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Zádori János polgármester értékelője
a választások óta eltelt időszakról

Tisztel pécsváradi polgárok!
Engedjék meg, hogy sajátos stílusban írjam
le azokat a gondolatokat, melyek megfogalmazódtak bennem az utóbbi pár hónap során. Szokás szerint, értékelnem kellene az
elmúlt esztendőt, annak vívmányait és eredménytelenségeit. Ezt nem szeretném megtenni, csupán átfogó gondolatokat szeretnék
megfogalmazni, illetve a megválasztásom
óta eltelt időről szeretnék pár szót szólni.
A 2014-es esztendő mozgalmas volt Pécsvárad életében, sok beruházás volt folyamatban, sok befejeződött, melyeket értékelni kell
és tanácsos is. Intézményi megújulás zajlott
a településünkön, ami nagyon időszerű volt.
Az, hogy milyen színvonalat értünk el, az kívánna itt pár gondolatot, de most csak an�nyit, hogy lehetett volna sokkal jobban csinálni egy-két elemét.
Amikor átvettem beosztásomat, tudtam,
hogy nem egy egyszerű feladatra szerződtem,
hiszen egy város vezetése nagyon komoly feladat. Fontosnak tartottam az önkormányzati
dolgozókkal való jó munkakapcsolat kiépítését, ami véleményem szerint sikerült. A jegyző úr, osztályvezetők és intézményvezetők
segítségével zökkenőmentes átmenetet sikerült megvalósítanunk, amiért ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni.
A képviselőtestület nyílván egy más kérdés, hiszen bizalmi és baráti kapcsolatok hiányában a kezdet jóval nehezebb volt, de talán
ezek a kapcsolatok is normalizálódnak a jövőben. Mindenki számára Pécsvárad város
előre jutása kell, hogy elsőszámú cél legyen,
más irányvonal nem lehet elfogadott. Fontosnak tartom, hogy munkám során a jogszerűség és szakszerűség előtérbe kerüljön.
Több olyan pályázati, nem pályázati beruházást örököltem, melyek az én időmben
fejeződtek vagy fejeződnek be. Jelenlegi állapot szerint talán elmondhatom, hogy ezen
beruházások sikeresen kifutnak, megvalósulásukkal kapcsolatban nem merül fel nagyobb probléma. A jövőben fontos feladatunk lesz a képviselőkkel és a külső, belső
szakemberekkel, hogy a beruházásokat, pályázatokat aprólékosabban készítsük elő,

csökkentve ezáltal az ötletelések, improvizálások számát.
Az elmúlt év talán egyik legfontosabb ténye,
hogy Pécsvárad képes volt saját bevételi keretből önálló beruházásokat megvalósítani. Dolgoznunk kell azon, hogy ez továbbra is fennmaradjon, összegében növekedjen, ám minden
esetben figyelembe kell venni gazdasági erőnk
határait, gazdasági szakembereink véleményét.
A saját bevételi keret azt kell, hogy jelentse, szabad pénzkeret és nem lehet más projektből kiollózott pénzt felhasználni közösségi célokra.
Közhely, hogy a jövő nagyobb megszorításokat tartogat számunkra, de sajnos a tény
az tény, nem az idei év lesz a Kánaán a magyar önkormányzatok életében. Felkészülve
a várható nehézségekre, megpróbáltunk egy
valósághoz igazodó 2015-ös költségvetést
kialakítani, amit következetesen be is fogunk tartani.
Fontos minden pécsváradi lakos számára, hogy mi is történ és mi várható az idén?
Megpróbálom címszavakban felvázolni.
Az uszoda január 26-án megnyílt és rendelkezésre áll elsősorban tanuszodaként
Pécsvárad gyerekei és természetesen oktatási
időn kívül a teljes lakosság számára. Nagy
várakozás előzte meg ezt a pillanatot, de talán még minden szempontból időben nyitott
az intézmény.
A pécsváradi vár pályázati munkái befejeződtek, a megújult elemek minden bizonnyal új megvilágításba helyezik váro
sunk jelképes intézményét. A jövőben
szeretnénk, pályázati lehetőségek függvényében, ezt a munkát folytatni, mellette
turisztikai és kulturális szempontból növelnénk a vár látogatottságát, szálláshelyeinek
kihasználtságát.
A nyugdíjas apartman-ház megnyitását
március végére, április elejére terveztük, ám ez
minden bizonnyal későbbre fog kitolódni. Az
intézmény tíz lakásának elfoglalásával kapcsolatos feltételek meghatározásához lakossági
egyeztetést hoztunk össze, lakossági fórum formájában. Mindenkit arra kérnék, hogy a nagy
érdeklődés miatt, mihamarabb gondolják át
szándékaikat, hiszen a lakások száma véges.

Tervezzük, Pécsvárad belvárosában található romos épületeink lebontását, megteremtve
ezzel egy új pécsváradi városközponti kép kialakításának lehetőségét. Az épületegyüttes a
város vállalkozóinak igényeihez lesz igazítva,
emellett a felső szint lehetőséget ad kisebb alapterületű lakások kialakítására. A munkálatok
megkezdése előtt vállalkozói és lakossági
egyeztetések fognak lezajlani, biztosítva ezáltal
legmegfelelőbb kialakítást.
Tervezzük Pécsvárad útjainak és járdáin
felújítását, erre pályázati tervet nyújtottunk
be. Ebben a tervanyagban szerepel új öregek
otthona építése, a vár további felújítása, a
csapadékvíz elvezetés megoldása, egy nyújtott méretű tornaterem megépítése.
Az idei évtől átszerveztük a zöldhulladék
kezelés rendszerét, ezzel kapcsolatban kérem
a polgárok türelmét, hiszen a megoldásnak
ki kell forrnia magát. A tűzgyújtási rendeletünk elkészült, amit az országos rendelet
felülírt, de eredeti terveinket tudjuk tartani:
nem engedjük a belterületi tűzgyújtásokat.
Fontos leírnom egy másik gondolatot, ami
meghatározó lehet munkám megítélésébe. A
város érdeke mindenki érdeke felett kell, hogy
álljon, személyes ambícióim és másé sem kerülhet vele szemben előtérbe. A választásokat
követően nincs számomra különbség a két szavazótábor emberei között, hiszen mindannyian
pécsváradiak, őket kell képviselnem. Fontos
azért azt is közölni, hogy a lakosság többsége
megválasztott polgármesternek, így jogom van
élni azokkal a lehetőségekkel és eszközökkel,
amit ez a pozíció ad. Abban az esetben, ha valaki a munkámat akadályozza, nyílván lépnem
kell, meg kell köszönnöm az adott személy eddigi munkáját és el kell bocsájtanom.
(folytatás a 3. oldalon)

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ
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A Közös Önkormányzati Hivatal feladatai
2013. január 1-től jelentős változás következett be hazánk közigazgatásában: a
járások megalakulásával újjászerveződött az államigazgatás. A járások az államigazgatás legalsóbb területi szintjét
jelentő egységek, melyek az államigazgatási szolgáltatások döntő többségét
minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben biztosítják. Ez időponttól
kezdve és a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény hatályba lépésével
a közigazgatás állandó átalakuláson
megy keresztül, ez alapvetően érintette a
Pécsváradi Polgármesteri Hivatalt, mely
ez időponttól kezdve új elnevezést kapott: Pécsváradi Közös Önkormányzati
Hivatal. A közös hivatal jelleg abban
nyilvánul meg, hogy öt önkormányzat:
Pécsvárad, Apátvarasd, Lovászhetény,
Martonfa és Zengővárkony és három
nemzetiségi önkormányzat: a pécsváradi német, a pécsváradi roma és a

zengővárkonyi német tekintetében látja
el a jogszabályokban meghatározott feladatokat.
Ezek nagy vonalakban a következők:
• önállóan működő valamint az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési
szervek és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának vitelével és
számvitelével kapcsolatos feladatok,
• a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése, a döntések
szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése,
• a képviselő–testületek és bizottságaik, továbbá az általuk létrehozott
szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselői munkája
eredményességének elősegítése.
A közigazgatási ügyek zömének járási
hatáskörbe kerülése miatt a munka súlypontja a gazdálkodás irányában mozdult
el, a 18 köztisztviselőnek több mint fele

ezen a területen dolgozik. A lakosság
ügyeinek intézését a következő területeken végezzük: helyi adó ügyek, építéshatósági ügyek, anyakönyvi, hagyatéki, kereskedelmi, iparűzési, mezőgazdasági
igazgatási ügyek, birtokvédelem, települési támogatás. Ez utóbbi 2015. március
1-jétől az önkormányzat által a saját költségvetéséből nyújtható segélyek (átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás,
temetési segély, gyermekvédelmi támogatás) összefoglaló neve, ez időponttól
ugyanis a segélyekkel kapcsolatos feladatok zöme is a járáshoz került.
A választásokkal kapcsolatos feladatok alkalmi jellegűek, ám éppen az elmúlt évben három választás is volt, melyet zökkenőmentesen sikerült
lebonyolítani.
A hivatalban az ügyfélfogadás az eddigi gyakorlatnak megfelelően teljes munkaidőben, hétfőtől csütörtökig ½ 8-tól
4-ig, pénteken ½ 8-tól 13 óráig tart.

Az önkormányzati választások eredménye

Kedves Olvasók! A tavaly őszi önkormányzati választások óta nem jelent meg a Pécsváradi Hírmondó, ezért az alábbiakban közzé
tesszük a a 2014.október 12-i választás eredményét.
Polgármester választás eredménye:

A névjegyzékben lévő
Szavazóként megjelent
választópolgárok száma
választópolgárok száma
3364
1717
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 14
Sorszám A jelölt neve
1
Zádori János
2
Dr. Bíró Ferenc

Jelölő szervezet(ek)
Független jelölt
Független jelölt

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat Urnában lévő, lebélyegzett
nélküli szavazólapok száma
szavazólapok száma
0
1717
Érvényes szavazólapok száma: 1703
Kapott érvényes szavazat
1 008
695

%
59.19
40.81

Pécsvárad egyéni listás választás eredménye
A névjegyzékben lévő vá- Szavazóként megjelent választó- Urnában lévő, bélyegzőlenyomat Urnában lévő, lebélyegzett
lasztópolgárok száma: 3364
polgárok száma: 1717
nélküli szavazólapok száma: 0
szavazólapok száma: 1713
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 33
Érvényes szavazólapok száma: 1680
SorJelölő
Kapott érvé
A jelölt neve
szám
szervezet(ek)
nyes szavazat
1
Dr. Hutvágner Rozália
Független jelölt
847
2
Nagyillés Máté
Szociáldemokraták
141
Az önkormányzat összetétele:
3
Benkő László
Független jelölt
1 072
Jelölő
A jelölt neve
4
Füri Ferenc
Független jelölt
456
szervezet(ek)
5
Tóth Györgyi
Független jelölt
676
Benkő László
Független jelölt
6
Zádori János
Független jelölt
1 160
Füri Ferenc
Független jelölt
7
Bayerné Sipos Mónika
Független jelölt
360
Gászné Bősz Bernadett
Független jelölt
8
Bayerné Andrics Aliz Mária Jobbik
405
Dr.
Hutvágner
Rozália
Független jelölt
9
Gászné Bősz Bernadett
Független jelölt
910
László
Miklós
Független jelölt
10 Kőszegi Nándor
Független jelölt
188
Tóth
Györgyi
Független jelölt
11 Kempfné Mayer Szilvia
Független jelölt
339
12 László Miklós
Független jelölt
990
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Zádori János polgármester értékelője a választások óta eltelt időszakról
(folytatás az 1. oldalról)
Sokan javasoltak személycseréket az önkormányzaton belül, ezeket a tanácsokat
köszönöm, de a munkatársaimat szeretem
én megválasztani. Azt persze tudom, hogy
ki áll mellettem valóban és ki játszik szerepet, de higgye el mindenki így több esetben
még könnyebb dolgozni. Tudomásul veszem, hogy ez a munkakör nem barátságokról szól, elsődleges a szakmai feladat.
Tudni kell azt, hogy adott információk mi-

lyen utat járnak be hivatalon és városon
belül, így sok esetben gyorsabban tudok
üzenni, mint levél formájában. Persze, minden hivatalban léteznek úgynevezett „káros
elemek”, de ezek kilétét pár próba útján behatároltam, ezek után nem okoz gondot
személyük. Ha munkájukat jól végzik, maradhatnak, ha nem úgy később elbúcsúzunk egymástól.
Elnézést kérek ezekért a privát gondolatokért, csupán azért írtam le őket, hogy
mindenki tisztában legyen azzal, hogy a
polgármester nem vak, csupán türelmes.
Sok olyan feladatunk van a jövőben, ami

