A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Kedves Olvasók!
Az alábbi rövid Wass Albert idézettel kívánok minden pécsváradinak kellemes karácsonyi ünnepeket
és minden jóban bővelkedő új esztendőt!
Bognár Gyöngyvér szerkesztő
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Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánunk!

Wass Albert

(Az elfeledett Karácsony szellemében…)
Ideje, hogy emlékezzünk: Karácsony nem Santa Claus, nem színes papírba csomagolt ajándék, cicomás
bolti kirakat, arany, ezüst és gyémánt csillogását
utánzó olcsó festék és üveg. Karácsony még csak nem
is karácsonyfa, a maga plasztik fenyőivel, sziporkázó
villanygyertyáival, aranyzsinóron csüngő angyalaival. Mindez a valóságban nem egyéb, mint egy emlékezés, amit aprópénzre váltott föl idő során az emberiség kalmárszellemének mindenben hasznot kereső
praktikuma.
Karácsony az Úr Jézus születésének napja. Egy új
világnézet, egy új filozófia elindulásának napja, mely
a múlt tanaival szemben meghirdette a szeretetet,
mint gyógyító, jóvá tevő, sikerre vezető és boldogságot biztosító isteni erőt.
Szinte kétezer esztendő eltelt azóta, de az emberiség állásfoglalása a szeretet tanával szemben vajmi
keveset változott. Templomok épültek ugyan a szeretet vallásának tiszteletére, s a civilizált világ urai illedelemből el-eljárnak ezekbe a templomokba. De tetteik fölött továbbra is a gyűlölet uralkodik, akárcsak
a kőkorszak idején. Gyűlölet irányítja az országok és
a nemzetek politikáját. Gyűlölet melléktermékei: félelem, irigység, bizalmatlanság, elfogultság, káröröm,
önzés, gonoszság kötözik gúzsba az emberiség lelkét,
bénítják tehetetlenné a jó szándék csíráját, s kényszerítik rabszolgaságba az emberek millióit.
Addig nem lesz békesség ezen a földön, amíg a
szeretet uralma el nem érkezik. Addig nem lesz igazság, boldogság, megelégedés ezen a földön, amíg az
emberi cselekvés legfőbb mozgatóereje nem a szeretet. Mert a szeretet az egyetlen pozitív energiaforrás
ezen a világon, mely jóvá tudja változtatni a rosszat,
igazsággá az igazságtalanságot, békességé a háborúságot és szabadsággá a rabságot. S a karácsony célja
az, hogy erre emlékeztessen.
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(fotó: Szakálos György)

„Valami régi és valami új”
49 évvel ezelőtt kezdődött
a Pécsváradi Leányvásár legújabb kori története

„A Leányvásár új
dimenziókba lépett” mondta egy
szakmai napon az
egyik szakember.
És valóban: új
logó, teljes körű,
profi marketing
tevékenység, egységes arculat, a
legmodernebb
színpad és technika, sztár fellépők.
A rendezvény
megújítására az
eddigi költségvetés öt-hatszorosa állt rendelkezésre. Zádori János polgármester és néhány helyi vállalkozó időt, energiát nem
sajnálva dolgozott új ötleteken és szponzorok keresésén.
(folytatás a 3.oldalon)
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Kedves Pécsváradi Polgárok!

Az év vége felé közeledve, sokszor megpróbálunk egy kis mérleget készíteni az
elmúlt időszak történéseiről. Ha megengedik, én is ezzel kezdeném.
Az évet gazdasági szempontból elég
negatív térből indítottuk, betudva ezt a
korábbi pár év hibás döntéseinek. Ezekre most, tekintettel az ünnepekre, nem
térnék ki. A gazdasági osztály segítségével és a pécsváradi vállalkozók dicséretes adózási magatartásának köszönhetően, áthidaltuk a problémát, megtartottuk
a város stabilitását. Az áthúzódó pályázatokat, mint a vár beruházást, a zarándokút kialakítást, a nyugdíjas apartman-ház átadását sikerrel befejeztük.
Ezen pályázatok során nagyon sok operatív hibát fedeztünk fel, melyeket sikerült megoldanunk.
Több új rendeletet alkottunk, melyek
közül voltak teljes körben elfogadottak
és voltak megosztó jellegűek is. A szükségességüket az élet bebizonyította, ezért
úgy vélem jó utat választottunk. Az önkormányzati munka minden esetben
közösségi érdekeket kell, hogy szolgáljon
és semmiképpen sem egyénieket. így
alakulhatott ki sok esetben az a helyzet,
hogy egyes polgárainknak adott rendeletek, szabályozások nem, míg a többségnek viszont elnyerte tetszését. Fontosnak
tartom, hogy sikerült ezeket a szabályozásokat következetesen végigvinnünk és
betartatnunk, ellenkező esetben sajnos
határozatlannak tűnhettünk volna.
Meg kell említeni a közmunkaprogram magas szintű leszervezését, melynek keretében több mint száz ember
megélhetésén sikerült állami segítséggel javítanunk. Nyílván azt is el kell
mondani, hogy a szervezettséggel
szemben az emberi hozzáállásban nagy
sikereink nincsenek, itt még vannak
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tennivalóink. Természetesen csodákat
ezen a téren nem várok, csupán apró
előrelépéseket.
Városi programjaink, ünnepeink lebonyolítása sikeres volt, azok többségének színvonala emelkedett, javult, amit
az Önök szíves visszajelzései is bizonyítanak. Örülök annak, hogy megállítanak az utcán, megosztják véleményüket
velem, függetlenül attól, hogy az milyen
előjelű, hiszen tanulni csak úgy lehet,
ha meghallgatjuk a kritikákat is.
Kedvelt téma a város külleme, amiben szerintem szintén előreléptünk,
biztosítva ezzel az élhetőbb környezetet
lakóink számára. Ezzel kapcsolatban
kaptuk az év során a legtöbb hideget és
meleget. Ez persze így jó, ebből is látszik, hogy a Pécsváradiak nyitott szemmel járnak, figyelik környezetüket és
főleg egymást….! Talán itt engedjenek
meg egy apró megjegyzést, minden
esetben próbáljunk meg elsőként magunkkal foglalkozni, majd ha ezek után
úgy érezzük, elértük a tökéletesség
szintjét, forduljunk mások felé (tisztelet
a kivételnek). Sok esetben látom, hogy
saját bajaikon átlépve próbálunk mások
életébe beleszólni. Higgyék el, nem kell,
főleg, ha nem kérik. Persze az is fontos,
hogy amennyiben kéri a másik fél, úgy
viszont ne legyünk közönnyel irányába.
Mondom ezt hangsúlyozottan, így az
ünnepek előtt, Advent eljövetelekor.
Talán kicsit másról: sokan állítanak
meg és kérdezik tőlem, milyen a polgármesterség, hogy bírom, mit látok ezzel
kapcsolatban. Megpróbálok röviden
válaszolni. A polgármesterség nem egy
nehéz feladat, főleg. ha jó kollégák veszik az embert körül. A nagyobb baj az
az, hogy a feladatot sosem nulláról kell
kezdeni, hanem egy kapott állapotról,
ami lehet jó és lehet kevésbé jó. Nekem
az utóbbi jutott, így van ez. Szembesülni azzal, hogy van öt évem a dolgok
rendbe tételére és nem új dolgok megvalósítására, kicsit frusztrál. Természetesen próbálok saját ötleteket is végigvinni, de így egy kicsit nehezebb.
Nagyon nagy segítség számomra, hogy
nagyon sokan segítik a szekeret előre
mozdítani, ami a legnagyobb dolog szá-

momra és minden köszönet érte. Engedjék meg, hogy külön megemlítsem
Dr. Fenyvesi János jegyzőurat és Fullér
Péter osztályvezetőt, akik tanácsai nélkül jóval nehezebb lenne a dolgom.
Megbántam-e, kérdezik, nem, határozottan mondom, hogy nem. Na, igen,
ha azt nézem, hogy a feleségemet és a
gyerekemet ritkán látom napfényben,
azt kell mondanom igen, de az indulásommal felkészültem erre is, bár a mérték néha engem is meglep. Tanácsolnám
is minden polgármesteri babérokra vágyónak, hogy előtte egyeztessen a családdal, hiszen két lehetőség van, vagy
elhanyagolod a munkád, vagy a családodnak kell nélkülöznie téged.
Mi a jó ebben a pozícióban? Hölgyeim és Uraim az, hogy megismerhetem
Önöket, néha jobban is mint az gondolnám. Ha rám köszönnek az utcán, tudom, hogy a családjuk éppen hogy él,
mik a problémáik, mik az örömeik, hol
dolgoznak. Úgy vélem a polgármesterség egyik szépsége ez, persze tudni kell
kezelni ezt a helyzetet, hiszen nem mindig jó tudni mindent.
Végezetül a jövőről: Próbálom munkámat folytatni, azon javítani, terveinket, terveimet megvalósítani. Szeretném
a város alapvető problémáit megoldani,
kezelni, a lehető legtöbb pályázatot
megnyerni és végigvinni. Főbb céljaim
között van a városközpont megújítása,
útjaink kijavítása, a vízelvezetés megoldása és a gazdasági stabilitás megőrzése.
Szeretném, ha Pécsvárad elnyerné méltó
helyét minden szempontból. Szeretném,
ha a város lakói minél nagyobb számban
vegyenek részt a város életében és programjaiban. Szeretném felrázni kicsit
Önöket, látni azt, amit a Leányvásár
alatt láttam szemeikben, a vidámságot
az elégedettséget és a felszabadultságot.
Itt a legvégén engedjék meg, hogy
minden Pécsváradi és nem Pécsváradi
polgárnak nagyon boldog és nyugodt
ünnepeket kívánjak. Vigyázzanak magukra és családjukra, ezek a napok most
erről kell, hogy szóljanak. Kívánom,
hogy félre tudják tenni egy kicsit a hétköznapok bajait, nyűgjeit és foglalkozzanak egymással, töltsék az ünnepeket
vidámságban.
Zádori János
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„Valami régi és valami új”

