A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Áttekintő––––––––––––––––––

fél éve újult meg a város honlapja

Múlt év augusztusában, az ünnepi önkormányzati ülés napján
tettük közzé városunk új honlapját (www.pecsvarad.hu). Az azóta eltelt időszakban látogatóink száma átlépte a 15 ezret, az
oldalmegtekintések száma pedig már 63 ezer felett jár. Tekintve
Pécsvárad népességét, ez nagyon jó arány, azt mutatja, hogy a
lakosság nap mint nap használja az oldalt, és reméljük, elégedett
is vele. Érdekesség az elmúlt félév statisztikájából, hogy az eddigi legnépszerűbb bejegyzésünk a Dombay-tó vizének leeresztésével kapcsolatos cikk volt, mely egy nap alatt több mint ezer
felhasználót vonzott az oldalra.
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Ami a tartalmakat illeti, két fő csoportot lehet elkülöníteni: az
állandó, illetve a folyamatosan változó információkat. Előbbi csoportba tartozik többek között településünk és környezetünk bemutatkozója, a városunkban elérhető szolgáltatások, az ügyintézéshez szükséges információk (letölthető például a helyi adók
intézéséhez szükséges összes dokumentum, de megtalálható természetesen az Önkormányzati Hivatal és a Járási Hivatal minden
fontos elérhetősége is). Gyorsabban frissülő tartalom pedig a
város hírei, programajánlók, sport- és egyéb kiemelkedő eredmények és a mindezekhez kapcsolódó képgalériák. A honlapon keresztül már a kábel TV előfizetéssel nem rendelkezők számára is
elérhetővé váltak a Városi Televízió műsorai és a testületi üléseken rögzített anyagok is.
Eddig összesen háromszor, de az idei évtől havonta jelentkezünk hírlevelünkkel, mely friss híreket, programlehetőségeket
tartalmaz, elsősorban Pécsváradról... Feliratkozni mindenképpen
érdemes, a főoldalon lehet megtenni! Szintén érdemes követni
bennünket a facebook-on, oldalunk „Szeretlek Pécsvárad” néven
található meg. Helyi vállalkozások, szolgáltatások (elsősorban
szállás és vendéglátás) számára is kínálunk bemutatkozási lehetőséget, ez ügyben, illetve minden egyéb ötlet, javaslat, vagy kérdés esetén a következő címen várom megkeresésüket: info@
pecsvarad.hu.
Mindenkinek további kellemes böngészést!
Beckné Kótsch Petra, szerkesztő (pecsvarad.hu)

Új év, új kezdet – 2016 a tervezés, az előkészítés és a pályázatírás éve lesz
A Pécsváradi Pályázati Csoport Hírei
Az elmúlt év vége és az új év eleje is a
projekttervezésről és előkészítésről szóltak. Mostanra kiírásra kerültek a TOP-os
(Terület-és Településfejlesztési Operatív
Program) pályázatok, amelyek beadására
első körben tavasztól nyárig van lehetőség.
Pécsvárad Város Önkormányzata
együttműködési megállapodás keretében
kérte fel a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy a fent említett TOP-os
projektekben közreműködjön a projektek
előkészítése során.
A következőben röviden, a teljesség igénye
nélkül összefoglalnánk azokat a projektötleteket és javaslatokat, amiket a következő
néhány évben ezen pályázati konstrukció
keretében tervezünk megvalósítani:
Első helyen talán az ipari parkot em-
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líteném, mely a Pécsi országút végén
lévő önkormányzati tulajdonú területen
épülne meg a tervek szerint. A beruházás
megvalósításával elsősorban gazdasági
szempontból nyerhetne sokat a város.
Az ezzel kapcsolatos tervek összeállítása,
a területrendezés és a vállalkozókkal való
tárgyalások már megkezdődtek.
Esélyünk lehetne barnamezős területeink rehabilitációjára, amely felveti
a volt gépállomás területének rendezését is. Ezt a központi helyen lévő közel 3
hektáros területet parkosítanánk, melyen
közösségi terek, sétányok, kültéri játékok
kapnának helyet. Itt a tervezés még mes�sze nem olyan mértékű, mint esetleg az
ipari park esetében mivel jelenleg még
rendezetlenek a tulajdonviszonyok. A
gépállomás területe jelenleg külföldi tulajdonban van, ráadásul olyan személy/cég a

tulajdonos melyet rendkívül nehéz elérni.
Az ezzel kapcsolatos megkeresések, kapcsolatfelvételek már elkezdődtek, azonban maga a terület esetleges megszerzése
enyhén szólva sem kis feladat, így erről jelenleg bővebben nyilatkozni nem tudunk.
Elméleti szinten szóba került itt egy
komplett városközpont rehabilitáció is,
amely magába foglalja gépállomás mellett a Kossuth Lajos utcán lévő rendkívül
rossz állapotú volt Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a vele szomszédos épületek
(Pizzéria, Virágbolt) megújítását is, valamint a Szentháromság tér és az önkormányzati épület mögötti terület együttes
felújítását. Erről azonban egyelőre felelőtlenség lenne konkrétan beszélni, mint
írtuk ez inkább elméleti szinten merült fel.
(folytatás a 3. oldalon)
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A 2014.október 12-i önkormányzati képviselő választáson született eredmények (lásd. táblázat) alapján mandátumot
szerzett képviselő-testületi tagok közül tavaly nyáron lemondott Benkő László. A törvény szerint „Ha az egyéni listáról
megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép”. Ez alapján augusztusban a képviselői esküt a szavazatok száma szerinti sorban következő Bayerné Andrics Alíz tette le, akinek az alábbiakban olvashatják Zádori János polgármester úr kérésére írt bemutatkozását
A jelölt neve
Zádori János
Benkő László
László Miklós
Gászné Bősz Bernadett
Dr. Hutvágner Rozália
Tóth Györgyi
Füri Ferenc
Bayerné Andrics Aliz Mária
Bayerné Sipos Mónika
Kempfné Mayer Szilvia
Kőszegi Nándor
Nagyillés Máté

Jelölő szervezet(ek)
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
JOBBIK
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
SZOCIÁLDEMOKRATÁK

Kapott érvényes szavazat
1 160
1 072
990
910
847
676
456
405
360
339
188
141

Bayerné Andrics Aliz bemutatkozása
Szeretettel köszöntök
minden pécsváradi polgárt!

Mindenekelőtt így utólag is nagyon köszönöm a bizalmat, és azt a sok szavazatot, amivel megtiszteltek a 2014-es önkormányzati választásokon.
Először a Baranya megyei Önkormányzat Közgyűlésében kezdtem meg a
munkát. Bár a megyei képviselők feladatai teljesen mások, mint egy települési önkormányzatnál, de tapasztalatszerzésnek,
és ismereteim, tudásom kibővítéséhez ez
nagyon jó lehetőség volt. A megyei testület elsődleges, és legfontosabb feladata a
területfejlesztés Baranyában, és a 2016-os
év elejére végre eljutottunk odáig, hogy
most már az Európai Uniós, úgynevezett
TOP-os (Területfejlesztési Operatív Program) pályázatok előkészítési fázisa lezárult, jöhet a konkrét munka.
Az elmúlt másfél év során minden
lehetőséget megragadtam arra, hogy
szűkebb és tágabb lakókörnyezetem, városom részére lobbizzak ahol mód adódott rá, kiemelt figyelmet fordítottam
Pécsváradra, és többi képviselőtársam
figyelmét is felhívtam erre. A számokat
látva úgy gondolom, hogy a 2020-ig előirányzott fejlesztések során jó eséllyel
számíthatunk komoly összegekre, és ez
nagymértékben köszönhető polgármesterünknek is.
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2015 augusztusában tettem le az esküt
Pécsváradon, akkor kerültem be városunk
képviselőtestületébe is, és rögtön belevetettem magam a munkába, utánaolvastam
a testületi ülések anyagainak, valamint a
gazdasági és egyéb kérdéseknek.
Most már azt gondolom, jobb is, hogy
nem rögtön a választások után kezdtem
meg a munkát helyben, mert az azt megelőző egy évben mind szakmailag, mind emberileg fel tudtam készülni az itteni munkára.
Igyekszem ezt is ugyanolyan alapossággal végezni, és most már azt is látom,
hogy ez sokkal több energiámat fogja
igénybe venni, mint a megyei képviselői
munka. De természetesen ott is, továbbra is tudásom legjavát kívánom nyújtani.
Mindkét testületnél fontos számomra a
felkészültség, az, hogy utánanézzek annak, aminek szükséges, átlássam az ös�szefüggéseket, és felelősen döntsek.
Amikor tudtam róla, eddig is minden
helyi eseményre, rendezvényre elmentem,
ez most sem lesz másként, sőt, minden intézmény- és cégvezetőt, a civil szervezetek
első embereit, valamint természetesen a
magánszemélyeket is bíztatok és kérek
arra, hogy ha ilyen van, és szívesen látnak,
kérem, hívjanak meg. Lehetőségeimhez
mérten meg fogok jelenni mindenhol.
Nemrég ismét megkezdte munkáját a
települési értéktár bizottság is, melynek
megújult tagságával remélem sikerül

„leporolnunk” helyi értékeinket, és csatlakozhatunk a megyei értéktárhoz (www.
kincsesbaranya.hu).
Talán sokaknak furcsa lehet, hogy
(egyedüliként) egy párt színeiben indultam, és vagyok a képviselői székben.
Mindig igyekeztem, és azon leszek eztán
is, hogy ezzel senki önérzetét ne sértsem
meg, és szerintem ez eddig sem jelentett
semmi negatívumot. Természetesen van
egy értékrendem, és vannak alapvetések
az életemben, amitől nem fogok és nem
is akarok eltérni, de mindent, ami értéket
teremt, ami Pécsvárad fejlődését, előmenetelét, és az itt lakók közérzetének javítását szolgálja, eddig is támogattam, és
ezután is fogom, valamint mindent megteszek megvalósításukért.
Bayerné Andrics Aliz
andrics.aliz@gmail.com
06-20-617-6018
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Új év, új kezdet – 2016 a tervezés, az tősége, amelyben egy új kilátó és annak rint erejéig végezhetnénk külső felújítást a
előkészítés és a pályázatírás éve lesz környezetének rendbetételéről tárgyal- településképet meghatározó épületeinken.
A Pécsváradi Pályázati Csoport Hírei
(folytatás az 1. oldalról)

