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Gyümölcsfeldolgozó üzemet adtak át Pécsváradon

Május 5-én a volt TSZ székházban ünnepélyes keretek között adták át a Mecsek-Drog Kft. új üzemét. A vállalkozás
használaton kívüli épületének átfogó felújításával élelmiszerüzem kialakítására került sor. A Kft. az épület átalakítására, gépbeszerzésre a 78,8 millió forintos bekerülési költség felét kitevő 39,4 millió Ft vissza nem térítendő Európai
Uniós és hazai költségvetési támogatást nyert el a Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági termékek értéknövelése
és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban”
tárgyú pályázaton.
A megnyitón Kakas Sándor ügyvezető ismertette a beruházás létrejöttének körülményeit, és röviden vázolta céljaikat. Kiemelte, hogy a fejlesztés tervezéskor fi
 gyelembe

(folytatás a 3. oldalon)

Trianon emlékművet avattunk Pécsváradon
„Ma, amikor Francia honban templomokat rombolnak le, Németországban pedig a mecseteket építik, a magyarok bíznak Istenükben, és magukban. Nem adjuk fel a keresztény hitünket.
Amíg ők rombolnak mi építünk. Ez a mi üzenetünk a világnak,
és ez az üzenetünk minden magyarnak, bárhol is él a földön.”
Magyarország Himnusza után ezekkel a szavakkal kezdtük
rendhagyó műsorunkat június 4-én. Végre eljött az, amire már
nagyon sokan vártunk, felavathattuk városunk Trianon-emlékművét. Hosszú hónapok rengeteg munkája előzte meg ezt a
napot. Pécsváradon régóta „szó volt arról”, elöljáróink és sok
pécsváradi évek óta szerette volna, hogy mi is állítsunk emléket
az 1920. június 4-én (illetve azt megelőzően) történteknek.
2017-ben megalakult a helyi Trianon-emlékbizottság, melynek elnökeként tagjainkkal, és külső segítőinkkel rögtön belevetettük magunkat a munkába, melyben részt vett, és azóta is
részt vesz Zádori János polgármester, képviselőtestületünk ös�szes tagja, Friesz Péter tanár úr és Bayerné Sipos Mónika.

Abban a kezdetektől egyetértettünk, hogy első feladatunk egy
emlékmű megálmodása, majd megvalósítása kell, hogy legyen.
Rengeteg, több órán át tartó ötletelés, egyeztetés után Fűri Ferenc állt elő azzal a gondolattal, hogy gondoljuk tovább a Bencsik
István szobrászművész által készített, városunknak adományozott
Turul- szobrunkat. Teljes egyetértésben felhatalmaztuk arra, hogy
felkeresse művész úr hozzátartozóit, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy Trianon-emlékműként elfoglalhassa méltó helyét az alkotás.
Az események ezután felgyorsultak, hiszen Bareith József
kőfaragó elkezdte felújítani, illetve felirattal díszíteni a szobrot,
nekünk „már csak” a helyét kellett megtalálni, illetve az avató
műsort kitalálni, menetrendjét megalkotni.
Úgy döntöttünk, szakítunk a hagyományokkal, és nem egy
szokványos avatót, illetve megemlékezést rendezünk, és a köszöntő beszéd, illetve az általános iskolások műsora mellett, illetve annak megkoronázásaként az összes elszakított területről
hívunk vendégeket. Így jutottunk el Erdélyben Ambrus Laci
bácsihoz, Délvidéken Simon Lajoshoz és Hoffer Józsefnéhez,
Felvidéken Duba Gizikéhez, és Kárpátalján Dupka Györgyhöz.
Úgy gondolom, nagyon jó döntés volt, hogy ezt a rendhagyó
elemet belevettük, hiszen (bár emiatt másfél órásra duzzadt a
műsoridő) igazán színvonalas, megindító, és a megszemélyesítés miatt különleges délutánban lehetett részünk. Mindannyian
személyes élményeket, illetve mesélések alapján megtapasztalt
megható információkat adtak át nekünk, ezúton is köszönjük
nekik, hogy velünk voltak.
Friesz Péter segítségével az is megtudhatta, mégis miről szól
„Trianon”, aki eddig nem érezte magáénak, aki nem igazán értette, miről is beszél Karinthy Frigyes, amikor azt írja: „Magyar
az, akinek fáj Trianon”. Iskolásaink Oszbach Rita és Friesz Péter
felkészítésével megint kedves műsort adtak elő.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1.oldalról)

Trianon emlékművet avattunk
Pécsváradon

A szobor leleplezésében közreműködött
Zádori János polgármester és Bencsik
Bálint, melyet azután Antal Géza római
katolikus címzetes apát, és Kis László református lelkipásztor áldott meg egy szép
szertartás keretén belül.
A tapsból és az elismerő morajlásból,
valamint a műsor végén a rengeteg szoborral fényképezkedőből pedig arra következtettünk, hogy jól sikerült az újragondolt alkotás.

Bár látszólag nem illik ide, de én örülök is.
Örülök azért, mert megadatott nekünk,
hogy emlékezhetünk. Volt ugyanis több
olyan időszaka a történelemnek, amikor
ezt nem tehették meg elődeink. Például egy
Erdélyi honfitársunk, miután 1920-ban kiírta magából bánatát, felakasztották érte.
Kárpáti Piroska székely tanítónőről van szó.
És örülök amiatt is, mert számomra ismét kiderült, az összefogás, a közösség ereje, és az önzetlen munka, az együttműködés bármire képes. Bizonyíték számomra
az elmúlt néhány hónap rengeteg eseménye, kezdve az adventi rendezvénysorozattal, majd annak köszönhetően „folytatásként” a gyereknappal, melyet az adventkor
befolyt összegekből finanszíroztunk, és
most pedig a Trianon-emlékmű avatás egy
újabb ékes bizonyítéka annak, hogy együtt
bármire képesek vagyunk.
Lehetetlen mindenkinek megköszönni
a rengeteg biztatást, jó szót, segítséget,
amelyet az előkészületek és a műsor után
is kaptunk, de néhányat mégis kiemelek:
Zádori János polgármester
Pécsvárad Város Önkormányzata, alpolgármestere és képviselőtestülete
Wagner József és a Pécsváradi Városi
Fúvószenekar
a Trianon bizottság tagjai és segítői
Bognár Gyöngyvér

A Nemzetgyűlés 52. 1920. június 4-i ülésén az alábbiak hangzottak el:
„Minden igazságtalanság, követtessék az el egyeseken vagy nemzeteken,
megbosszulja magát, és minden igazságtalanságnak megvan az a mélységes
megtorlása, hogy belőle a jónak bőséges
forrása fakad. Bízzunk e gyásznapon az
isteni Gondviselésben, bízzunk nemzetünk szívósságában, amely egy évezreden át Európa védpajzsa volt. Bízzunk
népünk sok jó tulajdonságaiban és bízzunk végre saját erőnkben, melyet kitartó munkával fejlesztve, igazolni fogjuk
ama régi közmondást: Ne bántsd a magyart! A tőlünk elszakított országrészeknek pedig azt üzenjük: ezerévi együttlét
után válnunk kell, de nem örökre! E
pillanattól kezdve minden gondolatunk,
éjjel-nappal minden szívdobbanásunk
arra fog irányulni, hogy régi dicsőségben, régi nagyságban egyesülhessünk
velük. És mikor őket a búcsúnál még
egyszer szívünkhöz szorítjuk, szíveink
úgy egybeforrnak, hogy azokat semmi
ármány, semmiféle erőszak, semmi hatalom elválasztani nem tudja.”
Andrics Aliz
képviselő, a Trianon-emlékbizottság elnöke
(fotók: Kótsch Petra)

Friesz Péter történelem tanár ünnepi beszéde, amely 2018. június 4-én hangzott el az emlékmű avatáson
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! És kedves gyerekek!
2010-ben a Magyar Országgyűlés úgy
döntött, hogy a mai napot a „Nemzeti Ös�szetartozás Napjá”-nak fogja elkeresztelni, így
fogják ezt napot nevezni. Én úgy gondolom,
hogy ezzel a névválasztással jól döntött, mert
lehetnek nagypolitikai érdekek, lehetnek a
szomszédos országoknak különböző kérései
illetve külpolitikai támadások, de ami ezer éve
alatt kialakult, ami ezer év alatt összenőtt, ami
ezer év alatt egy egységet képezett, azt egy békeszerződés nem fogja tudni megváltoztatni.
Egy hasonlattal élve: ha én tavasszal kimegyek a kertbe, és akárhogy visszavágom a fát,
megmetszem, az attól még ki fog hajtani, mert
a gyökere és törzse szilárdan áll továbbra is.
De tulajdonképpen mit történt 1920. június 4-én.
Ekkor írták alá a Trianoni békediktátumot.
Kedves gyerekek és nagyon sok felnőtt
is – még szerintem- még nagyon sok helyen
úgy olvasta, hogy békeszerződés. Én, ha egy
szerződésről beszélek, akkor azt úgy tudom
elképzelni, hogy mind a két fél egyenlő módon képviseltetik abban szerződésben. Nos,
ez 98 évvel ezelőtt nem így történt. Hanem a
magyar félnek ezt a szerződést vagy diktátumot alá kellett írnia.
De, hogy jutottunk el idáig.

1918 őszén véget ért az I. Világháború,
mely rengeteg halálos áldozatot szedett, és
kb. több mint egy év telt el, míg Magyarország
küldöttsége egyáltalán elmehetett a békekonferenciára. És hiába az a több ezer, tízezer
oldalnyi dokumentum, amivel próbáltuk akkoriban bizonyítani, hogy hol kellene ezeket
a határokat meghúzni, ezeket sajnos lesöpörték az asztalról. Így békeküldöttségnek haza
kellet térnie és 1920. június 4-én 16 óra 32
perckor a Párizs melletti Nagy-Trianon palotában a magyar kormányküldöttség két tagja
aláírta a gyalázatos békediktátumot.
Mit tartalmazott ez?
Az általános iskolásokkal már beszéltünk
erről délelőtt, de akkor megismételném még
egyszer szavaimat.
A királyi Magyarország területeinek több
mint 2/3-át elvesztette, több mint 3 millió
magyar rekedt a határon túl. Voltak olyan
települések, amelyeket egyszerűen kettévágtak, említhetném itt Komáromot vagy
Nagylakot például. Fel lehet sorolni az ipari, a mezőgazdasági, a szellemi és kulturális
veszteségeinket, amelyek szintén a határon
túl rekedek. Lehet, hogy órákig itt állnánk
és sorolhatnánk a veszteségeket, én azonban most egy kicsit a jövőbe is tekintek,
mert ez a nap nem egy ünnepnap, hanem
egy emléknap. És hogy hogyan tudunk is

emlékezni, erre egy nagyon jó példa Pécsvárad Városa. És a fiataloknak is a figyelmébe
ajánlom, én büszke vagyok arra, hogy olyan
településen élek, ahol gondolnak ilyenre is
és nem csak június 4-én élik át ezt az érzést
és ezt a tudatot. Erre nagyon jó példa a mögöttem álló szobor. És kiváló példája ennek
a mindennap átélt a Nemzeti Összetartozás
Napjának az is, hogy egy olyan településen
élünk, amelynek vannak a határon túli területekről testvérvárosi kapcsolatai, vannak
baráti kapcsolati, működik a településen egy
olyan civil szervezet, amely külön a határon
túli magyarok életével és kapcsolataival foglalkozik.
Én úgy gondolom, ha ezt tovább így folytatjuk, akkor az általam említett hasonlatból
kiindulva ez a fa tovább fog hajtani és ezek a
gyökerek nem fognak elszáradni.
Ezek a gondolatok fognak most ismét
előjönni a mögöttem álló gyermekek, a
pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola diákönkormányzatának műsorában. Úgyhogy átadnám a gyermekeknek a szót.
Köszönöm Képviselő asszonynak, Polgármester Úrnak és a Trianon Bizottságnak,
hogy lehetőséget nyújtott számomra, hogy
ezeket a gondolatokat elmondjam. Köszönöm a figyelmüket.
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(folytatás az 1.oldalról)

Gyümölcsfeldolgozó üzemet adtak át Pécsváradon
vették a települési és bencés „örökséget”, a szerzetesek
gyógynövényekből készített párlatok, kenőcsök használatával végezett gyógyító és öngyógyító tevékenységét.
Az átadott üzemmel a vállalkozás a piaci szegmensben
hiánypótló produktumokat tud előállítani. Zádori János,
Pécsvárad Város polgármestere örömének adott hangot,
hogy a városban vállalkozásfejlesztés valósult meg és új
munkahelyek jöttek létre.
A fejlesztés célja volt, hogy a vállalkozás a teakészítésen
túl új piaci szegmensben: a gyümölcsfeldolgozásban is részt
tudjon venni. A fejlesztés eredményeként a meglévő márkához kapcsolódóan új termékekkel (frissen préselt 100%os zöldség– és gyümölcslé, aszalt gyümölcsök, lekvárok,
gyógypálinka, gyógynövény alapú likőrök) jelenjenek meg
a piacon. A beruházással egy eddig hasznosítatlan épületet
újítottak fel és alakítottak át feldolgozó üzemmé, valamint
aszaló berendezést szereztek be a tavalyi év végéig. A fejlesztéssel bővül termékeik kínálata, biztosítani tudják meglevő munkahelyeik megtartását, emellett magas biológiai
értékű élelmiszereket tudnak előállítani.
A komplett gyümölcs és zöldséglé feldolgozó gépsorral,
az aszalógéppel, az aromatornyos 200 és 400 literes lepárló
gépekkel ebben az évben csak lakossági bérgyártást folytatnak.

A településünkön jól ismert családi vállalkozás 1995. óta
kiváló minőségű gyógytea keverékek, mono- és gyümölcsteák előállításával, forgalmazásával foglalkozik, Mecsek Tea
néven. Az alapításkori 7 teából álló termékpalettát bővítve,
mára 99 terméket forgalmaznak hazai és külföldi piacokon.
A Mecsek-Drog Kft. vezetőinek mindig fontos volt Pécsvárad hagyományainak ápolása, valamint az egészséges életmód. A család más vállalkozásában gyógynövényes szappanok előállítása történik. Fontos számukra az épített környezet megóvása. Az átadott üzem utcai épületének homlokzatát önerőből az 1930-40-es évek stílusában állítják vissza.
A projektről készült további fényképeket a http://
mecsektea.hu oldalon tekinthetnek meg.

