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Tisztelt Olvasók!
Ezen a helyen egy lapzárta utáni olyan képet láthattak volna,
amely a Város Napján készült. Az időjárás azonban a hetek óta
tartó előkészületeket átírta. Kótsch Petra nagyszerű fotója, tökéletesen visszaadja az április közepi telet. A szélsőséges tavaszi
időjárás nemcsak a kertészkedőknek és gazdáknak okozott bos�szúságot, hanem „lefagyasztotta” a szabadtéri műsorra készülő
szervezők és fellépők lelkesedését is. A Város Napja szervezésben résztvevők – az időjárás előrejelzések ismeretében - teljes
egyetértésben döntöttek a rendezvény lemondásáról. A csütörtöki időjáráshoz képest – amikor még havas eső esett és szélvihar
tombolt- vasárnapra ragyogó napsütés virradt. És 8-9 °C.
Természetesen nem jó egy olyan rendezvény lemondásáról
dönteni, ami nagy népszerűségnek örvend és egyszer van rá lehetőség egy évben, de szabadtéri programoknál számos szempontot kell figyelembe venni. Bízom benne, hogy a természet
gondoskodik a kertekben, földeken, növényeken esett károk

„kijavításáról”, azok pedig, akik szerettek volna a várkertben
pihenni és szórakozni, találnak maguknak programjaink között
olyant, amely - legalább részben - kárpótolja az elmaradt élményeket.
Bognár Gyöngyvér

Kiegészítő támogatás az óvodánknak
2017. 02. 28-án a Parlament Vadász
termében ünnepélyes keretek közötti kihirdetése történt meg az
„Intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok és fenntartott nemzetiségi köznevelési intéz-

ményeik kiegészítő támogatásának”
odaítéléséről.
A Pécsváradi Szivárvány Német
Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 3 millió forint támogatást kapott a leromlott
állapotú udvari játékok cseréjére.

Ugyanekkor a Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat további 1 millió forint támogatásban részesült a
fenntartói feladatok ellátására. A támogatásokat Ritter Imre német nemzetiségi szószóló és Soltész Miklós egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár adta át
Időközben az ajánlatok alapján
már megrendelésre is kerültek a játékok, a munka megkezdődött, és még
ebben a tanévben birtokba is vehetik
a kicsik a megújult játszó udvart
mindkét óvodában.
Ebből is látszik, hogy az átvétel jó
döntés volt. A városnak és az intézménynek komoly lehetőséget biztosít,
hogy gyermekeink minél komfortosabb helyen töltsék el a napot, és az
óvónők szakmai munkáját is nagyban
támogathassa. Reméljük, hogy ezt az
előnyt az iskolánk esetében is ki tudjuk használni.
Baumann Mihály
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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A Pécsváradi Pályázati Csoport hírei
Pécsvárad Város Önkormányzata közel 40 millió forintos
könyvtárfejlesztésre nyújtott be pályázatot, amely a könyvtári
infrastruktúra, illetve a mára korszerűtlen számítástechnikai
felszereltség megújítását is magába foglalja. Kedvező elbírálás
esetén új környezetben, a városközpontban, a volt Nékám patika épületében 21. századi színvonalú könyvtári szolgáltatást
vehetünk majd igénybe, mely által nagymértékben javulhat a
város kulturális alapszolgáltatásokkal való ellátottsága.
Az elkövetkezőkben pályázat kerül beadásra művelődési
intézményeket érintő, tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésként egy tánc-próbaterem építésére, ahol megoldottá válna
a helyi táncos csoportok próbahelyszínének, illetve a kisebb teremigényű sport- és közösségi tevékenységek helyszínének biztosítása. Jelenleg ezekre a célokra a Művelődési Központ szín-

házterme szolgál, mely a fejlesztés által mentesülhetne az ilyen
jellegű igénybevétel alól.
Szintén a közeljövőben a Belügyminisztérium felhívásának
keretében egy belterületi utak felújítását magába foglaló pályázat is beadásra kerül. A pályázat keretösszege nem tesz lehetővé
nagy volumenű úthálózat-korszerűsítést, így a pályázatból kisebb út és járdaszakaszok javítása valósulhat majd meg sikeres
elbírálás esetén.

Tavaszi programok a Gondozási Központban
A tavaszra hangolódást a dekoráció elkészítésével kezdtük.
A délelőtti foglalkoztatás keretében folyamatosan szépítettük az
intézményt.
Első ünnepünk a Nőnap volt. Otthonunk férfi lakói verssel és
egy szál illatos virággal köszöntötték a hölgyeket. Nagy figyelmet fordítottunk az ágyban fekvő, illetve szobájukban lévő lakóinkra is, ők sem maradhattak ki a köszöntésből.
Sikerült megvalósítanunk a geresdlaki kirándulást is.
Schultheisz Józsefné Margit néni egy tálca süteménnyel várt bennünket, majd megmutatta a mézeskalácsból készült falut, amit
helyi asszonyok szorgalmas munkával készítettek. Ezután megnéztük a kendőkiállítást, babamúzeumot. Voltak, akik tavaly is
velünk voltak, ennek ellenére nagyon jól érezték magukat.
Az első napsugarak kicsalogattak bennünket az udvarra, és
lakóinkkal közösen felfrissítettük a virágoskertet. Szorgos kezek
segítségével hamar készen lettünk és beültethettük virágzó növényekkel kertünket.
Március végén megtekintettük a Várban kiállított híradástechnikai tárgyakat. A régi televíziók, rádiók, lemezjátszók …
stb. kedves emlékeket idéztek fel bennük. Szinte mindenki szájából elhangzott: „- Ilyen tévém volt nekem is!” „- Ilyen rádióban hallgattuk a Szabó családot!” … és látszott az öröm az arcukon. Bőszné Zsuzsa néni megmutatta az Ispotályt (sókamra,
illatkamra), valamint az udvaron lévő kovácsműhelyről is mesélt. Kihasználtuk a gyönyörű napsütést, megpihentünk a Vár
teraszán és csak ebédre értünk vissza az Otthonba.
A húsvéti ünnepekre is nagyon sokat készültünk. Folyamatosan készítettük a dekorációt, valamint idén is eljött hozzánk
Nagypallból Bércesné Erzsike néni, aki segített nekünk húsvéti
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ajtódíszeket és ablakdíszeket készteni. Így minden szobába, szobaajtóra került egy kis húsvéti „hangulat”. A nagyhéten Antal
Géza Apát Úr vezetésével húsvéti megemlékezést tartottunk.
Beszélt a húsvét liturgiájáról, képekkel illusztrálva bemutatta
Jézus kereszthalálát, amit nagy figyelemmel hallgattak időseink.

Egy napsütéses napon elmentünk a Dombay-tóhoz. Ide
mindig szívesen megyünk, mert az ottani nyugalmat, a természet közelségét nagyon szeretjük. Ilyenkor akinek kedve van és
egészsége engedi óriást sétálhat a tóparton, míg mások csak
megpihennek és beszélgetnek a padokon.
A következő nagyobb programunk a majális lesz, melyet
bográcsozással, zeneszóval, vendég műsorral szeretnénk megrendezni a következő hónapban.
Továbbra is várjuk az érdeklődőket, családtagokat intézményünkben!
Schiszlerné Rita, mentálhigiénés m.társ foglalkozató
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Zeneiskolai hírek, események
Az idei tanév második felében a fafúvósok és rézfúvósok számárára kiírt versenyeken volt lehetőségünk a megmérettetésre.
Márciusban a Kaposvári VI. Csupor László Regionális Fafúvós
Versenyen vettünk részt. E rangos eseményen a három nap alatt
több mint kétszáz zenész mutatta meg tudását. Minden nap egyegy hangszercsoporté volt a főszerep, három fős országosan elismert neves szakmai zsűri előtt. Több korcsoportban egy kötelező
és egy szabadon választható mű előadásával lehetett indulni.
Első nap a klarinétosok versenynapján az első korcsoportban
21 fellépő közül Váradi Panna Második helyezést ért el magabiztos klarinét játékával. Felkészítő tanára Molnár Viktória Zsanett, zongorán kísért Timkó János Pál.
A fuvolisták versenynapján két korcsoportban is indulhattunk.
A legkisebbek korcsoportjában Kaiser Dorka negyven versenyző között a Második helyet szerezte meg. Negyedik korcsoportban indult Szép Alfréd, aki fantasztikus játékával ki-

Nagyon Örülünk e szép kiemelkedő teljesítményeknek!
Köszönjük a sok munkát, a gyönyörű produkciókat! Szívből
gratulálok mindannyiuknak!
Büszkén mondhatjuk, a Kodolányisok zenében is jók!
Május második vasárnapjára szervezzük, az Együtt Muzsikál a Család című rendezvényünket, amely idén már a második
lesz. Szép és megható pillanatokban volt részünk tavaly, remélhetőleg nem csökken a lelkesedés és idén is sok lelkes, muzsikát
szerető család jelentkezik a közös produkciók bemutatására.
Várunk szeretettel mindenkit. Lehet folyamatosan jelentkezni,
várjuk a régi volt zeneiskolásokat is. Május 14-én 16.00 órakor a
Városi könyvtár emeleti termébe.