3

nagy összpontosítást, odafigyelést és komoly előkészítési munkákat kíván meg tőlünk. Minden pécsváradi polgár támogatását, segítségét és természetesen türelmét
kérem erre az időszakra.
Az általam korábban felvázolt programpontokhoz tartom magam, azok megvalósítása továbbra is számomra elsődleges. Kérem Önöket, hogy segítsék munkánkat
ötleteikkel, tanácsaikkal. Minden pécsváradi lakosnak nagyon sok egészséget és sikert
kívánok a következő évekre.
Zádori János
polgármester

Az önkormányzat pénzügyi helyzete
Polgármester Úr kérésére összefoglalom, hogy az önkormányzati választások óta eltelt időszakban miként alakult a város gazdasági helyzete, mi szükséges ahhoz, hogy a település a működőképességét megőrizze és a jövőbeni pályázati, fejlesztési lehetőségekkel élni tudjon.
A 2014. szeptemberi helyi adóbevételek beérkezése után a - 50 millió Ft-os folyószámla
egyenleget sikerült feltölteni de gyakorlatilag minimális likvid pénzeszköz állt rendelkezésre ahhoz, hogy a IV. negyedév kiadásait teljesíteni tudjuk és év végén a
folyószámla egyenlegünk ne legyen negatív.
A legfontosabb feladat az intézmények
zavartalan működtetése mellett a folyamatban lévő pályázatok, elsősorban a DDOP
(Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése a Pécsváradi Várban) pályázat
műszaki és pénzügyi teljesítése volt.
A decemberi iparűzési adófeltöltésnek
valamint a rendkívüli önkormányzati támogatásnak köszönhetően sikerült az évet pozitív mérleggel zárni, de a DDOP pályázat
végső pénzügyi teljesítésére 2015. január
hónapban került sor.
A 2015.évi költségvetése 780 millió Ft főösszegben került elfogadásra, amelynek
mintegy 85%-a a működési jellegű kiadás. A
költségvetési támogatás 307 millió Ft-ot tesz
ki, amely gyakorlatilag az önkormányzat és
intézményeinek a bérköltségét fedezi. A
fennmaradó kiadásokat a város a saját bevételeiből és pályázati forrásokból teljesíti.
Míg a működési kiadások havonta nagyjából egyenletesen jelentkeznek addig a saját bevételek nagy része március és a szeptemberi helyi adóbefizetések útján
realizálódik. A finanszírozási hiányt az önkormányzat 50 millió Ft-os folyószámla hitelkeret igénybevételével tudja áthidalni.
2015.év I. negyedévben a DDOP pályázatra 38 millió Ft-ot, a Család és Közösség Alapítvány által beadott apartmanház építés
projekt finanszírozására 32 millió Ft-ot fordított az önkormányzat. A Kincstári Vagyonkezelőtől várt 21 millió Ft-os bevétel a szerződés
módosítás miatt csak az év második felében
várható. Az önkormányzat költségvetésében

ezek az összegek olyan nagyságrendet képviselnek, amelyek felboríthatják az önkormányzat likviditási ütemtervét.
Az első negyedévben tapasztalt pénzügyi
nehézségek rávilágítottak arra, hogy elkerülhetetlenné vált az önkormányzat és intézményeinek átfogó felülvizsgálata. Mindenképp
szükség van a működtetés racionalizálására,
a nem kötelező feladatokat a település teljesítőképességéhez kell igazítani.
Első lépésben a városgazdálkodási feladatokat és a közfoglalkoztatás szervezését a
Pécsváradi Vár Kft.-től visszavette az önkormányzat. Az átszervezéstől azt várjuk, hogy
a költségek jobban tervezhetők és ellenőrizhetőek legyenek, a városüzemeltetési feladatok nagy része közfoglalkoztatás keretében
lássák el.
A Pécsváradi Vár Kft. feladata a továbbiakban a pécsváradi vár működtetése, a város
idegforgalmának, turisztikai vonzerejének
növelése, a település kulturális program kínálatának növelése, rendezvények szervezése, lebonyolítása.
A profil tisztítás után felmérhető lesz a
vár üzemeltetésének tényleges költsége és az
önkormányzat el tudja dönteni, hogy milyen
forrásokat tud és kíván erre a feladatra mozgósítani.
2015. június 1-től a közfoglalkoztatottaknál, valamint a városgazdálkodási osztály
közalkalmazottainál bérkorrekció és munkaerő átcsoportosítás lett meghatározva.
Felülvizsgálásra kerülnek a megbízási díjak, cél az átalánydíjas szerződések helyett
konkrét teljesítéshez köthető szerződések
megkötése.
A pályázatok egyre nagyobb szerepet játszanak a település életében gyakorlatilag szinte az egyedüli lehetőség a város fejlesztésére,
viszont ha nem helyezünk elég hangsúlyt a
körültekintő előkészítésre és a pontos, üteme-

zett megvalósításra, könnyen likviditási gondokat okozhatnak az önkormányzatnál.
A racionalizálás a pályázati vonalon is
szükséges, úgy gondolom, hogy ha befejezzük az elmúlt ciklusban megkezdett pályázatokat, akkor tartalékolni (gyűjtögetni)
kellene az önerőnket, hogy a 2014- 2020-ig
tartó új Európai Uniós ciklus pályázati lehetőségeit ki tudjuk használni.
2013.évtől kezdve megváltozott az állami
finanszírozás rendszere a korábbi normatív
jellegű támogatást felváltotta a feladatfinanszírozás. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
amíg a normatív finanszírozás lehetőséget
adott a támogatás szabad felhasználására evvel szemben a feladat alapú támogatást csak
az adott feladatra lehet felhasználni (pl: óvodai nevelés, szociális és gyermekjóléti feladat,
zöldterületek karbantartása, közvilágítás) és
a fel nem használt forrást vissza kell fizetni.
A fentiekből kiderül, hogy az önkormányzat a nem kötelező feladatait csak a
saját bevételeiből finanszírozhatja. Az önként vállalt feladatokhoz szükséges forrás
nagyságrendje Pécsváradon megközelíti a
teljes iparűzési adó bevételt.
A bevételeihez képest az önkormányzatunk
folyamatosan „túlvállalta” magát és túlzottan is
a hitelekre épített, úgy gondolom, hogy ezen a
gyakorlaton változtatni szükséges.
Az elkezdett racionalizálást folytatni kell,
lehet, hogy ez kisebb áldozatokkal jár, de a település fizetőképességének biztosítása, a
munkahelyek megőrzése valamint a pályázati
lehetőségek kihasználása érdekében cselekedni kell. A 2012.év végi adósságkonszolidáció
után az államtól már nem várhatunk segítséget, ezért az önkormányzatnak magának kell
a szükséges lépéseket megtenni, hogy a működése hosszú távon is biztosított legyen.
Fullér Péter
pénzügyi osztályvezető
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Pécsvárad Város Önkormányzat
képviselőtestületének bizottsági munkája
Pénzügyi és Ügyrendi bizottság
A választásokat követően az új Önkormányzat
egyik legnagyobb feladata volt a 2015. évi
költségvetés megalkotása. Sajnos az utóbbi
években egyre kisebb a mozgástér a pénzügyek tekintetében, hiszen a központi normatívák egyre szűkösebbek, a helyi adóbevételek

jelentős részét felemészti az intézményhálózat
működtetése, a különböző segélyek kifizetése.
Azt gondolom, hogy nem dőlhetünk hátra, a költségvetés továbbra is feszített.
A likviditási gondok elkerülése végett és
a pályázati önrészek finanszírozása miatt a

Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
Munkámból adódóan örömmel vettem a
felkérést az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság vezetését illetően. A város kiterjedt,
időnként már-már túlméretezettnek tűnő
intézményhálózatának szerves részét képezik az oktatási, nevelési, kulturális valamint
szociális intézmények, melyek közül jelenleg már csak az óvoda, művelődési ház és
gondozási központ működnek az önkormányzat fenntartásában. A bizottság hatáskörébe a nevelési és oktatási intézmények
tartoznak. A Bursa ösztöndíjak odaítélésekor szorosan együttműködik a Szociális és
Egészségügyi Bizottsággal. Így történt ez az
idei tanévben is.

Az elmúlt évek átszervezései jelentős terhet róttak az intézményvezetőkre. Az állami
működtetés kezdetben bürokratikus útvesztői, a jelentősen átalakuló hatáskörök nagymértékben átalakították a napi munkát. A
változások a következő nevelési/tanévben
tovább folytatódnak. A pedagógusokra
újabb feladatok várnak: önértékelés, pedagógiai-szakmai ellenőrzés, minősítés. Az
előttünk tornyosuló elvárásoknak nem lesz
könnyű megfelelni. Összefogás, együttgondolkodás, közös felelősség elengedhetetlenül szükséges lesz mindenki részéről, aki
meg akar felelni a követelményeknek és a
külső elvárásoknak.

Szociális és Egészségügyi Bizottság
Ahogy én látom...
Városunk szociális és egészségügyi hálózata emberileg-szakmailag felkészült a kihívásokra. Örömmel tölt el, hogy olyan emberekkel alkothatok egy csapatot, akik értik
a problémákat és képesek felismerni a megoldásokat.
Az utóbbi évek jellemzője sajnos a szegénység fokozódása és szélesedése, a munkahelyek elvesztése, az ezt kísérő nem kívánatos szociális devianciák megjelenése,
melyek gyengítik a családok kohéziós,
megtartó erejét. Örvendetes, hogy a közmunka program bizonyos rétegek számára
a megélhetésen túl bizonyos szocializációs
lehetőséget is teremt, ugyanakkor rendkívül sajnálatos, hogy a minőségi munkaerő
számára is ez a szűkös kereseti, megélhetési forma áll rendelkezésre. Nem fogadható
el, hogy egyre többen kényszerülnek külföldi munkára, különösen fiataljaink közül,
akik igen gyakran ott találnak otthonra, ott

alapítanak családot. Az idősek száma ennek megfelelően növekszik, a róluk való
gondoskodás feladata is nagyobb terhet jelent az itt maradtakra. Kifejezetten sajnálom, hogy ennek következményei miatt a
képviselő testület arra kényszerül, hogy a
Gondozási Központ lakói részére belépési
díjat kér az ellátásukhoz.
Önkormányzatunk számára kihívás,
hogy az állam kivonult a szociális segélyezésből, annak terheit teljes mértékben az
önkormányzatra hárította. Az amúgy is
szűkülő anyagi forrásait többek között erre a célra kell elkülönítenie, korlátozva azt,
hogy fejlesztésekre, pályázati önrészre fordítsa ezt az összeget. Nagy kihívás a jövőre
nézve a testület számára, hogy a segélyezést fenntartsa, további devianciák szélesedését megakadályozza. A szociális bizottság sokakkal összefogva a devianciák
arculatának bemutatására, azokkal való
megküzdésre vonatkozóan programot

Turisztikai és Kulturális Bizottság

Kihívások előtt!
Az önkormányzati törvény azon passzusa
miatt, mely szerint alpolgármester nem
lehet bizottság tagja vagy elnöke, egyből
bekerültem a mély vízbe és a Turisztikai és