49 évvel ezelőtt kezdődött
a Pécsváradi Leányvásár legújabb kori története

(folytatás az 1.oldalról)
Már a rendezvény szellemiségét hűen tükröző és csodaszép logó is nagy előrelépés volt. A kihelyezett óriásplakátok, a több tízezres példányban elkészült szórólapok, a rendezvény saját honlapja, rádiós és tévés
megjelenések már jelezték, hogy jelentős változások
történnek. Akik ezeket az előjeleket nem érzékelték,
azok is felfigyeltek a vásár egységes képét adó faházak
és a VIP sátor építésére, a Szentháromság tér tágas kialakítására vagy a művelődési központ előtti téren a
színpad felállítására.
A meghirdetett programokon, a bál kivételével, ingyenesen lehetett részt venni, talán ezért is, rengetegen
jöttek, nemcsak helybeliek és ismerőseik, rokonok és
elszármazottak, hanem sok ismeretlen arcot is látni lehetett. Sokak örültek az új programkínálatnak, örömmel fogadták a változásokat, voltak, akik eddig sem
érdeklődtek, és most sem kaptak kedvet és akadtak
olyanok is, akik a rendezvény saját „rokoni –baráti ta-
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lálkozós” arcát féltik vagy épp a hagyományőrző jelleg
gyengülése miatt aggódnak.
A Pécsváradi Leányvásár félévszázados története
egyrészt évszázadokra visszanyúló helyi tradíciókon
alapszik, másrészt a folyamatos megújuláson. A helyiek egész évben készülnek arra, hogy a gesztenyeszüret
után, a lukácsi vásár alkalmával vendégül lássák rokonaikat, ugyanakkor a rendezvény lehetőséget teremt a
település és környéke kultúrája bemutatására, de más
vidékek, új műfajok megismertetésre is. Dr.
Andrásfalvy Bertalan szavaival „szerelemkötő alkalom
volt”, azaz elsősorban a fiatalok a „főszereplők”, a rendezvény azonban minden korosztálynak nyújt valamit
a legkisebbektől a legidősebbekig, s ez csak a hagyomány tiszteletben tartása melletti újításokkal érhető el.
Terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőség az összes
eseményt, programot, fellépőt, érdekességet felsorolni,
ezért csak néhány képpel próbálok kedvet csinálni a
www. pecsvaradileanyvasar.hu illetve a városi honlap
(www.pecsvarad.hu) galériájában megtalálható fotók
illetve videó megtekintéséhez, az emlékek felidézéséhez.
Bognár Gyöngyvér
(fotók: Sárközi Gergely)

2015.12.08. 7:09:20

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

4

A KODOLÁNYI JÁNOS NÉMET NEMZETISÉGI
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Szeptember 1-jén, tanévnyitónkon hagyományosan a második évfolyamosaink köszöntötték verseikkel az új kis elsőseinket, valamint a negyedikesek búcsúztatták a felsőbb
tagozatba lépő ötödikeseket. Német szakköröseink is kis
műsorral kedveskedtek az első évfolyamosoknak.
Szeptember végén 7. és 8. évfolyamos diákjaink egyhetes
látogatásra utaztak Külsheimbe, ahol bepillanthattak a német iskolások és családjaik mindennapjaiba, valamint sok
érdekes programon vehettek részt. Az ott töltött időről
Emeneth Petra 8. b osztályos tanuló számol be.
Achtklässler waren in Külsheim
Unsere Schule hat eine Partnerschule in Külsheim. Diese
heißt Pater Alois Grimm Gemeinschaftsschule. Wir haben
dieses Jahr eine Reise nach Külsheim gemacht. Wir waren da
vom 16. bis zum 23. September. Am Mittwochmorgen, um
6 Uhr, sind wir mit einem kleinen Bus gestartet. Der Weg
dauerte 15 Stunden. Wir sind um 23 Uhr in Deutschland
angekommen.
Am Donnerstagvormittag haben wir die Schule besichtigt.
Sie besteht aus fünf Gebäuden und hat einen sehr interessanten Pausenhof. Am Nachmittag hat die ganze Gruppe mit
Herrn Kirschner eine Führung durch die Stadt gehabt. Wir
haben das Schloss, die Kirche und das Bürgermeisteramt angesehen. Danach haben wir noch eine Stadtrally begonnen,
aber das schlechte Wetter machte keinen Spaß dazu. Am
Freitag haben wir in der Schulküche typische Külsheimer
Speisen gekocht. Meiner Meinung nach sind sie fein gewesen.
Am Nachmittag haben wir Minifußball gespielt und viel geplaudert. Den ganzen Samstag haben wir frei gehabt, denn
es war Familienprogramm angesagt. Am Sonntag haben die
meisten Schüler einen Ausflug mit ihren Gastgeberfamilien
erlebt. Am Montag war die dreißigköpfige Gruppe in einem
Aqualand, wo komische Rutschen waren. Alle haben es sehr
genossen. Am Dienstagvormittag haben wir Sport in der
ehemaligen Kaserne getrieben: Frisbee, Fußball, Hockey. Am
Abend haben wir eine Abschlussfeier gehabt. Die deutschen
Lehrerinnen haben für uns Pizza gebacken. Auf der Party
konnten wir Musik hören. Am Mittwoch sind wir um 8 Uhr
morgens mit tollen Erlebnissen nach Hause gefahren. Das
was unser kurzer Külsheimer Ausflug! q
Az itthon maradt diákok közül 14-en Fekeden vehettek
részt egy német néprajzi táborban, ahol a Peck-család segítségével az egykori fekedi svábok életébe (építészetébe, viseletébe, konyhájába, életmódjába) tekinthettek be és igen sok
gyakorlati tapasztalatot szereztek: többek között szüreteltek,
kakast vágtak, kukoricát morzsoltak, paprikát fűztek, kenyeret, mézeskalácsot, sváb kiflit sütöttek, méhészkedtek.
Szeptember 19-én tanulóink a kozármislenyi Kinizsi
Maratoni Hétpróba sportvetélkedőn versenyeztek.
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Szeptember 25-én az iskolai SZMK új vezetőséget választott.
Október 1-én a Zenei világnap alkalmából a Zeneiskola
tanulói, tanárai lepték meg iskolánkat egy igazi örömzenével, majd a nap folyamán több alkalommal is zenéltek a város különböző pontjain.
Október 6-ára harmadik évfolyamosaink készültek műsorral. Köszönjük a diákoknak és felkészítő tanáraiknak Patonainé Link Zsuzsának, Nagy Szilviának és Somogyi
Bernadettnek - a színvonalas előadást!

Október 15-én helyesírási versenyt rendeztünk a felsős
tanulók számára.

A következő eredmények születtek:
5. évfolyam:
7. évfolyam:
1. Horváth Zsófia 5.b
1. Kasza Nikolett 7.a
2. Zsáli Zoé 5.b
2. Bencze Réka 7.a
3. Szabó Kamilla 5.b
3. Knézits Kinga 7.a
6. évfolyam:
8. évfolyam:
1. Gál Bianka 6.b
1. Szabó Tamara 8.b
2. Daradics Jennifer 6.a
2. Kovács Bálint 8.c
3. Sulyok Lilla 6.a
3. Krebsz Nikolett 8.b
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A Leányvásárhoz kapcsolódóan tankerületi rajzversenyen
vettek részt diákjaink. Az eredmények:
5. évfolyam:
7. évfolyam:
1. Kuczora Gréta
1. Kisvárdai Réka
2. Tóth Emese
2. Bencze Réka
3. Görcsi Alexandra
3. Hantosi Koppány
6. évfolyam:
(Geresdlak)
1. Gál Bianka
8. évfolyam:
2. Galambos Nóra
1. Szabó Tamara
3. Méhes Edina
2. Temirci Nuriye
3. Schum Laura
(Mecseknádasd)
Különdíjak:
Rózsa Viktória, Gál Bianka, Fuller Darina, Tóth Emese

III. korcsoport (fiúk):
- Egyéni: Zsigrai Ákos 1. hely.
- Csapat 2. hely (Zsigrai Ákos, Bátai László, Kárpáti Kristóf, Ábel Tibor)
IV. korcsoport (fiúk):
- Egyéni: Kovács Bálint 1. hely.
- Csapat: 2. hely (Kovács Bálint, Gonda Barnabás, Takács
Tamás, Vastag Péter, Csányi Richárd.

