekedési jármű, vagy motorral, haj-
tott sporteszköz beszerzésére, és ezen 
eszközök tárolását, javítását, forgalma-
zását érintő beruházásokhoz.

b. a közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM- BM együttes ren-
deletben meghatározott vontató, nyer-
ges vontató, tehergépkocsi, valamint 
gépjármű fogalomkörébe tartozó esz-
köz beszerzéséhez.

c. termőföld és ingatlan vásárlásához.
d. ingatlan bérleti díjához.
e. élő állat vásárlásához.
Jogosult települések:
5000 fő lakosságszám alatti települések 

vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti telepü-
lések kül- és belterületei, kivéve a buda-
pesti agglomeráció településeit, a városi 
ranggal rendelkező településeket, vala-
mint a kistérségi központokat.
A 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet szerin-
ti támogatás forrása az Európai Mezőgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alap. Az e rende-
let keretében az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program alapján a támogatás 
nyújtására fordítható éves keretösszeg: 7 
milliárd forint.
A támogatás mértéke: 
Hátrányos helyzetű területen: összes el-
számolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 
35 millió Ft.
Egyéb területen: az összes elszámolha-
tó kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 millió Ft.
Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre 
legfeljebb 10 millió Ft támogatás igényel-
hető.
Minőségbiztosítási és környezetirá-
nyítási rendszer, szabvány bevezetésé-
re legfeljebb 2.500.000 Ft támogatás igé-
nyelhető. 
Támogatás igénybevételére jogosult:
- működő mikrovállalkozás
- induló mikrovállalkozás
- természetes személy, aki vállalja, hogy 

a támogatás megítélését követően az 
első kifizetési kérelem benyújtásának 
időpontjáig egyéni vállalkozóként nyil-
vántartásba veteti magát és tevékeny-
ségét, amennyiben főállású alkalma-
zottat nem foglalkoztat, főállásban ek-
ként végzi.

A támogatás igénybevételének feltét-
elei:
Az ügyfél támogatási kérelmet olyan te-
lepülés bel-vagy külterületén megvalósu-
ló fejlesztésre nyújthat be, amely telepü-
lés bel-vagy külterületén a támogatási ké-
relem benyújtásának időpontjában 
a. ha az ügyfél természetes személy, ak-

kor lakóhellyel, vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkezik.

b. ha mikrovállalkozás, akkor székhellyel, 
telephellyel, vagy fiókteleppel rendelke-
zik.

Nem támogatható a már működő 
mikrovállalkozás fejlesztése, amely vál-
lalkozás árbevételének legalább 50%-a 
mezőgazdasági tevékenységből szár-
mazik. 
Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtásától számí-
tott 5 évig tart.
Kérelem benyújtása: 
Elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás se-
gítségével előállított elektronikus űrlapon, 
ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton 
2011. június 15. és július 15. között le-
het benyújtani a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalhoz az MVH által 
rendszeresített és az MVH honlapján köz-

zétett, meghatározott adattartalmú forma-
nyomtatványon az MVH-hoz.
Az ügyfél kizárólag egy támogatási ké-
relmet nyújthat be támogatási időszakon-
ként.
A 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet alapján 
az ügyfél újabb kifizetési kérelmet kizáró-
lag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési ké-
relmének beadását követően nyújthat be.
Bővebb információ kérhető:
Pusztai Mariann pályázati referenstől
Elérhetőségei:
Iroda: 7754 Bóly, Nyárádi u. 2.
Tel: 69/869-027
Fax: 69/869-030
Mobil: 30/853-9976
email: pusztai.mariann@boly.hu

LEADER PÁLYÁZATI KIÍRÁS
LEADER rendelet 
várható megjelené-
se: 2011. június, mely-
nek hatályba lépését 
követő 60 napot köve-
tően lehet a LEADER 
pályázatokat bead-

ni, melynek várható időpontja: 2011. au-
gusztus. A pályázatok beadására 30 nap 
áll rendelkezésre.
A települési identitás erősítése
Támogatás vehető igénybe: 
Közösségi központ létrehozására (felújítá-
sára, eszközbeszerzésére), mely alkalmas 
a településen gyermek és ifjúsági korosz-
tály számára az alábbi szolgáltatások pót-
lására: játszóház, táncház, különféle szak-
körök, bábszínház, szabadidős foglalko-
zás, családi napközi.
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-
2013-as időszakban 10.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb 
mértéke 300.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb 
mértéke 2.000.000 forint.
A támogatás mértéke egyéb területen az 
összes elszámolható kiadás:
● Non-profit szervezetek esetében 80 %-a 
● Önkormányzat, önkormányzati társulás 
esetében 80 %-a
Civil szervezetek eszközellátásának és 
marketing tevékenységének javítása
Támogatás vehető igénybe: 
A civil szervezetek, a civil társadalom be-
vonása a szociális és közösségi feladatok-
ba. Civil szervezetek működéséhez szük-
séges, az alapító okiratukban rögzített te-
vékenységéhez kötődő tárgyi eszközök, 
technikai berendezések beszerzése, kiad-
ványok készítése.
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-
2013-as időszakban 75.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb 
mértéke 300.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb 
mértéke 3.000.000 forint.
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A támogatás mértéke az összes elszámol-
ható kiadás:
● Non-profit szervezetek esetében 90 %-a.
Helyi vállalkozók létesítmény támoga-
tása
Támogatás vehető igénybe: 
1. komponens: Önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlanokban telephelyek kiala-
kítása, fejlesztése. Bérelhető telephelyek, 
szolgáltatási egységek, csarnokok kialakí-
tása, meglévő ingatlanok felújítása.
2. komponens: Helyi termékek előállításá-
ra alkalmas létesítmény kialakítása/felújí-
tása.
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-
2013-as időszakban 75.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb 
mértéke 1.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb 
40.000.000 forint.
A támogatás mértéke hátrányos területen 
az összes elszámolható kiadás:
● Önkormányzat, önkormányzati társulás 
esetében 65 %-a 
● Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 
%-a 
● Egyéni vállalkozók esetében 65 %-a 
A támogatás mértéke egyéb területen az 
összes elszámolható kiadás:
● Önkormányzat, önkormányzati társulás 
esetében 60 %-a 
● Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 60 
%-a 
● Egyéni vállalkozók esetében 60 %-a 
Mikrotérségi központok megújítása és 
fejlesztése
Támogatás vehető igénybe: 
1. komponens: Településen található, he-
lyi, vagy országos védelem alatt álló fel-
építmények felújítására. 
2. komponens: Kültéri közösségi terek ki-
alakítása, felújítása.
Jogosult települések: Pécsvárad belterüle-
te és Bóly egész területe
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-
2013-as időszakban 30.000.000  forint.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb 
mértéke 2.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb 
mértéke 10.000.000 forint.
A támogatás mértéke az összes elszámol-
ható kiadás:
● Önkormányzat, önkormányzati társulás 
esetében 90 %-a
● Non-profit szervezetek esetében 90 %-a 
● Egyházak esetében 90 %-a
Településkép és a lakossági közérzet 
javítása
Támogatás vehető igénybe: 
A településkép, lakókörnyezet esztétikus 
rendbetételéhez, zöldhulladék mentesíté-
séhez, zöldfelület karbantartásához kap-
csolódó eszközbeszerzéshez. Továbbá 
a pályázat célja az önkéntes munkához 
szükséges eszközök beszerzése.

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-
2013-as időszakban 30.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb 
mértéke 300.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb 
mértéke 5.000.000 forint.
A támogatás mértéke az összes elszámol-
ható kiadás:
● Non-profit szervezetek esetében 80 %-a
● Önkormányzat, önkormányzati társu-
lás esetében 80 %-a 
Közbiztonság javítása a térségben
Támogatás vehető igénybe: 
A köz- és közlekedési biztonság megszi-
lárdítása, a közrend védelme, a bűncse-
lekmények visszaszorítása és megelőzé-
se, valamint a vagyonvédelem hatékony-
ságának emelése céljából a települések 
ki és bevezető útjain elektronikus rögzítő 
elhelyezésére, beszerzésére, kiépítésére, 
üzemeltetésére vehető igénybe támoga-
tás. Kapcsolattartó rendszerek kiépítésé-
nek elősegítése rendészeti és rendvédel-
mi tevékenységeket ellátó központok érte-
sítése.
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-
2013-as időszakban 55.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb 
mértéke 3.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb 
mértéke 55.000.000 forint.
A támogatás mértéke egyéb területen az 
összes elszámolható kiadás:
● Mikro-kis és középvállalkozások esetén 
60 %-a 
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű 
területen az összes elszámolható kiadás:
● Mikro-kis és középvállalkozások esetén 
65 %-a 
Régi mesterségek felelevenítése
Támogatás vehető igénybe: 
Régi mesterségek felelevenítésére. A ha-
gyományokat őrző kézművesek és helyi 
termékeket előállítók támogatása, a régi, 
hagyományos mesterségek ifjúsággal tör-
ténő megismertetése, továbbá műhelyek 
létrehozására és fejlesztésére, bemuta-
tói, vállalkozói és oktatói céllal is, az ehhez 
szükséges eszközök beszerzésére vehe-
tő igénybe támogatás. Cél a hagyományos 
kézművesek támogatása, a helyi termék-
kínálat gazdagítása, és az értékesítés se-
gítése is.
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-
2013-as időszakban 15.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb 
mértéke 1.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb 
mértéke 3.000.000 forint.
A támogatás mértéke egyéb terüle-
ten az összes elszámolható kiadás: 
● Non-profit szervezetek esetében 60 %-a
● Mikro-kis és középvállalkozások esetén 
60 %-a 
● Egyéni vállalkozók esetén 60 %-a 

● Magánszemélyek esetén 60 %-a 
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű 
területen az összes elszámolható kiadás: 
● Non-profit szervezetek esetében 65 %-a
● Mikro-kis és középvállalkozások esetén 
65 %-a 
● Egyéni vállalkozók esetén 65 %-a 
● Magánszemélyek esetén 65 %-a 
Szolgáltatások fejlesztése a falusi- és 
ökoturizmus terén
Támogatás vehető igénybe: 
1.) komponens: A „öko-stelázsi” szolgálta-
tás előfeltételeinek megteremtésére.
2.) komponens: Olyan turisztikai szolgálta-
tások kialakításának támogatására, mely a 
turisztikai szolgáltatók, helyi termelők, kéz-
művesek és iparművészek együttműködé-
sein alapul.
3.) komponens: „Ökoporták” minősítési 
rendszer feltételének megteremtésére.
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-
2013-as időszakban 20.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb 
mértéke 300.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb 
1.000.000 forint.
A támogatás mértéke egyéb területen az 
összes elszámolható kiadás:
● Non-profit szervezetek esetében 60 %-a 
● Önkormányzat, önkormányzati társulás 
esetében 60 %-a 
● Magánszemélyek esetében 60 %-a 
● Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 60 
%-a 
● Egyéni vállalkozók esetében 60 %-a 
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű 
területen az összes elszámolható kiadás:
● Non-profit szervezetek esetében 65 %-a 
● Önkormányzat, önkormányzati társulás 
esetében 65 %-a 
● Magánszemélyek esetében 65 %-a 
● Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 
%-a 
● Egyéni vállalkozók esetében 65 %-a 
Vállalkozók eszközellátásának javítása
Támogatás vehető igénybe: 
Támogatandó a nem idegenforgalmi tevé-
kenységet végző már működő és induló 
egyéni vállalkozók és mikrovállalkozások 
tevékenységükhöz kötődő eszközbeszer-
zései.
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-
2013-as időszakban 20.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb 
mértéke 1.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb 
mértéke 3.000.000 forint.
A támogatás mértéke egyéb területen az 
összes elszámolható kiadás:
● Mikro-kis és középvállalkozások esetén 
60 %-a 
● Egyéni vállalkozók esetén 60 %-a 
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű 
területen az összes elszámolható kiadás: 
● Mikro-kis és középvállalkozások esetén 
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65 %-a 
● Egyéni vállalkozók esetén 65 %-a 
Szabadidős és hagyományőrző rendez-
vények
Támogatás vehető igénybe: 
1. komponens: Hagyományőrző rendez-
vények megszervezése, ennek keretében 
hagyományőrző programok szervezése, 
hagyományos értékek bemutatása. Nép-
tánc találkozók, kisebbség hagyományos 
ünnepeinek rendezvényének megszerve-
zése, kisebbséget érintő művelődési prog-
ramok szervezése és az ehhez kapcsoló-
dó kiadványok készítése.
2. komponens: „Népi örökségeink ismer-
tetése” előadássorozatok megvalósítása, 
amelynek célja egymás kultúrájának meg-
ismertetése előadások megszervezésé-
vel. Ez magába foglalja nemzetiségek kul-
túrájának, irodalmának, hagyományainak, 
nyelvének megismertetését, oktatását és 
az ehhez kapcsolódó kiadványok készíté-
sét
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-
2013-as időszakban 15.000.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb 
mértéke 300.000 forint.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb 
mértéke 500.000 forint.
A támogatás mértéke az összes elszámol-
ható kiadás:
● Non-profit szervezetek esetében 85 %-a 
● Önkormányzat, önkormányzati társulás 
esetében 85 %-a
Bővebb információ kérhető:
Varga Eszter pályázati referenstől
Elérhetőségei:
Iroda: 7754 Bóly, Nyárádi u. 2.
Tel: 69/869-027
Fax: 69/869-030
Mobil: 30/462-1165
email: varga.eszter@boly.hu