Kulturális Bizottság elnöke lettem. Mint
ifjúsági polgármester már ismertem az önkormányzat és a bizottságok munkáját, de
teljesen más úgy ott ülni, mint képviselő.
Ahhoz, hogy átlássam az önkormányzat

város sajnálatos módon ismét hitelfelvételre
kényszerült.
Az elkövetkező hónapokban a gazdasági
bizottság feladatai közé tartozik, hogy a város pénzügyeit folyamatosan figyelemmel
kísérje. A hivatal pénzügyi csoportjával szorosan együttműködve egy előre kidogozott
munkaterv alapján tájékozódjon a bevételek
és a kiadások alakulásáról, ügyelve arra,
hogy megőrizzük fizetőképességünket.
Fűri Ferenc elnök
Intézményeinkben az elmúlt öt évre vis�szatekintve a gyereklétszám stagnálást mutat, de a 20-25 évvel ezelőtti létszámokhoz
mérve sajnos jelentős a csökkenés. A bizottság és egyben a városvezetés számára az idei
év egyik legnagyobb feladata lesz az állami
fenntartóval hamarosan lejáró szerződés
tartalmi egyeztetése az általános iskola jövőbeni működtetését illetően.
A tanév/nevelési év végéhez közeledve át
kell tekinteni az intézményekben elvégzett tartalmi munkát, az épületek állapotát, a nyári
időszakban feltétlenül szükséges karbantartási
és állagmegóvási munkákat, hogy szeptemberben ismét felkészülten várhassuk vissza a gyerekeket.
Tóth Györgyi elnök

dolgoz ki és a közeljövőben a nyilvánosság
elé lép azzal. Véleményem szerint település szinten ennél többet nem tehetünk, a
mindenkori kormányzatnak kell szociokultúrálisan megfelelő irányú lépéseket
tennie ebben a vonatkozásban.
Nagy eredménynek tartom, hogy az
évek hosszú sora alatt felépített egészségügyi ellátás minősége nem szűkült. Az
önkormányzat az utóbbi években erőfeszítéseket tett az egészségügyi vállalkozások
anyagi segítésére, illetve az ügyeleti ellátás
díjazásának emelésére. Véleményem szerint az ilyen kis lélekszámot ellátó ügyelet
fenntartása napjainkban szinte luxusnak
minősül az állami finanszírozás kis mértéke miatt. Az ügyelet fenntartása érdekében ez évben is tenni kíván a testület, ezt
maga az érintettek kérték és a polgármester úr is ígéretet tett helyzet megoldására.
Problémaként jelenhet meg, hogy az orvosok átlag életkora nem mondható fiatalnak, nem látszik az utánpótlás lehetősége.
dr Hutvágner Rozália elnök
működését és felelős döntést tudjak hozni,
az önkormányzat dolgozóitól és a képviselő testület tagjaitól is nagyon sok segítséget
kapok.
A bizottságnak úgy gondolom, hogy
kiemelten fontos a munkája Pécsváradon,
hiszen turisztikai szempontból kiemelke-
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dő jelentőségű a Zengő, a Dombay-tó és
Vár, kulturális szempontból pedig a Szent
István napokat és a Leányvásárt emelném
ki, melyekkel kapcsolatban a döntő elhatározásokat mi hozzuk meg, természetesen külső szakemberek bevonásával közö-
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sen. A bizottság válláról nagy terhet levett
az, hogy a Millenniumi ünnepség sorozattal külön bizottság foglalkozik, de természetesen (már csak az átfedések miatt is)
szorosan együttműködünk.
Ahhoz, hogy a lehető legjobban tudjuk

végezni a munkánkat Önökre is szükségünk van, ezért kérem Önöket, hogy a
programjainkkal kapcsolatban mondják
el véleményeiket és ötleteiket!
László Miklós elnök

A Pécsváradi Pályázati Csoport Hírei
Az elmúlt néhány hónap igencsak mozgalmas volt pályázatok tekintetében. Az előző évek egyik
legjelentősebb projektjét zártuk idén tavasszal sikeresen. A pécsváradi vár turisztikai attrakció
fejlesztésére benyújtott DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0055 azonosító számú pályázat keretében, melyen összesen 287.395.180,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, olyan vendégcsalogató
elemek kaptak helyet a várban, mint a füstöskonyha, látványkovácsműhely, rendezvénytér, bencés életmódot bemutató interaktív tér, illatkamra, sókamra, íjászpálya, zarándokszállás, stb. Mindenképp említésre méltó, hogy a vár múzeuma is megújult, az altemplom X. századi freskója is konzerválva lett, valamint, hogy Pécsvárad is mostantól azon települések közé tartozik, (mint pl.: Esztergom, Budapest, Vatikánváros, Zágráb)
amelyek büszkélkedhetnek a Szent Korona hiteles másolatával. A város millenniumi évében ez utóbbi egy kiváltképp
nemes és találó „ajándék”.
A várhoz közvetlenül kötődik a 2014 tavaszán megkezdett
IPA projektünk is, mely 2015. június 30-án zárul. A határon
átnyúló együttműködést segítő Zarándok út kialakítására
Pécsvárad-Beremend-Našice által benyújtott pályázatunkon Pécsvárad összesen 145.100,- Euró támogatást kapott.
A projekt keretében többek között a vár zsindelytetejének
felújítására, zarándokfogadó iroda kialakítására, webkamera
rendszer, zarándokpark és pihenő kialakítására kerül sor.
A befejező munkálatok vannak hátra a pécsváradi Nagyboldogasszony templom belső felújításával kapcsolatos
projekt esetében is. A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt
pályázat keretében a templom belső festésére került sor, így
a két év múlva tartandó 250 éves jubileumi ünnepségre
már teljes egészében megújul városunk egyik ékessége.
A kifizetési kérelem benyújtásával hamarosan végleg zárul az „Idősek lakóparkja a Zengő szívében” című pályázatunk, mely szintén együttműködésen alapul, a Család és
Közösség Alapítvány, Beremend Község Önkormányzata
valamint a Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület között. A Zengő Apartmanházban összesen 10 db
25m2-es apartman kap helyet, mely egy szobából, konyhából és fürdőszobából áll. Terveink szerint 65 éves kor felettieknek lesz lehetőségük beköltözni az Apartmanházba,
ahol számos szolgáltatás közül is választhatnak. (A lakosság ezzel kapcsolatos kérdéseire szívesen válaszolunk a
cikk alján található elérhetőségek egyikén.)
Pozitív elbírálásban részesült nemrégiben „A pécsváradi
egészségügyi alapellátás fejlesztése” című, DDOP3.1.3/G-14-2014-0027 azonosítószámú még 2014-ben benyújtott pályázatunk is, melynek keretében eszközbeszerzésre van lehetőségünk közel 12 millió forint értékben.
Ennek során a Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ több
mint 30 olyan modern orvosi eszközzel gazdagodhat,

amely mind a betegek mind a városunkban praktizáló orvosok mindennapjait könnyíti meg. A pályázat során a már
leamortizálódott ügyeleti gépkocsink is lecserélésre kerül.
Felsorolásszerűen, a teljesség igénye nélkül íme az elmúlt néhány hónapban beadott, még elbírálás alatt lévő
pályázataink:
Gesztenyés utcai Óvoda konyhafelújítása. A projekt összköltsége 20.029.962,- Ft, melynek sikeressége esetén az önkormányzatnak 4.258.338,- Ft önerőt kell biztosítania.
Gondozási Központ A épületének felújítása. A projekt
összköltségvetése 19.478.294,- Ft, melyből az önerő pozitív
elbírálás esetén: 4.869.574,- Ft.
18 fős kisbusz beszerzése, melynek beszerzési ára:
10.158.730,- Ft.
Német kisebbségi önkormányzat közreműködésével benyújtott pályázat mikrobusz beszerzésére, melynek ára:
9.596.980,- Ft
A közeljövőben tervezünk pályázatot benyújtani a polgármesteri hivatal épületének felújítására is, melynek kidolgozása folyamatban van.
Végül, de nem utolsó sorban fontos megemlítenünk,
hogy a Pécsváradi Pályázati Csoport új helyre költözött. A
jövőben a Fülep Lajos Művelődési Központban várjuk ötleteiket, észrevételeiket, valamint elérhetnek minket az alábbi elérhetőségek egyikén:
Telefon: Link Zoltán: +3630/624-3477
Juhász Noémi: +3630/405-1807
e-mail: palyazat.pecsvarad@gmail.com
web: https://www.facebook.com/
pecsvaradipalyazaticsoport
Pécsváradi Pályázati Csoport

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

6

JUBILEUMI ÜNNEPI ÉV 2015.
Ezeréves Pécsvárad Ünnepségsorozat

Mint az bizonyára minden pécsváradi
tudja, 2015-ben különleges jubileumot
ünnepelhetünk: ezeréves a pécsváradi
bencés monostor alapítólevele!
Kevés magyar település dicsekedhet
hasonló, pontosan datált, dokumentumokban rögzített történelemmel, legyünk
rá nagyon büszkék!
Szent István 998-ban Szent Benedek
rend szerzeteseinek ajándékozta a Vashegy, azaz a Zengő lábánál található udvarházat és a mellette álló kápolnát - megalapítva ezzel az ország 2. bencés
kolostorát (az elsőt 996-ban Géza fejedelem alapította Szent Márton hegyén, azaz
Pannonhalmán.) A szerzetesek feladata
volt a déli országrészben, Koppány egykori birtokain az állam és az egyház kialakítása.
Minderről részletesen beszámol Szent
István király nagyobbik legendája. Maga
az alapító oklevél 1015-ből származik, ekkor szentelték fel ugyanis a monostor egy
részét: „Az adományok körülhatárolása
a koronázásunk előtt történt, 14 évvel

azelőtt, hogy az alapját megásták volna;
az alapítás 17. évében szenteltetett fel az
említett monostor az Úr megtestesülésének 1015. esztendejében.” részlet az alapítólevélből. Tehát városunk nem ezeréves, hanem legalább 17 esztendővel több!
Az alapítólevélnek csak későbbi interpolált átirata maradt ránk.
A monostor anyagi jólétét Szent István
gazdag adománya alapozta meg, aki a 41
faluban 1116 háznépet rendelt a monostor
szolgálatára. Ezek részletes felsorolásából
fogalmat alkothatunk a monostor körüli
teendőkről. A szolgálókon kívül két királyi
kápolna is szerepel az adományok között.
A kolostor első apátja Asztrik volt - ő hozta el Szent István számára Rómából, II.
Szilveszter pápától a Szent Koronát.
A millenniumról egész éven át tartó
ünnepségsorozattal kívánunk megemlékezni, mely méltó a különleges ünnephez.
A rendezvénysorozat szervezése a Millenniumi Bizottság feladata.
Az ünnepség fő eseményét, az országos
rangú emlékünnepet, számos program-

Millenniumi logó pályázat
Sokan csodálkoztak rá és tették szóvá a
Pécsvárad autós útjai mellett elhelyezett millenniumi kapukat. Cikkünk
megpróbál magyarázattal szolgálni.
Pécsvárad Város Önkormányzata
millenniumi bizottságot hozott létre,
mivel ezer évvel ezelőttre datálódik a
település egykori monostorának alapító
levele. A bizottság a tervezett programok mellett logó pályázatot is hirdetett,
abból a célból, hogy a rendezvények kiadványain egységes, az ünnephez méltó
grafikai megjelenés hívja fel a figyelmet
a település történelmi eseményére. A
kiírásra 13 fő 44 különböző tervet adott
be, a bizottság legjobbnak Csizmadia
László helyi grafikusművész művét találta, különdíjat nyert Pusch Réka.
A döntést követően a Város Napon
valamennyi beérkezett munkát megtekinthettek az érdeklődők, és ott jelentettük be először a döntést, az ünnepélyes
eredményhirdetés a az országos rajzpályázat kiállítás megnyitóján zajlott.
Csizmadia László az elküldött terv
mellé az alábbi gondolatokat is leírta:
„A körbe rajzolt kereszt ősi sumér jel-

kép, de Oziriszt is jelképezi. Az őskeresztények szintén átvették. Két szárának metszéspontja az univerzum
központja. A kereszt összekapcsolja a
vízszintest a függőlegessel, a Földet az
Éggel, az időt az örökkel, természetet a
természetfölöttivel. A felfelé törekvést és
az evilági létet éppúgy szimbolizálja és
az egyensúlyról gondoskodik.
„Szerencsekerék kereszt”-nek, más
néven világkeréknek és sorskeréknek is
nevezik. A Föld szimbóluma az asztrológiában. Egy speciális változata az országalma, ami egy kereszt, kör vagy
gömb tetején. Ez a helyéről elmozduló
szemlélő jelképe, aki képes kívülről nézni önmagát (fölötte áll a dolgainak,
uralkodik önmagán), általában a hatalom szimbóluma a király kezében.
A kereszt vízszintes szára esetünkben
idővonalként is funkcionál, ami leírja az
eltelt ezer évet, az ünnepünk lényegét. A
pécsváradi alapítólevélen is megjelenő István monogram államalapító királyunk
szokásos szimbóluma, ami a monostor
alapítójának személyét jeleníti meg a logóban. A vár leegyszerűsített képe pedig az