Tisztelt Pécsváradi Polgárok!
Az elmúlt időszakban nem jelentkeztem a Hírmondó hasábjain,
de talán nem is kell minden kiadásban terhelnem Önöket a város ügyes-bajos dolgaival.
Most azonban, úgy gondoltam pár mondatot intéznék Pécsvárad lakosságához. Nem egyszerű elkezdeni, mert viszonylag
sok dologról kellene szólnom. Kezdjük hát, nem is igazán időrendi sorrendben.
Tűzgyújtás: Sajnálom, hogy sokan a mai napig nincsenek
tisztában azzal, hogy hogy is szól a rendeletünk, kire és mire
vonatkozik. Csak röviden, tavasszal és ősszel van lehetőség elégetni a keletkezett szerves kerti, fás szárú hulladékot. Megjegyezném, hogy a falevél nem tartozik ebbe a körbe. Az égetés
napja a kijelölt heteken a csütörtök. Az égetést az országos tűzgyújtási rendeletben foglalt feltételek szerint lehet megvalósítani. A város rendelete, csak belterületre vonatkozik, a külterületi
részekre országos szabályozás ad lehetőséget. Persze szeretném
elmondani, hogy az emberi oldalnak mindkét esetben nagy szerepe van, ezért kérem Önöket legyünk figyelmesek embertársainkra is, és úgy alakítsuk ki az égetés helyét és idejét.
Fűnyírás: Rendeletünk értelmében, városunk városüzemeltetési osztálya a lecsökkent munkaerő miatt csak a kijelölt, elsősorban főbb utak mentén és tereinken végez fűnyírást. A rendelet kimondja, hogy minden lakos telekhatára és a telek előtt futó közút
közötti sávot köteles nyírni és rendben tartani. Természetesen, ha
ebben a sávban árok húzódik, úgy arra is vonatkozik a kötelezettség. Ez alól, csak abban az esetben van felmentés, ha az érintett
szakasz az önkormányzat által átvállalt szakaszok közé tartozik.
Közterület: Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy a
magántulajdonban lévő telkeken kívül eső terület közterület.

Ezen terület felett az önkormányzat rendelkezik, ott bármilyen
munka csak önkormányzati engedéllyel történhet. Kiemelném
a fák, bokrok, cserjék telepítését. Ebben az esetben külön engedélyre van szükség, önhatalmúan ilyen munka nem végezhető.
Pár gondolat a város pénzügyi és gazdasági helyzetéről. Jelenleg ezen a területen problémát nem látok, úgy vélem tartható
a 2019-es évre tervezett adósságmentes állapot elérése. Természetesen rengeteg munka vár még ránk, de ezen a téren a képviselőtestület és jómagam is elkötelezettek vagyunk.
Pályázatok: Jelenleg három projekt zajlik, az egyik a vár felújítás, a másik az egészségügyi centrum új blokkja, a harmadik
az önkormányzati épület energetikai korszerűsítése. A többi pályázatunk előkészítés és tervezés alatt áll.
Hulladékkezelés: Felhívnám minden pécsváradi lakos figyelmét, hogy a Dombay-tó hulladékszigetei be lettek kamerázva, az
első felvételek értékelése folyamatban van, ezek után kerülnek feljelentésre a tetten értek. Szeretném Önöket arra kérni, hogy mindenki próbáljon környezettudatosan bánni keletkezett hulladékával, ne helyezze el azt nem kijelölt helyen, nem megfelelő módon.
Sport: Engedjék meg, hogy gratuláljak a pécsváradi sportolók
eredményeihez. Úgy vélem Pécsvárad történetében a legjobb
eredményeket sikerült elérnünk az elmúlt idényben. Felnőtt
megye első osztály: aranyérem; U-15 aranyérem; U-16: aranyérem, IFI: 4. helyezés; Diákolimpia: 1 helyezése, öregfiúk: ezüstérem. Csak így tovább.
Végezetül engedjék meg, hogy minden pécsváradi polgárnak,
külön a diákoknak és tanároknak, kellemes nyarat, örömteli pihenést kívánjak.
Zádori János polgármester
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Megkezdte működését a Zengő Praxisközösség!

Az EFOP-1.8.2-17 Egészségügyi alapellátás fejlesztése a Pécsváradi Járásban című projekt keretében megkezdődött a munka a
Zengő Praxisközösségben.

A praxisközösség a két éves működési időszaka alatt Pécsváradon, Geresdlakon és részben a többi községben elérhetővé
teszi az alábbi programokat:
– Prevenciós szemléletű szakrendelések az ellátási területen
– Életmód tanácsadás
– Dietetikai tanácsadás (dietetikussal)
– Mozgásterápia (gyógytornásszal)
– Egészségnapok (kihelyezve a településekre, esetleg egybekötve a településeken már szokásos rendezvényekkel, falunapokkal)
– Ismeretterjesztő, egészségfejlesztő előadások
– Kampányszűrések szervezése (vastagbéldaganat szűrés és
nőgyógyászati szűrés)

– Beteg- klubok létrehozása (adott betegség hatékony kezelésével kapcsolatos információk átadása, betegség szinten tartásának elősegítése érdekében tanácsadás, előadás, saját tapasztalatok megosztása)
– Baba-mama klub (tanácsadás, ismeretek bővítése, felmerülő gyermekgondozási problémák megoldásának elősegítése)
– Alkohol, dohányzás, drogprevenció (segítő csoportok kialakítása)
– Elhízás, cukorbetegség megelőzése gyermekek körében
– Szív-és érrendszeri betegségek megelőzése
Mindezen programok és szolgáltatások átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, megnövekedjen az egészségben eltöltött évek száma, a lakosság egészségtudatossága
fejlődjön, és adott terápiás lehetőségek könnyebben elérhetővé
váljanak.
A praxisközösség munkatársai a zengővárkonyi falunap alkalmával már megmegtartották első programjukat, ahol az
egészségnap keretében állapotfelméréssel, tanácsadással, egészséges étel kóstolókkal várták a látogatókat. A program felkeltette a lakosság érdeklődését, sokan és szívesen vettek részt benne,
reméljük az elkövetkező programok
is ilyen népszerűek és sikeresek lesznek. A továbbiakban több településen is
megvalósul majd hasonló rendezvény.
További információért forduljanak háziorvosukhoz!

FELVIDÉKIEK NAPJA
A hagyományokhoz híven, május harmadik szombatján a pécsváradi Felvidékiek
Klubja megemlékezést tartott a felvidéki
kitelepítések 71. évfordulójára emlékezve.
A program az Európa téren, a Felvidéki
Emlékkőnél kezdődött, ahol Farkas Béla
tárogató muzsikáját követően Fűri Ferenc,
a klub elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Ünnepi beszédet mondott Kárpáti Árpád,
a Nemzeti Művelődési Intézet igazgatója (4. generációs felvidéki leszármazott),
aki emlékezett a szülőföldjükről elűzöttekre, hangsúlyozva az emlékezés, a hagyományok és a kultúra átadásának fontosságát az egymást követő nemzedékek
életében.
Megható, saját versét szavalt el Sinkó
Szilárd és felesége lánycsóki házaspár, majd
a jelenlévők a megemlékezés koszorúit helyezték el az emlékkőnél.
Ezt követően az érdeklődők megtekinthették
a tavaly szeptemberben nyílt Felvidéki Emlékszobát (Dózsa Gy. u. 4).
Dr. László Péter író Fehérlaposok c.
könyvének dedikálással egybekötött bemutatójával folytatódott a program a művelődési központ színháztermében.

A közös vacsorát követően Szabó Jánosné, Fűri Gizi felolvasta a 20 évvel ezelőtti
alapító tagok névsorát és saját készítésű
tortájával köszöntötte az idén 20 éves Felvidékiek Klubját.
Az est kellemes beszélgetésekkel, visszaemlékezésekkel zárult.
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A Pécsváradi Zeneiskola növendéke
az ország legjobbja

Tóka Domos korcsoportjában I. helyezést ért el Kiskunfélegyházán a XII. Országos Mélyrézfúvós Versenyen. A Kodolányi
János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenésze a pécsi előválogatón csoportjából egyedüliként került az országos döntőbe. Gratulálunk a fiatal tubásnak,
felkészítő tanárának, Wagner Józsefnek és zongorakísérőjének, Timkó János Pálnak a kiváló eredményhez. További sikeres felkészülést és sok sikert kívánunk.
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Tündérkönyvtáros
A 89. Ünnepi Könyvhét talán csak a keveseket hozott izgalomba
Pécsváradon, bármilyen gazdag programot is kínált Budapesten. Mégis akadt néhány figyelmes olvasó, aki felfigyelt Bosnyák Viktória és a Kolibri Kiadó kezdeményezésre.
Bősz Patrícia iskolai könyvtárosként elkötelezetten próbálja
kis olvasóit a rendszeres olvasásra szoktatni, megmutatni nekik
a könyvek varázserejét. Ötletei, programjai nemcsak a gyerekek könyv-szeretetét segíti elő, hanem gazdagítják az általános
iskola és Pécsvárad kulturális életét. Hűséges olvasói felterjesztésére Patti „tündérkönyvtáros” címet nyert. Gratulálunk az elismeréshez egyben köszönetet mondunk a szemfüles könyvtárlátogatóknak, akik felhívták munkájára a figyelmet.
Az alábbiakban közöljük, a hivatalos indoklást, melyhez csak
annyit fűzünk hozzá. Az Olvasó dicsérete, jelenti a legnagyobb
elismerést.
„A helyzet az, hogy minden iskolai és gyerekkönyvtáros tündér. A tündérek pedig örökké fiatalok és egészségesek. Hogy mitől
találkozunk néhol mégis idősödő, beteg, rosszkedvű könyvtárossal? Ez annak a hatása, hogy a gyerekek nem olvasnak eleget. Szerencsére azonban visszafordítható a folyamat, mert ha több lesz
az olvasó, a könyvtárosok is megfiatalodnak, meggyógyulnak.
A Tündérkönyvtárosok Szövetségét, melynek ajánlása könyveimben is megtalálható, magam találtam ki. Maguk a gyerekek
szavazhatnak arra, hogy az ő könyvtárosuk igazi tündér-e. Akit
pedig beszavaznak ebbe az illusztris társaságba, attól kezdve
részt vehet majd a könyvek ajánlásában, ami nemcsak felelősség, de egyben komoly dicsőség is lesz.»
Bosnyák Viktória

Pécsváradi Zeneiskola – a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége hírei
2018. április 27-én Várnai Ferenc KÓTA-díjas zeneszerzőt köszöntöttük a Pécsváradi Várban a szerző műveiből összeállított
zenés délutánon. Köszönjük a fellépőknek, és a jelenlévőknek,
hogy ünnepivé és emlékezetessé tették számunkra a rendezvényt.
2018. május 23-án örömteli, közös muzsikálásban, megható zenés programban volt része tanítványainknak, szüleiknek,
testvéreiknek, a felkészítő tanároknak és minden jelenlévő érdeklődőnek a Városi Könyvtárban megtartott „Együtt muzsikál
a család” elnevezésű programon. Reméljük, hogy ezzel az eseménnyel, közösen sikerült kedvet teremtenünk sokak számára
a családi muzsikáláshoz és a résztvevők sokáig emlékeznek az
együtt megélt zenés pillanatokra!
Előttünk álló események:
Szeretettel várjuk Évzáró Növendékhangversenyünkre a zeneiskola növendékeit, szüleiket, a hozzátartozókat, iskolánk
pedagógusait, munkatársait és minden kedves érdeklődőt 2018.
június 14-én 17 órára a Fülep Lajos Művelődési Központba.
Még van néhány helyünk a 2018/2019-es tanévben megkezdhető zenetanuláshoz.
Várjuk zeneiskolánkba azokat a kisiskolásokat, akik szeretnének megtanulni, játszani egy hangszeren, szeretnének tagjai
lenni iskola zenekarainknak, kamaraegyütteseinknek, vagy kórusunknak.

Várjuk azokat a diákokat, akik szeretnének bekapcsolódni a
szeptemberben induló harmonika tanszak munkájába. Az induló szakon Umstädter Ervin tanár úr irányításával maximum 6
növendék részvételével tudjuk megkezdeni a munkát.
Van még hely néhány tanuló számára a rézfúvós tanszakon,
mivel Wagner József tanár úr mellett Vida Lóránt tanár úr
szeptemberben tíz tanulóval kezdheti meg a tanítást.
Kérjük azokat a szülőket, akik tervezik gyermekük zenetanulását, hogy keressenek bennünket az iskolában. A tanév hátralévő részében 2018. június 15-éig, munkanapokon 11-18 óra
közötti időpontban biztosítunk lehetőséget a beiratkozásra.
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A Kodolányi János Német Nemzetiségi
Általános Iskola és AMI hírei

Március 23-án a NYELV-ÉSZ anyanyelvi verseny megyei fordulója zajlott le, ahol Lauer Júlia, 2.b osztályos tanuló II. helyezést
ért el.

Március 23-án rendezték meg a Duna-Dráva Nemzeti Park
Pécsi Igazgatóságánál a Magyar Madártani Egyesület szervezésében a Madarak és Fák Napja verseny területi döntőjét. Iskolánkat két csapat képviselte. Az 5.b osztályból: Peck Viola,
Hudvágner Márton és Kanta-Györkő Domonkos. A 7.b osztályból Ruppert Luca, Schmidt Kata és Dorn Máté.
Az 5. osztályosok 5. helyezést értek el a versenyben. Felkészítőjük: Győrffy Zsuzsanna
Március 26-án Mohácson a Muskát Matematika Verseny, ill.
a Brodarics Anyanyelvi Verseny jelentett megmérettetést tanulóink számára. Matematikából Fehér Bulcsú 4. a osztályos tanuló 8., a 4.évfolyamos csapat (Fehér Bulcsú 4.a , Beck Simon
4.b) 5.helyezést ért el. Az anyanyelvi versenyen Apaceller Anna
(4.b) és Ottlakán Zelina (4.c) képviselték tagozatunkat.
A felsősök közül Gál Bianka (8.b ) 4. helyezést, Zsáli Zoé (7.
b) 4. helyezést ért el. Csapatversenyben a 8. évfolyamban Gál
Bianka és Bátai László (8.b) a 3. helyet szerezték meg. Peck
Viola (5.b) szintén negyedik helyezést, Kecskés Karina (6.b)
pedig 7. helyezést ért el.
A tavaszi szünet előtti héten a leendő elsős osztálytanítóink
(Szabó Tamásné Gasteiger Eszter és Szakálosné Panta Dóra)
„Ovisuli” foglalkozásokat tartottak a majdani elsős gyermekeknek.
Március 6.-án szerveztük a területi Szondi József Matematikaversenyt.
Az eredmények:
2. évfolyam
3. évfolyam
I. Sántha Fruzsina 2. b
I. Fullér Petra 3. b
II. Szép Simon 2. b
III. Kömüves Bendegúz 3. b
III. Szabó Ádám 2. b
4. évfolyam
II. Fehér Bulcsú 4. a
Április 13-án tartották meg az Országos Kaán Károly Természet
és Környezetismereti verseny megyei döntőjét a pécsi Mókus
Suli Erdei Iskolában. Iskolánkból két 5.b osztályos tanuló vett
részt a versenyben, Kanta-Györkő Domonkos és Hudvágner
Márton. Mindketten első helyezést értek el az ötödikesek versenyében. Felkészítő: Győrffy Zsuzsanna

Eredmények:
1. évfolyam
I. Lantos Kata 1.b
II. Brém Benett 1.b
III. Bachmayer Panna 1.b

3. évfolyam
I. Fehér Lídia 3.a
II. Varga Kristóf 3.a
III. Marcsik Réka 3.b

2. évfolyam
I. Brandt Olivér 2.b
II. Lauer Júlia 2.b
III. Schneider Jázmin 2.b

4. évfolyam
I. Bachmayer Dalma 4.b
II. Hilmer Tamás 4.b
III. Kiss Péter 4.b

Április 21-én projektnapot tartottunk a felső tagozaton a világkiállítások témájában. A csapatoknak különböző elmés, sportos,
kézügyességes, kommunikációs feladatokat kellett elvégezniük.
Láthatóan nagyon élvezték és remélhetőleg sok új információt
is szereztek a témában.
Április 23-án Figura Ede volt vendégünk a Sulikönyvtárban. A
felsősök számára tartott rendhagyó, zenés irodalomórát.
Április 24-én zajlott intézményünk tanfelügyeleti ellenőrzése.
Köszönjük a megjelent szülőknek, hogy megtisztelték a bizottságot az idejükkel és a véleményükkel!
Május 2-án a „Boldogságprogram” Tehetségkutató Pályázat regionális döntőjén Kopa Dorottya (4.b) 2. helyezést ért el.
Május 8. Körzeti sakkversenyen a következő eredmények születtek:
2. korcsoportban 1. Fehér Szabolcs 3.a
2. Czirok Márton 4.b
3. korcsoportban: 1. Fehér Boglárka 6.a
4. korcsoportban: 2. Zsigrai Ákos 8.b
3. Peck Domokos 7.b
Május 10.-én iskolai ping-pong versenyt rendeztünk. A sport
igen népszerű a gyerekek körében, szerencsére van is lehetőségük, helyük játszani. Az 5.-6. évfolyamon Papp András (6.b), a
7-8. évfolyamon pedig Zsigrai Ákos (8.b) nyert. Kettejük csatáját Ákos nyerte, így ő lett az abszolút győztes.