I. korcsoport (lányok):
- Egyéni: Peck Viola 3. hely. Schiller Adél 4. hely. Pap
Léna 5. hely.
- Csapat 2. hely (Märcz Renáta, Pap Léna, Peck Viola,
Schiller Adél, Teiml Krisztina)
II. korcsoport (lányok):
- Egyéni: Tóth Emese 1. hely, Györkő Zoé 2. hely,
- Csapat: 1. hely (Tóth Emese, Györkő Zoé, Märcz Réka,
Sulyok Ilka, Tóth Enikő).
II. korcsoport (fiúk):
- Csapat 2. hely (Bánfai Balázs, Horváth Pál, Pápai Olivér, Pongrácz Áron, Török János).
III. korcsoport (lányok):
- Egyéni: Török Dominika 3. hely.
- Csapat 4. hely (Török Dominika, Beck Zsuzsanna,
Hauck Réka, Kálmán Viktória)

November 5-én a pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban
rendezett megyei matematikaversenyen 3 hatodikos és 3
nyolcadikos csapat képviselte iskolánkat. Minden tanulónkat dicsérő oklevéllel jutalmazták. A 8. osztályos Lébenthal
Kristóf mentességet kapott a középiskolai szóbeli felvételi
alól. A 6. b osztályos Méhes Edina és Bátai László szintén
szóbeli felvételi mentességet kaptak, amennyiben 6 osztályos gimnáziumban szeretnének továbbtanulni. Felkészítő
tanáraik: Lászlóné Auth Mária, Liber Zsuzsanna

A Megyei Mezei futóversenyen a 2. korcsoportban Tóth
Emese 1., a 3. korcsoportban Török Dominika 6. helyezést
ért el. Tóth Emese evvel az eredményével bejutott a tavaszi
országos döntőbe is! Felkészítő tanárok: Bánfai Zsoltné,
Blochinger János, Gelencsér János
A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulójában
Október 20-án, délután papírgyűjtést tartott az iskola, az 5.osztályos csapatunk 6. helyezést ért el. A „Számmesterek”
alsó tagozaton összesen 102 450 Ft, a felsőben 65 570 Ft tagjai: Antal Zalán, Horváth Zsófia, Zsáli Zoé, Zsifkó István.
értékben sikerült gyűjteni, mely összeget az osztályok a Felkészítő tanáraik: Lászlóné Auth Mária, Liber Zsuzsanna
gyűjtött kilogrammal arányosan kaptak meg. Köszönjük a
Október 23-án a városi ünnepségen 8. osztályosaink és
gyerekek és szülők aktív részvételét!
az iskola énekkara emlékezett meg egy megható műsorral
Ezen a napon zajlott a Pécsi Városi mezei futóverseny, a forradalomról. A műsort Szabó Andrea tanárnő állította
melyen kiválóan szerepeltek tanulóink. Az eredmények:
össze, az énekkart Boris Sándorné tanárnő vezette.
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November második hetében nyílt órákon vehettek részt az
érdeklődő szülők és óvodapedagógusok az első évfolyamon. Megtapasztalhatták, hogyan sikerült az egykori kis
óvodásoknak komoly, első osztályos iskolássá válniuk, s
hol tartanak a betűk, számok és egyéb tudományok világában.
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November 11-ét, Márton-napját a második évfolyamo- 2. évfolyam:
sok műsorával ünnepelhettük. A gyerekek és pedagógusaik
1. Lasszer Alexandra (Nagypall)
igazán kitettek magukért: láthattunk a naphoz kapcsolódó
2. Brand Ákos
népszokásokat megelevenedni, aranyos libás jelenetnek is
3. Bernáth Péter (Zengővárkony)
örvendezhettünk, s a mese és a dalolás sem maradt ki a mű- 3. évfolyam:
sorból. A műsor végén a csúcspontot az egész gyereksereg1. Gonda Jázmin
let által kánonban előadott német éneklés adta, az elmarad2. Mártusz Dorina
hatatlan Márton-napi lámpásokkal. Megérdemelten kaptak
3. Tóth Enikő
vastapsot a szereplők a lelkes közönségtől! Nagyon köszön- 4. évfolyam:
jük minden gyermek, és tanító, felkészítő–Szakálosné Panta
1. Schneider Dóra
Dóra, Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, Fögleinné Göbl Kit2. Zsifkó Luca
ti és Somogyi Bernadett – munkáját! Ezúton köszönjük a
3. Kőszegi Jázmin (Nagypall)
szülők támogatását is a jelmezek és kellékek elkészítésében.
November végén ünnepelte a hausmannstätteni Neue
Mittelschule und Musikschule 50 éves jubileumát. Erre az
November 13-án megemlékeztünk a magyar nyelv napjáról. alkalomra ajándékot, egy pécsváradi képet készítettek a felsős rajzszakkörösök Kárász Rózsa tanárnő vezetésével. (Tóth
November 16-án a Lenau–ház által szervezett megyei néEmese 5.a, Sulyok Lilla 6.a, Fuller Darina 6.b, Rózsa Viktória
met nyelvű mesevetélkedőn 3 csapatunk vett részt. A Tu6.b, Gerencsér Regő 6.b, Bachmann Balázs 5.a, Gál Bianka
dásközpontban rendezett versenyen a legsikeresebben a 6.
6.b, Zsáli Zoé 5.b, Méhes Edina 6.b, Görcsi Alexandra 5.b)
b osztályos csapatunk szerepelt, akik korosztályukban 1.
helyezést értek el. A csapat tagjai: Fuller Darina, Gál Bianka, Gerencsér Regő, Gungl Gréta Alina. Felkészítő tanáruk:
Wágner Jánosné.
A Nagy Lajos Matematikaversenyen Resch Róbert 8.c osztályos tanuló 7. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Lászlóné
Auth Mária.
November 27-én a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumában „Szellemeskedő” Matematikai versenyt tartottak, amelyen 8. osztályosaink vettek részt. Molnár Máté,
Resch Róbert, Lébenthal Kristóf is emléklapot kapott. Felkészítő tanáruk: Liber Zsuzsanna
November 27-én, délután tankerületi szépíró- és rajzversenyt
tartottunk a 2-3-4. évfolyamos tanulóknak. A külalak mellett
a pontosságot, helyesírást is figyelembe vették az ítészek.
A szépíró verseny helyezettjei:
2. évfolyam:
1. Józsa Réka
2. Vogl Diána
3. Táborhegyi Csaba
3. évfolyam:
1. Hudvágner Márton
2. Ormándlaky Sarolta (Zengővárkony)
3. Hock Hanna (Geresdlak)
4. évfolyam:
1. Schneider Dóra
2. Zsifkó Luca
3. Buzádi Hanna
A rajzverseny helyezettjei:
1. évfolyam:
1. Rádai Sylvius
2. Frick Hanna (Zengővárkony)
3. Marcsik Réka
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November 27-én a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban a
8. osztályosok német versenyén Temirci Nuriye 8.b osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Májerné
Petz Anna
Német szakköröseink hangulatos műsorral szerepeltek
az Áldott Adventen. Felkészítő tanárok: Tolnai Zoltánné,
Váradiné Flódung Anita
December 4-én a nyolcadikosok segítségével hozzánk is
ellátogatott a Mikulás, minden tanuló megkapta tőle az
ajándékát és jó tanácsait (néhányan a figyelmeztetését…).
Hagyományos karácsonyi vásárunkat december 12-én,
szombaton tartjuk az uszodafolyosón
Zajlanak a területi labdarúgó diákolimpia küzdelmei is,
sok sikert kívánunk csapatainknak!
Minden eredményes tanulónknak, felkészítő tanáraiknak gratulálunk, további sikereket kívánunk!
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A Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda hírei
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Gesztenyeszüreti mulatság

Őszi rendezvényeink képekben
Márton-nap

Őszi rendezvénysorozatunk a Szülők-Nevelők Báljával
zárult.
Szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónknak, akik hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
A befolyt összeg az idei évben 340 000,- Ft.

Pécsváradi táncosok sikerei

Pécsváradon 6 éve működik a Rock and Roll iskola. Első évben
egy csoporttal, összesen 6 fővel indultunk. Jelenleg 49 fő, 5 páros
és 6 csapat alkotja a helyi tánc klubot.
Nagy öröm számunkra, hogy már 10 fiú is táncol az egyesületben.
Táncosaink aktív szereplői a város rendezvényein, ezzel
népszerűsítve a sportágat.
Edzéseink a Pécsváradi Művelődési Központban tartjuk, a
hét 4 napján.
(Köszönjük a Művelődési Háznak a helyet!)
2015. november 29-én rendezték meg az I. Megyer Autócentrum Fashion Dance Magyar Kupát, Minősítő versenyt és
Csapatbajnokságot. Ezen a rendezvényen a pécsváradi Fordan
Táncklub táncosai is részt vettek.
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Igen szép eredmények születtek: 4 arany- , 6 ezüst- és 1
bronzéremmel gazdagodott a pécsváradi táncosok gyűjteménye!
Heckerné Jagados Diána

2015.12.08. 7:09:22

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

8

A Pécsváradi Pályázati Csoport Hírei
Az elmúlt időszak a korábbi projektek
befejezéséről, azok elszámolásáról szóltak, valamint rövid időn belül két nagy
energetikai pályázat is kiírásra és azóta
már megvalósításra került.
2015. október 31-én zártuk az Egészségügyi Központos pályázatunkat, melyben orvosi műszerek, bútorok, számítástechnikai eszközök és egy új ügyeleti
gépkocsi kerültek beszerzésre közel 12
millió forint értékben.
Új kiemelt projekt jelent meg július
végén, amit augusztus végére sikeresen
be is adtunk. A kerek 150 millió forintról szóló Támogatási Szerződést 2015.
október 13-án írtuk alá Budapesten és
az azt követő napokban már el is kezdték a munkálatokat. Ennek eredményeképpen a Sportcsarnok és a Művelődési
Központ esett át energetikai korszerűsítésen, külső felújításon.
Szeptemberben ismét kiírásra került egy KEOP (energetikai) pályázat,
melyet októberben adtunk be. A szerződést 2015. november 3-án írtuk alá.
A Széchenyi 2020 program keretében
megvalósuló projekt során a város tanuszodája hőszivattyús technológia és
napelemes rendszer kombinálásával
lett fejlesztve több, mint 190 millió forint értékben.