elem egészíti ki. Több kiállítással készülünk, közülük kiemelném a magyar várak
történetét makettekkel, tablókkal bemutató, látványos kiállítást illetve a júniusban
nyíló „Keresztjeink” című kegytárgyakat,
feszületeket bemutató tárlatot. Több konferenciát is szervezünk, elsősorban történelmi témakörben, de terveink szerint
foglalkozunk a magyar örökségvédelemmel is. Még szorosabbra fűznénk a kapcsolatot testvérvárosunkkal, Pannonhalmával – mind a város, mind a főapátság
pécsváradi megjelenésére, bemutatkozására és támogatására számítunk. A gyerekeket alkotó programokkal, történelmi és
rajzversennyel várjuk, a fiatalokat pedig
fotó- és filmkészítésre hívjuk „Az én ezeréves városom” címmel. Lesznek koncertek, előadások, jóízű beszélgetések,
könyvbemutatók, filmvetítések.
A rendezvények sikerét támogassák
részvételükkel, hogy méltóképpen emlékezhessünk meg az 1000 éves alapítólevélről, a magyar állam- és egyházalapítás kiemelkedő évfordulójáról, a várunk és
városunk, Pécsvárad különleges jubileumáról!
Gászné Bősz Bernadett
alapítás tárgyát, ami ÉC SVÁR AD
P
mára városunk általánosan használt jelképévé vált.
A szivárvány* a
vár udvarából indul
és diadalmasan ível
ár Pécsvárad városa A különdíjas logó
felett. Égi jelenség lé- PÉCSVÁR AD
vén, szokás Isteni jelnek, az égiek üzenetének tekinteni. Keresve sem tudnék
jobb járulékos szimbólumot találni a
monostor ezer éves ünnepének és logójának, mint a szivárványt. Mondják azt
is, hogy szivárványszínbe öltözött, a
sokszínűségre, a szépségre utalva.
Minden magyar népdal természeti
képpel indul, hogy a későbbi mondanivalót térbe és időbe helyezze, ennek a
funkciónak felel meg a szivárvány.”
*Csizmadia László a beadott pályázathoz csatolt egy általa készült fotót
is, amelyen egy „tökéletes” (színben és
alakban teljes) szivárvány a vár udvarából kiindulva karolja át Pécsváradot
A fenti logó és elemei felhasználásával készült el Pécsvárad közútjainak három bejáratához kihelyezett millenniumi kapu. (A nyertes pályamunka a
következő oldal tetején látható.)
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Ezer éve szól a harang (1015-2015)

A pécsváradi apátság alapítólevelének millenniuma

A fölséges Isten nevében István isteni kedvező kegyelméből a magyarok királya. Hisszük és jól tudjuk, hogy
ha az istentiszteletnek szentelt helyek tehetősségét és tekintélyét növeljük, ez nemcsak emberi dicséretre méltó,
hanem isteni jutalmat is érdemel. Ezért minden jelenlévő s jövendő istenfélő keresztény tudomására jusson az a
szándékunk, hogy mi Isten segítségével, lelki üdvösségünk előmozdítására s országunk megszilárdítására, a Vashegy
lábánál az Istenanya és Sz. Benedek tiszteletére monostort építettünk. Minden gondoskodásunk azt hajtotta, hogy a szerzetesi elmélkedő
életlehetőség anyagi gondok miatt ne rosszabbodjék, ezért a mi adományunkkal az apostoli szentszék beleegyezésével és megerősítésével
megadományoztuk földdel, erdővel, halastóval, szőlővel, falvakkal, s népekkel, szabadokkal épp úgy, mint szolgákkal. (…)
… ezt az oklevelet saját kezünkkel megerősítve pecsétünk erejével is megerősítjük, Asztrik kalocsai érsek, e monostor első hivatala
által összes előkelőink jelenlétében. Mivel pedig ezen adományunk megfogalmazása még koronázásunk előtt történt, tizennégy
évvel ezelőtt, mielőtt még alapját leraktuk s csak tizenöt év múlva történt felszentelése az Úr megtestesülésének 1015. esztendejében.
Ex: Érszegi Géza: Szent István király pécsváradi alapítólevele.
XLIV-XLIX. Galenus. Budapest. 2000.

A jubileumi ünnepi év eseményei
PÁLYÁZATOK
Millenniumi logó – grafikai pályázat
Mondák illusztrálása – országos
rajzpályázat
Az én ezeréves városom – fotópályázat
RENDEZVÉNYEK
Május
9. szombat 14 óra, vár
1000 éve gyógyítunk - előadások,
bemutatók, fűszer- és
gyógynövényvásár
Előadók: Csurgó Sándor, dr. Szabó
László, Dr. Pottyondy Ákos
21. csütörtök 8 óra, vár
Pécsvárad 1000 éve - a Kodolányi János
Általános Iskola projektnapja és
történelmi versenye
21. csütörtök 15 óra, vár
Az országos rajzpályázatra érkezett
pályamunkák kiállításának
megnyitója
Millenniumi logó-pályázat díjátadása
A kiállítás megtekinthető június 15-ig.
Június
2. kedd 17 óra, vár
Élet ma az egykori apátsági birtokon
– kerekasztal-beszélgetés a közös jövő
megalapozására
13. szombat, sportpálya
Millenniumi Hétpróba – játékos
sportvetélkedő az apátsági birtok
településeivel
19. péntek 17 óra, vár
„Keresztjeink” -Feszületek és
kegytárgyak - kiállítás-megnyitó
Július
31. péntek, vár
Europa Cantat Pécsváradon –
kóruskoncertek

Augusztus
2. vasárnap 10 óra, vár
A Vár Napja – Vissza a középkorba
Egész napos színes rendezvény
2-8. vasárnap-péntek II. MOSzT
11. kedd 17.45 óra, vár
Magyar szentek és boldogoka Magyar Posta Zrt. bélyegkisívének
ünnepélyes forgalomba
bocsátása
11. kedd 18 óra, vár
Középkori magyar várak –maketteken
tablókon - kiállítás-megnyitó
15. szombat 16 óra, vár
A legfrissebb feltárások eredményei
pécsváradi monostorban –
konferencia
15. szombat 10 óra,
Nagyboldogasszony-templom
Ünnepi szentmise - közreműködik:
Fülöp Judit és Sárkány Kázmér
operaénekesek, orgonál:
Gyöngyösi István
16. vasárnap 19 óra, vár
Boldog Asztrik küldetése - találkozó
a Pécsváradi Várszínház első
előadásának szereplőivel,
szervezőivel és előadáson
készült felvétel vetítése
In memoriam Szakácsi Sándor
19. szerda 16 óra, vár
Ünnepi önkormányzati ülés:
Pécsvárad Város kitüntetéseinek
átadása
20. csütörtök 10 óra, vár
Ünnepi püspöki szentmise a gótikus
templom romjai között dr. Udvardy
György püspök úrral
Baranya Megyei Ünnepi Megemlékezés
és Koszorúzás
20. csütörtök 17 óra, Szentháromság tér
Népünnepély, utcabál

Szeptember
11. péntek, 18 óra, művelődési központ
Pécsvárad régen és most kiállítás
megnyitója
12. szombat 14 órától, Európa tér
Pannonhalma Pécsváradon - művészek,
kézművesek, alkotók, művészeti
csoportok, borászok, helyi termelők a
Szüreti fesztivál forgatagában
18. péntek 17 óra, vár
1000 évnyi gyógyítás a Zengő lábánál
– gondolatébresztő előadások és
beszélgetés
Előadók: dr. Benke József és dr. Grabarits
István
19. szombat 15 óra, vár
Határtalan lakoma – nemzetiségeink és
testvértelepüléseink fazekából
Október
16. péntek 17 óra, művelődési központ
Hímzés-ország - a magyar kézimunkamotívumkincs bemutatása a
Leányvásár nyitó programjaként
17-18. szombat-vasárnap
Pécsváradi Leányvásár
November
20. péntek 17 óra, művelődési központ
Kiállítás megnyitó
26. csütörtök 17 óra, vár
A Szent Korona – előadás és Szelényi
Károly fotóinak felhasználásával
Csizmadia László grafikusművész
által készített tablóból készült kiállítás
megnyitója
December
6. vasárnap 10 óra, vár
Az Ezer éve szól a harang jubileumi év
ünnepélyes zárórendezvénye
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei
Január 27-én rendeztük meg a területi német nyelvi vers-, és prózamondó versenyt
az alsó tagozaton 86 résztvevővel. Az évfolyamonkénti első helyezettek, valamint a
nyelvjárás kategória résztvevői automatikusan továbbjutottak a pécsi megyei fordulóba.
1. évfolyam: Zádori Zénó
2. évfolyam: Váradi Panna
3. évfolyam: Parcsami Márton
4. évfolyam: Czirok Zsófia
Nyelvjárás: Schneider Dóra
A második helyezettek közül Kopa Dorottya
(1. b) és Zsáli Zoé (4. b) is képviselte iskolánkat a pécsi versenyen. Kopa Dórika továbbjutott a budapesti országos döntőbe, s ott hetedik helyet ért el.
– A BIOHÁRS Országos Rajzpályázaton
Zsifkó István (4. a) a zsűri különdíját kapta.
– Január 30-án tartottuk az iskolai sakkversenyt. Eredmények:
1. Pongrácz Áron (3. b),
2. Kanta-Györkő Domonkos (2. b)
3. Krizsán Gábor (3. b)
– Március 3-án az sajátos nevelési igényű tanulók szépíró versenyén vett részt Kollár
Dominik (1. a) és Märcz Roland (3. a) tanulónk. Märcz Roland bejutott az országos
döntőbe.
– Március 20-án a Benedek Elek Regionális
Mesemondó Versenyen Parcsami Márton
3. b osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
– Március 27-én, a NYELVÉSZ anyanyelvi
verseny megyei fordulójába jutottak következő tanulóink:
Horváth Zsófia és Zsáli Zoé (4. b)
Pere Balázs (2. b)
Kollár Dominik (1. a)
– Március 31- én tartották Mohácson
a Muskát területi matematikaversenyt.
Eredmények:
4. évfolyam 2. Horváth Zsófia, 18. Zsifkó
István, csapat: 4. hely
5. évfolyam 9. Bátai László, 18. Méhes Edina, csapat: 8. hely
6. évfolyam 12. Pongrácz Dávid, 20.
Ottlakán Amira, csapat: 9. hely
7. évfolyam 10. Resch Róbert, 12.
Lébenthal Kristóf, csapat: 4. hely
8. évfolyam 2. Zsáli Zsombor, 6. Turlui
Kincső, csapat: 1. hely
Iskola 9 iskolából a 4. hely
– Március 13-án a felső tagozatosok Kodolányi-műsorán vettünk részt, majd a 2. órától
kezdődően nyílt napot tartott iskolánk,
amelyen a hozzátartozók betekinthettek az
iskolánkban folyó oktatásba. Bármely osztályba és órára, sőt, a délutáni foglalkozásokra is vártuk az érdeklődőket.