Április 18-án Geresdlakon a tankerületi magyar szavalóversenyen is szép eredményeket értek el tanulóink. Váradi
Levente (3.b) II. helyezést, Fullér Petra (3.b) különdíjat
hozhatott el.
Április 18-án a Benedek Elek Mesemondó Versenyen két tanuló képviselte iskolánkat: Parcsami Csongor (4.c) és Kopa
Dorottya (4.b), aki különdíjban részesült.
Május hónap főként a rajzpályázatok időszaka volt:”Ausztrália,
Óceánia” című rajzversenyen Dorn Balázs (4.b) különdíjat kapott.
„Kedvenc Sárkányom” címmel városunk hirdetett rajzversenyt, melyre rengeteg szép alkotás érkezett be.

Május 11 –én vendégünk volt Knoch Viktor rövidpályás
gyorskorcsolya olimpiai bajnok. Egy kötetlen beszélgetésben nagyon sok érdekes dolgot mesélt a sportágról, az olimpiáról, és
szimpatikus módon igencsak hasznos tanácsokkal látta el a gyerekeket a tanulásra, sportra vonatkozólag.
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Május 18-án, Budapesten Német Vers,-és Prózamondó Verseny
országos döntőjét rendezték. Iskolánkat Csibi Benett és Brandt
Olivér képviselte, Benett a 11., Olivér a 22. helyezést érte el az
országos listán. Májusban csaknem minden alsó tagozatos osztályunk erdei iskolai foglalkozásokon vehetett részt.
Ebben a hónapban fejeződött be a DADA -Program a 4. a osztály számára.

7

POLGÁRMESTERI FOGADÁS DÍJAZOTTAK
2017/2018-as tanév

1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam

Szondi
József-díj
Kovács Emese
Kádár Balázs
Fullér Petra
Rubint Marcell
Hudvágner
Márton
Kiss Fülöp József
Peck Domokos

8. évfolyam Bátai László

Május 23-án zajlottak az országos kompetenciamérések. Ezen
a napon a negyedikes, hatodikos és nyolcadikos osztályaink kimeneti mérésen adtak számot matematikában és szövegértésben szerzett jártasságukról.
A héten minden osztály év végi tanulmányi kiránduláson
vett részt iskolánkban.

Dr. Péter
Károlyné-díj
Haraszti Balázs
Lauer Júlia
Marcsik Réka
Józsa Réka
Hudvágner
Márton
Kecskés Karina
Schmidt Kata

Bognárné
Auth Mária-díj
Haraszti Balázs
Brandt Olivér
Fullér Petra
Fehér Bulcsú
Váradi Panna

Gál Bianka

Fuller Darina
Anita

Papp András
Ruppert Luca
Paulina

ERDŐSI TIBOR-DÍJ
Magyar: Szakálosné Panta Dóra Dorottya, Szabó Gyöngyi
Matematika: Tolnai Zoltán Lászlóné, Liber Zsuzsanna
Német: Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, Májerné Petz Anna
Június 4-én irodalmi vetélkedőt tartottunk a felsősöknek, Fehér
Klára Bezzeg az én időmben c. regénye alapján.
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából iskolánk adott
műsort a felavatott trianoni emlékmű előtt. Az ünnepségen nagy
számban képviselték magukat a pedagógusok és a diákok is.
Június 8-án megrendezésre került immár hagyományos iskolai
úszóversenyünk, melynek eredményeit a következő számban
ismertetjük.

Május 27-én Budapesten, a Műegyetemen került megrendezésre a Herman Ottó Környezetismereti Verseny döntője, ahol
Kánya Zsombor, 3.b és Józsa Réka 4.b osztályos tanuló képviselte az alsó tagozatot. Felkészítőik: Gungl Lászlóné, Szabó
Tamásné Gasteiger Eszter
A felső tagozatról egy tanuló jutott be az országos döntőbe:
Hudvágner Márton 5.b osztályos tanuló. Marci az előkelő 3.
helyet szerezte meg. Felkészítő: Győrffy Zsuzsanna
Május 28- án Budapesten az országos honismereti versenyen
Zsifkó Luca (7.a ) a 2. helyet szerezte meg.
Május 30-án rendeztük hagyományos „istenes ” versmondó versenyünket. Helyezésekről a következő lapszámban jelentkezünk.
Június 1-jén legeredményesebb tanulóink polgármesteri fogadáson vehettek részt a Művelődési Házban, összesen 58 tanuló
érdemelte ki ezt a lehetőséget az alsó tagozatról.
Itt került sor ünnepélyes keretek között a magyar, német és
matematika tantárgyban kimagasló eredményt elért tanulóink
számára a Dr. Péter Károlyné-, Bognárné Auth Mária- ,és Szondi József- díj.
Ugyanekkor pedagógusainkat is díjazták az Erdősi Tibor-díjjal.

Mint látható, tanulóink a nem kevés tanulás mellett sok időt
szánnak a különböző tanulmányi, sport-, zenei versenyekre való
felkészülésre. Ezúton is gratulálunk minden, bármilyen versenyen elért eredményért tanulóinknak és őket felkészítő pedagógusainknak is köszönjük a munkáját!
Tanévzáró ünnepélyünket és nyolcadikosaink ballagását június 23-án, szombaton tartjuk.
A következő tanévet előreláthatólag 2018. szeptember 3-án
kezdjük, de addig is rengeteg szünidei elfoglaltságot, tábort
lehet választani, legyen az sport, kézműves, hagyományőrző,
nyelvi tábor! De legfőképpen kívánunk minden tanulónknak és
kollégánknak jó pihenést, tartalmas feltöltődést a szünidőre!
Zelk Zoltán: Vakáció
Hova menjünk, milyen tájra?
Hegyre talán vagy pusztára?
Folyópartra vagy erdőre?
Faluszéli zöld mezőre?
Lepkét fogjunk vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak hegyet másszunk?
Akár erdő, akár folyó:
gyönyörű a vakáció!
Bősz Patrícia, Fáth Hedvig
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Eseményekben gazdag időszakot zár a Pécsváradi
Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

Mindkét óvoda nagycsoportosai Nőnap
alkalmából német táncokkal léptek fel
Fazekasbodán a Kultúrház színpadán.
Ezúton szeretnénk megköszönetet mondani Weisz Nándornénak, a Fazekasbodai Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökének, aki mindkét csoport részére
35.000 Ft ajánlott fel. Ezen az összegen
az óvónők egy kirándulást terveztek. A
Gesztenyés úti óvoda Hétszínvirág csoportja Abaligetre, a Vár utcai óvoda német néptánccsoportja pedig a Pécsi Állatkertbe.
Áprilisban zajlottak a beiratkozások.
Az óvodába 34, a bölcsődébe 7 szülő kérte
gyermeke felvételét a 2018/2019-es nevelési évre. Valamennyi bölcsődés és óvodás
korú gyermek felvételt nyert.
Szintén áprilisban került megrendezésre a hagyományos Német Nemzetiségi
projekthét. Ennek keretében mindkét óvodában a házi rétes készítésének fortélyait
sajátíthatták el a gyermekek, amiben Bori

Májusi könyvajánló
Linn Ullmann: A nyugtalanok
Scolar Kiadó, 2016
A szerző- Liv Ullmann és Ingmar
Bergman lánya – nemzetközi hírű irodalomkritikus és családanya, több kötetet
jegyző regényíró. Személyes emlékekből
és dokumentumokból építkezik ebben
a testközeli regényben. Bergman kilenc

néni, Magdi néni és Erzsi néni volt segítségünkre. Nekik külön köszönetet szeretnénk mondani. A projekthét programjai
között szerepelt egy kirándulás is, melynek
úti célja a Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tájház volt, ahol a gondnok bemutatta
a régi idők emlékeit, a régi népmesterségeket (mint a kádár, fazekas, klumpakészítő,
mézesbábos). Egy vidám hangulatú táncházzal zártuk a rendezvénysorozatot.
Ebben a hónapban elektronikai hulladékgyűjtést is szerveztünk. A gyűjtésből
befolyt összeg azalapítványunk számláját
gyarapítja. Köszönjük azoknak, akik ezúton támogatták óvodánkat.
A Gesztenyési óvoda Hétszínvirág és a
Vár utcai óvoda Mackó csoportja a Város
Napján és a Májusfaállításon, a Maifesten is lehetőséget kapott, hogy német és
magyar műsorukkal bekapcsolódjanak a
város kulturális életébe.
A Csigabiga csoport óvodásai az Idősek Otthonában köszöntötték anyák napja alkalmából a város idős polgárait.
Vidám, színes programokat szerveztünk május végén Gyermeknapra. A Vár
utcai óvoda a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület közreműködésével a gyermekek
örömére remek hangulatú Habparty-val
lepte meg az apróságokat ez alkalommal.
A Gesztenyési úti óvoda gyereknapi programját pedig a Pécsváradi Rendőrőrs munkatársai biztosították. Pestiné Rosenberger
Bettina, a Rendőrőrs iskolarendőre jóvoltából egy KRESZ pályán közlekedhettek
járműveikkel a gyerekek. Legnagyobb népszerűsége a rendőrautó kipróbálása volt. A
nap végén mindenkinek jól esett a jégkrém.
Ha tavasz, akkor megkezdődnek a csoportkirándulások. A csoportok jobbnál jobb
programokra látogattak el és élményekkel
telve térhettek haza pl. a székelyszabari Bogyermekének legfiatalabbjaként olyan
közel merészkedhet apja különleges világához, amilyen közel- öt másik nőtől született- egyetlen testvére sem. Arról mesél,
milyen volt felnőni Skandinávia két élvonalbeli művészének gyermekeként, s hogyan szőtte át-meg át életüket apja életfilozófiája késő öregkorában Farö szigetén.
Rendkívüli könnyedséggel, humorral
megírt mű, amely egyszerre sebezhető,

szorkány-tanyára, a Bóbita Bábszínházba,
Planetáriumba, Playmobil kiállításra, fekedi,
nagypalli és a zengővárkonyi játszótérre.
A nagycsoportosok ballagása és a
pizsama-partyja zárja a tanévet, ami
június 15-ig tart. Majd ezt követően a
Gesztenyési úti óvoda várja nyáron a
gyermekeket. Szeptembertől óvodánkból
45 gyermek kezdi meg az iskolát.

elmés, költői, karcos és egyúttal megindítóan gyengéd. A könyvpiacon még öt
könyve látott napvilágot:
Mielőtt elalszol (2000,2016), Kegyelem
(2006), Áldott gyermek (2008,2016), Stella zuhan (2011), Szemem fénye (2016)
A most ismertetett mű állományunk
része, szeretettel ajánljuk, a szerző más
munkái könyvtárközi kölcsönzés útján
hozzáférhetők.
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A csecsemők normál mozgásfejlődése

A babák újszülött kortól egy éves korig nagyon sokat fejlődnek.
Érdekes figyelni, hogy hétről hétre milyen sokat fejlődnek, nőnek, egyre ügyesebbek lesznek. Mi, védőnők mindig megkérdezzük a találkozások során, hogy mit mozog a baba. Ha valamilyen
eltérést észlelünk, jelezzük az anyukának és megoldást keresünk.
Természetesen vannak lustább babák! Ha egy baba 4 hónaposan még nem fordul oldalra, rögtön nem kell még szakemberhez
rohanni. Ő lehet, hogy 2-3 hét múlva már produkálja magát.
Több hónapos lemaradással viszont már gyógytornászhoz vagy
Dévény-módszert alkalmazó szakemberhez érdemes elvinni a
babát. Mi, védőnők segítünk ebben!
A koraszülöttek fejlődése is eltér az időre született babák fejlődésétől.
Fontos, hogy a babának legyen megfelelő mozgástere, ahol
szabadon tud mozogni. Tegyük le a babát a földre egy szivacsra,
hadd forogjon, kússzon-másszon! A baby-komp használatát
nem javaslom!
Akkor nézzük, mit is kell tudnia a babának a különböző életkorokban!
0-2 hónap: szeret a hátán és a hasán is feküdni, ott fejét átfordítja mindkét irányba. Hason először 6 hetesen 45 fokos szögben
megemeli a fejét.

