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A Pécsváradi Leányvásár – Pécsvárad
kiemelkedő kulturális öröksége

Pécsváradon és környékén élő emberek legfontosabb és legnagyobb közösségi rendezvénye a mai napig az október végi Lukács
napi búcsú, ismertebb nevén Pécsváradi Leányvásár. A Leányvásár szorosan kötődik a Lukács napi református mulatsághoz, s az
ez időpontban tartott helyi és országos vásárokhoz is. Egyedivé
teszi, hogy a Zengő alján található az ország egyik legnagyobb ős
szelídgesztenyése, a gesztenyeszüret is ebben időben zajlik. Erre a

hagyományra alapozva rendezték meg 1966-ban először felújított
formában a Pécsváradi Leányvásárt. Az elmúlt öt évtized alatt folyamatosan fejlődött a rendezvény, két éve teljesen megújult.
A műsorok szervezése, fellépők megkeresése, biztonsági szolgálattal és önkéntesekkel, közreműködőkkel való egyeztetés hetekkel, hónapokkal korábban megindult. Az előkészítésben részt
vevők rendszeres megbeszélések során alakították ki a programokat, finomították a részleteket. A rendezvény infrastruktúrájának
konkrét kiépítése a hétvégi programokat megelőző héten megkezdődtek: felépültek az árusok számára a faházak, sátrak, az elektromos szolgáltató megcsinálta az áramlekötéseket, megépítették
a mobilszínpadot, telepítették a ledfalat, leszállították a konténer
WC-ket. A 2015-ös év egyik újítása – az egységes faházak és árusító
sátrak használata - a vásár képében látványos javulást hozott, ezért
döntöttünk úgy, hogy továbbra is az egységes arculat kialakítására
törekszünk. Az útlezárások, korlátozások, parkolási rend megváltozása a területen lakók megszokott életét minden bizonnyal megkeseríti, reméljük azonban, hogy a programok kárpótolják őket az
elszenvedett bosszúságért.
(folytatás a 2. oldalon)

A Pécsváradért Alapítvány jelöltje nyerte el
2017-ben az Év Fája címet!
A Pécsváradért Alapítvány egy 300 éves zengővárkonyi szelídgesztenyefát nevezett az Ökotárs Alapítvány által nyolcadik
alkalommal megrendezett Év Fája versenyben. A Pécsvárad és
Zengővárkony határait összekötő szelídgesztenyés egyedülálló
természeti érték, mely eddig méltatlanul kevés figyelmet kapott.
A fa jelölésével szerettük volna felhívni a figyelmet a terület elfeledett értékeire és problémáira.
A fa 48 indulóból a zsűri döntése alapján bejutott a döntőbe,
ahol 12 fával mérkőzött meg a szeptember 4. és október 15. között
zajló közönségszavazáson. Az alapítvány egy rövid filmet is készített a fáról, zengővárkonyi hagyományőrzők közreműködésével,
melyet a facebookon több mint negyvenezren tekintettek meg. A
környék összefogása és a sok lelkes támogató szavazatainak köszönhetően, végül szoros küzdelemben Zengővárkony hős szelídgesztenyéje került ki győztesként, elnyerve ezzel az Év Fája címet.
Így a gesztenyefa képviselheti hazánkat az Európai Év Fája versenyen 2018 februárjában. Köszönjük mindazoknak, akik szavaz-
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tak, és ezzel elősegítették a fa győzelmét és vidékünk népszerűsítését! Az európai versenyen újra számítunk majd a szavazatokra!
További információ a versenyről: www.evfaja.okotars.hu,
www.pecsvaradert.hu. https://www.facebook.com/pecsvaradert/
(folytatás a 4. oldalon)
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A Pécsváradi Leányvásár – Pécsvárad kiemelkedő
kulturális öröksége
(folytatás az 1. oldalról)
A megújuláshoz tartozott a rendezvény kezdőnapjának, pénteknek jelentősebbé tétele. Így a kiállítás megnyitók és ünnepélyes megnyitó mellett az elmúlt két évhez hasonlóan könnyűzenei
koncertek illetve népdaléneklési verseny került a programba. A
megye általános iskolásai a környék népdalaiból mutattak be
színes csokrot a szakértő zsűri és a nézők előtt. A különdíjasok
a délutáni kiállítás megnyitón, a helyezettek másnap délután a
nagyszínpadon is lehetőséget kaptak a fellépésre. Évtizedek óta a
rendezvény szerves része valamilyen népművészeti témájú tárlat,
most nagyberegi szőtteseket mutattunk be illetve adózva a település legrégebbi szakköre előtt, ez évben a díszítőművészeti szakkör
elhunyt vezetőjének kézimunkáit tekinthették meg az érdeklődők.
Immár öt éves hagyomány általános iskolások részére, a leányvásárhoz kapcsolódó képzőművészeti pályázat, melyet ebben az évben a Megérött a fekete gesztinye - Ősz” címmel hirdettek meg.