HIDAS
Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok indulnak 

Hidas Község Ön-
kormányzata ta-
valy benyújtott eu-
rópai uniós (TÁMOP 

6.1.2/A-09/1-2010-1244) pályázata pozitív 
elbírálásban részesült, így a lakosok áp-
rilistól kezdve fél éven keresztül több té-
mában is egészségfejlesztési programo-
kon vehetnek részt. Az induló projekt ke-
retében középpontba kerül az egészsé-
ges táplálkozás és a baleset-megelőzés, 
de lesz nagyszabású sportnap és egész-
ségnap is.   
Hidas Község Önkormányzata projekt-
nyitó rendezvényen ünnepelte azt a kö-
zel kilenc millió forintos (100%-os) támo-
gatást, amit színvonalas egészségfejlesz-
tési programok megvalósítására nyert el. 
A projekt áprilisban kezdődik és a tervek 
szerint októberben zárul.
A projekt keretében elsőként a települési 
egészségterv készül el, ami alapot szol-
gáltat a programok szakszerű megvaló-
sítására, és egyben biztosítja a település 
hosszú távú elkötelezettségét az egész-
ségfejlesztés jegyében. Ezeken az alapo-
kon, az egészséges életmód népszerűsí-
tése céljából májustól kezdve oktatás-so-
rozatok indulnak különböző egészségne-
velési témákban. Ezek egyike az energia-
egyensúly tréning, amelynek célja, hogy 
a résztvevők megismerjék a kalória-bevi-
tel- és leadás egyensúlyának jelentőségét 
és megvalósításának eszközeit. A prog-
ramban résztvevők egyaránt informálód-
hatnak a helyes táplálkozási szokásokról, 
és a mindennapokba illeszthető testedzé-
si formákról.
Elsősegély-nyújtási foglalkozások is lesz-
nek, ahol az érdeklődők a kritikus helyze-
tekben tanúsítandó helyes magatartásfor-
mákat sajátíthatják el, gyakorlati és szituá-
ciós feladatok útján.  Májusban a Benedek 
Elek Általános Iskola felső tagozatos tanu-
lói a tanórák keretében egy tartalmas el-
sősegélynyújtó oktatáson és gyakorlati be-
mutatón vettek részt. Olyan élethelyzetek-
re készítették fel őket, amely mindennap 
előfordulhat egy háztartási vagy közúti bal-
eset során. A gyerekek a mentőorvos él-
ménybeszámolója mellett az újraélesztési 
próbákat élvezték leginkább, amit minden-
ki egy szemléltető bábun mutathatott be az 
elméleti oktatás után.
A rendszeres testmozgás és az egészsé-
ges életmód ösztönzésének céljából nagy-
szabású sportnap, illetve egészségnap 
kerül megszervezésre. A május 28-án a 
sportnap remek lehetőséget biztosított a 
sportolni vágyóknak – erről következő szá-
munkban tudósítunk. 
A szeptember 3-án tartandó egészségna-
pon a hidasi lakók átfogó egészségügyi 
felméréseken vehetnek részt, és különbö-
ző előadásokon ismerkedhetnek meg az 
egészséges életmód alapjaival, de kisebb 
sportprogramokat is biztosítunk az ideláto-

gatóknak annak érdekében, hogy a köz-
ség lakói tudatosabb, egészségközpontú 
életet alakíthassanak ki mindennapi éle-
tük során.  

Megszépültek parkjaink, a község ké-
szül a fesztiválokra
Hidason az önkormányzat áprilistól de-
cemberig 50 fő bérpótló támogatásban ré-
szesülő helyi lakost von be közmunka pá-
lyázatába. A munkások első csoportja már-
is megkezdte a közterületek karbantartá-
sát. Főleg a női munkaerőnek köszönhető-
en, a község Kossuth utcai bevezető sza-
kaszán megtörtént a virágosítás, amiben 
a május eleji reggeli fagyok jelentős kárt 
okoztak. A férfi munkaerő főleg a közterü-
leti fűnyírásban, kaszálásban, ároktisztí-
tásban vesz részt, de az intézményi kar-
bantartásban is segítségére vannak az ön-
kormányzati karbantartó brigádnak. Követ-
kező jelentősebb munkájuk, a június eleji 
Kardoss Fesztivál előkészítése, a Tájház 
épületének javítási munkáinak elvégzése. 

PEREKED 
Felújított Művelődési Ház

Befejeződött a művelődési ház rekonstruk-
ciója - szerény összegből, befejejezésként 
a külső javításra került sor. Az épületen ta-
valy már elvégeztük a belső festéseket, 
most a lábazatok javítása és vakolása, va-
lamint a homlokzatok színezése fejeződött 
be. A munkálatokat a közmunka program 
két résztvevője végezte csökkentett mun-
kaidőben. 
A polgármesteri hivatal külső színezése 
még tart, de reméljük, hogy a nemrég be-
adott pályázatunk is sikerrel jár és akkor a 
tető cseréjével befejeződhet a hivatal tel-
jes felújítása.

Felhívás!
Felhívjuk a figyelmét mindazoknak, akik 
a Perekedi kultúrházat rendszeresen 
látogatják, hogy a közeljövőben 
társadalmi munkát szervezünk. Ezért 
várjuk minden, a közösségért tenni 
akaró fiatal jelentkezését!
Terveink szerint elvégeznénk a 
nyílászárók festését és az egyéb 
felmerülő munkákat. 
Jelentkezni lehet Wahl Dávidnál.

A Pécsváradi TKT kéri a kistérség lakos-
ságát, hogy fokozottan ügyeljenek a ház-
tartási hulladék kezelésére! A műanyag 
zacskók, palackok, gumitermékek elégeté-
se során káros anyagok keletkeznek, me-
lyek nagymértékben szennyezik a környe-
zetet és ártalmasak az egészségre.
Kérjük, hogy használják a kihelyezett 
szelektív hulladékgyűjtő edényeket!
Az üveggyűjtő edénybe a színes és fehér 
palackokat, üvegárut; a műanyaggyűjtő 
edénybe a műanyagárut kérjük bedobni. A 
pillepalackokat kupak nélkül, összetapos-
va helyezzék az edényekbe.
Ha azt észlelik, hogy a szelektív hulladék-
gyűjtő edény megtelt, kérjük, jelezzék a 
helyi polgármesteri hivatalban. Együttmű-
ködésüket köszönjük!
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LOVÁSZHETÉNY
Köztéri munkák
Pusztakisfaluban, az aprócska település 
központjában a közeljövőben több akácfa 
is kivágásra kerül, amelyeket akácfa cse-
metékkel pótolnak.
Lovászhetényben megkezdődött az út 
menti csapadékvíz-elvezető árkok marko-
lógépekkel való mélyítése, tisztítása, a fő-
utca mindkét oldalán. Tervek közt szere-
pel még a kocsibeállók gyűrűzése, illetve  
a központban és a játszótéren lévő padok 
kicserélése.

MECSEKNÁDASD
Épül a mikrotérség új egészségügyi és 
szociális központja 

Mecseknádasd Község Önkormányza-
ta közel 40 éve aktívan foglalkozik a szo-
ciális ellátás kérdésével. A 2008-as pá-
lyázati programunk, - amelynek célja a 
mikrotérségi alapszolgáltatási központ 
létrehozása a szociális és egészségügyi 
alapellátások fejlesztésével, - arra helye-
zi a hangsúlyt, hogy ezek az ellátások egy 
helyütt hozzáférhetővé váljanak.
A beruházás eredményeképpen a jelenle-
gi Szociális Gondozási Központhoz szer-
vesen kapcsolódó új akadálymentesített 
szárnyban találna új otthonra a gyermek-
orvosi rendelő, a felnőtt háziorvosi rende-
lő, a védőnői tanácsadó azok szükséges 
mellékhelyiségéivel. A szociális alapellá-
tás fejlesztését szolgálná a családsegítő 
és gyermekjóléti szolgáltató fogadóhelyi-
ségeinek, pihenőszobák és foglalkoztató, 
a nappali ellátás helyiségeinek kialakítása.
A DDOP-3.1.3./A-2f-2009-0003 azo-
nosítószámon, Mecseknádasdi Integ-
rált Mikrotérségi Alapfokú Egészség-
ügyi és Szociális Szolgáltató Központ cí-
men 208 413 079,- Ft támogatást nyert 
Mecseknádasd Község Önkormányzata 
fenti cél elérésének érdekében. A projekt 
során a Közreműködő Szervezet a VÁTI 
Magyar Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Nonprofit Kft. Pécsi területi irodá-
ja lesz, aki közreműködik a projekt céljá-
nak elérésében.
A projekt célcsoportja a gyermekektől, a fi-
atalkorúig, az idős populációig, az ellátást 
igénybe vevők teljes köre, 
A szociális és egészségügyi  alapellátások 
bővítése  és komplexitása lehetővé teszi, 
hogy speciális alapellátási feladatokkal bő-

vített szolgáltatási központ preventív, illet-
ve rehabilitációs céllal nyújtson szolgál-
tatást  ezáltal megnő az esély a lakóhely 
megtartása melletti kezelések igénybevé-
telére.  A rehabilitációs szolgáltatások el-
érésével az életviteli készségek, képessé-
gek fejlesztése, a szabadidő hasznos el-
töltésének strukturálása, az igénybe vevő 
gondozása, a szükséges terápiás, reha-
bilitációs eszközök igénybevételével a 
reintegráció, illetve a környezetében való 
megtartását biztosítjuk.
Az integrált alapfokú szolgáltató központ 
az egészségügyi és szociális alapfokú el-
látási struktúrán túlmenően megoldást 
nyújt  a jövőben olyan szakrendelések ré-
vén, mint a  kardiológiai, diabetológiai, re-
umatológiai, neurológiai   -  amelyeket je-
lenleg kizárólag a közeli városokban (Pé-
csett,  Bonyhádon illetve Mohácson ) ve-
hetett igénybe a kistérség lakossága. 
A beruházás várhatóan 2011 nyarán feje-
ződik be, aminek eredményeképpen 21. 
századi színvonalú egészségügyi és szo-
ciális központtal gazdagodik a térség.

BERKESD
Gyermekvédelmi támogatások
Berkesd-Ellend-Pereked Községek Kör-
jegyzője felhívja az érintett lakosság figyel-
mét, hogy a gyermekvédelmi támogatáso-
kat megállapító határozatok többsége júni-
us 30-án lejár.
Az új kérelmeket júniusban nyújtsák be, 
hogy folyamatos legyen az ellátás. A kére-
lemhez mellékelni kell – ha nem a berkesdi 
intézménybe jár – a gyermek iskolalátoga-
tási igazolását!  A jogosultság megszűné-
se esetén a július hónapban járó támoga-
tás összege nem folyósítható a kedvez-
ményben részesülő gyermek után.

Újra nyitva a művelődési ház
A Berkesdi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat, mint munkaadó támogatást ka-
pott a Munkaügyi Központtól 1 fő közfog-
lalkoztatására 8 órás munkaidőben. A fog-
lalkoztató a Berkesdi Önkormányzat. 
A támogatás segítségével a művelődési 
ház nyitva tartása megoldódott, az elmúlt 
évi időbeosztás szerint, Sárközi Sándor 
felügyeletével. A tanév befejezése után a 
nyitvatartás gyakoribbá válik majd. Min-
denkit szeretettel várunk!

Élelmiszersegély
A Berkesdi Önkormányzat benyújtotta pá-
lyázatát a Gyermekétkeztetési Alapítvány-
hoz, a lakosság részére kiosztandó élelmi-
szersegély támogatásra. A pályázat támo-
gatásban részesült, azonban az, hogy mi-
kor kaphat a település segélyszállítmányt, 
csak később fog kiderülni.

Projektzáró rendezvény
Június 14-én (kedd) 14 órai kezdettel tart-
juk a Berkesdi Fekete István Általános Is-
kolában a TIOP-1.1.1/07/1-2008-0623 
számú, 5.925.230 Ft összköltségű pályá-
zati projekt megvalósításának záró ren-
dezvényét. A projekt célja „Új tanulási – ta-
nítási technikák bevezetése a berkesdi is-
kolában”, melyhez 4 db komplett interak-
tív tábla, 10 db multimédiás számítógép és 
szervergép beszerzésére került sor. A záró 
rendezvényen a pedagógusok bemutatják 
az új eszközök a használatát bemutató óra 
keretében.

Kerékpártároló

Berkesden május 7-én a KEOP pályázat 
keretében felépített kerékpártároló átadó 
ünnepségén vett részt a település lakossá-
ga. Az avató beszédet Kapitány Zoltánné 
polgármester és Wéber András pályázat-
író mondta.  A megnyitó ünnepségen sze-
repeltek az iskola tanulói verssel és tánc-
cal, majd birtokba vették a 25 kerékpárt.  
Délelőtt kézműves foglalkozás, kerékpá-
ros ügyességi verseny, rendőrségi előadás 
és Figura Ede zenés műsora szórakoztat-
ta a közönséget. Közös ebéd után, délután 
kerékpáros gyorsasági versenyt rendeztek 
3 korcsoport számára. A kisebb gyerekek 
trambulinon és légvárban, a nagyobbak 
paintballal tölthették idejüket. A program 

szép időben nyújtott 
kellemes időtöltést a 
résztvevők számára.

NAGYPALL
Aszfaltozás
Május hónapban elkészült a Petőfi utca 
aszfaltozásának a II. üteme. A felújítás so-
rán, több helyen meg kellett erősíteni az 
alapot, és azt követően, készült el az új 
aszfaltburkolat. A beruházás 3.300.000- 
forintba került.

Virágosítás - közösen
Májusban 1100 tő egynyári virágokat ültet-
tünk a közterületekre, a NaNe, a Magyar-
Német Barátság Klub és a közmunkások 
közreműködésével.
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Pályázat
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 
az Új Széchenyi Terv Környezet és Ener-
gia Operatív Program keretében meghir-
detett Épületenergetikai fejlesztések meg-
újuló energiaforrás hasznosítással kombi-
nálva elnevezésű kiírásra. Sikeres pályá-
zat esetén az óvoda, a Polgármesteri Hi-
vatal és a kultúrház épületegyüttesének a 
fűtéskorszerűsítése, szigetelése, valamint 
melegvíz kiváltása fog megtörténni nap-
kollektorok beépítésével.

SZELLŐ
Nyertes pályázat
UMVP harmadik tengely falumegújítás 
és fejlesztési pályázaton nyert az Önkor-
mányzat 2.973.000,- forintot, melyhez 
800.000,- Ft  saját erőt az Önkormányzat 
biztosít. 
A beruházás során többek között az orvo-
si rendelő kertjében egy, az Európai Unió 
előírásainak megfelelő játszóteret és sza-
badidő parkot alakítunk ki, a falu központ-
jában egységes fa virágládákat, szemetes 
edényeket, hirdetőtáblát és asztalokat, pa-
dokat helyezünk el. A munkálatokat a vál-
lalkozási szerződés aláírása után kezdjük 
meg.