3 hónap: hason fekve szimmetrikus alkartámasz a jellemző.
Fejét a válltól függetlenül is képes fordítani. Ülésbe húzásnál a
fejét megemeli, nem ejti hátra. Kezeit a középvonalban összehozza, nézegeti. A kezébe adott tárgyat megfogja, próbálja a szájához vinni.
4-5 hónap: hason fekvésben könyökét nyújtja, nyitott tenyérrel támaszkodik mellkasát is megemelve. Hátáról az oldalára
fordul. Lábaival játszik. Már nagy mozgástérre van szüksége,
legjobb helye a játszószőnyegen van.
6-7 hónap: Fordul hátról hasra és vissza mindkét irányban.
Függőlegesen tartott gyermek a talaj felé közelítve a lábát leteszi
és rugózni kezd. Játékai után gurul.
8-9 hónap: Ekkor már nagy mozgástérre van szüksége, járókában csak rövid ideig maradjon. Szabályosan kúszik. Négykézlábra áll és „hintázik”. Négykézláb állásban a popsiját magasba
tolja.
10-11 hónap: mászik, felül. Feltérdel, esetleg kapaszkodva
feláll. Kapaszkodás nélkül egyedül rövid ideig áll.
12-18 hónap: erre az életkorra tehető az önálló járás kialakulása, amely beindulása nagy egyéni eltérést mutathat.
Schnell Aranka védőnő

A Városi Könyvtár eseményei

Május 14-én újra meglátogattak bennünket a Gesztenyési úti
óvoda nagycsoportosai. Ez alkalommal a számukra nagy eseményről, a ballagás előkészületeiről beszélgettünk, majd Vadai Adrienn: Örökké óvodás maradok című mesekönyvből
meghallgathatták, hogyan zajlott le a ballagás a mesék óvodájában. Sokan magukra ismerhettek. Útravalóul kapták a
tarisznyába, még Fésűs Éva: A búzaszem című meséjét is. A
három testvér örökségével vándorútra kelt, volt, aki tékozolt,
volt aki gyarapodott. Tanulságos történet, amely a szeretet,
és a jószívűség erejéről szól. Megbeszéltük, hogy a ballagás
nem jelent elválást a könyvtártól és iskolásként újra találkozunk, a könyvtár mindenkit visszavár.
Május 16-án az Olvasókörön Janikovszky Éváról, beszélgettünk, életművéről, gyerek, és ifjúsági könyveiről, sikereiről, tréfás történetiről .
Ajánlataink könnyű, üdítő olvasmányok strandra,
nyári pihenéshez:
• Kathie Ffjord: Ház kilátással
• Rosamunde Pilcher: Kagylókeresők
• Mary Nikols : Lány a tengerparton
• Wilbus Smith: A leopárd sötétben vadászik
• Bernard Cornwell: Az erőd
• Szigeti Jenő: Tihamér a kiskamasz hangya bemutatkozik
• Móricz Zsigmond: A halhatatlanságra vágyó királyfi
A könyvtár nyáron is változatlan nyitva tartással várja olvasóit.
hétfő: 12-18 óráig; kedd: szünnap; szerda: 12-18 óráig
csütörtök: 8,30- 11,30 óráig, (páratlan héten 13-18 óráig is)
péntek: 12-18 óráig; szombat: (páros héten) 8-13 óráig
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PÉCSVÁRADI EGYMI HÍREI

Aranyérmes színjátszók regionális és országos versenyeken
Május 27- én Budapesten, a Duna Palota patinás színpadán
szerepeltek gyermekeink. A „Jobb Veled a Világ!” tehetségkutató fesztivál országos döntőjén, 200 pályázó, országosan 26 fellépő közül első helyezést értünk el. Fődíjként 200.000 Ft értékben teljesítik az álmunkat. A „Boldogságóra” csapata a színjátszó
szakkör kellékeihez, új eszközök vásárlásához járul hozzá.

Május 2-án Siklóson, a nyugat- dél dunántúli regionális döntőn a „Tűztánc” produkciónkkal jutottunk tovább. Ép értelmű
gyerekek közötti versenyen csak a pécsváradi színjátszókat találták alkalmasnak arra, hogy képviseljék a régiót a fővárosban.
Felkészítő pedagógusok: Mesterné Magyar Andrea és Bayer
Zoltánné.
Márciusban is képviseltük intézményünket a Kaposvári
EGYMI- ben rendezett KI MIT TUD- on. A „Tűztánc” produkció,
Miskovity Sándor „Népdalcsokor” válogatása és a 11. csoportos
lányok színjátéka aranyérmesként jutott be az országos döntőbe,
amelyet a Kiskőrösi EGYMI- ben rendeztek meg. Itt állították ki
Szávics Szilárd alkotását is „Hogyan óvjuk meg a Földet?” címmel, amely 2. helyezést ért el. A táncos produkció bronzérmet, a
népdal előadás ezüstérmet, a Kosztolányi „Csoda” című előadásRokaly Kinga-Komjáti Adél- Tóth Evelin és Heilmann Klaudia
bravúros játéka- megosztott első helyezést ért el.
E darabbal május 12-én, az Alapfokú Művészetoktatási Iskolák Színjátszó Versenyén is a Schneider Lajos AMI rendezésében, a négy diáklány kiemelt arany minősítést ért el. A szerep
megformálásáért a szereplők egyéni különdíjban részesültek.
Felkészítő szakkörvezető: Mesterné Magyar Andrea.

XLIII. Komplex Tanulmányi Verseny- április 10.
A Komlói EGYMI rendezte meg a megyei válogatót, amelyen
hat csoport között szerezte meg az első helyet és jogot az országos döntőben való részvételre iskolai csapatunk. Versenyeztek:
Orsós Tamás, Szován Szabolcs, Kovács Zsolt és Bánfai Ákos.
Utóbbi diákunk egyéniben informatika tárgyból szintén aranyérmes lett. Az országos döntőt május 31. és június 2. között rendezik meg; helyszíne Kőszeg lesz. Gratulálunk a csapattagoknak
és a felkészítő tanulásban akadályozott pedagógus- teamnek!
Mentoráltak: Pichler Tamásné, Kásáné Nagy Ágnes, Várkonyi
Mónika és Szabó Hajnalka.

Kreatív- gézengúzok rajzszakkör hírei
Részt vettünk a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által nemzeti
ünnepünk alkalmából kiírt rajz- és esszé pályázaton. Az alkotók
különdíjban részesültek: Erdei Lolita, Dikter Attila és Tóth
Evelin. A 10-12. csoport által készített, „Mátyás az igazságos?”
című értekezésünket külön is kiemelte a zsűri. Felkészítők:
Királyiné Pongrácz Anikó és Bayer Zoltánné.
A Hagyományok Háza népművészeti pályázatán különdíjban
részesült: Gáll Dorina, Petrovics Krisztián és Szávics Szilárd. A
Mécs László Társaság országos rajzpályázatára intézményünk három rajzzal nevezett, amelyen Szávics Szilárd 3. helyezést ért el.
A Szedresi Lovasudvarház X. országos lovas rajzpályázatán különdíjat nyert Molnár Levente 1. osztályos tanuló. A kiállítás megtekintése után lovas kocsikázásra került sor, majd pizza- partyn
látták vendégül a díjazottakat. „Egyedül is közlekedem” című
pályamunkájáért Híz Márk, Gáll Dorina és Orsós Vanessza kap
jutalmat június 7-én. A díjkiosztó ünnepséget a Pécsi ANK rendezi.
Március 21-én a Down Szindrómások Világnapján, az intézményi diákönkormányzat szervezésében 21 perces sétát tettünk a várhoz, majd szakmai előadásokkal emlékeztünk meg e
problémával küzdő gyermekeinkről az érintett szülőkkel és
érdeklődőkkel. A programot Békés Annamária gyógypedagógus szervezte, aki által- az „iskolai érzékenyítő jó gyakorlatot”
bemutató pályázatának köszönhetően-, tagintézményünk
500.000 Ft-ot költhet technikai eszközök beszerzésére.
Digitális Témahét április 09-13.
Záróeseményként, április 16-án intézményünkbe látogatott
Preszl Éva a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az Életrevaló Egyesület szakmai projekt vezetője. Korábbi rajz- és kisfilm
pályázat nyereményeként kiscsoportos foglalkozást, bemutató
előadást tartott mindkét tagozatunknak az internetezés veszélyeiről, annak biztonságos használatáról. Színvonalas előadásával új s hasznos ismeretekkel gazdagodva zártuk a programhetet.
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Fenntarthatósági Témahét
A Föld Napja alkalmából látogatást tettünk a Planetáriumba.
Diákjaink az előadáson csodálatos bolygónkról és a világűr nevezetes csillagairól szereztek érdekes ismereteket.

A Magyar Természettudományi Múzeum és a Földművelésügyi Minisztérium által működtetett országos „Vadonleső Program” közös pályázatán kiemelt csoportos díjban részesültek
tanulóink Kásáné Nagy Ágnes és Bayer Zoltánné felkészítésében. 21 diákunk vett részt az „Év emlőse: a mogyorós pele” című
rajzpályázaton. Jutalmul az ajándékcsomag mellett a fővárosi
múzeum munkatársai április 24-én látványos, rendkívüli biológia órát tartottak iskolánk valamennyi tanulójának.
Sporteredmények
Március elején Kozármislenyben rendezték meg a „Kapkodd
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a lábad!” játékos versenyt, amelyen ügyesen szerepeltek alsó tagozatos tanulásban akadályozott diákjaink.
Március 22-én Siklóson rendezték meg a „Hargitai Tibor Asztalitenisz Emlékversenyt”. Az iskolát 4 tanuló képviselte. Bronzérmet szerzett Kliegl Eszter és Szován Szabolcs. Petrovics Gergely és Bánfai Ákos is ügyesen helytálltak.
Május 3-án Siklóson megyei erőemelő versenyen vettek részt
tanulóink. Idén csak 2 fővel sikerült kiállni, Petrovics Gergel�lyel és Teiml Szabolccsal, de így is megszerezték csapatban a 2.
helyet, egyéniben pedig első helyezettek lettek.
Május 8-án Megyei Atlétika verseny tavaszi fordulóján indultak el iskolánk diákjai, melyet idén is Pécsen rendeztek meg.
Minden tanuló legjobb tudása szerint szerepelt a számokban,
többek közt, kislabda hajításban, magasugrásban, súlylökésben,
futásban, és távolugrásban. A fiatalok jól érezték magukat, sok
éremmel térhettek haza. A csapat tagjai: Kliegl Eszter, Petrovics Gergely, Teiml Szabolcs, Futács Bíborka, Palkó Patrícia,
Horváth Kristóf és Farkas József.
Eredmények:
– Farkas Jószef, 100 m síkfutás 2.
– Horváth Kristóf, 100 m síkfutás 3.
– Kliegl Eszter, kislabdahajítás 3.
– Teiml Szabolcs, súlylökés 2.
– Petrovics Gergely, távolugrás és magasugrás is 1.
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő testnevelő tanárnak, Pónya Juditnak!
Bayer Zoltánné, Pónya Judit

Anyák Napja – Majális a Gondozási Központban
Május 4-én, gyönyörű napsütéses időben megtartottuk hagyományos Majális ünnepségünket. Az udvaron felállítottuk a pavilont,
szalagokkal, lufikkal díszítettük az egész intézményt. A programra házigondozott és nappali ellátásban részt vevő gondozottaink
is szép számmal eljöttek.

A jó hangulatról a Pécsváradi Gesztenyés utcai óvodások és
az EGYMI tanulói vidám műsorral gondoskodtak. Míg gyönyörködtünk a gyerekek előadásában, addig nagy üstben főtt a
pincepörkölt. Finom illata bejárta az udvart, mindenki hamar
megéhezett.
Az igazi meglepetés ezután következett. Anyák Napja alkalmából a gyerekek virággal köszöntötték „nagymamáinkat”, akik
meghatódva köszönték ezt a kedves gesztust.

Időseink memóriáját majális totóval teszteltük. Nagy örömünkre sokan játszottak, süteménnyel, csokival jutalmaztuk a
résztvevőket.
A programok végére elkészült a pörkölt, friss salátával jóízűen fogyasztották. Ebéd után Straub Mihályné Katica nénit tortával köszöntöttük 92. születésnapján.
A vidám, tartalmas délelőtt után jóleső fáradtsággal, élményekkel telve pihentek le lakóink. A legjobb visszajelzést tőlük
kaptuk, napokig beszélgettek a programról, a fényképek nézegetése közben újra felelevenedtek az események.
Továbbra is szeretettel várunk minden látogatót, hozzátartozót, érdeklődőt intézményünkben.
Schiszlerné Rita
mentálhigiénés m.társ
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Pécsi SZC II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma BEISKOLÁZÁSI HÍREI
Ősszel újraindul iskolánkban a PÉK-CUKRÁSZ képzés!

A 2018/2019-es tanévre, nappali tagozatra várjuk a mostanában egyre népszerűbb pék-cukrász szakma iránt
érdeklődő diákok jelentkezését szakközépiskolánkba!
Nagy tapasztalattal és kiváló eredményekkel rendelkező szaktanáraink, jól felszerelt és termelési tevékenységben élen járó pékségek, cukrászüzemek segítik a szakma elsajátításában az érdeklődő, elkötelezett diákokat.
Továbbá várjuk a húsipari termékgyártó és a rendészeti őr szakma iránt érdeklődő leendő tanulóinkat. A húsipari termékgyártó szakma hiányszakma, ezért a tanulók magas ösztöndíjban részesülhetnek.
Ezeken felül pótfelvételi lehetőséget biztosítunk a rendészeti szakgimnáziumi képzés után érdeklődő tanulóknak is.
Jelentkezni folyamatosan lehet az iskola titkárságán: 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.; Tel.: 72/465-030

Kullancsveszély!
A tévhitekkel ellentétben a kullancsok
nem a fákon élnek, hanem a gazos, elvadult aljnövényzetben, főleg az árnyékos
helyeket kedvelik. A táplálékforrást szaglásukkal és speciális szénmonoxid-érzékelőjükkel észlelik, majd rámásznak.
Keresnek egy meleg helyet és ott megkapaszkodnak. Vért csak néhány óra múlva
szívnak, miután érzéstelenítették a bőrt.
A kertben, erdőben játszó kisgyerekre nagyon könnyen rátalál az élősködő, ezért
fontos, hogy a nap végén tüzetesen átvizsgáljuk őket tetőtől talpig. Ha kullancsot tálunk, ne essünk pánikba: biztonságos módszerrel könnyedén el lehet távolítani.
Kevésbé biztonságos, közszájon forgó
módszerekkel viszont csak árthatunk! Az
olajjal kenegetés, nyomorgatás, tekerés, vakargatás, piszkálás, alkoholos dörzsölés, a
különböző kencék és pakolások csak azt a
célt szolgálják, hogy az állat megijed, beljebb
húzódik a bőrbe, és rossz esetben beleöklendezi a gyomortartalmát a sebbe. Ezzel persze
bejuttatva az összes kórokozót, ami addig a
hasában volt, ezek okozzák többek között az
akár maradandó károsodásért is felelős agyhártyagyulladást és a Lyme-kórt is.
Az agyhártyagyulladás ellen oltással védekezhetünk, a Lyme -kór pedig gyógyszerrel kezelhető.

