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Augusztus - Pécsvárad= Szent István Napok
A Pécsvárad Város Önkormányzatának testületi ülésén elfogadott beszámolóban elhangzott, hogy több mint 5000 látogató
részvételével zajlottak az ez évi Szent István Napok rendezvényei. 15 nap és 15 rendezvény várta a látogatókat, ahol volt hogy
egy napon több program közül lehetett választani és volt több
napon keresztül zajló esemény. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a rendezvénysorozatot.
Rendhagyóan kezdődtek meg a Szent István Napok ez évi
rendezvényei. Az elmúlt években megszokott big band koncertet két esemény is megelőzte.
A Petőfi Irodalmi Múzeum „Jártam a jelenben, éltem a jövőben” című vándorkiállításának megnyitóján, a Pécsváradi Városi Könyvtár emeleti kiállítótermében előbb Arnold Istvánné, a
könyvtárvezetője köszöntötte a megjelenteket és röviden ismertette a kiállítás létrejöttének történetét. Fenyvesi Jánosné, a II. Béla
Középiskola tanára megnyitójában kiemelte Arany irodalmi nagyságát, jelentőségét a magyar nyelv ápolásában. Számos neves irodalmi személy megidézésével, a szerző saját műveinek citálásával,

a költő életének főbb állomásait bemutatva hívta fel a figyelmet a
magyar nyelv, és ezen keresztül a nemzeti kultúra megóvásának
fontosságára. Közös gondolkodásra hívó szuggesztív előadása után
a megjelentek sokáig beszélgettek, felidézve egyik legnagyobb irodalmárunk szellemét.
(folytatás a 2.oldalon)

A Pécsváradi Leányvásár 2018. évi programjai
Fülep Lajos Műv. Kp./Sportcsarnok/
október 19-én pénteken
11.00 Népdaléneklési verseny
15.30 Kiállítás-megnyitó
17.00 Ünnepélyes megnyitó
október 20-án szombaton
22 órától hagyományos szombat esti
bál a Perfekt Zenekarral,
sztárvendég 23 órakor: Zoltán Erika
(helyszín: sportcsarnok, kapunyitás
21.30)

október 21-én vasárnap
09.30 Menettánc
(indulás Kossuth L. u. - Bem utca
kereszteződésből)
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Nagyszínpad:

Gasztro udvar

19.00 Tóth Gabi
20.00 Fenyő Miklós
22.00 Ganxsta Zolee és a Kartel

15.00 Gasztro udvar nyitás
18.30 Leányvásár bora eredményhirdetés
22.00 Unterrock Zenekar – utcabál

9.30 Zenés ébresztő fúvósokkal
10.00 Népi együttesek műsora
12.00 Leányvásár szépe – jelöltek bemutatása
12.15 Népdaléneklési verseny helyezettek
bemutatkozása
12.30 Népi együttesek műsora
17.00 Leányvásár szépe – eredményhirdetés
17.15 Apsons Zenekar – retro koncert
18.30 Made in B zenekar
19.00 Tombolasorsolás
19.15 Beatrice Nagy Feróval
21.00 Kowalsky meg a Vega

14.00 Monita gyerekműsora
15.00 Hangoló – bábelőadás
16.30 Bayerkrainers Trio
18.00 Mutter és bandája
20.00 Brass Band PTE
21.00 DJ. Pepe – 80-90-es évek
videó-diszkója

10.00 Népi együttesek műsora
benne: 13.00 Déli Kapu Folklórszövetség műsora
15.00 Zengő rezek és Karikázó
17.30 Szívhangok – Máté Péteremlékest a Mohácsi Zenészek Baráti Körével
20.30 Atilla Fiai Társulat

11.00 Csurgó zenekar gyermekműsor
14.00 Wagner Banda
15.30 Mánfai Tamburazenekar
16.30 Pécsváradi Big Band
21.00 DJ. Pepe – 80-90-es évek videó-diszkója
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(folytatás az 1.oldalról)

Augusztus - Pécsvárad= Szent István Napok

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

vényen nemcsak a hausmanstätteni delegáció vett részt, hanem
az aznap érkező nagyberegiek is.

Két nap múlva előbb a Szent László terembe vártuk a vendégeket, ahol Deák Zsuzsanna hosszúhetényi grafikusművész tárlata nyílt. Este a vár udvara telt meg zsúfolásig Halász Judit koncertjén. A Kossuth – és Jászai-díjas színésznő, énekesnő nem
okozott csalódást. Sem a hőség, sem a színpad egyenetlenségei
nem akadályozták meg abban, hogy az ismerős dalokat végig
táncolva, a gyerekeket megénekeltesse, fantasztikus hangulatot
varázsolva.

A Pécsvárad Big Band zenéje mindig sok nézőt vont, így augusztus 5-én a várterasz telt meg a zenekar koncertjén.
A következő héten a színházaké volt a főszerep. Ebben az évben ugyan nem MOSZT volt, azonban így is négy egymást követő este volt teltház. A Vidám Színpad szinte már „hazajár” Pécsváradra; Philip King: Futóbolondok vígjátékuk a megszokott
színvonalat hozta. A Bánfalvy Stúdió, amely már komolyabb
műfajban bemutatkozott, ezúttal szintén egy közismert komédiát hozott Ray Conney: A miniszter félre lép darabjával. A Pécsi Harmadik Színház repertoárján már több évadban szerepelt
az „Örömlányok végnapjai” színdarab. A Moravetz Produkció
vígjátéka volt ebben az évben a legnépszerűbb, telt ház mellett
itt adtuk el a legtöbb állójegyet, hogy ne kelljen egyetlen nézőt
sem elküldeni. A hagyományoknak megfelelően a Körúti Színház előadása zárta a színházi hetet. Molnár Ferenc romantikus
vígjátéka a boldogságkeresés örökérvényű kérdéseit járja körül.
Néhány nappal később a két éve elhunyt Kossuth-díjas szobrászművésznek, Bencsik Istvánnak állított Pécsvárad Város önkormányzata emléktáblát egykori műhelyének falán. Az ünnepségen két fia és azok családjai is részt vettek.
A Pécsváradi Várbaráti Kör augusztus 15-én, Nagyboldogasszony Napján hagyományosan tudományos előadásokat,
konferenciákat szervez. Ezúttal Dr. Érszegi Gézát, az ELTE nyugalmazott professzorát hívta meg, hogy a pécsváradi monostor
alapítóleveleiről tartson előadást.
Bár a programfüzetben nem szerepelt, a vár udvara ismét
megtelt a BEAT Ünnepre, mely az Apaceller család és zenekaruk
jóvoltából jött létre.
A Spätschoppen – Német Nemzetiségi Mulatságot a Német
Nemzetiségi Önkormányazt és a Pécsváradi Németek Baráti
Köre közösen szervezi, évek óta elmaradhatatlan része az augusztusi programnak. Ezúttal is sokan voltak kíváncsiak a műsorra és kóstolták meg a hagyományos sváb ételeket. A rendez-
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A képviselőtestület által adományozott kitüntetéseket hagyományosan augusztus 19-én ünnepi önkormányzati ülésen
adják át a képviselők. (A kitüntettek névsorát keretes írásunkban olvashatják.) Zádori János beszédében az év eseményeit, a
településen folyó pályázati beruházásokat foglalta össze. Ebben
az évben emellett ünnepélyes keretek között írta alá Püspöki
Attila, Nagybereg polgármestere és Zádori János, Pécsvárad
polgármestere a két település közötti testvérvárosi szerződést.
Püspöki Attila beszédében meghatottan idézte az ismert dal
szövegét: „ … történjen bármi, amíg élünk s meghalunk Mi egy
vérből valók vagyunk!”.

Augusztus 20-án délelőtt a vár István király szobránál ünnepségen adóztunk első király emlékének, az ünnepi műsorban
a Nagyberegről érkezett Kuruc Andrea és a pécsváradi zeneiskola növendékei Horváth Roland, Horváth Pál, Tóka Domos és
Zsifkó István is közreműködtek.
Délután a Szentháromság téren az indiai Shrivam Nrutya
együttes, illetve a lengyel Siemanowice Ének- és Táncegyüttes
lépett fel először. Őket az elmaradhatatlan fúvósok követték, a
Pécsváradi Gyermek – és Ifjúsági fúvószenekart halhattuk, Wagner József és Vida Lóránt karnagyok vezetésével. Nagyberegről
érkezett a Tulipán Néptáncegyüttes, melynek tagjai szatmári
népdalokat énekeltek, somogyi illetve viski (Kárpátaljai) táncokkal örvendeztették meg a nézőket. Az elmúlt években már
láthattuk a Nagyberegi Művészkerékpárosok bemutatóját, de
újra és újra lenyűgöző látni a tökéltes szellemi és fizikai összpontosítást igénylő gyakorlataikat. Nem maradhatott el az utcabál sem, melyen ezúttal a KEPI TRIÓ húzta a talpalávalót. Sokan
vártak 22 óráig, hogy megnézzék meg a színpompás tűijátékot.
A hetet egy újabb műfaj – a néptánc – zárta. A Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület már sokszor adott gazdag, pom-
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pás sárközi viseletében műsort, ezúttal táncházba invitálták az
érdeklődőket.
Konkrét számot csak az eladott jegyek alapján ismerünk,
ebben az évben több mint 1200 fizető nézője volt a színházi
előadásoknak. A többi rendezvényen legtöbbször becsült létszámot tudunk, aki azonban ott volt a „csiribiri” koncerten,
vagy a Spätshoppen-en, akár augusztus 20-án a Szentháromság
téren megerősítheti, hogy augusztusi rendezvényeink látogatottsága meghaladta az ötezer főt. Mostanában divatos szó a
multikultúra, azonban a Szent István Napok esetében ez sem
túlzás. Ismeretterjesztő és képzőművészeti kiállítások, könnyűzenei koncert, tudományos előadás, színdarabok, hagyományőrző rendezvény, hazai és külföldi néptáncosok bemutatója …
Felsorolni is nehéz.
Azt csak remélni tudjuk, hogy a kezdetben kitűzött cél – felhívni a figyelmet a Szent Istváni örökségre, a pécsváradi várra
– mellett, tartalmas ugyanakkor érdekes programokat kínálunk
a helyieknek és az ideérkező vendégeknek.
Bognár Gyöngyvér
Fotók: Kótsch Petra, Máy Péter
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2018. évi kitüntetettek
Zsáli János
Dr. Kutnyánszky Csaba
Bősz Zoltánné
Fullér Péter
Pappné Vértesi Aranka
Tolnai Zoltán Lászlóné
Gungl Jánosné
Haklik Anna
Friesz Péter
Szabó Jánosné
Szigeti Endre
Vogl Jakabné
Diákolimpia győztes csapata