– Szintén márciusban volt lehetőségük a leendő elsős gyerekeknek, hogy egy-egy délutáni, játékos „Ovisuli” nevű foglalkozáson
ismerkedjenek össze a leendő tanító nénijükkel, és az iskolával.
– Április 1-jén rendezték meg Mohácson a
Brodarics Anyanyelvi versenyt.
Eredmények:
4. évfolyam 3. Horváth Zsófia, 9. Zsifkó
István csapat: 2. hely
5. évfolyam 7. Gál Bianka, 18. Bátai László
csapat: 7. hely
6. évfolyam 17. Pongrácz Dávid, 19. Peck
Dorottya csapat: 10. hely
7. évfolyam 1. Szabó Tamara, 24. Gonda
Barnabás csapat: 4. hely
8. évfolyam 6. Zsáli Zsombor, 15. Peck
Borbála csapat: 6. hely
Iskola 11 iskolából a 4. hely
– Április 21-én a tartottuk a Szondi József
területi matematikaversenyt, melyen
a következő eredmények születtek:
3. évfolyam 1. Kiss Fülöp, 2. Pongrácz
Áron, 3. Ozsváth Éva (Hidas)
4. évfolyam 1. Zsifkó István, 2. Peck Domokos , 3. Horváth Zsófia
5. évfolyam 1. Tóth Merse Ferenc (Mecseknádasd). 2. Bátai László. 3. Walter
Gyula (Mecseknádasd)
6. évfolyam 1. Megyesi Renáta, 2.
Hufnágel Klaudia , 3. Gyenis Dorka
(Mecseknádasd)
7. évfolyam 1. Csibi Patrik (Véménd), 2.
Lébenthal Kristóf, 3. Resch Róbert
8. évfolyam 1. Zsáli Zsombor, 2. Gebhardt
Bálint (Mecseknádasd). 3. Berecki Bence
(Geresdlak)
– Az Öveges József Kárpát-medencei fizika
verseny megyei fordulóján Zsáli Zsombor 8.b
osztályos tanulónk 5. helyezést ért el. Felkészítő tanára Liber Zsuzsa volt.
– Április 29-én a Bendegúz verseny megyei
fordulóján Kiss Fülöp (3. b) második, míg
testvére, Kiss Péter (1. b) harmadik helyezést ért el.
– A Pécsi Egyházmegye 2015. április 24-én rendezte meg a Dankó Ilona szavalóversenyt,
mely versenyen a résztvevők istenes versekkel
szerepeltek. Az 5-6. évfolyamos korosztályban Knézits Kinga 6. a 1. helyezést, Turlui
Kató 6. a osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
Pichler Flóra 6. a és Lajos Bettina 5. b osztályos tanulók különdíjban részesült.
– A Pécsi Egyházmegye képzőművészeti pályázatot hirdetett oltáriszentség témában.
Bayer Maja 8. a és Turlui Kató 6. a osztályos tanulók könyvjutalomban részesültek.
A kiállítás megtekinthető Pécsett a Dóm
Kőtárban 2015. június 20-áig.
– A 6.a osztályból ketten országos műveltségi
vetélkedőn vettek részt. Pongrácz Dávid

megyei 11., Nagy Benvenútó 15. helyezett
lett. A feladatok megoldásához hazánk, történelmünk, irodalmunk és néprajzunk alapos ismeretére volt szükség, melyet a tanulók interneten keresztül kaptak és oldottak
meg. A lebonyolításban Kárász Rózsa segítette őket.
– Daradics Jennifer és Sulyok Lilla 5. a osztályos és Kisvárdai Réka 6. a osztályos tanulók országos meseíró pályázaton indultak.
Az Iskolagyümölcs programhoz kapcsolódóan kellett két kópé „gyerek”, Garden Gizi
és Garden Guszti kalandjairól történetet
kitalálni. A diákok elismerő oklevelet kaptak a munkájukért. Felkészítő tanáruk: Kárász Rózsa
– Iskolánk tanulói közül a 6.a osztályból neveztek gyerekek az országos honismereti,
műveltségi vetélkedőre. Jó csapatmunkájuk eredményeként az országos 12. helyet
szerezték meg. A „Leányvásár” fantázia
nevű csapat tagjai: Knézits Kinga, Pichler
Flóra, Resch Róbert, Turlui Kató és Pongrácz Dávid voltak. Legkedvesebb feladatuk Magyarországot, annak hun
g a
r i
kumait népszerűsítő plakát készítése volt.
A legnehezebb talán az adott szavakból
megírandó vers elkészítése volt. Végül
kettőt is sikerült alkotniuk. A karcagi birkapörkölt, Túró Rudi, kolbász, szürke
marha, Citadella, Hollókő, haza, táncház, szeretet és ősi szavakat kötelezően
tartalmazó versük:
Hazámról vidáman
Mit nekem te zordon Citadella
S húgom kedvenc Túró Rudikája,
Tán szeretem, de meg nem eszem
Képzetem csak a bográcsokat járja.
Lenn a hazám tengersík vidékén
Hol a szürke marha hever, mint én,
Hol fűti szívem a szeretet
Ott főzik a karcagi birkapörköltet.
Mellé táncház és jó zene
- Ősi móka ez emberek!
Hollókőn is így csinálják
S lám mily sokan megcsudálják!
Versemből a kolbász szó kimaradt
ugyan,
De látják, kérem, milyen ügyesen pótoltam!
PROJEKTNAP
Május 21-én délelőtt fantasztikus élményben
volt része iskolánk tanulóinak és a pedagógusoknak. Az intézmény ezen a napon tartotta az
„1000 éve szól a harang” program keretében
megszervezett projektnapot.
Az alsó tagozaton a kisdiákok közösen
sportolhattak, játékos vetélkedőkön vehettek
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részt, egy gyakorló mentős segítségével alapvető elsősegélynyújtási ismereteket sajátíthattak el.
A felsős osztályokból a kollégák 3 és 4 fős
csapatoknak történelem vetélkedőt állították
össze. Ennek a programnak a Vár adott helyet.
A feladatok osztatlan sikert arattak a gyerekek
körében, mivel igen változatosak és érdekesek
voltak: A diákok többek között készítettek riportot Széchenyi Istvánnal, híres történelmi
személyek nevében töltöttek ki bejelentkezési
lapot a Várba, és Pécsváradról készült régi képeket kellett felismerniük. Nagyon szoros
küzdelem volt, a jól megérdemelt győzelmet
azonban a 8. a csapata – Bayer Maja, Turlui
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Kincső és Szűcs Kornél – nyerte el. Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak,
Oszbach Ritának és Friesz Péternek!
Azokra a gyerekekre, akik az iskolában
maradtak, szintén érdekes, játékos feladatok
vártak Hat helyszínen, irodalmi, természetismereti, matematika, testnevelés, idegen nyelvi és készségtárgyak témakörben foglalkoztatták őket a kollégák. Diákjaink totót
töltöttek ki, a sportcsarnokban várfoglalót
játszottak, maketteket készítettek és fejtörőlogikai feladatokat oldottak meg. Nagyon jól
sikerült a nap, mindenki jól érezte magát, reméljük, hamarosan lesz lehetőségünk újra
megismételni.

A projektnapot délután a várban az erre az
alkalomra meghirdetett országos rajzverseny
eredményhirdetése zárta. Diákjaink közül
Kempf Amélia 8. b osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Gratulálunk Aminak és felkészítő
tanárának, Kárász Rózsának!
Az első és 2. évfolyam számára meghirdetett helyi rajzverseny a következő eredménnyel
zárult:
1. évfolyam: 1. Rádai Sylvius(1.a)
2. Lantos Balázs (1. c)
3. Lébenthal Levente (1. c)
2. évfolyam: 1. Rózsa Réka (2. a)
2. Mártusz Dorina (2. b)
3. Lajos Szabina (2. a)

Projektnap az iskolában
Apátságunk ezer éves évfordulójának alkalmából városunk rengeteg programot
szervez. Iskolánk egy projektnap keretében vette ki a részét a megemlékezésből.
Ennek egyik állomása a várban rendezett
történelem vetélkedő volt a felső tagozatosok számára, Friesz Péter és Oszbach Rita
szervezésében. Kilenc osztály összesen
harminc tanulója jött el az eseményre. A
verseny érdekes feladatai városunk törté-

nelméről, nevesebb személyeiről, az elmúlt ezer évről szóltak. Az ehhez szükséges ismereteket történelem órákon
sajátíthattuk el, de nagy élmény volt a
verseny szünetében a várban tartott tárlatvezetés is. Bár egész végig az eredménytáblázatot figyeltük, a délelőttöt nem az
ádáz küzdelem jellemezte, hanem inkább
a tanulás, mert jobban megismertük városunk történetét.

Eredmények:
1. 8.a (Bayer Maja, Turlui Kincső, Szűcs
Kornél).
2. 8.b (Zsáli Zsombor, Bayer Bojána Bettina, Peck Borbála)
3. 5.b (Fuller Darina, Kovács Zsolt, Kárpáti Kristóf, Bátai László)
Szerzők: Bayer Bojána Bettina és Zsáli
Zsombor 8. b osztályos tanulók

Garden Gizi és Garden Guszti kalandjai a gyümölcsösben
Egyszer volt, hol nem volt, a város végén volt egy kis kert, ennek
a kertnek Garden Gizi és Garden Guszti volt a lakója.
Ismerte őket mindenki, hiszen amerre jártak, mindig felfordulást vagy galibát okoztak. Gusztinak, az idősebbnek mindig
csak a rosszaságon járt az esze. Testvérének, Gizinek sem volt
ellenére a sok csínytevés.
Egy szép téli reggel történt, hogy az udvar közepén álló kis
madáretető körül csak úgy hemzsegtek a madarak. Guszti meglátta a madarakat. Egyből a rosszaság járt az eszében. Így kiáltott:
– Gizi ijesszük el a madarakat! Jó móka lesz! Gyere!
Kirohantak az udvarra. A madáretetőbe az eleség helyett apró
kavicsokat szórtak. A kis vörösbegy gyanútlanul csipegetni
kezdte. A csőre nagyot koppant a kavicson. Fádalmában felkapta
a fejét és ijedten elrepült. A testvérek jót szórakoztak ezen. A
cinkegolyót gyurmagombóccal helyettesítették. Amikor a cinkék
belecsíptek, undorodva néztek az első falat után rá. Guszti a hasát fogta a nevetéstől ennek láttán. A kert végében lévő fa ágán
ücsörögtek a madarak. Értetlenül nézték, ami a társaikkal tör-

tént. De ők sem úszták meg. Gizi és Guszti nagy botokkal az
összes madarat elkergette.
Beköszöntött a tavasz. A fák, a veteményes mind-mind, virágozni kezdtek. Telt múlt az idő, a fákon megjelentek a termések.
Guszti kirohant a kertbe és leszakított egy almát, de az alma kukacos volt. Azt gondolta magában: - Hol vannak a madarak, akik
a kukacokat eszik?
Bánatosan ment be a házba.
– Gizi! – kiáltotta.
– Mondjad Guszti!
– Emlékszel, amikor télen elijesztettük a madarakat? Azóta
nem jöttek vissza, és minden termés kukacos lett. Tönkrement a
gyümölcsös! Soha, de soha nem fogjuk többé elijeszteni őket!
Azóta Gizi és Guszti nem bántja a madarakat. Mindig raknak
az etetőbe eleséget számukra, és ezért cserébe a madarak megeszik a sok kukacot. Guszti még újabb etetőket is készített számukra a hosszú, hideg télre.
Daradics Jennifer 5. a osztály
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Gyermeknap a Dombay-tónál
Május utolsó vasárnapján ismét a legkisebbeké volt a főszerep! A Dombay-tónál
a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat és a
Pécsváradi Önkéntes Pont közös szervezésében több állomásos játékon vehettek
részt, aminek teljesítéséért ajándékot
kaptak, valamint kézügyességüket is
kipróbálhatták. Ha ezután még maradt
energiájuk, akkor azt a légvárban vezethették le a kicsik.		
László Miklós

Egy hét az esős Dániában

Egy hét a Boszporusz túloldalán

Képviselőink a dániai Koldingban jártak május 18-22. között
az Improving local youth work by bringing a multi- and
intercultural, European dimension into the mindset of
youth workers nevű projekten. Az útról Weigert Klaudia élménybeszámolóját olvashatjátok.
„Május 18-án érkeztünk meg Koldingba, Dánia nyugati
részére. Az egy hetes tréningen, az ifjúsági önkormányzatban tevékenykedő 3 fiatal, illetve 2 ifjúsági segítő képviselte
Magyarországot. A nemzetközi projektben litván, dán és
svéd ifjúsági munkásokkal dolgozhattunk együtt. Mind a 4
ország prezentációt készített ifjúsági tevékenységeiről. A hét
során több projektet terveztünk, illetve sokat tanultunk az
ERASMUS+ programról. Jártunk a helyi ifjúsági klubokban,
iskolában, valamint a könyvtárban. Szabadidőnkben lehetőségünk volt megtekinteni a város nevezetességeit, ami mellett kis ajándék vásárlásra is volt időnk. Csütörtök este nemzetközi estet tartottunk, amikor mind a négy ország
képviselői hazai ízekkel kínálták a többieket. Utolsó feladatként értékeltük a Koldingban töltött egy hetet. Ezután eljött
a búcsúzás ideje, viszont a projektnek azonban még nincs
vége. Októberben folytatódik, szeretettettel várjuk a litvánokat, novemberben pedig a svéd csapatot, míg tőlünk 2-2 fiatal ismét Dániába és Svédországba látogathat tanulmány
útra. ”