FOCIKUPA FELHÍVÁS

„A sport megtanít becsületesen győzni
vagy emelt fővel veszíteni.
A sport tehát mindenre megtanít.”
A PIFŐ keretein belül idén megrendezésre
kerül a Nyárnyitó Focitorna, 2018.június
22-én Pécsváradon, a műfüves focipályán.
5+1 fős AMATŐR fiú/férfi csapatok jelentkezését várjuk, korhatártól függetlenül.
Részvételi díj: 3000 Ft/csapat (6-8 csapat)

Fontos a megelőzés!
Szabadtéri, akár csak kerti program tervezésekor mindig ügyeljünk arra, hogy a
gyerekek bőre és ruházata is kellően be legyen fújva kullancsriasztó szerrel! Ha erdőbe
megyünk kirándulni, érdemes könnyű hos�szúnadrágot viselni, és a zokniba begyűrni
az alját.
A kertből rendszeres gazirtással és fűnyírással csökkenthetjük az élősködők számát.
Kullancs eltávolítása
1. Fertőtlenítsük a kullancs kiszedő csipeszt.
2. A lehető legkevesebbet piszkáljuk a kullancsot, és véletlenül se nyomjuk meg.
Válasszuk szét a környező haj-és szőrszálakat, majd kicsit húzzuk meg a bőrt.
3. A bőrhöz legközelebb fogjuk meg a kullancsot a feji résznél.
4. Határozott mozdulattal, óvatosan húzzuk felfelé, úgy, hogy a bőr felemelkedjen, húzás hatására elengedi a bőrt a
kullancs.
5. Ha így is makacsul kapaszkodik, akkor
se tekergessük, és semmiképp ne nyomjuk meg a testét! Elengedés nélkül finoman húzzuk tovább.
6. Ha végre sikerült kiszedni, fertőtlenítsük
a csípés helyét, a kezünket és a csipesz!
Ha nincs kéznél kullancscsipesz, egy szál
cérnával is eltávolítjuk a kullancsot. Tekerjük a cérnát óvatosan a kullancs köré (kicsit

Az első három helyezésen kívül különdíjak is kiosztásra kerülnek, melyeket a
legkreatívabb csapatnévvel és a legtöbb
gól rúgásával lehet elnyerni.
A meccsek után pedig a résztvevő csapatoknak pörkölttel, valamint egy jópofa
sörrel kedveskedünk.
Kérjük jelentkezéseteket (csapat neve,
csapattagok neve) előzetesen adjátok le.
Jelentkezési határidő: 2018.06.16.

távolabb tőle), majd a cérnaszál hurkoljuk
össze úgy, hogy az a kullancs fejét a bőrnél
megfogja. Majd a cérnával óvatosan húzzuk
felfelé a kullancsot.
Nem kell megijedni, ha a kullancs feje
beszakad. A fejrész pár nap alatt kilökődik,
érdemes figyelni a sebet, mert kisebb fertőzések, gyulladás felléphet.
Figyelem!
• A kullancs fejét nem szabad csavargatni, mert ilyenkor a kullancs megijed, és
visszaöklendezi a testünkbe a béltartalmát,
ezzel pedig a fertőzés esélyét növeljük! A
kullancs feje ráadásul így szakad be a legkönnyebben.
• Kiszedés előtt vagy közben tilos bármilyen kenőcsöt vagy folyadékot (ecetet,
olajt) a kullancsra vagy köré kenni, mert
ekkor a vérszívó fuldokolni és öklendezni
kezd, és ezzel növeli a fertőzésveszélyt.
• Tilos a kullancsot a testénél (a potrohánál) megfogni, megnyomni.
• Azonnal forduljunk orvoshoz, ha a kullancscsípést követő 1 hónapon belül láz,
influenzához hasonló tünetek (hidegrázás,
fejfájás, gyengeség, izomfájdalom vagy
hányás, hányinger), esetleg a csípés helye
körül kokárdához hasonló, belül világosabb, kívül élénkebb piros folt, kiütés jelentkezik!
Kovács Ágnes védőnő

Kérdés esetén rendelkezésetekre állnak:
Kovács Bálint, Bayer Bojána, Szakálos
Fédra, Hevesi Bianka, Werner Noémi,
Jaczkó Noémi
Jelentkezni az adatokkal: Jaczkó Noéminél tudtok Facebookon / https://www.
facebook.com/noemi.jaczko/, emailben:
noemi.jaczko@gmail.com vagy a
+3630/815 3083 telefonszámon.
(A programváltozás jogát fenntartjuk!)
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Pécsi SZC II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája És Kollégiuma Hírei
Haramza László húsvéti előadása
A II. Béla Középiskola rendszeres vendégei a Magyar Állami
Operaház nagykövetei. Ambrus Ákos és Haramza László is iskolánkba látogatott. Haramza László művész úr meghívta lányát,
Haramza Klára magánénekest és húsvét előtt, az ünnepre való
ráhangolódásként a pécsváradi altemplomban énekeltek. Az előadásban elhangzottak gregorián énekek, középkori zsoltárok és
az Ómagyar Mária-siralom is. A programon szakgimnazistáink
és gimnazistáink vettek részt, körülbelül 50 fővel.
Köszönjük a Pécsváradi várnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a helyszínt.

köszönhetően különösen nagy élmény lett mindenki számára.
Majd látogatást tettek a MÜPA épületébe is, amit egy nagy városi
séta követett. A diákok nagyon élvezték az egész napot, hiszen a
kötött program mellett rengeteg szabadidős elfoglaltságra volt
lehetőség. Így igazán gyerekbarát programsorozattá nőtte ki magát az Operakaland, amiben egyre több tanuló szívesen vesz részt.
Ballagás a Pécsváradi II. Béla középiskolában

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
Idén, április 7-9. között ismét sor került a Budapesti Bercsényi
Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola rendezésében az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre. Az élelmiszeripari ágazaton belül a húsipar iránt érdeklődők vettek

részt ebben az évben. A versenyen 23-an indultak. A Pécsváradi
II. Béla középiskola Mohácsi Szilárd tanulót indította, aki kiváló
eredménnyel tért haza. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen jeles eredményt ért el, 71 %-os teljesítménnyel. Ezúton is
gratulálunk neki a szép teljesítményért!
A „Szakmák éjszakája” a II. Béla középiskolában
2018. április 13-án, Pécsváradon is megrendezésre került színes
programokkal a Szakmák éjszakája, melyekben a diákok örömmel vettek részt.
A pék-cukrász szakma iránt érdeklődők bepillantást nyertek a
sütőipari termékek elkészítésének folyamatába, a nyersanyagok kimérésétől a termék megformálásáig, illetve sütéséig. Megfigyelhették, hogyan készül a pizza, amit természetesen meg is kóstolhattak.
A húsipar iránt fogékony tanulók kipróbálták magukat a kolbásztöltés teljes folyamatában, megismerkedtek a korszerű gépek használatával. Emellett a látogatók szabadtéri lőgyakorlatokban vettek részt, és iskolánk tornatermében Hajime
önvédelmi gyakorlatokat és fogásokat sajátíthattak el.
Operakaland
Iskolánk ebben az évben május 2-án ismét megrendezte az Operakaland rendezvénysorozatot. Közel 60 fő jelentkezett az egynapos programra. A diákok a Total Dance modern balett előadását
tekinthették meg a budapesti Erkel Ferenc Színházban. Ezt követően egy dunai hajókázásban vettek részt, ami a gyönyörű időnek

Iskolánkban május 4-én került megrendezésre a végzős osztályok
ballagási ünnepsége, összesen 70 diákkal. Az intézmény elbúcsúzott a gimnáziumi 12. szakgimnázium 12. és a pék-hús 11. osztálytól. Az igazgatónő, Zakk Anna köszöntő beszéde után verset szavalt
Enyedi Levente végzős tanulónk, búcsúztató beszédet mondtak
Ruppert Viktória és Kelemen Viktória végzős diákjaink. Zakk Anna igazgatónő iskolai, kollégiumi és alapítványi könyvjutalmakat
adott át. Jutalmazták a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, a
közösségi munkában való aktívan közreműködő diákokat, a húsipari szakma országos versenyén és az Országos Középiskolai Rendészeti Csapatversenyen kiemelkedően szereplő tanulókat.
Megkezdődtek az érettségik
Május 7-én a Pécsváradi II. Béla középiskolában is kezdetét vette az
idei érettségi. Mint minden évben, most is a magyarral kezdtek a
diákok, majd a matematika, történelem, angol és német nyelv következett. A II. Béla tanulói jelentős számban vettek részt a május
16-i rendészeti ismeretek vizsgán, illetve május 17-én a belügyi
rendészeti ismereteken is. Emellett az informatika érettségit is többen választották. Többen az emelt szintű érettségi mellett döntöttek, informatika, magyar nyelv és irodalom és idegen nyelvekből is.
GINOP pályázat
GINOP 6.2.3.-17-2017-00020 „ A szakképzési intézményrendszer
átfogó fejlesztése” című pályázatban országos szinten vesznek
részt a szakképzési centrumok, iskolák. A pályázati program megvalósításának fő célja, hogy minél több tanuló szerezzen szakmát,
tehát azok számának csökkentése, akik a szakma megszerzése
nélkül kerülnek ki az iskolákból. A pályázatot elnyert iskolákban,
így a Pécsváradi II. Béla Középiskolában is már megkezdődtek
az előkészületek a program megvalósításához, amely az őszi
félévtől esedékes. Ezen belül a fiatalok számára drogprevenciós
előadások, tanulásban felzárkoztató- , kompetenciafejlesztő foglalkozások zajlanak. A pályázati program fontosnak tarja
a „lifelong learning”, azaz az egész életen át tartó tanulásra való
ösztönzést. A program keretében a diákoknak lehetőségük van a
Lego-robot alkalmazás megismerésére és használatára is.
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A pécsváradi nyugdíjas egyesület hírei

Március 24-én ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját a pécsváradi Nyugdíjas Egyesület. A 185 tagot számláló közösség
nagy lelkesedéssel készült a jubileumra. Kárpátiné Kovács Zita egyesületi elnök a művelődési központ szépen megterített
nagytermében köszöntötte a meghívott vendégeket és a tagokat.

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az
éveknek” Országos Szövetségének alelnöke Dr. Kocsis Gyula az országos szövetség
elismerő oklevelét adta át az egyesületnek
és az elnök asszonynak. Zádori János polgármester úr 25 szál rózsával és anyagi
támogatással köszöntötte az egyesületet.
Eljött az ünnepségre Sipos Imréné a Szövetség Baranya megyei elnöke
és Fenyvesné Palkó Mária Tolna megyei elnök. Toller Lászlóné, Grátz Erika
Nagypall – és Hoffmann János Maráza
polgármesterei, Fűri Ferenc Pécsvárad
város alpolgármestere, Tóth Györgyi
képviselő-asszony, valamint a helyi civil
szervezetek képviselői. Az egyesülettel jó
kapcsolatot ápoló települések - Bonyhád,
Csurgó, Hird, Komló, Nagyatád, Nagypall, Maráza, Mecseknádasd, Szebény nyugdíjasklubjainak vezetői.
A köszöntők után a Hagyományőrző Asszony Tánccsoport és a Férfikórus (Papp Gyuláné zongora kíséretével)
adott műsort, majd emléklappal köszöntötték az alapító tagokat. Ezt követően
a napközben szorgos munkával készült,
– Becker Józsefné irányításával - két
üstben főtt 600 gombóc töltött káposzta került a vacsoraasztalra. Az est nagy
meglepetése volt az önkormányzat és a
művelődési központ közös ajándéka, egy
hatalmas torta, amit tűzijátékkal hoztak
be a terembe. Jó hangulatú, zenés esttel
zárult a nap.

A művelődési központban „25 év képekben” címmel kiállítást nézhettek meg
az érdeklődők az egyesület életéből.
Áprilisban és májusban is folytatódott
a mozgalmas klubélet. Megtartották a
„Költészet napját”, ellátogattak a Paksi Atomerőműbe, egynapos kirándulás
keretében megtekintették az ozorai kastélyt és fürödtek Tamásiban, a gyógyfürdőben.
Az egyesület hagyományőrző tánccsoportja, férfikórusa és szólistái is több
alkalommal szerepeltek. Részt vettek
Véménden öt település kórustalálkozóján, szerepeltek Pécsváradon a Várkert-

ben megtartott Városnapján, Sásdon a
Baranya megyei Nyugdíjas találkozón,
május 1-én Nagypallban a Pincegaléria
megnyitón.
Májusi klubnapjukon „Férfinapot”
tartottak, melyre meghívták a hirdi és a
nagypalli nyugdíjasokat is. A jó hangulatú, zenés vacsoraesten a hirdi „Napsugaras Ősz” Asszonykórus adott színvonalas
műsort.
A nyári programok között szerepel kaposvári, szigetvári, orfűi, magyarhertelendi
egy-egy napos kirándulás valamint többnapos bel- és külföldi utazások (Nagyatád,
Erdély, Miskolctapolca) A versmondók
Somberekre kaptak meghívást a Nyugdíjasok Baranya megyei Vers-és prózamondó versenyére, előadó csoportjaink is több
meghívásnak tesznek eleget a nyár folyamán.
Az egyesület irodája (Pécsváradi Önkéntes Pont, Kossuth L. u. 31.) továbbra is
széleskörű irodai szolgáltatásokkal várja
tagságát. Ugyanitt várunk önkénteseket
véradás-meghívók kézbesítésére.
Valamennyi szépkorúnak kellemes és
tartalmas nyarat kívánunk és szeretettel
várjuk tagságunkat (és a kedves érdeklődőket) minden hónap második keddjén
a művelődési házban tartandó klubnapjainkra.
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Kárpátaljai emlékek, csodás napok Nagyberegen
Úgy vélem, hogy kevesen vannak közöttünk olyanok, akik nem
tudják, hogy a kárpátaljai Nagybereg és városunk évek óta jó kapcsolatot ápol egymással. Mondhatni már hagyományosan - a Szent
István Napok idején városunkban vendégül látjuk a Nagyberegi
Középiskola művészkerékpárosait valamint a település vezetését.
Mindezeket szerették volna viszonozni nagyberegi barátaink,
amikor meghívták magukhoz a Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének tagjait.
Püspöki Attila polgármester úr, Géczi Tihamér iskolaigazgató, valamint kedves felesége jóvoltából felejthetetlen, élményekkel teli napokat tölthettünk el április végén szülőföldemen.
Amikor az utazást szerveztük, már tudtuk, hogy az előrejelzések és a tapasztalatok alapján nem lesz egyszerű a határátlépés.
Mindez beigazolódott, hiszen annak ellenére, hogy késő éjszaka
érkeztünk meg a beregsurányi határátkelőhöz hosszú órákat kellett várakoznunk, s már hajnalodott, amire Nagyberegre értünk.
Mindez cseppet sem szegte maroknyi csapatunk kedvét, pár óra
pihenést követően fitten és üdén vártuk az aznapi programokat.
Beregszász, kis város a Vérke folyó partján. A kárpátaljai
magyarság fellegvára. Látnivalók sokasága várt minket. Nem
hagytuk ki a bolhapiacot sem. A délután folyamán Nagyberegen
néztünk körbe, ismerkedtünk a környékkel.
Második nap nagy feladatra vállalkoztak vendéglátóink, hisz
„Öcsi” bácsi (Géczi Tihamér iskolaigazgató) és felesége, Natasa néni
bőséges programmal készültek. A helyi középiskola iskolabuszával
indultunk útnak. Első állomásunk a Szolyvai Emlékpark volt. Nem
volt meglepő számomra, hogy társaim közül néhányan a szemüket
törölgették, hiszen sok száz ember tragikus elvesztése kapcsolódik
ehhez a helyhez. A szívünk összeszorult a fekete márványtáblák
előtt. Az itt létrehozott emlékhely ugyanis a második világháború végén létesített, egykori szolyvai gyűjtőtábor áldozatainak, a
„málenkij robot” elszenvedőinek, áldozatainak állít emléket.
Mindannyian vártuk, hogy ezt követően felkapaszkodhassunk a Vereckei-hágóra, ahol honfoglaló őseink megérkeztek a
hazába. Ez a hely egy ikonikus hely, amelynek a szellemiségét,
mi magyarok határozzuk meg, mert ezen a szent helyen kovácsolódtunk végérvényesen és szétválaszthatatlanul össze egy
erős nemzetté, s ezért tartjuk a Vereckei-hágót nemzeti egységünk egyik legfontosabb szimbólumának. Az emlékműnél szalagot helyeztünk el, s megemlékeztünk elődeinkről.
Évekkel ezelőtt már jártam a Sipot-vízesésnél, s tudtam, hogy
gyönyörű, de nagyon vártam, hogy újra eljuthassak oda. Gyönyörű verőfényes napsütésben, a festői Kárpátok ölelése vett körül
bennünket. Elragadó látványban volt részünk, amikor a Sipotvízesést megcsodáltuk. Emellett még libegőzhettünk is egyet a
vízesés szomszédságában. Közel 2000 m magasból csodálhattuk
meg a környéket, a hegytetőn még hócsatára is volt időnk.
Zsúfolt napunk utolsó állomása az Árpád bunkerek voltak,
megtekintettük a II. világháború magyar erődrendszerének maradványait, az erődök mélyére is lemerészkedtünk.
Az este jó hangulatban telt, vendéglátóink gondoskodtak
róla, hogy senki ne maradjon szomjan.
A következő nap sem unatkoztunk. A híres ungvári és munkácsi várat tekintettük meg. Mindkét erődítmény valóságos
csoda. Rá kellett jönnünk, hogy Kárpátalja milyen gazdag magyar történelmi múlttal bír. Kár, hogy sokan nem is sejtik, nem