Tisztelt Olvasók!
Sokan érdeklődtek, keresték már az idei szabadtéri színház programját. Az alábbiakban közöljük a részletes programot.
Magánszínházak Országos Találkozója
2017. augusztus 6-11. Pécsváradi Vár

érdemelte az Első helyet. A növendékeket Szabó-Beck Angéla
tanárnő készítette fel, aki a versenyen felkészítő tanári különdíjat kapott. Zongorán kísért Papp Gyuláné.
Rézfúvósaink Vásárosdombón a Baranya Megyei Zeneiskolák
Rézfúvós Növendékeinek rendezett találkozón vettek részt, ahol
Bayer Botond, Horváth Pál, Zsifkó István Arany minősítést kapott. Rézfúvós triónk melynek tagjai Horváth Pál, Horváth Roland, Zsifkó István szintén Arany minősítést szerzett. Keresnyei
Levente és Horváth Roland pedig Ezüst minősítést kapott. Tanáruk Wagner József, zongorán kísért Timkó Jànos Pál.

Szigetváron a Baranya Megyei Zeneiskolák Zongora négykezes találkozóján Krebsz Nikolett és Becker Noémi növendékünk
szerepelt. A zsűri a produkciót Bronz minősítéssel értékelte. Felkészítő tanár: Papp Gyuláné
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augusztus 6. vasárnap 20.30
B. Török Fruzsina: Jelenetek két házasságból (Rab oroszlán)
Szereposztás:
VágrándyAladár
Koltai Róbert
Juluka		
Gyebnár Csekka
Ilonka		
Lehel Katalin/Placskó Emese
Imre			
Oroszi Tamás/Pecsenyiczki Balázs
Jelmez			
PLATHÓ
Díszlet			
Csúszda Kitti
Rendezte 			
Koltai Róbert
Az első felvonásban:
Imre, a bűnügyi újságíró és felesége Ilonka nehéz korban kötik
össze életüket. Az 1930-as évek derekán járunk, a gazdasági
világválság legnehezebb éveiben, mikor mindennapos az éhezés,
nagy a munkanélküliség. Az ifjú házasok ilyen körülmények között
élnek és küzdenek álmaikért.
A második felvonásban:
Vágrándy Aladár tanácsos és neje keserédes története Móricz
Zsigmond talán egyik legérzékenyebb problémafelvetése. Több
mint húszévnyi szerelem és egymásra épített élet után Aladár egy
nap különös hangulatban érkezik haza hivatalából szokásos
ebédjére, nem is sejtve, hogy zavartságának okát felesége, Juluka
már minden porcikájában érzi. A mindennaposnak induló ebéd
hamarosan közös életük fordulópontja lesz.
(folytatás a 14.oldalon)

Az utóbbi Hírmondó lapszámok mindegyikében beszámolhattunk olyan pécsváradiakról, akik valamilyen kitüntetést, díjat
vehettek át, ezzel hozzájárulva a település hírnevének öregbítéséhez. Most ismét büszkék lehetünk. 2017. február végén osztotta ki a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara szokásos
kitüntetéseit melyek között a pécsváradi Ilijin Petár a Baranya
Megyei Szakképzési díjat vehette át. Az ácsmester 2000-ben
már az „Év tetője”nívódíj pályázaton különdíjat, 2015-benpedig
a pécsváradi vár felújításában elért eredményéért oklevelet kapott. Gratulálunk a remek mesterembernek!
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A KODOLÁNYI JÁNOS NÉMET NEMZETISÉGI
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
Március hónapban a leendő első osztályos tanítók –Nagy Szilvia és Patonainé Link Zsuzsanna - Ovisuli címmel ismerkedő
foglalkozásokat tartottak a majdani első osztályos gyerekeknek.
A leendő elsősök beiratkozása éppen a lapzárta idején zajlik.
A 4. b osztály tanulói matematikai tehetség programon vettek
részt, ahol elgondolkodtató logikai feladatsorokat kellett megoldaniuk.
A tavaszi hónapokban a 2-3. osztályos tanulóinknak a környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódóan erdei iskolai foglalkozásokat szerveztünk.
Márciusban felsős kollégáink hospitálhattak a negyedik évfolyamok óráin, hogy kicsit összeismerkedjen a leendő felső tagozatos
diák és a felsős pedagógus.
A március 6-án megrendezett hagyományos Szondi József Területi Matematika Emlékversenyen az idei évben 119 tanuló vett
részt, Hidas, Mecseknádasd, Geresdlak, Hosszúhetény, Himesháza, Véménd, Zengővárkony, Pécs és Pécsvárad településekről.
Eredmények:
2. osztályosok:
I.
Schiszler Ádám 2. b
II. Fullér Petra
2. b
III. Váradi Levente 2. b
4. osztályosok:
I.
Peck Viola
4. b
II. Märcz Réka
4. b
6. osztályosok
I. Horváth Zsófia
6.b
II. Peck Domokos
6.b
III. Mózes Boglárka ( Mecseknádasd)
7. osztályosok
I. Tóth Merse Ferenc (Mecseknádasd)
II. Bátai László
7.b
III. Biszak Bence (Hidas)

Március 10-én a Zrínyi Matematika verseny megyei fordulóján
Fullér Petra 2.b osztályos tanuló 12. helyezést, Horváth Zsófia
6.b 14. helyezést ért el.
Március 10-én zajlott le az SNI-s szépíró verseny megyei fordu-
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lója is, itt azonban nem sikerült tanulóinknak helyezést elérniük.
Március 13-án iskolánk névadójára emlékezve Kodolányi Napot
tartottunk. Az első órában a hatodik évfolyam tanulói adtak műsort, dr. Dénes Dóra tanárnő ötlete és felkészítése alapján. E nap
egyben a „Nyitott Kapuk Napja” is iskolánkban: az érdeklődő
szülők nyílt órákat tekinthettek meg a délelőtt és a délután folyamán is. Örülünk, hogy ilyen sokan éltek a lehetőséggel!
Március 23-án a rendőrség szervezésében drogprevenciós
DARTS-MATEK Nap zajlott iskolánkban. A 4. évfolyamos tanulók két előadást hallgathattak meg, a legügyesebbek értékes
nyereményekkel is gazdagodhattak. A felső tagozatos diákoknak
a biztonságos böngészésről, az internet és Facebook-használat
veszélyeiről tartott elég interaktív előadást Topa Zoltán rendőr
őrnagy az iskola könyvtárában, Rosenberger Bettina iskolarendőr és dr. Váczi István rendőr ezredes a Művelődési Házban pedig
„Drog helyett darts” címmel tartott tájékoztatót. A sportcsarnokban a rendőrség szakembereinek segítségével ki is próbálhatták a
dartsot a diákok.

A 3. a osztályban folytatódott a D.A.D.A. - program. (Dohányzás – Alkohol - Drog – AIDS)
Március 27-én került sor a hagyományos történelem versenyre, melynek témája az 500 éves jubileum alkalmából a reformáció volt. Eredmények:
5-6. évfolyam:
I.
Hegyi Máté
5.b
II. Emeneth Péter 5.b
III. Papp András
5.b
7-8. évfolyam:
I.
Fuller Darina 7.b
II. Kökény Vivien 7.a
III. Gerencsér Regő 7.b
Köszönjük Friesz Péternek és Oszbach Ritának a feladatokat,
a lebonyolítást!
Március 31-én első alkalommal került sor iskolánkban az osztályéneklési versenyre. Az eseményen a felső tagozatos osztályok vehettek részt, népdal, német dal és mai dal kategóriában.
A zsűri az összetett teljesítményt is díjazta, így végül a nyertes
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az 5. b osztály lett, megelőzve a 6. b és a 7. b osztályt. Bízunk
benne, hogy a programból hagyomány lesz, mert mind a részt
vevőknek, mind a felkészítő pedagógusoknak, a zsűrinek és a
nézőközönségnek nagy élmény volt ez a délelőtt!
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Április 12-én szintén Mohácson a Brodarics Területi Anyanyelvi Versenyen szerepeltek diákjaink, itt, sajnos, nem értek el dobogós helyezést.
A szünet előtti utolsó napokban tudtuk meg a Városi Könyvtár által meghirdetett rajzverseny eredményét:
2. évfolyam
I.
Rádai Sylvius 2. a
II. Pap Léna
2. b
III. Bana Mátyás
2. a
3. évfolyam
I.
Fehér Éva
3. a
II. Apaceller Anna 3. b
III. Németh Csenge, Marton Dániel 3. a