Célunk a fenti projektekkel első sorban az volt, hogy az energiafelhasználás csökkentésével párhuzamosan
csökkenjenek az üzemeltetésre, működtetésre fordított költségek, továbbá
csökkenjen a káros anyag kibocsátás és
a környezeti terhelés is, így összességében még hatékonyabbá és élhetőbbé tegyük városunkat.
A napokban érkezett információk
szerint a Német Kisebbségi Önkormányzattal beadott pályázatunk is sikeres elbírálásban részesült. Ennek kapcsán még
idén egy Merzedes-Benz Vito Tourer kisbusz kerülhet beszerzésre, amit az idősek
otthonának étel és személyszállítására
kívánunk első sorban használni.
Ha már az időseknél tartunk zárójelben szeretnénk jelezni, hogy a Zengő
Apartmanházba továbbra is várjuk a jelentkezőket. Az első lakások már elkeltek, a lakók beköltöztek. Bővebb információért keressenek minket a cikk végén
található elérhetőségek valamelyikén.
A következő 1-2 hónapban információink szerint kiírásra kerülnek az új IPA
(Horvát-Magyar együttműködéses) pályázatok is, amikről már most folynak az
előkészületek, megbeszélések. Ugyanígy
a TOP-ok (Területi Operatív Programok)
is kiírásra kerülnek a közeljövőben, erről

Gondozási Központ hírei
Szeptemberben enyhült a meleg, a lakók
is jobban érezték magukat. Igyekeztünk
továbbra is minden délelőttöt hasznos elfoglaltsággal tölteni.
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Folyamatos munkával lecseréltük a
dekorációt, őszi színekbe „öltöztettük”
az intézményt. Kifaragtuk a halloweentököket, készítettünk Márton-napi libákat, színeztünk, festettünk, hajtogattunk,
gyurmáztunk.
Ősszel az ünnepekből is jutott jócskán. Két lakónk 80. születésnapját ünnepelhettük meg, valamint intézményünk
egyetlen házaspár lakóját, Komáriékat
köszöntöttük 65. házassági évfordulójuk
alkalmából. Mindkettő jelentős esemény
nemcsak egy ember, de egy intézmény
életében is.
Október 1-én az Idősek és a Zene világnapja alkalmából a Zeneiskola tehetséges
és lelkes tanulói gyönyörű hangszeres játékukkal elkápráztatták lakóinkat.
Októberben, Magyarok Nagyasszonya
ünnepén Máriagyűdön jártunk, ahol lakóink részt vettek az időseknek, betegek-

szintén a napokban fogunk több információt kapni, az ezzel kapcsolatos előkészületek azonban már tavaly elkezdődtek.
Reméljük, hogy a jövőben is sok sikeres
és hasznos projekttel gazdagíthatjuk városunkat.
Az ünnepekhez közeledve ezúton is
szeretnénk városunk minden lakójának Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és egy sikerekben gazdag Új
Évet kívánni!
Továbbra is várjuk a lakosság ötletei,
észrevételeit, ezért kérjük amennyiben
tehetik segítsék munkánkat és keressenek minket az alábbi elérhetőségeken:
Fülep Lajos Művelődési Központ,
Pályázati Iroda
7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u 31.
Telefon: Link Zoltán: +3630/624-3477
Juhász Noémi: +3630/405-1807
e-mail: palyazat.pecsvarad@gmail.com
web: https://www.facebook.com/
pecsvaradipalyazaticsoport
Pécsváradi Pályázati Csoport
nek felajánlott misén. Az itthon maradtakért közösen imádkoztunk.
A pécsváradi EGYMI értelmileg akadályozott tanulói már hagyományosan,
idén novemberben is igazi színházat
varázsoltak otthonunkba. Hangulatos
díszletekkel rendezték be a társalgónkat
és a Hófehérke mesejátékot játszották el
nekünk. Ezen a délelőttön idős és fiatal
egyaránt remekül érezte magát.
Halottak napján mindenki saját mécsest
készített. Imával és énekkel emlékeztünk
elhunyt szeretteinkre, lakóinkra.
Természetesen a sütés sem maradhatott el. Fahéjas-szilvás lepényt sütöttünk!
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Mindenki örömmel, jóízűen fogyasztotta.
Az adventi ünnepkörben gyertyaöntést, adventi koszorú díszítését, adventi
naptár készítését, szalmadíszek készítését, mézeskalács sütést, a karácsonyfa
közös feldíszítését tervezzük. Emellett

karácsonyi történetekkel, énekekkel,
versekkel, az óvodások és kisiskolások
betlehemes játékával igyekszünk ünnepi
hangulatot varázsolni az otthonba.
Intézményünkbe továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt, látogatót.

IDŐSEK NAPJA 2015

Pécsváradon idén - a korábbi évekhez képest kicsit később – november utolsó vasárnapján, az első adventi hétvégén került
sor a hagyományos városi Idősek Napjára.
Pécsvárad Város Önkormányzata és a
Magyar Vöröskereszt helyi szervezete az
Idősek Napi ünnepségre meghívta a Pécsváradon élő 65 éven felüli lakosokat.
Városunkban 730 fő töltötte be ezt az
életkort.
A művelődési központ nagytermében
szépen terített asztal várta a szépkorúakat,
akik Zádori János polgármester úr köszöntő szavai után a pécsváradi óvodások kedves műsorát nézhették meg.
Ezúton is köszönjük a gyerekeknek,
felkészítő óvó néniknek és dadusoknak
a szép műsort és köszönjük a szülőknek,
hogy elhozták a szereplő gyerekeket.
A műsor Boris Sándor amatőr nótaénekes (zongorán kísérte Borisné Link
Ibolya) műsorával folytatódott, majd az
idén megalakulásának 20. évfordulóját
ünneplő Nyugdíjasklub Hagyományőrző
Tánccsoportjának műsorával zárult.
Városunk legidősebb lakói, a 90 éven felüliek, valamint azok a házaspárok, akik jubileumi házassági évfordulójukat ünneplik ebben az esztendőben Zádori János polgármester úrtól emléklapot és virágot vehettek át.
Pécsvárad legidősebb polgárai:
90 évesek
Budicsi Jánosné, Markó Jánosné,
Matesz Bálintné, Nagy Sándorné, Müller Pál, Hering Józsefné,
Pfiszter Jánosné
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91 évesek
Glas Istvánné, Lutz Józsefné,
Marczi József, Wetring Péter,
Dencs József, Bódis Béla,
Koleszár Istvánné
92 évesek
Albert András, Albert Erzsébet
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A Gondozási Központ elérhetősége:
Intézményvezető:
Hujberné Pej Márta
7720 Pécsvárad,
Dózsa Gy. u. 2/a
72/465-143
Szívből kívánunk sok boldogságot, jó
egészséget valamennyi ünnepeltnek.
A rendezvényt támogatták:
ZÁDÉ Kft.
Pécsváradi Vízmű Kft.
Kilár Zsolt magánszemély
Full-Víz Kft. Ifj. Fullér Ferenc
Ezúton is köszönjük a felajánlásokat.

95 évesek
Kéméndy Stefán, Papp Károlyné, Osváth Imréné
98 éves
Lerh Károlyné (Fenyvesi Anna)
Házassági évfordulójukat ünneplők:
50.
Hitra Adolf és Gasteiger Erzsébet
Hoyk Ferenc és Pattantyus
Erzsébet
Vadász lászló és Tóth Ilona
Friedrich Antal és Harka Mária
Johann Gyula és Marcsik Mária
55.
Pifkó István és Bayer Anna
Link József és Link Teréz
Gungl István és Bauer Marianna
Molnár Lajos és Koch Erzsébet
Dr. Kófiás Mihály és Komlósi Zsuzsanna
60.
Schrempf György és Becker Anna
61.
Sebestyén József és Kocsis Erzsébet
62.
Pusch Mihály és Simon Ilona
63.
Becker Antal és Mayer Borbála
Turbuk Szilveszter és Földes Mária
65.
Buszlauer András és Gungl Katalin
Komári József és Tanó Rozália
66.
Pusch József és Harmat Katalin
Simon János és Török Margit
71.
Albert András és Bazsó Erzsébet
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Tisztelt Olvasó!