A tervek között szerepel egy új egészségügyi blokk kialakítása is az Egészségügyi
Központ területén, melyben a kötelező
önkormányzati feladatokat ellátó (ügyeleti rendelés és ügyeleti pihenő, labor,
tornaszoba, védőnők) funkciók kerülnének új helyre.
A bölcsődei férőhelybővítést a Gesztenyés úti óvodában próbálnánk megvalósítani. Az ezzel kapcsolatos tervek is a
napokban készülnek el.
Megbeszélések folynak a Megyei Önkormányzattal és a jövőben a Magyar
Közút Nonprofit Zrt-vel, hogy e pályázati
konstrukció keretében a rendkívül rossz
állapotban lévő 6-os úti Dombay- tavi leágazásunkat, illetve a szintén Közút tulajdonában lévő Posta utcáját felújítsák. E
pályázati kiírás keretében azonban önkormányzatként nem pályázhatunk külön, így
első körben mondhatni csak terveinket,
szándékainkat, kéréseinket tudjuk jelezni.
Hosszúheténnyel és a Megyei Önkormányzattal, valamint a Mecsekerdő Zrtvel és a Duna-Dráva Nemzeti Park képviselőivel helyszíni projektmegbeszélést
tartottunk január végén a Zengő csúcsán.
Szintén a TOP-os pályázatok keretében
felmerült egy konzorciális projekt lehe-

tunk az érintettekkel. Ez ügyben eddig a
tervpályázatok első körben történő begyűjtése valósult meg.

A napokban folyik azoknak a projektötleteknek az összegyűjtése, amiket e konstrukció keretében kívánunk megpályázni.

A fent leírtakból látható, hogy még nagyon az elején vagyunk a dolgoknak, és
szinte biztos, hogy az idei évben TOP-os
pályázatokból konkrét beruházást nem
kezdünk el. A tervek szerint azonban az
első körös TOP-os pályázatokra még ebben az évben kívánják megkötni a támogatási szerződéseket, ami azt jelenti, hogy
a megvalósítási időszak jövő év tavaszán
kezdődhetne. Akkor, azzal párhuzamosan már jó eséllyel a második körös pályázati felhívások is kiírásra kerülnének.

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a
tavalyi év végén kaptunk értesítést afelől,
hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium
Gesztenyés úti óvodánk konyha felújítási
pályázatát érdemesnek ítélte meg, így a
nyáron megkezdődhet a rendkívül elavult
konyha felújítása, közel 20 millió forint
értékben! (Bővebb tájékoztatás ez ügyben
az intézményvezetőnél, Kroh Adriennél,
vagy a pályázatíró irodában kaphatnak.)

A TOP-os projekteken kívül is pályázni
kívánunk a közeljövőben a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében kiírt VP-67.4.1.1-16 kódszámú - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című projekt keretében. Itt maximum 50 millió fo-

Látható tehát, hogy ahogy azt a címben is
jeleztük, ez az év leginkább a pályázatok
előkészítéséről és tervezéséről fog szólni,
azonban bízunk benne, hogy lesznek még
olyan kiírások is, amelyek még az idei
megvalósítást is lehetővé teszik.
Addig is állunk a lakosság rendelkezésére és egyben mindenkit arra buzdítunk,
hogy észrevételeikkel, ötleteikkel keressenek minket elérhetőségeink egyikén!

Tájékoztatás a zártkerti ingatlanok művelési ágból való ingyenes kivonásáról
Az ingatlan-nyilvántartási törvény alapján a tulajdonos 2016. december 31-ig
kérheti az ingatlan-nyilvántartásban
zártkertként nyilvántartott ingatlana (a
továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.
A zártkerti ingatlan művelés alóli
kivonására irányuló eljárás díjmentes, a
soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.
A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a
meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése
szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány letölthető a http://www.foldhivatal.hu/
content/view/23/27/ címről „A zártkerti
művelés alól kivont területként történő
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feltüntetés iránti kérelem” menüpontból,
valamint a Földművelésügyi Minisztérium honlapjáról is.
A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot
csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor
a meghatalmazás benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti
ingatlan esetén a tulajdonostárs által
benyújtott kérelemhez csatolni kell a
többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, melyet nem kell ügyvéd által
ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni. (Forrás: www.
foldhivatal.hu)
A kivett területként történő nyilvántartás nem korlátozza a művelés lehetőségét, csupán a művelési kötelezettség szűnik meg.

Azzal, hogy az év végéig ingyenesen
lehet a művelési kötelezettség alól kikerülni, megkönnyíti és lényegesen olcsóbbá teszi a településünk rendezési tervében fejlesztéssel érintett zártkerti
ingatlanok belterületbe vonását, mely
jelentős értéknövekedést jelent az adott
telek tekintetében. (Mivel belterületbe
vonáskor nem kell több százezer forint
földvédelmi járulékot fizetni.)
A fentiek tükrében javaslom a településünk központi belterülete határán zártkerti ingatlanokkal rendelkezőknek, hogy
tájékozódjanak ingatlanuk rendezési tervi
besorolása felől a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Csoportjánál és amennyiben úgy ítélik, éljenek a
jogszabály adta ingyenes lehetőséggel.
Bori Gábor
műszaki csoportvezető
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Kedves Pécsváradi Polgárok!
Egy új önkormányzati év kezdetekor
sok dolog felmerül bennünk, milyen feladatok várnak ránk, milyen áthúzódó
feladatokat kell még megoldanunk, milyen költségvetést készítsünk a város
számára és folytathatnám. Pécsvárad
város 2016-ban egy nagyon szigorú
költségvetésű év elé néz, emellett rengeteg lehetőség is megnyílik a megye jóvoltából, pályázati forrásokon keresztül.
A költségvetésünk ad némi pesszimizmusra okot, de most először úgy
alkottuk meg, hogy minden esetleges és
bizonytalan bevételt kihagytunk, ám
minden lehetséges kiadást szerepeltetünk az anyagban. Ha úgy vesszük egy
alacsonyabb optimizmussal kalkuláltunk, de talán így elkerülnek a meglepetések bennünket.
Korábban említettem, hogy véleményem szerint elhibázott döntés volt az
iskola és sportcentrum állami gondozásba adása, ma már, tudva a végleges
adatokat, még inkább helytállóak voltak
megérzéseim. A jelenlegi adatok szerint, a korábbi 59 M Ft-tal szemben az
idei évtől kezdődően 87,5 M Ft a város
éves kötelezettsége, fordított esetben 29
M Ft lett volna. Persze ezek a dolgok
már lejátszott események, így csupán a
következményekkel kell számolnunk.
Az előbbi adatokkal csak magyarázni
szerettem volna költségvetésünk szorosságát.
Természetesen a pályázati lehetőségeket szeretnénk maximálisan kihasználni, figyelembe véve az önerő szinte
teljes hiányát. A város életét meghatározó elemek elsőbbséget élveznek, úgymint a teljesen új ipari park kialakítása,
a városközpont rekonstrukciója illetve a
bölcsődei létszám bővítése.
Sok dolgot kell az idei évben megváltoztatni, ami nagy feladatokat fog ránk
róni.
Át kell gondolni a segélyezési rendszert, a szociális juttatásokat és a közmunka program szerkezetét. Tudatosítani kell az érintettekkel, hogy a
közmunka program megegyezik egy
vállalati munkahellyel, ami azt jelenti,
hogy a munkakör betöltését követően

PVH_2016-01.indd 4

azonosulni kell az ide vonatkozó elvárásokkal és feltételekkel.
Nagyon komoly változások várhatóak a tankerület életében is, ami valószínűsíthetően nem a kedvezőbb irányba
fogja vinni az intézmény irányításának
színvonalát. Ezen a téren, a tankerület
és Pécsvárad Város Önkormányzata között a kapcsolat példásnak volt mondható. Személy szerint is szorítok, főleg
az állami fenntartásba adást követően,
igazgató Úrnak, hogy a megmaradhasson tankerületünk.
Bár az első lépéseket megtettük, de az
egészségügyi ellátás és ügyeleti rendszer
terén óriási problémák elé nézünk. Fiatal háziorvosokat kell városunkba csábítani, ennek érdekében akár anyagi áldozatokat is kell hoznunk. A megnövelt
ügyeleti óradíj, az emelt szintű ünnepi
óradíj, mind azt volt hivatva, hogy Pécsvárad csábítóbb legyen az orvosok számára. Az asszisztensek óradíját is megemeltük, hiszen az ő munkájukra ugyan
olyan nagy szükség van a betegellátásban.
Mielőtt valaki félre értené, ezeket a
plusz költségeket a költségvetés tartalmazza.
Az eb-rendeletünk nyílván nem okozott osztatlan sikert, hiszen egy újabb
adóról van szó. Sajnos az eb-rendészeti
hozzájárulás bevezetése óta, további súlyos és életveszélyes támadások voltak a
kóbor kutyák részéről a városban. Megemlíteném az adó bevezetésével kapcsolatban, hogy ellentételezésül a kommunális adóhoz nem nyúltunk, pedig
nagyon szükségszerű lett volna. A lakosság megértését kérem ebben az ügyben
és nem magyarázkodásként, de városok
közül Pécsváradon a legalacsonyabbak
az adószintek.
Az elmúlt évben megkezdett és a
visszajelzések alapján pozitív fogadtatást kapott programjainkat folytatjuk,
ezek közül csak kettőt említenék: „misejárat” idősek számára, zöld hulladék
elszállítás.
Folytatni fogjuk a Dombay-tavi rekonstrukciós munkákat, saját útjaink
javítását, környezetünk szépítését.