PÉCSVÁRAD
Önkormányzati támogatásban része-
sült a polgárőrség
500.000 forintos éves támogatást kért a 
helyi polgárőrség annak érdekében, hogy 
a polgárőrök munkakörülményeit javíta-
ni tudja. A polgárőrség eddig még nem ré-
szesült önkormányzati támogatásban, né-
hány éve azonban aktívan meggyarapo-
dott létszámmal működik, kivívva ezzel a 
helyi szervezetek, intézmények elismeré-
sét is. Az egyesület tagjai mind önkénte-
sek, eddig a munkájukhoz szükséges költ-
ségeket is maguk vállalták. Most lehető-
ség nyílt egy nemrég felújított gépjármű át-
vételére, melyet a mecseknádasdi polgár-
őrség ajánlott fel – ezzel saját járőrautó-
ra tehetnének szert, igen jutányos áron. Az 
autó jóval hatékonyabbá tehetné a mun-
kájukat, nyilatkozott Bayerné Andrics Aliz  
a polgárőrség nevében, és hozzáfűzte: a 
legnagyobb segítséget az aktív tagság je-
lenti, ezért bíznak a taglétszám bővülésé-
ben, várják a jelentkezőket. Kiemelte még, 
hogy nem csak bűnmegelőzéssel foglal-
koznak, hanem környezetvédelemmel is, 
de odafigyelnek az egyedülálló idősek-
re és a drogproblémára is. Dr. Bíró Fe-
renc polgármester elmondta, a helyi pol-
gárőrség – ami egyébként közhasznú te-
vékenységet lát el - komolyan és hatéko-
nyan szervezi munkáját, és a rendőrség-
nek is nagy segítséget jelent a bűnmeg-
előzésben, ezért javasolta támogatásukat. 

A testület végül 400.000 forintos támoga-
tást szavazott meg, illetve 150.000 forintos 
összeget a nádasdi gépjármű átvételére. 

Elkészült a 2010. évi zárszámadás
A mérleg alapján Pécsvárad város bevé-
tele 1.049.521.000 forint, kiadása kiadása 
1.049.292.000 forint. Utóbbiból továbbra is 
az önkormányzat által fenntartott intézmé-
nyek teszik ki a legjelentősebb összeget 
(830.332.000 forintot). A települési önkor-
mányzatok mozgástere folyamatos szűkül 
– hangzott el a májusi 2-i ülésen, de a bi-
zonytalan állami finanszírozás is sok gon-
dot okoz a testületnek. A képviselők a zár-
számadást egyhangúlag elfogadták. 

Ez alapján a 16 pályázó közül öt jutott 
a döntőbe, akiknek egy hetes felkészü-
lést követően a zsűri előtt kellett prezen-
tációt tartaniuk funkcióváltó turisztikai tér-
ségükről. Mi Pilári Gábor színművészt, a 
MárkusZínház nagybajuszú vezetőjét hív-
tuk segítségül, aki az egyes helyszíneket 
megszemélyesítő szereplőkkel adott elő 
(Folytatás a címoldalról)
egy rövid, de annál szórakoztatóbb be-
mutatót, melynek során az erdészből lett 
kalandparkos, a hotelportásból lett esz-
téta is megjelent, a barlangász végigkú-
szott a zsűritagok széke alatt, az orfűi mol-
nár liszteszsákkal kenyerezte le, míg a 
bencés szerzetesből átalakuló múzeum-
őr Pécsváradon készülő stresszoldó teá-
val kínálta őket.
Az EDEN-cím elnyerése számtalan 
előnnyel és főleg lehetőséggel jár: 
• marketingeszközeinek fejlesztéséhez a 
Magyar Turizmus Zrt. 2.000.000 Ft érték-
ben járul hozzá
• részt vehetünk a 2011. évi Európai Tu-
rizmus Fórumon szeptemberben Brüsszel-
ben,  ahol európai társainkkal átvehetjük a 
,,Kiváló Európai Desztináció’’ díjat.
• a nemzetközi piacokon való promóciót a 
közös európai portálon való megjelenési 
lehetőség (www.edenineurope.eu ) és az 
Európai Bizottság által a desztinációról ké-
szítendő film segíti
• a honlapot és a desztinációt rendszere-
sen reklámozzák az Euronews csatornán
• részt vehetünk az Európai Bizottság kez-
deményezésében megvalósuló, az euró-
pai nyertes desztinációk szakmai együtt-
működését elősegítő hálózatfejlesztési 
projektben
•   magyar és angol nyelvű szakmai össze-
foglaló készül rólunk, továbbá megjelené-
si lehetőséget kapunk az www.eden.itthon.
hu honlapon.
• jogosultak vagyunk  a védjegy használa-
tára – ennek  és az uniós reklámkampány-

nak köszönhetően a korábbi évek győztes 
térségeiben is növekedett a turisztikai for-
galom.
Azt várjuk a díjtól, hogy hazai és nem-
zetközi ismertségünk növekedjen, és hogy 
megismerjük Európa hasonló adottsá-
gú turisztikai térségeit, és a jövőben ve-
lük együttműködve jelentős pályázati for-
rásokat szerezzünk a mecseki térség tu-
risztikai fejlesztéseire és marketingjére. 
Pécsvárad számára a fenti, garantált elő-
nyökön kívül további számos lehetőséget 
kínál a győzelem, illetve a pályázat által és 
során létrejött-megerősödött együttműkö-
dés a partnerekkel.
Ugyanis Pécsvárad államalapítási emlék-
hely, mint ilyen az egyik legfontosabb az 
országban. A Zengő, a Kelet-Mecsek meg-
hódításához, felfedezéséhez kiváló kiin-
dulópont. De ezen kívül is sok kincsünk 
van: páratlan kulturális élet, kimagasló 
kézműveshagyomány, vonzó gyermek- és 
családi programok, kitűnő étkezési lehető-
ségek... Mégis egyelőre azon kell dolgoz-
nunk, hogy bekerüljünk a turisztikai vérke-
ringésbe, a turisztikai köztudatba. Ezt pe-
dig csakis térségi szintű összefogással ér-
hetjük el.
Fontos hozadéka a győzelemnek, 
hogy a TDM (Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment)-szervezetek fejlesztésé-
ben is megerősítettük pozíciónkat: e tér-
ség által a közeljövőben benyújtani ter-
vezett „térségi turisztikai desztináció me-
nedzsment felállítása és működtetése” pá-
lyázatához (támogatás összege 100 millió 
forint, aminek 70%-a fordítható marketing-
re) ez az eredményes együttműködés erős 
alapul szolgál Pécs-Pécsvárad és Orfű kö-
zött. 
Bontakozik a korábbi négy EDEN-
desztinációval is az együttműködés: két 
nappal a díjátadás után máris felvette ve-
lünk a kapcsolatot az Írottkő Natúrpark 
és meghívott a fesztiváljára. Reményeink 
szerint a többi desztinációt július 9-én sze-
mélyesen is megismerhetik a pécsváradi 
várban, a Vár Napja alkalmából.
Az EDEN-cím, azaz a Kiváló Európai 
Desztináció-cím elnyerése visszaigazo-
lása a lassan 2 éve folyó tudatos munká-
nak, ami Pécsvárad város értékeinek szé-
les körben való megismertetését, a kincse-
ink - jó értelemben vett - „aprópénzre vál-
tását” tűzte ki célul. Igyekszünk a további-
akban is annak szellemében dolgozni, fej-
leszteni, hogy méltón képviselhessük Ma-
gyarországot az európai turisztika célpont-
ok között.             Gászné Bősz Bernadett

Pécsvárad Kiváló 
Európai Desztináció!

ÖNKÉNTES VÉRADÁS
Június 21-én, kedden 9 - 13 óráig a 
pécsváradi művelődési központban
„Adj vért, életet adsz!”
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Intézmények életéből
BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS ÓVODA, HIDAS
Ünnepek, érdekes témák, játékos tanu-
lás az óvodában
Az április a közlekedés jegyében telt. A 
gyerekek megtanulták, hogyan kelhetnek 
át biztonságosan az úttesten, megismer-
kedtek különféle szárazföldi és légi jármű-
vekkel. Kreszpályák segítségével tájolód-
tak az elképzelt útvonalon. 

A három csoport megható műsorral készült 
az édesanyáknak, nagymamáknak

Mindezek mellett további új dolgokkal 
is megismerkedtek, hiszen a matemati-
ka segítségével elsajátították a halmaz-
alkotás képességét. A húsvéti készülő-
dés, barkácsolás, ajándékkészítés után 
anyáknapjára készültek lelkesen a kicsik.  
Versekkel, mesékkel, dalokkal, körjáté-
kokkal foglalkoztak a felkészülési időben, 
hogy az ünnepségen ki-ki elkápráztathas-
sa remek produkciójával az édesanyákat, 
nagymamákat. A nagy napon aztán min-
den csoport külön műsort adott, majd sü-
teményekkel, üdítővel látták vendégül az 
anyukákat.
Az ünnepek után a szép időt kihasználva 
az elkövetkező napokban kirándulást, sza-
lonnasütést terveznek az óvoda lakói, va-
lamint a nemrég felavatott játszótérre lá-
togatnak majd ki a csoportok. Tovább fo-
lyik a leendő elsősök felkészítése és a kü-
lönféle fejlesztő programokkal való megis-
merkedés. 

Hidasi sikerek a tavaszi földrajzverse-
nyeken
Április végén a Föld napja alkalmából ren-
deztük meg a „Geo-Kvízözön” nevű inte-
raktív földrajzversenyt iskolánk 6-8. osz-
tályos diákjai számára. A győztes csa-
pat tagjai (Schäffer Mihály, Schäffer Éva, 
Kapronczai Ágnes) könyvet, a másodikok 
(Balogh Vivien, Mátyás Kamilla) Líra-utal-
ványt, a bronzérmesek (Biszak Zsuzsan-
na, Tausz Ramóna) pedig környezetba-
rát írószereket nyertek. A csapatverseny-
ben szülők, nagyszülők, hozzátartozók is 
szerepeltek, amely növelte a rendezvény 
színvonalát és a diákok által szerzett pon-
tok értékét. 
Május 10-én az Európa-nap alkalmából já-
tékos tanulmányi versenyt rendeztek az 
Európai Unió témaköréből, a Bonyhádi 
Városi Könyvtárban. A vetélkedőre hagyo-
mányosan Baranya és Tolna megye kö-

zeli iskoláiból érkeznek 7-8. osztályos di-
ákok. A 17 versenyző között a hidasiak 1 
arany és 2 ezüstérmet szereztek. Mátyás 
Kamilla holtversenyben nyert szekszárdi 
diáktársával, a 2. helyen pedig két hidasi 
osztozott holtversenyben: Balogh Vivien 
és Simonics Martina. A hetedikes Biszak 
Zsuzsanna és Tausz Ramóna is sok pon-
tot gyűjtött, őket ajándék írószerekkel és 
emléklappal díjazták. Eredményes diákja-
inknak gratulálunk, felkészítő tanáruk Da-
radics Tibor szaktanár volt.

Nyertes sportpályázat
Tanulóink idén több tanulmányi és sport-
versenyen szerepeltek, mint a korábbi 
években. Ez annak a Wesselényi-sportpá-
lyázatnak köszönhető, amelyen az iskola 
támogatást kapott utazási költségekre és 
néhány sportszerre. Sok olyan vetélkedő 
is volt, amelyen emiatt idén tudtunk részt 
venni először. Gyermekeinknek minél több 
ilyen élményre, tapasztalatra lenne szük-
ségük a jövőben is. Mivel ezeken a ver-
senyeken majdnem minden alkalommal 
a várakozáson felül szerepeltünk, meg-
próbálunk megragadni minden lehetősé-
get arra, hogy ez a tendencia, ez az ak-
tivitás a jövőben is folytatódjon. Köszönet 
ezért a közreműködőknek és az önzetlen 
szülőknek, akik egész évben segédkez-
tek a diákok versenyre utaztatásában, in-
nen a megye széléről is. Köszönetet mon-
dunk továbbá azoknak a hidasi lakosok-
nak, akik matricákkal segítették az osztá-
lyok Sulipont-gyűjtő akcióját. Ezzel a ta-
valyi focilabdák után idén kosárlabdákkal 
„ajándékozták” meg az iskola szertárát. A 
nyereményeket természetesen a gyerekek 
használják majd a jövőben.

Színházban jártunk a kisdiákokkal
Szilasi Balázs színművész mohácsi szín-
társulatának jóvoltából több gyermekelő-
adás került műsorra májusban a bonyhá-
di Vörösmarty Művelődési Központ szín-
padán. A Benedek Elek Általános Iskola 
pedagógusai meg is szervezték a kulturá-
lis „kirándulást” a diákok körében. Alsós ta-
nulóink rettentően élvezték a színvonalas, 
zenés és mókás mesejátékokat, amelyek-
ben az egykori „kölyökidős” Kovács Róbert 
is főszerepet vállalt. A Völgység-környéki 
iskolák körében meghirdetett bérletakció 
keretében 3 előadásra igényelhettek je-
gyet a tanulók. A „Kire ütött ez a gyerek?”, 
a „Kis herceg” és a „Lúdas Matyi” című da-
rab egyaránt nagy sikert aratott minden 
évfolyamban. A színházlátogatást tovább-
ra is fontosnak tartja a tantestület, így jö-
vőre is felveszik a kapcsolatot ez ügyben 
a szülőkkel, hogy minél többen részt tudja-
nak venni a diákok az előadásokon.

GYERMEKSZÍV ÓVODA- BÖL-
CSŐDE, ERZSÉBET
Idén is állítottak az óvodás fiúk a lányok-
nak májusfát. A patak partján találtuk a 
legmegfelelőbb fát, melyet kivágtunk, le-
gallyaztunk, feldíszítettünk és közösen fel-

állítottunk, majd a lányokkal együtt körbe-
táncoltunk.
Az önkormányzattal közös szervezés-
ben meghirdettük a faluban a szemétsze-
dési közösségi munkát, melyre az óvo-
dás gyerekek és szüleik együtt érkeztek. A 
közútkezelőtől kaptunk mellényeket és vé-
dőkesztyűket. Végigjártuk a falut és öröm-
mel tapasztaltuk, mennyire vigyáznak a fa-
lubeliek a tisztaságra és a rendre. A mun-
ka végeztével összeültünk az óvoda udva-
rán, ahol megpihentünk, beszélgettünk, et-
tünk és ittunk egy jót.