Sorozatunkban a Pécsváradi Gondozási Központ szolgáltatásait
mutatjuk be, alkalmanként 2-2 ellátást részletezve. Érdeklődni az
alábbi elérhetőségeken lehet: cím: 7720.Pécsvárad, Dózsa Gy.u.2/a.,
tel.: 72/ 465-143, email: gondozasikozpont@pecsvarad.hu
A Pécsváradi Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások :
- házi segítségnyújtás (előző számban)
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (előző számban)
- étkeztetés
- idősek nappali ellátása
- idősek otthona
- családsegítő – és gyermekjóléti szolgálat
Szociális étkeztetés
Ellátási terület:
- Pécsvárad Város Közigazgatási Területe
A szolgáltatás célja, feladata:
A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt – koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt,- önmaguknak, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Az ebédet a Pécsvárad Város Önkormányzata által fenntartott óvoda konyháján állítják elő.
Az ellátottak száma az igénytől függően változik, de függ az óvoda
főzési kapacitásától.
Az étkezést munkanapokon - hétfőtől péntekig - biztosítjuk.
Az étkeztetés módja:
- kiszolgálással egyidejű helyben fogyasztással: az intézmény ebédlőjében, hétköznap
12-13 óra között. Az étkezők számára biztosított a evőeszköz, az étkészlet, a kézmosási lehetőség és a nemenként elkülönített illemhely.
- étel elvitelével 12-13 óra között a gondozási Központ tálaló konyhájából
( ételhordót a szolgáltatást igénybe vevő biztosítja)
- lakásra szállítással (a szolgáltatást igénybe vevőnek 2 db névvel ellátott ételhordót kell biztosítania, és lehetővé kell tennie az ebédszállító számára az ebéd átadását).
A kiszolgált étel további felhasználása, tárolása az igénybevevő felelőssége.
Az étkezés igénybevételének módja :
Az étkezés iránti igényt a Gondozási Központban kell bejelenteni, szóban vagy írásban. Az intézménynek saját kérelem adatlapja van.
Fizetendő térítési díj:
Pécsvárad Város képviselő-testülete a 4/2015.(IV.1.)számú rendeletében szabályozta az étkeztetésért fizetendő térítési díjat .
Szociális étkeztetés intézményi térítési díja : 550.-Ft
Szociális étkeztetés intézményi térítési díja kiszállítással: 730.-Ft

Kategóriák/ jövedelem
határok

(helyben, elvitelre)

Ebéd/nap

Szállítással

28.500 Ft-ig
28.501,- - 42.500Ft-ig

100,200,-

280,380,-

42.751,- - 57.000Ft-ig
57.001,- - 85.500Ft-ig
85.501- tól

400,500,550,-

580,680,730,-

Az étkezési térítési díjat utólag – a tárgyhót követő hónapban
kell kifizetni.

Az étkezési térítési díjat utólag – a tárgyhót követő hónapban kell kifizetni.
Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)
Ellátási terület:
- Pécsvárad Város közigazgatási területe
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A szolgáltatás célja, feladata:
Az Idősek Klubja szolgáltatásának célja hasznos és tartalmas időtöltés
biztosítása, az aktivitás megtartása, képességek és készségek szinten
tartása.
Társas kapcsolatok ápolásának segítése az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében.
Célunk továbbá - a hiányzó családi gondoskodás pótlása
- a szolgáltatást igénybe vevő:
- életkörülményeinek, szociális helyzetének javítása
- egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése
- egészségi és higiénés viszonyainak lehetőséghez mérten javítása
- harmonikus életvitelének megteremtése
- egyedüllétének feloldása
- a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, megszüntetése. Az Idősek Klubja ellátja mindazokat az időseket, akik a fenntartó működési
területén élnek, életkörülményeik, életvitelük valamint fizikai, mentális és szellemi képességeik ezt az ellátási formát indokolják. A szolgáltatást igénybe veheti az a 18. életévét betöltött személy is aki egészségi
állapota miatt csak részben képes önálló életvitelre, és a szolgáltatás
biztosításával életminősége jelentősen javítható.
Az ellátottak köre:
Pécsvárad város közigazgatási területén saját otthonukból bejáró,
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak.
Férőhelyek száma: 30 fő
A nappali ellátás igénybevételének módja:
Az ellátás nyújtására irányuló igénybevételi eljárás az ellátást igénylő,
(törvényes képviselője) kérelmére történik szóban vagy írásban, az
intézményvezető felé.
Az ellátás igénybevételéhez szükség van háziorvosi igazolásra.
Étkezés igénybevétele esetén jövedelemnyilatkozatot kell tenni.
Az Idősek klubjában folyó gondozási tevékenység:
Biztosítjuk a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására
és elfogyasztására szolgáló helyiségeket.
Megszervezzük a klubtagok részére az egészségügyi alapellátáshoz
valamint a szakellátáshoz való hozzájutást. Az ellátottak háziorvosaival folyamatos kapcsolatot tartunk, az általa felírt gyógyszert kiváltjuk
és szükség szerint adagoljuk, valamint szakrendelésekre időpontot
egyeztetünk. Szükség esetén kíséretet biztosítunk. Havi rendszerességgel paramétereiket ellenőrizzük (RR, testsúly)
Életvitelre és életvezetésre vonatkozó tanácsokat adunk. A hivatalos
ügyek intézésében segítséget nyújtunk.
Napi egyszeri meleg ételt lehet igényelni a szociális étkeztetésre vonatkozó feltételek szerint.
Igény esetén a reggelit és az uzsonnát is biztosítjuk.
A bejárók napközben együtt vannak a bentlakó részleg lakóival, egy
társalgóban tartózkodnak, közös szabadidős foglalkoztatáson vesznek
részt.
A szabadidős programok keretében sajtótermékeket, könyveket,
tömegkommunikációs eszközöket biztosítunk. Rendszeresen szervezünk kirándulásokat, intézmény látogatásokat, egészségügyi előadásokat, hitéleti és egyéb programokat . A bejáró klubtagok a bentlakókkal együtt közös ünnepségeken vesznek részt (Pl: farsang, nőnap,
férfinap, anyák napja, húsvét, karácsony), tartalmas időtöltést biztosítunk számukra.
Intézmény megközelítésének módja:
Egyénileg vagy az intézmény saját gépkocsijával szállítjuk a klubtagokat.
Az igénybevétel rendje: hétfőtől – péntekig, 8 – 16 óráig.
Fizetendő térítési díj:
A csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő intézményi térítési
díja : 0.-Ft/fő/nap
Napközbeni tartózkodást és étkezést (ebéd) igénybe vevők intézményi térítési díja: 550.-Ft/fő/nap
Napközbeni tartózkodást és napi 3x-i étkezést igénybe vevők intézményi térítési díja: 1 000 Ft/fő/nap
Hujberné Pej Márta
intézményvezető
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Ne csak szép szó legyen
a múlt megbecsülése!