Díszpolgár
Pécsváradért
A Köz Szolgálatáért
A Köz Szolgálatáért
A Köz Szolgálatáért
A Köz Szolgálatáért
A Köz Szolgálatáért
Emlékplakett
Emlékplakett
Emlékplakett
Emlékplakett
Emlékplakett
Elismerő oklevél

A Szent István Napok története

Pécsváradot a Szent István által alapított bencés monostor tette
államalapítási és egyházszervezési központtá. Első apátja Asztrik
volt, akiről történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy ő hozta el
a koronát Rómából István király számára. Időzött a falak között
Szent Gellért, Szent László oltárt alapított a monostorban, Vak
Béla - a későbbi II. Béla - menedéket lelt itt egy időben.
1958-ban nyílt meg a vár egy része, restaurálták a X. századi
templomot és páratlan értékű freskó-töredékeit. 1967-ben megkezdődött a vár teljes feltárása, amely 1988-ra, a Szent Istvánévre fejeződött be. Ekkor nyitották meg a felújított várat, a történeti múzeumokat és az István Király Szállót. 1969-ben Győrffy
György történészprofesszor avatta fel Borsos Miklós Szent István
király mellszobrát a románkori templom külső falánál. Ettől az
évtől szervezett a művelődési központ nyaranta zenei esteket,
hangversenyeket a románkori altemplomban, valamint megemlékezéseket a szobornál. Göncz Árpád köztársasági elnök úr 1993.
augusztus 20-án e falak között adta át azt a dokumentumot ami
tanúsítja, hogy településünk ismét méltó lett a városi rang viselésére. Az 1988-ban elkészült szálloda avatási ünnepségét követően
kezdődött - eleinte augusztus 15-20. között – a Szent István Napok a Pécsváradi Várban” rendezvénysorozat megszervezése.
Az évek során megtartott műsorok műfaja igen változatos
volt. A rendezvénysorozatban kamaraegyüttesek, kórusok szerepeltek a románkori templomban, operaénekesek a római katolikus templomban, néptáncosok, fúvósok adtak műsort a vár udvarán, várdalnokok zengtek históriás énekeket, bordalokat. A
zenei produkciók megvalósításában a neves fellépőkön túl aktív
szerepet játszottak a település amatőr együttesei. Rendszeressé
vált a külföldi együttesek vendégszereplése. Minden évben kiállítás nyílt a vár kiállítótermében, a városhoz kötődő illetve
megyei képzőművészek meghívásával.
Az évek során Pécsvárad civil szervezetei is bekapcsolódtak a
rendezvénysorozatba. A Várbaráti Kör történeti konferenciákat,
előadásokat szervez a felújított bencés kapcsolat jegyében. Az
előadók közt szerepeltek régészek, néprajzkutatók, történészek,
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írók, bencés szerzetesek, tanítók. A Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Pécsváradi Németek Baráti Köre önálló
napot szervez, nemzetiségi est keretében, ahol zenei, művészeti,
gasztronómiai hagyományoké a főszerep. A rendezvénysorozat
a helybeli és környékbeli csoportnak, amatőr művészeti együttesnek is bemutatkozási lehetőséget ad. A Szent István Napok
elmaradhatatlan része az augusztus 20-i utcabál is. A délutáni
műsorban a helyi együtteseken kívül Európa számtalan
országából érkeztek már előadók. A templomok javára szóló jótékonysági előadásokon a Nagyboldogasszony templomban
hangversenyt adott már Sass Sylvia, Pitti Katalin, Kincses Veronika, Kováts Kolos , Gulyás Dénes, Tokody Ilona operaénekes,
a református templomban pedig Kobzos Kis Tamás, Dinnyés
József.
A 2001-es millenniumi évben alakult meg nyári szabadtéri
színházunk. A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsvárad Város
Önkormányzata felkérésére Pozsgai Zsolt megírta a pécsváradi
várban játszódó „Boldog Asztrik küldetése” című történelmi
színművét. Ezzel az ősbemutatóval kezdte meg működését a Pécsváradi Várszínház. A következő években nyaranta 3-6 előadás
bemutatója után 2014-ben Galambos Zoltán ötlete nyomásán és
szervezésével jött létre a Magánszínházak Országos Találkozója.
2002-ben jött létre FA alkotótáborunk. A 2011-ig minden
évben megrendezett tábor számos értékes művel gyarapította a
település gyűjteményét. A művészek minden alkalommal két
hetet töltöttek aktív munkával Pécsváradon. Ez idő alatt alkotásaikból a kiállítás nyílt, mellyel mintegy bemutatkoztak a helybelieknek. Az alkotótáborban készült művek pedig a városban
illetve közterein kerültek elhelyezésre.
A Szent István Napok a Pécsváradi Várban rendezvénysorozata azért jött létre, hogy felhívja a figyelmet a település történelmi
emlékhelyére. Az eltelt évtizedekben a művelődési központ, az
önkormányzat és helyi civilek sokat dolgoztak annak érdekében,
hogy a vár és település értékeit széles körben megmutassa.
Bognár Gyöngyvér
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Pályázati hírek

Szépen halad az építkezés az Egészségügyi Központnál
Mint arról korábban beszámoltunk, TOP pályázati forrásból új
épülettel bővül Pécsváradon az egészségügyi központ, mely az
egészségügyi alapellátásnak ad majd helyszínt. A TOP-4.1.1.-15BA1-2016-00010 Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése c. projekt keretében az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat költözhet majd a most épülő modern épületbe,
melynek munkálatai már látványos szakaszba értek.
Az idei év végéig a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00003 projekt
keretében megvalósuló Polgármesteri Hivatal épületenergetikai
fejlesztése is befejezésre kerül.

Pécsvárad Város Önkormányzata 2016 végén nyújtott be pályázatot az EFOP-3.3.2-16-os kódszámú, „Kulturális intézmények
a köznevelés eredményességéért” elnevezésű pályázatra. A projekt
célja a formális oktatást támogató kulturális nevelés szerepének
erősítése, a résztvevő gyermekekben az élethosszig tartó tanulás
attitűdjének kialakítása. Ez év tavaszán kaptuk az értesítést, hogy
a „Vár a tudás a Zengőalján” című, EFOP-3.3.2-16-00321 számú
pályázat nyert, a szerződéskötésre nyár elején került sor.
Az önkormányzat – mint a Fülep Lajos Művelődési Központ – fenntartója a helyi és környékbeli közoktatási intézményekkel együttműködésben valósítja meg a 30 hónapos prog-

Október 13.		
Október 13.		
Október 17.		
Október 19-21.
Október 23.
			
Október 26.		
Október 27.		
November 10.
November 11.
November 17.
November 24.
November 25.
December 2.
December 8.
December 9.
December 14.
December 15.
December 15.
December 16.
December 20.
December 23.
December 31.
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Az engedélyes és kiviteli tervek a hónap végéig elkészülnek a
Gesztenyés utcai óvodában a bölcsődei fejlesztés esetében, mely
a TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00018 projekt keretében valósul
meg, illetve a TOP-4.2.1.-16-BA1-2017-00015 a szociális otthon
fejlesztését célzó projekt esetében is.
Megtörtént a TOP-2.1.2.-16BA1-2017-00009 Zöld város
program szerződéskötése.
A projekt keretében új
épületegyüttes épül
a városközpontban, továbbá
megújul a
Szentháromság tér.
ramot. A július 1-én indult projektben során élményt nyújtó,
komplex foglakozásokon vehetnek részt óvodások, általános
és középiskolások.
A nyár folyamán igényfelmérés után, megkezdődött az
anyagbeszerzés, valamint már egy-egy tábor zajlott az óvoda,
általános iskola és középiskola diákjainak részvételével. Szeptembertől mozgásfejlesztés indul az óvodában; kézműves, helytörténeti, irodalmi, disputa szakkörök, könyvtári témanapok
kezdődnek a megvalósításban résztvevő iskolákban, valamint
anyanyelv-dráma havi szakkör a középiskolában.
Bognár Gyöngyvér, szakmai vezető

