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Kedves Olvasók!

„Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázslatos rendhagyás.
Az ünnep legyen ünnepies, … mindenek fölött legyen belőle valami
a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes
kikapcsolódásból,legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az
élet rangja, felsőbb értelme. Készülj fel rá testben és lélekben.
S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz
másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”

2016 három kerek jubileum ünnepét is elhozta Pécsvárad és intézményei életébe. 50 év hosszú idő, és ez alatt az évek alatt sok
ember akarata, tettei és erőfeszítése kellett ahhoz, hogy fennmaradjon és működjön a II.Béla Középiskola és a Gyógypedagógiai
iskola valamint a Leányvásár. Amikor ezeket a jubileumokat
megünnepeljük, visszatekintünk az elért eredményekre, az elvégzett munkára és az azokat megvalósító emberekre és ugyanakkor előrenézünk, a jövő tennivalóit tervezve.
Az esztendő vége felé másféle ünnepek közelegnek és határozzák meg az emberek életét. Van, aki kötelességtudattól áthatva
veszi számba szeretteit és ajándéklistájukat, s egy utolsó rohammal próbálja teljesíteni azt. És van, akinek az lesz, az ajándék, ha
nem tölti egyedül a Karácsonyt.
S az év végén sokan néznek vissza, mérlegre téve vélt vagy
valós eredményeit. Engedjék meg, hogy a 2017-es pécsváradi
naptár egyik gyönyörű képével és az alábbi rövid Márai Sándor
idézettel kívánjak minden olvasónak Áldott, Békés Karácsonyt
és Boldog Új Évet.
Bognár Gyöngyvér szerkesztő

Idén 50 éves a II. Béla Középiskola
„A valódi ünnep: az idő és az öröklét érintkezése.
Igaz, csak pillanatra tarthat, de enélkül a pillanat nélkül
puszta körforgásba merül vissza naptárunk.”
Pilinszky Jánosnak, az ünnep különleges
erejéről szóló szavaival vette kezdetét a
Pécsi Szakképzési Centrum II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának jubileumi ünnepsége. Az iskola idén ünnepli
fennállásának 50. évfordulóját, melyről
október 28-án egy egész napos rendezvény keretében emlékeztek meg tanárok
és diákok. A meghívott vendégek között
jelen voltak az iskola volt igazgatói, egykori tanárai, testvériskolájának küldöttei,
a pécsi szakképzési centrum - és városunk önkormányzatának képviselői, valamit az iskolával kapcsolatban álló képzési
és gyakorlati helyek vezetői.
Az ünnepséget a pécsváradi Kodolányi
János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói-
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nak fanfárja nyitotta meg, majd kezdetét
vette a középiskolás tanulók műsora. Szavalatokkal, prózarészletekkel, gitárszólóval köszöntötték az egybegyűlteket és
adtak ízelítőt az iskola életéből. Köszöntőt mondott az iskola igazgatónője, Zakk
Anna, aki beszédében visszatekintett az
alapítás óta eltelt évekre, az iskola főbb
eseményeire és változásaira. Pécsvárad
polgármestere, Zádori János köszöntőjében gratulált a jeles alkalomhoz és további sikereket kívánt az intézménynek.
Örömmel fogadták a résztvevők a rimaszombati testvériskola igazgatójának,
Kisantal Károlynak ünnepi beszédét,
melyben a további hatékony
együttműködés - és a baráti kapcsolat
fenntartásának reményét fejezte ki. A következőkben a privigyei testvériskola

ezen alkalomból küldött gratulációját és
üdvözlő sorait is tolmácsolták a rendezvény szervezői, valamint átadásra
kerültek az 50 éves évforduló alkalmából
„Az iskola legjobb pillanatai” címmel
meghirdetett rajz- és irodalmi pályázat
könyvjutalmai.
(folytatás a 8. oldalon)
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Kedves Pécsváradi Polgárok!
Lám-lám, ha akarjuk, ha nem, ismét eltelt egy jeles év
városunk életében. Rengeteg dolog történt velünk és sok
dolog szerencsére vagy éppen sajnos, nem történt meg velünk. Gondolkodtam, hogy mérleget állítok fel ezen dolgok egyensúlyáról vagy éppen aránytalanságáról. Nem így
teszek, inkább kiragadnék, önző módon, egy-két általam
igen fontosnak tartott elemet ezek közül.
Talán először az iskola visszavételéről. Sokak számára
elcsépelt, agyonbeszélt dolog, de számomra nagyon is
súlyozott téma volt. Nagyon sok szakember, kolléga, barát tucatnyi munkaórája volt ebben a dologban, aminek
végkifejlete, illetve annak magyarázata mindenképpen
méltatlan volt a befektetett energiához képest. Bízom
benne, hogy egyszer mindannyian tisztán és egyértelműen fogjuk látni azokat az indokokat, melyek eldöntötték sorsunk egy igen fontos elemét. Persze, közben
abban is bízom, hogy ha már így alakult, legyen előrelépés iskolánk működésében, ezeken a kereteken belül is.
Nagyon sokan Önök közül megállítottak, véleményeikkel bombáztak, javaslatokat fogalmaztak meg. Köszönet
érte, ám el kell mondanom, jelenlegi szervezeti formában pont annyi közöm van az iskola működéséhez, mint
Önöknek. Annyit azért elmondanék, hogy teljesen nem
adtuk fel célunkat, de ma már sokkal összetettebb vizsgálat alapján kell döntenünk, hiszen a törvényi környezet jelentősen megváltozott.
Másik igen fontos esemény volt a gyógypedagógiai
intézetben történt visszaélések felderítése és a megfelelő következtetések levonása, a szükséges intézkedések
meghozatala. A legutóbbi lakossági fórum rávilágított,
hogy az ott dolgozó, egyébként nem érintett és kiváló
szakemberek sem voltak teljesen tisztában azzal, mi is
történik munkahelyükön, hátuk mögött. Tartozom azzal a helyreigazítással, hogy az ott dolgozó, de az ügyben
nem érintettektől elnézést kérjek, amit ezúton tennék
meg. Véleményem szerint, az intézmény a jelenlegi ve-

zető irányítása alatt, jó úton halad, munkájához ezúton
is sok sikert kívánok.
Rengeteg, szinte felsorolhatatlan rendezvény tarkította
Pécsvárad programtárát az elmúlt évben. Talán az egyik
legfontosabb az 50. Pécsváradi Leányvásár volt. Nagy várakozás előzte meg a rendezvényt, hiszen a 49. után mindenki már kicsit más értékrendet fogalmazott meg magában. Talán röviden annyit, hogy sikerült, sikerült sok
kollégám segítségével, áldozatos munkájával egy igazán
rangos fesztivált megalkotni. Mindenkinek köszönet a
segítségért, a lakosságnak a türelmükért.
Következik egy újesztendő, rengeteg kérdőjellel, sok
feladattal, problémával, de ezekkel Önöket nem terhelném.
Köszönetet szeretnék mondani a Pécsváradi Önkormányzat és Hivatal összes Dolgozójának, kollégáimnak,
hogy segítették és egyáltalán lehetővé tették munkámat.
Köszönöm, nagyon kedvesek voltatok.
Köszönetet kell mondanom minden Pécsváradi Polgárnak, hogy egész évben együtt tudtunk működni,
megértették céljainkat, elfogadták azokat, véleményeikkel, javaslataikkal segítették munkánkat. Nagyon jó érzés volt ez, őszintén mondom. Köszönet a kritikákért,
megdorgálásokért, beszólásokért, ezek ugyanúgy részei
mindennapi munkánknak. Ezek a dolgok szintén előre
viszik városunkat, de persze örültünk és örültem a jó
szavaknak is.
Végezetül engedjék meg, hogy Mindenkinek nagyon
boldog, békés ünnepeket, nagyon sikeres, nyugodt,
egészségben teljes boldog újesztendőt kívánjak.
Örömömre szolgál, hogy bizalmukat megtartva végezhetem mindennapi munkámat és remélem az elkövetkező években is megfelelően irányíthatom városunkat.
Isten áldja meg Önöket.
Zádori János polgármester

Újabb rangos kitüntetést vehetett át Gállos Orsolya
A Szlovén Köztársaság elnöke, Borut Pahor Szolgálati érdemérmet adományozott Gállos Orsolya műfordítónak
(korábban lapunk munkatársának) több évtizedes fordítói munkásságáért a 25 éve független Szlovénia állami
ünnepe alkalmával, mellyel a magyar olvasók számára
hozzáférhetővé tette a szlovén irodalom jeles alkotásait,
hozzájárulva ezzel a két nép kulturális közeledéséhez.
A kitüntetés átadására hétfőn, december 12-én, Ljubljanában került sor az elnöki palotában.
Ezúton is gratulálunk Orsinak!
Fotó: Pahor facebook oldala
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A Pécsváradi Pályázati Csoport hírei
A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretében
pályázat került benyújtásra a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására, energetikai korszerűsítésére.
Sikeres pályázat esetén az épület mára igen korszerűtlenné vált, rosszul
szigetelt nyílászáróinak cseréje és
energetikai tulajdonságainak javítása
valósulhat meg, kiegészítve megújuló energiaforrás (napelemes rendszer) alkalmazásával. A beruházás
megvalósulása a hivatalépület fenntartását jelentősen olcsóbbá tenné,
csökkentené a fűtés költségét, a napelemes rendszernek köszönhetően
pedig minimalizálná az elektromos
áram költségeit. Emellett a dolgozók
munkakörülményei is javulhatnak.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program (EFOP) pályázati konstrukció keretében Pécsvárad
Város Önkormányzata támogatási
kérelmet nyújtott be a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményes
ségéért” c. pályázati kiírásra. A Fülep
Lajos Művelődési Központ és a pécsváradi közoktatási intézmények (ál-

talános iskolák, középiskola, óvoda),
valamint a környékbeli települések
(Zengővárkony, Nagypall) iskoláinak
együttműködésében a köznevelés
eredményességét javító, a gyermekek
számára élményt adó programok,
szakkörök, témanapok, vetélkedők és
táborok valósulhatnak meg.
A közeljövő tervei között szerepel
egy az I. világháborús emlékmű felújítására benyújtandó pályázat,
melynek keretében az I. világháború
hőseinek emléket állító szobor és
környezete újulhatna meg a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézet és Múzeum támogatásával.
Szintén a közeljövőben a Vidékfejlesztési Program (VP) pályázati
konstrukcióban a külterületi földutak felújítására és a helyi közutak
karbantartására szolgáló gépek beszerzésére tervezünk pályázatot benyújtani.

A korábban TOP konstrukcióban
benyújtott pályázataink (Bölcsődebővítés, Egészségügyi alapellátás fejlesztése, Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése, Turisztikai fejlesztés) elbírálása még nem történt meg, ezek
eredményéről az elbírálást követően
tudunk majd tájékoztatást adni.
Várat magára továbbá a Vidékfejlesztési Program keretében a „Településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” c.
kiírásra benyújtott pályázatok (Régi
patika épületének külső felújítása,
Római Katolikus Plébánia felújítása) elbírálása, melyeknek eredményéről szintén tájékoztatást adunk
majd.
Link Zoltán, Kutas Éva

Pécs Város Napján vehetett át
kitüntetést Blazsekovics Ferenc
Szeptember elseje jeles nap Pécs életében, hiszen ez a Város
Napja, ekkor tartja meg az önkormányzat ünnepi közgyűlését is, melyet Páva Zsolt nyitott meg. A városvezető az ünnepélyen átadott közel negyven városi díj és elismerés kapcsán
elmondta, hogy a Város Napja minden évben bebizonyítja,
hogy Pécs megannyi kiváló egyéni teljesítményt, nagyszerű
szakembereket, tudósokat, sportolókat és művészeket nevelt
ki magából, akik képesek voltak tovább öregbíteni a város
hírnevét.
A kitüntettek között volt Blazsekovics Ferenc küzdősportoló is. A thai-box mesteredző részére a közgyűlés kiemelkedő, eredményes sportolói és edzői tevékenységének, az ázsiai
harcművészetek népszerűsítésében tett sikereinek elismeréséül a Városháza Emlékérem kitüntetést adományozta.
(forrás: www.pecsma.hu Pernecker Dávid 2016.09.01.)
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Pécsváradi Leányvásár

megmutatni. A táncosok magával ragadó kedélye, a szépséges vásári portékák,
a sült gesztenye illata, a rokoni-baráti
300 éves hagyomány, 50 éves fesztivál
találkozások együtt teszik emlékezetesKét nagy dobozban kb. 12 kg doku- metlen – egy cikkben az ez évi Leány- sé, azoknak akik itt voltak. Rengeteg
mentum, fotóalbumok, videók, az ös�- vásár bemutatását megpróbálni. Ha fénykép készült, nem hogy egy újság,
szes meghívó 1966-tól napjainkig, pla- csupán a számokat nézzük 2 kiállítás, egy könyv megtelne velük. Végignézni
kátok, egy szekrényre való emléktárgy, 24 népművészeti együttes, 3 komoly- ezeket azoknak, akik itt voltak azért éremellett a lakosoktól kapott vásárfiák, zenei és 10 könnyűzenei fellépő, 2 demes, hogy felidézhessék, azoknak
fényképek. Ebből kellett kiválogatni az gyermekelőadás, és rengeteg „besorol- pedig, akik nem voltak, a gyönyörű ké50 éves jubileumra készülő kiállítás hatatlan” élményelem, („újraélesztett” pek talán kedvet csinálnak, hogy jövőre
anyagát. A fotókból a legrégebbiek ke- népdaléneklési verseny, menettánc, részesei legyenek. Itt az újságban csak
rültek paravánokra, a többi – helyhiány kézműves termékek kínálata, Leány- egy-két fotót mutatunk ízelítőül, a
miatt – albumokban az asztalokon. A vásár Szépe választás, lovas kocsi fel- www.pecsvaradileanyvasar.hu és a
sajtóanyagnak is a legfeljebb fele fért el vonulás, Élményzóna kalandpark, www.pecsvarad.hu weblapokon bőséa kiállításon, csak a meghívók két tárlót fényszökőkút, stb.) és mindezek kö- gesen találnak és megnézhetik a rentöltöttek meg és az emléktárgyak töre- vetkezményeként az eddigi legna- dezvény imázsfilmjét is.
dékének jutott már csak hely.
gyobb nézőszám.
Úgy gondolom a szervezők minLehetetlen vállalkozás 50 év progFelsorolhatnám az együtteseket és dent elkövettek, hogy Pécsvárad büszramjait, eseményeit és emlékeit egyet- fellépőket, írhatnék a produkciókról, kén vállalhassa a Leányvásárt és mélazonban a rendezvény lényegét, a han- tón ünnepelte 50 éves jubileumát.
len kiállításban bemutatni.
Bognár Gyöngyvér
És ugyanígy lehetetlen – és értel- gulatát, egy híradással nagyon nehéz
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Népdaléneklési verseny a Leányvásáron

Az idei, jubileumi Leányvásáron hosszú évek után először rendeztünk újra Népdaléneklési versenyt. Józsa-Papp Éva ötlete
alapján kizárólag helyi és környékbeli népdalok felhasználásával lehetett nevezni, illetve azokat énekelni. Éva összegyűjtötte ezeket, és a versenykiírás után egy CD-re írva eljuttattuk a
tankerület iskoláihoz. A felkészítő tanároknak egy kötelező és
egy szabadon választott népdal megtanításával kellett segíteniük az induló diákokat, az előre összegyűjtött 30 környékbeli
népdalból választva. Magam is meglepődtem, igen nagy volt az
érdeklődés, a lelkesedés, mert az előselejtezők után 25 indulónk lett, akik – és ez a szakemberek véleménye volt – nagyon
színvonalas mezőnyt alkottak. Sokan a versenyzők közül népviseletben énekeltek, ami külön dicséretes! Akik helyezést értek el, lehetőséget kaptak arra, hogy újra elénekeljék választott
dalukat a pénteki kiállítás-megnyitón, valamint a vasárnapi
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záró gálán. Minden elismerésem a gyerekeké, mert ott, ennyi
ember előtt is nagyon ügyesek voltak gyönyörűen énekeltek, és
már egyáltalán nem érződött rajtuk az sem, hogy izgulnának.
Köszönjük a segítséget, a támogatást Pécsvárad Város Önkormányzatának, a művelődési háznak, Kófiás Endrének, Kótsch
Petrának, Haklik Aninak, a felkészítő tanároknak, a szülőknek,
a gyerekeknek, a zsűri tagjainak: Dr. Kutnyánszky Csabának
(tanszékvezető, egyetemi tanár) és Tóth Gabriellának (a Grazi
zeneművészeti egyetem hallgatója, iskolánk egykori növendéke,
zeneiskolai tanár), és végül, de legfőképpen Józsa-Papp Évának.
Rengeteg gratulációt, dicsérő szót kaptunk azóta, ezért ter
veink szerint jövőre is mindenképpen megrendezzük. Ezúton
üzenem a gyerekeknek: várunk benneteket a 2017-es Leányvásár népdaléneklési versenyén is.
A helyezettek pedig, akiknek szívből gratulálunk az elért
eredményhez, és akik a fotón is láthatóak:
Alsó tagozat
1. Óvári Roxána
2. Bayer Botond
3. Peck Viola
Felső tagozat
1. Rózsa Viktória
2. Ruppert Luca
3. Gyenis Rebeka