Este az ünnepélyes megnyitón Dr. Hargitai János a térség
országgyűlési képviselője beszédében a Pécsváradi Leányvásár
jelentőségét, megújulását méltatta. A Misina Néptáncegyüttes
és Táncszínház műsora után más műfaj következett: Caramel,
majd utána a Punanny Massif együttes koncertje a művelődési
központ előtt felállított színpad köré hatalmas tömeget vonzott.
Aki jól érezte magát még ezután is talált szórakozási lehetőséget a Bor-Téren, akár a borászoknál, akár az utcabálon, ahol az
Unterrock zenekar húzta a talpalávalót.
Szombaton reggel település több pontján a Pécsváradi Városi
Fúvószenekar zenés csalogatója hirdette a neves napot. Egész nap
néptáncegyüttesek táncosai léptek fel a nagyszínpadon, de bemutatkozhatott két helyi amatőr csoport is. Ugyanezen a napon
rendeztük a Leányvásár Szépe választását, amelyet két kategóriában is meghirdettünk. Előbb délben a nagyszínpadon magukat
és viseletüket mutathatták be, majd a régi időket megidézve a
jelölteknek az árusok sora között viseletben kellett mutatkozniuk. Haladva a korral – a facebookon is lehetett szavazni, a zsűri
választása mellett így az internetes szavazás eredménye alapján
került ki a másik győztes. A Déli Kapu Folklór Szövetség külön
erre az alkalomra készült Reformátusos lépő és Katolikusos lépő
című, rendkívül színvonalas produkcióját soha nem látott tömeg
nézte végig. Aznap este is két sztárvendég, Charlie és a Geszti
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Produkció LétVágy műsorát nézhették meg. Természetesen nem
maradhatott el a hagyományos leányvásári bál sem a Tornádó
Zenekarral, s ebben az évben is sztár érkezett, Szűcs Judith.

Ebben az évben a Bor Téren mindkettő nap népzenei együttesek élőzenéje valamint a gyermekeknek szóló előadások tették hangulatossá a helyszínt napközben. Szombaton Tamás Éva
Játéktára az „Őszi falevél produkcióval, vasárnap a Horihorgas
Hujákolók Perpatvar című előadásával gyermekeknek szerzett
vidám perceket. A két nap alatt népzenét a Wagner Banda, az
„Üzenet a kertből zenekar”, a Mánfai Tambura zenekar szolgáltatta, sajnos az időjárás a Zengő Várad Rezesbanda műsorát el-
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mosta. Szombaton este viszont a retro zene kedvelőinek a helyi
Ap’sons illetve Retro disco biztosította a szórakozást.
Vasárnap reggel az együttesek menettáncára megtelt az utca
nézőkkel. A felvonulás minden évben az egyik leglátványosabb
program, melyen idén nyolc együttes több mint 300 táncosa vett
részt. Napközben ismét a néptácosoké volt a főszerep, majd koradélután Koós Réka és Csengeri Attila musical válogatása következett. A három nap alatt rendkívül kegyes időjárás vasárnap
délután sajnos viharos-esősre fordult, így a művelődési központ
előtti teret rendszeresen megtöltő Zengő Rezek – Karikázó - Sárközi össztánc programok átkerültek a sportcsarnokba. A zord
idő ellenére a csarnok lelátója, sőt a küzdőtér is félig megtelt, s
ugyanitt Andrádi Zsanett és Zöld Csaba musical műsora zárta a
Pécsváradi Leányvásárt.