Programsoroló 2018 ősz

Kéttannyelvű oktatás 30 éves jubileumi programja
Zeneiskolai bál
Baba-mamaklub téma: Mozgásfejlődés csecsemőkortól kisgyermekkorig”
Pécsváradi Leányvásár
Nemzeti Ünnep; Koszorúzás - Kossuth tér, Ünnepi műsor a II. Béla Középiskola
tanulónak közreműködésével - Fülep Lajos Művelődési Központ
Csókos asszony – operett előadás (részletek külön!)
Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Jubileumi ünnepe
PIFÖ választás
Idősek napja
Pécsváradi Női Kamarakórus 40 éves jubileumi találkozója
Kórustalálkozó
Pécsvárad Városi Fúvószenekar és Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
Adventi program a Szentháromság téren
Zengő Praxis Közösség Egészségnapja
Adventi program a Szentháromság téren
Pécsi SZC. II. Béla Középiskola Szalagavató ünnepsége
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola karácsonyi vására
Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület karácsonyi műsora
Adventi program a Szentháromság téren
A Zeneiskola Karácsonyi Hangversenye
Adventi program a Szentháromság téren
Szilveszteri bál a PIFÖ szerevezésben
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PÁLYÁZATOK 2017/18
Kód

Cím

Tartalom

Támogatás
összege

Önrész

Státusz

TOP-1.2.1-15

Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés

Dombay tó infrastrukturális,
turisztikai fejlesztése

51 566 062
HUF

0,00 HUF

Nyert

TOP-4.1.1-15

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

0,00 HUF

Nyert

EFOP-3.3.2-16

Társadalmi szerepvállalás
erősítése a közösségek fejlesztésével

VÁR a tudás a Zengőalján, A Fülep Lajos
Művelődési Központ és a helyi óvoda, általános
iskola, II. Béla Középiskola, EGYMI, a
zengővárkonyi és nagypalli általános iskolák
együttműködése tanórán kívüli programok
megvalósítására

23 128 117,00

0,00 HUF

Nyert

TOP-3.2.1-15

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati Hivatal épületének energetikai
korszerűsítése

77 071 545,00

0,00 HUF

Nyert

VP6-7.2.17.4.1.2-16

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Pécsvárad város külterületi útjainak fejlesztése,
földutak mechanikai stabilizálása, alaprétegének
kialakítása (Pécsvárad-Hosszúhetény vásári út)

99 667 850,00

14 950
177,00 HUF

Nyert

-

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
(Baráthegyi út)

15 000 000,00

3 750 000,00
HUF

Nyert

TOP-2.1.2-16

Zöld város kialakítása

Zöld belváros Pécsváradon, a Szentháromság tér
felújítása és új városközponti épületegyüttes építése

342 005 668,00

0,00 HUF

Nyert

TOP-1.4.1-16

A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

A Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi
Óvóda és Bölcsőde fejlesztése
(Gesztenyés úti Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, új bölcsődei csoport létesítése
az épület bővítésével)

131 592 318,00

0,00 HUF

Nyert

TOP-4.2.1-16- Szociális alapszolgáltatások Pécsvárad nappali szociális ellátásának fejlesztése
BA1
infrastruktúrájának bővítése, (A jelenlegi Gondozási Központ mögötti terülefejlesztése
ten új épületegység építése nappali szociális ellátásának bővítése céljából)

78 941 712,00

0,00 HUF

Nyert

Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ alapellá105 920 746,00
tásának fejlesztése, új épületben alapellátás biztoHUF
sításához szükséges infrastruktúra kialakítása

EFOP-1.8.2-17

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztése - alapellátás fejlesztése

Egészségügyi alapellátás fejlesztése a Pécsváradi Já- 109 544 135, 00
rásban (Praxisközösség létesítése a Pécsváradi Járásban a térség egészségügyi állapotának javítására.
bővebb információ: www.zengopraxiskozosseg.hu)

0,00 HUF

Nyert

TTPKP-1-2018

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI
PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”

„Határon túli magyarok fesztiválja Pécsváradon”

900 000,00

0,00 HUF

Nyert

VP6-19.3.1-17 A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és
megvalósítása

Szent Antal Krízisház építése Pécsváradon
(Krízisház építése a Petőfi utcában)

19 703 331,00

LEADER VP6- Rendezvények a Zengő-Duna
19.2.1.-102-5térségében
17

A Pécsváradi Leányvásár

666 667,00

166 667

Elbírálás alatt

ZÁRTKERTI PROGRAM

Zártkerti fejlesztés Pécsváradon
(Biciklis elkerülő út egyik szakaszának felújítása,
gyümölcsös létesítése a Dombay tó felé vezető út
mellett)

9 817 187,00

0,00 HUF

Nyert

MAZSÖK Temető

A pécsváradi zsidó temető felújítása (kerítés)

7 000 000,00

0,00 HUF

Nyert

ZP-1-2017

PVH_2018-03_Oktober_Ok.indd 5

1 970 333,00 ElbíráHUF
lás alatt

2018.10.07. 20:25:05

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

6

Hírek a Zeneiskola nyári táborairól
és az intézményegység fejlesztéséről
A Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolai intézményegysége három tábort rendezett a zenei tanulmányok iránt érdeklődő, valamint
az iskolában jelenleg is zenét tanuló gyerekek számára.
2018. június 25-29. között megrendezésre került a „Tücsöktábor”. A program tizenöt óvódás és kisiskolás részvételével,
Szabó-Beck Angéla és Molnár Viktória tanárnő vezetésével és az
intézményegységben dolgozó munkatársak közreműködésével
zajlott a Zeneiskolában. A gyerekek az állatmesék gazdag világából merített témák feldolgozásában, saját, közös mese megalkotásában és bemutatásában, kreatív zenei játékra épülő rendezvényeken és állatkerti látogatáson vehettek részt. A program
az EFOP-3.3.5 pályázat, a Kodolányi János Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Tankerületi
Központ, valamint a szülők támogatásával valósult meg.

Augusztus második hetében a Zeneiskola növendékeiből
álló Pécsváradi Gyermek és Ifjúsági Fúvószenekar tartotta hagyományos zenekari táborát a Mórahalomtól nem messze elterülő Széksóstónál, harminc diák részvételével. A növendékek
jóhangulatú, de intenzív próbákon vettek részt Wagner József
tanár úr vezetésével és munkatársai Szabó-Beck Angéla és Vida
Lóránt közreműködésével. A zenekar több új művet is megtanult a táborban, így jelentősen bővült az együttes repertoárja. A
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai a Mórahalmi Szent
Erzsébet Gyógyfürdőben hűsöltek a zenekari próbák után. A
tábort Wagner József tanár úr szervezte és vezette, amely pályázati keretből, és a szülők és intézményünk támogatása által
valósult meg. A Pécsváradi Gyermek és Ifjúsági Fúvószenekar

sikeres hangversennyel zárta a programot a Gyógyfürdő szabadtéri színpadán.
A zeneiskola hegedűsei a Dombay-tónál táboroztak augusztus közepén. A tábort pályázati forrásból sikerült megvalósítani,
így a szállás és étkezés ingyenes volt a résztvevő diákok számára.
A program Naszvadiné Podányi Eszter tanárnő szakmai vezetésével zajlott 6-tól 21 éves korú, hegedű szakos diákok részvételével. A szakmai munka a növendékek sikeres fellépésével
zárult, a programot támogató szülők és a házigazda jelenlétében
a tábor kertjében kialakított színpadon, a hűst adó fák alatt.

Két eszközfejlesztési folyamat vette kezdetét az elmúlt tanév
második félévében az intézményegységben. A hangszercsereprogramban keretében szinte minden tanszakunk új hangszerekhez jut. Augusztus utolsó hetében érkezett iskolánkban az
előzetesen igényelt hangszerkészlet nagyobb része, amely nélkülözhetetlenek zenei képzés színvonalának megőrzéséhez és
további fejlesztéséhez.
A tavasz folyamán az iskolánkba készülő óvodáskorú gyermekek
és az iskolánkban tanuló diákok számára kreatív és interaktív,
tanórán kívüli zenei foglalkozások megvalósítását tűztük célul,
amelyek hozzájárulnak a gyerekek kompetenciáinak, esztétikai
érzékének, tanulási motivációját fejlesztéséhez. A programok
megvalósításához szükséges eszközök beszerzése érdekében
pályázatot készítettünk, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján 1 383 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. Jelenleg a kreatív zenei eszközök, játékok és
hangszerek beszerzésének folyamata előtt állunk.
A Zeneiskola épületrészében sor került egy nagyobb méretű tanterem belső terének leválasztására, így szeptembertől az új tanszakok órái is helyet kapnak az iskola épületében. A termek kialakítása Pécsvárad Város Önkormányzata támogatásával valósult meg.
Köszönetünket fejezzük a Kodolányi János Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolai intézményegysége tanulói és munkatársai részéről a nyári táborokat
szervező és vezető pedagógusok, a szülők és támogatók munkájáért és segítségéért, valamint a kereteket és fejlesztéseket biztosító Pécsi Tankerületi Központ munkatársainak és Pécsvárad
Város Önkormányzatának a támogatásáért.
Vida Lóránt , intézményegység-vezető
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Meghívó