is ismerik, nincsenek tisztában azzal, hogy mennyi csodát, ősi
emléket rejt a Keleti-Kárpátok töve, Kárpátalja.
Másnap korán reggel szomorúan búcsúztunk barátainktól,
akiknek ma is hálával és köszönettel tartozunk. Házigazdáink
mindvégig azon munkálkodtak, hogy jól érezzük magunkat
Köszönjük Pécsvárad Város Önkormányzatának, valamint
a Mecseknádasdért Alapítványnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották kisbuszaikat.
Üzenjük a nagyberegieknek, hogy szívünk mélyén őrizzük az
együtt töltött napokat. Augusztusban visszavárjuk őket városunkba, arra a hivatalos ünnepségre, ahol a két település kapcsolata hivatalosan is megpecsételődhet.
Bízunk benne, hogy tudjuk viszonozni mindazt a jót és szépet, amit mi is kaptunk.
Bayerné dr. Sipos Mónika
Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének elnöke
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Képes Krónika

Március 15-én a Városi Ünnepség műsorában a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói közreműködtek, felkészítőjük Bősz Patrícia volt,

Április 15-én a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Szövetsége a nemzetiségi gyermek néptánccsoportoknak tartott előválogatót a Fülep Lajos Művelődési
Központban. A rendezvényen délelőtt és délután 6-6 együttes
lépett fel. Pécsről, Mohácsról, Bólyból, Villányból, Bátaszékről,
Geresdlakról és Bonyhádról érkezett a mintegy 200 szereplő. A
zsűri nagyon szép produkciókat értékelhetett, arany és ezüst
minősítésnél rosszabb eredmény nem született.
Május 4-én pénteken Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt színpadi
játékát mutatta be Ivancsics Ilona és Színtársai. A darab nem
csupán a „legvidámabb barakk korszakot” idézte fel egy család
több generációjának életén keresztül, hanem tipikus családi és
személyes konfliktusoknak is tükröt tartott.

a Pécsváradi Városi Fúvószenekart Wagner József vezényelte.
Ünnepi beszédet mondott Zádori János, Pécsvárad Város polgármestere.
Március 29-én a művelődési központ Húsvétváróján a Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Csigabiga Csoportja Réfi Csilla
és Sás Bernadett vezetésével Tavaszköszöntő műsorral űzték el a

telet. A kézművesjátszóházban Tamás Lőrincné, Erzsike és Gál
Lajosné, Pannika segítségével pedig csuhényulak, hímestojások
készültek.
Április 10. Megérkezett a gólya a művelődési központ tetejére.

A magyar gyorskorcsolya sport meghatározó személyisége
Knoch Viktor közel másfél évtizede. 2018. február 22-én társaival együtt sporttörténelmet írt, amikor megszerezte Magyarország első téli olimpiai aranyérmét 5000 méteres rövidpályás
számban.
A sportoló május 11-én a művelődési központban tartott élménybeszámolót. A Friesz Péter igazgatóhelyettes moderálásával tartott
rendezvényen előbb Pasin Mihály tanuló tette fel az iskolásoktól
előzetesen összegyűjtött kérdéseket. A diákok ezután is töretlen
érdeklődéssel faggatták. Volt, aki a kedvenc állatára, más a hobbyjára, megint más a kedvenc ételére volt kíváncsi, megtudtuk,
hogy iszik-e tejet, hogy kitűnő tanuló volt és hogy hány korcsolyája van. Megismerhettük hogyan kezdődött pályafutása, és jövőbeli
céljait is. Felsorolni
is lehetetlen, hogy ki
mire volt kíváncsi,
azonban a közvetlen
fiatalember állta a
sarat, s türelmesen
válaszolt mindenre.
A rendezvény alatt
többször felhangzott
a vastaps, s végén
is rengetegen álltak
sorban aláírásért illetve közös fotóért.
Viktor személyében
kedves, intelligens
és szerény sportolót ismertünk meg,
aki méltó példaképe
lehet a mai fiataloknak.
Május 25-én Ribli Zoltán sakk-nagymester játszott pécsváradi
gyerekekkel és sakkozókkal szimultánt a művelődési központban. A sakk olimpiai bajnokot nem tudták a helyiek megszorongatni, minden partiját megnyerte. A játszmák után Lantos Levente kérdéseire válaszolva kulisszatitkokat árult el a vendég. Az
eseményt élőben közvetítette a Városi Televízió, így otthonról
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azok is figyelemmel követhették, akik nem tudtak a művelődési
központba eljönni.
Május 26-án a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete Pécsváradon ünnepelte megalakulásának 40 éves jubileumát.
Délelőtt a várban nyílt kiállítás 20 alkotó műveiből, majd a művelődési központban az ebédet követően énekes, zenés, táncos
és irodalmi műsort nézhettek meg az érdeklődők.
Május 27-én a várkertben Gyermeknapot szerveztünk. A színpadon a Palinta társulat interaktív koncerttel szórakoztatta a
közönséget, majd kézműves - kreatív foglalkozásokat is tartottak. Segítőnk volt Jagados Dominika, aki reggel egy zenés bemelegítéssel biztosította a hangulatot a nap vidám folytatásához.

Velünk volt Fullér Zoltán, a pécsváradi Spartacus vezetője, állomásán kötélhúzást, gólyalábazást, célbadobást próbálhattak ki a
gyerekek. A gyereknapok állandó népszerű résztvevői a mentők,
tűzoltók, rendőrök képviselői. Idén kutyás bemutatóval és bűnügyi helyszínelés titkainak megismertetésével is készültek. Kézbe lehetett venni fegyvereket, felvenni golyóálló mellényt, felülni
egy rendőrségi motorra...
(forrás: www.pecsvarad.hu)
A helyi általános iskola legjobbjait díjazták június 1-én a művelődési központban. Több mint tíz éves hagyomány, hogy a település polgármestere vendégül látja azokat a tanulók, akik valamilyen tantárgyban kiemelkedő eredményt értek el az év folyamán.

Az Erdősi Tibor Baráti Kör pedig a jók között a legkiválóbbakat
illetve felkészítő tanáraikat ismeri el és jutalmazza. Részleteket és
díjazottak neveit az általános iskola hírei között olvashatják, itt
Kutas Éva néhány fotóját közöljük a rendezvényről.
Június 2-án ismét indult pécsváradi csapat a hosszúhetényi

Talicskaolimpián. A Wagner Renáta, Wagner Tibor és Kovács
Bálint összetételű csapat sikeresen helyt állt, a 3. helyezést szerezték meg.
Fotók: Kótsch Petra, , Sárközi Gergely,
Kutas Éva, Bognár Gyöngyvér

2018. június 24-én 18 órától
a Zsolnay Kulturális Negyedben
koncertezik a Pécsváradi Városi
Fúvószenekar Wagner József vezetésével. A rendezvényre
ingyenes a belépés.

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ
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Végre Város Napja
Április 22-én két év után végre újra napsütésben, már-már nyári melegben rendeztük meg a Város Napját és benne a VáradFutást. 2004-ben próbáltuk ki először, hogy a várkertet hogyan
lehet belakni, élettel - rendezvénnyel betölteni. Nos, az elképzelés működött, hiszen 15. alkalommal telt meg főző társaságokkal és fellépőkkel a várkert. A rendezvényhez 2011-ben csatlakozott a Várad-Futás, így ebben az évben nyolcadszor futották
le a vállalkozó szelleműek a távot.
A 232 benevezett futó közül az abszolút győztes Kovács Bálint 8perc 24 mp alatt teljesítette a több mint 2 km-t. A nők között a leggyorsabb Tóth Emese volt.
Az eredményhirdetést követő sorsoláson, ahol az összes benevezett futó rajtszáma esélyes volt, számos értékes nyeremény
mellett ismét egy kerékpár volt a fődíj. Pontosabban ebben az
évben Zádori János polgármester meglepetés ajándékaként két
további szerencsés is biciklit nyert.

Délután a helyi amatőr együtteseké volt a főszerep. A Gyermek
és Ifjúsági Fúvószenekar nyitotta meg a sort Wagner József
karnagy vezetésével. Az együttes létszáma az elmúlt időszakban látványosan megnőtt, olyannyira, hogy még az alkalmi
színpadot is kinőtte. Többször elhangzott aznap, hogy ez az
év a jubileumok éve. Ezek között az egyik Zsiga „karnagysága”
is, hiszen 35 éve vette át a zenekar vezetését. Őket a Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének Tánckara követte, akik szintén kerek évfordulót ünnepeltek ebben az évben, hiszen a Nyugdíjas
klub 25 éve alakult meg. A legidősebbek után a legfiatalabbak
léptek színpadra. A Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és
Bölcsőde Mackó csoportja Kochné Kovács Györgyi és Martonné Fetzer Rita vezetésével magyar, a Hétszínvirág csoport
Bognár Istvánné és Schnell Bettina irányításával pedig német
táncokkal örvendezették meg a közönséget. Az óvodásokat az

A Várad-Futás eredménye:
Férfi
Női
2008 és után a születettek
1. Szép Simon 		1. Békási Laura
2. Kovács Kornél 		2. Varga Anikó
3. Brand Ákos 		3. Fullér Petra
2004-2007 között születettek
1. Török János 		1. Tóth Emese
2. Kovács Zsolt 		2. Török Dominika
3. Sárosi Dávid 		3. Tóth Enikő
2000-2003 között születettek
1. Kovács Bálint 		1. Balogh Bea
2. Horváth Krisztián 		2. Bereczki Dzsenifer
3. Zsigrai Ákos 		3. Vaczuli Dominika

egyetlen nem helybeli fellépő követte. A Bányászszív Dalcsapat Pécs-Vasasról érkezett, műsoruk az egykori bányászatnak
állított emléket, s a nézők között akadtak szép számmal, akik

1999 és előtte születettek
1.Abelovszky András
1.Románc Linda
2.Nagy Krisztián 		2.Schnell Bettina
3.Szabó Dániel 		3.Prigli Barbara
Gratulálunk a helyezetteknek, de mindenki, aki lefutotta a
távot megérdemli a dicséretet!

a kórussal együtt énekeltek. Majd egy újabb kerek évfordulós
csoport lépett színpadra. A Pécsi Fordan Táncklub pécsváradi
csoportja 10 éve 6 fővel kezdett el működni a művelődési központban. Heckerné Jagados Diána és Jagados Dominika most
közel 60 gyermekkel foglalkozik, ebből ezen a délutánon mintegy 50 mutatta meg tudását. Tavaly szeptember óta új helyszínen – a Pécsváradi Fordan Mozgáskuckóban – dolgoznak,
melyet folyamatosan fejlesztenek. Őket másik műfaj követte.
Mohácsi Barbara és Réfi Csilla irányítja a Zengővárkonyi Hagyományőrző Néptáncegyesület utánpótlás csoportját, akik hagyományos szereplői a Város Napja rendezvényének. Ezt köve-
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tően a Fülep Lajos Művelődési Központban január óta működő
mazsorett csapat mutatta meg, hogy rövid alatt is – kitartással,

akarattal – milyen remek produkciót lehet megtanulni. Előbb
Marton Zita tanítványai léptek fel, majd maga a „tanár” társai-

Biztonságos közlekedés

Néhány hónapja észlelhették a pécsváradiak, hogy az általános
iskola előtti zebránál kis színes zászlókkal tartók jelentek meg.
A baleseti statisztikai adatok és az elmúlt évek rendőri tapasztalatai azt mutatják, hogy az őszi és téli hónapokban emelkedik
a gyalogos-átkelőkön történt gázolásos esetek száma. Egy tanulmány szerint száz emberből ötvenöt meghal, ha egy autó 50 kilométeres óránkénti sebességgel elüti. A végzetes sérülés esélye
öt százalékra csökken, ha ugyanez 30-as sebességnél történik.
Sok helyen próbálják a gyalogosok biztonságát lassítószigetek,
lámpák, táblák segítségével növelni, mégsem javul a tendencia.
Az okok többek között a rossz látási viszonyok, esténként például észre sem veszik az áthaladót, és arról is sokan beszámolnak,
hogy a járművezetők sok esetben inkább gyorsítanak, mint lassítanának, hogy megelőzzék a járdaszegélyről lelépő gyalogost.
A kihelyezett sárga színű zászlók alkalmazása egyszerű: átkeléskor a járókelő a zebra egyik oldalán elhelyezett tárolóból
kivesz egy fényvisszaverős zászlót, majd miután átér, a másik
oldalon beleteszi a tartóba. Így a gyalogos rossz látási viszonyok
közt is jobban láthatóvá válik a gépjárművezető számára. A
projektnek kettős haszna van: „Az egyik közvetlen, azaz hogy
használják a zászlókat. A gyalogosok tudatosabbak átkeléskor,
szétnéznek. Az autósok könnyebben észreveszik a gyalogost, fő-