Szombaton és vasárnap 23 néptánc együttes: Andocsi Dönöge
Táncegyüttes, Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes, Bogár István
Hagyományőrző Egyesület (Őcsény), Buzsáki Boszorkányos
Néptánc Egyesület, Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület
(Decs), Khelipeske Rom (Berkesd), Szeremlei Néptáncegyüttes,
Izményi Székely Népi Együttes, Koppány Gyermek Néptáncegyüttes, Lánycsóki Hagyományőrző Nemzetiségi Tánccsoport,
Magyaregregyi Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Mohács Nemzetiségi Táncegyüttes, Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület, Vaskúti Német Hagyományőrző Táncegyesület, Zengővárkonyi Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Zengővárkonyi Hagyományőrző
Néptáncegyüttes utánpótlás csoportja; a Déli Kapu Folklór Szövetség Tagjai: Bartina Néptánc Egyesület, Hosszúhetényi Népi
Együttes, Baranya Táncegyüttes, Mecsek Táncegyüttes, Pöndöly
Néptáncegyüttes, Lelle Néptánc Egyesület, Leöwey Néptánccsoport léptek fel.
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Hagyományosan helyi amatőr művészeti csoportok lehetőséget kapnak a fellépésre, így a Pécsvára Big Band, a Szivárvány
Német Nemzetiségi Óvoda, a Városi Fúvószenekar, az Ap’sons
családi zenekar és Fordan Táncstúdió Mozgáskuckója.
Mindkettő nap a műsorokon kívül is gondoltunk a gyermekekre, szombaton a „Hagyományőrző Faművesek” régi famegmunkáló eszközeit próbálhatták ki kicsik és nagyok, vasárnap
pedig az Élményzóna Kalandpark kínált nekik színvonalas és
szórakoztató elfoglaltságot. És természetesen a vásári hagyományok sem merültek feledésbe: 150 árus kínálta a szebbnél szebb
kézműves portékákat, kiváló borokat, finom ételeket, no meg a
sült gesztenyét.
2015-ben jött létre a rendezvény hivatalos honlapja, a www.
pecsvaradileanyvasar.hu és facebook oldala. Az előbbi oldalon
az elmúlt évek fotó- és videó-archívumai mellett meg lehetett
tekinteni a naponta frissülő fotóalbumokat. A facebook oldal
eseménye 270 ezres, a bejegyzések további 120 ezres látogatottságot produkált, ezen belül a legnépszerűbb a Leányvásár Szépe felhívás volt. A Dunántúli Napló többször is cikket közölt a
rendezvényről, ezenkívül számos riport hangzott el a rádió és
televíziós médiában. A Pécsváradi Leányvásár a Duna TV Családbarát magazinjának volt a vendége október13-án, október
9-14 között a Pécsváradi Leányvásár volt az időjárás jelentés támogatója - fizetett hirdetésként - az M1 és Duna Tv-én.
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik anyagi
támogatást nyújtottak, vagy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Bognár Gyöngyvér
(fotók: Kótsch Petra, Naiv-Art; Terjedelemi okok miatt csak néhány fényképet tudunk közölni, továbbiak az említett honlapon
vagy facebook oldalon tekinthetők meg. )

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepei
Az 1956-os eseményekre emlékezve
a tavalyi évben kialakult hagyománynak
megfelelően október 23-án városi ünnepséget, majd november 14-én a pécsváradi
eseményekre emlékezve fáklyás felvonulást szerveztünk.
Október 23-án a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói
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adtak műsort. A szokástól eltérően nem
a Kossuth térre hívták a nézőket, mert az
Oszbach Rita és Dr. Dénes Dóra által elképzelt műsor helyszínének nem felelt meg.
Az első világháborútól induló, a hazafiság
és családszeretet fonalára felfűzött előadásban a történelmi eseményekben sodródó
hétköznapi ember keresett válaszokat. Az

elgondolkodtató prózai részekkel és stílszerű énekbetétekkel megkomponált műsor
méltán aratott hatalmas sikert. Nem csak
szerkezetében volt újszerű, hanem abban
is, hogy a szereplők között pedagógusok is
voltak, többek között az ünnepi beszédet
mondó Friesz Péter, történelem tanár. Beszédét az 5. oldalon közöljük.
BGy
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A Pécsváradért Alapítvány jelöltje nyerte el 2017-ben
az Év Fája címet!
(folytatás a 1. oldalról)

ség okozta sebek, melyeket lassan körbenő az egészséges kéreg. Ma
négy törzsből áll össze a hatalmas lombkorona, melyek egy gyökérről erednek. A hatalmas törzs mellett felnőtt sarjak pótolják ki az
elpusztult ágakat, így képez egy koronát. A századokon át minden
körülménnyel dacoló fa számunkra példát jelent. A gesztenyefa
életereje leküzdötte a bajokat, átvészelte a történelem viharait, ma is
élni akar, sarjad, virágzik és terem, mindannyiunk örömére. Megmutatja az összefogás erejét, élni akarása minket is inspirál, példája
erőt adhat a betegségben szenvedőknek, és mindannyiunknak a
hétköznapok küzdelmeihez. 300 év körüli kora, lenyűgöző szépsége
ma már ritkaság, de itt még átélhetjük azt, amit évtizedekkel korábban Fodor András versbe foglalt:
„Aztán egy irtás szélén szívdobbantó varázsként
szétnyílt köröskörül a kerti sűrűség,
és ott álltak előttünk a kócsagszínű csokrok,
a magas égre bomló, virágzó gesztenyék.