Jótékonysági Zeneiskolás Est és Szülők-Támogatók Bálja

2018. október 13-án (szombaton) 19 órakor a Fülep Lajos Művelődési Központban (7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.)
Kedves Szülő! Kedves Támogató!
Zeneiskolánk - a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményegysége - Szülői
Munkaközössége és a Pécsváradi Zengő Művészeti Egyesület szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját a 2018. október 13-án
(szombaton) 19.00 órától kezdődő Jótékonysági Zeneiskolás Estre és a Szülők - Támogatók Batyus Báljára.
Program: A Zeneiskola növendékeinek és tanárainak műsora; A Pécsváradi Gyermek és Ifjúsági Zenekar műsora

Batyus Bál a Maxim Trióval

(A bálon tombolasorsolást tartunk.)
A belépőjegyek
• A zeneiskolás növendékek és a 14 évnél fiatalabb korú gyermekek belépése ingyenes.
• A felnőtt belépőjegy ára 1000 Ft
• A nem zeneiskolás, 14. életévüket betöltött, de 18 évnél fiatalabb diákok kedvezményes, 500 Ft értékű belépőjegy megváltásával vehetnek részt a programon.
• A tombolajegy ára: 200 Ft
A belépő- és tombolajegyek elővételben megvásárolhatók 2018. szeptember 21. és október 13. között a Zeneiskola titkárságán,
hétfőtől-péntekig 12 óra és 17 óra között.
A program bevételét a zeneiskolás növendékek tehetséggondozására fordítjuk.
Rendezvényünket tombolatárggyal / tárgyakkal is támogathatja. A szülők - támogatók által felajánlott tombolatárgyakat 2018.
szeptember 20. és október 13. között átveszik zeneiskolánk tanárai.
Amennyiben nem tud részt venni a rendezvényen, de támogatni szeretné zeneiskolás növendékek tehetséggondozását, akkor ezt
megteheti tetszőleges értékű támogató jegy vásárlásával.
Kérjük, hogy 2018. október 12-ig váltsa meg a jegyeket a Zeneiskola titkárságán, illetve
jelezze részvételi szándékát, asztalfoglalási igényét! • Szeretettel várjuk rendezvényünkre!

Információ a Pécsváradi Leányvásár belépő díjairól

Kedves leendő Vendégeink!
A 2018-as évben a Pécsváradi Leányvásár belépődíjai a következők:
Felnőtt (16-65 év között) napijegy: 1.000Ft
Ingyenes kategóriák:
10-16 év közöttiek számára a napijegy: 500Ft
A teljes vasárnapi nap, mindenki számára
Elővételi jegy: 1.500Ft, mind a két napra szól (péntek, szomPécsváradi lakosok számára mindhárom nap
bat), a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központban megvá10 év alatti és 65 év feletti vendégeinknek mindhárom nap sárolható.
Báli belépőjegy: 1.000Ft, elővételben szintén a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központban lesz megvásárolható, korlátozott
számban! A jegyárusítás kezdetéről internetes felületeinken keresztül adunk tájékoztatást.
Pécsváradiak számára fontos információ: Ahhoz, hogy a rendezvényt ingyenesen tudják látogatni, a Leányvásárt megelőző két
hétben ugyancsak október 18-án 15 óráig a művelődési központban a lakcímkártya bemutatásával vehetik át karszalagjukat. Október
10-én és 11-én a művelődési központ irodája 19 óráig biztosít lehetőséget, azoknak akik máskor nem tudják átvenni az ingyenes belépőt. Kérjük, hogy lakcímkártyájukat (vagy annak másolatát, fotóját) hozzák magukkal, mert e nélkül nem tudjuk kiadni a belépőket.
A nagyszínpadon és a gasztro udvarban felállított kisszínpadon szinte folyamatosan zajlanak a programok.
Gondolunk a gyerekekre is, játszóudvar és vurstli várja őket.
Természetesen idén sem maradhat el a Leányvásár szépe választás, szombaton. Ezúttal is népviseletbe öltözött hölgyek jelentkezését várjuk! Lesz internetes szavazás, illetve a helyszíni voksolás a zsűri részéről. Az elmúlt évek gyakorlata alapján lesz tombolasorsolás is, értékes nyereményekkel.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A PÉCSVÁRADI EGYMI HÍREI

A Nagycsaládosok Komlói Egyesületének szervezésében intézményünk 5 tanulója is részt vehetett egy három napos jutalom
kiránduláson, Alsómocsoládon, a Kölyök- Fészek Erdei Iskolában. Kísérőjük Ecker Katalin pedagógus volt. Páratlan élmén�nyel gazdagodtak a tábor lakói e pár napban.
A Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány által
kiírt „Egyedül is közlekedem” című rajzpályázaton Gáll Dorina,
Híz Márk 12. évfolyamos és Orsós Vanessza 10 éves tanulónk
hasznos közlekedésbiztonsági eszközöket nyert. Felkészítő: Bayer Zoltánné gyógypedagógus.

A hónap idusán került sor az ünnepélyes tanévzárónkra,
amelynek szervezése Patacsi Éva, Szabó Hajnalka és Várkonyi
Mónika pedagógusok munkáját dicséri. E napon ballagtak a famegmunkáló szakiskolás diákjaink is. Pár nappal később négy
tanulónk sikeres OKJ-s vizsgát tett. Köszönjük a felkészítést

Friedrich József szakoktatónak, illetve Apaceller Péter szaktanárnak, aki szintén búcsúzott, hisz decemberben nyugdíjba vonul.

Már sokadik alkalommal vehettek részt hátrányos helyzetű
gyermekek- a Kodolányi János Általános Iskola és a Pécsváradi
EGYMI tanulói együtt-, a Dombay- tónál az „Életmód- táborban” a polgármester és a helyi önkormányzat támogatásával.
Változatos, színes programokban volt részük a gyerekeknek. Így
eljuthattak az ország távolabbi pontjaira, a Balatonra és a Balaton- felvidékre is. Táborvezető pedagógusok: Mesterné Magyar
Andrea és Weintrautné Benács Zsuzsanna.
A nyári szünet végén, sikeres pályázat eredményeként- Ecker
Katalin szervező és kísérő pedagógus és Nagy Andrea ápolónő-,
iskolánkból kilenc tanulót táboroztattak Fonyód- ligeten, az
„Erzsébet- Élménytáborban”. A fiatalok idén is számtalan élmény- dús programban vehettek részt.
Bayer Zoltánné, (fotók: Bayer Zoltánné, Fischer Dóra)

Nagymamák napja a Pécsváradi
Gondozási Központban

Július 26-án, Anna napon, immár hagyományosan megtartottuk intézményünkben a Nagymamák Napját. (Szent Anna volt
Jézus nagyanyja, ezért választottuk ezt a napot „nagymamáink”
felköszöntésére.)
A Körzeti Nyugdíjas Egyesület tánccsoportjának lelkes tagjai
vidám énekes-táncos műsort adtak időseinknek; virágcsokorral,
bonbonnal kedveskedtek Annáinknak. A műsor végén közös
éneklésre, táncolásra is sor került. Ezután Fischerné Marikával
a régi nótákat elevenítették fel. Az időjárás is kedvezett nekünk,
kellemes környezetben, az udvaron tartottuk rendezvényünket.
Előtte készültünk már az eseményre, finom linzert sütöttünk
erre az alkalomra, amit mindenki jóízűen fogyasztott a limonádé mellé.
A délelőtt jókedvűen, vígan telt. Mindenki kellemesen elfáradva pihent ebéd után. Köszönjük a tánccsoportnak, hogy ebben a kánikulai melegben is eljöttek és megörvendeztettek bennünket műsorukkal.
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Nyári élet az óvodában
A nyári időszakban a Gesztenyés úti óvodában összevont csoportokban fogadtuk a gyerekeket. A nyár elején 40-50 fő, augusztusban 15-20 fő gyermek vette igénybe az óvodai ellátást.
A bölcsődében is megközelítőleg egész nyáron 10 fő volt.
Izgalmas volt az élet nyáron is az oviban, hiszen reggel mindjárt az udvaron lehetett kezdeni a játékot. A pihenésen kívül
szinte az egész napot a szabadban, a lombos fák és a napvitorlák
árnyékában tölthették a gyerekek. Fontosnak tartottuk, hogy
nyáron is különféle tevékenységeket ajánljunk a gyermekek
számára: udvari mozgásfejlesztő játékokat, kerékpározást, homokozást, az un. „vizes” játékokat. A kerti asztalaink ilyenkor
is lehetőséget kínálnak a rajzolásra, kézműves foglalkozásokra.
Óvodánk 2 hetet, augusztus 13-24-ig tartott zárva. Ebben az
időszakban végeztük el a szokásos nyári nagytakarítást: a dajkák mindent lefertőtlenítettek, minden helyiséget kitakarítottak
és az óvónők, bölcsődei gondozónők is felkészülve, esztétikus,
tiszta környezetben várják az új nevelési évben a gyermekeket.
W B Zs

Német Nemzetiségi Tábor
az óvodában
Idén először került megrendezésre I. Német nemzetiségi táborunk, melyet a „Vár a tudás a Zengő alján” elnyert pályázati
projekt keretein belül tudtunk megvalósítani. Táborunkban 20
kisgyermek vehetett részt, melyet a Vár utcai óvodában tartottunk meg július elején. A szervezésben és megvalósításban
négy óvodapedagógus tevékenykedett: Schnell Bettina, Fekete
Éva, Sás Bernadett, Réfi Csilla. Táborunk célja, hogy a gyermekekkel megismertessük a helyi sváb szokásokat, hagyományo-

Bognár Istvánnénak (Panninak) és Schnell Bettinának a színvonalas műsort.
Ezen az Estén Johann Lendl és a hausmanstätteni vendégeink pénzadománnyal ajándékoztak meg bennünket, amit gyermekeink javára foguk fordítani. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani az adományért és hálánkat kifejezni érte.