Az április hónap a tavaszi szünet miatt bár rövid volt, de bővelkedett eseményekben: rengeteg verseny és pályázat közül válogathattunk, többek között ezek eredményei következnek most:
Április 4-én a „Csodadoki” országos rajzpályázaton Kalányos
Renáta 3.a osztályos tanuló megyei II. helyezést ért el.
Április 6-án az ifjúsági bérlet következő hangversenyén vehették részt tanulóink.
Április 7-én vitték haza elsőseink a háromnegyedéves értékelésüket.
A 3. b osztályban Józsa-Beck Zsófia gyógyszerész tartott felvilágosító órát a gyógyszerhasználat veszélyeiről.
Április 8-án a Pécsváradi Élményvár által meghirdetett „Éljünk
egészségesen!” c. csoportpályázaton nagy számban vettek részt
tanulóink, melyen egész osztályok nyerhettek el értékes jutalmakat.
Eredmények:
I.
3.b osztály
II. 3.a osztály
III. 4.b osztály
Mindhárom osztály élményekkel gazdagodhat majd egy előre
egyeztetett napon: mesés játékos várvezetés, bencés kalandjátékok és néhány vidáman eltöltött óra vár rájuk a várban.
Különdíjat – egy-egy ispotályos bérletet- nyertek: Keszler Magor, Dudás Maja, Váradi Panna, Kanta-Györkő Domonkosmindannyian 4.b osztályosok.
Április 11-én a Költészet Napja alkalmából a geresdlaki iskola
hirdetett „Mondd, szereted az állatokat?” címmel területi szavalóversenyt, innen szintén szép eredményekkel tértek haza tanulóink:
1. évfolyam: Hannl Rebeka II. hely
2. évfolyam: Fullér Petra III. hely, Gonda Balázs különdíj
3. évfolyam: Kopa Dorottya I. hely, Marton Dániel III. hely,
Parcsami Máté Csongor különdíj
4. évfolyam: Váradi Panna I. hely, Tóth Enikő II. hely
Ugyanezen a napon Mohácson vettek részt tanulóink a „Muskát
József” Területi Matematika Emlékversenyen, ahol az 5. évfolyamon Kiss Fülöp (5.b) a II. helyet, a 6. évfolyamon Horváth
Zsófia (6.b) a III. helyet szerezte meg.
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4. évfolyam
I. Mártusz Dorina			
4. b
II. Váradi Panna, Pelenta Dorka
4. b, 4. a
III. Daradics Flóra			
4. a
Gratulálunk minden eredményes tanulónknak, valamint köszönjük a felkészítő tanárok munkáját!
A szünet előtti utolsó nap, április 13-án projektnapot tartottunk,
melynek középpontjában a német nyelv és a jubileum állt: 40 éve
kezdődött a német nemzetiségi nyelv oktatása Pécsváradon. A felső
tagozat sokszínű német nyelvű műsorának megtekintése után az
alsós osztályok a termeikben különböző módokon készültek a húsvétra. A felső tagozatosok változatos feladatokat oldottak meg csoportmunkában. Majd a nap zárásaként és jutalmul a délelőtti munkájukért egy színházi előadást láthattak tanulóink a Deutsche
Bühne előadásában, a „Der Lebkuchenmann” című darabot. Mindenkinek tetszett a Szekszárdi Német Színház zenés előadása!
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara GÉP-ÉSSZEL Baranyában elnevezésű szakmaismereti versenyt hetedik alkalommal
rendezte meg. A verseny célja az évek óta hiányszakmaként jegyzett gépipari szakmák megismerése. Az általános iskolák 6. 7. és 8.
osztályos tanulói jelentkezhettek 3 fős csapatokkal a három fordulóból álló versenyre. Első feladat egy totó megoldása volt online,
második egy üzem meglátogatása. A Nyerőtrió a Hauni Hungariában járt és a látogatásról naplót készített egy a szervezők által
megadott szempontsor alapján. 39 csapat közül bejutottak a legjobb 12-be, s a döntőn 5. helyezést értek el. Jutalmuk egy apró
tárgy egy szponzoráló cégtől, s egy egész napos kirándulás Budapestre, április 25-én. A csapat tagjai: Gál Olivér Zoltán, Sárosi
Ármin és Ritter Balázs Boldizsár a 8.b tanulói, felkészítő tanár:
Májerné Petz Anna osztályfőnök.
A tavaszi szünet után, április 24-én rögtön témahét kezdődött, a fenntarthatóság és a környezetvédelem jegyében. Minden
osztályban, az adott osztályra szabottan különböző feladatok,
projektek indultak egy-egy tantárgy keretein belül, melyek fókuszában a fenntarthatóság állt.
Sport eredmények:
Diákolimpia:
Labdarúgás: két korcsoportban (I. - IV.) megyei döntőbe jutottunk, a másik két korcsoport (II. - III.) a városi döntőben játszik
a szünetben. A Bozsik Intézményi Program még zajlik, de minden korcsoportban tornagyőzelmeket értünk el.
Tóth Emese az országos döntőbe jutott és jól szerepelt mezei
futásban.
Fáth Hedvig, Bősz Patrícia
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Ismét a dobogón az országos versenyen
A csapat tagjai: Bibity Dániel, Bibity Máté szakgimnázium
11.-es tanulók, valamint Madai Barnabás, Vörös Roland gimnázium 12. osztályos tanulók voltak. Csapatvezető tanár Májusi Albert.
A versenynek régi hagyománya van, idén a megváltozott
tartalom és feltételrendszer miatt kapta új nevét és az 1. sorszámot. A versenyt két fordulóban rendezték meg. Idén 69
csapat négy regionális helyszínen mérte össze a tudását, Miskolcon, Körmenden, Budapesten és Szegeden, ahonnan a legjobb 20 csapat került az országos döntőbe. Miskolcon ismét
kitettek magukért bajnokaink, az iskola hagyományaihoz hűen az elsők között végeztek. Elméletben német nyelvi ismeretek, informatika, társadalomismeret és belügyi rendészeti ismeretek témákból kellett teljesíteni. A fizikális erőpróbában
lövészet, inga-futás, helyből távolugrás, függeszkedés és
Az 1. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Mis- távfutás, katasztrófavédelmi elmélet és gyakorlat szerepelt a
kolcon március 31. és április 1. között megrendezett döntőjé- feladatokban. Gratulálunk a sikerhez tanulóinknak és felkészíben iskolánk csapata II. helyezett lett. A diákok a „legjobb fi- tő tanáraiknak, illetve a csapatvezető tanárnak, Májusi Albertnek!
zikális felkészültségű csapat” különdíját is elnyerték.

A Szivárány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde hírei
A március15-ei nemzeti ünnepi megemlékezést egy hosszabb
előkészület előzte meg óvodánkban. Ez az időszak a legalkalmasabb, hogy a hazaszeretet csíráját elültessük gyermekeink szívében már kis korban.
Az ünnep hangulatát az óvoda ablakainak díszítésével alapoztuk meg és az ünnepre az egész óvoda piros, fehér zöld
színbe öltözött. Képeskönyvek nézegetése közben az óvodások megismerkedhettek a magyar huszárokkal, a nemzeti színekkel, várakkal, csatajelenetekkel. Természetesen nem maradt el a csákó hajtogatása, a magyar zászló festése, a kokárda
kitűzése sem. Előkerültek a hazafias versek Kossuth Lajosról,
Petőfiről, Gábor Áronról. A kisebbeknek a lovak barkácsolása, a lovacskás játékok, míg a nagyobbaknak a „várépítős”
és a „katonásdi” játékok (pl: Adj király katonát!) voltak közkedveltek. Az utolsó napon lobogókkal vonulva mentünk a
Kossuth szoborhoz, hogy dalokkal, versekkel megemlékezhessünk a 48-as forradalomról.
Március 31-én rendeztük meg az első pécsváradi „Családi
Sportnapot” a városi sportcsarnokban. Nagy örömünkre az
eseményen sokan részt vettek. Gyerekek és szüleik egyaránt remekül érezték magukat. A gyerekek 14 állomáson mutathatták
meg, milyen ügyesek. A résztvevőket éremmel jutalmazta Horváth Zsuzsi néni és Frey Petra néni, a rendezvény főszervezői.
A program végén a két óvodából érkező szülők mérhették össze
erejüket és küzdhettek meg a vándorserlegért. Ez alkalommal
a Gesztenyés úti óvodások szülei nyertek, így ők vihették el
egy évre a serleget, amit Fuller Zoltán a Pécsváradi Spartacus
Sportkör elnöke adott át. Gratulálunk minden résztvevőnek és
köszönjük a részvételt. Reméljük, mindenki jól érezte magát.
Jövőre ismét megküzdhetnek a serlegért.
*
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Megérkezett a tavasz és vele együtt a húsvét és a húsvéti nyuszi is. Az óvodai csoportokban a lázas készülődés már
napokkal az ünnep előtt elkezdődött. A gyermekek ízelítőt
kaptak a tojásdíszítés különböző technikáiból. A viasszal írt
tojások készítése már régóta hagyomány nálunk. Ez évben kirándulást szerveztünk mindkét óvoda nagycsoportosainak és
középső csoportosainak a Zengővárkonyi Tojásmúzeumba,
ahol megismerkedhettek a szebbnél szebb hímes tojásokkal.
Sőt, ők is kipróbálhatták a tojásírást.
Idén is elérkezett a nyuszifészek készítésének ideje. Mindkét óvodában a virágokkal kidíszített fészekben olyan ajándékok várták a gyermekeket, amelyekkel kint a szabadban, az
udvaron tudnak játszani, sportolni: labdák, óriás munkagépek, focikapu szett, frizbi...
A locsolásra készülve szebbnél szebb locsoló verseket tanultak a fiuk, hogy húsvét hétfőn meglocsolhassák a lányokat.
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A Városi Könyvtár hírei
Az idei esztendő tavasza bővelkedik
eseményekben, évfordulókban. Ezek
némelyikét a Városi könyvtár külön is
megünnepelte. A nyárias időjárással beköszöntött március vége április eleje az
immár hagyományosan megrendezett
Wass Albert felolvasó esttel kopogtatott
be hozzánk. (Az erről szóló beszámolót
előző lapszámunkban olvashatták.) Majd
a Gesztenyés utcai Óvoda nagycsoportosainak megrendezett Évszakköszöntő
Könyvtári Foglalkozás folytatta a sort.
A leendő iskolások már a téli ünnepkör idején is tettek látogatást nálunk,
ahogyan ez minden évben megtörténik
azokkal a csoportokkal, akik a következő ősszel iskolába kerülnek. A mostani
foglalkozáson ismerkedtek a könyvtár
használatának tudnivalóival, tavaszról
szóló verses felolvasásban, lapozgatós
tájékoztató ismeretterjesztésben részesültek. Örömmel fogadták a nekik való
képeskönyveket, megismerkedtek azzal,
hogyan lehet könyvet kölcsönözni. Sokuknak egyáltalán nem ismeretlen már a
hely, hiszen idősebb testvérrel, szülőkkel
többen megfordultak már a könyvtár falai között. A nyárelő beköszöntével szívesen várjuk újra látogatásukat!
Március 22-én Kárász Rózsa tanárnő, az Arany János emlékév apropóján
volt meghívott vendége az évek óta havi
rendszerességgel megrendezett Olvasóköri foglalkozásunknak. Remekbe
szabott és sok újdonsággal is szolgáló
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műelemzést hallgattunk meg tőle, nagy
költőnk Ágnes asszony és Tetemre hívás
című balladáiról. A lélektani motívumok értő elemzésével fényes bizonyítékát kaptuk a régen ismert tételnek,
miszerint az irodalom értő művelője életünk visszásságait is képes - mesterien
használt művészi eszközökkel - értékes
művé feldolgozni. Csak emlékeztetőül:
mindkét mű a halál, a gyilkosság lélektani folyamatait taglalja. A nyelvi kifejezőeszközök gazdag tárházával kiválóan
sáfárkodó Arany János szemléletes képet fest elénk. A megtébolyulás minden
fázisán módszeresen vezeti át az olvasót
hősnőjének lelkiállapot változásain keresztül, a végkifejletig. Kárász Rózsa ihletett elemzésének segítségével hasonló
képen követhettük végig a Tetemre hívás Kund Abigéljének kacérkodó, meg-