Mi lesz a helytörténeti múzeummal?
Új tervek születtek (rendőrség, oktatás?) a helytörténeti múzeum céljára kialakított régi patika épületére. A Pécsváradi Várbaráti Kör vezetősége is megtárgyalta ezt a kérdést.
Ezt az házat Herry József építtette 1841-42-ben a város piacterére, és ott patikát létesített. Leszármazottai, a Herry,
Dvorszky és Nékám-család tagjai 150 éven keresztül látták el
gyógyszerrel Pécsvárad és a környék lakosságát. A család tagjai
kiemelkedő szerepet játszottak Pécsvárad közéletében. Ez nem
volt elég ahhoz, hogy az akkor állami gyógyszerészet megőrizze
a patika eredeti funkcióját, és a muzeális értékű eredeti berendezést. (másutt patikamúzeumban büszkélkednek ilyesmivel).
A megyei gyógyszerészeti vállalat 1983-ban inkább új patikát
létesített a társasházakban (ma Szent István Gyógyszertár).
A régi épületet a sorsára hagyták. Majd találtak számára „új
funkciót”. Például hosszú időn keresztül suszteráj volt a régi
patikában – a pécsváradiak megdöbbenésétől, megbotránkozásától kísérve. Többen hangoztatták, hogy az épületet el kell
dózerolni, de ezt a műemléki jellegű védettség megakadályozta.
Az ezredfordulón pályázati úton Pécsvárad 20 millió forintot
nyert történelmi épület közösségi célú hasznosítására. A helyreállítás erre a célra alakította át az épületet, ahol egy-egy helyiséget terveztek a város, az őslakos magyarság, a németek és a felvidéki magyarok meg a patikuscsalád emlékeinek. Az idekerült
20 millióból erre történt az átalakítás – és nem másra. Viszont
azóta többen fölfedezték a központban álló reprezentatív épületet, és beleálmodták a saját elképzeléseiket.
Az 1981-ben alakult a Pécsváradi Várbaráti Kör ekkor már
jelentős helytörténeti gyűjteménnyel rendelkezett, és a régi patikát a helytörténeti múzeum céljára alakították ki. A Pécsváradi
Várbaráti Kör tagjai kezdettől fogva gyűjtötték az apáikról rájuk
maradt régi tárgyakat. Ezekből évente kiállításokat rendeztek a
Művelődési Központban:
1968 – Pécsvárad vízimalmai - fotókiállítás
1982 – Nagyapáink lakóhelye – várostörténeti kiállítás
1984 – a pécsváradi református magyarság öröksége – néprajzi kiállítás
1986 – a pécsváradi németség kultúrája – néprajzi kiállítás
2002 – a pécsváradi fehér kerámia - néprajzi kiállítás
Valamennyi időszakos kiállításon elhangzott, hogy jó volna
együtt tartani, megőrizni a régi pécsváradi népélet emlékeit. A
Pécsváradi Várbaráti Kör ezt meg is tette. Nem hagyta szétszóródni az összegyűjtött helyi emlékeket. A Kárpát-medencében járván
láttuk, hogy a legkisebb faluban – még a háború sújtotta Horvátország magyar falvaiban is – van helytörténeti gyűjtemény, tájház.
Pécsvárad is megérdemelné – mondogatták a körtagok. A szomszédos Hosszúhetény és Zengővárkony művelődési életének is
mozgatója, központja az ott létesült helyi gyűjtemény vagy tájház.
A Pécsváradi Várbaráti Kör tagjai és a város többi polgárai
adták össze a gyűjtemény darabjait, amelyek már kiszorultak a
mai otthonokból, de a polgárok nem hagyták azokat elveszni.
Intézmények is így jártak el. Az egykori tanácstól ide került egy
kézzel rajzolt kataszteri térkép 1868-ból, rajta az akkori testület
magyar, német, szerb tagjainak hitelesítő aláírásával. A tanácsról került ide a bíró ládája, melyben az iratokat és pecséteket
őrizték, ide szánja nagyapja, az egykori kisbíró dobját az unoka
– abban a reményben, hogy a közösségé, a pécsváradiaké lesz, és
az utánunk jövők is láthatják majd.
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E több száz tárgyat személyesen gyűjtöttük össze a Pécsváradi Várbaráti Kör titkárával, Dretzky Katalinnal a családoktól,
intézményektől, együtt a tárgyak, a régi családok, közösségek
történetével. Olyan kulturális érték jött ezzel létre, amely egy
ezer éves város polgárainak mindennapjait őrzi. A tárgyakról
múzeumi leltár készült, az épület erre a célra kapott működési
engedélyt az illetékes minisztériumtól. Az idekerült tárgyakat a
Pécsváradi Várbaráti Kör tagjai rendszerezték, tisztították meg
és állították helyre, teszik ezt ma is – köszönő szóért. Az azóta
eltelt időben gondoskodtunk az épület szellőztetéséről, a tárgyak megóvásáról. Gyűjtött tárgyért egy valaki kért csak pénzt,
egyébként mindenki ingyen adományozott a közgyűjtemény
számára. Több időszaki kiállítást rendeztünk az épületben, továbbá gyermekfoglalkozásokat, múzeumok éjszakáját, közös
sütést a pályázatból helyreállított régi füstöskonyhában.
Van, aki azt mondja, van már több múzeuma Pécsváradnak.
Ez azonban nem hasonlítható pl. a vármúzeumhoz, amely egy
országos jelentőségű, kiemelt egyházközpontot mutat be Szent
István korából. Meg kell jegyeznem, hogy annak idején a romokban álló, rendezetlen vár rendbehozásáért, bemutatásáért
is többször szót kellett emelnie Pécsvárad közösségének. És ma
a vár országos méltóságokat fogadó országos jelentőségű, reprezentatív szentistváni emlékhely.
Platthy György műveivel az egykor itt tanító festőművész hagyatékát bízta Pécsváradra a család 1990-ben, ez történt Nemes Endre
és Nágel Lajos(1989) továbbá Samu Géza(2000) hagyatékával is.
Ezek az európai jelentőségű kulturális gyűjtemények emelik
a város tekintélyét és rangját.
A helytörténeti gyűjtemény ügyét a polgármesterek mindig
magukénak vallották. Zsáli János idején folyt a pályázatból az
épület kialakítása, Bíró Ferenc saját gyűjtéséből is adományozott, sokat tárgyalt a megyei múzeummal, amely sajnos cserben
hagyta ezt az ügyet. Közben kifutottunk az időből, súlyos betegség akadályozta az addig aktív múzeumépítőket: 2012 decemberében súlyos beteg lettem, Dretzky Katalin úgyszintén, tevőlegesen nem lendíthettük előre a múzeum ügyét, csak várhattuk
a dolgok jobbra fordulását. Remélem, nem hiába.
A magunk részéről tovább folytatnánk a gyűjtemény gondozását, hogy az mielőbb látogatható legyen. Rendőrség idetelepítéséről szólnak a hírek. Holott a rendőrőrs több évtizednyi
nemlét után ugyancsak országos kormányzati kezdeményezésre
– és nem ötletszerűen alakult meg 1992-ben, az új önkormányzatiság idején, a volt MSZMP pártházban.
2015-ben, millenniumi évünkben sokszor elhangzott Pécsváradon, hogy a múltat becsülni, ápolni kell. Ez azonban tettekké is kell, hogy váljék, éspedig átgondolt, a törvény keretei
között születő tettekké.
Ilyen tartalmú levelemmel Pécsvárad polgármesterét is
felkerestem, az önkormányzati testület is tárgyalt a kérdésről
– több ötlettel hárítva el a valódi megoldást, aminek pedig a
választópolgárok iránti megbecsülést kellene tükröznie.
Ezúttal a pécsváradiak életének olyan emlékeiről van szó,
melyeket a mi nemzedékünk még használatban látott, de az
utánunk jövők számára ez már a múlt. Most ennek a több száz
helyi és környékbeli család által összeadott helytörténeti gyűjteménynek kellene hajlékot keresnie? Holott a városközpontban
álló régi polgárház védett épülete méltó tartalmat nyerhetne a
helytörténeti gyűjtemény befogadásával, tovább gazdagítva a
város kulturális vonzerejét. Kár volna, de főként nem volna etikus dolog veszendőbe hagyni oly sok helyi polgár jószándékát,
munkáját, összegyűjtött javait.
Gállos Orsolya,
a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke
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A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat hírei
Jobshadow azaz tanulmányút. Dán partnernek köszönhetően ifjúsági önkormányzatunkból 2-2 fő látogathatott el októberben Dániába, novemberben pedig Svédországba, megismerkedni az ottani ifjúsági klubokkal.
Míg ők ott kint jártak itthon mi sem unatkoztunk, litván illetve svéd ifjúsági klubokban dolgozó szakemberek látogattak el
hozzánk és ismerték meg Pécsváradot és az ifjúsági önkormányzatunkat.
A két útról Takács Andrea dániai, míg Jéhn Márk svédországi tapasztalatait olvashatjátok.
Denmark and PIFÖ
Once upon a time…Egy nemzetközi projektnek lehetett részese a PIFÖ, mely során áprilisban a litván, svéd és dán ifjúsági munkásaival találkozhatott. Ez után kezdődött meg a
rotáció, miszerint majdnem az összes szereplő ellátogathatott
egymáshoz. -S hogy miért?- Pont ez a lényeg!
A projekt céljai közé tarozik, hogy ezen szereplők megfigyelhessék, hogy hogy működik más országokban az ifjúsággal való foglalkozás, hogy néznek ki máshol az ifjúsági klubok, iskolák.
Október 19. és 24. között a magyar delegáció, azaz Weisz
Gábor és jómagam (Takács Andrea) ellátogatott Dániába,
Kolding városba a fent említett okok végett. A programok
rendkívül színesek voltak, s rengeteg újdonsággal ismerkedhettünk meg. Azt be kell látnunk, hogy bármennyire is

próbálunk aktívak lenni, itt helyben Pécsváradon, odaát
„nyugatabbra”, több nyitott kaput találnak a fiatalok. Számos
intézménnyel rendelkeznek (amelyek rendkívül modernül
vannak felszerelve; lásd: csócsó-, ping-pong-, billiárd-, asztal, plazma tv, stb.), továbbá nem csak egyféle ifjúsági klubbal
rendelkeznek, hanem külön lány-klub, gyerek klubok vannak
például. Ilyenkor a fiatalokkal egy-két ifjúsági munkás foglalkozik (fizetésért).
Az útról hazatérvén Gáborral rendkívül motiváltak voltunk, s azonnal elkezdtünk fejlesztési lehetőségeken gondolkozni, hogyan is lehetne a mi kis kaptárunkat „nyugatiasítani”?!
Nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a projektnek, és külön köszönet érte László Mikósnak!
Írta: Takács Andrea