Nagy feladat az „50.” Pécsváradi Leányvásár programjának előkészítése,
amihez fontosságából adódóan a lakosság segítségét és döntését fogjuk kérni.
Az elmúlt év tapasztalatai alapján, bizakodhatunk abban, hogy jó úton járunk
a Leányvásár megújításában.
Utolsó, de egyben legnagyobb horderejű feladatunk a Pécsváradi Kodolányi
János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a
Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde működtetésének
átvétele, a Német Nemzetiségi Önkormányzat által. Terveink szerint az intézmények a következő tanévet ebben a
rendszerben kezdenék meg. Az átállást
sem az oktatók sem pedig a tanulók nem
fogják megérezni, ám az intézményvezetők megnövekedett jogai és lehetőségei a
jövőben remélhetőleg több szempontból
is minőségi javulást eredményezhetnek.
A mindennapi pénzügyi és számviteli
feladatok elvégzése a Pécsváradi Közös
Önkormányzati Hivatal feladata lesz.
Sokan kérdezhetik, miért is jó ez településünknek? Talán két adatot mondanék Önöknek: az iskola számára
nagyságrendileg 50 M Ft működésre és
fejlesztésre fordítható keret marad meg
évente, városunk pedig az előzőekben
említett 87,5 M Ft hozzájárulástól szabadulhat meg. Ezek az adatok lefordítva, azt jelentik, hogy az iskolai és óvodai
vezetés képes lesz önálló célokat, terveket megvalósítani, városunk pedig saját
erős beruházásokat is képes lehet megvalósítani, amire évtizedes visszatekintésben sem volt példa. Fontos megemlíteni, hogy ha ezt a stratégiai váltást nem
lépjük meg, öt év „szűk esztendő” várt
voltan ránk, hiszen a 87,5 M Ft megfizetése minden évben, teljesen ellehetetlenítette volna a mindennapi életünket.
Röviden és ebben a pillanatban en�nyit tudnék megemlíteni az idei terveinkből, de természetesen Link Zoltán
csoportvezető által ír cikk is azt mutatja,
hogy az általam említetteken felül rengeteg célt tűztünk ki magunk számára.
A tavasz beköszöntével mindenkinek
sok egészségben töltött, nyugodt és vidám napokat kívánok.
Zádor János polgármester
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adó 1%

Közeledik a személyi jövedelemadó bevallásának ideje. Adója 1%ával felajánlásával hozzájárulhat civil
szervezetek fennmaradásához, működéséhez, anélkül, hogy ténylegesen
egyetlen forintjába kerülne, mivel ha
nem nyilatkozik az állami bevételeket
gyarapítja ez az összeg. Kérjük, tegye el
az alábbi listát és amikor adóbevallása
elkészül szánjon rá egy percet.

zattal összefogva a Német Olvasótábor,
illetve több nagyrendezvény megszervezésében is, mint pl. a Maifest vagy a
Német Nemzetiségi Mulatság. Állandó
résztvevője az egyéb városi rendezvényeknek is, valamint mozgatórugója a
testvérvárosi kapcsolatoknak.

PÉCSVÁRADI SPARTACUS
SPORTKÖR
Adószám: 19941091-1-02
A Pécsváradi Spartacus Sportkör a
városban és a környező településeken
biztosítja a szabadidősport és a versenysport lehetőségeit.

NYUGDÍJASOK KÖRZETI
EGYESÜLETE - PÉCSVÁRAD
Adószám: 18317899-1-02
Egyesületünk segíti az idős embereket napi gondjaikban, problémáikban.
Figyelnek egymásra, tartalmas közös
programokat, kirándulásokat szerveznek. A nyugdíjas években is fontos,
hogy új élményekkel és ismeretekkel
gazdagodjanak és ezzel életminőségüket
javítsák. Köszönettel fogadjuk adójuk
1%-át! Ha Önöknek fontos, hogy szüleik, nagyszüleik milyen aktívan élik
nyugdíjas éveiket, kérjük, támogassa
egyesületünket!

PÉCSVÁRADI
VÁRBARÁTI KÖR
Adószám: 19029902-1-02
A Várbaráti Kör célja a város történelmi, kulturális, szellemi értékeinek,
épített és természeti környezetének
megóvása, védelme, dokumentálása.
Mindezek szellemében emléktáblákat
helyez el, konferenciákat, előadásokat,
kiállításokat szervez, kiadványokat jelentet meg (Pécsváradi Füzetek sorozatcímmel). Városi Múzeum megnyitásán
is dolgozik.

CSALÁD ÉS KÖZÖSSÉG
ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18312801-1-02
A Család és Közösség Alapítvány
tisztelettel kéri Önöket, hogy adójuk
1 százalékának felajánlásával támogassák céljaink megvalósulását, így a
városszépítő munkálatokat, köztérfelújításokat, közösséget formálói rendezvények szervezését és a rászorulók
megsegítését! Köszönet önzetlen támogatásukért! További felajánlásaikat
TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS
köszönettel fogadjuk az alábbi számlaAZ ISKOLAI NYELVOKTATÁSÉRT
számon is: Mecsekvidéke Takarékszö(általános iskola)
vetkezet 5030044-1520009300000000
Adószám: 19035550-1-02
Célja a nyelvoktatás fejlesztése, techFIATALOK A RÉSZVÉTELÉRT
nikai eszközök beszerzése, könyvek és
EGYESÜLET (PÉCSVÁRADI IFJÚjutalomkönyvek vásárlása, nyelvi táboSÁGI ÖNKORMÁNYZAT)
rok szervezése, partneriskolákkal való
Adószám: 18332933-1-02
kapcsolat ápolása.
Az ifjúsági önkormányzat korábbi tagjai
a Fiatalok a részvételért Egyesületen kePÉCSVÁRAD KÖZÉPFOKÚ
resztül segítik a jelenlegi PIFÖ testületet
OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
és munkáját. Így lehetőség nyílik széle(II. BÉLA KÖZÉPISKOLA)
sebb körben beadni pályázatokat illetve
Adószám: 18301753-102
az adó 1%-ával támogatni. Ezeknek a
Az alapítvány támogatja a II. Béla Köforrásnak a segítségével tudnak koroszzépiskola tanulóinak szabadidő- és
tályuknak programokat szervezni
sporttevékenységét, kulturális igényeik
kielégítését, tanulmányi kirándulásaiFREUNDESKREIS VON
kat, az oktatásukat segítő eszközök fejPÉCSVÁRAD /PÉCSVÁRADI
lesztését.
NÉMETEK BARÁTI KÖRE/
Adószám: 19031594-1-02
PÉCSVÁRADI NAPKÖZIOTTHO
Az 1990-ben alakult klub a helyi német- NOS ÓVODÁK ALAPÍTVÁNY
ség összefogására, érdekeinek képvisele- Adószám: 18314456-1-02
tére alakult. Legfontosabb feladatának a Célunk az óvodásaink életkörülménémet nyelv elevenen tartását, a pécsvá- nyeinek javítása, tárgyi feltételek bizradi és környékbeli sváb szokások és ha- tosítása, foglalkozási eszközök, játékok
gyományok felkutatását, felelevenítését beszerzése, hagyományápolás, rendeztekinti. Ezért vállal a klub tevékeny sze- vények szervezése, a német és az angol
repet a Német Kisebbségi Önkormány- nyelv játékos megismertetése.
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WARAD 2015 Alapítvány
Adószám: 18328686-2-02
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a
WARAD 2015. Alapítványt! Az alapítvány célja: Pécsváradnak és környékének történelmi–szellemi, történelmi-tárgyi és természeti örökségének
feltárása, felemelése, ismertté tétele;
közösségformáló kezdeményezések támogatása; karitatív tevékenység.
HAGYOMÁNYŐRZŐ MŰVELŐDÉSI
EGYESÜLET
Adószám: 18301629-1-02
Adója 1%-ával kérjük, támogassa a
zengővárkonyi néptánccsoportot. 2009től új vezetéssel, megújult erővel igyekszik a csoport megőrizni a sárközi hagyományokat Zengővárkonyban. A ruha- és
kelléktár felújításához és a magyar kultúra terjesztéséhez az Ön támogatására
is szükségünk van! Segítségét köszönjük!
ZÖLD ZENGŐ EGYESÜLET
Adószám:18206342-1-02
Egyesületünk küldetése a természeti
és helyi értékek védelme és megismertetése, a környezettudatos és egészségtudatos gondolkodás kialakítása.
Ökoszemlélet, szívességbank, Váradi
Dénár program.
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A KODOLÁNYI JÁNOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTEI ISKOLA HÍREI
Helyreigazítás: az előző számba egy kis hiba csúszott: Az Áldott Adventen fellépő
német szakkörösök felkészítő tanára: Váradiné Flódung Anita. A hibáért elnézést
kérünk!
Decemberben tartottuk az iskolai matematikaversenyt a felső tagozaton 24
résztvevővel, ahol a következő eredmények születtek:

5. évfolyam: 1. Kuczora Gréta 5.a, 2.
Schmidt Kata 5.b, 3. Horváth Zsófia 5.b
6. évfolyam: 1. Bátai László 6.b, 2. Gál
Bianka 6.b, 3. Horváth Roland 6.b
7. évfolyam: 1. Resch Dávid 7.a, 2. Nagy
Benvenutó 7.a
8. évfolyam: 1. Lébenthal Kristóf 8.b, 2.
Krebsz Nikolett 8.b, 3. Szabó Tamara 8.b
Tanulóink december 7-én a művelődési
házban a Légy jó mindhalálig! című előadást láthatták a Körúti Színház feldolgozásában.
Az Alexandra Kiadó Állati zenés abc rajzpályázatán Gál Bianka (6. b) 2. helyezést
ért el. Felkészítő tanára: Kárász Rózsa.
December 11-én iskolai sakkversenyt tartottunk. Az eredmények a következők:

Alsó tagozat: 1. Pongrácz Áron, 2. Krizsán
Gábor, 3. Kanta-Györkő Domonkos
Felső tagozat: 1. Makk Balázs, 2. Takács
Tamás, 3. Zsigrai Ákos
December 13-án Luca –napi Banyatanodát (honismereti vetélkedőt) szervezett a
Sulikönyvtárban Kárász Rózsa tanárnő,
ahol a versenyzők igazán boszorkányosan
teljesítettek!
A Leőwey Klára Gimnáziumban nyolcadikosoknak rendezett német versenyen
Temirci Nuriye 8. b osztályos tanulónk 3.
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helyezést ért el. (Felkészítő tanára: Májerné Petz Anna)
A Hagyományok Háza „Készülj velünk az
ünnepre!” címmel országos rajzpályázatot
hirdetett gyermekek számára, három korcsoportban (óvodás, alsós, felsős), karácsonyi témakörökben:
1. betlehemes játékok pásztor szereplői
2. három királyok látogatása (csillagozás)
3. aprószentekelés
Tóth Emese 5. az osztályos tanulónk korcsoportjában 1. helyezést ért el. Felkészítő
tanára: Kárász Rózsa.
Decemberben a PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola által
meghirdetett Deák Ferenc Magyar Nyelvi és Szövegértési Versenyén Szabó Tamara 8. b osztályos tanulónk 3. helyezést ért.
(Felkészítő tanára: Szabó Andrea)
Január 16-án írták nyolcadikosaink a központi felvételiket.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. harmadik
alkalommal hirdetett országos rajzpályázatot „Álomút” címmel. A több mint 2000
pályaműből a zsűri kiválasztott 50 rajzot,
melyek között az idén is ott volt Szabó Tamara 8. b osztályos tanulónk munkája.
Oklevelet és vásárlási utalványt kapott rajzáért. Tanára: Kárász Rózsa. Ezen a pályázaton szép rajzáért szintén oklevelet és
tárgynyereményt kapott Emmert Réka és
Frick Tamás (mindketten 2. b osztályos
tanulók, felkészítő tanáruk Szabó Tamásné Gasteiger Eszter), oklevelet és vásárlási utalványt Fehér Éva 2.a osztályos tanulónk (felkészítő tanára: Szakálosné
Panta Dóra) is!
Január 22-én iskolánk is részt vett az
„Együtt szaval a nemzet!” c. országos kezdeményezésben, mely alkalomból diákjaink közösen szavaltak részleteket a Himnuszból, ill. a Nemzeti dalból.
Január 29-én vihették haza tanulóink a féléves bizonyítványaikat.

Január végén az 5.-6. osztályosok vízi
vetélkedőn vettek részt Pécsett, ahol 3. helyezést értek el.
Február első hetében lezajlottak minden
osztályban a félévi szülői értekezletek.
Ugyanezen a héten hangversenybérleteseink részt vehettek a soron következő előadáson a művelődési házban.
Február 4-én tankerületi német szavalóversenyt rendeztünk. Idén is szép számmal vettek részt tanulók Pécsváradról és a
vidéki tagiskolákból is ezen a megmérettetésen. A következő eredmények születtek:
1. évfolyam: 1. Bayer Botond 1. b, 2. Fullér
Petra 1. b, 3. Váradi Levente 1. b
2. évfolyam: 1. Csibi Benett 2. b, 2. Kopa
Dorottya 2. b, 3. Ottlakán Anna Zelina 2. c
3. évfolyam: 2. Váradi Panna 3. b
4. évfolyam: 1. Parcsami Márton 4. b, 2.
Gerencsér Regina 4. b, 3. Emeneth Péter 4. b
5. évfolyam: 1. Török Dominika 5. a,
2. Schmidt Kata 5. b, 2. Ruppert Luca
5. b, 3. Tóth Emese 5.a
6. évfolyam: 1. Gerencsér Regő 6.b,
2. Fuller Darina 6.b, 2. Kárpáti Kristóf 6.b
7-8. évfolyam: 1. Szabó Tamara 8.b,
3. Knézits Kinga 7.a
Köszönjük szépen a gyerekek szép szereplését, a lebonyolításban és felkészítésben
segédkező tanítók, tanárok, valamint a
zsűri munkáját!
Február 5-én tartottuk a felső tagozat,
12-én az alsó tagozat farsangi bálját. A
talpalávalót mindkét alkalommal Hock
Norbert szolgáltatta. Az elsősök vidám
versei, majd a közös éneklés után sok ötletes jelmezt láthattunk felvonulni, ami után
igazi báli hangulat kerekedett! Az alsó
tagozat bevétele a tombolából és a belépti díjakból kb. 170 000 Ft lett, az összeget
szétosztottuk az alsós osztályok között.
Köszönjük a szülői felajánlásokat a tombolához és a hozzájárulást az est sikeréhez,
valamint az aktív részvételt szülőknek,
kollégáknak és gyerekeknek egyaránt!
Február 20-án a Szülők- Nevelők bálján is
nagyon kellemes hangulatban mulathattunk, szintén Hock Norbert és zenekara segítségével. Ezúton is köszönjük a
szülők, az SZMK és minden szervező
segítségét! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a farsangi eseményekhez
tombolanyereményt ajánlottak fel!
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Február 12-én írták meg a Bendegúz
NyelvÉSZ Versenyre jelentkezett tanulóink a verseny iskolai fordulóját. Ennek
eredményeit, illetve hogy ki jutott be a
megyei fordulóba, majd március közepén
tudhatjuk meg.
Február 19-én iskolánk biztosította a helyszínt a Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny egyik fordulójához. Iskolánkból
27-en neveztek, eredményeikről később
tudunk beszámolni.
Február 15-én szervezte meg a Sulikönyv
tár idén először a Nemzetközi Könyvajándék Naphoz kapcsolódóan a könyvajándékozási akcióját. Olyan könyveket kértünk a
tanulóktól, szülőktől, kollégáktól, melyeket
szívesen ajándékoznak a Sulikönyvtár számára, jó állapotúak és úgy gondolják róluk,
hogy mások is szívesen olvasnák őket. Ös�szesen 63 db könyv érkezett 30 tanulónktól,
dolgozónktól, melyeket ezúton is nagyon
köszönünk! A könyvekért apró ajándékkal
kedveskedtünk: cukorka, emléklap, és kiszínezhető könyvjelző (köszönet Gyenisné
Oszbach Mónika tanárnőnek a segítségéért!). Az ajándékpéldányokba emléklap került az ajándékozó nevével. Az ajándékozók
nevei többek között az iskola honlapján is
szerepelnek! Emellett Pécsvárad Város
Önkormányzatától is nagy összegű és
mennyiségű könyvadományt kaptunk: 137
db könyvet, 242 802 Ft értékben. Az előjegyzésekből úgy tűnik, sikerült úgy válogatni, hogy az alsósok-felsősök is találjanak
maguknak kedvükre való könyveket. Nem
csak szépirodalmat, hanem ismeretterjesztő könyveket is beszereztünk, illetve a pedagógus kollégákra is gondoltunk. Több új
kiadású kötelező irodalmat is vásároltunk!
Nagyon szépen köszönjük az Önkormányzat és Zádori János polgármester úr segítségét! Továbbra is bármikor, bárkitől köszönettel fogadjuk a Sulikönyvtár
gyűjtőkörébe tartozó, jó állapotú ajándékkönyveket!
November 30-án megrendezésre került
iskolánkban az SNI-Tehetségsegítő Tanács
által kiírt Szépíró verseny iskolai fordulója,
melyen 30 diákunk vett részt. A feladat egy,
az életkoruknak megfelelő szöveg másolása
volt. Tanulóink négy kategóriában indultak.
A következő szép eredmények születtek:
I. kategória (1-2. osztályosok):
1. Emmert Réka 2.b
2. Orlai Orsolya 2.a
3. Kalányos Renáta 2.a
II. kategória ( 3.-4. osztályosok):
1. Märcz Roland 4.a
2. Virág Natália 4.a
3. Kajtár Zalán 3.b
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III. kategória ( 5.-6. osztályosok):
1. Pap Kinga 5.a
2. Szép Patrik 5.a
3. Orlai Roland 6.a
Szabados Valentin 5.a
IV. kategória (7.-8. osztályosok):
1. Szabó Éva 8.a
2. Bencze Réka 7.a
3. Faragó Edina 8.c
A Szépíró verseny Baranya megyei fordulójára február 24-én került sor Pécsett,
melyen az iskolai fordulóból továbbjutott
11 tanuló, Bertók-Csenterics Andrea és
Jenei Ilona fejlesztőpedagógusok kíséretében képviselték iskolánkat.

7

Tamara és nyelvjárás kategóriában Gungl
Gréta. Eredmények: 1-2. osztályos kategóriában Csibi Benett, 3-4. osztályos kategóriában Parcsami Márton, nyelvjárás
kategóriában Schneider Dóra bejutott a
májusi, Budapesten megrendezésre kerülő országos döntőbe! Szívből gratulálunk
a sikerhez, valamint köszönjük tanítóiknak- Szabó Tamásné Gasteiger Eszternek, Váradiné Flódung Anitának – az
eredményes felkészítést! A felsősök közül
a legeredményesebb Gerencsér Regő 6.b
(3. hely) és Török Dominika 5.a (4. hely).
A felsősök felkészítői: Mosonyi Katalin,
Májerné Petz Anna, Wágner Jánosné.
Március 5-én, szombaton - mely idén
munkanap- tanulóink színházi előadáson
vehettek részt „Óz, a nagy varázsló” címmel, a Művelődési Házban.
Március 11-én Kodolányi Napot tartottunk, mely egyben a „Nyitott Kapuk Napja” is iskolánkban: az érdeklődő szülők
nyílt órákon vehetnek részt a délelőtt és a
délután folyamán is, bepillantást nyerhetnek iskolánk mindennapjaiba.