19

val. A Baranya Mazsorett Tánccsoport nem teljesen ismeretlen
a pécsváradikanak, hiszen augusztusi népünnepélyünkön már
nagy sikert arattak.
A Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének Férfikarának műsora
zárta volna a programot, azonban délután újabb szereplő kért
lehetőséget, így Bogdán Zsófi és Bika közös produkciójával zárult le a nap.
Számtalan gyermek, akik boldogan használták az ingyen
csúszdát, légvárat, közel 200 fellépő, 4 órányi műsoridő, soksok érdeklődő. Egy 4000 fős kisváros 5%-a futott, 5%-a fellépett, 5%-a települt ki és főzött és legalább 5% jött, nézelődött,
játszott, használta az ugráló várat.. A közösségben végzett tevékenység számtalan előnnyel, élménnyel jár, javítja az életminőséget és hasznára válik a településnek. Köszönjük mindazoknak,
akik munkájukkal, fellépéssel, támogatással vagy résztvevőként
hozzájárultak a Város Napja sikeréhez.
Bognár Gyöngyvér
Fotók: Kótsch Petra
leg sötétben. A közvetett haszon is legalább ekkora. Beszédtéma
a zebra, a zászló.”
A tapasztalat az, hogy a zászlókat főleg gyerekek és kisgyermekesek használják. Ráadásul nem többmilliós projektről van
szó, hanem egyszerűen kivitelezhető. Az átkelést segítő közterület felügyelők ugyanakkor felhívják a figyelmet a hamis
biztonságérzetre. A zászlók önmagukban nem elegendőek a
balesetmentes átkeléshez, az azt használóknak figyelniük kell a
közeledő járművekre, elindulás előtt továbbra is meg kell győződni, hogy a közeledő gépjármű meg tud-e illetve megáll-e.
A projekt az Egyesült Államokból indult, Kirklandben 1995ben helyeztek ki sárga közlekedési zászlókat, miután a balesetek
száma katasztrofálissá vált. Berkeley városa 2001-ben egy kísérleti program keretében tesztelte a gyalogos zászlók hatékonyságát hét kereszteződésben. Nekik nem jött be a kezdeményezés,
miután a zászlókat rendre ellopták.
Pécsváradon a zászlók egyenlőre megvannak, a gyermekek
örömmel használják. A településen évtizedek óta próbálják az
iskolások közlekedésének biztonságát javítani. Ha, a kezdeményezés csak egy baleset lehetőségét is megelőzte, már megérte.
Ha - akár a zászlók kapcsán is- a gyerekek hallanak a láthatóság,
figyelem és fegyelem kérdéseiről, fontos lépést tettek a biztonságos közlekedésért.
BGY
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Tisztelt Olvasók!
A városi újság szerkesztése sokszor adott illetve ad nehéz feladatot. Régebben, ha nem küldték a tudósítók intézményük, szerveztük híreit, az információk begyűjtése, manapság pedig az,
hogy a rengeteg hírt, tudósítást, hogyan lehet besűríteni adott
terjedelembe. Be kell vallanom, ez utóbbi sokkal „jobb gond” és
egyben nagyobb felelősség. Miközben a kapott anyagok mérete
erősen változik újabb kihívást jelent az újság terjedelmének kötött volta – azaz csak négy oldalanként lehet nyomtatni.
Nagy öröm a település iskoláiban, intézményeiben, egyesületeiben folyó sok munkáról, megvalósult programról, elért eredményről szóló beszámolókat végigolvasni. Jó megmutatni ezeket
a lakosoknak, elismerve azok munkáját, akik ezeket elérik, megvalósítják.
Sokszor okoz fejtörést az is, hogy mi legyen a címlapon, melyik-melyek a legfontosabb aktualitások.
A mostani lapszámban is mielőtt először tördelőhöz került
több hír „versenyzett”. Az elmúlt időszak gazdag kínálatára jellemző, hogy lehetett volna akár a Felvidékiek Napja vagy a Város
Napja, mint a település kiemelkedő hagyományos programjai. A
lapzárta után, amikor összerendeztem és a tördelőnek elküldtem
a Mecsek Drog új üzem részlegének avatója és a Nyugdíjasok
Körzeti Egyesületének 25 éves jubileumát terveztem az első ol-

dalra. Előbbi fontos, mert a helyi gazdasági élet jelentős eseménye és ebből a szektorból ritkán érkezik híradás. A civil jubileum
pedig azért fontos, mert a település legmagasabb létszámú, rendkívül aktív egyesülete ért meg negyedszázadot.
Aztán amikor a polgármester úr kérésének eleget téve, cikkét
megvárva az újsággal, a közben eltelt időszakban újabb számos
fontos esemény történt. Így az évek óta tervezett Trianon emlékmű állítása, melyről még a Magyar Televízió is tudósított. A rendezvény kiszorította az 1.oldalról a nyugdíjas negyedszázados
jubileumot. Ebben az időszakban ismét remek eredményt ért el
egy zeneiskolai növendék, a helyi fiúk megnyerték a diákolimpiát
illetve már egy Tündérkönyvtáros is van településünkön. A Várszínház előzetese közben szinte okafogyottá vált, hiszen a bérletek elfogyták és a jegyek jelentős része is elkelt.
A Pécsváradi Hírmondó elsősorban – nevéhez méltóan – a
hírek összegyűjtését, közlését célozza meg. Reményeink szerint
sok olyan közösséget, programot, szervezetet mutatunk be, melyek nem csupán a település életében jelentősek. Bízom benne,
hogy továbbra is be tudok számolni olyan eredményekről, rendezvényekről, melyek megmutatják Pécsvárad gazdagságát. Kérem, hogy tudassák velem, ha olyan eseményről tudnak, amiről
Pécsvárad lakóinak érdemes tudnia.
Bognár Gyöngyvér
szerkesztő

2018/02/05

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Mecsek-Drog Termelő és Kereskedelmi
Kft. élelmiszerüzem kialakítási beruházása
Pécsváradon

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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A Mecsek-Drog Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság 39,4 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el
a „VP-3-4.2.1-15 Vidékfejlesztési Program mezőgazdasági termékek
értéknövelése és erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban”
tárgyú pályázaton.
A 39,4 millió Ft Európai Uniós támogatás segítségével egy eddig hasznosítatlan épület felújításával,
átalakításával és 1 db aszaló berendezés vásárlásával korszerű feldolgozó üzem létesült, Pécsvárad,
Pécsi út 1. szám alatt.
A fejlesztéssel a vállalkozás az eddigi tevékenységét kibővítve, új termékkörrel (frissen préselt 100%-os
zöldség– és gyümölcslé, aszalt gyümölcsök, lekvárok, gyógypálinka, gyógynövény alapú likőrök) jelenik
meg a piacon.
Az új termékek megjelenése, a meglévő munkahelyek megtartása, magas biológiai értékű élelmiszerek
előállítása árbevétel emelkedést és a vállalkozás versenyképességének növekedését vonja maga után.
A beruházás 2017. 12. 19-én befejeződött, az aszaló berendezés beszerzése és üzembe helyezése
megtörtént.
A projekt össz-költsége: 78,8 mFt volt.
A projektről bővebb információt a www.mecsektea.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Kakas Sándor ügyvezetőnél a +36-72-465-969 telefonszámon vagy az info@mecsektea.hu e-mail címen.
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Bor-és pálinkabarátság jegyében
– a Pécsváradi Bor – és Pálinkaverseny 2018. összegzője

Magas mintaszámmal zajlott a 2018. évi Pécsváradi Bor- és Pálinkaverseny a Várban április 24 - május 5 között. A rendezvényünk
időpontja ugyan több másik eseménnyel ütközött, de aki jelen volt, ismét fergetegeset
szórakozott május első szombatján megtartott Bor és Pálinkaverseny bálján. Rengeteg
megerősítést, biztatást kaptunk, sokan fejezték ki reményüket, hogy a folytatás ne maradjon el. Remek vacsorát követően a Sextett
zenekar szolgáltatta a talpalávalót, gondoskodott a jó hangulatról.
A borverseny fajtagyőztese egyértelműen az Olaszrizling, második helyen pedig a
Királyleányka végzett. Újra bebizonyosodott
Pécsváradon királynak érezheti magát minden Olaszrizlinget termelő, hiszen Máraival
szólva „van benne valami otthonos bizalmasság: az ember úgy issza, mint mikor rokonokkal beszél”. A Havrán István által vezetett
bíráló bizottságban aranyeső hullott, amikor
Olaszrizling és Királyleányka került a poharakba. Rendkívüli borok születtek! Az olaszok
termelői szinte kivétel nélkül aranyéremmel távoztak. Szabó Zolinak és csapatának
viszont szinte csak a könnyek jutottak – ők
a vegyesborokat bírálták! Reméljük ez nem
szegi kedvét, és számolhatunk vele a továbbiakban is, amikor számára kedvesebb fajtákat
kóstolhat. Újításképpen fiatal pécsi borászleányok is részt vettek a szakmai értékelésben.
Fontosnak tartjuk a megújulást, a generációk
közötti együttműködést!
A verseny tapasztalatait összegző Havrán
István elmondta, hogy jelentős fejlődésen
mentek keresztül a pécsváradi borok, csupán
néhány év alatt. Különösen nagy öröm látni
a gazdák munkájában évről évre mutatkozó
minőségi javulást, finomodást. Hangsúlyozta,
sikerként éli meg, ahogyan szakmai javaslatait
a gazdák a gyakorlatba átültetik.
A Pécsváradi Borszenátus ülésén részt vett
Zádori János polgármester úr is. A folyékony
előterjesztésről ugyan nem szavazott, a Pécsváradi Legjobb Olaszrizlingről való döntést a
szenátusra bízta.
Értékelőjében a szakmai javaslatok fontosságára tért ki Béli Géza a pálinkabírák elnöke, a Magyar Nemzeti Pálinkatanács tagja
is. Mosolyogva elevenítette fel az első pálinkaversenyt követő felháborodást, amikor a
kajszibarack pálinkák sorát találták elő-illetve
utópárlatosnak. A javaslatok gyakorlatba való
átültetésének jelentőségét pedig mi sem támasztja alá jobban, mint az, hogy a különdíjas
pálinkákat idén már 30 minta közül választották ki. Elmondta azt is, hogy a pécsváradi
pálinkaverseny rangját a nevezett minták minőségén felül az adja, hogy a bíráló bizottsá-

gokban kizárólag szakmai végzettséggel rendelkező pálinkabírálók tevékenykedtek.
A pálinkák különdíjainak köre idén rögtön
kettővel bővült. A Sárkányt előre elterveztük,
a Matuzsálemet pedig alakította az élet. Popp
József ritka kincset prezentált 1979-es szilvapálinkájával, melyet kóstolva gyermekkorom
disznóvágásai jutottak eszembe, amikor nagyapámék kora reggel egy kupicányi szilvából
merítettek erőt. Ma is érzem az illatát.
Különlegességben a pálinkák esetében sem
volt hiány: Vadbodzától kezdve a málnán, a
somon, a kökényen, szedren és fügén át a sárgarépáig - több gyümölcs és zöldség szolgált
a párlatok alapjául. A legnépszerűbb fajták a
kajszibarack, a szőlő és szilva voltak.
A szakmai grémium egyetlen 20 pontos párlata a végső összecsapásban is a legjobbnak találtatott, méltónak a Zengő Könnye különdíjra.
Míg a Zengő Könnye a pálinkabírák döntése, a Sárkány a Pécsváradi Asszonyok különdíja, őket szeretnénk megtisztelni vele. Erőt,
kitartást és bátorságot szimbolizál. A legmagasabb pontszámot elért pálinkák közül választotta ki a helyi női vállalkozókból álló 5 tagú zsűri.
Sárkányhölgyeinknek köszönjük a belénk
vetett hitet és bizalmat, a pozitív energiákat,
amit sugároztak felénk. Öröm volt látni, és
megélni a felhőtlen hangulatot és jó kedélyt,
mert a Sárkányválasztást így képzeltük el!
Nagy öröm számunkra, hogy az iskolások
is magukénak érzik a sárkányunkat. A rajzversenyre érkező pályamunkák élővé és színesebbé tették a sárkányt. A díjazott munkákból
az eredményhirdetést megelőzően kiállítást
rendeztünk. Vogl Attila a Pécsváradi Borbaráti Egyesület elnöke és Zádori János polgármester is kiemelte köszöntőjében a tradíciók
továbbvitelének fontosságát. Reméljük, hogy
sikerül megnyerni az ifjúságot, felkelteni az
érdeklődésüket és a jövő pálinkamestereit, illetve borászait üdvözölhetjük közöttük.
Az iskola pedagógusainak is köszönjük a
lelkes támogatást, melyet a pályamunkák ma-

gas száma igazol. Külön öröm volt a felsősök
aktivitása, ami bizonyítja, hogy Nóri néni nagy
motivátor. Anci, Éva, Zsuzsa és Klári néninek
nagyon köszönjük a zsűrizést.
Kulturális rendezvényünk működtetésében
kulcsfontosságúak a támogatóink, segítőink. Köszönjük mindenkinek, hogy számolhatunk Velük, számíthatunk Rájuk! Polgármester Úrnak és
Pécsvárad Város Önkormányzatának köszönjük,
hogy hozzánk hasonlóan magáénak érzi a rendezvényünket és segíti munkánkat, a Művelődési
Központnak és vezetőjének a segítséget: hogy biztosítják az adminisztratív hátországunkat és ellátja a
rendezvényünk háziasszonyi feladatait. Köszönjük
a Pécsváradi Vár munkatársainak a vendégüllátást,
a jóltartást, és a láthatatlan jelenlétet.
Végül essen szó a rendezvényünk főszereplőiről, következzék az eredmények összesítése:
Borok értékelése
Mindösszesen:
Fehér

133

Rozé

Vörös

Arany

28

3

12

Ezüst

39

11

11

Bronz

10

5

9

Oklevél

4

1

0

Összesen

81

20

32

Pálinkák értékelése:
95 nevezett minta %-os megoszlás. 19 arany
20, 35 ezüst 37, 21 bronz 22, 20 oklevél 21
Alma 9 db ; Berkenye 2 db ; Birs 8 db ; Borpárlat 2 db; Cseresznye 1 db; Feketeszeder 1 db;
Füge 1 db; Kajszibarack 15 db; Kökény 1 db;
Körte 8 db; Málna 1 db; Meggy 2 db; Őszibarack 4 db; Pirosribizli 1 db; Ringló 3 db; Sárgarépa 1 db; Som 1 db; Szilva 11 db; Szőlő 13
db; Törköly 6 db; Vadbodza 1 db; Vegyes 3 db;
Mindösszesen: 95 db
Zengő Könnye: 62. Arnold István Irsai Olivér
szőlő pálinka 2017.
Sárkány: 85. Pinkóczi Zoltán Pölöskei Muskotály 2017.
Matuzsálem: 32. Popp József Szilva 1979.

Borok értékelése Sorszám Bortermelő

Bor

Évjárat

Legjobb Fehérbor

Olaszrizling A

2017.

Legjobb Vörösbor

32.

Friedrich Mihály

105.

Kreutz András

3.

Hauck Gábor

Chardonnay

2017.

126.

Arnold István

Cabernet Franc

2017.

62.

Vogl Attila

Merlot

2017.

2017.

85.

Koska Károly

Cabernet Franc

2017.

Legjobb Rozé

64.

ifj. Bérces Attila

Kékfrankos Rozé

2017.

(Kiemelkedő Óborok:

22.

Kreutz János

Kékfrankos

2014.

82.

Koska Károly

Merlot

2015.

Kreutz János

Olaszrizling I.

Kreutz András

6 arany érem 4 ezüst érem

Pécsvárad
Olaszrizlingje
24.
Pécsvárad legeredményesebb Bortermelője 1.
2.

Kreutz János

5 arany érem 4 ezüst érem

3.

Vogl Attila

5 arany érem 2 ezüst érem

Ranghely
1.
2.
3.
1.
2.
3.

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

22

Kedves Olvasók!

Itt a nyár és vele itt vannak a megszokott színházi előadások. Az alábbiakban közöljük a részletes programot és szereposztásokat.