Különdíjasok
Nagy Kincső
Gerencsér Regő

Andrics Aliz
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Eleven testvérvárosi kapcsolatok
Pécsvárad városának hat testvértelepülése van – lakóikkal az év
második felében különösen sok alkalmunk nyílt találkozni. Augusztus elején néhány bátor pécsváradi sok környékbeli gyerekkel együtt a bajor Unterschleissheimban, ill. az ottani fiatalokkal
közösen Berlinben járt. (Az utazásról az előző lapszámban részletes beszámolót olvashattak.)
Augusztus 11-én az osztrák Hausmannstätten delegációja érkezett Pécsváradra Johann Lendl alpolgármester vezetésével. Kellemes napokat töltöttek nálunk, részt vettek a Német Nemzetiségi
Mulatságon, ahol átadták bőkezű ajándékaikat: egy televíziót a
Gondozási Központnak; ill. a májusfa jótékonysági árverésre bocsátott darabjaiból befolyt összeget. A Német Barátsági Egyesület

tagjai hamarosan viszontláthatták az osztrák barátokat, ugyanis
Annabergre vezető útjuk egyik pihenőjét Hausmannstättenben
tartották, ahol igazán nagyszerű vendéglátásban volt részük.
A szeptemberi Határtalan
Lakomán Garamszentgyörgy
képviseletében Duba Marika és
Attila kényeztették a lakomázókat kemencés finomságokkal. Ezúton is hálásan köszönjük a sok-sok munkát nekik és
az utazásukat lehetővé tevő
Kovács József polgármesternek
a támogatást! Marika és Attila
októberben ismét Pécsváradra
látogattak és részt vettek a
Leányvásáron: Marika a Leányvásár Szépe versenyen is megmutatta a helyi népviseletet.
A Leányvásáron számos további testvérvárosi vendéget is köszönthettünk: Unterschleissheimból népes, 55 fős delegáció érkezett Christoph Böck polgármester vezetésével; míg
Külsheimból több mint húszan látogattak el a jubileumi rendezvényre Thomas Schreglmann. A külsheimi vendégeket hagyományosan családoknál – vannak több évtizedes kapcsolatok! –
helyeztük el: ezúton is köszönetet mondunk a vendéglátó
családoknak! A vendégek számára összeállított színes, tartalmas
program középpontjába természetesen a Leányvásár állt. Öröm
volt hallani a sok őszinte, dicsérő szót: bár többen nem először
leányvásároztak, mégis döbbenten állapították meg, hogy milyen nagy, szervezett, változatos a rendezvény! Különösen elva-
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rázsolta őket a sok gyönyörű népviselet. (Nagy örömünkre a
bajor vendégek az István Király Szállóról is elismerően nyilatkoztak: két éve, a nagy felújítás után jártak itt, de méltányolták
az azóta tett apró, de látványos fejlesztéseket.)
Bajor vendégeink - akik mint ismeretes a Zengőalja immár 22
településével kötöttek partnervárosi szerződést- nagyvonalú
ajándékkal lepték meg a környék lakóit: egy kisbuszt hoztak, me-

lyet bármely település intézményei, civil szervezeti, baráti társaságai használhatnak. Hálás köszönet érte!
Örömteli, hogy az iskolások is részt vesznek a testvérvárosi
kapcsolatokban: a tanév elején külsheimi diákokat fogadtak,
majd novemberben első alkalommal kaptak meghívást a
hausmannstätteni Neue Mittelschule-ba. Valamennyi polgármesterrel egyeztettünk és megerősítettük a szándékot, hogy új,
tematikusan szervezett kapcsolatokat építsünk, mellyel a lakosság minél szélesebb rétege nyerhet bepillantást a partnertelepülések életében, tapasztalatokra tehet szert, tanulhat, kaphat inspirációt. Jövőre például az óvónők kelhetnek útra szakmai
tapasztalatcserére. Előtte azonban a környékbeli településeik
óvodáival lesz alkalmuk egyeztetni, beszélgetni, ugyanis az
unterschleissheimi KLAWOTTEN jótékonysági szervezett óriási
csomag játékot, ill. pénzadományt küldött a térség óvodáinak,
melyet egy szakmai nap keretében osztanak el.
2017-ben Unterschleissheimba és Külsheimba kaptunk meghívást; de készülünk Garamszentgyörggyel és Pannonhalmával
is közös programra. Arra bíztatunk minden kedves pécsváradit,
hogy vegyen részt a partnervárosi programban! Ha van ötletet és
javaslata a közös projekteket illetően, ossza meg velünk! Egy
testvérvárosi kapcsolat akkor lesz erős és eleven, ha személyes
barátságokon alapul.
Gászné Bősz Bernadett
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Szeptember elején vidám hangulatú, élményekben gazdag kiránduláson vettünk
részt Ausztriában.
A Német Klub szervezésében Annabergbe utaztunk, mely a Dachstein hegység lábánál fekszik. Az osztrák turisztikai hivatal
meghívására a Széna Fesztivál kézműves
vásárára utaztak ki pécsváradi és
zengővárkonyi kézművesek, hogy portékákkal színesítsék a vásár kínálatát. Ehhez
kapcsolódva szerveztük meg ezt a szép,
őszi kirándulást.
A gyönyörű 2-3000 méteres hegyek karéjéban fekvő település hamisítatlan osztrák
hangulatú szállodájában, a Sporthotelben
szálltunk meg. Még az esti megérkezésünk
előtt beiktatunk egy vársétát Werfen várában. Nagy szerencsénkre éppen a délutáni
sólyomröptetésre érkeztünk ide. Bámulatos
volt, ahogy a kisebb sólymoktól a hatalmas
sasokig bármelyik madarat biztonsággal engedték a solymászok a közönség közé. Nagy
sikerük volt ezzel a bemutatóval.
A vár a Salzach-völgy monumentális
középkori erődítménye, a háttérben elképesztően látványos színfalat állnak a
Tennengebirge sziklarengetegei, mészkő
szirtjei és hegyláncai. A belső helyiségeken végig haladva megismerkedhettünk
az erőd kápolna, a sötét lépcső, a bástya, a
szurok főző, a ciszterna, a függő torony, a
fegyverraktár, a harangtorony és a hercegi
szobák történetével.
A látogatás végeztével továbbutaztunk
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Kirándulás Annaberg-be
a szállásunkra, ahol már a finom vacsora
várt ránk. Néhányan nagy meglepetéssel
tapasztalták, hogy a szállodában szinte az
egész személyzet magyar volt. Ez nem véletlen, hiszen szállodánk tulajdonosa is
magyar, sőt pécsi.
A szombati napon Hallstatt volt az úti
célunk. Ez a festői kisváros biztos sokaknak
ismerős már. Elsőként a város felett lévő
sóbányát néztük meg, mely a világ legrégebbi, 7000 éves sóbányája. A tárnába egy
64 m-es facsúszdán lehetett lejutni, mely
már önmagában is elég izgalmat jelentett.
A sóbánya után egy kilátóteraszon a
halstatti tó csodálatos panorámájában gyönyörködhettünk, majd az UNESCO Világörökség részeként számon tartott óváros
megtekintése következett természetesen a
kihagyhatatlan Csontházzal. A helyszűkével küzdő kisváros különös nevezetessége a
plébániatemplom kertjében található teraszos temető, amely egy bizonyos határon
túl már nem tudott továbbterjeszkedni,
ezért a 18-19. században, ahogy a korábbi
sírokat fokozatosan felszámolták, az azokból előkerült koponyákra díszes virágmotívumokat festettek. Az elhunyt nevét kalligrafikus betűkkel rápingálták és a
Csontkamrában helyezték el.
Hallstatt után tovább utaztunk a Gosausee partjára. A hatalmas, sziklás hegyek

ölelésében fekszik a Gosau-völgy, mely 7
km hosszan húzódva a Dachstein északi
lábánál ér véget. A völgyben fekvő tavak
vízében tükröződnek vissza a festői hátteret nyújtó Dachstein hóborította hegyoldalai a Gosau-gleccserrel. Lenyűgöző látvány.
Vasárnap következett utunk fő attrakciója, a Széna fesztivál. A környék kiemelkedő eseménye 3 napos rendezvény. Már
pénteken és szombaton is népzenei koncerteket rendeznek a fesztiválsátorban.
Ami pécsváradi szemmel nézve hihetetlennek tűnt, hogy a 2500 fős sátor minden
este megtelt érdeklődőkkel.
Vasárnap délelőtt volt a fesztivál legérdekesebb eseménye a szénabábuk felvonulása. Hasonlóan a debreceni virágkarneválhoz, itt szénából építenek fel
különböző jeleneteket lovas kocsikra,
traktorokra. A fúvószenekarok fülbemászó dallamaira vonulnak fel a kocsik és a
díszes népviseletbe öltözött helyiek a város utcáin. A rendkívül látványos esemény után ismét élvezhettük a zenekarok
műsorait a fesztiválsátorban.
A nap végén fáradtan, de a sok élménytől eltelve szálltunk buszra, hogy visszatérjük Magyarországra, Pécsváradra.
Mert mindenhol jó, de legjobb otthon.
Baumann Mihályné
Német Barátsági Egyesület
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(folytatás az 1. oldalról)
Idén 50 éves a II. Béla Középiskola

A rendezvény egyik legünnepélyesebb és egyben legmeghatóbb
pillanata következett: átadták a II. Béla emlékplaketteket, melyet
a nevelőtestület kibővített a tanulói elismerésen kívül egy- a pedagógusi munkát elismerő díjjal is. A nevelőtestület döntése
alapján igazgatói és pedagógusi munkájáért dr. Brezniczky
József és Papp Gyula részesültek az elismerésben.
Az ünnepség az iskola futballpályáján folytatódott, ahol a
résztvevők a közszolgálati rendészeti szakgimnázium 11. osztályos tanulóinak alaki bemutatóját, majd a szakgimnázium 10.
osztályos tanulóinak mazsorett műsorát tekintették meg. A kin-

ti helyszínen emlékfa ültetésével folytatódott az ünnepség, majd
iskolatörténeti kiállításra invitálták a vendégeket. A kiállításon
az elmúlt 50 év képi - és tárgyi emlékeit vehették szemügyre a
meghívottak, továbbá a digitális formában rögzített felvételekből is szemezgethettek a számítástechnika terembe érkezők.
Déltől svédasztalos állófogadás keretén belül kezdetét vette a
kötetlen beszélgetés és a pezsgős koccintás. Örömmel elevenítették fel egykori és jelenlegi tanárok iskolai élményeiket, osztották meg gondolataikat a képzési formák változásairól, hiszen
az iskola folyamatosan keresi a megújulás lehetőségét, igyekszik
új képzések, új szakmai módszerek felé nyitni.
HH
Lapzártakor érkezett a hír, miszerint a PSZC – II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának hat
tanulója is elnyerte a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjat, melyre azon tanulók pályázhatnak, akik „Katonai alapismeretek” tantárgy oktatásában vesznek részt, továbbá a megpályázott tanév előtti
tanévben legalább 4,50 átlagú tanulmányi eredményt értek el. A
pályázat további feltétele, hogy példás magaviseletű értékelést és
testnevelésből legalább „jó” érdemjegyet szereztek. A hat tanuló
- Sebestyén Petra, Müller Alexandra, Jakab Dominika Fanni, Pálfai Nikolett, Várnagy Vanda és Bibity Máté István - december 12én a Stefánia palotában ünnepélyes keretek között veheti át
oklevelét, illetve az ösztöndíj folyósításához szükséges
dokumentumokat. Ezúton is szeretettel gratulálunk nekik!

A PÉCSVÁRADI EGYMI HÍREI
Az ÉFOÉSZ Szövetség és a Fővárosi Állat- és Növénykert egyfajta
őszindító programként minden évben megrendezi a „Sérült Gyermekek Napját”, amelyre idén 09.19-én került sor. Dupla jubileumot is ünnepeltünk, hiszen 35. éve alakult meg az ÉFOÉSZ. Több
mint 7 ezer érintett és kísérő vett részt a rendezvényen. Tíz fővel
csatlakoztunk mi is a baranyai delegációhoz. Felszólalt Gyene Piroska, Nyitrai Imre, Prof. Dr. Persányi Miklós, Bercse László…
Az ünnepi megnyitó után nagyon sok program szórakoztatta a
vendégeket. A színpadon egymást váltották a fellépők: Krisz Rudolf, Peller Károly, Kovácsovics Fruzsina, Fura Csé és az Alma
együttes. Bebarangoltuk a „kertet”, majd változatos programokon
vettünk részt: volt kvíz- játék, arcfestés, kézműves foglalkozás…
Csodálatos napot töltöttünk el együtt. A rendezvény nemcsak
az összetartozás érzését hivatott erősíteni, hanem lehetőséget
biztosított a régi barátságok felelevenítésére, új kapcsolatok ki-

alakítására is. Kísérő pedagógusok: Mesterné és Bayerné,
ÉFOÉSZ vezetőségi tagok.
Iskolánk értelmileg akadályozottak tagozatán tanuló diákjai
nagyon jó hangulatú kiránduláson vettek részt szeptember végén.
A Dombay - tóhoz vezető túrán a gyermekek kitartóan gyalogoltak. Tó körüli sétával, szabadtéri játékokkal töltöttük el a délelőttöt, majd a tiszta levegőtől felfrissülve ragyogó napsütésben tértünk vissza az iskolába. A tagozat valamennyi tanulója teljesítette
a közel 7 km-es távot. A tanulásban akadályozottak tagozatán
tanuló diákok Mecseknádasdra és a Zengőre kirándultak.
Kaposváron rendezték meg október 3-án az EGYMI KI-MITTUD területi döntőjét. Somogy, Tolna és Baranya megye tanulásban és értelmileg akadályozott tanulói szerepeltek. „Látvány
és színpadi mozgás” kategóriában is, és „Formációs tánc” kategóriában is I. helyezést ért el 14 diákunk. Felkészítő és közreműködő pedagógusok: Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zoltánné.
A készségfejlesztő speciális szakiskolai korcsoportban „ének”
kategóriában I. helyezést ért el Miskovity Sándor György, aki
magyar népdalcsokrot adott elő saját hangszeres kísérettel. Felkészítette: Bayer Zoltánné és segítette ifj. Apaceller József is.
Ezen felül rajzversenyen is indultunk: „sporttal” kapcsolatos
élményeit örökítette meg a „Kreatív gézengúzok” 16 lelkes diákja. Négy pályázónk alkotását az országos kiállítás helyszínére,
Kiskőrösre továbbították.
(folytatás a következő oldalon)
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Október 4-én az „Idősek Világnapja alkalmával a „Színjátszó
szakkör” tanulói és Miskovity Sándor György 11. csoportos tanuló ismét meghitt, zenés műsorral kedveskedtek az otthon lakóinak. A műsor után az intézmény dolgozói megvendégelték
tanulóinkat és egy kellemes délelőttöt tölthettünk el a