Mi idézi elő a globális felmelegedést? Hol tart most a klímaváltozás? Mit tesznek egyes országok ellene, és mit tehetünk
egyénileg? De hogy kell egyáltalán fát ültetni? Ilyen és ehhez
hasonló kérdésekkel foglalkozott az a képzés, amit március
19. és 26. között tartottak a törökországi Izmitben. Kilenc országból (Észtország, Görögország, Hollandia, Lettország, Magyarország, Románia, Spanyolország, Törökország, Olaszország) összesen 30 fiatal dolgozta fel a globális felmelegedés
témáját nem formális tanulási módszerek segítségével. Magyarországot a PIFÖ három önkéntese, Jéhn Márk, László
Miklós és Weintraut Rita képviselték. A tréninghéten a résztvevők többek között prezentálták a saját országuk aktuális
környezetvédelmi helyzetét, plakátokat készítettek, együtt
gondolkoztak globális, lokális és egyéni szinteken. És hogy a
gondolatokat tett is kövesse, meglátogattak egy modern szemétfeldolgozó üzemet, és elültettek 80 facsemetét. Esténként
a szórakozásé volt a főszerep, a nemzeti esten a résztvevő országok ételeit/italait lehetett megkóstolni (többek között a
méltán világhíres László és Jéhn -féle pálinkát), a nemzetközi
totón pedig egy Ezer év a zengő alján című pécsváradi könyvet vehetett át a nyertes Észt csapat L. Miklós jóvoltából.
A program nem titkolt célja volt továbbá a nemzetközi
kapcsolatok építése a további közös programok és együttműködések reményében. 			
Weintraut Rita

Felvidéki Nap

Kopa Marci itt is közreműködött, Sajó Sándor Magyarnak
lenni című versével. A felvidéki gyökerű Sinkó Szilárd versét,
A Felvidéki emlékkő 2008-as avatása óta minden év tavaszán felesége Sinkóné Erdősi Gyöngyi mély átéléssel tolmácsolta.
A megható műsort követő vacsora előtt Zádori János polgárFelvidéki Napot szervez a Felvidéki Klub.
Ebben az évben az ünnepi megemlékezés Deák Árpád táro- mester mondott pohárköszöntőt.
Képünkön: A garamszentgyörgyi delegáció koszorúzik
gatóművész játékával kezdődött a műsor, majd Fűri Ferenc , a
Felvidéki Klub elnöke beszélt a rendezvény előzményeiről. A
Pécsvárad testvérvárosából Garamszentgyörgyről érkezett a
delegációt vezető polgármester, Kovács József mondott ünnepi
beszédet. Kopa Marcell szavalata után az önkormányzatok,
intézmények és civil szervezetek képviselői megkoszorúzták az
emlékkövet, majd a művelődési központban folytatódott a
program.
A színházteremben előbb ismét Deák Árpád tárogatózott,
majd Potápi Árpád, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár
tartott előadást a történelmi háttér mellett az aktuális intézkedésekről, pályázati lehetőségekről.
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P.Ö.P. - PÉCSVÁRADI ÖNKÉNTES PONT
az önkéntesség elterjesztéséért

A pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének nyertes pályázatából , (TÁMOP 5.5.2-11/2)
Önkéntes Pont nyílt a művelődési házban, 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. (Vízmű felöli oldal)
Az iroda nyitva tartása: Hétfő–péntek: 8:00–16:30
A „Nyissunk Egymásra a Zengővidéken!” – elnevezésű projekt célja, az önkéntes tevékenység megbecsültségének emelése, a felnőtt lakosság önkéntességre való hajlandóságának növelése, az önkéntesség hasznosságának bemutatása konkrét önkéntes programok megvalósításán keresztül. Kiemelten fontos a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci illetve társadalmi integrációjának előmozdítása, hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátó rendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása.
Pályakezdő fiataloknak munkatapasztalat szerzési lehetőség. Középiskolásoknak közösségi szolgálat teljesítés.
Az Önkéntes Pont szolgáltatásai:
- információszolgáltatás az önkéntességről minden
érdeklődő számára
- önkéntesek toborzása, közvetítése
- önkénteseknek személyre szabott tanácsadás, orientálás

- önkéntes közvetítés
- fogadó szervezetek felkészítése önkéntesek fogadására
- közösségi programok, önkéntességet népszerűsítő
rendezvények szervezése

Tevékenységek melyekben az önkéntesek részt vehetnek:
- a szociális intézményekben vagy otthonukban élő időskorúak, illetve fogyatékkal élők mindennapi életének segítésében
- ház körüli tevékenységekben
- hátrányos helyzetű tanulók segítésében
- kulturális rendezvények szervezésében, lebonyolításában

- hagyományőrző rendezvények, kézműves foglalkozások
szervezésében lebonyolításában
- közösségfejlesztő tevékenységekben
- adminisztrációs és irodai feladatok gyakorlásában
- szabadidős tevékenységek szervezésében, lebonyolításában

Az Önkéntességet népszerűsítő további rendezvényeink: 2015.július 18.
Egészség és Sport a Pécsváradi Ifjúsági Fesztiválon: 2015. október 27.
Kistérségi Idősek Napja – zárórendezvény
Elérhetőség: +36-30/850-4953, +36-30/850-4393; www.zengovidek.hu
facebook.com/nyissunkegymasra, nyissunkegymasra@gmail.com
Gyere és csatlakozz Te is hozzánk!

Szlovák zászló a művelődési házon…

Május 16-án immár hatodik alkalommal
rendezte meg városunkban a Pécsváradi
Felvidékiek Klubja a Felvidékiek Napját.
Hagyomány, hogy ilyenkor Pünkösd
tájékán emlékezünk meg az 1946-ban
a „Lakosságcsere egyezmény” kapcsán
lebonyolított kitelepítésekről, melynek
keretében több tízezer magyarnak kellet elhagynia szülőföldjét.
Az idei rendezvényen - ahogy az már
korábbi években is előfordult- a művelődési házra a nemzeti lobogó mellé felkerült a szlovák nemzeti zászló is.
A megemlékezést követő napon, az
interneten, egy pécsváradi polgár kö-

zösségi oldalára az alábbi bejegyzés került:
„Felvidéki nap ide felvidéki nap
oda, azt a szlovák zászlót erősnek érzem a műv.háznál....”
Majd az imént említett polgár - kérdésre válaszolva – az alábbi bejegyzést írta:
„....nem a szloták zászlóval kell emlékezni arra a galádságra amit velünk
tettek....”
Tisztelt Pécsváradiak:
Az előzőek kapcsán a következőket
szeretném leszögezni:
A felvidéki kitelepítettek és leszármazottaik nem a szlovák zászló alatt
kívántak ünnepelni!!!
A rendezvénynek több vendége is
volt. A környékbeli települések képviselői és Potápi Árpád, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára
mellett a városvezetéssel közösen meghívtuk a felvidéki partnertelepülésünk

– Garamszentgyörgy – polgármesterét
és képviselőit is.
A delegációnak tagja volt a település
jegyzője is, aki szlovák nemzetiségű.
A szlovák nemzeti zászló – az ilyenkor szokásos protokoll szabályainak
megfelelően- a küldöttség tiszteletére
került elhelyezésre. Ezzel egyetértettek
a felvidéki klub tagjai is, beleértve olyan
idős embereket, akik maguk is megélték
az egykori tragikus eseményeket.
Megjegyzem, eddig még minden
hivatalos garamszentgyörgyi látogatásunk során ott is kitették a magyar
zászlót.
Véleményt mondani, kritikát alkotni
természetesen mindenkinek joga van.
Egy többek által is jól sikerültnek
mondott rendezvény után azonban nem
szerencsés úgy megfogalmazni egy kritikát, hogy valaki külső szemlélőként,
megfelelő információ hiányában mond
véleményt.
Fűri Ferenc
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A Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda hírei
Óvodánk 2015. június 12-én tartja a hagyományosan megrendezésre kerülő Sommerfest/ Évzáró partiját. Az évzáró- és
ballagó ünnepség után a gyerekek és szüleik részére izgalmas játékokkal készültünk, melyre Mindenkit sok szeretettel várunk!
A nagycsoportos gyerekek utolsó napját, az óvodában töltött pizsama-partyval szeretnénk emlékezetessé tenni.
Az óvoda nyári nyitva tartása
• 2015. június 15.
• 2015. június 16. – július 17.
• 2015. július 20. – augusztus 14.
• 2015. augusztus 10. – augusztus 19.
• 2015. augusztus 17. – augusztus 19.
• 2015. augusztus 24.				

Nevelés nélküli munkanap – mindkét óvoda zárva tart
Nyári ügyelet a Gesztenyés utcai óvodában
Nyári ügyelet a Vár utcai óvodában
Bölcsőde zárva tart
Mindkét óvoda zárva tart
Tanévkezdés mindkét óvodában

• 2015. május 22-én, szakmai napot tartottunk, s ez alkalommal a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodába
látogattunk el. Az utazás anyagi támogatásában Pécsvárad Város Önkormányzata és a Pécsváradi Német Nemzetiségi
Önkormányzat segített, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
A Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde éves programjai képekben:

A szakmai napon Dunabogdányban

Húsvéti kézműves délután

Üzemlátogatás az Aranycipó üzemében

Farsang

Húsvét

Fellépés a Város Napján

Meghívó

Sok szeretettel várunk
mindenkit a június 12-én
1630 órakor kezdődő évzáró
ünnepségünkre és az azt
követő SOMMERFEST-re.
Megjelenés: sportos öltözékben!

Fellépés a Zsolnay negyedben

Nemzetiségi hét
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Vendégségben Szovátán a Pécsváradi Női Kamarakórus

Egy kedves meghívást kaptunk, a
Szovátai Intermezzo kamarakórustól,
hogy részt vegyünk a VII. Szovátai
Tavaszi Kórusfesztiválon 2015, április
25-én. Nagy lelkesedéssel készültünk
a hosszú útra. Már január óta feszített
tempóban zajlottak a próbák. Karnagyunk dr. Kutnyánszky Csaba mindent elkövetett, hogy felkészülten vágjunk neki az útnak. Majd elérkezett az
utazás napja is. Bár néhányan közülünk aggódtak a 700km-es buszozás
miatt, de jó társaságban gyorsan telik
az idő, és ahogy az ablakból kitekintve csodáltuk az erdélyi tájat, igencsak
hamar elfogytak a kilométerek.
Kissé fáradtan, de igencsak jókedvvel érkeztünk meg Szovátára, ahol
nem csak kedves szavakkal, de nagy
szeretettel és finom a vacsorával fogadtak minket. A kényelmes szálláson,
hamar nyugovóra tértünk, hogy másnap frissen kezdjük a reggeli próbát.
Bár a mi műsorunkra csak délután került sor már reggel 8 órakor vidáman
folyt a beéneklés.
A fesztivál szombat délelőtt a szovátai
polgármesteri hivatal kertjében kezdődött egy gyülekezővel. A 11 kórus, ami
körülbelül 350 énekest jelent, szépen
felsorakozott a 15. Mátyás Huszárezred huszárjai és a Parajdi Fúvószenekar
mögé, majd énekelve vonultunk végig Szovátán a helyi művelődési házig,
ahol percek alatt mindenki elfoglalta
a helyét. Méltó kezdetként az erdélyi,
felvidéki és mi, Pécsváradi dalos társak

mind egy szívvel egy lélekkel énekeltük
a Magyar Himnuszt. Talán kórustörténeti eseménynek lehettünk részesei,
hiszen a KÓTA képviselete, először vett
részt a jelenlegi Magyarország határain kívül minősítő hangversenyen. Hat
énekkar vállalta a minősítést, a bizottság előtt, melyet a KÓTA elnökségi tagjai alkottak, akik neves szaktekintélyek:
dr. Kollár Éva, Saltzer Géza és karnagyunk dr. Kutnyánszky Csaba.
A köszöntéseket követően először
a minősítésre jelentkezett kórusokat
hallgattuk meg, majd rövid szünet
következett, hogy a bizottság meghozza döntését. Mi a fesztivál második részében léptünk fel, ahol azok a
vendégkórusok szerepeltek, akik nem
kértek minősítést. A koncert, ezen
része is magas színvonalú zenei élményekben gazdag és változatos volt.
Ezután következett a fesztiválnak
a kiemelkedő eseménye, az összkari
éneklés, Csíky Boldizsár zeneszerző erre az alkalomra írt, Két népdal
című kórusművének az ősbemutatója.
A szerző jelenlétében, háromszázötven énekes közösen énekelte a művet,
a galántai Kodály Zoltán daloskör karnagya, Józsa Mónika kitűnő vezényletével. Nagy élmény volt számunkra,
hogy részesei lehettünk ennek a lélekemelő eseménynek. A nagyon finom
közös ebéd után szabad program volt,
amit maximálisan kihasználtunk.
Nagy sétát tettünk a Medve tó körül,
és összetalálkozva a Galántai kórus