gondolatlan cselekedetének végzetes kimenetelét, amikor is:” A Radványi sötét
erdőben, halva találták Bárczi Benőt”.
Ezúton mondunk ismételten köszönetet Rózsának a nagyszerű előadásért.
Egyúttal felhívjuk a tisztelt olvasóközönség szíves figyelmét, hogy a minden
hónap 3. szerdáján 17 órai kezdettel
megtartott foglalkozásaink nyitottak.
Örömmel várunk körünkbe minden
kedves irodalomkedvelőt!
Húsvét előtti programunkra, a Könyvtárosok Napjának megrendezésére, lévén
április 14. Nagy Péntek munkaszüneti
nap, 12-én szerdán kerítettünk sort. Ennek keretében kerültek fel könyvtárunk
paravánjára azok a nagyszerű, alsó tagozatosok által készített rajzok, melyeknek
témája: „Egy kedvenc könyvélmény újragondolt könyvborítójának megtervezése” volt. Az iskolai keretben elkészített és
zsűrizett pályamunkák, valamint minden
rajz készítője könyvtárunkban mutathatta be alkotását. Egy kis műsor keretében
vehették át oklevelüket és könyvjutalmaikat a díjazottak, a többi részvevő pedig
emléklapot kapott. (A helyezettek névsorát az általános iskola hírei között olvashatják. – a szerk. megjegyzése.)
A kiállítás május 13-ig tekinthető
meg könyvtári nyitvatartási idő alatt.
Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket, szülőket, hozzátartozókat, valamint minden meglévő és leendő olvasónkat és olvasni vágyót, folyamatosan
bővülő könyvállományunkkal!
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A PÉCSVÁRADI EGYMI HÍREI
Március 2-án Pécsett rendezték meg a „Kapkodd a lábad!”
ügyességi sportversenyt, ahol mi is képviseltük iskolánkat.
A gyerekek az utazást és a versenyt is nagyon élvezték, mindenki ügyesen szerepelt. A mi csapatunkban voltak a legtöbben fiatalok és kicsik, de remekül helytálltak a mezőnyben, ahol összesen 8 csapat versenyzett. A csapat
tagjai: Futács Bíborka, Papp Bíborka, Tóth Barbara, Orsós
Szabrina, Horváth Kristóf, Farkas József, Molnár Szabolcs, Farkas Ferenc. Felkészítő pedagógus: Pónya Judit
testnevelő tanár, kísérő pedagógusok: Váradiné M. Erika és
Fischer Éva.

Március 30-án rendezte iskolánk a már hagyománynak számító „Tavaszi daléneklési versenyt”. A zsűrinek nehéz dolga
volt, hiszen a rengeteg bájos produkció közül csak hármathármat, illetve két különdíjat oszthatott ki. A többi versenyzőt pedig iskolánk pedagógusai és tanulói által sütött linzerrel vendégelték meg, így senki nem távozott üres kézzel,
nem beszélve a fergeteges hangulatról és a közös éneklésről.
Köszönettel tartozunk a felkészítő tanároknak: Váradiné
Madarász Erikának, Bayer Zoltánnénak, Apaceller Józsefnek. A dekorációt köszönjük Fischer Évának és Mester Oszkárnénak. A sütemények Kásáné Nagy Ágnesnek, Patacsi
Évának, Királyiné Pongrácz Anikónak és Bayer Zoltánnénak, illetve a 9.-10.-11.-12. csoport szorgalmas munkájának
volt köszönhető. A verseny főszervezője Fischer Dóra pedagógus volt, munkáját Váradiné M. Erika és Apaceller József
segítette.
Különdíjasok: Angyal Írisz, Bogdán Éva és Orsós Vanessza
diákok.
III. helyezettek: Papp Bíborka és Futács Bíborka duó illetve
Miskovity Sándor,
II. helyezettek: Dikter Attila és Bánfai Ákos illetve Rónai
Krisztina, míg
I.helyezést értek el: Gáspár Richárd és Tóth Barbara duó
illetve Keresztes Evelin tanulók.
Gratulálunk az ügyes versenyzőknek!

Március 15. A városi megemlékezésen és koszorúzáson
Tahiné Molnár Judit tagintézmény- vezető és Várkonyi Mónika képviselték iskolánkat.
Intézményünkben idén is, mint minden évben megemlékeztünk a forradalom és szabadságharc eseményeiről. Az
iskola tanulói közül 19 tanuló lelkesen, az ünnep hangulatához méltó komolysággal készült erre az ünnepre. Néhányan
az ünnep történetének ismertetésével, mások szép versek
szavalásával, a lányok pedig korhű, népies, rusztikus stílusú
ruhákban a táncukkal tették meghittebbé ezt a szép ünnepet. A színvonalas műsor megvalósításában több kolléga
vett részt: Váradiné Madarász Erika főszervező, Kásáné N.
Ágnes, Szabó Hajnalka és Fischer Éva kreatív ötleteit köszönjük!
A műsor szereplői jutalmul hangversenyen vettek részt, 2017.04.04-én iskolánk négy tanulója – Orsós Szabina,
akik nagyon élvezték a dixieland és ragtime stílusú zenét.
Bánfai Ákos, Kovács Zsolt, Szován Szabolcs - részt vettek
a tanulásban akadályozott tanulók számára rendezett XLII.
Országos Komplex Tanulmányi Verseny megyei válogatóján,
melyet Szentlőrincen a Szentlőrinci EGYMI – ben rendeztek
meg. A diákoknak hat tantárgyból kellett megmérettetni magukat, melyek a következők voltak: magyar irodalom, történelem, életvitel és gyakorlati ismeretek, földrajz, természetismeret - ezen tantárgyak csapatversenyben zajlottak - és
matematika, amely egyéni versenyszám volt. Tanulóink nagyon szép eredményeket értek el: Bánfai Ákos matematika
egyéni versenyszámban megyei első helyezett lett, a csapat
pedig a dobogó harmadik helyén végzett. Tanulóink nem

Március 23-án a „Kerek Világ Alapítvány” meghívására iskolánk 20 sérült tanulója, a 7.-8.-9.-10.-11.-12.-csoport diákjai
vettek részt Pécsbányán a „tavaszköszöntő kiszebáb- égetés”
rituáléján. A néphagyomány szerint szalmabábot készítettünk s öltöztettünk, majd a rossz tulajdonságainkról írt
fogadalmakat is vele elégettük. Utána vidáman énekelve bújtunk át az „aranykapu” alatt. Később körbe vezettek bennünket az intézményben, betekintést nyertünk az alapítvány
mozgalmas életébe.
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gyobb lelkesedéssel fogyasztunk el. A lányokkal közösen sütöttünk palacsintát, muffint, Rendeztünk jó hangulatú zsíros
kenyér partit. Víz- kvíz is volt, melyen ügyességüket, tudásukat mérhették össze a kollégium lakói.
Részt vettünk a pécsi Zöld- híd Alapítvány Öko- kuckó interaktív foglalkozásán, ahol játékos formában ismerkedtünk
Április 6-án került megrendezésre a XXXIII. Koncz Dezső Or- a szelektív hulladékgyűjtés rejtelmeivel. Kirándulást tettünk
szágos Tanulmányi Verseny Regionális fordulója a Pécsi Éltes Óbányára, Zengővárkonyba, a Dombay- tóhoz.”
Mátyás EGYMI-ben. Az értelmileg akadályozott tanulók számára rendezett megmérettetésen iskolánk csapata a III. he- A „Kreatív gézengúzok” rajzszakkör tagjai termékenyen alkotlyezést érte el a 9 csapatból. A hat tanuló – Horváth István tak, több pályázaton indultak.
E hónap legjelentősebb sikerei: a „Magyarhoni Földtani
(5. csoport), Gáspár Tamara, Gáspár Richárd (6. csoport),
Sipos Róbert (7. csoport), Bogdán Éva, Orsós Vanessza (8. Társulat” felhívására az év ásványáról- a gránátról készített
csoport) – nagyon sokat dolgozott, gyakorolt és rendkívül rajzainkat a Minisztérium közintézmények díszítésére haszfegyelmezetten oldotta meg az 5 állomás feladatait. Többek nálja fel.
A „Palóctáj Méhész- és Környezetvédő Egyesület
között paradicsom palántát ültettek, egészséges szendvicset és
salátát készítettek, elméleti tudásukról adtak számot, évszak- Mézescsupor” című rajzpályázatán Keresztes Evelin
órát alkottak különböző termésekből és sportos feladatokban készségfejlesztő 9. csoportos tanuló értékes tárgyjutalomban
mérettek meg. Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak – részesül.
A „Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktorok ” című
Istvánffy Emesének, Királyiné Pongrácz Anikónak, Békés
Annamáriának, Fischer Dórának és Pónya Juditnak – a sok rajzpályázat online közönségszavazása még jelenleg is tart.
Köszönjük és várjuk a szavazatokat!
munkát és segítséget.
A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum „Ahány ház, annyi
Hatodikán Siklóson került megrendezésre a „II. Hargitai Ti- szokás” című alkotói pályázaton a parasztházakat ábrázoló
bor asztalitenisz” emlékverseny. Több iskola képviseltette alkotásukkal 5 tanulónk kiemelt különdíjban részesült. Bogmagát, szép számmal érkeztek mindenhonnan diákok. A mi dán Éva 8. csoportos, Kovács Zsolt 6. osztályos, Orsós Szaiskolánkból 3 tanuló nevezett: Kliegl Eszter, aki ezüstérem- bina 7. osztályos, Pulay Patrik és Szávics Szilárd készségmel térhetett haza, valamint Orsós Dávid és Petrovics Gergely. A fiúknak népes mezőnyben kellett versenyezniük, amit
legjobb tudásuk szerint meg is tettek. Felkészítő pedagógus:
Pónya Judit testnevelő.
csak a teljesítményükkel emelkedtek ki, hanem a verseny
alatt nyújtott példás magatartásukkal, és a valóban egy csapatként végzett munkájukkal is. Gratulálunk a diákoknak és
köszönet minden pedagógusnak, akik a felkészítésben szerepet vállaltak.