A fa története:
A Kelet-Mecsekben fekvő Zengővárkony messze földön híres
ősi szelídgesztenyéséről, mely a 400 lelkes kis falut körbeölelve
mintegy 60 hektáron terül el. A Natura 2000 védettség alatt álló
terület különleges természeti érték. Szépsége miatt a híres természetjáró, Rockenbauer Pál ezt a helyet választotta örök nyughelyéül. A zengővárkonyi családoknak a szelídgesztenye biztosított
gyarapodást, ezért aztán féltve őrizték, ápolták értékes fáikat. A
századok során a gesztenyeművelés tudása mellett a hozzá kapcsolódó történetek, az ősök hagyatékának tisztelete is generációról generációra szállt. A gesztenyefa Zengővárkonyban nem csak
haszonnövény, de az évszázadokon átívelő folytonosság jelképe.
Ez a fa azon kevesek egyike, mely a 20. század második felétől
a zengővárkonyi gesztenyést érő károkat képes volt átvészelni. Az
1950-es években elvették gazdáitól, szövetkezeti művelésbe került,
ahol nem kímélték, nem gondozták, csak termését takarították be.
A közeli katonai lőtér őrzésére rendelt katonák felgyújtották, hogy
a tűznél melegedjenek. Még hosszú évtizedek után is láthatók a
súlyos égés nyomai. Az 1970-es években elérte a világ gesztenyeállományát megtizedelő gesztenye kéregrák betegség, amiből ha
veszteségekkel is, de kigyógyult. A fa törzsén végigfutnak a beteg-

Virág, virág az ágon, üstökös, hulló csillag,
fekete éjszakából fölizzó napkelet:
kunkorgó gyenge barkák, tövükből szertehajlók,
lágy ujjukat kitáró, apró gyerek-kezek.
A lombok sátra lángolt, a sok recés levélen
villogva átparázslott a délutáni nap,
a részeg illatokkal derengő levegőben
szédülve jártunk már a hatalmas fák alatt.”
(Fodor András: A várkonyi gesztenyés, részlet)

A Pályázati Csoport hírei
Folyamatosan jelennek meg a helyi
LEADER pályázati felhívások, melyekre
a Zengő-Duna HACS területén élő magánszemélyek, mikrovállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok nyújthatnak
be támogatási kérelmeket, első körben a
2018. január 15. és február 23. közötti időszakban, az alábbi témakörökben:
Helyi vállalkozók a fejlődés útján: A
térségben működő és induló – nem me
zőgazdasági tevékenységet folytató – mik
rovállalkozások tevékenységükhöz kötődő
épület felújítására, bővítésére, a vállalkozás
eszközellátásának javítására pályázhatnak.
Az igénybe vehető támogatás 300.000 Ft –
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5.000.000 Ft, melyhez településtől függően
50% vagy 40% önerő szükséges.
Magyarországon engedélyezett háztáji haszonállat tartási körülményeinek
javítása: Támogatás igényelhető a háztáji
haszonállat tenyésztésének, tartásának
tárgyi feltételeinek megteremtésére, a
fejlesztéshez kapcsolódó építési munkákra, ingatlanhoz kapcsolódó telekhatáron
belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésekre, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzésére. Az
igénybe vehető támogatás 200.000 Ft –
3.000.000 Ft, melyhez településtől függően 50% vagy 40% önerő szükséges.