tagjaival dalra is fakadtunk. Szabadon
énekelhettük a Székely Himnuszt az
erdélyi hegyek között, és a járókelők
meghatottan álltak körül minket.
Sok élménnyel gazdagodtunk, de
itt még nem ért véget az az út, hiszen
várt még ránk egy fellépés. Másnap,
azaz vasárnap délelőtt a Szovátai unitárius templomba vártak minket nagy
szeretettel. Öröm és megtiszteltetés
volt számunkra, hogy részt vehettünk
az istentiszteleten, és énekelhettünk a
rendívül szép és meghitt templomban.
Köszönjük a lelkesítő igehirdetést, Varga Sándor lelkésznek, és a szívet melengető kedves szavakat valamint azt
a szeretetteljes fogadtatást, amivel az
egész közösség körülvett bennünket.
Érezhető volt, ahogy a terem megtelik
szeretettel és az összetartozás érzésével.
Az időjárás is a kedvünkben járt,
így a nap további részében meglátogathattuk a Parajdi sóbányát, és énekelhettünk a felújított sóból kifaragott
kápolnában is, majd busszal továbbmentünk Korondra, ahol mindenki
kedvére nézelődhetett. Megcsodálhatta a népművészek szebbnél szebb alkotásait, és az áruk között itt-ott előtűnő
Székely kapukat. A mozgalmas nap
után éhesen érkeztünk vissza a szálláshelyre, ahol a közös szabadtéri vacsorán már csak fokozódott a hangulat.
Az Intermezzo kamarakórus pompás
bográcsgulyást készített nekünk. Az
ízletes étel, a finom borok és a székely
viccek feledhetetlenné tették az estét.
Meglepő, de örömteli volt megtapasztalni, ahogy a két kórus összeforrt, a
vidámságban és a dalok szeretetében.
Talán úgy gondoltuk, hogy a testvérré
válás az egy folyamat, de ezen az estén úgy énekeltünk nevettünk együtt,
mint akik mindig is összetartoztak.
Köszönjük a Szovátai Intermezzo
kamarakórusnak a meghívást, és azt
az odafigyelést és szeretet, amivel fogadott minket. Köszönjük a Pécsváradi polgármesteri hivatalnak is, hogy
támogatásával hozzájárult az útiköltségünkhöz és így megvalósulhatott ez
az utazás.
A Pécsváradi Női Kamarakórus
szeretettel várja tagjai közzé azokat
az énekelni tudó és szerető hölgyeket,
akik szívesen csatlakoznának egy jókedvű dalos csapathoz.
Pálffy Emőke, kórustag
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Események, rendezvények az elmúlt időszakból
A tavalyihoz hasonlóan csodaszép idő fogadta azokat,
akik a Zengő csata emlékre minden évben felmennek
a Zengő csúcsára. Az elmúlt évben – talán a kerek évforduló, talán a választások előtti időpont miatt – az
idei létszám mintegy tízszerese tette meg az utat a
hegyre. Idén a „kemény mag” volt aki nekiindult a túrának. A jó idő ellenére az úton néhol combközépig
érő hó nehezítette a haladást, azonban ez nem gátolta
meg a csapat tagjait a feljutásban. A pihenő háznál tartott rövid pihenőnél Böröcz István, szokásához híven,
a környezet rendjét ellenőrizte. Szóba került, mint az
elmúlt években sokszor, a ház rendkívül rossz állapota.

Amikor két éve elindult sorozatunk Baumann Mihály előadásánál azt írtam, feladta a leckét a többieknek. Nos, Kácsor Klaudia «méltó követője» volt, teljesen más stílusban kiváló és élvezetes élménybeszámolót
tartott. Nem csak az látszott, hogy nagyon felkészült,
de sugárzott az örömtől, ahogy emlékeiről beszélt. A
jelenlevők megismerhették a francia kultúrát, épített és
természeti kincseket, láthatták a francia táj színeit, és
(valódi) kóstolót (is) kaphattak a francia ízekből. Aki
lemaradt, vagy itt volt és kedvet kapott: erasmussans
frontieres.blogspot.fr a blog címe, amit érdemes elolvasni.
***
Nemzeti ünnepünk alkalmából a II. Béla Középiskola
diákjai készültek irodalmi -történelmi műsorral. Előbb
a Szentháromság téren Hegedűs Imre emléktáblájára
kerültek a koszorúk, majd a Kossuth téren mutatták be

A csúcs felé tartva már messziről az kémleltük, vajon
hosszúhetényi barátaink ott vannak-e. És természetesen ott voltak a szomszédvárból is. Ez a Zengő-csata
idején is erőt adott, ahogy Csizmadia László, egykori
Zengő-harcos a kilátón elhelyezett emléktábla alatt
megtartott beszédében elmondta. A csapat nem feledkezett meg azokról sem, akik nem lehettek ezen a szép
napon a Zengőn. Gállos Orsolyát telefonon köszöntötte a társaság, aki örömmel üdvözölte a jelenlevőket.
A napokban elhunyt Freund Jánosra – és örök ifjú
szellemére – az általa készített túrabotokkal (is) emlékeztek a pécsváradiak. (A tornyon elhelyezett kereszt
is az ő keze munkáját dicséri.) Képeinken a túrázók, a
csodaszép vidék és néhány apró szépség.
***
Telt házat vonzott Kalandozó magyarok sorozatunk
Kínáról szóló előadása. Mehlmann Péter töltött el
előbb két, majd öt hónapot az ázsiai országban, s kérésünkre mesélt ott szerzett tapasztalatairól, a „nem is
olyan távoli Kína” életéről. Előadását a fényképeken
kívül kínai tea kóstolásával is színesítette. Hozott gyakorló táblát is, ahol a vállalkozó kedvűek a kínai írásjelek rajzolását (írását?) is kipróbálhatták.

a tanulók a Balogh-Bárdosi Renáta által összeállított
műsort. Zádori János polgármester ünnepi beszéde
után a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar kíséretében
helyezték el az intézmények, pártok és szervezetek
képviselői a megemlékezés koszorúit a Kossuth szobornál.
***
A DDOP-s pályázatból megújított várat mutatta be ma
az érdeklődőknek Zádori János polgármester és
Gászné Bősz Bernadett alpolgármester. Az érdeklődők
előbb a «Szépek és hasznosak» című kiállításon csodaszép gyógynövényekkel díszített eszközöket és képeket
tekinthettek meg a Szent László teremben. Ezt köve
tően a jelenlegi polgármester és Dr. Bíró Ferenc, előző
polgármester együtt vágták át a múzeum ajtaján a
nemzeti színű szalagot. Jelképesen ezzel az ünnepi
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gesztussal adták át az új attrakciós elemeket: az új vártörténeti kiállítást, az ispotályt, benne a sókamrát és
illatos szobát, dögönyözőt, valamint az interaktív teret.
A palotaszárnyban Zádori János köszöntője után Dr.
Bíró Ferenc a projekt megvalósításáról, a tervezéstől a
kivitelezés nehézségéig, beszélt röviden. Gászné Bősz
Bernadett ezután a 2015-os millenniumi év programjait ismertette, invitálva a jelenlevőket és minden városunk, településünk iránt érdeklődőt. A program végén a megvalósult beruházást tekinthették meg a
látogatók. Öröm volt látni a sok régi és megújult szépséget. Köszönet illeti mindazokat, akik a pályázat
megírásában, lebonyolításában, a tervek elkészítésben
és a kivitelezésben, megvalósításában bármilyen részt
vállaltak. Nagyon sok helybeli szellemi és kétkezi
munkáját dicséret és köszönet illeti. A képeken az események és megújult terek. A vár udvarról készült képeken látszik a kovácsműhely és kemence is. (Ez utóbbiban már nagyon finom kenyérlángos illetve pogácsa
sült többször is. )

15

Másodszor rendeztünk kondiversenyt a tavaly januárban átadott konditeremben. Sajnos a junior kategóriában az előzetes várakozás ellenére nem jött össze a
mezőny, azonban a férfiak mellett megjelentek a női
versenyzők is. Náluk a legjobb Nemesics Gyöngyi, a
második Schmidt Andrea, harmadik pedig Rejtőné
Kálinger Krisztina lett. A férfiaknál az összetett verseny mellett ismét egyéni megmérettetésre is sor került. Az összetettben a legjobbnak Kárpáti András bizonyult, második Braun Walter lett, a harmadik hely

hármas holtversenyét több „szétlövés” után sem sikerült eldönteni, így a zsűri döntése alapján Pusch Kornél, Abelovszky Barna és Abelovszky András is felállhatott a jelképes dobogóra.
***

Pénteken volt a hivatalos megnyitó, szombaton-vasárnap a vendégek már ki is próbálhatták-próbálhatják az új attrakciókat. Kicsit szokatlan látvány a thaibox bemutató a vár dísztermében, azonban az
egészség megőrzéshez hozzátartozik a sport illetve
sportos életmód. A Pécsváradi Spartacus Sportegyesület nem csak a bemutatóval képviselte magát. A vár
látogatói – elsősorban a gyermekek -ügyességi, erőnléti feladatokat próbálhattak ki. Dr. Bíró Ferenc háziorvos a népi gyógyászatról és a sarlatánokról tartott
előadást. Délután még további programok (zumba
bemutató, dögönyöző, teatár) várja a vendégeket. A
képekről látható a gyermekek saját kezűleg készíthettek kerámia tárgyakat, a kemencében medvehagymás
pogácsa sült és a várvásár szépséges tárgyaiból is lehetett válogatni.
***

A Magyar Költészet Napi „akció”
„Csak az olvassa versemet,
ki ismer engem és szeret,
mivel a semmiben hajóz
s hogy mi lesz, tudja, mint a jós.
mert álmaidban megjelent
emberi formában a csend
s szivében néha elidőz
a tigris és a szelíd őz.”(József Attila, 1937)
A település lakói közül többen megdöbbenve fogadták
József Attila születésének 110. évfordulóján a művelődési központ és a PIFÖ közös akcióját. A Magyar költészet napját ünnepeltük szokatlan módon. Az éjszaka
leple alatt idézeteket, versrészleteket festettek fel a
PIFÖ tagjai néhány közterületen. Reméljük találkoztak az utcákon, tereken színes festékkel felfestett versekkel, elolvasták és kedvük telt benne. (Azóta tapasztalhatták a festék, ha lassan is, de lekopik.)
Az akció révén egyrészt elértük, hogy az idézetek
keresésekor, olyanok is verseket olvastak, akik ezt kü-
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lönben nem teszik, másrészt elértük az idézetekkel
azokat, akik a művelődési központba nem jöttek volna
el Költészet napi ünnepünkre.
***
Pannonhalmi „Retro majális”
Pécsvárad volt a díszvendég testvérvárosunk „Évszakok Fesztiválja” programsorozatának első napján. Városunkat a Pécsvárad Big Band és a Fordan Táncstúdió
helyi tagjai képviselték. Külön standon mutatkozott be
a település, itt kaptak helyek a turisztikai kiadványok,
helyi termékek.
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dezvény buzdítást adott az egyesület tagjainak, a további tartalmas programok kidolgozására és megvalósítására.
***
12. alkalommal szerveztük meg a Város Napját és 5.
alkalommal a Várad-Futást. Az ígért eső helyett remek
időjárás volt vasárnap, talán ennek is köszönhető,
hogy a délelőtti futásra majdnem háromszázan nevez-