A lány- és fiú kollégium idei gazdag programjának fő
ötletgazdái Borsós Barbara és Ecker Katalin pedagógusok,
akik visszaemlékeztek az elmúlt hónapok eseményeire:
„Az évet közösen egy fantasztikus „pizza sütéssel” kezdtük.
Többféle ízesítéssel sütöttünk, az elkészült pizzák nagyon ízlettek a gyerekeknek. A sütögetést darts verseny követte a
kollégium aulájában. A nagyobbak hatalmas szurkolásba
kezdtek a picikkel szemben.
Februárban ugrókötél versenyre volt lehetőség, Megadott
időre kellett a legtöbbet ugrani. E rendezvényen a győztes is a
fiúk közül került ki Stercz Márk személyében.
A tankonyhánkat a farsangi időszakban sem hagytuk kihasználatlanul. Nagyon finom farsangi fánkot készítettünk
ízletes házi baracklekvárral töltve. A mulatságra a lány kollégium közösen készült és egy hatalmas kínai sárkány képében
legyőztük a gonosz kungfu harcost.
Végre kitavaszodott és a jó időben kedvet kaptunk egy kis
sétához is a várkertbe. A végzett virágkötők fűzfaágból készített koszorúval kedveskedtek nekünk. Nagyon jól sikerült a
délutáni piknik, mert szép volt az idő és kellemeset sétáltunk.
A fiú kollégiumban mondhatni zajlik az élet. Rendszeresen
megünnepeljük a születés- és névnapos gyerekeket közösen
elkészített és elfogyasztott tortával, süteménnyel. Gyakran
járunk az iskolai tankonyhába, közös kedvenc ételeket készíteni, melyeket a saját készítés okozta öröm mellett még na-
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fejlesztő 11. csoportos tanulók munkái továbbiakban a
patinás múzeum falát díszíti.
Április 7-én a húsvétra hangolódás jegyében telt a délelőtt.
Intézményünkbe látogatott a Palánta Misszió bábcsoportja.
Több éves hagyomány már, hogy karácsonykor illetve húsvét
előtt világi és vallásos jellegű bábműsorral lepik meg
diákjainkat. A „Kisnyúl és a húsvéti menedék” című történetet
interaktív, gyerekeinkkel közös vidám éneklés követte.
A tanulók nagyon élvezték a bábcsoport műsorát, köszönjük!
Pónya Judit, Fischer Dóra, Szabó Hajnalka, Váradiné Madarász Erika, Kásáné Nagy Ágnes, Borsós Barbara, Ecker Katalin,
Fischer Éva és Bayer Zoltánné
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Pécsváradi Szent György Napi Bor és Pálinkaverseny
„Földi életünk túl rövid ahhoz, hogy rossz bort s pálinkát igyunk!”

2015-ben komolyan vettük ezt a döntést! Többek között ezért,
valamint a kulturált bor és pálinkafogyasztást elősegítendő szervezi meg a Pécsváradi Borbaráti Egyesület immár harmadik alkalommal borversenyét, ami 2015 óta pálinkaversennyel is kiegészül, mely növekvő népszerűségnek örvend.
A bortermelésnek múltja van városunkban. Elég egy rövid sétát tenni a határban, hogy nyomait felfedezhessük. Szőlőskertek
és présházak szegélyezik az utakat, kacsintanak a domboldalakról. Már az apátság fennállása idején számba vették a szőlőmunkásokat. Az apátsági pálinkatermelésről adataink nincsenek, de
ismert az a tény, hogy a középkori apátságok előjogairól/privilégiumairól úgy rendelkeztek, hogy azokat más apátság- Pécsvárad
esetében a Monte Casinoi és a Pannonhalmi bencés apátság- jogaihoz mérték, melyek viszont tudvalevő, készítettek párlatokat.
Alapos okkal feltételezhető tehát, hogy az égetett szeszek készítésének titkát Pécsváradon is ismerték és alkalmazták.
Bor- és pálinkaversenyünket 2017-ben április végén tartjuk.
Immár hagyománnyá vált rendezvénysorozatunk molinói és
plakátjai már kikerültek az utcákra, s a Facebook oldalunk is folyamatosan közöl majd részleteket.
2015-ben a korábbi rendezvényhez képest néhány változást
eszközöltünk, melyek immár hagyománnyá válva illeszkednek a
programba. A változások egy része azt a célt szolgálta, hogy a szinte kizárólag férfiak által látogatott borverseny és azt követő eredményhirdetés páros összejövetel legyen. Olyan alkalom, mely
igazi társadalmi eseménye a városnak, mely ünnepe a bortermelőnek, aki méltán büszke egész éves munkájára, mely lehetőséget
teremt egy jó hangulatú mulatságra, a finom nedűk kóstolására,
borról és életről való kötetlen beszélgetésre, eszmecserére. A hölgy
résztvevőknek, akik – egyelőre - többségében kísérők, Oldalbordajegy váltható, amit kedvezményes áron értékesítünk.
A rendezvénynek immár harmadik alkalommal a Pécsváradi
Vár ad otthont. A bor és pálinkabírálatok a várpincében zajlanak
magas színvonalon, szakmai értékeléssel egybekötve. Fontosnak
tartjuk, hogy a termelő visszajelzést kapjon az általa elért eredményről – legyen az kiemelkedő, vagy továbbfejlesztendő. Tavalyi tapasztalatunk volt, és meggyőződve annak előnyeiről idei
évben is biztosítjuk a betekintést a bírálatra az érdeklődőknek.

Várjuk a borászokat, pálinkakészítőket, hogy megismerjék az
értékelés szempontjait.
A bírálatoknak azonban van egy olyan területe is, melyet nem
az iskolázott borszakmai tapasztalatok emelnek ki, azonban nem
kevésbé fontos számunkra. Ez Pécsvárad Olaszrizlingjének kiválasztása, melyről a 12 tagú Borszenátus dönt a borbírálatot követő
pénteken. A jó hangulatú adomázások közepette Pécsvárad múltja és jelene néha más arcát mutatja a jelenlévők értelmezésében!
A vacsorával és zenés mulatsággal egybekötött eredményhirdetésre május 6-án kerül sor. Az érmek kiosztása mellett különdíjakat is adományozunk a verseny Legjobb Fehérbora, Legjobb
Vörösbora, Legjobb Rozé Bora, Legeredményesebb Bortermelője, Pécsvárad Legjobb Olaszrizlingje, és a pálinkák sorában Zengő Könnye kategóriákban.
Várjuk szeretettel a kedves termelőket, az érdeklődőket és a
Zengőalja terméséért lelkesedőket rendezvényünk minden állomásán. Örömmel vesszük támogatói és tombolatárgy felajánlását is, mellyel kérjük, a szervezőket keresse!
Pécsváradi Borbaráti Egyesület

Tavaszi Zöldek

hozzon. Értékmérőnk a Váradi Dénár, melyet a cserére szánt
holmikért adunk.
Idei időpontok: 2017.05.13., 2017.06.10., 2017.09.09.,
2017.10.07., 2017.11.11.
Az időpont változtatás jogát fenntartjuk.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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