„szépkorúak” társaságában. Felkészítő pedagógusok: Mesterné
M. Andrea és Bayer Zoltánné.
Október 6-án a „tanulásban akadályozottak tagozatának tanulói” koszorúztak a Kossuth szobornál.
Ugyanezen a napon eredményesen szerepeltek tanulóink a
„Megyei Atlétikai Versenyen”. Hat tanulónk vett részt a megmérettetésen. A fiúk jól érezték magukat, illendően viselkedtek és
elégedetten indultak hazafelé, hiszen mindenki „odatette magát”. Az alábbi eredményeket érték el:
Szávics Szilárd: kislabda hajítás 3. helyezés, 100 m-es síkfutás
3. helyezés
Orsós Dávid: magasugrás 2. helyezés, súlylökés 2. helyezés
Petrovics Gergő: magasugrás 1. helyezés, súlylökés 3. helyezés.
Felkészítő pedagógus: Pónya Judit testnevelő tanár.
Október 12-én az „Állatok Világnapja” alkalmából az iskolánk
értelmileg akadályozottak tagozatán tanuló valamennyi diák ellátogatott a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület által működtetett Pécs-Somogyi Természet- és Állatvédelmi Oktatóközpontba. Az állatmenhelyen tett látogatáson a gyermekeknek
lehetőségük nyílt megismerni ősi magyar állatfajtákat, megismerkedni a menhely többi lakójával. Az állatok iránt tanúsítandó
felelősségvállalásra, az élethosszig tartó gondoskodás fontosságára kívántuk felhívni a gyermekek figyelmét ezzel a kirándulással.
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Október 13-án Szentlőrincen Megyei Sportnapon vettek részt
intézményünk tanulói. A ”Kapkodd a lábad” ügyességi versenyen a pécsváradi diákok nagyon jól érezték magukat, a feladatokat ügyesen végrehajtották és ötödik helyezést értek el.
Ajándékba gumilabdát és cd-ket kaptak, a verseny után pedig
meleg ebédet. Felkészítő pedagógus: Pónya Judit testnevelő
tanár.
Október 20-án „Tök jó tök- buli!” címmel rendezett vidám délutánon, közös kézműves foglalkozáson láttuk vendégül a Kodolányi János Általános Iskola több tanulóját és pedagógusát. A
DÖK - Békés Annamária gyógypedagógus mentorálásával - színes programot nyújtott a megjelenteknek.
Intézményünk a megalakulása óta- immáron 50 éve- nagyon
fontosnak tartja azt, hogy diákjainkat elfogadja, befogadja szűkebb és tágabb környezete. Fontosnak tartjuk, hogy az itt élő emberek megismerkedjenek élethelyzetükkel, speciális szükségleteikkel, a nálunk tanuló gyerekek, fiatalok a közösség egyenrangú
részévé váljanak. E legutóbbi érzékenyítő rendezvényünkön az ép
és fogyatékos gyerekek együtt tevékenykedhettek. A „vendég”
diákok itt megtapasztalhatták, hogy az értelmileg akadályozott
tanulók is ugyanolyan emberek, mint ők. Ugyanúgy szeretnek
iskolába járni, tanulni, sportolni, zenét hallgatni és ugyanolyan
teljes életet élnek, mint mások.
Október 21-én az iskolai ünnepi műsort a tanulásban akadályozottak tagozatának tanulói adták. Az ünnephez méltó, kiválóan
előkészített, színvonalas megemlékezés részesei lehettünk a felkészítő pedagógus lelkiismeretes munkájának, Pichler Tamásnénak köszönhetően.
Az emléknapon - október 23-án-, Tahiné Molnár Judit és Várkonyi Mónika koszorúztak a városi ünnepségen.
November 11- én az EGYMI KI-MIT-TUD országos döntőjében
a színjátszó szakkör tanulói a „népszerű és nagy létszámú versenyzővel részt vevő” tánc kategóriában 30 nevező közül 4. helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Mesterné Magyar Andrea
szakkörvezető és segítője: Bayer Zoltánné. Miskovity Sándor a
korcsoportjában újra megszerezte az I. helyet „ének” kategóriában. A rendezvény ideje alatt négy tanulónk,- Papp Bíborka,
Tóth Barbara 2. osztályos lányok, illetve Bogdán Éva 8. csoportos és Szávics Szilárd KF 11. csoportos pályázónk-, különdíjban
részesült. Utóbbiak korcsoportjukban II. helyezést értek el. Felkészítő pedagógusok: Borsós Barbara és Bayer Zoltánné szakkörvezető.
Napközben lehetőségünk nyílt megnézni Petőfi szülőházát,
a Szoborparkot és a felújított Kiskőrösi EGYMI intézményét
is.
Idén ősszel is folytatta „termékeny” munkáját a „Kreatív Gézengúzok” rajzszakkör lelkes alkotói csapata. Tizenöt helyi,
megyei, országos és nemzetközi pályázaton vettünk részt. A
kiskőrösi helyezéseken kívül több eredménnyel is büszkélkedhetünk.
A „Határon- túli Magyarok Egyesülete” által meghirdetett „Az
56-os forradalom és szabadságharc gyermekszemmel” című pályázaton Szávics Szilárd 11. csoportos tanuló I. helyezettként
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5000 Ft -, Pulay Patrik 11. csoportos diák II. helyezettként 3000
Ft -, Horváth Zsolt szakiskolai előkészítős fiú különdíjasként
2000 Ft értékű könyvutalványt kapott jutalmul. Pályáztató: Bayer
Zoltánné szakkörvezető.

A kollégiumból sikerrel pályázott Kliegl Eszter, aki Borsós
Barbara és Kovácsné B. Csilla mentoráltjaként különdíjas lett,
2000 Ft értékű könyvutalványt kapott ő is.
A „Csaba királyfi útján” című pályázaton csoportos különdíjat nyertünk. Köszönjük a „Csabagyöngye Kulturális Központnak” és a „Tűz- kör Egyesületnek” az ajándékot: a hasznos rajzeszközöket.
Az intézményünk „50 éves jubileuma” alkalmából meghirdetett „Ki a más?” és „Mi a normális?”című rajzpályázatunkra is
szívesen alkottak neveltjeink: 60 pályázó közül két tanítványunk
- Keresztes Réka 12.csoportos diáklány megosztva II. helyezést
ért el és Nagy Melinda 10. csoportos tanuló szintén megosztva
különdíjas lett; míg a felsős korcsoportban, - Királyiné P. Anikó
felkészítésével - Bánfai Ákos 6. osztályos diákunk megosztva
szintén különdíjban részesült.
Köszönettel tartozunk mindazon pedagógus kollégának, akik
„szponzorként” értékes díjakat ajánlottak fel a rajzeszközök mellé. Példaértékű segítséget nyújtottak a jubileumi rajzkiállítás
előkészítő munkálataiban Szabó Hajnalka, Pichler Tamásné, Fischer Dóra, Várkonyi Mónika, Váradiné M. Erika és Tóth Bog-
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lárka mellett kreatív ötleteikkel a gyógypedagógiai asszisztenseink: Fischer Éva és Mesterné Márta is! Szervezők: Királyiné P.
Anikó, Békés Annamária és Bayer Zoltánné.
2016. november 14- 18. között intézményünk 50. évfordulóját
ünnepeltük. Az iskola 1966-ban kezdte működését; középsúlyos
értelmi fogyatékos leánygyermekek bentlakásos intézeteként
létesült.
Az intézmény első igazgatója Szabó Károly, „Karcsi bácsi”
volt. Hivatásának tekintette a pedagógus pályát. Végzettsége
nem gyógypedagógus volt -„népi tanító”!
Az intézményt 1985-től 2010-ig Grünhut Gábor vezette. 25
esztendőn keresztül odaadó munkájával megteremtette az intézmény arculatát. Szakmailag, emberileg sokan, sokat köszönhetünk neki.
Visszaemlékeztünk az elmúlt 50 évre: kollégáink a régi fényképekből fotókiállítást szerveztek.
A projekthét első napján gyerekekkel együtt emlékfát ültettünk, másnap visszahívtuk volt dolgozóinkat nyugdíjas találkozóra.
A harmadik napon egy jó hangulatú délutánt töltöttünk el az
„öreg diákokkal”, akik egy sport- és karaoke versenyen vehettek
részt.
Csütörtökön, az ünnepi délutánon kapták meg megérdemelt
jutalmukat a „jubileumi rajz- és interjúpályázat” nyertesei. „MITI- ŐK” címmel 13 interjút, illetve „KI A MÁS?” és „MI A NORMÁLIS?” témában 60 pályamunkát készítettek felhívásunkra a
Leőwey Gimnázium és a PSZC II. Béla Középiskolája tanulói,
illetve Baranya megye több általános iskolai diákja.
Az „Ünnepi Gálaműsor” a művelődési házban került megrendezésre, amelyen diákjaink- a nézők visszajelzései alapján-, műsorszámaikkal fergeteges sikert arattak. Sok- sok gratulációt
kaptunk.
A műsor az intézményünk valamennyi dolgozójának összefogását tükrözi.
A projekthét zárónapján a gyerekek „70 szeletes”, megérdemelt tortaszeletet fogyaszthattak el jóízűen.
Az egész heti programjainkhoz a finom sütiket az Aranycipó
Kft szponzorálta. (fotó/egymi5)
November 22-én a „Komlói EGYMI főintézmény” meghívására
hat tanulónk képviselte a tagintézményünket a „házi erőemelő
verseny” II. fordulójában. Diákjaink kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak, a fiúk remekül teljesítettek. Minden induló tanuló
szép helyezést ért el a saját kategóriájában:
Teiml Szabolcs 1. helyezett,
Petrovics Gergely 2. helyezett, Orsós Dávid 3. helyezett,
Szávics Szilárd 2. helyezett lett.
A következő megmérettetés december hónapban lesz a megyei erőemelő versenyen. Felkészítő pedagógus: Pónya Judit
testnevelő tanár.
Tahiné Molnár Judit, Mesterné Magyar Andrea, Békés Annamária, Tóth Boglárka, Pónya Judit és Bayer Zoltánné
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A Kodolányi János általános iskola hírei
Szeptember 1-jén menetrendszerűen megkezdődött a tanév.
Az idei különlegesen fontos tanév, hiszen a német nemzetiségi nyelvoktatás éppen 40 évvel ezelőtt, 1976-ban indult el iskolánkban. Ezért a tanévben több programot is szervezünk a
jubileumhoz kapcsolódóan.
Szeptember 28-tól október 5-ig egy hetet töltöttek Pécsváradon
a Külsheimből érkező diákok és kísérőik. A vendéglátó tanulók
izgatottan várták a busz érkezését. Tartalmas programot terveztünk: sportot, kirándulást, játékot, túrázást, tanulást és a német
nemzetiségi hagyományokkal való ismerkedést valósítottunk
meg. Jártunk a pécsváradi várban, a Dombay- tónál, Pécsen,
Zengővárkonyban, Fekeden s végigjártuk a Schwabenpfadot,
melyen a tanulók különleges élményben gazdagodtak. Schmidt
Kata (6. b) így foglalta össze a hetet:
„Külsheimből kaptam én is egy diáklányt, akit Sidney Grohsnak hívtak. Ő nagyon kedves, vicces lány volt. A programokon
sokat beszélgettünk. Az első napon mindjárt a Művelődési Házban kezdtünk, ahol egy sváb szokásokból készült sokállomásos
feladaton vettünk részt, majd következett az ismerkedés a várossal. Esténként sokat beszélgettünk. Természetesen még sok
programot szervezett az iskolánk, de nekem a kedvencem az
volt, amikor Siklóson voltunk fürödni. Nagyon jól éreztük magunkat ott, sokat játszottunk, és sokáig is voltunk. A programok
közül kiemelném Fekedet, ahol lepényt sütöttünk, valamint
Pécset, ahol szabad program is volt a városismertetésen túl és
vásárolhattunk is. Nagyon jónak tartom, hogy sokat lehettünk
együtt, de sajnos, az egy hét gyorsan elmúlt s én már nagyon
várom a találkozást Németországban.”

Szeptember 29-én a jubileumi évhez kapcsolódóan diákjaink
a külsheimi vendégekkel együtt rendhagyó, interaktív német
népismeret órán vehetett részt a művelődési házban Frey Mária, a tankönyvcsaládunk szerzőjének közreműködésével.
Szeptember 30-án, a magyar népmese napján a gyerekek népmesékhez kapcsolódó totót tölthettek ki, és a 3-4.évfolyam a
Sulikönyvtár szervezésében izgalmas vetélkedőn vett részt. Köszönjük Patti néninek a szervezést és az érdekes feladatokat!
Ezen napon az Európai Diáksport Napjához kapcsolódóan
sportversenyeken vehettek részt tanulóink: a kisebbek a sportpályán, a nagyobbak a Dombay-tónál.
Október 1. a Zene világnapja. Ebből az alkalomból a Zeneiskola növendékei ismét megleptek bennünket egy hangulatos kis
koncerttel és a város több pontján is megörvendeztették a járókelőket muzsikájukkal.
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Október 5-én, hagyományteremtő szándékkal továbbtanulási
napot szerveztünk a nyolcadikosoknak. Több mint 10 középiskola képviselői (igazgatók, igazgató helyettesek, gyakorlatvezetők) mutatták be iskolájukat, képzéseiket, adtak támpontokat
a döntéshez nyolcadikosainknak és szüleiknek. A nap pozitív
visszhangja miatt a következő években is szeretnénk megszervezni ezt az eseményt.
Október 6-ra minden évben harmadik évfolyamosaink készülnek műsorral. Idén sem volt másképp, köszönjük a diákoknak
és felkészítő tanáraiknak - Szabó Tamásné Gasteiger Eszternek, Fögleinné Göbl Kittinek, Szakálosné Panta Dórának és
Somogyi Bernadettnek - a színvonalas előadást
Október 12-én délután jutalomkiránduláson vett részt 33 alsós
tanulónk a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben. Igazán élvezetes program várt rájuk: kipróbálták az Interaktív Labort, megcsodálhatták a Rózsaszín Gyűjteményt valamint a Planetárium
egy előadását. Köszönjük a szervezést és a kísérést Nagy Szilvia
és Wagnerné Rozmer Anikó kolléganőknek!
Az ötvenéves jubileumi Leányvásárhoz kapcsolódó népdaléneklési versenyre sok tanulónk készült egy-egy dalcsokorral.
Kategóriájában Óvári Roxána (3.c) I., Bayer Botond (2.b) II.
és Peck Viola (4.b) III. helyezést ért el- gratulálunk a szép szerepléshez! (Felkészítők: Fögleinné Göbl Kitti, Gungl Lászlóné)
Október 14-én szintén a Leányvásárhoz kapcsolódóan tankerületi rajzversenyen is részt vettek tanulóink. A „Szivárvány” elnevezésű pályázat eredményei:
5. évfolyam:
		
		

1. Pongrácz Áron 5.b
2. Schneider Dóra 5.b
3. Kiss Fülöp 5.b

6. évfolyam:
1. Zsáli Zoé 6.b
		
2. Kuczora Gréta 6.a
		
3. Szabó Kamilla 6.b
Különdíj: Antal Zalán 6.b
7. évfolyam:
1. Gerencsér Regő 7.b
		
2. Méhes Edina 7.b
		
3. Storch Jamie (Geresdlak)
Különdíj: Gál Bianka 7.b
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8. évfolyam:
		
		

1.Hantosi Koppány (Geresdlak)
2. Szilveszter Vivien 8.a
3. Bencze Réka 8.a

Különdíj: Orsós Natália (Hidas)
Tanulóink felkészítő tanára: Kárász Rózsa
A Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete az „1956-os
forradalom és szabadságharc gyermekszemmel” címmel hirdetett rajzpályázatot. ezen Fuller Darina (7. b) 1., Bacskay Fruzsina (5. b) 2., Gerencsér Regő (7. b) 3. helyezést ért el. (Felkészítő tanár: Kárász Rózsa). Az alsósok közül Rádai Sylvius
(2.a) 1., Feil László (2.a) 2., Bayer Botond (2.b) 3. helyezést
ért el. (Felkészítő tanár: Gungl Lászlóné, Wagnerné Rozmer
Anikó)
Október 19-re papírgyűjtést szervezett az iskola, a befolyt ös�szeget az osztályok a gyűjtött kilogrammal arányosan kaptak
meg. Köszönjük a gyerekek és szülők aktív részvételét!
Október 22-én a Várbaráti Kör által szervezett emlékműsorban
4 tanulónk is szerepelt: Józsa Réka 3. b, Fuller Darina 7.b, Gál
Dorina 7.b és Gerencsér Regő 7.b az eseményekben részt vevők visszaemlékezéseit olvasták fel.
November 7-én iskolai helyesírási versenyt tartottunk, melyen
22-en vettek részt.
Az eredmények:
5. évfolyam:
1. Kiss Fülöp 5.b
		
2. Zsifkó Luca 5.a
		
3. Sulyok Ilka 5.a
6. évfolyam:
		
		

1. Horváth Zsófia 6.b
2. Zsáli Zoé 6.b
3. Schmidt Kata 6.b

7. évfolyam:
		
		

1. Gál Bianka 7.b
2. Bátai László 7.b
3. Gál Dorina 7.b

8. évfolyam:
		
		