Egyik legszebb ünnepünk az Anyák Nap-
ja. Az óvodások szép ünnepi műsorral kö-
szöntötték az édesanyákat, nagymamá-
kat, majd az óvónénik segítségével készí-
tett kis ajándékkal kedveskedtek nekik.
Az idei tanévben készülünk még a Tettyére 
kirándulni, ahol megnézzük a Mésztufa-
barlangot, majd elsétálunk a kilátóba.

Riesz Adrienn óvodavezető

KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK 
NAGYPALLI 
Május első hetében iskolánk papírgyűj-
tést szervezett. Egy délután alkalmá-
val sikerült összegyűjteni a papírhulladé-
kot a községben. Összesen 25 kg karton-
papírt és 1110 kg vegyes papírt gyűjtöt-
tünk. A pécsi Microlift Kft. ajánlotta fel az 
intézmény részére, hogy elszállítja a pa-
pírmennyiséget. A Kft. által felajánlott pa-
pírhulladékért kapott összeget is iskolánk 
vehette át. Így jelentős összeggel gyara-
podott intézményünk „osztálypénze”.
Május 5-én tartottuk iskolánkban a beirat-
kozást. A következő tanévben 7 elsősünk 
lesz. Leendő elsőseink és szüleik egy kis 
betekintés nyertek intézményünk oktatá-
sába ezen a napon. Szép élményekkel és 
már várva az iskolát, tértek vissza a még 
nagycsoportosok az óvodába.

Aszmann Róbertné  
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KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK, NÉ-
MET NEMZETISÉGI ÓVODÁJA, 
PÉCSVÁRAD

 „Három kis nyúl lépeget...”
Az áprilisi hónap a húsvétolás jegyé-
ben zajlott. Április 18-án húsvétváró 
barkácsdélutánt szerveztünk az óvodá-
ban, melyre sok szeretettel vártuk a szü-
lőket és érdeklődőket.  Tojásokat fes-
tettünk, nyulacskákat, tojástartókat ké-
szítettünk csuhéból, papírból. Az udva-
ron nyuszisimogatás volt, ahol a firSteps 
nyelviskola tanáraival angol népi játékokat 
játszhattak és megtanulhattak egy-két an-
gol nyuszisimogató éneket.

Az ünnepek közül talán a legkedvesebb, 
a legvártabb az édesanyák ünnepe. Az 
apró gyerekek versekkel, táncos játékok-
kal, dalokkal tették szebbé ezt a napot. 
Minden évben igyekszünk szép, esztétikus 
és személyre szóló ajándékkal köszönte-
ni a legszeretettebb személyt, az édes-
anyát. A csoportok más és más napra vár-
ták az anyukákat és nagymamákat. Nagy 
izgalommal készültek a gyermekek és az 
óvónénik is erre a meghitt ünnepre. Bizony 
a meghatottságtól nem egy tekintet könny-
be lábadt. Természetesen a közös kirán-
dulások sem maradhattak el, mint pl.: Bó-
bita bábszínház, tettyei játszótér.
Májusban-júniusban tartjuk a ballagási és 
évzáró ünnepségeket is óvodánkban, va-
lamint június 10-én délután az évzáró par-
tit, a Sommerfestet. A FirSTeps nyelvisko-
la évzáró programja 17 órától lesz, ahol a 
gyerekek egy zenés, énekes színdarabot 
adnak elő.
Nyári ügyelet
Június 6-án nevelés nélküli munkanap lesz 
az óvodában, ezért ezen a napon nem fo-
gadjuk a gyerekeket, az óvoda zárva lesz.
2011. június 20-tól nyári ügyelet lesz az 

óvodában. Kérjük, csak azok a szülők hoz-
zák gyermekeiket, akik dolgoznak. Ha a 
szülő nem dolgozik - gyes, munkanélküli 
stb. -, gyermekét nem áll módunkban fo-
gadni. Megértésüket köszönjük!

ÓVODA, ERDŐSMECSKE
Óvodánkban a tavaszi időszak is sokol-
dalú tevékenységekkel és kellemes élmé-
nyekkel, programokkal gazdagítja gyerme-
keink és a családok életét.
A „Húsvét –projekt”- az ünnepi várako-
zás, készülődés - kezdetét a gyerekekkel 
közösen,( a patak partján gyűjtött fűzfaág 
saját kezű hántolását, és felállítását köve-
tően) a „Tojás-fa”- elhelyezése a csoport-
szobánkban jelentette. A kézműves tech-
nikákkal készített nyuszik, tojásdíszítések 
mellett szakítottunk időt arra is, hogy a pé-
csi új helyszínen lévő Bóbita Bábszínház-
ban található bábtörténeti kiállítás meg-
nézzük. 
Ezt a rendkívül színvonalas, hang és fény-
hatásaiban egyedülálló, a keleti kultúra 
elemeivel megismertető, művészi kivitele-
zésű „Az Aladdin és a csodalámpa”c. elő-
adás követte.

A mese élményétől feltöltődve vágtunk 
neki a nagyvárosi életre jellemző, oly szí-
nes, ünnepi dekorációval ékesített „Árká-
di – forgatag” megtekintésének, melyben 
az élő elemek (nyulak, virágok, hanghatá-
sok, csobogás) mellett a mesterséges bá-
bokkal illusztrált tavaszi zsongást is megfi-
gyeltettük gyermekeinkkel. A mozgólépcső 
élményét a világért ki nem hagyták volna!
Aztán az óvodai nyuszivárást, - immár 
hagyományosan - az iskolásokkal közös 
program keretében terveztük, s a közös 
bábjátékon való részvétellel, az ovisok ál-
tal a vendégeknek készített teával és kó-
kusz-golyókkal, a saját maguk barkácsol-
ta ajándékkal, magyar – német énekes já-
tékokkal szerettük volna hangulatosabbá 
tenni. Természetesen ez idő alatt az udva-
runkban a „nyuszi”is elrejtette a festett és 
csoki tojásokat, melyet aztán szintén a kö-
zös gyűjtés öröme, számolgatása tett iz-
galmassá.
Anyák napjára is a hangulati előkészí-
tés (kaspó-dísz, ajándék, festés, „az én 
tenyerem”nyomatának készítése, a cso-
portszoba díszítése, dalok, versek tanu-
lása, érzelmek kifejeződésének lehetősé-
gei) mellett közös munkával készültek el a 
falatkák, sütemények is. Ezzel a mindenki 

által megtanult, és az édesanyjával szem-
ben, bensőséges kapcsolatban elmon-
dott,( suttogott) ) köszöntő versek elmon-
dása, a virág és az ajándék átadása után 
kedveskedtek a gyerekek az anyukáknak, 
nagymamáknak egyaránt.
A tanév befejezése előtt még egy tartal-
mas pécsi kirándulásra indultunk má-
jus 26-án, amely magába foglalta a Bó-
bita – bérlet harmadik előadását, (Világ-
gá mentem, jaj…), ezen kívül (közkívánat-
ra) az Apolló Játszóház élvezetét, majd a 
Természettudományi Múzeumban egy já-
tékos, ismeretbővítő foglalkozást, mely-
nek célja a természet szépségére, védel-
mére, és értékeire felhívni gyermekeink fi-
gyelmét. Persze a közös fagyizás élménye 
sem maradt el!
Évzáró-ballagási ünnepségünk június 
4-én, de. 10 órakor lesz az óvodánkban, 
melyen az iskolába lépő nagycsoportosok 
nehéz szívvel, de nagy szeretettel búcsúz-
nak el pajtásaiktól, és az óvónéniktől, dol-
gozóinktól, óvodájuktól. Erre az ünnepre 
az óvodai nevelés sikerességéhez, fenn-
maradásához hozzájáruló segítő partnere-
inket is szeretettel várjuk.
A saját környezetünk, életterünk tisztele-
tére épül a június 8-ra tervezett „Mészke-
mencei” erdei kirándulás, melynek prog-
ramjai között a lovaglás, kocsikázás, sza-
lonnasütés is szerepel.
A nyári szabadságolás július elsejével ve-
szi kezdetét, melyre mindenkinek vidám 
napokat, jó pihenést, és sok kellemes él-
ményt kívánunk, hogy szeptemberben 
újult erővel, új ötletekkel találkozzunk, a 
régi és új mosolygó gyermekarcok érdeké-
ben!                                     Csibi Zoltánné

ÁMK SCHLOSSGARTEN 
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, 
MECSEKNÁDASD
Anyák napja 
Óvodásaink szép ajándékok készítésével, 
versek, dalok, mesék tanulásával lelkesen 
készültek az Anyák napja megünneplésé-
re. Minden édesanya, nagymama a gyere-
kek által díszített meghívót kapott.
A bölcsődések (Csibe csoport)/ anyuká-
it meglepetésként fogadta a gondozónők 
segítségével készített ajándék szív a ki-
csik kezének nyomatával. 
A Brumi csoportosok az óvodában gyü-
lekeztek és az anyukákat, mamákat egy 
fecskemamáról szóló kedves kis mese el-
játszásával, valamint dalokkal, versek-
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kel, virággal, ajándékkal köszöntötték. Ez-
után a horgásztóhoz kirándultak, ahol vi-
dám hangulatú játékkal, piknikkel folytató-
dott az ünnep.

A Pillangó csoportosok csoportjukban a 
csillagos sünről szóló mesével kedvesked-
tek az anyukáknak, nagymamáknak, ez-
után az édesanyákkal szembe ülve mond-
ták el köszöntő versüket, amellyel könnyet 
csaltak az anyukák, nagymamák szemé-
be. 
A Süni csoportosok a gyönyörű mesedísz-
letekkel díszített csoportszobában fogad-
ták az édesanyákat, nagymamákat, ahol 
eljátszották „Hófehérke és a hét törpe” 
kedves történetét, amely nagy sikert ara-
tott a közönség körében. Az anyukákat, 
mamákat ezután ők is dallal, verssel kö-
szöntötték.
Anyák napja utáni héten mindhárom cso-
port gyermekei előadták meséjüket óvo-
dás és bölcsődés társaiknak is.
A Madarak és Fák Napján kirándulás a 
Schlossbergre
Egy szép májusi napon minden óvodá-
sunkkal és bölcsődésünkkel felkereked-
tünk egy egész délelőttös kirándulásra a 
Schloßbergre. Mire megérkeztünk, min-
denki farkaséhes volt és jóízűen fogyasz-
totta el az óvodából hozott tízórait. Ez-
után vidám játék következett. A kisfiúk ka-
tonának képzelhették magukat. A vár kör-
nyékén összehordták a frissen kaszált fü-
vet és a vár oldalából abba ugrottak cél-
ba. A lányok várkisasszonynak képzelhet-
ték magukat. Minden csoport megmászta 
a kilátót, és onnan gyönyörködtünk falunk 
szépségében.
Nagycsoportos korúak programjai
Menetrendszerinti autóbusszal Bonyhád-
ra utaztak a nagyok az óvó nénikkel, dadu-
sokkal. Nagy élmény volt a piaclátogatás, 
ahol ők maguk vásárolhattak az uzsonná-
hoz zöldségeket, gyümölcsöket. Ezután 
még látogatást tettek a Völgység Múze-
umban, ahol helytörténeti kiállítás kereté-
ben egy sváb és székely  szobát hason-
líthattak össze és zománcedényekkel fő-
zőcskét játszottak.
A cikk írásának idején éppen az erdei 
óvodai program zajlik. A 11 nagycsopor-
tos Regi, Teri óvó nénivel és Mari, Regi da-
dussal  Óbányára költöztek két  napra az 
Öreg Malom turistaházba. Ez a két nap 
mindig nagy élmény a gyermekek számá-
ra, hiszen ilyenkor sokat kirándulnak, ját-
szanak a patakban, együtt készítik a va-
csorát, reggelit, és ami a legizgalmasabb 

együtt is alszanak éjjel, ami igazi „bátor-
ságpróba”. Van, aki most alszik először 
házon kívül. A kompetencia alapú prog-
ramba jól illeszthetők a természet köze-
li élmények, tapasztalatszerzések,  pl. pa-
takban járás, bogár- és madárles, hegy-
mászás stb.
Az iskolába menőkre még sok érdekes 
program vár: látogatást az iskolában, nap-
köziben, könyvtárban. 
A falu nevezetességeit, a tájházat, Szt. Ist-
ván-kápolnát, fazekasműhelyt is készül-
nek meglátogatni.
Közlekedési nap
A Pécsváradi Rendőrörs és a körzeti meg-
bízott közreműködésével közlekedési na-
pot rendezünk az óvodában. Óvodánk „ 
Óvodai közlekedési játékszett”-et  / zeb-
ra, jelzőtáblák, működő közlekedési lám-
pa, játék és CD / kapott a minisztérium-
tól, amely az udvaron és az épületen be-
lül egyaránt használható a közlekedésre 
nevelés érdekében, amelyet ezúttal ismer-
nek meg a gyermekek. Biztosan nagy si-
kere lesz.
Sommerfest, ballagás
Június 5-án, vasárnap a nagycsoportosok 
nemzetiségi ruhájukban helyi tánccsokor 
előadásával ballagás keretében elbúcsúz-
nak az óvodától.
Ezután ünnepeljük a minden évben meg-
rendezésre kerülő „Sommerfest”-et, 
amelyre minden óvodás családját, rokona-
it és baráti körét is szívesen várjuk. Lesz 
ugráló vár, trambulin, arcfestés, vidám já-
ték és még sok-sok meglepetés. 
Zeneóvodai záró foglalkozás
A zeneóvodások az idén is egy foglalko-
zás keretében mutatják meg a szülőknek 
és érdeklődőknek, hogy mit tanultak az év 
folyamán, majd valamennyien Emléklap-
ot kapnak. Reméljük, nem felejtik el a sok 
szép dalt és játékot, amit Teri óvó nénitől 
tanultak és jó alapul szolgál majd a zenei 
tanulmányaik során.
Apák Napjat
Pünkösd előtti pénteken az édesapákat 
köszöntik az óvodások. Játékos sportve-
télkedőre, vidám játszó délutánra hívunk 
minden apukát. A gyerekek az édesapákat 
is dallal, verssel köszöntik, majd együtt fo-
gyasztják az anyukák által sütött finom sü-
teményeket.
Ezután kezdődik a nyári élet az óvodá-
ban sok-sok mozgásos játékkal, labdá-
zással, vidám pancsolással, színes nyári 
élményekkel. Augusztus 20-án a Nádasdi 
Búcsú keretében avatják a felújított Temp-
lom teret, ahol óvodásaink táncos műsort 
adnak. 
Augusztus hónapban takarítási szünet 
lesz az óvodában.