Két kategóriában is jeleskedtek tanulóink,
akik képviselhetik iskolánkat a Budapes- Gratulálunk diákjainknak és felkészítő taten megrendezésre kerülő országos verse- náraiknak a szép eredményekért! Az elkövetkező időkben több verseny is vár még
nyen!
ránk (matematika, történelem, magyar
nyelv, sport stb.), illetve iskolánk készül
I. kategória:
a március 15-i városi ünnepségre is. De a
1. helyezett: Emmert Réka 2.b
tavaszi szünet idén picit hosszabb lesz: a
3. helyezett: Kalányos Renáta 2.a
szünet előtti utolsó tanítási nap március
23. szerda, az első tanítási nap április 4.
II. kategória:
hétfő lesz. A szünetre minden diákunk1. helyezett: Märcz Roland 4.a
nak, kollégánknak jó pihenést kívánunk!
Gratulálunk minden versenyzőnek és fel***
készítő tanáraiknak: Szabó Tamásné
Szomorú esemény történt iskolánkGasteiger Eszternek, Szakálosné Panta
ban a téli szünet alatt: 29 éves koráDórának, Tolnai Zoltánnénak, Nagy
ban váratlanul elhunyt Szabó Andrea
Szilviának, Bertók-Csenterics Andreámagyar nyelv és irodalom szakos kolnak, Jenei Ilonának, Szabó Gyöngyinek!
legánk.
Február 25-én a leendő elsősök szülei taMegtaláltad a helyed a pedagóguslálkozhattak gyermekeik majdani osztálypályán, diákjaid kedveltek, kollégáid
tanítóikkal.
elismertek, lelkiismeretesen készültél
Ezen a napon délelőtt a 3. b osztály tanulói
a minősítővizsgádra, ahogy mindig
erdei iskolai foglalkozáson vettek részt.
minden egyes órádra. Terveid, céljaid voltak, mi is nagyon számítottunk
Február 27-én, szombaton zajlott le a NéRád. Váratlanul jött el az a nap, amimet Vers-, és Prózamondó Verseny mekor a lobogó tűz végleg kihunyt. A
gyei fordulója, mely most első alkalommal
mai napig fájdalmas a gondolat, hogy
Véménden került megrendezésre. Az alsó
ilyen hirtelen hagytál itt bennünket.
tagozatot a következő tanulók képviselték:
Kate Morton gondolatával búcsúznak
Bayer Botond, Csibi Benett, Kopa Dotőled kollégáid: „Sohasem hal meg az,
rottya, Váradi Panna, Parcsami Márton,
aki emlékeinkben él.”
Gerencsér Regina, valamint nyelvjárás
Nyugodj békében, Andi!
kategóriában Schneider Dóra. A felső
tagozatos versenyzők: Gerencsér Regő,
Fuller Darina, Török Dominika, Szabó
Fáth Hedvig, Bősz Patrícia
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A Pécsváradi Gondozási Központ hírei

A karácsonyi ünnepkör eseményei
December nálunk is a várakozás, az adventi készülődés jegyében
telt. A mindennapi kiscsoportos foglalkozásokon fokozatosan
hangolódtunk a szeretet ünnepére. A hagyományos, mindenki által jól ismert karácsonyi énekeket rendszeresen énekeltük,
emellett nagy hangsúlyt helyeztünk a hagyományok ápolására is.
Közös adventi koszorúnkon minden héten meggyújtottuk a hit,
remény, szeretet és béke lángját. Antal Géza apát úr és Patacsiné
Éva közös imával sokat segítettek a lelki felkészülésben.
December 4 – én megérkezett hozzánk is a Mikulás, vidámságot, jókedvet csalt az idősek arcára. Közös éneklésre
invitált bennünket, amit kedves kis csomaggal jutalmazott.
December 12-én a jövő évi jó termés reményében elültettük Luca-búzánkat, melyet karácsonyig szorgalmasan locsoltunk, és gyönyörűen is kihajtott.
A karácsony egyik jelképét, a mézeskalácsot is megsütöttük.
Nagy örömünkre sokan részt vettek a sütésben – díszítésben.
Régi hagyomány nálunk, hogy advent időszakában az általános iskola 4. osztályos tanulói, valamint a Vár utcai óvoda
nagycsoportosai betlehemes műsorral lepik meg az időseket.
Az ajándékba hozott óriási gyümölcskosárból és aprósüteményből többször is jutott az időseknek. Mi mézeskaláccsal,
finom teával köszöntük meg ezt nekik.
Nagy örömünkre szolgált a zeneiskolások látogatása is. A
sok apró növendék hangszeres játéka elkápráztatott bennünket. A műsor végén szívesen vettünk részt a közös éneklésben.
Decemberben két alkalommal is eljött hozzánk Bérces
Boldizsárné Erzsike a nagypalli Régi Mesterségeket Feleleve-

Elűztük a telet…”
Február 8-án délelőtt megtartottuk hagyományos télűző farsangi mulatságunkat. A rendezvény előtt már napokkal

készültünk, álarcot festettünk, fűzért
hatogattunk, bohócokat készítettünk,
dekoráltunk és közben farsangi énekeket énekeltünk. Így mindenki felfokozott hangulatban várta a mulatságot és
találgatták, hogy ki minek öltözik. A
dolgozók kéményseprő jelmezbe bújva
varázsoltak karneváli hangulatot. Nem
volt bizony akadály a kerekes szék sem!
– táncolt mindenki, akinek kedve volt. A
délelőtt jó hangulatát fokozta a speciális
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nítő Közhasznú Egyesületből, aki beavatott bennünket kukoricacsuhé díszek készítésébe. A lakók számára nagy örömet
okozott, hogy saját készítésű díszekkel díszíthettek fel egy
karácsonyfát. Idén újdonság volt, hogy egy hatalmas, díszes
karácsonyfa került az udvarra is.
December 21 – én ünnepeltük közösen a Karácsonyt. Ez
alkalommal a Családsegítő Szolgálat munkatársainak közbenjárásával és segítségével városunk fiataljai lepték meg
kis műsorukkal időseinket. Természetesen ez alkalommal is
megajándékoztuk lakóinkat egy kis csomaggal és finom bóléval. A délelőtt során mindenki feloldódott, énekelt, és egy
jót beszélgetett.
Másnap Geresdlakra kirándultunk, ahol Schultheisz Józsefné Margit néni vezetésével megtekintettük a mézeskalács
kiállítást, kendőkiállítást, babamúzeumot, terítőkiállítást.
Sok-sok érdekes történetet hallhattunk a svábok régi életéből.
December 31–én éjfélkor pezsgővel koccintottunk az Újévet éberen váró lakókkal.

szakiskolások zenés-táncos programja. Visszarepítettek bennünket az időben, Fenyő Miklós számaira twisteltek,
limbóztak, rockyztak. A délelőtt zárásaként nem maradhatott el a tombolasorsolás sem, melyben minden lakó nyert
egy-egy hasznos dolgot. Az eseményről
legjobb visszajelzés a lakóktól jött, akik
még napok múlva is beszélgettek a maskarákról, műsorról, finomságokról. Délben lakóinkat megleptük az elmaradhatatlan farsangi fánkkal, melyet lekvárral
jóízűen fogyasztottak.
Másnap a farsangra felajánlott gyümölcsökből finom vitamindús gyümölcssalátát készítettünk közösen a lakókkal. A felajánlást ezúton is köszönjük.
Időseink nagyon szeretnek sütni,
mely közben nosztalgiázhatnak régi jól
bevált receptekről, finomságokról. Ebben a hónapban kekszgolyót és tekercset
készítettünk egyik délelőtti foglalkoztatás keretében. Asszonyaink lelkesen
gyúrták, gömbölyítették a masszát. Ebéd

után aztán mindenki szívesen fogyasztotta az elkészült édességet.
Kihasználva a jó időt, autóval kirándulást tettünk a leengedett Dombaytóhoz, ami időseinknek nem mindennapi látványosság volt. Az erős szél
ellenére jól éreztük magunkat.
Az elkövetkezendő időszakban a húsvéti ünnepekre készülünk. Látogatást
tervezünk a zengővárkonyi Míves Tojásmúzeumba, Szalma-Kincs-Tárba.
Továbbra is sok szeretettel várunk
minden látogatót és érdeklődőt intézményünkben.
Képeinken ízelítőül mindennapjainkból.
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A Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde hírei

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvoda nyári nyitva tartása a következőképpen alakul:
2016. május 13.
2016. június 20. – augusztus 12.
2016. augusztus 15. – augusztus 26.
2016. augusztus 29.

Nevelés nélküli munkanap mindkét óvoda zárva tart
Nyári ügyelet a Vár utcai óvodában (a bölcsődének is)
Mindkét óvoda és a bölcsőde is zárva tart
Tanévkezdés mindkét óvodában
Pécsváradi Családés Gyermekjóléti Központ

Bővülő szolgáltatások

A Városi Könyvtár
könyvajánlója

Emile Ajar:
Salamon király
szorong

A Goncourt-dijat kétszer megkapni? Ez a
legrangosabb francia irodalmi díj csak
egyszer ítélhető oda egy szerzőnek. Romain Gray-jel, a litván származású francia íróval mégis megtörtént. Először
1956-ban Az ég gyökerei című művéért,
majd Émile Ajar álnév alatt megjelent
Előttem az életért kapta meg. A SALAMON KIRÁLY SZORONG című regényét is Émile Ajar szerzői névvel adta ki
a Park Könyvkiadó 2014-ben. A címadó
azonban nem a bibliából ismert bölcs,
hanem a párizsi Salomon Rubinstein, a
nadrágkirály. Az idős úr a konfekcióiparból szerzett vagyonából - visszavonulása után- ajándékküldő és lelki segélyszolgálatot finanszíroz. Sőt,
álmatlan éjszakáin maga is odaül a telefonhoz enyhíteni halálfélelmét. Ez a Salamon király rokonlélekre talál Jeanban,
a huszonöt éves taxisofőrben, aki elkeseredett harcot folytat a természet törvényeivel. Harcol minden és mindenki
mellett, akit és amit a kihalás vagy a
meghalás fenyeget. Veszélyeztetett
egyed például Madame Cora Lamenaire
is, az egykor jobb napokat látott sanzonénekesnő. A hatvanöt éves dizőz, aki
Rubinstein urat egy gestapós tisztre cse-
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rélte a német megszállás alatt, a hetvenes évek végére már nagyon mélyre
süllyedt. Egészen egy söröző aljáig,
vécésnéninek. A szerző személyes
hangvétele, közvetlen stílusa, az Előttem az életből megszokott, fanyar humora ebben a könyvében is nyomon
követhető. S hogy Jean világnézete napjainkban mennyire aktuális? Ítélje meg
az olvasó!