Továbbképzés Ottobeurenben
A bajor Ottobeuren városban július 22-28-ig a MethodikZentrum által szervezett, a Hermann-Niermann-Stiftung által
támogatott „Sprache, Musik und Farbe für Kindergärtenrinnen
und Grundschullehrerinnen” című szemináriumon 3 fő
óvódapedagógus vett részt óvodánkból: Albert Anikó, Fekete
Éva és Weintrautné Benács Zsuzsanna. A továbbképzés célja: a
német nyelvet tanító óvodapedagógusok munkájának támogatása és segítése. Sok új ötlettel, tapasztalattal, módszerekkel és
szép élményekkel gazdagodva térhettek haza. Megtapasztalhatták, hogyan lehet bevonni a zenét, a mozgást, a művészeteket
(bábozást, festést, stb.) a nyelvelsajátításban, hogyan lehet szórakozva, jó hangulatban idegen nyelvet tanítani.

Felújítások

kat, valamint a német nyelv tanulása, megerősítése volt. Az
egy hetes tábor alatt a gyerekekkel különböző játékeszközöket,
dísztárgyakat készítettünk. Ellátogattunk Geresdlakra a Német
Nemzetiségi Tájházba és a Babamúzeum kiállítására. Nemzetiségi táncokat tanultunk, valamint játékos, zenés, mozgásos
és ügyességi játékokat játszottunk. Záró napon a gyerekeknek
meglepetés habpartit rendeztünk, amely hatalmas élmény volt
számukra. Ezúton szeretnénk megköszönni minden segítséget
és támogatást táborunk sikeres megvalósulásáért.
R Cs

Fellépés
A „Spätschoppen Német Nemzetiségi Mulatságon óvodásaink
is szerepeltek augusztus 18-án német táncokkal. Köszönjük
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A legnagyobb felújítás a Gesztenyés úti óvodában történt. Fűtéskorszerűsítésre került sor a 2018-as évi vissza nem térítendő 8 millió Ft-os állami támogatásból, amit az Országos Német
Nemzetiségi Önkormányzat biztosított. Így tudtuk a kazánt egy
modern, energiatakarékos típusra lecserélni és a konyhában
egy modern légtechnikai rendszert kiépíteni, ami szabályozza
az elhasznált levegő elszívását, illetve a friss levegő bevezetését
a konyhások huzatérzésének és meghűlésének elkerülése végett.
Mindkét óvoda udvarán lefestett játszóeszközök várják az
ovisokat. A Vár utcai óvoda udvarán pedig a hosszú csúszdát
felállítottuk, amit a földmunkálatok után birtokba vehetnek a
gyerekek.

Kezdődik az új nevelési év
Augusztus 27-án nyitott ki mindkét óvoda, de még a nyári élet
szerint, összevont csoportokban Az új nevelési év 2018. szeptember 3-án kezdődik. . Ezen a napon várjuk sok szeretettel óvodásainkat, az új kiscsoportosainkat és az új bölcsődéseinket is
W B ZS
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Elgondolkodtam!
Digitális világban élünk. Az okos telefon már szinte életünk részévé vált (kivéve akinek nincs ilyen készüléke). Az interneten
már mindennek utána tudunk nézni, csak néhány kattintás az
egész. Már azon sem csodálkozunk, ha 9-10 éves gyerekeknek
van saját mobiljuk. Nagyon sok előnnyel jár, ha használjuk ezeket a készülékeket, de szerintem nagyon sok hátránnyal is jár,
ha túlzásba visszük!
Nyáron a családommal szállodában nyaraltunk. Nem csak
nekem, de családomnak is feltűnt, hogy mobilt, tabletet nagyon
sok szülő bébiszitternek használta. 1,5-2-3 éves gyerekek előtt feküdtek ezek a kütyük étkezésekkor. Az anyuka etette gyermekét,
aki automatikusan nyitotta a száját, rágott, nyelt. Nem is figyelt
oda, hogy mit eszik. A babához nem szóltak a szülők, nézze csak

Baba- Mama Klub Pécsváradon

ő a mesét. Tizenéves gyerekek közlekedtek úgy a szállodában,
hogy fel sem emelték a fejüket a mobiljukról. Én személy szerint
el nem tudom képzelni, hogy mit tudnak azon állandóan nézni!
Nem az internet, a mobilozás ellen vagyok, hisz én is használom ezeket! Én amellett vagyok, hogy ne vigyük ezt túlzásba! A
gyerek előtt (főleg, ha még csak pár éves) ne legyen ott a tablet,
mobiltelefon! Mese nézés helyett olvassunk neki mesét! Étkezéskor ne vonjuk el a figyelmét a kütyükkel! Beszéljünk sokat hozzájuk és hallgassuk is meg őket! Egy öt évesnek is nagyon fontos
mondanivalója lehet. Ha mindig a neten lévő meséket nézte, nem
beszéltünk vele sokat, hogyan várhatjuk el tőle kamaszkorában,
hogy hozzánk fog fordulni ha valami bántja? Ha hozzánk fordul
a picink, ne telefonunkkal foglalkozzunk (mert ilyet is láttam)!
Hát, ezen gondolkodtam.
Schnell Aranka védőnő
Szeptemberben egy valóban izgalmas témával foglalkoztunk,
melyről minden Anyukának és Kismamának tudnia kell. A
biztonságosabb internetezés érdekében Kovács Ernő tartott előadást! Mit kell tudnunk szülőként, mire vigyázzanak
gyermekeink?-címmel!

A Zengő Praxisközösség szervezésében minden hónapban baba-mama klub foglalkozásokat tartunk.
Júniusban egy kötetlen beszélgetéssel indult el a klub és eddig
3 alkalommal találkoztunk a szülőkkel és a gyerekekkel.
Júliusban Dr. Ascsillán Andrea fogorvos volt a vendégünk, aki
beszélt a kismamák fogápolásáról, a rendszeres szűrések fontosságáról. Az apró tejfogak gondozásáról és a fogászati balesetek
körüli teendőkről is rengeteg hasznos információt kaptunk.
Augusztusban vidám hangulatban, egészséges finomságokkal
vártuk a kismamákat, anyukákat Weszné Ponoczky Borbála
védőnővel, aki gyakorlott hordozó anyuka. Segítségével megismerhettük a hordozókendő fajtáit, életkornak megfelelő kötési
módokat láthattunk. Sok hasznos információt kaptunk a hordozás előnyeiről, élettani hatásáról. Akinek volt kedve, ki is próbálhatta a kendőket Hurci Maci segítségével!

Az értékes anyatej
A pécsi Anyatejgyűjtő Állomás egyik dolgozójával beszéltem telefonon, aki szomorúan közölte, hogy kevés az anyatej
az állomáson. Elmondta, hogy hetek óta
nem csörög a telefon, nem kapnak anyatejet. Pedig lennének babák, ikerbabák is,
akiknek szüksége lenne rá. Most nagyon
szép árban is van az anyatej, 1l=2700 Ft.
Annak az anyukának, aki szeretne
anyatejet leadni, pár szűrővizsgálaton
kell átesnie, ahova a házi orvosa utalja őt. Ha Pécsett lakik vagy dolgozik az
anyatejet adó, akkor a megadott pécsi
címre még el is megy érte az Anyatejgyűj-

PVH_2018-03_Oktober_Ok.indd 10

További részletek: www.zengopraxiskozosseg.hu oldalon, a praxis Facebook oldalán és a kihelyezett plakátokon!
Kovács Ágnes
védőnő

tő Állomás egyik dolgozója. A TB pedig
kifizeti a leadott anyatej mennyiségének
megfelelő összeget.
Annak a családnak, akinek szüksége
lenne anyatejre, nem kell rögtön a drága
tápszerhez nyúlniuk. A házi gyermekorvos
írja fel receptre az anyatejet, amit ingyen
átvehetnek az Anyatejgyűjtő Állomáson.
Egymásnak is adhatnak anyatejet az
anyukák, amit szintén kifizet a TB a tejet
adó édesanyának. Az anyatejet kapó családnak nem kell érte fizetnie. Az ehhez
szükséges nyomtatványok kitöltésében
mi védőnők szívesen segítünk.
Szokodiné Takács Orsolya
védőnő
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Nemzetiségi falunap Garamszentgyörgyön
„Messze vagyunk egymástól, de mégis közel”.
Ezzel a mottóval érkezett az idei meghívó Garamszent
györgyről a 2018. június 29 – július 1-ig tartó rendezvénysorozatra.
Június 29-én, pénteken 16.30 órakor Kovács József polgármester úr köszöntő szavaival vette kezdetét a háromnapos vigadalom. Örömmel üdvözöltük egymást a helyiekkel
és messziről jött ismerősökkel.
Este 9 órakor az Apostol együttes koncertjét hallgathattuk,
akik a közönséget is megénekeltetve kiváló hangulatot adtak
a máréfalviak irányította táncházhoz. Szombaton a táncosok
ott folytatták, ahol késő este abbahagyták, a kultúrház előtt
énekelve, táncolva ébresztették a környéken lakókat.
Délelőtt „Másokat is hagyjunk beszélni” címmel előadáson és beszélgetésen vehettünk részt Mgr. Anton Frič
és Dr. Liszkai József vezetésével. Közös ebéd után a résztvevő csoportok a csehországi Visky település fúvószenekarának kíséretével vonultak a szabadidőparkba. Délután a
szórakozásé volt a főszerep. Lehetőség volt a Párkányból
érkezett kisvonattal megnézni a falut. Felléptek: Csehországból, Viskyből érkezett fúvószenekar, Magyarországról Dunaszekcső, Horvátországból Újbezdán, Erdélyből a
máréfalvai Rozetta együttes apraja, nagyja valamint a helyi
Rozmaring és Hronka énekegyüttes és az iskola növendé-