GONDOZÁSI KÖZPONT, 
MECSEKNÁDASD
Színes programok: Május 20-án   
Püspökszentlászlóra kirándultunk időse-
inkkel, június 24-én pedig piknikere készü-
lünk a schlossbergi romoknál. Vendégeink 
lesznek a bólyi  és a pécsváradi idősek.

Testvérvárosi látogatás 
Július 8-12-ig  16 fős delegáció,  a helyi 
tűzoltó Egyesület fiataljai és a Gondozá-
si Központ néhány  munkatársa  képvise-
li  Mecseknádasdot  az Unterensingenben 
hagyományosan  kétévenként megrende-
zésre kerülő Dorffesten.

LISZT FERENC ÁMK, 
MECSEKNÁDAS
Nádasdi  diákok  a  Kodály  Központ  Él-
ményműhelyében
A Pécsi Kulturális Központ április 14-én 
Művészeti-tudományos Élményműhelyt 
szervezett Fedezd fel a házat! címmel a 
Kodály Központban.
A program céljául tűzte ki, hogy különfé-
le művészeti műhelyekben, művészetpe-
dagógiai módszerek segítségével megis-
mertesse a résztvevő diákokat az épület 
tereivel, építészeti alapkoncepciójával. A 
feladatok a gyermekek képzőművészeti és 
zenei tudását, térbeli-, vizuális kreativitá-
sát, érzékenységét kérték számon. A kép-
zőművész tanulók grafikai- és papírszob-
rászati műhelyekben mutathatták be tudá-
sukat, a többiek zenei akadályversenyen 
vettek részt.

A grafikai műhely tagjai: Golyák Tamara, 
Dittrich Bianka, Gebhardt Laura, Schraub 
Kitti voltak Bolláné Visnyei Csilla vezetésé-
vel, a papírszobrászati műhelyben Ámán 
Kitti, Fillér Lili,Dénes Diána, Hágen Szilvia 
és Werb Edina dolgozott Bolla Zsolt irányí-
tásával. A zenei vetélkedőn Zell Eden Han-
na, Szondi Renáta, Teimel Sabine, Botló 
Gabriella és Pohl Dominika vettek részt, 
az ő vezetőjük Simon Zsuzsanna volt.
A nap Szélkiáltó-koncerttel zárult, az elké-
szült alkotásokból április 18-án nyílt kiállí-
tás az ANK Művelődési Ház aulájában. 

Kiállítás a nádasdi iskola galériájában
Április 12-én megnyitottuk Gebhardt Laura 
és a búcsúzó 8. osztályos képzőművésze-
ti csoport tagjainak kiállítását. Gebhardt 
Laura akrilfestményei mellett Dénes Dia-
na, Dittrich Bianka, Hágen Szilvia, Horváth 
Ramóna, Schraub Kitti és Werb Edina ké-
pei díszítették iskolánk falait május máso-
dik feléig. 
Május 27-én az Alapfokú Művészeti Isko-
la bemutatkozása alkalmából a képzőmű-
vészeti csoportok ez évi munkáiból nyílt új 
kiállítás.
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Bűnmegelőzési tanácsadás
Május 19-én tartottak iskolánkban bűn-
megelőzési tanácsadást és bemutatót a 
Komlói Rendőrkapitányság Pécsváradi 
Rendőrőrsének dolgozói: Gyenis Oszkár 
és Domonkos Dávid. A résztvevő felső ta-
gozatosok nagy érdeklődéssel hallgatták 
a káros szenvedélyek (drog, dohányzás, 
ital), hatásairól, a közlekedés - elsősorban 
a gyalogos és kerékpáros közlekedés – 
szabályairól tartott szemléltetéssel egybe-
kötött előadást, amit kerékpáros ügyessé-
gi verseny követett.

Az ötödik osztályosok 
Frammersbachban jártak
A hagyományokhoz híven ebben az évben 
is iskolánk 5. osztályos tanulói a németor-
szági testvériskolánk diákjaihoz utaztak. 
Május 9-13 között 11 tanuló és két kísé-
rőjük változatos programokon vettek részt. 
Megismerkedtek Frammersbach község-
gel „Dorfrally” keretében. Ellátogattak 
Steinauba a Grimm testvérek kastélyába, 
majd a délutánt a szabadidőparkban töltöt-
ték, ahol háziállatok és különböző játékok 
várták őket. 
Utolsó nap Würtzburgba utaztak. A dél-
előttöt az érseki palotában és a belváros-
ban töltötték, majd egy háromnegyed órás 
hajóutat tettek a Majnán.
A gyerekek a szokásokhoz híven csalá-
doknál voltak elszállásolva és így sokat 
gyakorolhatták a német nyelvet. 
A frammersbachi gyerekek viszontlátoga-
tására várhatóan októberben kerül sor.

NAPSUGÁR ÓVODA, KÁTOLY
Május 1-jén ünnepeltük anyukáinkat, és 
nagymamáinkat a művelődési házban. A 
műsorra nagyon sokat készültünk, és re-
méljük, mindenki örömét lelte benne.

Másnap reggeli után pedig kirándulni in-
dultunk Pécsre. Elsőként az „új” Bóbi-
ta Bábszínházban néztünk meg egy na-
gyon barátságos előadást, majd a Tettyére 
mentünk. A játszótéren töltöttük a délutánt, 
ahol minden játékot kipróbáltunk, és na-
gyon jól éreztük magunkat. Hazafelé ter-
mészetesen nem maradhatott el a jól meg-
érdemelt, szederkényi fagyizás sem…
Ezúton szeretnénk megköszönni Faragó 
László igazgató úrnak, hogy az Agrover 
Rt. vállalta szállításunkat.

Bakó Melinda óvodapedagógus

KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK NÉ-
MET NEMZETISÉGI ÁLTALÁ-
NOS ISKOLÁJA, PÉCSVÁRAD
Április 23-án Mohácson rendezték a 
Muskát József Matematika Emlékver-
senyt, melyen iskolánkat öt évfolyamon, 4. 
- 8.-ig osztályonként 2-2 fős csapat képvi-
selte. A negyedikesek közül Horváth Ákos 
3., Zsáli Zsombor 6. helyezést, míg csa-
patversenyben a 4. évfolyam 2. helyezést 
ért el. A felső tagozatosok eredményei:  
Poller Péter (5. b) 5., Balog Nikolett (6. a) 
9., Poller András (7. b) 2., Steiber Árpád 
(8. a) 9. helyezés. Az iskolák összesített 
versenyében, a Kodolányi ÁMK 3. helye-
zett lett. Felkészítő tanárok: Lászlóné Auth 
Mária, Poller György és Tolnai Zoltonné. 
Gratulálunk a sikeres szerepléshez!
 „Egyet értünk? – Együtt érünk csak va-
lamit!” címmel a Kodolányi János ÁMK 
előadássorozatot szervezett szülőknek, 
nagyszülőknek, pedagógusoknak és ér-
deklődőknek, lehetőséget biztosítva a be-
szélgetésre, információszerzésre, együtt-
gondolkodásra. Az első találkozóra ápri-
lis 28-án került sor a művelődési központ 
nagytermében, amelyen Fekete Rita rend-
őr alezredes a szülői jogokról és felelős-
ségről, és Zsáliné Molnár Tímea rendőr 
százados a vagyonvédelemről és az is-
kolai értékek védelméről beszélt. Mind a 
szervezők, mind az előadók nagy izga-
lommal és kíváncsisággal készültek a ren-
dezvényre, bízva abban, hogy így azokat 
a szülőket is sikerül elérniük, akikkel ed-
dig nem tudták felvenni a kapcsolatot. Akik 
viszont talán a legtöbb segítséget kaphat-
ták volna a szakemberektől, nem voltak je-
len. Reméljük, hogy a következő előadá-
son, melyet a kora őszi időszakra terve-
zünk, már részt tudnak venni.
Iskolánk tanulói május 10-én délután pa-
pírgyűjtésen vettek részt. Köszönjük az 
aktív részvételt mind a szülőknek, mind a 
gyerekeknek!

Május 13-án rendezte meg a Magyaror-
szági Németek Országos Önkormányza-
ta Budapesten a 7. Vers- és Prózamondó 

Versenyt, melyen 157 tanuló 9 csoportban 
mérhette össze tudását. A Kodolányi Já-
nos ÁMK-t Ottlakán Amira (2. b) és Kleisz 
Bálint (7.b) osztályos tanuló képviselte. 
Bálint idén harmadik alkalommal vett részt 
a versenyen, amelyen ismét véméndi tör-
ténetet adott elő, és IV. helyezést ért el. 
Felkészítője a nagymamája, Pap Józsefné 
volt. Amira Hochdeutsch kategóriában a 
16. helyen végzett. Felkészítői: Fáth Hed-
vig és Tóth Györgyi. Gratulálunk a gyere-
keknek és felkészítőiknek a szép sikerhez!
A Herman Ottó Környezetismereti Ver-
senyen Zsáli Zsombor 4.b osztályos tanu-
lónk bejutott a június 4-én megrendezen-
dő budapesti országos döntőbe. Gratulá-
lunk Zsombornak és felkészítőjének Gungl 
Lászlónénak!
A Megyei rendőr-főkapitányság által hir-
detett „Közlekedésbiztonság gyerekszem-
mel” című   rajzpályázaton Jéhn Viktó-
ria 4. b osztályos tanulónk pályaműve be-
jutott az országos döntőbe. Felkészítője: 
Göblné Németh Piroska. Gratulálunk! 
Május 20-án rendkívüli irodalomórát tartott 
a felső tagozatos gyerekeknek Figura Ede.  
Tanár úr Ady Endre, József Attila, és Rad-
nóti Miklós megzenésített verseit adta elő 
gitárkísérettel. 

Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi

KODOLÁNYI JÁNOS ÁMK 
ZENGŐVÁRKONYI ÓVODÁJA

Idén, a hagyományosan szülőkkel közö-
sen szervezett tavaszi kirándulásunk cél-
pontja Siklós volt. Először az Apró Paták 
Lovastanyára látogattunk el, ahol külön-
féle háziállatokkal ismerkedhettek meg a 
gyerekek a gyöngytyúktól a szamáron át 
egészen a lovakig. Körbejártuk szaksze-
rű és interaktív idegenvezetés mellett a 
tanyát és az állatok lakóhelyeit, aztán sor 
került a lovaglási tudomány gyakorlatban 
való alkalmazására is. Mindenki tetszése 
szerint ülhetett pónilovon illetve póniló fo-
gaton. A délutánt pedig az új siklósi gyer-
mekbarát termálfürdőben töltöttük a gye-
rekek és szülők nagy-nagy örömére. Ezt 
a kirándulást is sokáig megőrizzük még 
szép emlékeink között.
Anyák napi ünnepélyünk rendhagyó mó-
don került megrendezésre. Rövid kis kö-
szöntő műsor után Merényiné Jeszek 
Éva tűzzománcos eszközei és útmutatá-
sa alapján minden kisóvodás saját kezű-
leg, az anyukájával közösen készíthette 
el a személyre szóló tűzzománc nyaklán-
cot ajándékba. Lehetőség volt még továb-
bi nyakláncok, kitűzők festésére is, amivel 
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sokan éltek is, hogy ne csak anyának le-
gyen emléke erről a szép közös munkál-
kodással telt délutánról.
Gyermeknap apropóján tervezünk egy lá-
togatást  a Bóbita Bábszínházban június-
ban, amit szintén nagy izgalommal várunk 
már, de előtte még szeretnénk megtarta-
ni évzáró ünnepélyünket, június 3-án, pén-
tek délután.
Úgy gondolom, ez az óvodai nevelési év 
sem telt el eseménytelenül, reményeink 
szerint munkánkkal hozzájárultunk óvodá-
saink neveléséhez, személyiségének fej-
lődéséhez, és a nyári pihenés után ősszel 
újult erővel és kedvvel folytatjuk majd a kö-
zös munkálkodást itt az óvodában.

Némethné Fábos Adrien     

ÓVODA, NAGYPALL
Május 13-án a nagypalli óvodások meg-
nézték a „Dzsungel Könyve” című zenés 
darabot a Pécsváradi Művelődési Házban 
sok más óvodás gyerekkel együtt. Már na-
pokkal előbb nagy izgalommal várták az 
előadást, és végre elérkezett az indulás. 
Nagyon szeles, csöpörgős idő volt reggel, 
szerettünk volna előtte kicsit sétálni, néze-
lődni Pécsváradon, de inkább úgy döntöt-
tünk, elfoglaljuk helyeinket.  
A sok zene, mozgás, tánc, az ötletes dísz-
letek és a jó darab teljesen lekötötte a gye-
rekek figyelmét. Még a legkisebbek is ki-
tartó figyelemmel, pisszenés nélkül nézték 
az előadást. A nagycsoportosok közül az 
egyik kisfiú azt mondta „Óvónéni, én es-
tig is elnéztem volna ezt a szép színházat, 
máskor is eljövünk?” 