1. Kasza Nikolett 8.a
2. Szép Alfréd 8.a
3. Knézits Kinga 8.a

Az első helyezettek november 16-án Pécsett a Deák Nyelvi Versenyen szerepeltek, ahol szövegértési és helyesírási feladatokat
kellett megoldaniuk. Eredményeikről a következő Hírmondóban számolunk be!
November 8-án a hangversenybérlettel rendelkező gyerekek
egy igen jó hangulatú koncerten vehettek részt a Művelődési
Házban.
November 9-én a 7. b osztály hatfős csapata Szakmatúrán vett
részt Komlón, ahol a szakmákkal kapcsolatos játékos, ügyességi
feladatokból álló versenyen a 3. helyezést érték el. (Felkészítő
tanáruk: Friesz Péter)
November 11-én az elsősök hazavihették az első, negyedéves
szöveges értékelésüket.
Ugyanezen a napon, Márton-napját az első órában a második évfolyamosok hangulatos műsorával ünnepeltük. Nagyon
köszönjük minden gyermek és felkészítő– Wagnerné Rozmer
Anikó és Gungl Lászlóné– munkáját !
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November 13. és 19. között ausztriai partnervárosunkban,
Hausmannstättenben jártak diákjaink. Erről ők így számolnak be:
„Hosszú évek óta partnervárosunk már Hausmannstätten, de
iskolánkból most először látogatott el egy csoport diák az osztrák városba, hogy az ottani iskola tanulóival együtt töltsünk el
egy hetet. Kilenc fős csoportunk (Báling Zoé, Dénes-Gál Alex,
Fuller Darina, Gál Olivér, Hirth Dorina, Rózsa Viktória,
Sárosi Dávid, Wagner Renáta, Zsáli Zoé és Wágner Jánosné kísérőtanár) november 13-19-ig volt a Neue Mittelschule
vendége. Délelőtt fogadópartnereinkkel együtt részt vettünk a
tanítási órákon, és igyekeztünk aktívan bekapcsolódni az órai
munkába. Megismertük Hausmannstätten jelentősebb épületeit, tereit, látogatást tettünk a polgármesteri hivatalban is, ahol
fogadott bennünket a polgármester is. Kirándultunk Ausztria
legnagyobb cseppkőbarlangjába a „Lurgrottenbe”. A délutáni programokat a fogadó szülők szervezték. Jártunk Grazban,
voltak, akik falat másztak, mások úszni, bowlingozni mentek el
szabad idejükben.
Mindannyiunk számára nagy élményt jelentett az utazás és
sok nyelvgyakorlási lehetőséget biztosított. Köszönjük a két város és iskola vezetésének, hogy lehetővé tették számunkra ezt
az utazást! (Fuller Darina 7.b, Rózsa Viktória 7.b, Wagner
Renáta 8.b)
November 14-én az ’56-os forradalmi időszak mecseki, pécsváradi eseményeire emlékeztek a városban. A fáklyás felvonuláson tanulóink, kollégáink is részt vettek, ünnepi beszédet
Friesz Péter igazgató helyettes mondott.
Szintén november 14-én Grimm német nyelvű megyei mesevetélkedő zajlott a Tudásközpontban, melyen az 5. b osztály
csapata (Bárdos András, Papp András, Pongrácz Áron és
Schiszler Bálint) fél pont híján dobogós lett, 12 induló csapat
közül így 4. helyezett lett. (Felkészítőjük: Májerné Petz Anna).
A 6. b osztály csapata (Schmidt Kata, Ruppert Luca, Horváth
Zsófia és Görcsi Alexandra) 22 résztvevő csapat közül a 8. helyezést szerezte meg. (Felkészítőjük: Wágner Jánosné) Gratulálunk mindkét csapatnak!
A VUK Kinder online vetélkedőjén 3 csapat (5. b, 7. b, 8. a)
képviseli iskolánkat, a verseny folyamatos, havonta új feladatokkal.
Továbbképzésen járt Ausztriában a Retzhof-on Schunk Edit
kolléganőnk. A három napos Graz közeli utat a Baranya Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat szervezte.
November 15-re tankerületi magyar nyelvi versmondó versenyt és hozzá kapcsolódó rajzversenyt szerveztünk „A család
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A Sulikönyvtár is kapott 3 részt a sorozatból ajándékba, a szerző által dedikálva!
November 26-án német szakköröseink első advent alkalmából
a Művelődési Házban adtak műsort Fögleinné Göbl Kitti vezetésével.

Eredmények:
TANKERÜLETI VERSMONDÓ VERSENY HELYEZETTJEI
I. ÉVFOLYAM
1. Hannl Rebeka (1.b)
2. Kis Gyula (1.b)
3. Bori Zsófia (Zengővárkony)
II. ÉVFOLYAM
1. Fullér Petra (2.b)
2. Váradi Levente (2.b)
3. Göbl Hanna (2.a)
III. ÉVFOLYAM
1. Parcsami Csongor (3.c)
2. Táborhegyi Csaba (3.a)
3. Józsa Réka (3.b)
IV. ÉVFOLYAM
1. Hudvágner Márton (4.b)
2. Gál Barbara (4.b)
3. Váradi Panna (4.b)
TANKERÜLETI RAJZVERSENY HELYEZETTJEI
I. ÉVFOLYAM
1. Falcsik Nóra (1.a)
2. Lecsek Ármin (1.a)
3. Hudvágner Borbála (1.b)
II. ÉVFOLYAM
1. Békási Laura(2.b)
2. Varga Kristóf (2.a)
3. Vörösvári Kitti (2.a)
III. ÉVFOLYAM
1. Tóth Klaudia Vivien (Nagypall)
2. Czirok Márton (3.b)
3. Táborhegyi Csaba(3.a)
IV. ÉVFOLYAM
1. Kárpáti Kinga (4.b)
2. Erdősi Réka (4.a)
3. Pelenta Dorka (4.a)
Köszönjük a fő szervezők-Szabó Tamásné Gasteiger Eszter,
Wagnerné Rozmer Anikó- valamint a felkészítésben, lebonyolításban segédkező összes kollégánk munkáját!
November 17-én a Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézménye
hirdetett rajzversenyt „Ki a MÁS és mi a NORMÁLIS?” mottóval. Itt Gál Bianka 7.b első, Fuller Darina 7.b harmadik helyezést ért el. (Felkészítő tanár: Kárász Rózsa)
November 24-én a Pécs-Vasasi Általános Iskola és a Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület közös szervezésében 11. alkalommal került megrendezésre a földrajzverseny, melyhez rajzpályázat is kapcsolódott. Részt vett Fuller
Darina 7. b és Gál Bianka 7. b, mindketten díjazottak lettek.
November második felében minden pedagógus fogadóórát tartott, ahol a szülők érdeklődhettek gyermekeik előmeneteléről.
November 24-én „Miért jó olvasni?” címmel rendhagyó irodalomórán vehetett részt a 2-3-4.évfolyamról 60 tanuló a
Sulikönyvtárban. Vendégünk volt Kovács Attila, alias Holden
Rose, aki bemutatta a 7-10 éves korosztálynak szóló detektívtörténeteit és tesztelte is a gyerekek figyelmét. Aki gyorsan és
ügyesen válaszolt, könyvjelzőt kapott ajándékba, a legtöbb
könyvjelzőt begyűjtő diák pedig egy példányt a sorozatból.
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November 28-án szépíró versenyt tartottunk a tanulási nehézséggel küzdő tanulók számára. A külalak mellett a pontosságot,
helyesírást is figyelembe vették az ítészek. Eredménnyel még
nem rendelkeztünk lapzártakor.
Ugyanezen a napon tartották a Janus Matematikai Versenyt,
melyen Peck Domokos 6. b osztályos tanulónk dicsérő oklevelet kapott és egyúttal mentesült a felvételi alól is. (Felkészítő
tanára: Liber Zsuzsanna)
November 29-30-án nyílt órákon vehettek részt az érdeklődő
szülők az első évfolyamon, Tolnai Zoltánnénál és Váradiné
Flódung Anitánál. Megtapasztalhatták, hogy hogyan sikerült
az egykori kis óvodásoknak igazi iskolássá válniuk.
December 6-án a nyolcadikosok segítségével hozzánk is ellátogatott a Mikulás, s minden tanuló megkapta tőle az ajándékát
(és esetleges intelmeit).
December 12-én a felsősöknek szervezünk karácsonyra hangoló versmondó, történetmesélő délutánt.
Az adventi időszakban több osztály is barkácsdélutánnal készül
a karácsonyi ünnepre. Hagyományos karácsonyi vásárunkat
december 16-án a Művelődési Házban tartjuk, ahova minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Negyedik évfolyamunk minden esztendőben izgatottan készül egy-egy karácsonyi előadással. December 20-án a szülőknek és nevelőknek, 21-én az iskola ifjúságának adják elő
karácsonyi műsorukat- lapzártakor mindezt még kíváncsian
várjuk, de előre is köszönjük a sok gyakorlást és készülődést a
gyerekeknek és tanítóiknak: Patonainé Link Zsuzsának, Nagy
Szilviának, Tóth Györgyinek és Somogyi Bernadettnek.
Minden tanulónknak gratulálunk az elért eredményekhez,
a pedagógusoknak köszönjük a felkészítő munkát, a szülőknek
a támogatást, gyakorlást! A téli szünetre mindenkinek jó pihenést, feltöltődést kívánunk!
(Téli szünet: 2016.december 22.-2017.január 1. Első tanítási
nap: január 2. hétfő!)
Fáth Hedvig, Bősz Patrícia
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„Itt van az ősz, itt van újra … „

A GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI
Szeptemberben sikerült megvalósítanunk a már régen tervezett kirándulást Mohácsra. Az idősek nagyon várták az őszi
kiruccanást. Kisbuszunkkal és a kistérségi autóval mentünk.
Szerencsére sokan kaptak kedvet ebben a szép őszi időben
egy kis hajókázásra. Megcsodáltuk a Dunán úszó kacsákat,
repkedő sirályokat. Mindenkinek maradandó élményt nyújtott ez a kirándulás.
Október 8-án intézményünk is részt vett a máriagyűdi zarándok misén. Nagy volt az érdeklődés a lakók és nappali ellátottak részéről, így egy kisbusszal és két autóval utaztunk.
Lakóink imádkoztak az itthon maradt társaikért is. Finom
mézes puszedlit hoztunk nekik!

Az ősz beálltával a délelőtti foglalkoztatáson őszi termények felhasználásával dekorációkat készítettünk. Az otthont
őszi színekbe öltöztettük. Készültek hangulatos termés-kompozíciók, színes fali képek, kisebb-nagyobb színes gombokkal
kirakott fák, melyek mellé egy-egy szép őszi verset is írtunk.
Folyosónkat színes tenyérnyomatokkal díszítettük. Az idősek
nagyon szeretik a kreatív tevékenységeket, azt mondják:
„Ilyenkor repül az idő!”
A Művelődési Házban megtekintettük a Gobelin kiállítást.
A rengeteg gyönyörű, aprólékos munka lenyűgözte időseinket. Régi emlékek is felszínre kerültek ezáltal, hisz közülük
sokan hímeztek, horgoltak, gobelint is varrtak.
Október 1-én a zene világnapján ismét eljöttek hozzánk a
zeneiskola ifjú tehetségei. A gyerekek hangszeres játéka mindig meghatja lakóinkat. Idén kissé rendhagyó módon, az udvarunkon is felcsendült a muzsika, hogy a szobában maradt
betegekhez is eljusson a zeneszó.
Idősek világnapja alkalmából az EGYMI tanulói leptek
meg bennünket gyönyörű versekkel, énekkel. Az igazi meglepetés a vidám, színes és pörgős esernyőtánc volt, melyet nagy
tapssal köszöntünk meg a gyerekeknek. Gászné Bősz Bernadett alpolgármester asszony az Önkormányzat nevében köszöntötte lakóinkat. A tüzijátékos torta nagy sikert aratott.
A leányvásár színes programjain több lakónk részt vett. Az
esemény után megtekintettük a leányvásár történetéről szóló
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kiállítást, valamint az ’56-os eseményeket is felelevenítettük
a Művelődési Központ kiállítása segítségével.
A Mindenszentek, Halottak Napja meghitt nyugalomban
telt. Gyertyagyújtással és közös imádkozással emlékeztünk
elhunyt hozzátartozókra, lakótársakra.
November közepén Vogl Jakabné Marika néni sok-sok kalappal lepett meg bennünket. Időseink próbálhattak, kinek

melyik áll jobban. Énekeltek, nótáztak, előkerültek a „kalapos
nóták”, amit mindenki jókedvűen, vidáman énekelt. A foglalkozás végén Marika néni és segítsége, Teri néni szép verseket
és történeteket olvasott fel.
November 20-án részt vettünk a városi Idősek Napja rendezvényén. Lakóink között óriási érdeklődés volt az esemény
iránt. Takács Gézáné Aranka nénit 95., Budicsi Jánosné Irénke nénit és Pfiszter Jánosné Rózsika nénit 91., Straub Mihályné Katica nénit 90. születésnapján, Komári Józsefet és nejét
66. házassági évfordulójukon köszöntötte az Önkormányzat.
Minden lakónk remekül érezte magát, jót beszélgettek, találkoztak régi ismerősökkel, rokonokkal.
Az elkövetkezendő időszak, az Advent az elcsendesülésről,
egymásra való fokozott figyelemről, megbecsülésről szól. Ennek jegyében tervezzük a karácsonyig tartó programjainkat.
A délelőtti foglalkozásokon a karácsonyi készülődés kerül
előtérbe, várjuk a zeneiskolás növendékeket, az általános iskola tanulóit valamint a Vár utcai óvoda gyermekeit immár
hagyományos karácsonyi műsorral. Idén is közös karácsonyfa díszítéssel, énekléssel zárjuk az ünnepkört.
Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt és családtagot intézményünkben.
Pécsváradi Gondozási Központ
Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 2/A.
72/465-143
Intézményvezető: Hujberné Pej Márta
Schiszlerné Rita
mentálhigiénés munkatárs
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IDŐSEK NAPJA – 2016.
Pécsvárad Város Önkormányzata és a
Magyar Vöröskereszt helyi szervezete
november harmadik vasárnapján Idősek Napi ünnepséget szervezett, melyre
meghívta a Pécsváradon élő 65 éven felüli lakosokat.
Városunkban 750 fő töltötte be ezt az
életkort. (Az előző évekhez képest ez a
szám határozott emelkedést mutat)
Zsúfolásig megtelt a művelődési
központ nagyterme, melyet az újonnan
választott Ifjúsági Önkormányzat tagjai
segítettek díszíteni, teríteni.

92 évesek (1924)
Glas Istvánné (Kölbl Anna)
Lutz Józsefné (Kovács Erzsébet)
Wetring Péter
Dencs József
Bódis Béla
Koleszár Istvánné (Benedek Ilona)
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60. GYÉMÁNT lakodalmát ünnepelte:
Wittenbart Ferencés Bánusz Magdolna

95 éves (1921.)
Takács Gézáné (Galló Aranka)

Dittrich Ede és Sasvári Katalin
Hauck Nándor és Szorg Rozália

96 évesek (1920)
Papp Károlyné (Tánczos Julianna)
Osváth Imréné (Tóth Julianna)

61. éve házasok:
Schrempf GyörgyésBecker Anna
62. éve házasok:
Sebestyén József és Kocsis Erzsébet
63. éve házasok:
Pusch Mihály és Simon Ilona
64. éve házasok:
Becker Antalés Mayer Borbála
Turbuk Szilveszter és Földes Mária
66. éve házasok:
Buszlauer Andrásés Gungl Katalin
Komári JózsefésTanó Rozália
67. éve házasok:
Pusch József és Harmat Katalin
Simon János és Török Margit
72 évvel ezelőtt esküdtek örök hűséget egymásnak:
Albert Andrásés Bazsó Erzsébet

Ezután került sor a jubileumi házassági
évfordulójukat ünneplők köszöntésére.
50. évvel ezelőtt kötött házasságot,
ARANY lakodalmát ünnepelte ebben
az évben:
Lőrinczi Albert és Vörös Júlia
Pál Ferenc és Visi Margit
Müller Lajos és Osváth Eszter
Kaizer Ferenc és Papp Zsuzsanna
Koncsag István és Gyenis Katalin
Hornyák János és Tóth Mária
Bárdos Sándor és Denke Sarolta

90 évesek (1926)
Straub Mihályné (Neubauer
Katalin)
Simon János
91 évesek (1925.)
Budicsi Jánosné (Kocsis Irén)
Matesz Bálintné (Brusch Terézia)
Nagy Sándorné (Tomasovitz Ilona)
Müller Pál
Hering Józsefné (Müller Katalin)
Pfiszter Jánosné (Páján Rózsa)

Hesz Antal és Mosonyi Mária
Weintraut János és Varga Mária

93 évesek (1923)
Varga Mihályné (Szél Julianna)
Albert András
Albert Erzsébet (Bazsó Erzsébet)

A város legidősebb polgára Lerch
Károlyné, aki betöltötte 99. életévét.
Kárpátiné Kovács Zita a Baranya megyei Vöröskereszt vezetőségi tagja köszöntötte a megjelenteket, majd a pécsváradi óvodások dalos-táncos műsorral
kedveskedtek az időseknek.
Köszönjük a gyerekeknek, felkészítő óvó néniknek és dadusoknak a szép
műsort és köszönjük a szülőknek, hogy
elhozták a szereplő gyerekeket.
Zádori János Pécsvárad Város Polgármestere ünnepi köszöntő beszéde
után került sor a legidősebbek, a 90 éven
felüliek köszöntésére.
Városunkban 21 fő töltötte be 90.
életévét.
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Az emléklapokat és a virágot polgármester úr és Gászné Bősz Bernadett adta át
az ünnepelteknek, majd a pécsváradi
Nyugdíjas Egyesület vegyes kórusa vidám dalokkal köszöntötte korosztályát.
Az ünnepség a jelenlévők megvendégelésével folytatódott.
Az est fénypontja a 96 éves Osváth
Imréné, Juliska néni volt, aki a mikrofonhoz lépve egy gyönyörű dalt énekelt.