Örömmel számolhatunk be két jól sikerült tavaszi rendezvényről!
Egyik az idei első Ökopiacunk, melyen ismét sokan kitartottak a
borús idő ellenére. Ezúttal is köszönjük nekik!
Valamint ökokreatív játszóházzal mi is részt vettünk a szokásos városi Húsvétvárón, ahol immáron harmadik alkalommal
alkottunk. Cuki sógyurma nyuszik és pom-pom csibék kerültek
ki a szorgos gyermekkezek alól.
Rendezvényeink továbbra is folytatódnak. Ne feledjék! 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
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A Pécsváradi Szent György napi Bor és Pálinkaverseny
forgatókönyve:
2017. április 25. (kedd) Bor és pálinkaminták leadása a Várban
Nevezési díj: 800 Ft/minta
Borbaráti Egyesületi tagoknak tagdíj rendezése, valamint részvételi jegy vásárlási lehetőség
2017. április 27. (csütörtök) 10 órától Borbírálat a Várpincében
2017. április 26, 28, vagy 29. (pontos időpont a Facebook oldalunkon kerül meghirdetésre) Pálinkabírálat
2017. április 28. péntek 18.00 óra Borszenátus ülése, Pécsvárad
Város Olaszrizlingje választása
2017. május 6. 17. óra Pécsváradi Szent György Napi Bor és
Pálinkaverseny vacsorával egybekötött ünnepélyes eredményhirdetése
Bor és Pálinkabál (zenél a Sextett zenekar)
Jegyek elővételben kaphatók a Pécsváradi Művelődési Házban és
a Pécsváradi Borbaráti Egyesület vezetőségénél 2200 Ft (Vacsorás
jegy) és 1800 Ft-os (Oldalbordajegy) áron.
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Német Barátsági Egyesület
Az alábbiakban szeretném bemutatni az olvasóknak klubunkat.
Egyesületünk 1990-ben alakult azzal az alapszabályában rögzített célkitűzéssel, hogy a Pécsváradon élő német kisebbség érdekeit, törekvéseit képviselje. Aktív tagjaink létszáma 40 fő körül van.
A klub feladatának tekinti, hogy ápolja és a következő generációnak továbbadja a nemzetiségi kultúrát, a hagyományokat,
megismertesse a fiatalokkal a viseletet, a népi mesterségeket,
a zenei-, ének- és tánckultúrát, a nyelvi sajátosságokat. Ennek
kapcsán programjába olyan évről-évre ismétlődő események
kerültek be, mint a farsangi időszakban rendezett sváb bál, a tél-

nak a barátaikhoz. Ezek a kapcsolatok közvetlenül is gazdagítják
városunkat. A korábbi években több alkalommal kapott Pécsvárad
Idősotthona az osztrák testvértelepülésünktől, Hausmannstattentől különböző eszközöket, felszereléseket. Rendszeresen hoznak
az óvoda vagy a Családsegítő Szolgálat számára is adományokat.
A közeljövőben utazik egy óvónőkből álló delegáció 2 napos tanulmányútra az osztrák testvérváros vezetőinek meghívására.
Éves rendszerességgel találkozunk Külsheim és Unterschleis
heim polgáraival is. Ezen tevékenységek koordinálásában is szerepet vállal közösségünk.

űző Hutzlsonntag, a Maifest avagy májusfa állítás, a Szent István
Napok keretében megrendezésre kerülő Spätschoppen német
kulturális nap, ahol a sváb gasztronómia is szerepet kap. Erre az
alkalomra rendszeresen meghívunk az ország más településein
élő nemzetiségi kulturális csoportokat, hogy megismerhessük
Pécsváradon is a hagyományápoló műsoraikat. Mindezek mellett, a jeles ünnepekhez kapcsolódó népszokásokat felelevenítő
programokat is szervezünk. A nyelv használatának gyakorlása
céljából rendszeresen részt veszünk a szekszárdi Német Színház, a Deutsche Bühne előadásain. Rendezvényeinken megismertetjük a német nyelvjárásokat és a tájnyelvek érdekességeit.
Az utóbbi években felvettük programjaink közé a régi disznóvágás hagyományát. A feladat a tradicionális disznóölés és a hús
feldolgozása, valamint az ilyenkor szokásos ételek elkészítése.
Mindezeken kívül szinte minden hónapban vannak eseti alkalmak, amikor találkozhatnak a klub tagjai pl. egy könyvbemutató
vagy valamilyen előadás, vetítés céljából. Kirándulásokat szervezünk az ország más németajkú településeire. Az előző évben a
hagyományos sváb építészet felújított remekeit néztük meg az
egyik közeli településen, Fekeden. 2016-ban Ausztriába látogattunk el, hogy megismerkedjünk a Széna Fesztivál eseményeivel.
2008-ban a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a német
klub közös elhatározással emlékkövet emelt a kitelepített és a
Málenkij Robotra elhurcolt németek emlékére a felvidéki magyarokat sújtó lakosságcserének emléket állító alkotás mellett.
Az egymás tőszomszédságában felállított közel azonos méretű
két alkotással az emlékezést és a megbékélést kívántuk szimbolizálni a két népcsoport között, hiszen ők mindannyian a politikai zűrzavar áldozatai voltak.
Az egyesület vállalja fel a németországi és osztrák testvérvárosi
kapcsolatok koordinálását. A kapcsolatok révén évente több tucat
család érkezik testvérvárosainkból, illetve pécsváradi családok utaz-

Nagyon fontosnak tartjuk a szoros együttműködést a város
Önkormányzatával valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A németséget érintő minden eseménynél kölcsönösen segítjük egymás munkáját, mert a céljaink azonosak: a különböző
származású lakosok békés, barátságos együttélésének megteremtése, segítése, egymás hagyományainak megismerése, elfogadása.
Amint korábban már említettem, a tagok létszámának bővítése nem könnyű feladat. Fontosnak tartanánk a fiatalabb
korosztály bevonását a nemzetiségi életbe. Sajnos az ő életükből
már kezd kikopni az identitás jelentősége. A szülőkre, nagyszülőkre, pedagógusokra nagy felelősség hárul ebben a tekintetben.
A tavalyi évben a Nemzetiségi Önkormányzat átvette az óvoda fenntartásának feladatait. Ennek következtében megemelkedett a gyerekek után kapott állami támogatás. Már csak ezért is
érdemes volt ebbe a feladatba belevágni. Az elmúlt időszakban
egy örömteli esemény is történt. Az óvoda kiegészítő támogatást
kapott 3 millió forint értékben, melyet udvari játszóterének felújítására fogja fordítani.
Ezért komolyan támogatjuk a városi és a nemzetiségi önkormányzat azon elképzelését, hogy az iskolánk működtetését is a
német nemzetiségi önkormányzat gyakorolja. Ez sokat jelentene gazdasági szempontból is és így még nagyobb hangsúlyt kaphatnának törekvéseink.
Az óvoda átvétele már most hatással van az egyesületünkre
is, több óvónő csatlakozott hozzánk és reméljük, hogy a szülők
is megfontolják ennek a lehetőségét.
Az eddigiek alapján elmondható, hogy a viszonylag kis aktív létszámú Német Barátsági Egyesület gazdag és színes klubéletet tudhat magáénak és tagjai mindent megtesznek, hogy kitűzött céljaikat megvalósítsák. Szívesen fogadunk minden új belépőt ezután is.
Baumann Mihályné, vezetőségi tag
(Fotók: Baumann Mihály)
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Könyvajánló: Egy geresdlaki sváb lány szenvedései a Gulágon
A közelmúltban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint a Gulág Emlékbizottság támogatásának köszönhetően
látott napvilágot az a kiadvány, amely egy
geresdlaki sváb lány, Krähling Jánosné,
született Amrein Etelka személyes élettörténetén keresztül a közvélemény elé tárja
az 1944 decemberében kezdődő, öt éven át
tartó viszontagságait, megrázó eseményeit: a háromnapi munka ürügyén Szovjetunióba elhurcolt, majd a GULAG- GUPVI
lágerekbe deportált baranyai sváb lakosság
szenvedéseinek történetét.
A „malenkij robot” olyan történelmi
esemény, amelynek ott a helye a történelemtankönyvekben. Az elmúlt évek kutatásainak, publikációinak köszönhetően
ma már elegendő információ áll rendelkezésünkre a témában. Tudjuk, hogy a tömeges elhurcolásoknak több oka volt. Az
elhurcolások az egész Kárpát-medencére

Csevegõ

kiterjedtek, az internáltak kora tizenhárom évestől hetvenhat évesig terjedt.
Mára megtörtént a történeti igazságszolgáltatás, amely némiképp gyógyír a sebekre. Igaz, hogy az elhurcoltak közül ma már
nagyon kevesen élnek, de a családjaiknak,
hozzátartozóiknak jóvátételt jelenthet.
A kötetben Etel néni életútjának bemutatásán keresztül megismerheti az olvasó a
„malenkij robot” történetét.
A kiadvány bemutatja, hogy a szenvedéseket átélt, a szovjet kényszermunkatáborban közel öt évig raboskodó édesanya
emlékezete hogyan maradt meg gyermekeiben.
A műben a GUPVI lágerekben közel öt
évet raboskodó néhai édesanya, nagymama emlékezete, családtagjainak elbeszélései alapján kerül bemutatásra: az erőszakos
elhurcolás, a szovjet munkatáborokban töltött időszak és2017.
a szenvedésekkel
teli évek.
április

Nehéz dolga van annak a kutatónak, aki
ilyen feladatra vállalkozik, mivel begyógyult lelki sebeket nyit fel, s az elbeszélések,
a történtek újra élésén, visszaidézésén
keresztül a családtagok olyan negatív és
pozitív „élményeket” szereznek, melyeket
nehezen tudnak feldolgozni.
Könyvemmel szeretnék tisztelegni néhai Krähling Jánosné, született Amrein
Etelka emléke, valamint a malenkij robotra elhurcoltak előtt.
A mű olvasmányosságát érthető nyelvezetének és fotókkal illusztrált, logikus
felépítésének köszönheti.
A könyvet ajánlom mindazoknak, akik
érdeklődnek a „malenkij robot” történései
iránt, szeretnék megismerni a magyarországi, geresdlaki németek GUPVI táborokban töltött éveit.
Bayerné dr. Sipos Mónika
szerző
Kozármislenyi közéleti lap