Reil Miklósné óvónő 

ÁLTALÁNOS ISKOLA,  
ERDŐSMECSKE 
Április 11-én nyílt nap volt iskolánkban, 
melyre a leendő első osztályosok jöttek el 
szüleikkel és az óvó nénivel. A beiratkozás 
is megtörtént, nagy örömünkre, a jövő tan-
évben hét első osztályost köszönthetünk 
iskolánkban.
Húsvétváró program keretében az isko-
lások és óvodások bábszínházi előadá-
son vettek részt a helyi óvodában. Az éne-
kes-bábos előadás után kicsik és nagyok 
megajándékozták egymást a saját készí-
tésű ajándékokkal. Ezután tojásvadászat-
ra indultak az óvoda udvarában.
A tavaszi szünet után készültünk az Anyák 
Napjára. Zenés műsorral köszöntöttük az 
anyukákat és nagymamákat.
Az egészséges életmód keretében fogor-
vosi szűrésen vettünk részt, melynek vé-
gén ajándékokat is kaptak a gyermekek.
Májusi hónapban a negyedik osztályosok 
részt vesznek a kompetenciamérésen. Ezt 
a hónapot egy gyereknapi kirándulással 
zárjuk a Tudásközpontba, ahol rendhagyó 
könyvtárórán is részt veszünk.
A tanulás mellett júniusban is jut idő egy 
nagy év végi kirándulásra, melyet Ge-
mencre tervezzük.

Breitenbach Andrea

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, BERKESD
Anyák Napja
Május 5-én délután az alsó tagozatos ta-
nulók versekkel, dalokkal köszöntötték az 
Anyák napi ünnepélyre meghívott édes-
anyákat, nagymamákat. A vendégek meg-
hatottan fogadták a gyermekek műsorát és 
az ajándékokat, melyeket a gyerekek ma-
guk készítettek.

Fekete István Emléktúra

Május 17-én Bakócáról Nagymátéra kirán-
dultunk, végiggyalogoltunk a Fekete Ist-
ván emlékére készített emlékösvényen. 
Iskolánk névadója ezen a vidéken élt, dol-
gozott  1926-29-ig. A túrán vezetőnk Nagy 
Gábor, a Duna-Dráva Nemzeti Park osz-
tályvezetője volt. Sok érdekességet me-
sélt Fekete István életéről, az íróval kap-
csolatos helyi vonatkozású történeteket 
említett, és az útközben fellelhető állatok-
ról és növényekről is sok újdonságot tud-
tunk meg tőle. Köszönjük a segítségét!
A tanulók feladatlapot töltenek ki, melyben 
a hallottakat és az emlékösvény tábláin ol-
vasottakat kell felidézniük, továbbá rajzok-
ból, fotókból kiállítást készítenek a tanter-
mekben.

Interaktív tábla

Május 3-án, délután  a TÁMOP pályáza-
ton nyert interaktív táblák bemutatására 
került sor. A program keretében Kapitány 
Zoltánné polgármester ismertette a pá-
lyázatot a vendégek számára. Nagy Tün-
de intézményvezető beszélt a digitális táb-
lák tanórai felhasználási lehetőségeiről. 
Kehlné Heil Judit 6. osztályos matematika 
órán és Gáspárné Mózsa Sarolta a 4. osz-
tályos magyar órán mutatta be az interak-
tív táblák gyakorlati alkalmazását. A ven-

dégek így betekintést nyerhettek a korsze-
rű taneszközök min-
dennapos használa-
tának lehetőségeibe.

Hospitációs tréning

Május 17-én a tantestület tagjai Bátán IPR 
hospitációs tréningen vettek részt. A taní-
tók 1. osztályban láttak magyar órát, ahol 
az óvoda-iskola átmenet helyi programjá-
ba tekinthettek be. A tanárok 5. osztályban 
kooperatív technikával megvalósított tör-
ténelem órát nézhettek meg. A továbbiak-
ban a TAN-TAN elnevezésű tanulási mo-
tivációt erősítő programot mutatták be. A 
hospitáció mindenki számára igen hasz-
nos volt.

Intenzív angol kommunikációs 
tréning
Július 11-15 között intenzív napi 2 órás 
angol kommunikációs tréning indul
A tréning ideje alatt szakképzett pedagógus 
felügyelete mellett gyermekfelügyeletet 
biztosítunk. 300 Ft/alkalom/gyermek (kellő 
számú igénylő esetén).
A tréning helye: Művelődési Központ 
(Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.).
A tanfolyam díja: 10 000 Ft
+ 3000 Ft tananyag: munkafüzet, hanganyag
Jelentkezési határidő: június 20.
Szervező: Czirokné Higi Réka
Angol tanár, szakfordító
Érdeklődni lehet: 06707757032, czireka@
gmail.com

Minden kis- és nagydiáknak izgalmas, 
élményekkel teli, balesetmentes nyári szünidőt 

kívánunk Gazdag Erzsi versével!

Nyár
 

Cserregnek a verebek
Nagy újság van gyerekek!
Kis kertünkben hajnalra

kinyílott a hajnalka.
 

Itt a meleg, itt a nyár!
Mezítláb jár a madár;

ha elvásik a talpa,
felrepül a bokorra.

 
Nézd, hogy zsibong az utca!

Mennyi lányka, fiúcska!
Rétre mennek labdázni,

fogócskázni, cicázni.
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PEREKED
Tavasz, Húsvét, nyuszi…

Április 23-án a tavaszi napocska kicsalo-
gatta a gyerekeket, szüleiket, nagyszüle-
iket – az ügyesebbeknél még a nagyné-
niket is - a perekedi focipályára, ahol kö-
zösen kerestük a nyuszit. Kerestük, ke-
restük, de csak pár pillanatra láttuk, mert 
olyan fürge volt, hogy mire odanéztünk 
már csak a farkincáját mutatta meg ne-
künk. Szerencsénkre azonban siettében 
elhagyta a nyuszi tojásokat, csoki nyuszi-
kat, tojáscukorkákat, amit mi gyorsan ösz-
szeszedtünk. Nagy volt az öröm! Mindjárt 
meg is kellett kóstolni, melyik milyen ízű? 
Aztán hogy már erőt merítettünk a finom-
ságokból német dalocskák kíséretében 
hímestojásokat festettünk – pontosabban 
a tojásokat hímeztünk – filcből csibéket ké-
szítettünk hozzá való piros tojásokkal; pa-
pírból nyuszis tojás,- és szalvétatartót csi-
náltunk; ahányan voltunk annyiféle virá-
gos, tavaszi vendégváró ajtódíszt kreál-
tunk; és így tovább sorolhatnám, hogy mi 
mindent nem cselekedtünk aznap délután. 
Amikor ebben elfáradtunk, tojáskeresésre 
indultunk, majd tojásvivő versenyben mér-
tük össze ügyességünket, végül egy régi 
német játékot játszottunk: der, die, das.
Mielőtt megfáradva indultunk volna haza 
sonkát enni (tormával, tojással, friss ke-
nyérrel), cigány locsolóverset és húsvé-
ti jókívánságot hallottunk cigány nyelven.
Remélem a következő húsvét szombat is 
ilyen nagy jókedvben talál minket!

Wenczel Csilla 

LOVÁSZHETÉNY
Majális
Május 12-én szombaton megrendezésre 
került a falu majálisa. Remek alkalom volt 
arra, hogy az emberek megpihenjenek, ki-
kapcsolódjanak, a mindennapos gondokat 
kicsit elfelejtsék. Kicsik és nagyok nagy 
örömére lovaglási lehetőség is kínálkozott. 
Amíg a gyerekek lovagoltak, homokoztak 
addig a felnőttek bográcsaiban rotyogott 
a finom ebéd. 9 csapat főzött, melyek kö-
zül az első helyezést Balogh Attila és „csa-
pata” érte el. Jutalmul egy Lovászhetény 
címerrel ellátott, minőségi bort adott át 
polgármester úr. Ezután az ebédek elfo-
gyasztása és az estig tartó kellemes be-
szélgetés zárta a napot.

Madarak és Fák Napja
Lapzárta után, május 28-án került megren-
dezésre a  már hagyományosnak mond-

ható rendezvény Pusztakisfalun. Többek 
közt főzési- és lovaglási lehetőséggel vár-
tak minden kedves oda látogatót és szóra-
kozni vágyót. Fényképes beszámolót a kö-
vetkező számban olvashatnak.

MECSEKNÁDASD
Mecseknádasdi Nyugdíjas Egyesület
Egyesületünk minden évben gondot for-
dít az Anyák Napja méltó megünneplé-
sére. Ez nem véletlenül, vagy megszo-
kásból történik, hisz mindannyian tudjuk, 
hogy az anyai szív csecsemőkorunktól ér-
tünk dobog. Az anya az, aki mindig reáli-
san ítéli meg gyermeke helyzetét, mindent 
megbocsájt, és sokat fáradozik érte. Tel-
jes szívből örül sikereinek és problémái-
nak megoldására mindig a legjobb megol-
dást keresi.
Az ünnep fénypontja az óvodásgyermekek 
műsora volt. Stolczné Teri óvónéni igen 
színvonalasan készítette fel csoportját. 
Énekeltek, táncoltak, mindenki egyedül is 
egy-egy mondatban köszöntötte a nagyi-
kat és még az anyukákat is, hiszen sokan 
elkísérték csemetéjüket. Műsoruk végén 
még egy szál virágot is adtak át az ünne-
pelteknek.
Egyesületünk több tagja szép anyák napi 
versekkel lepte meg az anyákat. Az ének-
kar dalokkal fejezte ki tiszteletét, termé-
szetesen nem maradhattak el a német 
énekek sem:
„Mein Mütterlein, mein Mütterlein,
ich hör dein Lied und denk dabei,
Kein Gold und auch kein Edelstein
besetzt mein liebes Mütterlein”
A közeljövőben várható programjaink:
•	 Nádasdladányi Nyugdíjas Egyesület lá-

togatása június 25-én
•	 Apák napját egy kirándulással szeret-

nénk színvonalasabbá tenni (falun belül)
•	 Tervezünk egy termálfürdő látogatást

Nyugdíjas Egyesület vezetősége

Hírek a Mecseknádasdi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület háza tájáról
A 2011-es év mozgalmasan indult, és a 
folytatása is annak ígérkezik:
- A befejezéshez közelednek a tűz-
oltó szertár bővítési munkái, 
melynek során riadószobát, öltő-
zőt és szociális blokkot alakítunk ki.  
Ezekre az OKF Főigazgatósága ál-
tal tavaly kiirt pályázaton nyertünk 
700.000 Ft-ot. A kapott pénzből épí-
tőanyagot vásároltunk, az építke-
zést társadalmi munkában végezzük. 
- Áprilisban megvásároltuk a tavalyi 
LEADER pályázaton kiválasztott eszkö-
zöket. 
Ennek keretében 2 391 049 Ft-ért minden 
tagunknak gyakorló ruhát, tűzoltócsizmát, 
bakancsot vettünk. A tűzoltó autókat felsze-
reltük tömlőkkel, poroltókkal, szikracsapó-
val, valamint speciális védő- és mentőesz-
közöket és szerszámokat vásároltunk. A 
pályázati elszámolást határidőre beadtuk. 
Mindkét pályázatnál nagy segítsé-
günkre volt Szeibert Edéné, Mag-
di, akinek áldozatos munkáját ez-

úton is szeretnénk megköszönni! 
- A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság irányításával és szervezé-
sében megalakult a Mecsek Mentőcso-
port elnevezésű területi rendeltetésű pol-
gári védelmi szervezet. Az első bemutató 
jellegű gyakorlaton 2011. április 28-án a 
csoport tagjai bemutatták a szervezet sok-
oldalúságát, felkészültségét, szakmai el-
kötelezettségét a segíteni akarás mellett. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a BMKI fel-
kérésére tagjaink részt vehettek ezen a 
gyakorlaton és a szervezet megalapításá-
ban. Az esemény az országos és helyi mé-
diában is rendkívül nagy és pozitív vissz-
hangot kapott.

- Május 6 – 9 közt az Egyesület tagjai rö-
vid látogatást tettek Mecseknádasd né-
metországi testvértelepülésén Frammer-
sbachban. A látogatás egyik célja a 
Frammersbachi Tűzoltó Egyesülettel való 
kapcsolatfelvétel volt.  A szombati napon a 
vendéglátók új tűzoltóautóinak szentelési 
ünnepségét tartották, melyre mi is hivata-
losak voltunk. Ennek keretében került sor  
a Mecseknádasdnak ajándékba adott 2 db 
„régi” tűzoltóautó átadására is. Ezekkel az 
„új”autókkal immár mi is felkészültebben 
tudunk – szükség esetén – szembeszállni, 
a „vörös kakassal”. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani a vendéglátóknak az 
autókért és a szívélyes vendéglátásért, va-
lamint Mecseknádasd Önkormányzatának 
a támogatásáért.  

Gungl Péter elnök

HIDAS
Középpontban az egészséges életmód 
Az elmúlt hetekben rendkívül érdekes 
és tanulságos előadássorozaton vehet-
tek részt Hidas község lakosai. Az egész-
séges életmóddal foglalkozó, Testi-lelki 
egészségünk címmel meghirdetett bemu-
tatók fő szervezője Juhász Zsuzsa volt, aki 
maga is közelről ismeri az egészségmeg-
őrző praktikákat. Ezért gondolta úgy, hogy 
megismerteti azokat másokkal is. 
Kulcsár Attilát hívta ehhez segítségül, aki 
tapasztalatait és széles körű tudását fel-
használva segített az érdeklődőknek ab-
ban, hogy betekintést nyerjenek az em-
beri test működésébe, szükségleteibe, va-
lamint feltérképezzék az egészséget tá-
mogató, illetve fenyegető tényezőket. 
Kulcsár Attila egyébként egykori foglalko-
zása szerint terrorelhárító volt, majd idő-
közben megismerkedett az egészséges 
életmód programmal. Ezután feladta kar-
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rierjét, hogy az egészséggel foglalkozhas-
son, s tudásával segíthessen másokon. 
A sorozat fő témái között szerepelt az im-
munrendszer működése, megerősíté-
se, a civilizációs betegségek, és a ma-
gas vérnyomás természetes gyógymód-
jainak bemutatása. Az előadó olyan ter-
mészetes és egyszerű módszereket java-
solt, melyek könnyen beilleszthetők élet-
rendünkbe, s mégis látványos megol-
dást hoznak az egészségünkben. Akik el-
látogattak a programra, minden bizony-
nyal hasznos tapasztalatokra tehettek 
szert. Egészséges alapanyagokból ké-
szült ételeket készíthettek, ismerhettek 
meg. Fény derült arra is, mik okozhatják 
testünk allergiás reakcióit, s mit tehetünk 
ezek ellen. Hogyan védhetjük meg szer-
vezetünket a betegségektől, vírusoktól, 
mit tehetünk egészségünk védelmében. 
Az előadások egyébként nem maradtak 
abba. A nagy érdeklődésre való tekintet-
tel ezentúl minden második héten sor ke-
rül egy-egy hasonló témájú előadásra, me-
lyekre továbbra is ingyenes a belépés. A 
szervezők ezúttal is szeretettel várnak 
mindekit!