55. SMARAGD évfordulót ünnepelt:
Baumholczer József és Schön Éva
Julianna

Szívből gratulálunk, további boldog
éveket és nagyon jó egészséget kívánunk az ünnepelteknek.
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A Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda hírei
Őszi programsorozatunk a Leányvásár hetében megrende- geinkkel töltött közös délután nagyon kellemes hangulatban
zésre kerülő „Gesztenyeszüreti mulatság” elnevezésű óvo- telt.
dai rendezvényünkkel vette kezdetét.
A vadgesztenyegyűjtésből és a gesztenyeszüreti mulatságon eladott sült gesztenye és süteményből befolyt összegből
a gyerekek november 30-án a Bóbita bábszínház Terülj, terülj asztalkám előadását nézhetik meg.
Őszi rendezvényeinket a november 11-én megrendezésre
kerülő Márton napi lámpás felvonulással folytattuk. A közös felvonulás után a Gesztenyés óvodában a Napraforgó
csoportosok műsorát nézhették meg az érdeklődők, majd a
megszokott módon zsíros kenyér és forró tea várta a résztvevőket.
November 14-e hetében tartottuk a hagyományos nemzetiségi hetünket, melynek keretében a nagycsoportosok a
A program megrendezésében nagy előnyt jelentett, hogy geresdlaki babamúzeumba, a középső csoportosok az ófalui
ezúttal az OTP munkatársa, Szalai-Nagy Melinda közbenjá- tájházba látogattak. A „Német nemzetiségi hét” nevet viserásával, egy rendezvényekre beadott pályázati lehetőséggel lő óvodai projektünket, valamint az őszi programsorozatunélve, 100 000,- forintot nyert intézményünk. Köszönetünket kat 19-én szombaton este jótékonysági bállal zártuk. A bálszeretnénk továbbá kifejezni Zengővárkonyi Hagyományőrző ból befolyt összeg 270.000 Ft, melyből mindkét óvoda egy 4
Művelődési Egyesület Csipetke csoportjának, akik kis táncos személyes mérleghintát birtokolhat majd reményeink szeműsorukkal és táncházzal színesítették programunk záró rint már decemberben. Ez úton is köszönjük minden résztrendezvényét. A gyerekekkel, szülőkkel és meghívott vendé- vevőnek, szervezetnek, vállalkozónak a támogatást, akik
hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolításához!

Óvodánk Süni csoportjának adódott meg az a lehetősége,
hogy az idei Leányvásáron képviseltesse magát.

Az óvodában bekövetkező személyi változások
Az intézményvezető és az intézményvezető helyettes hosszú távú akadályoztatása miatt januártól személyi változásokról döntött a fenntartó.
Kroh Adrienn intézményvezető helyét Weintrautné Benács Zsuzsanna
tölti be, Csibi-Gungl Adrienn helyettesi
feladatait Bognár Istvánné látja majd el
januártól.
Az így kialakult helyzet miatt 2 új
kolléganő felvételére is sor kerül. Sás
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Bernadett, német nemzetiségi óvodapedagógus gyakornok, a Gesztenyés
utcai Csigabiga csoport új óvó nénijeként kezdi a 2017-es évet.
Guráné Rittinger Szilvia a Vár utcai
óvoda Napocska csoportjában, Orlai
Ilona párjaként dolgozik majd intézményünkben. Szilvia már tapasztalt német
nemzetiségi óvodapedagógusként kerül
a nevelőtestületbe.
Reményeink szerint a két új kolléga-

nő választásával mind a szülők, mind a
nevelőtestület és nem utolsó sorban a
fenntartó megelégedését is szolgáljuk
majd.
Igyekszünk a kialakult helyzetet úgy
kezelni, hogy a gyerekek minél kön�nyebben éljék meg a változásokat.
Ebben természetesen a szülők megértésére és segítségére is számítunk!
Köszönettel!
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Bemutatkoznak óvodánk
új munkatársai
Guráné Rittlinger Szilviának hívnak. Mohácson születtem, általános
iskolai tanulmányaimat követően az
óvónői hivatást választottam, így kerültem a pécsi Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskolába. 2006ban óvópedagógusi, majd 2009-ben
nemzetiségi óvópedagógusi diplomát
szereztem a bajai Eötvös József Főiskolán. 26 év szakmai tapasztalattal a hátam mögött érkezem Pécsváradra 2017
januárjában.
A mohácsi Park Utcai Napközi
otthonos Óvodában, illetve a Mohácsi
Katolikus Nevelési Központ Szent Ferenc Katolikus Óvodájában 3-7 éves
korú gyerekek német nemzetiségi nevelésével foglalkoztam. Apai és anyai
részről egyaránt sváb családból származom, így gyerekkoromtól része volt
életemnek e nemzetiségi kultúrája.
Óvópedagógusként célom a kisgyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, szókincsük bővítése, a hagyományápolás, a kiejtéstanulás, a
beszédmegértés és a kétnyelvűség
megalapozása.
Azonosulva a pécsváradi német
nemzetiségi óvoda értékrendjével, szeretnék munkámmal hozzájárulni a következő generációk identitástudatának erősítéséhez. Dalos játékokkal,
mondókákkal, tánccal és didaktikai
tevékenységekkel kívánom színesebbé
tenni a pécsváradi ovisok mindennapjait.
Izgatottan várva a januári találkozást, üdvözlettel:
Guráné Rittlinger Szilvia
(Lapzárta után érkezett a hír, hogy az
óvodapedagógus megváltoztatta döntését és mégsem vállalja a munkát Pécsváradon.)

Tisztelt Olvasók!
Sás Bernadett pécsváradi lakos vagyok.
Nagy örömmel értesültem, hogy a Pécsváradi Szivárvány
Német Nemzetiségi
Óvoda és Bölcsőde
munkatársat keres. 2017. januárjától a
Gesztenyés utcai óvodában munkába is
állhatok. A Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Kar német nemzetiségi
óvodapedagógus szakán 2016. júniusában szereztem meg a diplomámat.
Azért választottam ezt a pályát, mert
számomra kimondhatatlan örömet jelent, hogy naponta a kisgyermekek között élhetek, közöttük lehetek. Jó látni a
gyermekek vidámságát, érezni szeretetüket, ragaszkodásukat, kedvességüket.
Célom, hogy sokoldalú képességfejlesztéssel elősegítsem a gyermekek nyugodt, élményekben gazdag, harmonikus fejlődését, megteremtsem a
fejlődésükhöz szükséges egészséges és
esztétikus környezetet és segítsem a
gyerekeket abban, hogy egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően
fejlődve megismerhessék önmagukat és
a környező világot. A német
nemzetiségi néphagyományokra,
ünnepekre, a német nyelvvel való megismertetésre, elsajátítására nagy hangsúlyt fektetek. Terveim a jövőre nézve,
hogy tovább bővítsem ismereteimet,
tudásomat, amelyeket át tudok adni a
gyerekeknek, ezzel gazdagítva őket.
Üdvözlettel:
Sás Bernadett

kezőkben szeretnék röviden bemutatkozni.
Pécsváradon nőttem fel és azóta is itt
élek. Annak idején, amikor pályaválasztás előtt álltam, úgy gondoltam, nemes feladat a jövő generációjának nevelése. Így a Janus Pannonius
Gimnázium és Szakközépiskola óvónőképző szakára jelentkeztem, majd tanulmányaimat folytatva Szekszárdon
végeztem el a főiskolát.
Óvónői pályámat itt, Pécsváradon
kezdtem, immár 30 éve. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ma
már több egykori óvodásom is ide hozza gyermekét az óvodába.
Ha most visszatekintek ezekre az
évekre, akkor a folyamatos változást és
megújulást kell kiemelnem, ami nap,
mint nap új kihívások elé állítottak.
Mindig fontosnak tartottam a szakmai fejlődést és megújulást, ezért többször is visszaültem az iskolapadba.
1999 és 2001 között elvégeztem az
ELTE Tanító és Óvónőképző Főiskolájának vezető óvodapedagógusi szakát,
később Zsámbékon a német nemzetiségi óvodapedagógusi diplomát szereztem és nem utolsó sorban a gyógypedagógiai asszisztensi képzést is sikeresen
elvégeztem, ami sokat segít az integrált
oktatásban.
Ezek a képesítések eszközök voltak,
hogy sikeresen megálljam a helyem.
Hivatásomban viszont a legnagyobb
boldogságot az őszintén csillogó gyermeki szempár okozza.
Munkabírásommal és kitartásommal azon leszek, hogy megbízott vezetőként olyan óvodai légkört teremtsek,
amely minden fél megelégedését szolgálja.
Kedves Szülők, kedves Pécsváradiak!
A bizalmat előre is köszönöm.
2017. januárjától bíztak meg a Pécs
Weintrautné Benács Zuszannna
váradi Szivárvány Német Nemzetiségi
Zsuzsa óvó néni
Óvoda és Bölcsőde vezetésével. A követ-

Helyesbítés
Előző számunk „Öregdiákok az iskolában” című cikkéből néhány név kimaradt, ezúton pótoljuk. A hibáért elnézést kérünk!
„Megpróbáltuk közösen visszaidézni tanáraink nevét: Alszegi Mária, Becker Lajos, Czipszer Károlyné,
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Olga néni, Czuczor házaspár, Aranka néni és Laci bácsi, Erdősi Tibor, Fábos Mihály, Hermesz János, Illés
Mária (Kunicz Józsefné), Kálecz István, Keserű János,
Kisbalázs Györgyné, Márta néni, Morvai Dezső, Nádor
Károly, Nádor Piroska (Szondi Józsefné), Sarlós Mihály,
Szabó Ilona, Szentirmai Istvánné, Ilus néni, Takács Gizi néni, Vezér Mátyás, Zidarics Andor.”
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A Pécsváradi Várbaráti Kör
Az egyesület eddigi hagyományait követve a z elmúlt időszakban a
helyi és az egyetemes történelmi múlt megőrzésére szervezett programokat. Augusztusban a Szent István Napok rendezvénysorozatba kapcsolódott be Dr. Sári Mihály előadásával. „A magyarok az
idő országútján és más útitárs népek” című előadásában a történelmi események kapcsán napjaink aktuális kérdéseit is érintette.
A szervezet vezetősége által eltervezett „Baranyai várak” sorozat első állomását, Szászvárt szeptemberben látogatta meg egy
busznyi körtag. A szervezés érdekében felvettük a kapcsolatot a
Szászvári Várbaráti Kör elnökével, Molnár Lászlóné Nagy Ildikóval. Az egyik utas mellékelt élménybeszámolójából látható, a
szászváriak rendkívül tartalmas programmal vártak és baráti
fogadtatásban részesítettek bennünket.
Az ’56-os események 60. évfordulója alkalmából szervezett
programsorozatra kiemelt figyelmet fordított a Pécsváradi Várbaráti Kör és az előkészítésben, lebonyolításában együttműködött, jelentős segítséget, támogatást kapott Pécsvárad Város
Önkormányzatától és a Zengővidéki Határon Túli Magyarok
Egyesületétől.
Kiállítást rendezett Csizmadia László grafikusművész tablói és
reprint korabeli plakátjai felhasználásával, valamint helyi ’56-os
szabadságharcosok emléktárgyaiból, kitüntetéseiből. Kerekasztal
beszélgetést szervezett Rozs András ny. főlevéltáros, Dr. Kófiás
Mihály, ny. jegyző és Somlai Márton szemtanú részvételével. Október 22-i emlékműsorában az 1956-osbaranyai eseményeket Dr.
Debrezeni László idézte fel. Az előkészítés során olyan pécsváradiak emlékeit gyűjtöttük össze, akik 1956. november 14-én maguk is szemtanúi voltak a rendőrőrs elleni támadásnak, írásaikat
Józsa Réka, Gál Rebeka, Gelencsér Regő és Fuller Darina, az általános iskola tanulói olvasták fel, a műsorban közreműködött
Apaceller-Czigola Orsolya és Apaceller Péter valamint Bárdos

A Pécsváradi Várbaráti Kör
kirándulást szervez
2017. január 14-én, szombaton

Szigetvárra,

a Leghősiesebb Városba.
Részvételi díj: 2500 Ft/fő,
amely tartalmazza a vár belépő,
múzeum, fegyverbemutató díját és az
útiköltséget
A Vár- és múzeumlátogatás után
fakultatív program:
Szigetvári Gyógyfürdő
(belépő 800-1200 Ft/fő) illetve
városközpont megtekintése
(Millenniumi park, Török Ház,
Oroszlánszobor, Vigadó,)
Jelentkezés és további információ
a művelődési központban
a részvételi díj befizetésével.
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Sándor. Október 23-án az ünnepi műsorban Dr. Bíró Ferenc, a
Várbaráti Kör elnöke mondott ünnepi beszédet.
November 14-én, a Mecseki Láthatatlanok pécsváradi rendőrőrs elleni támadásra és az ott halálos lövést kapó Málics Ottóra emlékeztünk. Több mint százan vettek részt a református
templomtól a Szentháromság térig tartó felvonuláson, majd azt
követő emléktábla avatáson.
Az elkövetkező időszak a Szilveszteri Zengő túra valamint a
januárra tervezett szigetvári kirándulás megszervezésével telik.
Az első óévbúcsúztató túrát 1992-ben szervezte meg Gállos Orsolya és Dretzky Katalin, így idén 25. alkalommal vágunk neki a
hegynek. A jubileumra jelvényt csináltatunk, melyet a résztvevők megvásárolhatnak. (részletek itt a Hírmondóban illetve plakátokon, textben, honlapokon,stb.)
A Szigetvári Várbaráti Kör elnökével felvettük a kapcsolatot.
Szeretettel várják a pécsváradiakat január 14-én, amikor bemutatják a restaurált szigetvári várat és Szigetvár legfőbb műemlékeit, valamint a kirándulást gyógyfürdőzéssel fejezzük be. A jelentkezés részletes feltételeit itt a HÍrmondóban, plakátokon, a
texten és a honlapon olvashatják.
A következő év fontos eseménye lesz február 21-re tervezett
közgyűlésünk, melyen az idén elhatározott alapszabály módosítás valamint a 2017.évi munkaterv elfogadása is napirenden szerepel. A jövő év kiemelkedő programja a Nagyboldogasszony
templom 250 éves jubileumának méltó megünneplése. Hívjuk,
várjuk tagságunkat programjainkra illetve az egyesület céljaival
egyetértőket arra biztatjuk, hogy csatlakozzanak, támogassanak.
Kérjük, már most gondoljanak arra, hogy a jövő évi adóbevalláskor adójuk 1%-ának felajánlásával tudják egyesületünket támogatni. Adószámunk: 19029902-1-02
Bognár Gyöngyvér, a Várbaráti Kör titkára

A Pécsváradi Várbaráti Kör ebben az évben is megszervezi
hagyományos Óév búcsúztató Zengő-túráját.
Találkozó: 2016. december 30-án,
pénteken 10 órakor a Kossuth téren.
A 25. jubileumi túra tiszteletére jelvényt csináltatunk,
melyet a túrát teljesítők a Zengő csúcsán vásárolhatnak meg
11.30-12.30 között.
Ára Várbaráti Kör tagoknak 100Ft/db,
nem kör tagoknak 250Ft/db.
(Kérjük, pontosan kiszámolt összeggel fizessenek!)
Jelvényt csak azoknak tudunk biztosítani, akik előzetesen
regisztrálnak személyesen a művelődési központban, vagy
e-mailben a muvhaz@pecsvarad.hu címen
A vár István Király Étterme Bakancsos menüvel várja
a túrázókat 14-16 óra között:
Babgulyás; rétes: 1.200,-Ft/fő
Jelentkezni lehet a művelődési központban
a menü árának befizetésével,
2016. december 29-én 10 óráig.
További információ: 72-465-123 vagy muvhaz@pecsvarad.hu
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Ahol kőkaput tágítanak a boroshordónak