Marie-Monique
Robin: Monsanto
szerint a világ
Korunk nagy vitáját
kiváltó témája, hogy
vajon a genetikailag
módosított élelmiszerek mennyire
biztonságosak. A Monsanto cég talán
a zászlóshajója a GMO növények előállításának.
A könyv ennek a világnak a hátterébe enged bepillantást.
„A világ legnagyobb vegyipari vállalatai, akik a múlt század során dioxinokkal és egyéb vegyszerekkel mérgezték meg az élővilágot, földjeinket,
vizeinket, a levegőt, most az élelmiszereinkre akarják rátenni a kezüket.
Géntechnológiai úton olyan növényeket állítottak elő, amelyek minden
sejtje rovarölő hatású mérget termel,
vagy pedig ellenállóvá vált valamilyen
- általában a vállalat által előállított totális gyomirtószerrel szemben.”

Az idei évtől a vonatkozó jogszabályok
módosulásának hatására jelentős változások következtek be a korábbi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálatok életében.
A járási székhelyeken működő intézmények – így a pécsváradi is - feladatköre
kibővült, a hatósági intézkedésekkel érintett ügyekben járási feladatkört kaptunk.
Megváltozott az intézmény elnevezése
is. Januártól Család- és Gyermekjóléti
Központ intézményünk hivatalos megnevezése.
Az átalakulás létszámbővítéssel is járt.
Ennek következtében eddig hiányzó szolgáltatásokkal is állunk Pécsvárad és a járás lakosainak szolgálatára: ingyenes jogi
tanácsadás, ingyenes pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció és családterápiás szolgáltatás is elérhető helyben.
Megújul épületünk is. Kulturáltabb,
komfortosabb környezetben tudjuk fogadni ügyfeleinket, és jelentős mértékben
javulnak munkatársaink munkafeltételei
is. A városunk Önkormányzata által alkalmazott közfoglalkoztatottak munkája
többszörösére növelte az erre a célra kapott központi támogatás értékét.
Elérhetőségeink: telefon: 72/465-360
mobil: 30/599-6040
e-mail: css.pv13@gmail.com
Ügyfélfogadás: Pécsváradon kedd kivételével munkanapokon 8-16 óráig
Helyszíni ügyfélfogadást biztosítunk
az általunk ellátott Apátvarasd, Erdősmecske, Erzsébet, Fazekasboda, Geresdlak, Kátoly, Kékesd, Lovászhetény, Martonfa, Nagypall, Szellő, Zengővárkony
településeken is.
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JELEN VOLTUNK – JELEN VAGYUNK – JELEN LESZÜNK
Pécsvárad történetének jellemzője a folyamatos újrakezdés, lakosságának
többnemzetiségű összetétele történelmi
okokra vezethető vissza. Népességvándorlás, etnikai tisztogatások, lakosságcserék vagy a közelmúlt balkáni háborúja mind hozzájárult ahhoz, hogy a
településen a helyi őslakos református
közösség mellett három évszázada svábok, mintegy hat évtizede felvidéki magyarok, húsz éve dél-baranyai menekültek, Erdélyből, Kárpátaljáról érkezett
magyarok élnek együtt. E gazdag kulturális örökség gondozása, a hagyományok ápolása, kultúrájának megőrzése
nem csak a település lakosainak fontos,
hanem a város önkormányzatának,
egyesületünknek.
A Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete 2013-ban alakult meg.
Célunk a magyar nemzeti öntudat erősítése, hagyományápolás, a határon túli
magyarság szellemi és kulturális örökségének minél szélesebb körben történő
ismertetése. Híd szerepét szeretnénk
betölteni a magyarországi és határon
túli magyarság között.
Támogatjuk Pécsvárad testvértele
pülési körének bővítését, a meglévő
kapcsolatok ápolását. Ezt a célt szolgálta nagyberegi látogatásunk 2014 márciusában, májusában, 2015 nyarán, 2015
októberében.
2015-ben különleges jubileumot ünnepelhettünk, ezeréves volt a pécsváradi bencés monostor alapítólevele. Kevés
magyar település dicsekedhet hasonló

történelemmel, nagyon büszkék vagyunk rá mi is. Az ünnephez kapcsolódóan rengeteg program várta a városunkba érkezőket.
A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásának köszönhetően egyesületünk is hozzájárulhatott a millenniumi
ünnepségsorozat részeként megjelent
rendezvények sikeréhez.
2015 tavaszán indítottuk útjára az
ISMERETLEN ISMERŐS programsorozatunkat, azzal a céllal, hogy a Pécsváradiak megismerjék azokat a történelmileg magyar múlttal bíró településeket,
városokat, régiókat, hagyományokat,
ahonnan a köztük élő határon túli magyarok, vagy határon túli felmenőkkel
rendelkező személyek származnak.
A nemzeti összetartozás napja alkalmából egyesületünk közös ünneplésre
várta az emlékezőket.
A MOSZT ideje alatt délutánonként
különböző gyerekprogramokkal vártuk
a legkisebbeket.
Augusztus 20-án a Kárpátaljai Nagy
beregről érkező művészkerékpárosoknak fellépési lehetőséget biztosítottunk
a városi rendezvényen.
Hagyományteremtő jelleggel 2015ben újra bekapcsolódtunk a „Határtalan lakoma” elnevezésű program szervezésébe. Az eseményen az érdeklődők
helyi és határon túli ízeket kóstolhattak,
megismerkedhettek egymás finomságaival.
A korábbi évekhez hasonlóan az adventi készülődés jegyében hagyomá-

nyos kézműves foglalkozást, kirakodóvásárt szerveztünk, ahol a helyi
termelők, kézművesek értékesíthették
portékáikat. Emellett családi karácsonyi műsorral vártuk az érdeklődőket. A
rendezvényen fellépett a Zengővidéki
határon túli magyarok Egyesülete, a
Pécsváradi Zeneiskola növendékei,
Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének
énekkara és népránc csoportja.
A műsor után a Felvidéki Klub tagjaival együtt közös kötetlen beszélgetéssel
egybekötött vacsorára invitáltuk a város vezetőit, a képviselőtestület tagjait.
Egyesületünk 2016-ban is folytatni
szeretné a megkezdett munkát. Hagyományos programjainkkal várjuk az érdeklődőket.
Minden hónap utolsó keddjén délután 18:00-tól ISMERETLEN ISMERŐS.
Júniusban hagyományőrző tábort
szervezünk az alsó tagozatos diákoknak.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően 2016 augusztusában határon túli fellépőket várunk
városunkba.
Aki bővebb információkat szeretne
megtudni egyesületünk programjairól,
tevékenységéről keresse fel munkatársainkat a volt Zeneiskola épületében,
látogassa meg honlapunkat www.
zhtme.webnode.hu, vagy forduljon bizalommal az egyesület vezetőjéhez.
Bayerné dr. Sipos Mónika
a Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének elnöke

A Mozgáskorlátozottak Klubjának hírei

ságának az elnöke. A jelenlevő tagság
újra megválasztotta a következő négyéves ciklusra titkárnak Gungl Jánosnét,
küldöttségi tagnak Póth Józsefnét.
Március 1-én tatja a klub a Nőnapi bálját, erre az eseményre is jönnek a komlói
és szigetvári tagcsoport tagjai.
Gungl Lászlóné titkár

A Mozgáskorlátozottak Klubja február
2-án rendezte meg szokásos jelmezes
farsangi bálját. A rendezvényen vendégeink voltak a komlói és a szigetvári tagcsoport tagjai.
Február 16-án került megrendezésre
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a tagcsoport éves közgyűlése, melyen az
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PIFÖ 2016-ban
Az idei évre a már hagyományossá váló programok mellé
régi és új programokkal is készül az ifjúsági önkormányzat. A talán legfontosabb esemény az évben a november
12-én esedékes ifjúsági önkormányzati választások, melyen a 15 és 30 év közötti fiatalok indulhatnak és szavazhatnak. Új programként a klasszikus számítógépes játékok szerelmeseit a Heroes III bajnokság várja, valamint
júniusban ismét visszatér a foci kupa, melyet a Pécsváradi
Spartacus Sportegyesülettel közösen szervezünk.
Emellett a jó idő beköszöntével tervezzük az ifjúsági
klub beindítását és szabad idős programok szervezését.
A részletekért kövessetek minket a facebookon vagy
a honlapunkon: www.pifo.hu
Idén is van lehetőség ifjúsági önkormányzatunknak adni
az adójuk 1%-át, mellyel programjaink megvalósítását
segíthetik! Adószámunk: 18332933-1-02

2016-ra tervezett programok:
Március 25. péntek
Húsvéti bál a Star Boys
Banddel!
Április 9. szombat
Heroes III. verseny
Április 24. vasárnap
Gyerekjátékok a város
napon
május 28. szombat
Májusfa kitáncoló bál
május 29. vasárnap
Gyermeknap
a Dombay-tónál
június 11. szombat
Amatőr foci kupa
a műfüves pályán
július 16. szombat
Ifjúsági fesztivál
augusztus 13. szombat Dombay Sound
szeptember 10. szombat Szüreti fesztivál
október 21. szombat
Rocktóber
november 12. szombat Ifjúsági önkormányzati
választások
László Miklós

––––––––––––––––––––––– Programsoroló –––––––––––––––––––––––
március 17. csütörtök: 17 órakor
„Kortárs népi bútor a Zengő alján” kiállítás megnyitója
március 18-20. péntek-vasárnap:
Ispotályos Hétvége és IV. Egészségpiac a Várban
március 23. szerda: 18 órakor
Kalandozó magyarok: 7 ország, 7 csoda – Tám László príma díjas
			
fotóművész előadása
március 24. 			
Húsvétváró - benne a Hangerdő Társulat „Két vadász meg egy nyúl”
			
zenés interaktív műsora
március 25. péntek: 			
Húsvéti bál Star Boys Band belépő: 1000Ft,-/fő
április 9. szombat: 			
HEROES 3 számítógépes verseny, éjszakai pingpong
április 10. vasárnap: 			
Várvásár, Irodalmi kávéház a Költészet Napja alkalmából a Várban
április 11. 			
Magyar Költészet Napja – Vers-blokk akció
április 12. 9-13 óra 			
Véradás
április 19. kedd: 18 órakor 		
Kalandozó magyarok: 8 hónap alatt a Föld körül – Horváth László előadása
április 22. péntek: 			
Borbál a Várban
április 23. szombat: 			
Német Nemzetiségi Gyermek és Ifjúsági Fúvószenekarok Minősítője
április 24. vasárnap: 			
Város Napja benne Várad Futás
április 29-május 1. péntek-vasárnap: Bazsarózsa Napok és Borozó a Várban
április 30. szombat: 			
Bazsarózsa túra
			