Svédország 2015.11.16.
Egy hétig voltunk megvendégelve Dél-Kelet Svédország egyik
leggyönyörűbb városában, Kalmarban az ottani ifjúsági dolgozók által.
Ha össze kéne hasonlítanom Svédországot és Magyarországot kinézetben, én inkább a magyar tájak szépségét preferálnám. Kint a legmeghatározóbb földrajzi képződmény a síkság
volt, a szürke nappalok és éjszakák és a 0-hoz közeli hőmérséklet. Na jó, talán ezt felírhatjuk a november számlájára.
Nagyon nagy piros pontot adnék viszont a svéd állampolgároknak, hogy mindenki gond nélkül tudott angolul kommunikálni, így az a turista, akinek lövése sem volt, hogy hogyan juthatna el a vasútállomásra a repülőtérről (lásd mi),
gond nélkül meg tudott szerezni minden szükséges információt akár az utca emberétől is. Lenyűgöző volt. Sajnos egy hét
alatt nem tudtunk sok szót megtanulni, de ha valakinek meg
akartunk köszönni bármit is, azt a „Tack” kifejezéssel sikerült
előadni, amelyre rengetegen el is mosolyodtak.
Az emberek úgy önmagukban szépek voltak. Nem tudom,
hogy a hideg, vagy csak az alkoholszegény életmód teszi, de
rengetegen 20 évet simán le tudnának tagadni a valós életkorukból.
Az ázsiai éttermek a legpreferáltabbak köreikben, na de
egy dologban mindannyian kezet foghatnak: húsgolyók minden mennyiségben. (bárki, aki kipróbálna ilyesmit sütni itthon, szívesen jövök kóstolónak q)
A legfőbb dolog viszont, amiért kimentünk, az ifjúsági
klubok működésének megvizsgálása volt.
Ezek a klubok általában a megye pénztárcájából vannak
felépítve, működtetve, karbantartva. Egytől-egyig a legkor-

szerűbb felszerelésekkel rendelkeznek. Konyha, saját mozi,
pingpongasztalok, táncterem, mászófal, x-box szoba, zenekari próbaterem, hangfelvevő stúdió. Az állunk leesett. Egy
ifjúsági klub kb. 8 főállású munkahelyet teremt azoknak az
embereknek, akiknek van egy főiskolai bizonyítványuk ifjúságsegítésből. Nekik a feladatuk figyelni a fiatalokra, akik
általában 13-25 évesek, foglalkozni velük és a klub rendjére
ügyelni. Jöhet a jogos kérdés, hogy ez mennyire egyszerű
ugyebár. Svédország, mint a legbefogadóbb ország rengeteg ethnicitást tud felsoroltatni mindenhol. Nem kivételek
ez alól az ifi klubok sem. Volt egy klub, ahol 40 felett volt
a különböző helyekről érkezettek száma. Itt törekednek
leginkább arra a klubvezetők, hogy egy teljesen steril, vallás- és kultúramentes környezetet építsenek fel a gyerekek
könnyebb kezelhetőségének érdekében. Tilos saját anyanyelven beszélni, csak a svéd avagy az angol volt elfogadott.
Egy-egy kisebb csínytevés, a drogfogyasztás, a dohányzás,
testi fenyítés viszont kemény következményeket vonzhat maga után. A klubvezető jelentést tehet a gyermekről a
gyámügynek, az iskolának, a fiatal-rendőrségnek és a prevenciós hivataloknak, amit kivétel nélkül meg is tesznek.
Félelmetes volt mindezeket hallani. Még most is az. Mindenesetre van benne logika. A problémát gyökerestül fojtják el,
így a későbbiekben nem kell egy nagyobb bűncselekményért
a 10 vagy akár 20 szorosát kifizetnie az államnak a helyretételért. Érdekes, viszont egy számomra sokkal ésszerűbbnek
tűnő mentalitás. Talán ez volt az a dolog, ami annyira megfogott, hogy szívesen mennék vissza bármikor.
Na jó, talán inkább egy nyári hónapban. q
Jéhn Márk
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Mi is jártunk fesztiválon ősszel
Élménybeszámoló a Nagyberegi Csipkebogyó és Beregi Szőttes fesztiválról
„Talán csak a távolság mutatja meg, mennyire hiányozhat valami. Talán messzire kell utazni,
hogy kiderüljön, milyen becses is az a hely, ahonnan elindultunk.”

Október 10-én a pécsváradi Zengővidéki Határon Túli
Magyarok Egyesületének tagjai egy igazán rendhagyó
ünnepségen vehettek részt. Meghívást kaptak a kárpátaljai Nagyberegre, ahol először tartottak csipkebogyó és
beregi szőttes fesztivált.
A vendégeket különböző programokkal várták. Péntek
este a magyar közszolgálati televízióból ismert népszerű
műsor, a Hazajáró stábja tartott közönségtalálkozót a református templomban, aztán Meister Éva színművésznő
Psalmus Hungaricus – Magyar Zsoltár előadóestjére került sor.
Egyesületünk tagjai részt vettek a fesztivál ünnepélyes
megnyitóján, melyet megtisztelt jelenlétével Torzsa István, beregszászi magyar konzul, Bimba Ferenc, a Beregszászi Állami Közigazgatás Hivatal elnökének helyettese

is. A pécsváradiak nevében László Miklós önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi köszöntőket követően díszpolgárrá avatták az ismert
nagyberegi költőnőt, Füzesi Magdát.
A hivatalos ceremónia után különönöző kultúrcsoportok foglalták el a színpadot. A Nagyberegi Középiskola
diákjai Itt születettem én, ezen a tájon című verses-zenés
és-táncos műsorral tettek bizonyságot hazaszeretetről, a
szülőföldön maradásról. Az előadás mély érzelmeket váltott ki mindannyiunkban. A gondolatokat, az üzeneteket,
amelyeket hallottunk megőrizzük, megpróbáljuk tovább
adni másoknak.
A délután folyamán sor került az új polgármesteri hivatal átadására. Ismerősként, barátként üdvözöltük a
nagyberegi művészkerékpáros fiatalokat, bemutatójuk
ezúttal is hatalmas sikert aratott.
A nap folyamán kézműves utca, kirakodóvásár, vidámpark, gazdag kulturális program várta a látogatókat.
Házigazdáink, Géczi Tihamér a Nagyberegi Középiskola igazgatója, valamint Csok Márta polgármester as�szony mindvégig azon munkálkodtak, hogy jól érezzük
magunkat.
Vasárnap kora reggel indultunk haza, megálltunk Beregszászon, megcsodáltuk a belváros ékességeit, majd
mindenki elkölthette a maradék pénzét a helyi piacon.
Köszönjük támogatóinknak és vendéglátóinkanak ezt
a csodálatos kirándulást és üzenjük a nagyberegieknek,
hogy szívünk mélyén őrizzük az együtt töltött napokat.
A Zengővidéki Határon Túli Magyarok
Egyesületének tagjai

Pécsváradi Zeneiskolások sikerei
A három évente megrendezésre
kerülő II. Fehérvári József dél-dunántúli területi rézfúvós versenyen
november 23-24-én a következő
eredményeket értük el:
Zsifkó István tenor I. helyezés
Horváth Pál trombita II. helyezés
Keresnyei Levente trombita II. helyezés
Tanáruk Wágner József, zongora
kísérőjük Papp Gyuláné különdíjban részesült.
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Fenyvesi Orsolya
könyvének bemutatója
2015. november 21-én a Pécsváradi Vár dísztermében
került sor Fenyvesi Orsolya, volt pécsváradi diák második, a nagy presztízsű Kalligram Kiadónál megjelent verseskötete, az Ostrom bemutatójára. A kötet megjelenését
Pécsvárad városa támogatta. Fenyvesi Orsolya költő,
műfordító, 2010 óta publikál rendszeresen olyan irodalmi folyóiratokban, mint az Élet és Irodalom, a mára már
megszűnt, nagy múltú Holmi, a Mozgó Világ, az Alföld,
a Tiszatáj stb. A beszélgetést vezette Gállos Orsolya műfordító, a Pécsváradi Várbaráti Köralapító elnöke

MINTHA
Hosszú kötelet kell fonnia képzeletben
annak, aki igyekszik nem gondolni
saját köldökére. Aki tenyerét hasán pihentetve
inkább gondolna megbűvölt állatokra.
A festő ecsettel hímezi az abroszba saját nevét,
mintha. Aztán megfesti a lakomát
döglött nyúllal, üres kehellyel, narancshéjjal.
A szakács magányos a teli kamrában.
Engem is a rosszullét kerülget,
ha a köldökömhöz érek.
Mintha olyan alacsony lenne az ég,
hogy négykézláb tudnék csak mászni alatta.
Mennyivel jobb lett volna keletkezni,
mint az ásványok, mint a tavak,
mint a fájdalom.
De nekünk le kellett hullanunk, ki kellett másznunk,
elő kellett bújnunk, lyukat kellett fúrni magunknak,
mi darabokra szakadtunk, hogy darabokra szaggassunk,
nekünk nevet kellett adni.
Egy irtózatosan hosszú kötelet kellett fonnunk,
hogy lemászhassunk rajta.
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Programajánló
2015. DECEMBER
Karácsonyi készülődés: 2015. december 12.szombat
14,30-16,00 Adventi vásár és Játszóház; 16,00-17,30 Ünnepi műsor
Közreműködők: Pécsváradi Zeneiskola Növendékei,
Pécsváradi Nyugdíjasok Egyesületének Ének- és Tánckara,
Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézményének Színjátszó Köre,
Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének Tagjai
Sok szeretettel várunk Mindenkit!
*
Szilveszteri Bál a Pécsváradi Várban az Unterrock zenekarral
A rendezvényen való részvétel előzetes belépővásárláshoz és
asztalfoglaláshoz kötött. A belépő ára: 9.900 Ft/fő
Részletes információk: www.pecsvarad.hu
tel.: 72/671-235, 30/387-8435, 70/703-3597
*
2016. JANUÁR
• január 3. vasárnap – Pécsvárad Big Band újévi koncert
• január 22. péntek – Magyar Kultúra Napja - műsor
• január 29. péntek – II. Béla Középiskola Szalagavató
ünnepsége
2016. FEBRUÁR
• február 5. péntek – Iskola farsang (felső tagozat)
• február 6. szombat – Zengővárkonyi Hagyományőrző
Művelődési Egyesület farsangja
• február 12. péntek – Iskola farsang (alsó tagozat)
• február 13. szombat – Svábbál
• február 16. kedd – 16 órakor Mozgáskorlátozottak
Egyesületének közgyűlése
• február 20. szombat – Általános Iskola Szülők-nevelők bálja
2016. MÁRCIUS
• március 5. szombat – délelőtt - Óz, a nagy varázsló
gyermekelőadás;
este - Charlie nénje- a Pódium színház előadásában
• március 13. vasárnap – Szezonnyitó Várvásár
• március 15. kedd – ünnep, koszorúzás
• március 18-20. péntek-vasárnap – Ispotályos Hétvége és
IV. Egészségpiac a Várban
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!!!