AHOL A "MALENYKÍJ ROBOTRA" ELHURCOLTAK TEMETÕI TALÁLHATÓK
A GULAG-GUPVI emlékbizottság támogatásával készült egy kiadvány, amely több Kaukázus
(Oroszország-Csecsenföld, Azerbajdzsán, Grúzia)térségbeli városban, településen mutatja be
az egykori munkatáborokat, elhanyagolt és megsemmisült rabtemetõket. Ezeken a helyszíneken
több egykori, második világháborús kényszermunkatábort, hadifogoly-temetõt sikerült
azonosítani, dokumentálni, amelyek Magyarországról, illetve a Kárpát-medencébõl (Erdély,
Délvidék, Felvidék, Kárpátalja) "malenykíj robotra" elhurcolt civilek, tragédiájával
kapcsolatosak.
A táborokban magyar és német nemzetiségû civilek és hadifoglyok is raboskodtak. A több
százezer ártatlanul elhurcolt, bírósági ítélet nélkül, a nemzetközi jogot sértve került a
Szovjetúnió különbözõ lágereibe, például a Kaukázusba. Az embertelen munka körülményeket
kevesen élték túl, az elhurcoltaknak mindössze a harmada tért vissza a szülõföldjére. A levéltári
anyagok szerint a térségben sok a feltáratlan temetõ, de egyes településeken az internáltak által épített tégla barakkok vagy középületek
viszont ma is emlékeztetnek a szégyenteljes múltra. A csecsenföldi Groznijban, a város külterületén Sztaripromiszlovszkij kerületben és
Andrejevszkijben (ma már nem mûködõ konzervgyár területén) voltak az egykori 1701, 1702-es civil-munkatáborok. Az Andrejevszkij
völgyben a hírhedt 237-es hadifogoly-fõtábor lágerrészlegei kaptak helyet. Az elmúlt 70 év és az utóbbi két, egymást követõ csecsen-orosz
háború (1994-96., 1999-2000.) után alapvetõen változott meg a táj. Az orosz haderõ a földdel tette egyenlõvé az észak-Kaukázusi országot,
megakadályozva a függetlenségi törekvéseket. Ennek a háborúnak estek áldozatul a magyarországi németek temetõi.
Azerbajdzsánban a fõvárostól, Bakutól 30 km-re Sumqayit városban lévõ, a német kormány és német civilszervezetek által felújított német
hadifogoly-temetõben a névtelen, ám számozott sírokban több mint százan nyugszanak, névsorukat a városházán helyezték el. A levéltári
adatokban az itt elhunyt német hadifoglyok között sok magyar rab nevét is feljegyezték. Azerbajdzsán területén létrehozott 4 fõtáborban
(Hanlari 223 sz., Kirovobadi 223 sz., Sumqayiti 228 sz., Daskeszani 429. sz. fõtáborokhoz tartozó számos lágerrészlegében) sok ezer
magyar raboskodott, akik közül több mint 400-an haltak meg végelgyengülésben, járványos betegségekben, tífuszban.
Az ország belsejében Gandzsától 14 km-re, két rendezett temetõ található. Az elsõ az 1552-es hadifogolykórházhoz tartozott, a második a
Magyarországról civilként internáltak 498.sz. munkásszázada, illetve a 223.sz. hadifogolytábor sírkertje. Az elõbbiben 371, az utóbbiban
323 halott van eltemetve.
A Grúziában eltemetettek száma több mint 500 fõ, magyar hadifogoly és internált. Valamennyien 26 fõtábor és számos lágerrészleg foglyai
voltak. Az itt dolgoztatott foglyok, internáltak száma összesen több ezerre tehetõ. A fõvárosban Tbilisziben mindenütt felszámolták az
egykori lágerhelyeket, a feltételezett temetõket. Ezeken a területeken nemrég épült lakóházak állnak. Tbilisziben már félig beépítésre került
az Állami Egyetem épülete mögötti hadifogoly-temetõ. Kutaisziben is felszámolták a lágertemetõket, annak ellenére, hogy sok ezer fogoly
dolgozott és halt meg ebben a városban is. Különösen az autógyár építésénél.
A „malenykíj robotra” elhurcoltak 18 és 30 év közötti nõk illetve 45 év közötti férfiak voltak.
A „malenykíj robotosok” a szovjet fõparancsnokság alárendeltségébe kerültek, nagyobb részben katonák közé hadifogolytáborokba, kisebb
részben internálótáborokba, ahova már nõket és leányokat is vittek német származásuk miatt.
Az elhurcoltak a helyszínen tapasztalták meg, hogy a helyi lakosság is ugyanolyan kiszolgáltatott rabja az embertelen, szovjet birodalomnak
és a kommunista önkénynek, mint õk, csak éppen a szögesdrótkerítés túlsó oldalán.
A cikk megjelenését az Ember Erõforrás Támogatáskezelõ, a Gulág Emlékbizottság támogatása tette lehetõvé.
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Erről jut eszembe…
A hetvenes évek elején,- boldog gimnazista korunkban - a pécsváradi vár még mély és öröknek tűnő csipkerózsika álmát aludta.
Csak a „Sárika drágám” című Sándor Pál film forgatásának idején mehettünk a titkokat rejtő falak közé, statisztaválogatás okán.
A várkert gondozatlan, őserdős bujasággal karolta körbe az égig
érőnek tűnő falakat, s nyújtott békés búvóhelyet egy-egy tanulószoba helyetti ártatlan randi lebonyolításához. A hol a fiúk azzal
az ürüggyel terelgettek bennünket a várfal legtávolabbi szeglete
felé, hogy megmutatják az ablakot, ahol Vak Béla „kémlelte” a
Zengőt. Mi pedig minden alkalommal szerettük volna felfedezni,
melyikre is gondolt, éppen aktuális imádottunk…?
Ez jutott eszembe - bevallom nem kis bűntudattal vegyes
nosztalgiával! – amikor a közelmúltban a Városi Könyvárba
látogatott Dr. Diószegi A. György a magyar-görög kapcsolatok
elkötelezett kutatója. (A könyvtárnak ajándékozta az 1848-as
szabadságharc tiszti kara görög eredetű hőseinek emléket állító görög és magyar nyelvű kiadványát.) ”A középkori Szigliget
görög hercege” szenvedélyes országjáróként tett látogatást városunkban. A várban töltött vendégéjszakák okán ismerkedett
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meg városunk régmúltjával és jelenével. Ő észrevételezte, hogy
jártában-keltében sehol sem találkozott a városban Vak Béla
szobrával, vagy róla elnevezetett közterülettel.
Valóban. A nyúlfarknyi, a II. Béla középiskolának és az Aranycipó Pékségnek otthont adó Vak Béla utcán kívül sem szobra,
sem köztere nincs városunkban annak a magyar királynak, ki
ugyan csak öt évet, II. István és II. Géza ideje között uralkodott,
de házassága révén Dalmácia trónját is magáénak tudhatta. Akinek 33 esztendő adatott, amit rengeteg megpróbáltatás, keserűség, féltékenység, testvérháború áldozataként élt le, s ebből jelentős időt töltött rabságban a pécsváradi vár falai között.
Az jutott eszembe: Településünk, akár hogyan is, de királyt
adott az országnak. Nem kellene ezt a tényt méltóbb módon kezelni?
Mi lenne, ha a város legimpozánsabb utcája/a mai Vár utca/
kapná vissza királyunkról megemlékező egykori nevét? S állhatna vajon a város egy frekventált helyén pécsváradi királyunkról
egy méltó szobor is? Vagy- Uram bocsá! -a várkert előlépne Vak
Béla Városi Parkká?...
A település, a kert ugyan az maradna. Csak az ősi falban „az
a bizonyos ablak” nézne csillogóbb szemmel napjaink romantikus zugot kereső fiataljaira. Szerintem megérné.

Pécsvárad Város Önkormányzat
Fülep Lajos Művelődési Központja
tisztelettel meghívja
2017. május 19-én 17 órára

Czipó. B. Rózsa
tűzzománcműves és

Czipó Ernő
ötvös, tűzzománcműves

NÉGY ELEM
c. közös kiállítására

A tárlatot megnyitja:
Steinerbrunner Győzőné
a komlói József Attila Könyvtár
és Muzeális Gyűjtemény vezetője.
Közreműködik: Pikó Tibor
(Csepetto)
a Profilok zenekar szólógitárosa
A kiállítás helye:
Fülep Lajos Művelődési Központ
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Megtekinthető: június 19-ig.
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(folytatás az 3. oldalról)

Magánszínházak Országos Találkozója
2017. augusztus 6-11. Pécsváradi Vár

augusztus 7. hétfő 20.30: Fogi Színház/Pesti Művész Színház
			
Ken Ludwig: Botrány az operában komédia két részben
Szereposztás:
Diana, szoprán 			
Fogarassy Bernadett
Saunders, az operaház igazgatója
Straub Dezső
Julia, az Operabarátok Körének elnöke Sáfár Anikó
Max, Saunders titkára 		
Beleznay Endre
Maggie, Saunders lánya 		
Köllő Babett
Tito Merelli, a világhírű tenorista
Csengeri Attila
Szállodai londiner 			
Straub Péter
Maria, Tito felesége 			
Nyertes Zsuzsa
Fordította(2014): Hamvai Kornél; Jelmez: Bereg Glória; Rendezőasszisztens: Németh Gabriella; Rendező: Mikó István
augusztus 8. kedd 20.30: Vidám Színpad
			