kei. Este a Gladiátor együttes koncertje és utcabál zárta a
napot a Best zenekarral.
Ízelítőt kaptunk a résztvevők finomságaiból. Megkóstolhattuk a dunaszekcsőiek lángosát, sült halát és a cserépfazékban főzött sokac babját, borát, pálinkáját. Újbezdán mézét, paprikáját, füstölt sajtját, borát, pálinkáját, Máréfalva 4
féle sajtját, 4 féle pálinkáját, főzés nélkül készült lekvárjait,
padlizsánkrémjét, disznótoros finomságait és a juhtúrós puliszkával tálalt szarvas pörköltjét, valamint a helyiek felsorolhatatlan sok finom specialitását ételben és italban egyaránt.
Pécsváradot Zádori János polgármester úr családjával,
Fűri Ferenc alpolgármester, Tóth, Györgyi és Andrics Aliz
képviselőasszonyok, Kis Bocz Jánosné (Kotasz Irén) lányaival és unokáival, Szabó Jánosné (Fűri Gizi) Kinga unokájával képviselte.
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A főzésben és műsorokban ugyan nem vettünk részt, de
a helyi tájház tulajdonosának Duba Ernőné (Oroszi Gizike) családi elfoglaltsága miatt szombaton Szabó Jánosné
(Fűri Gizi) volt a Duba tájház háziasszonya.
Jelen volt a pozsonyi Pátria Rádió riportere, Bodri Eleonóra, aki megszólaltatta a vendégeket és helyeiket egyaránt.
Vasárnap a református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten koncertet adott a zselizi Franz
Schubert Vegyeskar. A kórus tagjai többségében magyar
nyelvű pedagógusokból verbuválódott. Az istentisztelet
kezdő éneke a kórus előadásában a reformátusok 90. zsoltára – Te benned bíztunk eleitől fogva-, befejező éneke
pedig az evangélikusok himnusza – Erős vár a mi Istenünk – volt, melyet az evangélikus kórus kezdett szlovák
nyelven majd a második versszak után a reformátusok is
bekapcsolódtak magyar nyelven. Végül a Franz Schubert
kórus vezetésével a magyar és székely himnusz zárta az
istentiszteletet.
A kitelepítés 71. évfordulójára rendezett megemlékezés
szintén a Vegyeskar szereplésével kezdődött, majd Duba
Marika, Duba Lajos (garamszentgyörgyi parasztköltő):
Garamszentgyörgynek fehér temploma, Szabó Jánosné
Sinkó Szilárd: Garamkő című versét mondta el.
Kovács József polgármester úr szlovákul és magyarul
elmondott gondolatai után a I. és II. Világháborús hősök
kövénél és a kitelepítetteknek állított kopjafánál koszorút
helyezett el Garamszentgyörgy, Dunaszekcső, Máréfalva,
Pécsvárad, Újbezdán önkormányzata, a helyi református,
katolikus és evangélikus hívek képviselői valamint a Verőce
PT (Duba tájház) képviselői. Koszorúzás alatt a cseh fúvósokat hallgathattuk.
A közös ebéd után Kovács József polgármester úr mindenkinek megköszönte a rendezvénysorozaton való részvételt és „Jövőre ugyanígy, ugyanitt!” mondattal bezárta a
találkozót.
Köszönjük a meghívást és a sok élményt, öröm volt találkozni a sok helyi és messziről jött ismerőssel.
Fűri Gizi
(fotó: Kis Bocz Bea)
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Nemzetközi projektek a PIFÖ-vel

A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzaton keresztül rendszeresen van lehetőség külföldi ifjúsági cseréken, szemináriumokon, tréningeken
részt venni. Ezek a programok az Erasmus+ projekten keresztül valósulnak meg, mely fedezi a programok alatt a szállás és étkezési költséget, a résztvevőknek csak az útiköltséget kell megelőlegezni, de azt a program után visszatérítik. A programok témája a legkülönbözőbb
lehet, a kompetencia fejlesztéstől, az erdők megmentésén át a sportig, de a legfontosabb része, hogy más országok fiataljaival találkozhatunk és életre szóló barátságokat köthetünk. Ezen programok során a résztvevők kiválasztásánál a pécsváradi fiatalok minden esetben
elsőbbséget élveznek! Ha bárkinek felkeltenék ezen programok az érdeklődését, akkor érdemes a PIFÖ-t követni a közösségi médiában,
figyelni a www.pifo.hu honlapot vagy személyesen érdeklődni László Miklósnál a művelődési házban.
A nyáron két nemzetközi projekten vehettek részt pécsváradi fiatalok melyekről Fédra és Bálint élménybeszámolóját olvashatják a
továbbiakban.
emberekkel, megfigyelvén az emberek előítéletességét. Érdekes,
néhol megdöbbentő eredményeket kaptunk. A kötött programon
kívül szabadidőnket Palermo gyönyörű épületei között töltöttük.
Olasz ételeket kóstoltunk, megnéztük a város nevezetességeit és
természetesen a szuvenír vásárlás sem maradhatott ki. Ellátogattunk Cefaluba, ahol megmártóztunk a tengerben. Majd utolsó
nap megnéztük egy rólunk készült videót.
Bátran ajánlom az ilyen utazásokat, azoknak, akinek van lehetősége, mert feledhetetlen élmény, sok mindent lehet belőle
tanulni és életre szóló barátságok kötődnek.
Szakálos Fédra

Szicíliai beszámoló

Az Erasmus+ program által támogatott „Pride&Prejudice”
című projekt keretein belül lehetőségünk volt egy hetet eltölteni
Szicíliában, különböző országból érkező korunkbeli fiatalokkal.
Olaszországból, Spanyolországból, Szlovéniából látogattak Palermóba a többiek. Ezen kívül egy bevándorlókból és önkéntesekből álló csapat is csatlakozott a társasághoz. Magyarországról öten
utazhattunk: Deák Anna, Gyetkó Ildikó, Gyetkó Petra, Fekete
Ricsi, Szakálos Fédra. Segítőnk, csoportvezetőnk Weintraut Rita
volt, aki mindenben támogatott minket. A projekt célja a fiatalok
közötti barátság, tolerancia és szolidaritás értékeinek erősítése,
különböző háttérrel, kultúrákkal, szokásokkal és életmódokkal
való találkozást, a fiatalok aktív részvételének ösztönzése a társadalomban és az önkéntesség előmozdítása volt. A kapcsolatteremtés könnyedén ment, még a különböző kultúrák, szokások
ellenére is találtunk közös témát, amiről hosszasan el tudtunk
beszélgetni. A saját anyanyelvünkön is próbáltuk egymást tanítgatni több-kevesebb sikerrel. Jó néhány magyar játék sláger lett
a más országból érkezők számára, mint például a magyar kártya
és a harcipuszi, amiket éjszakában nyúlóan játszottunk szabadidőnkben. A hét elején szintén többféle játék segítségével ismerkedtünk össze, jegyeztük meg egymás nevét, majd belevágtunk a
projekt témájába, ami az előítélet és a sztereotípia volt. Különböző
feladatokkal merültünk bele a témába pl.: Mindenki kapott egy a
társadalomban elítélt szerepkört, amely a homlokunkra fel lett ragasztva, majd szituációs helyzetben kellet kitalálni, hogy ki lehet.
Érdekes volt más bőrébe bújva érzékelni a negatív előítéleteket.
Sajnos van, akiknek minden nap át kell élniük ezeket a rosszindulatú megjegyzéseket, ami elszomorító. Valamint csináltunk egy
szociális kísérletet, ami Palermo utcáin folyt. Több csoportban
különböző tevékenységgel vizsgáltuk meg az emberek reakcióját
pl.: Miközben eldobtuk az utcán a szemetet, megfigyeltük, hogy
hogyan reagálnak rá az emberek, szólnak-e… stb. / ˝Elhagytuk a
telefonunkat˝ és megkérjük az utcán lévő embereket, hogy hadd
használjuk az övükét. Ezeket kipróbáltuk különböző bőrszínű

Ismét PIFÖ választások!