Sikeres szereplés az Országos Szakmai 
Tanulmányi Versenyen
Kapronczai Tamás, a Hidason élő és Pé-
csett tanuló fiatal kiváló eredményt ért el 
az idén megrendezett Országos Szak-
mai Tanulmányi Versenyen. A Pollack Mi-
hály Műszaki Szakközépiskola, Szakisko-
la és Kollégium 5. évfolyamos diákja már-
cius közepén vett részt az említett ver-
seny első részén, amit a saját iskolájában 
rendeztek. Itt 60%-os teljesítményt kellett 
produkálnia. Ezt az akadályt Tamás köny-
nyen vette, így 11 másik társával bekerült 
a döntőbe. A második kört, vagyis a dön-
tőt április 19-20-án rendezték Székesfe-
hérvárott, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Geoinformatikai Karán. A vizsga mind-
két esetben 2 szóbeli, 2 írásbeli és egy in-
teraktív feladatsorból állt. A hosszú meg-
mérettetés után a zsűri végül döntött, s 
mindenki örömére a hidasi fiú vehette át 
az első helyezettnek járó díjat! Tamás ez-
zel az eredménnyel nemcsak Hidas köz-
ség hírnevét öregbítette, de a saját dolgát 
is megkönnyítette, hiszen amellett, hogy 
nagy elismerésben részesül, az év végén 
bekövetkező 12 modulos szakmai vizs-
gából az első helyezésnek köszönhetően 
csak 7 modult kell majd teljesítenie.
Gratulálunk Tamásnak és további szép si-
kereket kívánunk neki!

SZELLŐ
Majális 
Május elsejei összejövetelünket az esős 
idő miatt egy héttel később tartottuk. A 
Party téren a szokásos májusfa állítás 
a férfiak dolga volt. Polgármesterasszo-
nyunk rövid beszéde után köszöntötte az 
édesanyákat, nagymamákat, majd egy – 
egy tábla csokival kedveskedett nekik.  Az 
anyák napi vers, melyet Lakatos Jusztina 
szavalt a lágy tavaszi szélben még szeb-

ben csengett mindenki fülében.

Ezután következett a szalonnasütő elfog-
lalása. Körbeültük és a pattogó izzó pa-
rázson ropogósra sütöttük a szalonnákat, 
majd az asztalnál hagymával, friss kenyér-
rel jóízűen megettük.
A csilingelő jégkrémes autónál Szabó Já-
nos mindenkit megvendégelt, ezúton sze-
retnénk neki megköszönni.
Míg a gyerekek vidáman játszottak a fűben 
addig az asszonyok régi, vidám története-
ket meséltek. Jó volt hallgatni és nagyo-
kat nevetni. Nem kell mindig nagy dolgok-
nak történni ahhoz, hogy jól érezzük ma-
gunkat - így is lehet.

ERZSÉBET
Májusfa
Az idei májusfaállítás csak részben sike-
rült. A falu legényei már délután elkezdtek 
készülődni, hogy éjjel minden lányos ház-
hoz fát tudjanak állítani. Koraeste azon-
ban még részt vettek a pécsváradi borver-
senyen,  ahol jól szerepelt az erzsébeti ifjú 
borász csapat. A májusfaállítás  a vacso-
ra és bál utánra volt tervezve - de az eső 
miatt végül elmaradt. Ezért hát idén a fa-
lunkban kevesebb lány kapott májusfát. .. 
Sebaj, majd jövőre bepótolják a legények! 

Borversenyek és Emausz
Falunkban a fiatalok is borászkodnak, és 
bizonyíthatóan ügyesen csinálják. Nem is 
csoda, hiszen volt kitől tanulniuk: id. Tolnai 
János, Járányi Sándor, id. Gyenis Ferenc 
és még sorolhatnánk. Az ifjabb korosztályt 
Wesz Balázs képviselte a hosszúhetényi 
borversenyen, ahol különdíjjal és arany-
éremmel jutalmazták borait. A pécsváradi 
borversenyre már többen beneveztek a fa-
luból, ahol szintén szép eredmények szü-
lettek. Örülök és gratulálok borászaink-
nak! További szép eredményeket a borá-
szatban és az életük minden területén! Ne 
hagyják kihalni a többszáz éves borászati 
hagyományainkat, kultúránkat!

Húsvéthétfő délután benépesült az 
erzsbeti pincesor: úgy mint az elmúlt évek-

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

Nyári tábor – Nagypall

Ha szeretnéd a szünidőben napjaidat 
hasznosan és változatosan eltölteni, 
akkor jelentkezz!
Ami vár rád:
• falfestés (falak díszítése színes 
munkákkal)
• batikolás (ruhafestés, díszítés)
• díszes képkeretek készítése
• fatáblára festés, lakkozás
• „színészkedés” (rövid történetek 
eljátszása, jelmezek, díszletek 
készítése)
•„cukrászkodás” (édességek, 
finomságok készítése)
A foglalkozások között „pihenésképpen” 
csapatjátékokon vagy egyéb játékokon 
vehetsz részt.
Minden nap finom ebéddel kínálunk!

Időpont: 2011. július 4-8.     9-15 óra
              2011. július 11-15.   9-15 óra
Helyszín: Nagypall Szabadság út 37.
               Általános Iskola épülete
A tábor ára: 1 700 Ft/nap/fő
                      7 500 Ft/5 nap/fő
                      12 000 Ft/10 nap/fő
Jelentkezési határidő: 2011. június 30.
Ha szeretnél jelentkezni a táborba, 
esetleg kérdésed is van, akkor keresd 
Aszmann Róbertnét a 06 30/927-
61-65-ös telefonszámon. Június 
15-ig a nagypalli Általános Iskolában 
személyesen is jelentkezhetsz!

Szeretettel várunk!

ben az idén is volt Emausz. A pincegazdák 
és vendégeik megkóstoltak egymás borát. 
A szép időben jó volt kicsit kiülni a pincék 
elé és beszélgetve mulatni az időt. Az es-
tig tartó barátkozást nótázással tettük han-
gulatosabbá. Aki kint volt, jól érezte magát.

Horváth János polgármester
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Programajánló

PÉCSVÁRAD
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Fogadónapok: június 23, csütörtök, 9-12 
óra, július 5, kedd,14-15 óra,  július 21, 
csütörtök, 9-12 óra, augusztus 2, kedd, 
14-15 óra, augusztus 18, csütörtök, 9-12 
óra,  szeptember 6, kedd, 14-15 óra. 
Az éves tagdíjak fizetése június 30-ig ese-
dékes, kérjük, aki még nem tette, fizesse 
be fogadónapokon!
Csoport vezetőségi megbeszélés: július 5. 
kedd, 13 órától.
Mozgássérültek Klubja
Klubnapok:  július 5, kedd, 15 órá-
tól és augusztus 2, kedd, 15 órától.                   
A Klub kirándulást szervez július 14-
én Kaposvárra. Útitervünkben város-
nézés és fürdés szerepel. A kirándulás 
ára: 3.300.-Ft, melynek befizetésével le-
het jelentkezni a megelőző klubnapon.  
 
Felvidékiek Klubja
Klubnap június 29-én, szerdán 18 órától.  
Ezután nyári szünet. Minden klubtagot és 
érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk! 

NAGYPALL
Július 2-3.-án kerül megrendezésre a Fa-
lunap és a VI. Pogácsafesztivál. A rész-
letes programról a www.nagypall.hu olda-
lon tájékozódhatnak.

PÉCSVÁRAD
A Csík zenekar zárja idén a Szent Ist-
ván Napokat
Már biztos programként írhatjuk be naptá-
runkba: szeptember 17-én a nagy népsze-
rűségnek örvendő  Csík zenekar lesz ven-
dégünk Pécsváradon!  A 2011. évi Szent 
István Napok legnagyobb attrakciójának 
számító fellépés egy gazdag és változatos 
rendezvénysorozat záróprogramja lesz. 
A Csík a mai magyar népzenét a köny-
nyűzenével ötvöző, magas színvonalon 
játszó formáció, mely 23 évet, 8 nagyle-
mezt és számos elismerést tudhat maga 
mögött. Mint minden fellépésük alkalmá-
val, pécsváradi koncertjükön is számítha-
tunk vendégművészekre - nem csak a ze-
nei színvonal, de a fergeteges hangulat is 
garantált.
A nyári programsorozat július 9-én ve-
szi kezdetét az első alkalommal megren-
dezendő Vár Napjával, mely minden kor-
osztály és érdeklődési kör számára kínál 
majd programot.  Ezt követően közked-
velt, minden évben visszatérő események-
kel várják a kikapcsolódni vágyókat: július 
15-16-án a PIFÖ ifjúsági fesztiváljával, au-
gusztus 3-án a Fa Alkotótábor kiállításá-
val, 5-én a Pécsvárad Big Band fellépé-
sével, 7-én a várbeli kalandokat tartogató 
gyermeknappal, 13-án a Német Nemzeti-
ségi Mulatsággal, 19-én az Unicum Laude 

együttessel, 20-án pedig zenés-táncos 
műsorkavalkáddal a Szentháromság té-
ren.
Idén három színházi darab szerepel a 
programban: Mici néni két élete a Turay 
Ida Színház előadásában, a Fekete Pé-
ter a Veszprémi Pannon Várszínház tol-
mácsolásában, a Soproni Petőfi Színház 
pedig Indul a bakterház című előadásával 
ígér vidám perceket. Itt lesz még a székes-
fehérvári Alba Regia Tánccsoport is, akik 
augusztus 11-én mutatják be tudásukat a 
nagyérdemű előtt. 
Idén is sor kerül a város életében meg-
határozó szerepet betöltő személyek, kö-
zösségek ünnepélyes keretek között tör-
ténő elismerésére augusztus 19-én, más-
nap pedig várnak mindenkit a 20-ai ünne-
pi műsorra és a Szent István szobor ko-
szorúzására a várba. A kikapcsolódás, 
szórakozás mellett a szervezők gondol-
nak katolikus templomunkra is, mely 250 
éves fennállásához közeledik. Augusztus 
27-ére jótékonysági hangversenyt tervez-
nek, melynek bevételét a Nagyboldogas-
szony-templom felújítási munkálataira for-
dítják.
A Szent István Napokról tájékoztatást kap-
hatnak a művelődési központ (72/465-
123) és a Tourinform iroda munkatársaitól 
(72/466-487), de készül részletes progra-
mot tartalmazó füzet is. A jegyárusítás vár-
hatóan július közepén veszi kezdetét.

HŐSPRÓBÁZZ!
A dél-dunántúli várak történelmi hőseik 
utódait keresik!
Ügyességüket és kitartásukat most hős-
próbákon bizonyíthatják a jelöltek - a vitéz-

Ófalu Község Önkormányzata és 
Német Önkormányzata 

szeretettel meghívja Önt, kedves 
családját és barátait 

a 2011. június 11-én, szombaton 
tartandó 

FALUNAPRA
Program:
15.00 Szentmise
15.45 Koszorúzás az I. és II. 
világháborús hősök emléktáblájánál
16.00 Kulturális műsor
Mecseknádasdi Német Nemzetiségi 
Fúvószenekar
Ófalui óvodások
Ófalui zeneiskolások
Reil Evelin
Mecseknádasdi Német Nemzetiségi 
Néptánc Egyesület
18.00 Tombola
19.00 Bál – zene: Unterrock Zenekar

Az Ófalu Német Nemzetiségi 
Önkéntes Közhasznú Tűzoltó 

Egyesület 
szeretettel meghívja 

a 2011. június 12-én, vasárnap 
tartandó

Baranya-Tolnai Svábkifli sütő 
fesztiválra.

Program:
12.00 Ófalui svábkifli sütése az óvoda 
konyhájában
17.00 Nemzetiségi zenés műsor a 
WACHTEL Söröző udvarán
21.00 Koncert – Nihil Chips
Ha kedvet érez, hogy megmutassa 
saját receptje után készült sváb 
kiflijét a közönségnek, kérjük vegyen 
részt a sütésben, vagy otthon 
sütött kiflijét hozza magával. A 
kifliket nem zsűrizzük, a résztvevők 
emléklapot kapnak, a közönség pedig 
megkóstolhatja a különböző települések 
hagyományos receptjei alapján készült 
kifliket.

urak és várkisasszonyok minden várban 
annak történelmi hősével azonosulva él-
hetik újra kalandjaikat.
Pécsváradon a Szent Koronáért indulnak 
Asztrik apáttal a pápához István király pa-
rancsára! Pénzt vernek, hajóznak, átkel-
nek Velence mocsarain, részt vesznek a 
ferrarai balestra-ünnepen, drágaköveket 
keresnek, működésbe hozzák Tivoli szö-
kőkútjait, majd Rómában megkapják a ko-
ronát, amit a vadrác hegyi rablóktól meg-
őrizve juttatnak el a koronázási ünnepség-
re…
Az izgalmas, 10 próbatételből álló kaland 
minden szombaton és vasárnap, 10-17 
óra között várja a merész ifjakat! (Csopor-
tok előzetes kérésére máskor is.)
A Várszálló Étterem Hősmenüt kínál a 
résztvevőknek.
Hőspróbajegy ára: 1500,- Ft (mely tartal-
mazza a belépőjegyet és a hazavihető 
ajándékok árát). 
Hőskísérőjegy: 250,- Ft : (szülőknek, nagy-
szülőknek).
Aki a nyár folyamán legalább két várban 
teljesíti a hőspróbát, meghívást kap a 
szeptember végi nagy Hősavatóra a bikali 
Élménybirtokra!  
Részletek: www.hosproba.hu

Értesítjük tisztelt  tudósítóinkat és
hirdetőinket, hogy a következő 

szám lapzártája
2011. június 20.! 