Nincs meg még, hogy Szilveszterkor
hol ünnepelnétek meg az új év kezdetét?
Ne búsulj, hiszen idén is megrendezi
a PIFÖ a pécsváradi életben rutinnak számító
Szilveszteri-bált a művelődési-házban.
A zenéről a Poker zenekar gondoskodik,
a belépő elővételben 2500 Ft,
a helyszínen 3000 Ft.
Jegy, asztalfoglalás és infó
a művelődési központban.
A bál batyus. • Tombola lesz.
• Este 9-kor kezdünk.
Hozd el a havert, rokont,
szomszédot, jó kedvedet!
Ott találkozunk!
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Kiemelkedő pécsváradi sportesemény, közismert pécsváradi sportoló
A 49. Mecsek Rallye több futama is
Pécsváradról, a Vár utcából rajtolt el.
Azért épp a Pécsváradi Leányvásár helyszínéről, mert az szintén évtizedes hagyományokkal rendelkező esemény,
mint a Mecsek Rallye. A rendezők szerettek volna egy hasonlóan hosszú hagyományokkal rendelkezdő sporteseményt bevinni a városba, ezáltal is
felhívni a nagyközönség figyelmét Baranya megye településeire, természeti
adottságaira, színvonalas kulturális rendezvényeire és Pécsvárad városára is
természetesen. A nézők nagyon jól szórakoztak az izgalmas versenyen.
A verseny előfutója és egyben legnépszerűbb résztvevője Keszler Mátyás, a
pécsváradi raliversenyző volt, aki tavaly
a rally 2-ben immár 24. bajnoki címét
szerezte. Ebben segítségére volt a navi-

DOBD A KOSÁRBA
PROGRAM

Harmadik tanév kezdődött úgy a
pécsváradi Kodolányi János Általános Iskolában, hogy a gyerekeknek
lehetőségük van megismerni a kosárlabda sportágat is. Az iskola vezetője
Tóth Györgyi pozitívan állt a lehető-
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gátora Hágen Zoltán és persze az elnyűhetetlen autója, az Audi S2 Coupé, vagy
ahogy ő nevezi az „Öreglány”.
Költséges sport az autósport, ezért amit
lehet megoldanak saját maguknak, mint
ahogy a régi versenyautójánál a Wartburgnál is így történt. Természetesen szívesen vennék a támogatók segítségét.
Matyinak nagyon tetszett a pécsváradi gyorsasági szakasz, hiszen ez neki abszolút hazai pálya. Ez már akár becsukott szemmel is menne neki. Bár ez az év
nem úgy sikerült nekik, ahogy szerették
volna, de így is nagyon büszkék vagyunk
Pécsvárad egyik legismertebb sportolójára. Bízunk benne, hogy a következő
rally 2-es szezonban vagy a Historic bajnokságban bárhol is indul Matyi, ismét
Fullér Zoltán
csak a hátát látja a mezőny az immár 64
Képünkön: Keszler Mátyás és az
éves örökifjú autóversenyzőnek.
„Öreglány” a pécsváradi vár kapujában

ség elé, hogy az iskola részt vegyen a tanulóval tudom megkedveltetni a ko„Dobd a kosárba!” országos prog- sárlabdát illetve a sport szeretetét.
ramsorozatában. A Magyar KosárlabMärcz Péter
dázók Országos Szövetsége azért hozPécsváradi Hírmondó
ta létre ezt a programot, hogy olyan
Pécsvárad Város
iskolák diákjainak is bemutassa a koÖnkormányzatának lapja
sárlabda játékot, ahol addig még nem
Megjelenik negyedévente,
volt ismert.
1500 példányban.
Főleg az alsó tagozatos gyerekeknek szól ez a program, ahol a játék
Felelős kiadó:
alapjaival ismerkedhetnek meg a taPécsvárad Város Önkormányzata
nulók. Pécsváradon az első tanévben
Szerkesztő: Bognár Gyöngyvér
még csak egy csoport indult, de a tavaE-mail:
lyi évben és idén is már két csoportban
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com
tanulnak a gyerekek kosárlabdázni.
30-32 kisdiák 2 csoportban heti 2-2
Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com
alkalommal járnak edzeni a Sportcsar+36-72/465-123
nokba.
Öröm számomra, hogy lelkesedésFülep Lajos Művelődési Központ,
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
ben nincs hiány, úgy érzem, hogy az
elmúlt tanévben is nagyon sokat fejTel./fax: +36-72/465-123,
lődtek a gyerekek. Több alkalommal
E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu
vettünk részt a csoportokkal a megyei
Tördelésszerkesztés
rendezvényeken, ahol jól helytálltak a
és nyomdai munkálatok:
pécsváradi kosárlabdás gyerekek. KöV-TESA Bt., Pécsvárad
szönöm a szülők és az iskolavezetés
ISSN 1417-8974
eddigi támogatását és remélem sok
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Őrtüzeket gyújtottak
2015 őszén is meghirdették a természet barátai az „Őrtüzek a Mecsek csúcsain” akcióját. Az akció a két világháború között kezdődött, lényege, hogy egy időben a Mecsek minden csúcsán tábortüzet gyújtanak, és ezzel
hívják fel a figyelmet a természet veszélyeztetett értékeire. Idén bánatos őszi eső fogadta a túrára készülőket,
akikből hárman mentek fel a Zengőre, Ács Tibor, Böröcz
István és Mayer Pál. Mindhárman a Zengő őrei voltak a
küzdelmek idején, azóta pedig rendszeresen feljárnak
takarítani a csúcsra. Azt mondták, igazi Zengő hangulat
volt, esett az eső, de sikerült meggyújtaniuk az őrtüzet. A
következő Zengő-járás idén is december 30-án lesz, az
óév búcsúztatása jegyében.
A képen Ács Tibor és Böröcz István. Fotó: Mayer Pál

Skóciai Szent Margit Túra 2015.

A PSZC II. Béla Középiskola beiskolázási tájékoztatója a 2016/2017-es tanévre
PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma
7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.
Tel./Fax: Igazgatóság (72) 465-030, Tel: Gazdasági Hivatal (72) 465-133
www.bela2.sulinet.hu; email.: titkarsag@bela2.sulinet.hu

KÉPZÉSEINK A 2016/2017-ES TANÉVRE

Az intézmény azonosító kódja:
A képzésről tájékoztatást ad: 		
				

203 049
Zakk Anna igh., Ujj Zoltán igh.
Farkas Rudolf gyak.okt.vez.
SZAKGIMNÁZIUMI képzés
101 kód RENDÉSZETI ágazati szakközépiskolai osztály
(4 évf. szakközépisk., szakközépiskolai közismereti és
rendészeti - kerettanterv), tervezett létszám: 30 fő
102 kód SPORT ágazati szakközépiskolai osztály
(4 évf. szakközépisk., sport kerettanterv), tervezett létszám: 26 fő
Felvételi követelmény: eü. alkalmasságról sportorvosi igazolás
Középiskolai nyílt nap: 2015. november 25-én, 9,30 órától
KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELIT ÉS ELŐKÉSZÍTŐT NEM TARTUNK!
A felvételi kérelmek elbírálása, a tanulmányi eredmények alapján történik.
SZAKKÖZÉPISKOLAI képzés, 3 + 2 évfolyam
A 3. év végén a szakmai vizsga után a tanuló folytathatja tanulmányait, érettségi vizsgát tehet
103 kód
Pék (OKJ 34 541 05) tervezett létszám: 20 fő;
104 kód
Cukrász (OKJ 34 811 01) tervezett létszám: 20 fő;
105 kód
Húsipari termékgyártó (OKJ 34 541 03) tervezett létszám: 20 fő.
Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmasság
A felvételi kérelmek elbírálása, a tanulmányi eredmények alapján történik.
Szakiskolai nyílt nap: 2015. december 2-án, 9,30 órától
Minden felvett tanulóinknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.
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Több százan vettek részt a Skóciai
Szent Margit túrán, amit idén Antal
Géza, pécsváradi apátplébános vezetett. A túra idén Mecseknádasdon kezdődött, melynek templomában őrzik
Margit csontereklyéjét. Itt idézte fel
Margit alakját dr. Novotny Iván, aki
elkezdte ezeket a kirándulásokat 1996ban. A zarándokok a mecseknádasdi
templomtól indultak a Mecseknádasd
határában emelkedő Réka-várhoz,
ahol a skót nép köztiszteletnek örvendő királynéja, Szent István unokája
született. Az út az Óbányai-völgybe
vezetett. A vár tövében kereszt jelzi a
szent helyet. Innen vágtak a meredeknek a zarándokok, akik a várban álló
emléktábla körül gyülekeztek, ahol
Antal Géza apátplébános tartott megemlékezést. Kedvezett az időjárás is,
így újabb emlékezetes úttal végződött
a húsz éve tartó zarándoklat.
Képünkön: Dr. Novotny Iván a
nádasdi templomban emlékezik. Fotó:
facebook, Hosszúhetény
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