Pécsváradi Várszínház – 2018. augusztus 6-9. Pécsváradi Vár
6. hétfő 20.30 Vidám Színpad
Philip King: Futóbolondok
Szereposztás: Lionel Toop, tiszteletes – BÖRÖNDI TAMÁS
Penelope, Toop a felesége – VÉGH
JUDIT
Ida, szobalány – HÁBERMANN
LÍVIA
Miss Skillon – GÖTZ ANNA
Clive Winton tizedes – BELEZNAY
ENDRE
Lax püspök, Penelope nagybátyja –
CS.NÉMETH LAJOS
Arthur Humphrey tiszteletes –
STRAUB PÉTER
A veszélyes hívatlan vendég –
BARABÁS KISS ZOLTÁN
Towers őrmester – STRAUB PÉTER
Rendező: Straub Dezső
Díszlettervező: Böröndi Tamás
Jelmeztervező: Vesztergombi Anikó
Az előadás 2 felvonásos, időtartama 2 óra 30 perc.
Clive és Penelopé pár éve színészként még egymással verekedtek a
színpadon, azonban a történelem most sokkal viccesebb szerepre
kényszeríti őket! De mit keres most főhősünk – épp katonaruhában
– egy paplakban, ahol a házigazda és az erénycsősz miss Skillon
alsógatyában küzdenek hol egymásért, hol egymás ellen!??
Sorra jelennek meg a legszórakoztatóbb figurák, a püspöktől a flegma szobalányig, és úgy tűnik mintha mindenki ugyanazt a szerepet
szeretné játszani! De miért rohangászik itt mindenki és hová fut és
ki elől? A sor végén pedig hol az őrmester, hol egy hívatlan vendég
lohol… de állj! Nincs is vége a sornak! Felmerül a jogos kérdés: Van
egyáltalán ebben a fergeteges vígjátékban egyetlen normális ember?
Nyugalom! A “győzelmi harangzúgás” mindent megold és végül
győz a vidámság, mint mindig, amikor ebben a színházban jársz.
augusztus 7. kedd 20.30 Bánfalvy Stúdió
Ray Conney: A miniszter félrelép komédia két részben
Szereplők: Richard Willey (jó fellépésű, sikeres, fiatal miniszter) –
GESZTESI KÁROLY
A menedzser (a hotel kemény kezű
igazgatója) – HARMATH IMRE
A főpincér (hiú és ravasz, vén szolga)
– SCHLANGER ANDRÁS/URMAI
GÁBOR
Jane Worthington (vonzó, de szeleburdi ifjú hölgy) – KISS RAMÓNA/
BUGÁR ANNA
A hulla (jellegzetességek nélküli,
középkorú férfi) – URMAI GÁBOR/PINTÉR GÁBOR
George Pigden (tisztességes férfi, bár igen ideges) – BELEZNAY
ENDRE
Ronnie (egy dühös fiatalember) – SZÁRAZ DÉNES
Pamela (finom, vonzó, ötvenéves hölgy) – BÁNFALVY ÁGNES

Ápolónő (parancsoló, de vonzó, negyvenéves asszony) – GREGOR
BERNADETT/VANYA TÍMEA
Fordította: Ungvári Tamás
Rendező: Horváth Csaba
Rendezőasszisztens és ügyelő: Szikra B. Diána
Súgó: Varga Réka
Dramaturg: Benedek Albert
Producer: HCS, Oliver W. Horvath
Koreográfus: Horváth Gyula Antal
Díszlet- és jelmeztervező: Győri Gabriella
Richard Willey, a kormány egyik sikeres, fiatal minisztere gáláns
kalandra készül az ellenzéki frakció titkárnőjével (Jane) egy patinás
hotelben. Az este azonban nem kezdődik a legjobban, hiszen a szobába belépve, azonnal találnak egy ”hullát” az ablakban. Richard
végül segítségül hívja parlamenti titkárát, Geroge Pidgen-t, így már
hárman próbálják megoldani ezt a rendkívüli helyzetet. Nincs kön�nyű dolguk, hiszen a szálloda igazgatója és főpincére mindig a legrosszabb pillanatban zavarja meg őket, míg Richard felesége,
George édesanyjának ápolónője, valamint a fiatal szerető féltékeny
férje csak tovább bonyolítja az amúgy is kínos szituációt. Ráadásul
az éjszaka még mindig tartogat meglepetéseket!
A darab elnyerte a Laurence Olivierrõl elnevezett legjobb vígjátéknak járó díjat Angliában, 1992-ben..
augusztus 8. szerda 20.30 Moravetz Podukció
Horváth Krisztián – Moravetz Levente: Örömlányok végnapjai
Szereplők: Bözsike – FODOR ZSÓKA
Lilu – FÁBIÁN ANITA
Csöpi – DÉVÉNYI ILDIKÓ
Rajnai doktor – SZŐKE ZOLTÁN
Klarissza – CSÁKI EDINA
Ottokár – LÁSZLÓ CSABA
Aladár – SZABÓ ARNOLD
Díszlet: Bényei Miklós
Jelmez: Molnár Gabriella
Koreográfus: Halmi Zoltán
Asszisztens: Marinkovics Zsófia,
Omódi Marianna
Valahol a Mátra alján lakik nénje. (Mint a mesében.)
Szépen lassan telnek napjai. (Mint a mesében.)
Nyugdíjazása után azonban úgy dönt,
nem engedi, hogy leírják. (Mint a mesében.)
Ezért megalapítja a Csöpike Csibéi Betéti társaságot,
– rövidítve Csöcsi Bt.-t –
melynek fő profilja...,
(...és ez innentől, már nem mese :-)
A remek zenékkel fűszerezett vígjáték az ismert szerzőpárostól,
garantált szórakozást nyújt a kikapcsolódni vágyó nézőknek.
augusztus 9. csütörtök 20.30 Körúti Színház
Molnár Ferenc: Az üvegcipő – romantikus vígjáték
szereposztás:
Sipos
KAUTZKY ARMAND
Adél
MÉRAI KATALIN

XXVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2018. június

Irma
Roticsné
Császár Pál
Rendőrtanácsos
Őrmester
Viola
Házmester
Házmesterné
Adél anyja
Keczeli Ilona
Stetner úr
Társalkodónő
Gál kapitány
Szakácsné
Fényképész
Cigányprímás
Julcsa
Ajtónálló
Lilike

KARAIVANOV LILLA
MARONKA CSILLA
OROSZI TAMÁS
GALAMBOS ZOLTÁN / FILA
BALÁZS
KOZEL DÁNIEL
ERKI LÉNA
PECSENYICZKI BALÁZS
LEHEL KATA
MARONKA CSILLA
PLACSKÓ EMESE
LIPTÁK PÉTER
KISS EDINA
GALAMBOS ZOLTÁN
PLACSKÓ EMESE
LIPTÁK PÉTER
SZEKÉR GERGŐ
KISS EDINA
KALUCZKY ZSOMBOR
SZÁSZ LILI / DÉKÁNY
LILIEN
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Rendezte: Galambos Zoltán
Senki sem úgy születik, hogy boldogtalan akarna lenni, legtöbbször magunk választjuk a boldogtalanság édes,
megnyugtató légkörét, mert boldogságunk tárgya kockázatos és túl sokat
veszthetünk rajta. Például a büszkeségünket, vagy a társadalom megbecsülését. Így gondolkodik erről Romajzer
Adél és Sípos Lajos is. A közömbös lét
ellenpontjaként jelenik meg Irma, az
árva józsefvárosi cselédlány, aki szerethetően gyermeki képzeletével, életszeretetével nyeri meg magának a nézők szívét. „Boldogság és pilótarepülés.”- mondja. Ebben a két szóban benne van, hogy ő a
végsőkig küzdeni fog a „happy end”-ért. Még ha az ő Hamupipőke
történetében nincs is jótündér, és az ő fehér lovas hercege csak egy
öregedő műbútorasztalos, akkor is. A kifordított mese egyben azért
az eredeti, a mostohának Molnárnál is más tervei vannak.
A magyar író darabja méltán a legtöbbször játszott a művei közül,
hiszen páratlan érzékenységgel járja körül a soha el nem évülő témát.
Szeszélyesség, szerelem! Egy igazi romantikus Józsefvárosi történet olyan színészekkel a főszerepben, mint Mérai Kata és Kautzky
Armand

Szent István Napok a Pécsváradi Várban 2018.
AUGUSZTUS
3. péntek 18.30 óra Pécsváradi Vár
(esőhelyszín: Fülep Lajos Művelődési Központ)
„Csiribiri” – Halász Judit elődása gyerekeknek és felnőtteknek
Az előadásra a belépés ingyenes!
AUGUSZTUS
5. vasárnap 18.30 óra Pécsváradi Vár
(esőhelyszín: Fülep Lajos Művelődési Központ)
Zenélő Várterasz - Pécsváradi Big Band koncert
A koncertre belépő nincs, az együttes működésére szánt
adományokat köszönik.

Erdélyi, lengyel és olasz zenekarokkal, mazsorett-csoportokkal
A rendezvény múzeumi belépőjeggyel látogatható.
17.00 óra Ünnepi önkormányzati ülés
A Pécsváradi Női Kamarakórus közreműködésével (karnagy:
Kutnyánszki Csaba)
Nagybereg-Pécsvárad testvérvárosi szerződésének aláírása
20. vasárnap, 9 óra Nagyboldogasszony Templom: Mise
10.00 óra Pécsváradi Vár: Koszorúzási ünnepség
15.00 óra, Szentháromság tér : Népünnepély
benne II. Határon túli Magyarok Fesztiválja: Utcabál
24. péntek 18.30 óra Pécsváradi Vár
Néptáncműsor a Zengővárkonyi Hagyományőrző
Egyesülettel

PÉCSVÁRADI VÁRSZÍNHÁZ
6-9. hétfő-csütörtök, Pécsvárai Vár, (esőhelyszín: Fülep Lajos
Művelődési Központ),
SZEPTEMBER
Gyermekprogramok Szentháromság tér
9. vasárnap Pécsváradi Vár: Határtalan lakoma
(részletes program külön)
Közös főzés a testvérvárosi delegációkkal, térségi települé
15. kedd 18.00 óra, Nagyboldogasszony-templom
sekkel és civil szervezetekkel színes műsor kíséretében
Ünnepi szentmise
12 órától ebéd, este bál
19.00 óra Pécsváradi Vár
A belépés ingyenes, az étkezéshez kóstolójegyek válthatók.
„A pécsváradi alapítólevelek” - Érszegi Géza az ELTE
egyetemi professzorának előadása a Pécsváradi Várbaráti
Részletes információ: Fülep Lajos Művelődési Központ
Kör szervezésében
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Tel:
72/465-123. muvhaz@pecsvarad.hu
18. szombat, Szentháromság tér (esőhelyszín: Fülep Lajos
Honlap: http://www.pecsvarad.hu
Művelődési Központ)
17.00 óra Spätschoppen - Német Nemzetiségi Mulatság
Fellépnek német nemzetiségi előadók, csoportok
20.00 óra Utcabál

19. vasárnap, Pécsváradi Vár
10.00 óra Zenélő Várterasz – Nemzetközi Fúvószenekari
Találkozó

A színházi előadások jegyárai: 2900 Ft/fő (08.06-08.09.)
Bérlet: 9900 Ft/fő (4 előadás)
Az előadások esőhelyszíne a Fülep Lajos Művelődési Központ
A jegyek megvásárolhatók a művelődési központban június 7-től
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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S p o r t h í r

A Pécsváradi Spartacus Sportegyesület labdarúgószakosztály
2017/2018-as szezon eredményei
Az idei szezon különösen sikeres volt labdarugóink életében.
Először U15-ös csapatunk nyerte meg a megyei U15-ös
csökkentett pályaméretű bajnokságot. Ebben a bajnokságban a
két 16-os közötti területen játszanak a gyerekek 8 plusz 1 fővel
csapatonként. Csapatunk mind a 14 mérkőzését megnyerte, 200
gólt lőtt és mindössze 12-öt kapott csupán. A bajnokság
gólkirályai is csapatunkból kerültek ki: Balogh Szabolcs és
Ladányi Patrik egyaránt 59-59 gólt szerzett. A csapat tagjai: Rejtő
Olivér, Ladányi Viktor, Dénes Viktor, Pohli Péter, Balogh
Szabolcs, Ladányi Patrik, Horváth Roland, Horváth Pál, Gál
Bence, Gál Bálint, Bősz Norbert, Bánfai Balázs, Orlai Roland, Dénes – Gál Alex, Heil Máté, Kárpáti Kristóf, Kovács Zsolt. A csapat
edzője: Szigeti Endre.

Pécsvárad város történetében első alkalommal nyert bajnokságot
U16-os csapatunk. 26 mérkőzésből 24 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel zárta a szezont. Legeredményesebb játékosunk Ladányi Patrik 59 góllal a góllövőlista 3. helyén zárt. A csapat tagjai: Bölcskei Gábor, Ladányi Viktor, Mártusz Balázs,
Ladányi Patrik, Balogh Szabolcs, Osváth Alex, Kovács Levente,
Pataki Roland, Pohli Péter, Rejtő Olivér, Markovics – Horváh Balázs, Orlai Roland, Kovács Zsolt, Bősz Norbert, Heil Máté, Kárpáti
Kristóf, Dénes – Gál Alex, Dénes Viktor, Gál Bálint, Horváth Roland. A csapat edzője: Szigeti Endre

Csoport eredményeink:
• Pécsvárad – Karcag 6-2
• Pécsvárad – Bonyhád 4-2
• Pécsvárad – Csurgó 7-0
• Pécsvárad – Sárospatak 8-1
Ezzel csapatunk bejutott a legjobb nyolc közé. Ahol a Hajdúböszörmény együttesével találkozott. Izgalmas mérkőzésen 1-1 döntetlen
született, majd büntetők után 2-1es győzelemmel jutottunk a legjobb négy közé. Ott a Zalaszentgrót csapatával mérkőztünk a döntőbejutásért, ahol 2-1 arányban győztünk. A vasárnapi döntőben
Piliscsaba volt az ellenfél. A mérkőzés elején vezetést szerzett az ellenfél. Onnantól kezdve átvettük az irányítást és kitűnő játékkal sikerült megfordítani a mérkőzést a javunkra 2-1 arányban. A csapat
tagjai: Zsigrai Ákos, Ladányi Viktor, Dénes Viktor, Pohli Péter,
Ladányi Patrik, Horváth Roland, Rejtő Olivér, Bősz Norbert, Kovács
Zsolt, Kárpáti Kristóf. A torna legjobb játékosának Ladányi Patrikot
választották. A csapatot kísérte: Szigeti Endre (edző), Blochinger
János (testnevelő tanár), Perlaki Zoltán (technikai vezető).
A hazatérő győztes csapatot rendőrautó kísérte a művelődési
központ elé, ahol a büszke szülők és hozzátartozók, barátok, általános iskola vezetői: Tóth Györgyi és Friesz Péter transzparensekkel, pezsgővel és tűzijátékkal fogadták. Zádori János polgármester köszöntötte a győzteseket.

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