Szomszéd várak meglátogatását tervezte a
Várbaráti Kör megújult vezetősége. E program bevezető eseményére 2016. szeptember
16-án került sor. A péntek 13 órai indulás
ellenére (!) a városi kisbusz megtelt. A nyáriasan meleg időben, a jókedvű társasággal
vidáman gördült ki a Művelődési Ház parkolójából Szászvár felé.
A Kelet Mecsek északi völgyében elnyújtózó nagyközség páratlanul gazdag,
nem csak természeti szépségekben, de
látnivalókban és ügyesen összeállított
programokban egyaránt. Helyi vezetőink elmondták és a Szászvári Infóból is
értesülhettünk arról, hogy két 8km-es és
ugyancsak kettő 10 km-es turista és lovas-túra útvonalon négy, a Pázsit rétre,
a Várárokra, a pincesorra és az egykori
Bányá- ra vezető túra utak megtekintésére tarthat számot az odalátogató. Lehetőséget kínálnak még hat útvonalon
az úgy nevezett Életfa sétákon a község
látnivalóinak megtekintésére is. A település elő írásos emlékeit a Szászvári
Krónika az1300-as évektől püspöki birtokközpontként, mezővárosi rangban
tartja számon. A török időkben igazgatási
centrumként működött. A község szülötte Kiss György (1852-1919) nemzetközi
hírű szobrászművész, akinek Károly Ró-
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bert királyunkról faragott szobra Budapesten, a Hősök terén látható.
Méltó hely, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő ZRT. koordinálásával megvalósított beruházásra.
Csaknem 500 millió forint ráfordításával
készült el a középkori főpapi udvarház
felújításának első, nagyobbik fele. Várhatóan a teljes rekonstrukcióra is sor
kerülhet, melynek keretében a várfallal
körülölelt körbástyás eredeti állapot is
valósággá válhat. A szászvári ugyan is a
legrégebbi középkori várkastély a mai
Magyarország területén.
A gyönyörűen rendbe hozott épület
pincéjében az eredeti falazatokat, lépcsőmaradványokat, maketteket tekinthettünk
meg. A földszinti történeti kiállítást követően, az emeleten a pécsi püspökség szászvári
kapcsolatának több évszázados történeti
áttekintését kaptuk a helyi idegenvezetőtől. Külön értéke a helynek, hogy a felnőttek tájékoztatására szánt, falra függesztett
magyarázó táblák alsó részén, a gyerekek
szemmagasságában, figyelemfelhívó bíbor
színre nyomtatott játékos tárlatvezetés
található. Lehetőséget kínálva az önálló
ismeretszerzésre, élményszerűvé téve a látogatást a már olvasni tudó kicsik számára

is. Mi felnőttek is örömmel próbáltuk ki a
kódexíráshoz egykor alkalmazott pulpitusokat, ahol színes lúdtollal írhattunk színes
tintával akár itatósra is. De díszes iniciálékat is nyomtathattunk bélyegzőkkel. Korhű
kosztümöket éppúgy, mint páncélinget, sisakot, valódi papi miseruhát is fel lehetett
ölteni. Megtudtuk mikor mondták és mit
jelent az „asztalt bontani „szókapcsolat és
azt is, hogy miért öblösödik, hasasodik ki
az őrtorony egyik bejárati kőkapuja? (A
cím segít a megfejtésben.) A nevetgélős és
helyiekkel kiegészült csoportkép elkészülte
után hagytuk el a gyönyörű kastélyépületet és a bányászati kiállításnak otthont adó
épület felé vettük az irányt.
A hallatlanul gazdag képi anyagban,
máig működőképes használati tárgyakban
és viseletekben bővelkedő kiállítótérben
szakavatott és részletes ismertetőt kaptunk. A bányaművelés technikai részéről
éppen úgy, mint a bányászélet nehéz, de
megmosolyogtató hétköznapjairól is. Az
ismertetőt az utolsó szászvári bányaigazgató tartotta. Nagy szakértelemmel és szeretettel beszélt aktív életének korszakos
eseményeiről, melyeket nemrég kiadott
könyvében is megörökített./Megtekinthető a művelődési házban./ A kapott frissítő
és sütemény után a késő délutáni napsütés
langymelegében a falumúzeum megtekintése zárta programunkat.
Egy helyi testvérpár bocsátotta a tornácos falusi házat az önkormányzat rendelkezésére, melyben kiállították a környékbeli paraszti háztartások XIX. – XX.
századi tipikus berendezési és használati
tárgyait. Megnéztük a pajtában a földművelés faeszközeit, de a sikeresen működő
közmunka program zöldséges kertjét és
baromfifarmját is. Ez utóbbinak a terményei-termékei látják el alapanyaggal a község gyermekintézményeinek konyháját.
Ezek után búcsút intettünk vendéglátóinknak s a látottakkal feltöltődve, élményekkel gazdagodva útnak indultunk
Pécsvárad felé. A résztvevők egyöntetű
véleménye az volt, hogy tartalmas, szép
délutánt tudhatunk magunk mögött. Nevükben is köszönetet mondok az ötletért
és a lebonyolításért a szervezőknek. A Hírmondó olvasóit pedig arra biztatom, hogy
ne csak a neten, de személyesen is látogassanak el Szászvárra!/ Címek és kiadványok
a könyvtárban is megtekinthetőek./
Móring Márta
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Dr. Bíró Ferenc október 23-án elhangzott ünnepi beszéde
Tisztelt Ünneplő Pécsváradiak!
A ma 60 éve történtekre emlékezni jöttünk össze ezen a napon!
1956. forradalma és szabadságharca
csak lassan került történelmi múltunk
méltó helyére. Évekig büntették, tiltották az emlékezést, majd a puha diktatúra idején agyon hallgatták, majd pedig
elferdítették a tényeket. Így nőtt fel több
generáció. Nem ismerhették meg az
igazságot, történelem órán ellenforradalomnak nevezték a magyar nép 20.
századi legtisztább forradalmát. Talán
emlékeznek még Önök arra, hogy pár
éve egy történelmet tanító tanár így
kezdte e helyen ünnepi beszédét.
„A mai napig nem tudom, hogy 1956.
forradalom, vagy ellenforradalom
volt-e?”
Ebben nem az a szomorú, hogy Ő
személy szerint így gondolta, hanem,
hogy történelem tanár lévén, így is tanította.
Mára talán elmondhatjuk, hogy az
idő múlásával az elmúlt 60 év alatt az
1956-os forradalom és szabadságharcról
is lehullott a félelem, az elhallgatás, a
maszatolás, a félremagyarázás fátyla. Ez
évtizedekig lehetetlenné tette, hogy elfoglalja a magyar nép szívében és értelmében azt a helyet, amely megilleti. Sajnos ez a tény a magyar történelemben
többször is így volt. Így a Rákóczi szabadságharc és az 1948-as szabadságharc
megítélésével kapcsolatban is.
Az 1956-os forradalom óta azonban
eltelt 60 év. A 89-90-es rendszerváltás
után alakult kormányok az 1956-os forradalom eszméinek folytatását követik,
és annak örököseinek vallják magukat.
Az 1990-ben összeülő, első szabadon választott Parlament első törvényalkotása
az 1956-os forradalom és szabadságharc
törvénybeiktatása volt. Életem meghatározó élménye volt ezen a szavazáson,
hogy úgy érezhettem talán, mint ahogy
1956-ban érezhették az emberek:
Egy volt a Nemzet!
A Parlamentben ülő különböző pártok egyhangúlag szavazták meg a törvényt!
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Tisztelt Ünneplők!
A szabad világ, ahol a gondolatokat
és a kimondott szót nem gátolták, nem
büntették, nem fojtották vérbe, előbb
mondta ki, hogy egy kis nép valahol Európa közepén szembeszállt a zsarnoksággal, a kommunista típusú diktatúrával. Ezzel kivívta az egész világ
tiszteletét.
2006-ban a hazánkba látogató George
Bush október 23-án önkritikaként az
alábbiakat mondta. „A mi hibánk is
volt, hogy hagytuk, hogy a szovjet hatalom jogot, törvényességet, békefeltételeket félresodorva, erőszakkal elfojtotta a
magyarok forradalmát 1956-ban.”
És valóban ma már tudjuk Eisenhower akkori elnök Hruscsovnak azt üzente
„Végezzenek gyorsan!”. A világ leghatalmasabb, a békéről és a szabadságról oly
szépen beszélő nemzetei pedig ölbe tett
kézzel nézték erőfeszítéseinket, és nem
váltották tettekre elveiket. Nem avatkoztak közbe, nem jöttek a segítségünkre!
Az itthoniak hiába várták az ejtőernyősöket, az ENSZ csapatokat!
Tisztelt Ünneplő Polgártársaim!
Október 23-án azonban nem csak a
forradalom leverésére kell emlékeznünk, hanem a szabadság ünnepét kell
megülnünk. Azokra emlékezünk ma,
akik néhány nap leforgása alatt, hétköznapi emberekből, melósokból és földművelőkből, gyári munkáslányokból,
egyetemistákból hirtelen forradalmárok, mártírok, hősök lettek.
Akik felismerték saját történelmi szerepüket, akik annak tudatában fogtak
fegyvert, hogy nem a maguk, hanem a
nemzet szabadságáért fognak meghalni.
És akiken ez a jóslat – ma már tudjuk –
be is teljesedett.
Amerikában az egyik legnagyobb példányszámban megjelenő magazin évről
évre megszavaztatja olvasóit, kit tartanak az év emberének.
Hölgyeim és Uraim!
1956-ban a Time Magazin olvasói az
év emberének a magyar szabadságharcost választották.
Az év embere az a szabadságharcos,
aki nyugat-európai és amerikai kollégá-

ihoz képest lényegesen kevesebbet keresett, akinek szakadt volt a kabátja és
lyukas a cipője. Ám valamit megsejtett a
szabadságból, és mindent egy lapra téve
követte szíve parancsát. És ezzel világtörténelmet írt.
A szovjet rendszer ekkor kapott halálos sebet, amelyet sohasem tudott többé
kiheverni.
A magyar szabadságharcos hétköznapi ember volt. A Molotov-koktélokkal
felfegyverzett pesti srácok, Szabó bácsi,
a Gazda, Málics Ottó, Várkonyi Imre,
Koncsag András, Méhes Géza,
Blazsekovics Ferenc, és még sorolhatnám, mindazokat a hősöket – olykor
nevüket sem ismerjük – akik akkor
harcba szálltak az elnyomás ellen.
Egy szabadságharcos, Pongrácz Gergely az alábbiakat mondta a forradalom
után közel 50 évvel:
„Nem vagyok politikus, én szabadságharcos vagyok. A politikusnak meg
kell gondolnia minden szavát, a szabadságharcosnak viszont kötelessége kimondani mindent, amit érez!”
Ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség komoly, felelősségteljes politikusokra, hanem inkább arról van szó, hogy
szükség van olyan emberekre, akik a
szabadság igazságát erőteljesen és határozottan képviselik.
„Van olyan ember, mint a domb
Magasra tör a többiek közt
És már a messze jövőt látja
Még tisztábban, mint a jelent
Sőt élesebben, mint a múltat.”
Mondja: Apollinaire
A magyar szabadságharcos nem törődve
mással, csak a szabadsággal egyik pillanatról a másikra kezébe vette sorsát,
igazának tudatában fegyvert fogott, és
ennek az igazságnak a tudatában harcolt
halált megvető bátorsággal.
Miért? Mert messzebbre látott, mint
mások!
Mi magyarok néha sokat szoktuk
szidni magunkat. Rendszeresen emlegetjük a magyar széthúzást, meg hogy
vajmi kevéssé vagyunk becsületesek.
1956. erre is rácáfolt. Amikor az Írószövetség egy gyűjtőládát helyezett ki az
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utcára, a szabadon hagyott ládát sem
lakatok, sem biztonsági őrök nem védték, akkor a pénzt nem lopták el, hanem
rövidesen megtelt a láda. Akkor és ott
elindultak egymás felé az emberek és
egymásra találtak.
Nem lettek azonosak a politikai nézeteik, nem azonos a vagyoni helyzetük,
vagy a világról való gondolataik. De
együtt érezték meg a szabadság nagyszerűségét, és ez az élmény örökre ös�szekötötte Őket. Bár így lenne ez ma is!
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szabadságszeretet parazsa? Vajon képesek lennénk-e arra szükség esetén hazánkért és nemzetünkért megtegyük azt,
amit a szabadságharcosok megtettek?
Képesek lennénk-e még egyszer ös�szefogni úgy, mint 1956-ban?
Tovább tudjuk-e gyermekeinknek és
unokáinknak adni a számunkra és számukra már természetes szabadság értelmét és üzenetét?
Nekünk pécsváradiaknak nincs
okunk a szégyenkezésre. A megyében
1989. október 23-án először állítottunk
Tisztelt Ünneplő Pécsváradiak!
szobrot ’56 emlékére, és ünnepeltük
A hősök emléke mellett elgondolko- meg először a forradalom születésének
zunk-e azon, hogy ég-e még bennünk a napját. Szabó László szobrászművész

gyönyörű alkotása azóta is központi ünnepségünk színhelye, és évente emlékezünk a mecseki szabadságharcosokra, a
Pécsváradon történt, a megyében talán
utolsó november 14-i rendőrség elleni
támadásról is.
És végül engedjék meg, hogy válasz
helyett befejezésül Jókai Anna gondolatát idézzem:
„Ne féljük élőnek tekinteni a múltat,
ami romlandó belőle, lemállik úgyis róla! Ami pedig örök, annak nincs kora, és
nincs halála! Aki erős, azt a múlt tovább
izmosítja, és a jövőbe átemeli. Aki gyengeakaratú, tobzódik a jelenben, a múltat
elkótyavetyéli, a jövőt kifosztja.”

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére rendezett programsorozat
Hatvan évvel ezelőtt történt a 20. századi magyar történelem
egyik legmeghatározóbb eseménye, az 1956-os forradalom és
szabadságharc. A Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete rendezvénysorozattal emlékezett meg erről a fontos történelmi eseményről. Az 1956-os Emlékbizottság támogatásának
köszönhetően és a Várbaráti Körrel együttműködve valósítottuk
meg programjainkat.
2016 szeptemberében rajzpályázatot hirdettünk pécsváradi
iskolás gyerekeknek „Az 1956-os forradalom és szabadságharc
gyermekszemmel” címmel. Közel negyven rajz érkezett a lelkes
kis diákoktól. Szebbnél-szebb alkotások születtek, így a zsűri
tagjainak, Bősz Zoltánnénak, Mártusz Antalnénak és Ilijin
Petárnak nehéz dolga volt, amíg kiválasztotta a díjazottakat.
A következő eredmények születtek:
Alsó tagozat: 1. Ráday Sylvius, 2. Feil László, 3. Bayer Botond.
Különdíj: Ignácz Dániel.
Felső tagozat: 1. Fuller Darina, 2. Bacskay Fruzsina, 3. Gerencsér Regő.
A komlói EGYMI pécsváradi Tagintézményének diákjai: 1.
Szávics Szilárd, 2. Pulay Patrik, 3.Kliegl Eszter. Különdíj: Horváth Zsolt, Szép János, Horváth Krisztián és Molnár Szabolcs.
Galambos Éva tanárnő nem tudott részt venni a művek zsűrizésén, ám a Városi Könyvtárban lévő kiállítást megtekintve két diákot
is különdíjban részesített. A jutalmakat ő maga készítette a gyerekek
számára. A két különdíjas: Kuczora Gréta és Fuller Darina lett.
Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük a zsűritagok
munkáját!
Október 20-án a Várbaráti Kör kerekasztal beszélgetést szerevezett a pécsváradi és Baranya megyei forradalmi eseményekről, melynek lebonyolításában egyesületünk is segédkezett.
Október 21-én kézműves foglalkozással és filmvetítéssel folytatódott a méltó megemlékezés. A kreatív délutánon, a gyerekekkel és szüleikkel közösen, különböző kézműves módszerekkel készítettük el az ’56-os forradalom jelképeit, a Rákosi- és
Kádár-korszakban használt állami címereket. Ezt követően a
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„Szabadság, szerelem” című film megtekintetésével emlékeztünk a forradalmi eseményekre.
Október 22-én a Várbaráti Kör irodalmi emlékműsora keretében hallgathattuk meg a visszaemlékező előadókat, majd az
1956-os kiállítás megnyitására került sor. A kiállítás méltó emléket állít e fontos történelmi eseménynek, ahol pécsváradi lakosok féltve őrzött tárgyi emlékei kerültek bemutatásra. Ekkor díjaztuk a rajzpályázatunk helyezettjeit, könyvutalvánnyal, és
édességgel ismertük el munkájukat.
Október 23-án Egyesületünk tagjai részt vettek a városi ünnepségen, koszorút helyeztünk el a Kossuth téri ’56-os Emlékműnél.
November 12-én, a programsorozat zárásaként Budapestre kirándultunk ahová velünk tartott a rajzpályázatunk három felső tagozatos nyertese is. A nap folyamán ellátogattunk a Magyar Nemzeti Múzeumba, a Hadtörténeti Múzeumba, végül pedig a Parlamentet
tekinthettük meg. Egy hangulatos vacsorával zártuk a napot.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden résztvevőnek és
megemlékezőnek, akik részt vettek a programjainkon.
Bayerné dr. Sipos Mónika
Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének Elnöke
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Mozgáskorlátozott klub hírei
A színes nyári szabadtéri programunk
zárásaként Horváth Antalné, Juliska
meghívására a telkükön tartottuk a klubnapot. Az idő már kezdett hűvösödni, de
a jókedvünk így is megmaradt. Csapatunkhoz csatlakozott több nyugdíjasklub
tag is, akik régebben a mi tagjaink voltak.
Jó volt újra találkozni Velük és feleleveníteni a régi szép emlékeket. Megtöltöttük
a telket széltében-hosszában.
Köszönet Juliska családjának, nagyon
sok finomsággal vártak.
Októberben megtartottuk a családi
estünket 50 fő jelenlétével. Megtisztelte
rendezvényünket Zádori János polgármester úr és Füri Ferenc testületi tag is,
aki egyben tudósított is a helyi TV-ben.