***
Borverseny – újratöltve

A mintegy két évtizede megtartott Szent György Napi
borversenyt ebben az évben a Pécsváradi Borbaráti
Egyesület tagja szervezték meg. A megújulás részeként
nem csak a borok, hanem a pálinkák is versenyeztek,
a bírálat és az eredményhirdetés helyszíne is a vár volt.
A beérkezett 80 bormintát két bizottság értékelte. Az
56 fehér fajtából Kreutz András Sauvignon blanc bora
kapta a legmagasabb pontszámot. A 18 vörösbor
minta közül Tamás Lőrinc 2014.évi vegyes vörös bora
nyerte a Legjobb Vörösbor címét. A legjobb rozé szintén az ő pincéjéből került ki, egy kékfrankos rozé „személyében”. A legeredményesebb termelő címét Kreutz
András érte el. A pálinka versenyre 59 mintát neveztek, ebből 7 ért el arany, 14 ezüst és 21 bronz minősítést. Az egyesület által alapított Zengő Könnye különdíjat Kiszt Viktor 2013. évi kökénypálinkája kapta.
A Pécsvárad Legjobb Olaszrizling díj kiválasztására
új módszerrel került sor. Tizenkét neves helyi személyiség kapott meghívást arra a vacsorára, ahol eldöntötték, hogy Tamás Lőrinc nedűje kapja a megtisztelő
címet. Az eredmény hirdetés után a vár termeiben hajnalig tartó bálon Millich zenekar húzta a talpalávalót.
A változások pozitív fogadtatása, a jól sikerült ren-

tek. Az abszolút első Bayer Krisztián lett, 8 perc 19
másodperc alatt megtéve a bő két km-es távot. (Eredmények: 2005 után született fiú: 1. Török János, 2.
Sárosi Dávid, 3. Dorn Bence, lány: 1. Tóth Emese, 2.
Czirok Zsófia, 3. Gonda Jázmin; 2001-2004 között
született fiú: 1. Kovács Bálint, 2. Merics Márton, 3. Takács Tamás, lány: 1. Török Dominika, 2. Schweitzer
Laura, 3. Borhy Anna; 1997-2000 között született fiú:
1. Bayer Krisztián, 2. Buzás Péter, 3. Katona Bálint és
Scheich Richárd, lány: 1. Prigli Barbara, 2. Künsztler
Dóra, 3. Turlui Kincső Krisztina; 1996 előtt született
fiú: 1. Kőszegi Krisztosz, 2. Sárközi Gergely, 3. Szabó
Tamás, lány: Kőberling Bea, 2. Schmidt Andrea, 3.
Schnell Bettina. ) Az indulók között kisorsolt kerékpárt Brand Réka nyerte.
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Húsz családi-baráti társaság, mintegy ötszáz fővel
telepedett ki főzni, a legtöbb bográcsban babgulyás
készült de a sült húsok is népszerűek voltak. Egész nap
a Siklósról érkezett Mocorgó Játszóház készségfejlesztő, táblás játékokkal, ördöglakatokkal biztosított remek szórakozást kicsiknek és nagyoknak, és ugyancsak népszerű volt a “Apameghajtású” körhinta is.
(Némely játék olyan tetszést aratott, hogy még az elpakolás perceit is kihasználta az apró nép.:))
Délután az Eurodance Táncstúdió táncosai voltak az
első fellépők. Őket a Szivárvány Német Nemzetiségi
Óvoda Vár utcai Mackó csoportja , majd a Fordan
Táncklub pécsváradi csoportjai követték. Az elmaradhatatlan Pécsváradi Big Band koncert ezúttal a megszokottnál korábban kezdődött, mivel estére két sztárvendég – Rekop György és Lorán Barnabás – érkezett.
***
Május 12- én Pekingben mérkőztek a Pécsváradi Spartacus Thai bokszolói.
Ugyan vereséget szenvedtek, de nagyon jól helytálltak a kínai sportolók ellen. Blazsekovics Ferenc edző
elégedett a teljesítményükkel. „A kínaiak nagyon kor-

rektül vendégül láttak minket. Minden költséget álltak, kivéve a reptérre való fel és leutazást, amiben Zádori János polgármester úr segített a csapatnak. Amit
ezúton is szeretnénk megköszönni!” Blazsekovics Ferenc kint tárgyalt a tajvani delegációval egy esetleges
Tajpeji mérkőzésről is . Így sportolóink már Ázsiába is
elviszik kis városunk hírnevét!
***
Informális önkormányzati ülést tartott Pécsvárad Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Hosszúhetény Önkormányzatának Képviselőtestületével. A
pécsváradi vár Asztrik Apát termében lebonyolított
jó hangulatú találkozón, több közös projekt ötlete
felmerült. Zádori János, Pécsvárad Város polgármestere a millenniumi rendezvényekben való együttműködést, az orvosi ügyelet problémáját vetette fel.
Csörnyei László, hosszúhetényi polgármester a turisztikai attrakciók és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket hangsúlyozta. Felmerült a Pécsről térségünkbe vezető kerékpáros út kivitelezésének témája,
a Zengő csúcsán található kilátó és a pályázatokban
való részvétel.

Egy hét játék, egy hét móka!
Érdekel a PIFO munkája? Szeretnél játékok segítségével tovább tanulni és
megismerni önmagad? Szeretnéd magad képviselni és, hogy el tudd mondani
a véleményed? Akkor itt a helyed! Az
egy hét alatt játékos feladatokkal, megtudhatod, hogy miről is szól az ifjúsági
önkormányzat és megtanulhatod elmondani a véleményed!
Helyszín: Pécsváradi Ifjúsági Tábor
(Dombay-tónál)
Korosztály:13-20 év között
Időpont: augusztus 10-14.
Részvételi díj 3.000 forint/fő
További információ a 0620-2798694-es telefonszámon vagy az info@a.pifo.hu email címen!
Jelentkezni a táborra a Fülep Lajos Művelődési Központ 2-es irodájában lehet

ADOMÁNYBOLT

Köszönjük mindazok segítségét, akik adományaikkal, munkaerejükkel vagy bármely más módon segítik
boltunk működését.
Továbbra is várjuk felajánlásaikat, vásárlásaikat a Művelődési Központban lévő boltunkban.
Család és Közösség Alapítvány
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Pécsváradi II. Béla Középiskola
SZAKMAI BEISKOLÁZÁSA
a 2015/2016-os tanévre
Várjuk a jelentkezőket a
– pék, – cukrász, – húsipari termékgyártó
3 éves, nappali tagozatos képzésre.
Feltétel: eü. alkalmasság.
Gyakorlóhelyet az iskola ajánl.
Érdeklődni: a középiskolában, vagy a
(72) 465-030-as telefonszámon

Tisztelt pécsváradi és környékbeli polgárok!
Az OGYÉI Tisztifőgyógyszrészi Főosztályának
2015. május 19-én kelt határozata szerint
2015. június 1. napjától a pécsváradi gyógyszertárak
ügyeleti és készenléti rendje
az alábbiak szerint módosul:
Hétköznapokon zárás után:
TELEFONOS KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT 16:30 - 20:00
óráig
(tel: 20-591 0812)
Szombaton és vasárnap, valamint ünnepnapokon:
ÜGYELET 9:00 - 12:00 óráig
(ilyenkor csengessen a gyógyszertárnál!) Beck András
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Szent István Napok a Pécsváradi Várban programelőzetes
Július
17-18. péntek-szombat, sportpálya
XV. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál
31. péntek, vár
Koncert az Europa Cantaton résztvevő kórussal
Augusztus
2. vasárnap, vár
A Vár napja –Vissza a középkorba
Egész napos színes rendezvény
3-7. hétfő-péntek, vár, művelődési központ
MOSzT legyen Pécsváradon!
(részletes programja külön)
8. szombat, Dombay -tó
Dombay Sound – könnyűzenei fesztivál
11. kedd 17 óra, vár
„Magyar szentek és boldogok- a Magyar Posta Zrt.
bélyegkisívének ünnepélyes forgalomba bocsátása
18 óra Középkori magyar várak – maketteken, tablókon
kiállítás-megnyitó
15. szombat 10 óra, Nagyboldogasszony-templom
Ünnepi szentmise - közreműködik: Fülöp Judit
és Sárkány Kázmér operaénekesek,
orgonál: Gyöngyösi István
15. szombat, Szentháromság tér
17.00 óra Német nemzetiségi mulatság
Fellépnek helyi német nemzetiségi csoportok
20.00 óra Utcabál
(esőhelyszín: művelődési központ)
15. péntek 16 óra, vár
A legfrissebb feltárások eredményei pécsváradi várban –
konferencia
előadók: Kőfalvy Tamás (SZTE), Kiss Gergely (PTE),
Csóka Gáspár bencés, Bodó Balázs (KÖH)
16. vasárnap 19 óra, vár
Boldog Asztrik küldetése - Pécsváradi Várszínház 2001-es
előadásán készült felvétel vetítése és találkozó a Pécsváradi
Várszínház első előadásának szereplőivel, szervezőivel
In memoriam Szakácsi Sándor

MOSZT! Versenyprogram
Augusztus 3., Hadart művészeti Társulás
Dan Goggin: 		
Apácák
Mária Regina nővér.
Voith Ági
Mária Roberta nővér: Zakariás Éva
Mária amnézia nővér: Mérai Katalin
Mária Huberta nővér: Vándor Éva / Csarnói Zsuzsanna
Mária Lea nővér:
Laurinyecz Réka
Rendező: 		
Kökényessy Ági
Augusztus 4., Vidám Színpad
Alfonso Paso: Ön is lehet gyilkos! (Krimi komédia)
Szereplők:
Simon: 		
Böröndi Tamás,
Enrique:
Straub Dezső,
Isabella:
Szőlőskei Timea,
Caballo:
Várkonyi András,
Fernandez:
Szokol Péter
Julio: 		
Straub Péter,
Margarita:
Nyertes Zsuzsa/Götz Anna
Rendező:
Straub Dezső
Augusztus 5., William Shakespeare műve és Nádasdy
Ádám fordítása alapján: Makrancos Kata
Baptista, padovai nemes ember: Dózsa László
Katalin, a lánya: 			
Détár Enikő
Bianca, a lánya: 			
Fonyó Barbara
Petruchio: 			
Egyházi Géza
Lucentio (Cambio): 		
György-Rózsa Sándor
Hortensio, kérő: 			
Derzsi György
Gremio, kérő:			
Széplaky Géza
Özvegyasszony: 			
Ambrus Rita
Mesélő:				
Meskó Tímea
Padovai nemes emberek, asszonyok, táncosok
Írta és rendezte: 			
Meskó Zsolt
Zeneszerző: 			
Czomba Imre
Augusztus 6., Körúti Színház
Tabi László: Spanyolul tudni kell

Szereplők:
Viola: 		
Vándor Éva
Diego:
		
Pusztaszeri Kornél
19. szerda, vár 17.00 óra
Amadeo:
Tahi- Tóth László
Ünnepi önkormányzati ülés
Margó:
		
Placskó Emese
A Pécsváradi Női Kamarakórus közreműködésével
Pablo: 		
Oroszi Tamás
20. csütörtök, vár
Zapata:		
Lipták Péter
Galambos Zoltán
10.00 óra Püspöki szentmise a gótikus templom romjai Rendezte:
között és megyei koszorúzási ünnepség
Augusztus 7., Díjátadó Gála
15.00 óra, Szentháromság tér
Konferál: Galambos Zoltán, Beleznay Endre, a műsorban
Népünnepély, utcabál
elhangzanak musical és operett slágerek a versenyprogram
művészeinek előadásában.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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11. NÉMET TÁBOR A DOMBAY-TÓNÁL
2015. június 29.- július 3.

Pécsváradi Hírmondó
Pécsvárad Város
Önkormányzatának lapja

A hagyományos játékos feladatok, kirándulás és sok móka
közepette elkészítjük saját híradónkat

„Unser Unser Bildschirm”

Megjelenik negyedévente,
1500 példányban.

címmel, melyet a táborzárón le is vetítünk.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata

Részvételi díj: 13 000 Ft

Szerkesztő: Bognár Gyöngyvér

(szállás, a napi négyszeri étkezés, minden program)

3-8. osztályos tanulók jelentkezését várjuk.
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet az iskolában.
A táborzáróra (július 4. péntek, 16 óra) szeretettel várunk mindenkit,
aki akár csak egyszer is részt vett német táborban: hozzátok el a
fényképeiteket, az emléktárgyaitokat, az élményeiteket!

E-mail:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com
Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com
+36-72/465-123
Fülep Lajos Művelődési Központ,
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Tel./fax: +36-72/465-123,
E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu
Tördelésszerkesztés
és nyomdai munkálatok:
V-TESA Bt., Pécsvárad

A fotók az 5. Német Táborban készültek 2008-ban.
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