Kérjük a határidő pontos betartását!
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Sport
LABDARÚGÁS
 „Gyorséttermek” a házi döntőben Hi-
dason!
Hat csapat indult az iskolai labdarúgó baj-
nokságban Hidason. A csoportmeccseken 
több mint 50 gól esett, a helyosztók már 
gólszegényebbek és szorosabbak vol-
tak. A bajnoki címet a „burgerkirályként” 
futó gyorsétterem nevére keresztelt csa-
pat szerezte meg. Az ezüstérem a kon-
kurens „mekiseknek” jutott. Harmadik he-
lyen a lány labdarúgókat tömörítő „Futbal-
lista feleségek”, míg a negyediken a „Kata-
lánok” végeztek.
A győztes csapat tagjai: Piczek Kriszti-
án, Feleki Patrik, Klung Péter, Keresztes 
Krisztofer.
Különdíjat kapott Feleki Patrik (legjobb já-
tékos), Kapronczai Ágnes (legjobb kapus), 
Klung Péter (gólkirály), Ambrusics Zsolt 
(legjobb alsós) és Koch Barbara (legjobb 
lány labdarúgó).
A kéziseknél a Handgirl csapat végzett 
az élen, a Válogatottak és az Anonymfák 
előtt. A hármas döntőben összesen 85 gól 
esett, amiből legtöbbet Schäffer Éva dob-
ta, ő lett a gólkirálynő 23 góllal. A legjobb 
játékosok „all star”-ja: Kapronczai Ágnes,- 
Koch Barbara, Orsós Alexandra, Simonics 
Martina, Mátyás Kamilla, Nyúl Rebeka és 
Schäffer Éva. Az aranyérmes csapat tag-
jai: Schäffer Éva, Csobot Adrienn, Orsós 
Melinda, Fekete Eszter, Nyúl Rebeka, Var-
ga Cintia.

A hidasi alsós focisták veretlen hete
Május elején példátlan hetet zárt a 2000-
2002 között született gyerekekből álló 
korosztályos hidasi csapat. Vasárnap 
Bicsérden nyertek Bozsik-tornát 100%-os 
teljesítménnyel, megelőzve a Bogád, Po-
gány, Bicsérd, Baksa és a Kozármisleny 
csapatát. Pollák Péter edző csapata még 
gólt sem kapott. Különdíjat kapott a 3.osz-
tályos hidasi Erdei Szabolcs (legjobb játé-
kos) és Benkő Dávid (legjobb kapus). Ez-
után szerdán veretlenül nyerte a Hidas a 
pécsváradi körzeti MLSZ-focitornát is. A 
mieink hibátlanul végeztek a csoport élén, 
megelőzve a „címvédő” pécsi TVT, a há-
zigazda Pécsvárad és a Mecseknádasd 
csapatát. Az aranyérem mellett Hidasra 
került a gólkirályi cím is, hiszen Erdei Sza-
bolcs lett a torna legeredményesebb játé-

kosa.
A bajnokcsapat tagjai a képen balról: Or-
sós Dániel, Ambrusics Norbert, Förster 
András, Ömböli Csaba, Daradics Tibor 
testnevelő, elöl László Bálint, Erdei Sza-
bolcs, Forray Mátyás, Ambrusics Zsolt, Fé-
nyes Lehel és Benkő Dávid.

Ismét lesz lovászhetényi foci!
Lovászhetény - a pár éves kihagyás után 
- az őszi szezonra újra el szeretné indítani 
foci csapatát, melyre nagy erőkkel készül. 
Többek között a régi öltöző elbontásával 
és helyette egy új és minden követelmény-
nek megfelelő, modern öltöző kialakításá-
val. Ezen kívül a sportpálya rendbe hoza-
tala is folyamatban van, melyet hengerel-
nek, fogasolnak,  hogy a bajnokságra tö-
kéletes állapotban legyen.

ATLÉTIKA
Mecseknádasdi kislabdahajítók
A  Diákolimpia IV. korcsoportos atlétika 
versenyen kislabdahajítás megyei döntő-
jén a Liszt Frenc ÁMK tanulója,  Grénus 
Gréta 2. helyezést ért el s ezzel bejutott 
2011. június 7-én, Budapesten megrende-
zésre kerülő országos döntőbe.
Ugyanezen a versenyen III. korcsoportban 
Kozsán Vivien 6. osztályos tanuló megyei 
3. helyezést szerzett. Gratulálunk mindket-
tőjüknek!

KÉZILABDA
Diákolimpia
A Diákolimpia IV. korcsoportos leány ké-
zilabda országos elődöntőjén, Szombat-
helyen iskolánk csapata az előkelő 2. he-
lyezést értE el. Az elődöntő végeredmé-
nye: 1. Szombathely, 2. Mecseknádasd, 
3. Győr, 4. Marcali.
A csapat tagjai: Gebhardt Laura, Teimel 
Sabine, Ruppert Blanka, Grénus Gréta, 
Werb Edina, Blidár Henrietta, Kozsán Vi-
vien, Gyenis Zsanett, Gyenis Patrícia, 
Harasztia Zsuzsa
Sportolóink felkészítői: Gúnya Ferenc és 
Kófiás Endre
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Pécsvárad Kistérség Ifjúsági Kézilab-
dacsapat eredményei
NB III. Bajnoki mérkőzések
Vörös Meteor – Pécsvárad ifi: 20-25
Pécsvárad: Siska J. – Grénus 8, 
Szemmelrock 6, Gyenis A. 7, Gyenis P., 
Werb 3, Brand 1
Csere: Péter(K), Farkas, Lukács, Sándor, 
Gebhardt, Siska S.
Nincsenek sztárallűrök, annál inkább 
egyéniségek, akik hátukra veszik a csapa-
tot. Küzdöttünk, ez mindenképpen elisme-
résre méltó.
Pécsvárad ifi – Pécsvárad: 26-28
Pécsvárad ifi: Sándor – Grénus 7, 
Szemmelrock 7, Farkas 1, Gyenis P. 1, 
Gyenis A. 8, Brand R. 2
Csere: Siska J.(K), Werb, Lukács, Péter, 
Gebhardt, Siska S.
Pécsvárad: Schuldeisz – Illés, Napirana 

15, Szatmári 3, Csordás 3, Gál 1, Brand 
P.1
Csere: Marász(K), Nagy-Fehér 4, Bareith
Törődjünk ezekkel a gyerekekkel, ők pedig 
mutassák azt a fejlődést, amelyet elvárha-
tunk tőlük. Ajánlom a fenti gondolatokat az 
arra illetékeseknek. Mérlegeljenek, mire 
van igénye Pécsvárad sportjának?
Végig arrogánsan, durván játszó csapatra, 
amely csak nevében, sportkörrel szembe-
ni elvárásaiban pécsváradi!
Nézőkkel, fiatalokkal, szakosztályvezető-
vel szembeni viselkedésük nem minősít-
hető, aki ott volt, ezt láthatta.
Nem szoktam foglalkozni ellenfél játékosa-
ival, edzőjével, most megteszem: az edző 
nem engedi oda a csapatát a mérkőzés 
végi kézfogáshoz; a játékosok trágárságo-
kat kiabálnak a nézőtérre, valamint a náluk 
tíz évvel fiatalabb, végig fegyelmezetten 
viselkedő fiatalokra. A cikkben feltett gon-
dolatok megítélését az olvasóra bízom...
Mágocs-Pécsvárad if:  23-28
Pécsvárad: Sándor-Grénus 8,Werb 1,Far-
kas 2, Gyenis P. 1,Gyenis A. 8, Brand 3
Csere: Péter, Siska J.,Gebhardt(K), 
Szemmelrock 4, Lukács, Siska S.
Ne az egyéniségek butuljanak le az átlag-
hoz,  hanem az átlagot kell hozzájuk fel-
emelni. Ezt megoldani borzasztó nehéz 
feladat.

OSB Bajnoki mérkőzések rájátszás
Pécsvárad-FGKC Szekszárd: 36-26 
Pécsvárad:Siska J.-Grénus 6, Szemmel-
rock 5, Gyenis A.7, Gyenis P.4,Werb 12, 
Brand 2 
Csere: Sándor, Gebhardt(K), Puska, Luk-
ács, Istókovics, Siska S. 
Kemény védekezésünk puhább lett, a tá-
madásban eladott labdák pedig megbosz-
szulták magukat. 
Tolna-Pécsvárad  8-30 
Pécsvárad:Péter-Grénus 4, Szemmelrock 
9, Farkas 1,  Gyenis P. 3, Gyenis A.10, Brand 1 
Csere: Sándor, Siska J., Gebhaedt (K), 
Lukács, Werb2, Siska S.
Jövünk felfelé mint a talajvíz, kár, hogy 
vége a szezonnak…   Valentai Csaba edző

TÍZPRÓBA
Idén nyáron is fellobban Hidason a 
„sulimpiai láng”
Júniusban az évzáró Sulimpia van már 
csak vissza a hidasi iskolai sportverse-
nyek közül. Ez egy összetett tízpróba a 
gyerekek számára, ahol szellemi próba 
mellett gimnasztikai (erőgyakorlat, kötél-
mászás és -hajtás) és atlétikai számokban 
(kislabdahajítás, súlylökés, magas- és tá-
volugrás, rövid- és középtávfutás) mérhe-
tik össze a tudásukat két napon keresz-
tül. A 2., 3. és 4.korcsoportban nevezhet-
nek a legügyesebb helyi tanulók. Minden 
korosztály legjobbja aranyérmet nyerhet, a 
legjobb lány és fiú „sulimpikon” serleget vi-
het haza a tanév végén. Az idei lesz a 4. 
Sulimpia, a lányoknál Schäffer Éva meg-
védheti a címét, a fiúknál a tavalyi ballagás 
miatt biztosan „trónfosztás” lesz.

A győzelem öröme minden arcon megmutat-
kozott
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A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás
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Zengő köz 2.,

Tel.: 72/465-780

Hirdetések

KÁPOLNAKULTÚRA 
A 2011. első félévi sorozat záró esemé-
nyéhez érekzik: június 22-én, 18 órakor 
a vár XI.századi kápolnájában.
TEMPLOMI KÓRUSMUZSIKA
Silentium Kórus, Pécs-gyárvárosi ka-
tolikus templom
Karnagy: Czimerman László. Kíséret: 
Link Tibor kántor
BELÉPŐJEGYEK: 500,- Ft, nyugdíja-
soknak-diákoknak: 350,- Ft
INFORMÁCIÓ: 30/2206-370 
Folytatás szeptembertől havi egy alka-
lommal!

Pünkösdi  Kerékpáros  
Találkozó
a pécsváradi várban 
2011. június 13.-án,  
pünkösdhétfön, déli 12 
órakor.
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven idén 
is megrendezzük a pünkösdhétfői kerékpáros 
találkozót Pécsváradon.

Program:
Találkozunk déli 12 órakor a vár udvarán 
• ZENÉS KÖSZÖNTŐ: Az egybegyűlt kerékpárosokat a város önkormányzatának 

képviselője köszönti, közreműködik a Pécsváradi Zeneiskola fúvóseggyüttese,
• a PÉCSVÁRADI KOLOSTORVÁR, a várbeli múzeum megtekintése,  
• BESZÉLGETÉS, tapasztalatcsere a vár ódon falainak hűvösében.

14 órakor: kerekezés NAGYPALLba, a Pincegaléria, s benne az „Arcok” c. kiállítás 
megtekintése.
Ha nagyon meleg van: strandolás a Dombay-tóban.

A találkozóra kerékpártúra indul Pécsről,  a 48-as térről, reggel 9 órakor. 
Útvonal:  Pécs – Bogád – Romonya – Pereked – Berkesd – Szilágy – (Dombay-tó) – 
Pécsvárad – Nagypall – Pécsvárad – Hird – Bogád – Pécs.     Táv: kb. 55 km.
Túravezető: Kasza Ernő 30/760-1368 kasza.erno2@gmail.com

Részletes felvilágosítás:  
Dr. Novotny Iván Pécsvárad, Kossuth tér 2.  T.: 72/466-326, mobil: 20/336-2237.
Weintraut János Pécsvárad. Dombay J. u. 14.  T.:72/466-544, mob.:20/214-5638.

Minden bringást szeretettel várunk a közelebbi és távolabbi környékröl!

I. Martonfa-Önitató Kft. Kupa
2011. május 14.

Először került megrendezésre itt a Bara-
nya megyei Távlovas verseny Martonfa- 
Önitató Kft. Kupa, melynek szervezésé-
ben a helybeliek lelkesen közreműködtek. 
A Baranya Vadászkürt Együttes Ifjúsági 
Tagozatának tagjai szép előadásukkal nyi-
tották és zárták a rendezvényt. 
Matonfa Önkormányzat képviselőtestü-
lete nevében szeretném megköszönni a 
szervezésben és lebonyolításban segítők 
munkáját. A pálya megtervezése Tóth At-
tila érdeme.
A rendezvény napján az időjárás kedvező 
volt, ideális egy jó lovasverseny megtartá-
sához. A pálya többségében jó minőségű 
földút kevés murvás, illetve erdős résszel, 
minimális szintkülönbséggel. 
A 40 km fogat kategóriában négyen indul-
tak, melyből ketten tudták eredményesen 
befejezni a versenyt. A kizárások sánta-
ság, illetve magas pulzusérték miatt tör-
téntek. Ezen a távon a lovasok közül öten 
indultak, és mindenki eredményesen be 
tudta fejezni a versenyt.  A 20 km fogat ka-
tegóriában csupán egyetlen induló jött el, 
aki magyar félvér lovaival ismerkedett a 
sportággal. Neki 1 óra és 10 perc alatt si-
került a távot megtennie, de mivel az egyik 
lova lesántult, így ő sem lett eredményes. 
Ezen a távon a lovasok közül heten indul-
tak, és hatan voltak sikeresek. A kizárás itt 
is magas pulzusérték miatt történt. 
A verseny jó hangulatban zajlott, és a szer-
vezésbeli kisebb-nagyobb hiányosságok 
is az „első rendezésnek” tudhatók be. A jö-
vőben mindenképp módosítani kívánunk a 
pályán is a nagyobb biztonság és az izgal-
masabb befutó érdekében! 

Tóth Attila és Vörös Attila