Tombolatárgyként nívós ajándékot adtak át a Várba szóló kényeztetésre. Az
ajándékot a komlói klub vezetője nyerte
el. Ugyancsak részt vett rendezvényünkön Marosvölgyi Józsefné, a MEOSZ
Baranya megyei elnöke, a mohácsi,
komlói és szigetvári csoport néhány
tagja.
Többen éltünk a lehetőséggel, elmentünk a nyugdíjasklub által rendezett
szűrőnapra. Ezúton is köszönjük a lehetőséget. Meghívást kaptunk Komlóra és
Mohácsra csapatépítő tréningre, közösségépítő programra. Mind a két rendezvényen részt veszünk 15 ill. 9 fővel.
Decemberben az év zárásaként ismét
megrendezzük a Karácsonyvásó ünnep-

séget. Műsorral kedveskednek a zengő
várkonyi kisdiákok.
2017. januárban lejár a klubvezető
megbízásom. A klub tagjai úgy döntöttek, hogy a decemberi klubnapon választunk vezetőt.
Én ezúton is szeretném megköszönni
az eddigi bizalmat és a sok segítséget,
amit eddig kaptam a városunk vezetőitől és a tagoktól.
Kívánok mindenkinek erőt, egészséget, hogy minél többször tudjunk együtt
eltölteni egy kellemes délutánt.
Áldott Békés Karácsonyt és Boldog
Új Éve Kívánok minden tagunknak és a
város lakóinak.
Gungl Jánosné, csoportvezető

Nyugdíjas Egyesület hírei:

- Október 29-én Komlón megtartott megyei Idősek Napi Ünnepségen szerepelt a Nyugdíjasklub tánccsoportja és kórusa,
valamint Kocsis-Kordély Mária versmondó és Fischer Józsefné szólóénekes.
- November 12-13-14.-én Nagyatádon a Szépkorúak Művészeti Találkozóján a Solár Fesztiválon vettek részt amatőr
előadóink.
- November 26-án Budapestre utazunk a SYMA Csarnokban megrendezésre kerülő VIII. Nyugdíjas Expóra.
- December havi klubnapunk (13-án) Karácsonyváró Ünnepség, melyre szeretettel várjuk tagjainkat.
Vacsorára jelentkezni az egyesület irodájában lehet.
2017. január 10-i klubnapunkon Pótszilveszteri mulatságra várjuk tagjainkat.

Zöld Zengő – 2017-ben is!

Egyesületünk tagjai arra törekszenek, hogy értéknek, minőségi életnek számítson a természettel, környezettel, egymással
való összhangban élés. Fontosnak tartjuk a környezettudatos
és egészségtudatos gondolkodás kialakítását, minél szélesebb
körben való megismertetését.
Ennek érdekében működtetjük a Szívességbankot (TettHely Ifjúsági Egyesülettel kötött megállapodás alapján), illetve rendeztük meg Ökopiacunkat több alkalommal, melynek
legtöbbször a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központ
biztosított helyszínt. Programunk helyi eladók és vevők körében egyre népszerűbb, mint ahogy az ezzel egy időben szervezett Ökobutikunk is. Az Ökopiacon saját terményt, kézműves
terméket, garázsvásári (használt) holmit lehet eladni vagy
venni. Asztalfoglalást jelképes összegért biztosítunk. Ökobutik
részén pedig megunt ruhákat, könyveket, bármely egyebet
várunk cserére. Arra kérünk mindenkit, hogy ne szakadt, törött, használhatatlan árut hozzon. Értékmérőnk a Váradi Dénár, melyet a cserére szánt holmikért adunk.
Hiszünk abban, hogy a környezettudatos nevelés gyermekkorban kezdődik, ezért gyermekeinket bevonva csatlakoz-
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tunk az országos TeSzedd! akcióhoz, és pécsváradi szervezetekkel együttműködve játszóházat tartottunk több
rendezvényen.
Ezt az irányvonalat követjük 2017-ben is. Figyeljék a programnaptárt, hisz minden hónapban lesz Ökopiac, de mellette
tervezünk újra TeSzedd! akciót, játszóházat, továbbá sok más
program van tarsolyunkban, melyeken jobban megismerhetik a természetet, a környezet- és egészségtudatos életmódot,
minket és munkánkat!
Zöldüljünk együtt!
Bővebb információ Egyesületünkről, programjainkról:
ZÖLD ZENGŐ – EGY ÉLHETŐ ÉLETÉRT EGYESÜLET
WEB: www.zoldzengo.hu, www.facebook.com/
zoldzengoegyesulet,
zoldzengoegyesulet.blogspot.hu
E-mail: info@zoldzengo.hu
Telefon: 20 / 263 - 4117
Simara-Dallos Renáta
elnök
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A Máltai Szeretetszolgálat hírei
Szeretettel köszöntöm az olvasókat.
Nem szokásunk, hogy hírt adjunk magunkról, most
mégis így teszek. Mindig csendben, a háttérben próbáltunk lehetőségeinkhez mérten segíteni a rászorulóknak. Most az örömünket szeretném megosztani.
Nagy segítséget kapott csoportunk a régió vezetőitől.
Ebben az évben két alkalommal tudtunk több mázsa
almát osztani. Az őszi osztásnál jutott az intézményeknek is belőle, melyet nagy örömmel és meghatottan fogadtak, hogy rájuk is gondoltunk.
Több alkalommal kaptunk bébiételt és kismama
csomagot, melyet a védőnői szolgálat és Wilhelm doktornő osztott szét a rászorulóknak. Sok ruha is érke-

Országos találkozón járt a PIFÖ!
December elején került megrendezésre a Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzatok országos találkozója, melyen 15 településről több mint 100 fiatal képviselte települését. A pécsváradi
csoportból Szakálos Fédra élménybeszámolóját olvashatják.
December 2-4. között a PIFÖ 8 fős delegációja vett részt a
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság XVI. országos találkozóján Orosházán. Megérkezésünk után regisztrálnunk kellett, ahol az önkéntesek kedvesek, segítőkészek
voltak. A regisztráció után finom, meleg ebéddel vártak
bennünket. Délután pedig vidám játékok mellett megismerkedtünk a többiekkel. Este a csapat összefogásával jótékonysági futáson vehettünk részt Mikulás futás címszó
alatt. A nem futók pedig felfedezhették Orosházát és részesei lehettek egy karácsonyi vásárnak, ahol meleg teával és
ínycsiklandó kinézetű kürtöskaláccsal csalogatták az embereket. Városnézés után vacsoráztunk, majd játszottunk.
Szombaton a napindító játékot követően délelőtt és délután különböző programokon vehettünk részt. Utána részesei lehettünk egy tisztújító küldöttgyűlésnek, ami na-

A PIFÖ választás
margójára!
Idén 9. alkalommal volt lehetőségük a fiataloknak Pécsváradon, hogy megválas�szák saját önkormányzatukat. Már azért
is nagy dolog ez, hiszen az országban kevés település mondhatja el magáról, hogy
több, mint 15 éve folyamatosan vannak
olyan fiatalok, akik aktívan részt kívánnak venni a település életében, programokat akarnak szervezni nem csak a kortársaik, hanem minden korosztály számára,
valamint párbeszédet akarnak létrehozni
a fiatalok a település irányítói között.
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zett a központból és a helyi lakosoktól. Ebből a men�nyiségből tudtunk adni több alkalommal a környező
kisfalvakban (Erdősmecske, Erzsébet, Apátvarasd,
Lovászhetény, Martonfa). A többit helyben, több alkalommal osztottunk és a jövőben is osztunk szét.
Ez az adomány olyan összeget tett ki, hogy erre már
pár éve nem volt példa. Karácsony közelében élelmiszer csomagot igyekszünk eljuttatni a rászorulóknak.
Bár a szép szó és a szeretet nem tölti meg senki hasát, de higgye el mindenki, hogy erre igenis szüksége
van mindenkinek.
Kívánok szeretetteljes Áldott Karácsonyt mindenkinek!
Gungl Jánosné
csoportvezető
gyon izgalmasan zajlott. Este pedig megünnepeltük a
GYIÖT 20 éves szülinapját, majd finom vacsora várt minket. Vasárnap a reggeli móka után videó-üzenetet készítettünk a jövőbeli fiatalok számára. Mindezek után emlékfát
ültettünk, majd közös csoportképet készítettünk. Ezt követően összegeztük az elmúlt három napot. Hideg ebédcsomaggal a hónunk alatt indultunk el a megbízható sofőrünkkel és vezetőnkkel. Nekem nagyon tetszett ez a három
nap. Sok tapasztalatot és új barátot gyűjthettem. Alig várom a következő találkozót!

A választáson 10 fiatal indult a 10 fős testületbe kerülésért, így szinte formalitás volt
a választás, de ez demokratikus mivoltának
a velejárója. Az új testületnek jó munkát és
kitartást kívánunk a munkájukhoz!

Hevesi Bianka
Benkő Alexandra
Csóka Renátó
Szakálos Fédra

26 szavazat
25 szavazat
19 szavazat
17 szavazat
László Miklós

Az új testület pedig:
Polgármester:
Jéhn Márk
50 szavazattal
Képviselők:
Lembach Zoltán
Jaczkó Noémi
Szendrői Bence
Lippert Viktória
Penczel Richárd

40 szavazat
36 szavazat
32 szavazat
28 szavazat
27 szavazat
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2016. november 5-e fontos nappá vált
a Pécsváradi Női Kamarakórus életében.

Nemzetközi kórustalálkozót tartottunk, melyre meghívtuk
az Intermezzo Kamarakórust Szovátáról, Erdélyből, az Igo
Gruden Kórust Olaszországból és a Tinódi Vegyeskart Szigetvárról. A találkozó mottójául a „Nemes hangszer” elnevezést választottuk, utalva ezzel az emberi hang szépségére,
tisztaságára, harmóniájára.
A külföldi kórusok péntek este érkeztek, nagy örömünkre a várban fogadhattuk őket, amely kiváló helyszínnek
bizonyult a vendéglátáshoz. Ezúton is köszönetet mondunk a Pécsváradi Vár vezetőinek és dolgozóinak, akik
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a vendégeink remekül érezzék magukat az ezeréves falak között.
A nálunk töltött idő rövidségének ellenére igyekeztünk
tartalmas programokat szervezni meghívott barátainknak,
melyekkel bemutathattuk környékünk nevezetességeit.
Az olasz kórus szombaton Pécsre utazott, ahol kórustagjaink idegenvezető szerepet vállalva mutatták meg a belvárost,
a Dzsámit, a Székesegyházat és az Irgalmasok templomát.
Az erdélyi vendégek a szomszédos Zengővárkonyba látogattak, ahol jártak a Tájházban és a Tojásmúzeumban is,
mindannyian gyarapították azok számát, akik - rácsodálkozva a kis falu szépségeire -, mosollyal, kellemes emlékekkel intettek búcsút a falutáblát elhagyva.
Ahogy mindig, idén is a találkozó fő programja a szombat esti koncert volt, ahol a kórusok a műsorukkal, megjelenésükkel, legfőképp hangzásukkal ünnepi hangulatot
varázsoltak a művelődési központ nagytermébe, egyúttal
bizonyították, hogy a mottó helytálló, igazi nemes hangszer
a torkuk. A koncert végén az olasz dalostársak meglepetésül velünk együtt magyarul énekelték az összkari darabot.
A szovátai kórus karnagya, Fülöp Judit szívet melengető
szavakkal köszönte meg a vendéglátást: „ ... egyre erősebben
tér vissza a Pécsváradon töltött idő képekben, olyan érzelmi
töltettel párosulva, amit ott Tőletek kaptunk. Úgy éreztük,
hogy kitüntetett figyelemmel kísértétek, vezettétek ottlétünket. Ezért hála és köszönet. Az Úr áldását kérjük munkátokra.”
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Házigazdaként talán nincs is őszintébb öröm és nem
kaphatunk szebb köszönetet annál, mint amikor a vendégünk mosolyogva emlékezik az itt töltött napokra és vis�szavágyik hozzánk.
A szigetváriak megújult külsővel, a tőlük megszokott
magas színvonalon énekelve emelték az este fényét. Műsorukat az egyik kórustársuk által komponált, kamarazenekarral megszólaltatott misével zárták és tették ezzel egyedivé, különlegessé idei szereplésüket.
Az napot jó hangulatú közös vacsorával zártuk.
Vasárnap, az olasz kórus a pécsváradi szentmisén szerepelt, a szovátaiak pedig a pécsi kertvárosi református közösség istentiszteletén szolgáltak.
Hamar elröppent ez a három nap, de az átélt pillanatok
még sokáig bennünk élnek. A hónapokon át tartó tervezés,
a kemény munka és az összefogás meghozta gyümölcsét.
A Pécsváradi Női Kamarakórus bebizonyította, hogy
nem csak az éneklésben, de a szervezésben és a vendéglátásban is megállja a helyét, hiszen ez már egy összeforrt kis
csapat. Ezúton kívánunk mindenkinek köszönetet mondani, aki támogatta a rendezvényt, és munkájával, termékével, felajánlásával vagy pénzbeli adományával hozzájárult
ahhoz, hogy egy ilyen színvonalas nemzetközi kulturális
eseménynek a házigazdái lehessünk itt, Pécsváradon.
Támogatóink:
Nemzeti Kulturális Alap
Fülep Lajos Művelődési Központ
Pécsváradi Önkormányzat
Pécsváradi Vár KFT
Aranycipó KFT, Pannonpharma KFT, Kresz-Fiedler
KFT, GAZEK KFT, NAIV-ART, Baráthegyi Gyógyház,
ZÁDÉ KFT, V-TESA BT, NK Építő KFT, Pécsváradi
Architekt KFT, Vadászkürt Vendéglő, Balla Zoltán, Fullér
Ferenc, Kis Bocz János, Kutas Ernő, id. Büki László, Vogl
Attila, Schiller Gábor, Koch Gergő és Róbert.
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Az Aranycipó köszöntötte jubiláló dolgozóit
Szeptember végén, október elején köszöntötték az üzemben
5-10-15-20-25 éve ott dolgozó kollégáikat, november 16-án
a szaküzletekben jubiláló dolgozóikat. Az Aranycipónál 96
dolgozó jubilál, közöttük 44-en Pécsváradiak. Köszönet a kitartó, elhivatott munkájukért. Az ő hozzáértésük, hűségük
segítette a céget abban, hogy napjainkra Baranya és a régió
elismert pékségévé válhasson.
Pécsváradi lakosú Aranycipó jubilálók: Albrecht Mária,
Bella Ferenc, Béres Imre, Dénes Gábor, Friedrich Mihály,
Garamvölgyiné Hüse Erzsébet, Győriné Kaiser Mariann,
Heil István, Heil Istvánné, Horváth Gábor, Horváth Szabolcs, Jakab Róbert, Katona Nóra, Kovács Endre, Kovács
Imre, Kőszegi Nándor ifj., Krebsz Gábor, Méhes Attila,
Michler Mária, Mohácsi Ágnes, Nagy László, Nagy Miklós,
Nagy Sándor II., Pecsét József, Péter Zsuzsanna, Podolszki
Róbert, Sasvári Jánosné, Schweblerné Schmidt Katalin,
Szabó Judit, Szekeres Gyuláné, Takács Krisztián, Török
Zoltánné, Vadász Ödönné, Váradi Zsolt, Varga Józsefné,
Varga Lászlóné, Vászner Róbert, Wéber János, Wéberné
Kolonics Renáta, Werner Éva, Werner Gábor, Werner
Gáza, Wernerné Kozák Andrea, Zselinszkyné Petz Beáta.
Köszönet a munkájukért!
Új termékek az Aranycipónál
Novemberben több új termékkel jelennek meg. A
Szilvásgombóc és a Pék rudi az ismert édességek pék változata. A Szilvásgombóc fahéjas szilvalekváros töltelékkel
készült, belül lágy, kívül ropogós. A Pék rudi a túrórudi
újra gondolva egy túrótöltelékes, csokoládés péksütemény.
Nehéz eldönteni, hogy melyik finomabb.
A 2 kg-os rozskenyér Nosztalgia kenyér néven jelenik
meg, a Tepertős pogi ízes tepertőkrémmel készülő hiányt
pótló pogácsa, a Diós ünnepi cipó dióval és mézzel ízesített
kenyérkülönlegesség pedig már a karácsonyi készülődésről szól.
A Tökmagos patkó tökmagos töltelékkel készül, a tökmag pedig jótékony hatású a szívre, az érrendszerre. A Fahéjas csiga és a Sétáló mákos guba vanília krémmel pedig
már látványában is gyönyörű. A Tönkölyös napraforgós
szilvás szelet igazi őszi-téli nassolni való.
Az Aranycipónál is már készülnek a karácsonyra, a
prémium minőségű mákos és diós bejgliket 41% töltelékkel
sütik a pékek, melyek már megvásárolhatók üzletekben. Az
ünnepekre a klasszikus cukrász süteményeik, tortáik mellett új ízekkel, gesztenyés és diós tortaszeletekkel bővítették
a kínálatot.

az általános iskola 1-2 és 3-4 osztályos diákjaitól vártak alkotásokat. Összesen 285 db munka érkezett, többek között
Hódmezővásárhelyről, Miskolcról, Egerből, Tamásiból,
Szabadkáról, Boldogról, Magyargécről és természetesen
Baranya megyéből. A beküldött rajzok nagyon változatosak
és színvonalasok voltak így nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek. A közösségi oldalon lehetett szavazni, a 6 legtöbb szavazatot kapott rajz és 6, az Aranycipó által kiválasztott munka kerül a 2017-es Aranycipó falinaptárra, melyekből a
díjazottok is kapnak egy-egyet, valamint Aranycipó utalványt. A postán érkező rajzokat visszaküldik, megköszönve
a munkájukat.
A sok-sok színes kreatív rajz és a jelentős területi szórás
nagy elismerést jelent a cégnek. Nemcsak azokban a városokban ismerik a Aranycipót ahol üzleteik vannak, hanem
ahogy kiderült annál jóval távolabb is. Köszönik a gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak a szép munkákat és
a segítő támogatást.