Eltelt két év így ismét sor kerül az ifjúság önkormányzati választásokra. Idén november 10-én kerül sor immár a 10. alkalommal, hogy a 15 és 30 év közötti fiatalok ifjúsági polgármestert és képviselőket választanak.
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Tátra túra

Augusztus 11-én, hajnalban vette kezdetét utazásunk Szlovákiába, ahol a „Future? - We need the key! “ Erasmus+ ifjúsági csereprogramot rendezték. A Pécsvárad - Budapest távolság után
hátra volt még a Kassáig tartó többórás vonatút, majd ezt követően több átszállással, de végül röpke 14 óra utazást mögöttünk
hagyva odaértünk a szállásra. foto pifo tatra

Rövid tájékoztató után körbe néztünk a szállodában, és megismerkedtünk a többiekkel, akik Romániából, Litvániából, Csehországból, és Szlovákiából érkeztek a programra. A projekt főbb
témái: a kritikus gondolkodás, digitális világ, csapatmunka, és a
kommunikáció volt. Ezekről hallhattunk, és mutattunk be előadásokat, és ezekhez a témákhoz kapcsolódóan játékokat, különböző
non-formális, önfejlesztő módszereket ismertünk meg. Nagy élmény volt bemutatni a magyar kultúrát, gasztronómiát, és különösen jó, volt látni, hogy mindenkinek ízlett a magyar étel. 17-én,
pénteken, a visszautazást megelőző napon, kicsit feljebb merészkedtünk a hegyekbe, és láthattuk a festői környezetben elhelyezkedő Csorba-tavat. A legtöbben nem tudtak betelni a látvánnyal,
ezért minden 10 méter után megálltunk, és csináltunk pár képet.
Szombaton reggel indultunk haza, Mindenki sok jó emlékkel és
tapasztalattal hagyta el a Tátrát. A magyar csapat tagjai: Tamicza
Dávid, Kovács Zsolt, Kárpáti Kristóf, Kovács Bálint, Kozma
Eszter(Szombathely), Jónás Dorka (Budapest).
Kovács Bálint
A választás részletéről és módjáról október elején kerül fel
bővebb információ a facebook-ra és a pécsváradi honlapokra.
Aki érdeklődik az ifjúsági önkormányzat és annak tervei,
munkája iránt az keresse önkormányzatunk képviselőit a
facebookon keresztül, vagy segítőjüket, László Miklóst a Fülep
Lajos Művelődési Központban.
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A Pécsváradi Várbaráti Kör hírei
• A Pécsváradi Várbaráti Kör több mint két évtizede szervez előadásokat, konferenciákat Nagyboldogasszony napjára a helyi
történelmi, kulturális értékekről. Ez év augusztus 15-én Dr.
Érszegi Géza, az ELTE nyugalmazott egyetemi professzora „A
pécsváradi alapítólevelek” című előadására invitálta az egyesület az érdeklődőket. A szentmise végéhez igazított programon
- a késői időpont ellenére - megtelt a vár Asztrik apát terme.
Először Dr. Bíró Ferenc, a Várbaráti Kör elnöke köszöntötte
az előadót és a megjelenteket, majd Dr. Érszegi Géza számos
érdekességet mutatott be Szent István okleveleiről, közöttük a
pécsváradi alapítólevelekről. Az előadás végén Dr. Bíró Ferenc
felhívta a figyelmet, hogy készül az az igényes megjelenésű
kiadvány, amiben a dokumentumokat, magyarázó szöveggel
kiadja a Várbartáti Kör. Várható megjelenése ez év végén lesz.
• Az egyesület szeptemberben részt vett a Határtalan lakoma
rendezvényen a pécsváradi várban. Dr. Bíró Ferenc elnök által
főzött halpaprikásért hosszú sor állt, így az félóra alatt elfogyott.
• Az egyesület célja minél több embert megszólítani, ezért a
Várbaráti Kör facebook oldalán „Tudtad-e?” sorozatot indítottunk. A naponta frissülő 1-2 mondatos posztok településünk történelméhez, életéhez, eseményeihez kapcsolódnak.
• Szervezzük az I. Világháború befejezésének 100. évfordulójához kapcsolódó előadásunkat. Részleteket, pontos informá
ciót www.varbaratikor. hu honlapunkon illetve facebook oldalunkon tesszük közzé.

fotó: Kótsch Petra
Bognár Gyöngyvér, PVBK titkára

Adománygyűjtő
akció játszótér
felújításra!
A Pécsváradért Alapítvány adománygyűjtést hirdet a Bem közben található
játszótér felújítására, fejlesztésére.
Nemrégiben megbeszélésre hívtuk az
érdeklődő és tenni akaró szülőket, pécsváradi lakosokat, miután felfigyeltünk
a játszóterek rendbetételének igényére.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik eljöttek, és megosztották
velünk ötleteiket, javaslataikat és támogatják a kezdeményezést.
Szeretnénk a Bem közben lévő bekerített játszóteret olyan állapotba és színvonalra hozni, hogy az a pécsváradi családok, gyermekeink kikapcsolódásának
méltó helyszíne lehessen, ahol mindan�nyian jól érezhetjük magunkat.
Ezért adománygyűjtéstbe kezdünk. A
befolyó összeg mértékétől függően kerülhet majd sor a meglévő játékok felújítására vagy cseréjére, a játszótéri infrastruktúra fejlesztésére, új játékok beszerzésére.
Elsődleges terveink között szerepel az
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egyik hinta (kisgyermekes) cseréje, a
meglévő eszközök felületkezelése, javítása, a meglévő sárga homok szürke folyami
homokra való cseréje, a szegélyezett rész
térkövezése, kismotoros pálya kialakítása,
padok cseréje, napvitorlák ill. fák ültetése,
árnyékolás. Ehhez legalább 1 millió forint
összegyűjtésére lenne szükség, ezért kérünk mindenkit, fogjunk össze családjainkért, gyermekeinkért!
Támogassuk a játszótérfelújítást!
Az adományokat a 11731104-20003359
bankszámlaszámunkra várjuk! A közle-

mény rovatba kérjük a “játszótér” szót
feltüntetni. A 2019. március 31-ig befolyt
összeget erre a célra használjuk fel.
Külföldi utalás esetén: IBAN: HU69
1173 1104 2000 3359 0000 0000 BIC
(SWIFT) KÓD: OTPVHUHB
További információkkal, friss hírekkel jelentkezünk honlapunkon: www.
pecsvaradert.hu és az
alapítvány facebook
oldalán!
Veled, Érted,
Pécsváradért!
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A Fülep Lajos Művelődési
Központ állandó foglalkozásai
Hétfő:
14.30 Nyelvtanfolyam (4-es terem)
15.30 Szöszmötölő (5-ös terem)
17.00 Mazsorett (nagyterem)
19.00 Zumba (Nagyterem)
19.00 Jóga (Emeleti klub)

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

2018. október 26-án az Operett Színjátszó Egyesület mutatja be Zerkovitz Béla- Szilágyi László:
Csókos asszony című operettjét a Fülep Lajos
Művelődési Központban. Az előadásra október
1-től lehet jegyet vásárolni az előadás helyszínén.
Elővétel és csoportos ár: 2000 Ft/db, a helyszínen
2300Ft/db.
A fotó egy korábbi előadáson készült.