Ray Conney: Család ellen nincs orvosság – vígjáték két felvonásban
Szereposztás:
Dr. David Mortimore
Böröndi Tamás
Jane Tate		
Fésűs Nelly/Nyertes Zsuzsa
Dr. Mike Conolly		
Straub Péter
Leslie		
Timon Barna
Rosemay Mortimore		
Götz Anna
Rendőr őrmester Szemán Béla
Dr. Hubert Bonney		
Straub Dezső
Bill		
Várkonyi András
Főnővér			
Cseke Katinka/Kokas Piroska
Mama		
Tóth Judit
Sir Willoughby 		
Cs. Németh Lajos
Díszlettervező: Böröndi Tamás; Jelmeztervező: Böröndi Tamás; Rendező: Straub Dezső
augusztus 9. szerda 20.30:
Bánfalvy Stúdió
				
Miles Tredinnick:Elvis, Oltár, Miami
Szereposztás:
Tom Weals
Hujber Ferenc
Muriel		
Kiss Ramóna, (Barney új barátnője)
(a legnagyobb Elvis Presley rajongó a világon)
Mary néni 		
Bánfalvy Ágnes, (Alice nagynénje)
Alice Martin
Bugár Anna/ Görgényi Fruzsina
Frankie		
Urmai Gábor/ Faragó András
			
(Tom menyasszonya)
			
(a maffiózó)
Barney Weals
Vastag Tamás, (Tom testvére)
Hendy 		
Harmath Imre , (rendőrfelügyelő)
Szerző: Miles Tredinnick; Fordító: Benedek Albert; Rendező: Harmath Imre
augusztus 10. csütörtök 20.30: Körúti Színház
				
Galambos Zoltán – Meskó Zsolt – Turcsány András: Kell egy Színház
Szereposztás:
Túró, a büfés, 			
Oroszi Tamás
Balla Dénes, az ifjú titán		
Pecsenyiczki Balázs
Borsó, a cuki koreográfus 		
Dávid Zoltán
Sugár Endre, a nagy túlélő 		
Makrai Pál
Sugár Andrea, az igazgató lánya
Placskó Emese
					
Manassé
Klaniczay Mátyás, 			
Galambos Zoltán
Évike, férjetakarok.hu 		
Kiss Edina
Nagy Juli, 				
Makay Andrea
Csibe, aki mindig jelen van 		
Karaivanov Lilla
Svilák Vilma, 			
Udvarias Anna
Guriga, táncos, 			
Kaluczky Zsombor
Konrád Emil, 			
Lipták Péter
Tüske, színpadi munkás, 		
Kozel Dániel
Kuka, nem okos, inkább buta 		
Szekér Gergő
Saci, újságíró 			
Szabó Brigitta
Egri Barbara, mint Kuka, csak lányban Lehel Kata
Sárfővámtéry Áron, színész (szerinte) Geri Tamás
Zene: Turcsán András; Díszlet: Merétei Tamás; Jelmez: Tercs Vera; Dalszöveg: Meskó Zsolt; Rendezte: Galambos Zoltán
augusztus 11. péntek 20.30
Eredményhirdetés zenés, táncos, humoros gála keretében
augusztus 7-11. 15.00-17.00 óra a Szentháromság téren
MOSZT-OFF
Amatőr színtársulatok, zenés produkciók, Mese-Gyár, kézműves vásár
A jegyek a Fülep Lajos Művelődési Központban vásárolhatók meg június 12-től.
A színházi előadások helyszíne a pécsváradi vár, esőhelyszín a Fülep Lajos Művelődési Központ.
A MOSZT-OFF programok helyszíne a Szentháromság tér.
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!!
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A Pécsváradi Várbaráti Kör hírei

Az egyesület vezetősége tervszerűen folytatta az elmúlt időszakban munkáját.
A közgyűlésen elhangzott programterv
több eleme is megvalósult. A NEA-hoz
benyújtott pályázat elbírálása megtörtént, örömmel adhatunk hírt arról, hogy
750.000 Ft-ot nyert az egyesület. Az előző
számban meghirdetett erdélyi út létszáma
napok alatt betelt, jelenleg a háttérmunkák zajlanak, a résztvevőknek az indulás
előtt néhány nappal lesz tájékoztató. Március végén Dr. Sári Mihály a „Reformáció
Éve” jegyében tartott előadást a művelődési központban. Április első hétvégéjén
a pécsváradi várban Kárpáti Gábor, a
Várbaráti Kör tiszteletbeli tagja a középkori Pécsváradot mutatta be, előadásában
felhívta a figyelmet a történeti emlékek
megőrzésének fontosságára.
Sárkányölő Szent György, Pécsvárad
védőszentjének napjához évtizedek óta a
település több rendezvénye is kapcsoló-

dik. A fúvós találkozók, a borverseny és
a bő évtizedes múltra visszatekintő Város
Napja. Ebben az évben a Várbaráti Kör
egy kiállítás megrendezésével csatlakozott
a programokhoz. A pécsváradi várban
Antal Géza, címzetes pécsváradi apát nyitotta meg, beszédében Szent György életéről, vértanúságáról a ma emberének szóló
iránymutatást emelte ki. A rendezvényt
megtisztelték jelenlétükkel a Szent György
Lovagrend Baranya-Tolna Megyei Prioritásának tagjai. Kator György, nagyprior
maga is több tárggyal járult hozzá a kiállítás anyagához. Szatyor Győző, a lovagrend tagja pedig röviden megismertette a
lovagrend működését, célkitűzéseit végül
javaslatot tett a tárlat évenkénti megrendezésére. A megnyitón a pécsváradi zeneiskola tanárai és növendéke zenéje varázsoltak történelmi hangulatot.

Objektív okokból többször el kellett
halasztani a „Baranyai Várak” sorozat
Siklósra tervezett kirándulását, azonban
–mint a mellékelt felhívásban látható –
nem adtuk fel, s május első hétvégéjére
lehet jelentkezni.
2017 – A Reformáció éve, s az 500
éves évforduló kapcsán több esemény
lesz Pécsváradon. Kis László, pécsváradi
tiszteletes úr május 16-án, kedden a baranyai reformációról tart előadást, melyre ezúton is hívunk minden érdeklődőt.
Kérjük, hogy programjaink, célkitűzéseink eléréséhez adójuk 1%-val támogassák az egyesületet, adószámunk:
19029902-1-02.
Bognár Gyöngyvér
a PVBK titkára
(Kótsh Petra fotóin a Szent György
kiállítás megnyitója)

A Pécsváradi Várbaráti Kör Baranyai Várak sorozatában Siklósra kirándul.
Indulás 2017. május 6-án 8.30 órakor a művelődési központ elől.
Program: Siklósi vár, Malkocs bej dzsámija
14 órától fakultatív siklósi fürdő vagy szerb templom,
máriagyűdi kegytemplom és látogató központ.
Várható visszaérkezés Pécsváradra kb. 17 órakor
Jelentkezni május 4-én 16 óráig lehet a 2500 Ft/fő részvételi díj befizetésével
a művelődési központban.
A díj nem tartalmazza a fakultatív programok árát.
További információ: Bognár Gyöngyvérnél a művelődési központban,
465-123-as telefonszámon
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Én is! Te is?
Egy kiállítás a hasonlóságról! Van egy iskola Pécsváradon, melynek tanulóit nap mint nap látjuk, de nem ismerjük őket. Pedig
nagyon is hasonlítanak ránk. Jobban is, mint gondolnánk! Ők is
szeretnek táncolni, barkácsolni, sportolni, színészkedni….élni!
Ha csak egy-egy pillanatra is, de ők is részei a mindennapjainknak, így őket is érdemes megismernünk!

A Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézményében tanuló fiatalokat bemutató kiállítás ötlete Fischer Dóri pedagógustól származik, az hátteret a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat biztosította, míg a képek elkészítésében a NAIV ART két fotósa, Arató
Gergely és Rosenberger Ramóna, közreműködött.
Az április 13-i megnyitón Király Istvánné, a KK Pécsi Tankerületi Központjának igazgatási vezetője méltatta az ötletgazdát, a kiállítást és annak megvalósítóit.
László Miklós
(Fotók: Bognár Gyöngyvér)

S p o r t h í r

Futni jó…

A 12. ČSOB Pozsony Maratonon 2017. április 2-án több pécsváradi sportoló is teljesítette a félmaratoni távot! A ČSOB Bratislava
Maraton az a verseny, ahol mindenki nyer
nem csupán a sportról szól, hanem egyben
kulturális program is. Aki mélyebben érdeklődik Pozsony történelme és kulturális érté-

kei iránt, annak számára ez a futás tökéletes
választás volt. A mezőny átfutott a történelmi
belvároson, a Janka Krala kerten és a nemrég
felújított Öreg hídon. A verseny valamennyi
sikeres célba érkezője kapott egy szép érmet.
Gratulálunk a pécsváradi sportolóknak!
Képünkön: Pál T. Gábor (Szombathely), Kovács Árpád, Kovács Kálmán, Schneider Péter és Fullér Zoltán

Pécsváradi Hírmondó

Pécsvárad Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik negyedévente, 1500 példányban.
Felelős kiadó: Pécsvárad Város Önkormányzata
Szerkesztő: Bognár Gyöngyvér
E-mail: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com
Hirdetésfelvétel: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com
+36-72/465-123
Fülep Lajos Művelődési Központ,
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Tel./fax: +36-72/465-123,
E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu
Tördelésszerkesztés és nyomdai munkálatok:
V-TESA Bt., Pécsvárad; ISSN 1417-8974
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