Bakancsos bál
május 1. vasárnap: 			
Maifest ünnepség
május 8. vasárnap: 			
Várvásár (őstermelői piac, kézműves vásár, bolhapiac), Palánta cserebere
május 16. hétfő: 			
Pünkösdi Kerékpáros Találkozó
május 21. szombat: 			
Felvidéki Nap
május 28. szombat: 			
Májusfa kitáncoló bál a Joker zenekarral
május 29. vasárnap: 			
Gyereknap délelőtt a Várban, délután a Dombay-tónál
június 4. szombat: 			
Trianon emléknap
június 11. szombat: 			
Kistérségi nyugdíjas találkozó
			
Foci kupa (részletek www.pifo.hu)
június 15. szerda: 			
Végre vége! – vakáció-köszöntő diákbuli a Várban
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Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének hírei
2016. januári klubnapján a pécsváradi Nyugdíjasok
Körzeti Egyesülete megtartotta éves közgyűlését, melyen beszámoló hangzott el az elmúlt év programokban, eseményekben gazdag munkájáról. A 174 fős tagsággal rendelkező civil szervezet mozgalmas és tartalmas esztendőt tudhat maga mögött.

Áprilisban a klub amatőr költői és írói saját műveikkel
emlékeznek a költészet napjára.
Új program a „Kiránduló kedd”. Minden hónap harmadik keddjén kirándulásra és ismeretszerzésre hívják a nyugdíjasokat. Februárban városi séta során
ismerkedtek a fő utca műemlékeivel és a városi könyvtárral illetve az épületben található kiállításokkal.
Március 22-én zengővárkonyi sétára, áprilisban egy
napos székesfehérvári kirándulásra invitálják a tagokat.
Több, közös szórakoztató rendezvény mellett, előadásokat és utazásokat is szerveznek, így pl. prágai,
Eger környéki és nagyatádi utazást.
A szervezet programjairól az egyesület irodájában
(Művelődési ház - Vízmű felöli oldal) adnak részletes
felvilágosítást. Ugyanitt működik az Önkéntes Pont,
ahol továbbra is várjuk és közvetítjük a másoknak segíteni szándékozókat.

Megalakulásának 20 éves jubileumát ünnepelte
2015-ben a Hagyományőrző Asszonytánccsoport,
kiknek 16 fellépése volt az év során.
Az egyesület éves tagdíja nem változott, idén is
1.500,-/fő
A 2016-os esztendőben is gazdag program várja a
szép korúakat.
A szokásos klub összejövetelek változatlanul minden hónap második keddjén délután 4 órakor kerülnek megrendezésre.
A februári klubnap egyben zenés, farsangi mulatság
is volt, melyre meghívták a mecseknádasdi nyugdíjasklub tagjait, akik vidám műsorral kedveskedtek a
pécsváradiaknak.
Márciusban zenés vacsora est keretében köszöntik a Képünkön a „Kiránduló kedd”. Látogatás a könyvtárhölgyeket nőnap alkalmából.
ban és az épületben található gyűjteményeknél
.......................................................................................................................
Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete – Pécsvárad segíti az idős embereELADÓ
ket napi gondjaikban, problémáikban. Figyelnek egymásra, tartalmas
Hétvégi ház, pincével, termő gyümölcsközös programokat, kirándulásokat szerveznek. A nyugdíjas években
fákkal (dió), 860 -öl területen.
is fontos, hogy új élményekkel és ismeretekkel gazdagodjanak és ezPécsvárad, Pécsi út felső részén.
zel életminőségüket javítsák.
Gazdálkodók, befektetők figyelmébe
Köszönettel fogadjuk adójuk 1% -t !
ajánlom.
Ha Önöknek fontos, hogy szüleik, nagyszüleik milyen aktívan
I.ár: 2.700.000 Ft
élik nyugdíjas éveiket kérjük támogassa egyesületünket!
Érdeklődni: +36(70)370-1246,
este +36(72)465-570
Adószám: 18317899-1-02
.......................................................................................................................
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Hímestojás, Nagyhét, Húsvét, locsolkodás
hagyományápolás a Míves Tojás Múzeumtól több mint
másfél évtizede elválaszthatatlan fogalmak
Hímestojás, Nagyhét, Húsvét, locsolkodás, hagyományápolás a Míves Tojás Múzeumtól már elválaszthatatlan fogalmak. Minden évben, így az idén is a
múzeum szervezésében lázas munka kezdődik az ősi
ünnep jegyében.

Az évek folyamán azt tapasztaltuk, hogy húsvét táján a múzeumban, Zengővárkonyban megnövekszik a
visszatérő látogatók száma, akik úgy gondolják, hogy
a múzeum hangulata, páratlan látványa, a szépség sugárzása, az ott szervezett rendezvényeken való részvétel már része lett saját ünnepi felkészülésüknek is.

Senkinek sem kell okvetlenül elsajátítania a tojásfestés tudományát ahhoz, hogy hímestojáshoz jusson,
mivel kedvére válogathat a múzeumban vásárolható
szebbnél-szebb hímesek, ajándéktárgyak közül. A látogatók ezen kivül megismerkedhetnek hagyományos
locsoló versekkel, illetve a múzeum által készített,
minden korosztály számára érdekes, szebbnél szebb
hímestojás mintákat ismertető játékokkal.
Látogatóink szíves figyelmébe ajánljuk a múzeum tavaly szeptemberben megjelent újabb kiadványát, amely a gazdag hagyományokkal rendelkező
zengővárkonyi tojásírás mintakincsét mutatja be
sok színes, rajzos ábrával.
A bemutatók során a különböző díszítő módszerek
– elsősorban a tojásírás folyamatát ismerhetik meg a
látogatók. Nagy a közönség érdeklődése az u.n.rátétes
tojások iránt is, amikor különböző anyagoknak a tojáshéj felületére való rögzítésével alakítják ki a díszítő mintázatot az alkotók. Hétfőtől szerdáig idén is a
fémrátétes díszítés, közismert nevén a tojáspatkolás,
csütörtökön és pénteken a magrátétes díszítés bemutatása lesz a napi programban.

Húsvéti Ünnepnapok
Húsvét héfőn, reggel ½ 10-kor kezdődő istentiszteletre népviseletbe öltözve sétál a Zengővárkonyi
Népiegyüttes és délután 15 órakor „Húsvéti locsoló”című néptáncos műsorával a Míves Tojás Múzeum
előtt köszönti az idelátogatókat.
Ha Zengővárkonyban járunk szakítsunk időt a település egyéb kiállításainak, parókiájának, tájházának,
szelid gesztenyés erdejének megtekintésére is.
A Míves Tojás Múzeum az év minden napján, így
Húsvét időszakában is mindkét ünnepnapon (igény
Nagyheti programok
szerint meghosszabított nyitvatartási idővel) szeretetVersenyen kívül a kevésbé ügyesek, vagy a teljesen tel fogad minden érdeklődőt, várja látogatóit!
kezdők is asztalhoz ülhetnek, tanulhatnak tojást festeni a Nagyhét minden napján (március 21-25, naponta
Hasznos tudnivalók:
10-től 18 óráig).
e-mail: mivestojasmuzeum@gmail.com, tojas@museum.hu
A „Hímestojás szeretteinknek” program keretében
Honlap: www.tojasmuzeum.ini.hu
szakértő kezek, neves tojásfestők segítik az alkotások
Facebook: www.facebook.com/mivestojasmuzeum
létrejöttét. Ekkor az idelátogató közönség nemcsak a
tel: +36-72-466-605, fax: +36-72-566-012
kiállított műtárgyakban gyönyörködhet, hanem nyonyitvatartás: minden nap 10-18 óráig, szünnap szerda
mon követheti, hogy hogyan válik egy hétköznapi
(Nagyhét kivételével)
pőre tyúktojás igazi hímessé.
csoportoknak előzetes telefonos bejelentkezését kérjük
Ifjusági Tojásfestő Verseny
A múzeum húsvéti programjai hagyományosan
virágvasárnapon (az idén március20-án), a múzeum
megnyitásának évfordulóján kezdődnek az Ifjúsági
Tojásfestő versennyel. A versenyre jelentkezők már
korábban elkezdik a felkészülést, nevezésként előzetesen beküldött munkáikat neves tojásdíszítőkből álló
bíráló bizottság véleményezi, majd közülük választja
ki azokat, akiket meghív a versenyre is.
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Visszatértek Pécsváradra Samu Géza szobrai
A Vigadóban volt a művész életmű kiállítása

„Másvilágkép” címmel tavaly decemberben nyílt kiállítás a Vigadóban, Budapesten Samu Géza szobrászművész alkotásaiból. A február közepéig nyitva tartó
kiállítást megnézte a pécsváradi képviselő testület is. A
Zádori János polgármester által vezetett delegáció tagjait, Gászné Bősz Bernadett alpolgármestert, Füri Ferenc, László Miklós és Tóth Györgyi képviselőket és
Bognár Gyöngyvér, a művelődési központ vezetőjét a
Vigadóban Pallai Márta, Samu Géza özvegye és P. Szabó Ernő, a kiállítás kurátora valamint a Magyar Művészeti Akadémia képviselője fogadta.
A pécsváradiaknak nagy része a mai napig „hegyi
iskola”-ként ismeri azt az épületet, ahol 15 éve otthonra talált a magyar szobrászat 20. század második felének egyik legjelentősebb, de mindenképpen legeredetibb művésze. A Samu Géza Múzeumban valamint az

uszoda előterében elhelyezett szobrok alkotója egy kis
Tolna megyei faluból származott. Rövid pályafutása
alatt többek között kiállított a párizsi Grand Palaisban, Duisburgban, Szófiában, Berlinben, a XLIII. Velencei Biennálén és a Műcsarnokban is. Élete utolsó
kiállítása Finnországban volt, ahol az európai szobrászat legjobbjait mutatták be.
Az ezredfordulón kerültek szobrai Pécsváradra,
nagyrészt Balipap Ferenc és Kő Pál erőfeszítéseinek
valamint az akkori polgármester, Zsáli Jánosnak köszönhetően. Halálának 25 éves évfordulójára a Magyar
Művészeti Akadémia gyűjtötte össze munkáit, amely
az egyik legimpozánsabb kiállító helyen, a Vigadóban
két hónapig volt látható.
Bognár Gyöngyvér