„Az én cipóm” rajzverseny díjátadóján Büki László alapító
és fia, ifjabb Büki László köszöntik
a nyerteseket a pécsi Pékbisztróban

„Az én cipóm” rajzverseny
„Az én cipóm” címmel rajzversenyt hirdetett az Aranycipó. Olyan rajzokat vártak, ahol a gyerekek bemutatják, hogy
mi jut eszükbe a kenyérről, az Aranycipóról. Óvodásoktól és
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„Kertek és Műhelyek” kiállítás-sorozat a Műcsarnokban
120 éves a budapesti Műcsarnok intézménye, s ebből az alkalomból kiállítás sorozattal tisztelgett azon neves alkotók előtt,
akik szintén kerek évfordulót ünnepelnek
ebben az évben.
A reprezentatív névsorban olyan alkotók is vannak, akik valamilyen mértékben
Pécsváradhoz is kötődnek.
Bencsik István ebben az évben töltötte
be 85.életévét, sajnos a tanítványaival közös
tárlatát már nem érhette meg. A szobrász,
utolsó alkotóperiódusának művei mellett
tanítványai munkái hirdetik az autonóm
szellem szabadságát, így a tárlat arra is emlékeztet, hogy olyan művész volt, akinek az

2016.
december 30.
december 31.
		
		
2017.
január 10.
január 14.
január 14.
		
január 15.
január 20-21.
január 20.

Program naptár
Óév búcsúztató Zengő túra
Szilveszteri bál - Várban az Unter Rock
zenekarral
– Művelődési házban a Perfect zenekarral
Nyugdíjas egyesület Pótszilvesztere
Sváb bál
Pécsváradi Várbaráti Kör Szigetvári
kirándulása
Pécsváradi Big Band újévi koncert
Csak Anyu éjszaka a Várban
II. Béla Szakközépiskola Szalagavatója

FELHÍVÁS
Tisztelt pécsváradi lakosok!
A közbiztonság kiemelt fontossággal
bír mindannyiunk életében. Különös
helyzetben van városunk, hiszen a közbiztonságra vonatkozó mutatók alapján
mind baranyai, mind országos szinten
irigylésre méltó a városunk. Azonban
soha nem lehetünk ezzel elégedettek,
hiszen elég egy sérelmünkre elkövetett
szabálysértés vagy bűncselekmény, és a
szubjektív biztonságérzetünk erősen lecsökken.
A közbiztonság össztársadalmi termék,
azt nem csak a rendőrség tevékenysége teremti meg, hanem az önkormányzatnak
és a lakosságnak is ki kell vennie a részét
a feladatokból. És hogy mit tehet a lakosság? A korábbi évek bűnesetei alapján az
alábbiakat:
Figyeljünk embertársainkra, szomszé
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alkotó munka mellett mindig fontos volt az
oktatói művésznevelői tevékenység is.
Valkó Lászlót, aki ebben az évben töltötte
be a 70. évét, talán a pécsváradiak kevésbé
ismerik, bár a nyári műtermében több hónapot itt dolgozik, s a 90-es években kiállításon

január 22.
		
január 28.
január 31.
február 3.
február 4.
		
február 10.
február 11.
február 17.
február 18.
február 21.
február 24.
február 28.

mutatta be munkáit a Várban. Évtizedek óta
szépítik feleségével, pécsváradi házukat,
kertjüket ahol rendszeresen alkot. A Pécsi
Tudományegyetem Művészeti Karának professzor emeritusa nyaranta elhozta a településre tanítványait alkotótáborokba, az ott
készült művekből többször is nyílt kiállítás a
művelődési központban. Műcsarnokbeli kiállításának kurátora Rockenbauer Zoltán
volt, a kiállítás témája fotógráfiai alapú montázstechnikával készült tájképek voltak. A
kiállítást Kovács Orsolya művészettörténész
nyitotta meg, aki az alkotóra jellemző történelmi emlékezést, és a jelenkor kérdéseire
reflektáló egyéni utat emelte ki.

Magyar Kultúra Napján a Zeneiskola
jubileuma
Német klub disznóvágása a Dombay-tónál
Ismeretlen ismerősök előadás
Általános iskola felső tagozat farsangja
Zengővárkonyi Hagyományőrző
Egyesület farsangja
Általános iskola alsó tagozat farsangja
Valentin napi program
Wass Albert-maraton a könyvtárban
Általános iskola Szülők nevelők bálja
Pécsváradi Várbaráti Kör közgyűlése
Városi Televízió 25 éves ünnepsége
Ismeretlen ismerősök előadás sorozat

dainkra, mert ezzel tragédiákat (pl. kihűlés), bűneseteket lehet megelőzni. Ha
gyanús idegent, házalót látunk, lehetőleg
azonnal értesítsük a rendőrséget!
Sötétedés után hagyjunk égve néhány
lámpát a lakásban, mert a tapasztalatok
azt mutatják, hogy oda törnek be, ahol
sötét van.
A kutya az ember legjobb barátja, és
mellette jellemzően nem megy be idegen
az ingatlanunkba.
Szereltessünk fel biztonsági berendezéseket otthonunkban, hétvégi házunkban (pl.: rácsok, biztonsági ajtók, zárak,
riasztó, kamerarendszer)!
Zárjuk ingatlanunk, gépkocsink ajtaját! Az autóban ne hagyjunk kulcsot, iratokat, értéket!
Ne hagyjuk értékeinket egy pillanatra
sem őrizetlenül a közterületeken!
Idegent ne engedjünk az ingatlanunkba! Ha közüzemi szolgáltató munkatár-

sának adja ki magát, a beengedése előtt
ellenőrizzük az igazolványát, szükség szerint hívjuk fel a szolgáltatót!
Ha kérdésük lenne, vagy segítségre van
szükségük, a Pécsváradi Rendőrőrsön
munkanapokon 07.00 – 15.00 óra között
tartunk ügyfélfogadást. Sürgős rendőri
intézkedést igénylő esetben vagy vészhelyzetben hívják a 112 segélyhívó számot, ahonnét a nap 24 órájában azonnal
küldenek rendőri segítséget!
Kellemes, békés ünnepeket és boldog
újévet kívánok a rendőrőrs teljes személyi
állománya nevében!

Sárosdi Péter
r. őrnagy
Pécsváradi
Rendőrőrs
őrsparancsnok
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SPORTEREDMÉNYEK

PÉCSI SZALON
Megyei I. o. ffi felnőtt labdarúgás

Harkány-Pécsvárad
Pécsvárad-Szederkény

Villány-Pécsvárad
Pécsvárad- PEAC
Szászvár- Pécsvárad
Pécsvárad-Sellye
Pécsvárad-Siklós
Pécsvárad- Ócsárd
Beremend-Pécsvárad
Pécsvárad-Boda
PVSK- Pécsvárad
Mohács-Pécsvárad
Pécsvárad-Harkány
Bóly-Pécsvárad
Pécsvárad-Szederkény

U19-es csapatunk, így az őszt 1 ponttal az
utolsó előtti helyen zárta.

1-2
3-3
0-0
0-2
0-1
7-1
3-2
5-1
2-3
0-0
7-1
1-3
1-0

Ezzel a felnőtt csapatunk 24 ponttal a 4.
helyen zárta az őszt, mindössze 2 ponttal
lemaradva a 3. Szászvártól és 5 ponttal az
éllovas Szederkény mögött.
Megyei I. o. ffi U19
Szászvár-Pécsvárad
Pécsvárad-PEAC
Merenye-Pécsvárad
Pécsvárad-Siklós
Villány-Pécsvárad
Pécsvárad-Ócsárd
Pécsvárad-Bóly
Pécsvárad-Boda
Pécsvárad-Sellye

7-3
1-3
7-0
2-3
6-1
0-3
1-2
3-3
0-6

Megyei I. o. ffi U16
Szászvár-Pécsvárad
Pécsvárad- PEAC
Merenye-Pécsvárad
Pécsvárad-Siklós
Villány-Pécsvárad
Pécsvárad-Ócsárd
Pécsvárad-Bóly
Pécsvárad-Boda
Pécsvárad-Sellye
Mohács-Pécsvárad
Harkány-Pécsvárad
Pécsvárad-Szederkény

0-12
3-1
2-5
11-2
1-1
5-3
11-0
16-3
7-1
4-0
2-1
12-1

Hosszúhetény-Pécsvárad
Pécsvárad- Santos
Magyarszék-Pécsvárad
Pécsvárad-Bonyhád
Himesháza-Pécsvárad

2-5
1-2
0-9
2-0
3-5

Komló-Pécsvárad
Pécsvárad-Mágocs
Pécsvárad-Hosszúhetény
Santos- Pécsvárad
Pécsvárad- Magyarszék
Bonyhád-Pécsvárad

1-1
7-0
7-0
1-4
16-1
0-6

Öregfiúk csapatunk 28 ponttal vezeti
az A-csoportot Komló előtt 3 ponttal,
viszont a Bányász városi riválisunk 2
mérkőzéssel kevesebbet játszott eddig.

Öregfiú Megyei I. Osztály - A csoport

Női kézilabda Megye bajnokságban
induló csapatunk őszi eredményei:
Komló-Pécsvárad
18-24
Pécsvárad-Petőfi
26-26
Pécsvárad-Sellye
27-28
Szentlőrinc-Pécsvárad
32-32
Pécsvárad-Hegyhát
17-17
Vörös Meteor-Pécsvárad
21-25
Hosszúhetény-Pécsvárad
32-27
Pécsvárad-Kozármisleny
33-23
Lányaink így a dobogó legalsó fokán
végeztek ősszel!

Megyei U15 - D csoport
1. Pécsvárad
2. PEAC
3. Lovászhetény
4. Székelyhidi

17 mérkőzés
17 mérkőzés
16 mérkőzés
14 mérkőzés

Hét éve kezdett akrobatikus rock and roll edzéseket tartani Jagados Diána
a művelődési központban. A kezdeti 7 főről
már több mint negyvenre nőtt a tanítványok
száma és egyre gyakrabban tudunk az alábbihoz
hasonló sikerekről beszámolni. Gratulálunk!
November végén került
megrendezésre a II.
Fashion Dance Magyar Kupa, melyen a Pécsi Fordan Centrum pécsváradi
táncosai 7 arany és 4 ezüst minősítést kaptak, valamint a csapatbajnokságban Györkő Zoé és Fuchs András a dobogó legfelső fokára állhatott.
Oktatóik Hári Rebeka, Heckerné Jagados Diána és Jagados Dominika,
segítőik Mártusz Gréta és Gál Dorina.
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5-1
0-3

16 győzelem
9 győzelem
5 győzelem
0 győzelem

1 döntetlen
2 döntetlen
1 döntetlen
0 döntetlen

0 veresség
6 veresség
10 veresség
14 veresség

49 pont
29 pont
16 pont
0 pont

ÖNKÉNTES VÉRADÓNAP
December 20-án, kedden,
9 -13 óráig
a művelődési házban.
Szeretettel várunk minden nemes lelkű
véradót, akiknek csekély ajándékkal
köszönjük meg példamutatásukat,
segítségüket, mely nélkül a folyamatos
betegellátás, a betegek gyógyítása
elképzelhetetlen.
A vér is lehet valakinek
karácsonyi ajándék.
Köszönjük az önzetlen segítséget!
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Mikulás napi kondiverseny
Nemsokára három éves lesz a konditerem és ismét egy kondiversennyel szerettük volna ezt megünnepelni. Örvendetes, hogy sokan járnak a terembe és a
rendszeres edzéssel tesznek az egészségükért. Külön örömteli, hogy sok fiatal
is jár a terembe. Úgy gondolom, hogy
nekünk sikerült olyan helyszínt biztosítani ahol jól érzik magukat és közben
sportolnak is. Idén is több fejlesztést
végeztünk, amit a pályázatoknak köszönhetően jövőre is folytatunk! December 3-án rendeztük meg a Mikulásnapi kondiversenyt. 3 hölgy és 10 férfi
versenyző indult a versenyen. A szurkolók, érdeklődök is legalább annyian
voltak és remek hangulatot biztosítottak. Talán jövőre közülük is többen

beneveznek a színvonalas versenybe.
Remek eredmények születtek. Itt nincs
győztes és vesztes, hanem mindenki
nyert a mozgással. A verseny végén
mindenki megkapta a Mikulástól az
emléklapot és az energiaszeleteket,
hogy pótolják az elégetett kalóriákat. A
győztesek különdíjakban részesültek.
Gratulálunk mindenkinek!
Eredmények:
Hölgyek:
Összetett verseny: (Felülés
1 perc, Guggolás, Felhúzás)
Testsúly arányosan
1. Friedrich Anna
2. Schmidt Andrea
3. Büki Adrienn

Férfiak:
Összetett verseny: (Fekvenyomás,
Guggolás, Felhúzás) Testsúly arányosan
1. Braun Walter
2. Bogdán Ferenc
3. Kovács Norbert
4. Sárközi Gergely
5. Farkas Gergő
6. Fazekas Máté
7. Gaszler Péter
8. Teiml Dániel
9. Császár Csaba
10. Winkler Zsolt
Legjobb eredmények:
Fekvenyomás: 1. Braun Walter 160 kg
Guggolás: 1. Braun Walter 205 kg
Felhúzás: 1. Braun Walter 220 kg
Felülés 1 perc: 1. Schmidt Andrea 34 db

Kerékpár túra

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

2016. szeptemberében ismét
megszervezte szokásos kerékpár túráját és versenyét a
Pécsváradi Spartacus SE. A
jelenlegi elnök Fuller Zoltán,
még a tömegsportszakosztály vezetőjeként határozta
el, hogy minél több embert
vesz rá egy kis testmozgásra.
A programot általában az
időjárás is kegyeibe fogadja,
így a barátok és rokonok segítségével lebonyolított nap
mindig remek hangulatban
telik. Így volt ez idén is, és a
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mintegy nyolcvan résztvevő 1998-2002 között született
tette meg a Kossuth tértől fiúk:
1. Kovács Bálint, 2. Gonda
Pusztabányáig tartó 10 km-s
Barnabás, 3. Bárdos
távot. Azok közül, akik a
András
versenyre is neveztek a legjobbak éremdíjazásban ré- lányok:
1. Wagner Renáta,
szesültek.
2. Halmai Sára Luca
Eredmények:
1997 előtt született férfiak:
2003 után született fiúk:
1. Herbály István,
1. Merics Imre, 2. Rejtő
2. Kovács Kálmán
Olivér, 3. Ábel Tibor
3. Scheich Tamás
lányok:
Lányok:
1. Merics Orsolya, 2.
1. Kovácsné Fehér KriszHalmai Gerda, 3. Gonda
tina, 2. Fuller Zita, 3.
Jázmin
Halmainé Speigl Anikó
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