Kedd:
14.00 Nyelvtanfolyam (4-es terem)
15.00 Mozgáskorlátozottak klubja (nagyterem minden
hónap 1. keddjén)
16.00 Nyugdíjas klub (nagyterem minden hónap 2.
keddjén)
19:00 Kangoo (Nagyterem)
19.00 Gerinctorna (Emeleti klub)
Szerda:
15.00 Nyelvtanfolyam (4-es terem)
15.00 Babaklub (5-ös terem)
15.30 Ifjúsági fúvós zenekar (nagyterem)
15.30 Szólampróbák (1-es terem, emeleti klub)
17.00 Mazsorett (nagyterem)
18.00 Piloxing (Emeleti klub)
18.00 Jóga (5-ös terem)
18.00 Biblia kör (4-es terem)(kéthetente)
19.00 Társastánc felnőtteknek (Nagyterem)
Csütörtök:
15.00 Nyelvtanfolyam (4-es terem)
18.00 Kártya klub (4-es terem)
18.00 Női kamarakórus (Emeleti klub)
18.30 asszonytorna (5-ös terem)
19:00 Kangoo (Nagyterem)
Péntek:
10:30 Ringató (5-ös terem)
14.30 nyelvtanfolyam (4-es terem)
15.30 Eurodance (Emeleti klub)
15.30 Nyugdíjas klub táncpróba (nagyterem)
17.00 Sakk (4-es terem)
18:00 Városi fúvós zenekar (Nagyterem)
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JÓGA Pécsváradon
Július óta hatha és gerincjóga órával bővült a Fülep Lajos Művelődési Központ program kínálata.
A hétfői hatha jóga óra egy klasszikus meditatív és egy dinamikus flow óra elegye, megvan benne egyszerre a férfias erő és a női
lágyság, a jin és a jang, ez a kettősség vezet végig az órán, a végére
pedig összeáll az egység. A gyakorlatok egymásra épülnek, így
kezdő és haladó gyakorló is megtalálja benne a számára megfelelő nehézségi fokozatot az aktuális fizikai állapotához mérten. A
hatha jóga egy tapasztalati út, komplex mozgás- és filozófiai rendszer. Elsősorban testhelyzetek, légzőgyakorlatok és tisztító gyakorlatok alkalmazásával segít a fizikai és energetikai test fejlesztésében, amivel a tudatműködést is kiegyensúlyozottabbá teszi.
A hatha testtartásaiból kiinduló gerincjóga pedig egy olyan
modern mozgásterápia, melynek célja a test és az idegrendszer
egészségének a helyreállítása biztonságos, az anatómiai alapmozgásokra épülő gyakorlatsorokkal. A gerincjóga, mint csoportos mozgásterápia, amely a teljes fizikumot kezeli módszeresen, segít a tartóizmok fejlesztésében és megtanítja a gerinc
egészséges átmozgatását, hatékonyan támogatja és kiegészíti a
személyre szabott, célirányos gyógyító eljárásokat. Ugyanakkor rendszeres sportolóknak is javasolt, hiszen a nyújtások és
lazító gyakorlatok elengedhetetlenek az izmok egészséges működéséhez és fenntartásához.
Az órákra bármikor be lehet kapcsolódni, de javasolt a
rendszeres részvétel, hogy mielőbb megérezd a jóga jótékony
hatását. A rendszeres jóga gyakorlás eredménye, nemcsak a
testben, hanem a közérzetben és a tudatosságban is megjelenik. Nő a vitalitás, türelmesebbé és figyelmesebbé válsz, növeli
a koncentrációs készséget, ezáltal a munka és tanulás is kön�nyebben, hatékonyabban megy.
HÉTFŐ		
18:00 HATHA JÓGA
SZERDA		
18:00 GERINCJÓGA
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A Ringatóról…
„Körben ülünk sokan egy hatalmas szőnyegen. Ragyogó arcú,
boldog édesanyák, ölükben csöpp gyerekkel. Énekelünk, mondókázunk, játszunk. A gyerekek néznek, hallgatnak minket, olykor velünk játszanak, vagy nagyokat kacagnak. Hétről hétre találkozunk, szól az ének, alig akar vége szakadni a játéknak. Ez az
úgynevezett Ringató foglakozás. Széles körben elterjedt, az országhatárt is átlépő, sajátosan magyar zenei nevelési program.”
„Mindenekelőtt fontos számunkra a zenei élménynyújtás, hogy
a résztvevő felnőttek és gyerekek átéljék a közös játék és éneklés
örömét. Mintát adnunk a szülők számára, hogy hogyan kezdődhet
a családban a zenei nevelés. A Ringató nem műsor, nem valamiféle
előadás! Közösen – a résztvevő felnőttekkel - hozzuk létre a foglalkozás élményét.”
Gróh Ilona, a Ringató program alapítója
További információ: www.ringato.hu; facebook: Ringató Szabó-Beck Angéla Foglalkozásai; Ringató Pécsvárad
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Bemutatkozás: „Annál teljesebb az ember, minél hiánytalanabbul szétosztja magát szüntelenül.”
Nagy dolog azt érezni, hogy át tudsz adni valamit valakiknek. Ancsel Éva idézete nem pedagógusoknak íródott, hiszen
ez mindenki számára megszívlelendő igazság. Mégis azokra az
emberekre, akikre hivatásuk által más emberek vannak rábízva, duplán is érvényes. Így választottam ezt a gondolatot zenetanári munkám jelmondatának.
2013-ban szereztem fuvolatanári diplomát, de már előtte is volt
szerencsém tanítani. Úgy érzem hivatásom a tanítás. Az egyetemi
éveim alatt alaposabban kezdtem foglalkozni a kisebb, egészen
kicsi korosztállyal, az ő zenei nevelésükkel. Szakdolgozatomban
is ezt a témát kutattam. Így jutottam el Gállné Gróh Ilonához és
az általa oly’ fantasztikusan kidolgozott Ringató programhoz.
2014 októbere óta tartok Ringató foglalkozásokat, jelenleg 4 településen.
Számomra a Ringató élmény és öröm! :)
Szabó-Beck Angéla
Ringató foglalkozásvezető, fuvolatanár

Kitüntették Kelemen Lászlót

Államalapító Szent István ünnepe alkalmából Nagy István agrárminiszter több állami és miniszteri kitüntetést adott át 2018.
augusztus 21-én. Nagy István agrárminiszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Kelemen László, a Mecsekerdő
Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, a Pécsváradi
Erdészetnél végzett kiváló erdőnevelési tevékenységéért, közéleti
munkájáért.
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S p o r t h í r

40 év – Blazsekovics Ferenc kiemelkedő sportpályafutása
Blazsekovics Ferencet ünnepelték augusztus végén a művelődési központban. A sportember 40 éves pályafutásának emlékére szervezett ünnepségen Rehák György, a Magyar Muay Thai
Szakszövetség Profi Szakágának vezetője, Juhász Gábor, a Magyar WAKO Kick-Boksz Szövetség alelnöke valamint Pécsvárad
város nevében László Miklós képviselő köszöntötte a jubileum
alkalmából.
A rendezvényen Schiffer Ádám ismertette a Blazsekovics Ferenc 40 éves sportpályafutásának legkiemelkedőbb sikereit.
A sportoló 14 évesen előbb karatézott, majd kb. 2 év után kickboxban a junior válogatottságig jutott. 1985-ben a tigris kung-fu
következett, majd a katonaság ideje alatt váltott Thai-boxra. Elszántságát jelzi, hogy az edzések érdekében hetente háromszor
utazott Budapestre, emellett csinált napi három edzést. 1989-ben
eljutott Thaiföldre, hogy ott tanulhassa a harcművészetet. Első
meccsén az akkori világbajnok ellen a második menetben azért
hirdették ki győztesnek, mert ellenfele egy találatot sem tudott
bevinni. 1993-ban a 86 kg-os Mester a nála 10 kg-mal nehezebb
akkori kickbox világbajnokot „verte le”. 1996-ban saját súlycsoportjában nem akadt, aki kiállt volna vele szemben ezért feljebb
kellett lépnie. A szuper nehézsúlyban 3 nyert mérkőzés után a

döntőben 120 kg-os ellenfele - látva előző mérkőzéseit - nem
mert vele szemben kiállni. Blazsekovics Mester 9 és fél évig veretlen volt! Sport pályafutása során az utánpótlás tanítása is fontos
volt, 1985 óta foglalkozik tanítványokkal, akik szintén számtalan
sikeres meccsen vannak túl, több világbajnokot nevelt.
A szakági vezetők sporteredményei felidézésével, tanítványai
tortával köszöntötték a Mestert.

Határon túli labdarúgó kapcsolat: Pécsvárad
- Nagymácséd Sporttalálkozó 2018

Magyar Kupa Baranya megyei selejtezők
eredményei:

1988 óta minden évben találkoznak Pécsvárad és a szlovákiai
Nagymácséd focistái. A 30 éves sportbarátság hosszú idő, ami
a két település öregfiúk labdarúgói között kialakult. Természetesen a hagyomány ebben az évben is folytatódott. Július 20-án
péntek délután a Pécsváradi Öregfiúk szervezésében ismét településünkre látogattak a szlovákiai magyar testvér sportegyesület tagjai, hogy találkozzanak barátaikkal.
A „bemelegítés” a helyi pincékben zajlott le. Másnap öt órakor
már „élesre fordult” a helyzet, mert a pályán elkezdődött a mérkőzés. Mindkét csapatban olyan labdarúgók is szerepeltek, akik
az egyesület mezét hivatalos bajnoki mérkőzéseken is több éven
keresztül magukra húzták. A jó hangulatú mérkőzésen – az öregfiúk iramához mérten - nagyon jó játékot játszott a két csapat. Az
eredmény tulajdonképpen mellékes, ám maradjunk annyiban,
hogy 8-5-ös nagymácsédi győzelemmel ért végett a találkozó. És
ahogy a hagyomány szerint kialakult, nemcsak a pályán tartott a
sportbarátság, hanem a „harmadik félidőt” az Pécsváradi Várban
rendeztük meg. A vár dolgozói gondoskodtak a haza ízekről, a
vendégek méltó ellátásáról, a résztvevő csapatok pedig közösen
a jó hangulatról. Mondhatjuk, itt becsületes küzdelemben igazságos döntetlen született, mert a reggelig tartó rendezvényen beszélgettek, énekeltek, táncoltak a sporttársak és hozzátartozóik.
A nagymácsédi barátok vasárnapi távozásukkor meghívtak
minket hozzájuk egy hasonló találkozóra. Fontosnak tartjuk
megemlíteni hogy a rendezvény a Pécsváradi Öregfiúk tagjai és
külső támogatók (Balla Zoltán, Füri Ferenc, Gál Zoltán, Ulrich
Miklós, Schenk Ernő, Zádori János, Önkormányzat) segítségével került megrendezésre.
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Pécsvárad-Szederkény			
3-1
Pécsvárad-Villány				
3-2
PEAC-Pécsvárad
1-1 tizenegyesekkel 		
5-3
Labdarúgó bajnokság felnőtt Megye I. osztály mérkőzései és eredményei
08.18. Szombat 17:30 PÉCSVÁRAD-Szászvár
3-0
08.25. Szombat 17:30 PVSK-PÉCSVÁRAD		
0-2
09.01. Szombat 17:00 PÉCSVÁRAD-Lovászhetény
7-0
09.08. Szombat 16:30 PÉCSVÁRAD-PEAC		
4-2
09.16. Vasárnap 16:00 Bóly-PÉCSVÁRAD		
1-2
09.22. Szombat 16:00 PÉCSVÁRAD-Villány
7-1
09.30. Vasárnap 15:00 Harkány-PÉCSVÁRAD
10.06. Szombat 15:00 PÉCSVÁRAD-Komló
10.14. Vasárnap 14:30 Szederkény-PÉCSVÁRAD
10.20. Szombat 14:30 PÉCSVÁRAD-Boda
11.03. Szombat 13:30 PÉCSVÁRAD-Szentlőrinc II.
11.10. Szombat 13:30 Mohács-PÉCSVÁRAD
11.17. Szombat 13:00 PÉCSVÁRAD-Siklós
11.25. Vasárnap 13:00 Sellye-PÉCSVÁRAD

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