Pécsváradi iskolások sikere
A zenei műveltség, a zenei kultúra hagyományainak őrzésére 6. alkalommal
hirdették meg az Országos Komplex
Ének-zenei műveltségi versenyt,
amely Dél-Dunántúli régiójának döntője március 10-én a művelődési központban volt.
A megmérettetésre eredetileg kilenc csapat kapott meghívást, köztük a
Kodolányi János Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két gárdája is. A versenyen

az elméleti felkészülés mellett kiváló
ének- és rajztudásra is szükség volt. A
többórás tudáspróba során kiválóan
szerepelt a Boris Bálint Bánk, Lajos
Bettina és Resch Róbert összetételű
„Szent István” csapat és ezzel első helyezést ért el, míg a „Zengő” csapat
tagjai Krebsz Nikolett, Knézits Kinga,
Bencze Réka harmadikak lettek.
Mindkét pécsváradi csapat felkészítő
tanára Boris Sándorné volt.
Szonn Ibolya Mária, a verseny fő-

szervezője elmondta, hogy verseny
színvonala alapján az országos döntő
16 csapata közé a dél-dunántúli válogatóról négy jutott tovább, ami egyben
azt is jelenti, hogy mindkettő pécsváradi team utazhat. Az iszkaszent
györgyi döntőn találkozhatnak Miklósa Erika operaénekessel is, a verseny
fővédnökével illetve a vizuális munkákat értékelő Filep Sándor festőművés�szel.
Gratulálunk a kiváló teljesítményhez, további sikeres felkészülést és
eredményes versenyzést kívánunk!.

S p o r t h í r e k

Pécsvárad kézilabda csapat 2015-2016. évi tavaszi mérkőzéseinek időpontjai:
Dátum
2016. március 13. vasárnap
2016. március 16. szerda
2016. március 19. szombat
2016. március 31. csütörtök
2016. április 2. szombat
2016. április 9. szombat
2016. április 10. vasárnap
2016. április 13. szerda
2016. április 16. szombat
2016. április 19. kedd
2016. április 23. szombat
2016. április 30. szombat
2016.május 7. szombat
2016.május 8. vasárnap
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Időpont
16.00
16.30
18.00
15.30
18.00
16.00
10.00
17.00
15.00
16.30
18.00
17:00
13:00
17:00

Osztály
OSB
OSB
megyei
OSB
megyei
OSB
megyei
OSB
megyei
OSB
megyei
OSB
megyei
OSB

Mérkőző csapatok
Pécsvárad - Tolna
Nagykanizsa- Pécsvárad
Pécsvárad - Vörös Meteor
PSN Zrt.- Pécsvárad
Pécsvárad - Kozármisleny
Pécsvárad - Nagyatád
Hegyhát-Pécsvárad
Csurgó - Pécsvárad
Sellye - Pécsvárad
Tolna - Pécsvárad
Pécsvárad - Petőfi SE
Pécsvárad - PSN Zrt
Komló - Pécsvárad
Pécsvárad - Nagykanizsa
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S p o r t h í r e k

Pécsváradi Spartacus Labdarúgó Szakosztály
2015/2016 tavaszi forduló mérkőzései
Megyei I. osztály felnőtt bajnokság
2016.02.27. 14:00 Pécsvárad- Szederkény
2016.03.12. 14:30 Pécsvárad- Sellye
2016.03.26. 15:30 Pécsvárad- Siklós
2016.04.09. 16:00 Pécsvárad- PVSK
2016.04.23. 16:30 Pécsvárad- Boda
2016.05.07. 17:00 Pécsvárad- Villány
2016.05.22. 17:30 Pécsvárad- PEAC
2016.05.28. 17:30 Pécsvárad- PMFC
Megyei I. osztály U19 bajnokság
2016.03.13. 11:30 Pécsvárad- Sellye
2016.03.19. 11:30 Pécsvárad- Beremend
2016.04.03. 11:30 Pécsvárad- MTE 1888
2016.04.16. 11:30 Pécsvárad- Bogád

2016.05.04.
2016.05.14.
2016.05.18.
2016.06.04.

17:30
11:30
17:30
11:30

Pécsvárad- Geresdlak
Pécsvárad- Bóly
Pécsvárad- Merenye
Pécsvárad- Szászvár

Megyei I. osztály U16 bajnokság
2016.03.13. 09:30 Pécsvárad- Sellye
2016.03.19. 09:30 Pécsvárad- Beremend
2016.04.03. 09:30 Pécsvárad- MTE 1888
2016.04.16. 09:30 Pécsvárad- Bogád
2016.05.04. 15:00 Pécsvárad- Geresdlak
2016.05.14. 09:30 Pécsvárad- Bóly
2016.05.18. 15:30 Pécsvárad- Merenye
2016.06.04. 09:30 Pécsvárad- Szászvár

Téli Pécsváradi Sportköri Hírek
ra is sokan látogatják. Ennek érdekében további fejlesztéseket
tervezünk. December 5-én rendeztük meg a Mikulásnapi
kondiversenyt. 3 hölgy és 11 férfi versenyző indult a versenyen. A szurkolók, érdeklődök is legalább annyian voltak és
remek hangulatot biztosítottak. Talán jövőre közülük is többen beneveznek a színvonalas versenybe. Remek eredmények
születtek. Lassan kevés lesz a súly a teremben. Én azt mondom, hogy itt nincs győztes és vesztes, hanem mindenki nyert
a mozgással. A verseny végén mindenki megkapta a Mikulástól az emléklapot és az energiaszeleteket, hogy pótolják az
Tömegsport:
Az ország több megyéjének sok-sok településéről, több mint elégetett kalóriákat. A győztesek különdíjakban részesültek.
130 fő, köztük 3 Pécsváradi sportoló vett részt az elmúlt év Gratulálunk mindenkinek!
decemberében Szederkényben a FutaPécs SE évzáró
bulifutásán. A rendezvény nem verseny volt, simán jól akar- Küzdősport:
ták érezni magukat. A szederkényi sportpályán gyülekeztek és Örvendetes, hogy sokan látogatják az edzéseket és ennek meg
onnan indultak két 26 km-es körre Bólyon át Békás pusztán is van az eredménye.
keresztül Borjádig és vissza. Majd még a ráadás 5 km Szederkényen belül. Ezúton gratulálunk minden sporttársnak, akik 2016.február 6-án Budapesten vett részt MUAY THAI szakágdacolva a hideggel, köddel képesek voltak elhinni, hogy min- ban Amatőr Magyar Bajnokságon Rózsa Balázs, ahol 3. hedig van tovább. Pécsváradi teljesítők: 26 km: Scheich Tamás, lyen végzett. Gratulálunk a Pécsváradi Sportolónak és edzőjének Blazsekovics Ferencnek!
Wágner Tibor. 57 km: Fullér Zoltán.
Két éves lett a konditerem és ismét egy kondiversennyel
szerettük volna megünnepelni. Örvendetes, hogy sokan jár- Kézilabda:
nak a terembe és a rendszeres edzéssel tesznek az egészségü- Decemberben megkezdtük a felkészülést a sportcsarnokban.
kért. Külön örömteli, hogy sok fiatal is jár a terembe. Úgy Folytatjuk tovább a tömegesítést, valamint a felnőtt csapatban
gondolom, hogy nekünk sikerült olyan helyszínt biztosítani erősítjük a fiatalok beépítését szolgáló folyamatot.
ahol jól érzik magukat és közben sportolnak is. Remélem,
hogy a konditerem idén is hasonlóan népszerű lesz és tovább(folytatás a 16. oldalon)
Sakk: December 11: iskolai sakkverseny 40 indulóval
nyertesek: alsó tagozat: Pongrácz Áron
			 felső tagozat: Makk Balázs
	Január 24. Megyei Egyéni Diákolimpia
Zsigrai Ákos 4. hely
Megyei Csapatbajnokság: 1. forduló
Pécsi Kármin- Pécsvárad: 6-4
2.forduló: Siklós-Pécsvárad: 7,5- 2,5
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S p o r t h í r e k
Labdarúgás:
Csapataink januárban megkezdték a felkészülést a tavaszi szezonra. Az edzések a teremben és a műfüves pályán zajlanak.
2016.01.30. U13 Bozsik téli terem torna
Pécsvárad - PVSK 7 - 1
Pécsvárad - PSZSE 3 - 1
Pécsvárad - PSN 13 - 0

Súlyemelők

2016.02.20. U13 Téli Bozsik torna
Pécsvárad - PSN 20 - 0
Pécsvárad - PSZSE 4 - 3
Pécsvárad - Komló 8 - 0
Hajrá Várad!

Fullér Zoltán

Kosárlabda hírek
Január utolsó napján került megrendezésre a pécsi
Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban a „Dobd a Kosárba!” program váltóversenye. 12 iskola vett részt a
megmérettetésben, köztük voltak a pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola növendékei is. A feladatokat előre megkaptuk, így az
edzéseken sokat gyakoroltuk, hogy minél jobban szerepeljünk. A versenyen szerencsére visszaköszönt a
sok munka, mert a gyerekek gyorsak és ügyesek voltak. Ott még nem közölték velünk az a jó hírt, amit
ezen a héten megtudtunk, vagyis az iskolák között a
2,helyet szerezték meg a pécsváradi gyerekek. Köszönöm a szülők segítségét, valamint a gyerekek odaadó
és kitartó munkáját. Märcz Péter

Pécsváradi Hírmondó
Pécsvárad Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik negyedévente, 1500 példányban.
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