Helyi termékek a Zengő-Duna térségében: Támogatás vehető igénybe 1ha-t
meg nem haladó kisparcellák művelése érdekében (kivéve önkormányzatok,
nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit
szervezetek esetén 3ha) zöldség, gyümölcs, fűszer- és gyógynövény termesztési
feltételének javításához, öntözés korszerűsítéséhez, újszerű termesztési módszerek
alkalmazásához. Továbbá támogatás vehető igénybe helyi, állati, növényi eredetű
termék feldolgozásához szükséges épület,
építmény felújításához, bővítéséhez, valamint a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzéshez. Az igénybe
vehető támogatás 200.000 Ft – 3.000.000
Ft, melyhez településtől függően 50% vagy
40% önerő szükséges.
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Civilek a Zengő-Duna téréségében:
Támogatás vehető igénybe legalább egy
éve működő egyesületek és alapítványok
az alapszabályukban rögzített tevékenységhez kötődő alábbi fejlesztésekhez:
tárgyi eszközök, tradicionális eszközök,
technikai berendezések beszerzése, kiadványok készítése, CD/DVD készítése. Az
igénybe vehető támogatás 100.000 Ft –
1.000.000 Ft, melyhez településtől függően 25% vagy 15% önerő szükséges.
Rendezvények a Zengő-Duna térségében: Támogatás vehető igénybe szabadidős és hagyományőrző rendezvények
megszervezésére. Kizárólag egyesületek,
alapítványok, önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok pályázhatnak.
A támogatás összege 100.000 Ft – 500.000
Ft, melyhez településtől függően 25% vagy
15% önerő szükséges.
Közösségi klubok létrehozása: A
gyermek-, ifjúsági- és/vagy idős korosztály számára a közösségi élet feltételeinek

biztosítása érdekében van lehetőség pályázatot benyújtani közösségi klubok létrehozására (új épület építésére nincs lehetőség, csak felújításra és bővítésre), meglévő
közösségi klubok felújítására, eszközbeszerzésre, mely alkalmas a térségünkben
elérhető szociális, kulturális, közösségi és
életminőség javító szolgáltatások minőségi fejlesztésére, elérhetőségük javítására,
az elérhető szolgáltatások bővítésére, illetve új szolgáltatások indítására. Az igénybe
vehető támogatás 300.000 Ft – 5.000.000
Ft, melyhez településtől függően 15%
vagy 5% önerő szükséges. Pályázatot önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, olyan
gazdálkodó szervezetek, amelyekben az
önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, valamint nonprofit
szervezetek nyújthatnak be.
„Együtt-egymásért”-program: a hátrányos helyzetűek esélyegyenlősségének
elősegítése a Zengő-Duna térségében:

5

Támogatás vehető igénybe a hátrányos
helyzetű csoportokat felkaroló programok
(Rendezvények,
rendezvénysorozatok,
táborok) megvalósítására valamint az ehhez kapcsolódó tárgyi eszközök, technikai
berendezések beszerzésére. Pályázhatnak
önkormányzati társulások, nonprofit szervezetek, ezen belül kizárólag olyan alapítvány, egyesület, mely alapszabályában
rögzített tevékenysége kötődik a hátrányos
helyzetűek segítéséhez. Az igénybe vehető
támogatás 200.000 Ft – 2.000.000 Ft, melyhez 5% önerő szükséges.
A megjelenő pályázati felhívások a www.
mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyifelhivasok oldalon tekinthetők meg. További kérdéssel forduljanak hozzánk bizalommal, az alábbi elérhetőségek egyikén!

Az alábbiakban Friesz Péter történelem tanár ünnepi beszédét olvashatják

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplő Közönség!
Hatvanegy évvel ezelőtt ezen a napon,
ezekben a hetekben sok minden megváltozott. Sorsok, álmok dőltek romba, családok, kapcsolatok szakadtak szét és sajnos
emberi életek értek véget. Pedig a magyar
nemzet közel két évtizede vágyott a változásra, a magyar nép két évtizede szenvedett a második világháború kínjaitól, az azt
követő újjáépítés nélkülözéseitől, a Rákosi
diktatúra gyötrelmeitől és az idegen szovjet csapatok jelenlététől. Aztán elérkeztünk
1956 októberéhez és úgy tűnt, hogy az álmok valóra válnak, és a remény beteljesül.
Azonban ahogyan az idő is megváltozott
novemberben, szomorúvá és borongóssá
vált, úgy halványult el ez a reménysugár.
A Forgószél-hadművelet kezdetével pedig minden szertefoszlott. Az ezt követő
hetekben, hónapokban, években sokan
haltak meg, de még többen kerültek börtönbe és sajnos rengetegen hagyták el az
országot. Több mint három évtizedig nem
lehetett méltó módon emlékezni és beszélni az eseményekről. Joggal vetődhetett kel
a kor emberében Vörösmarty Mihály száz
évvel korábban megfogalmazott gondolata: „..az nem lehet, hogy annyi szív hiába
onta vért …”. De Márai Sándor is feltette
a kérdést 1956-ban: „…Ilyen nagy dolog a
szabadság ?…..”
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Úgy gondolom, hogy ezeket a gondolatokat az én korosztályom nehezen tudja
értelmezni. Mi, akik a békés és nyugodt
korszakot örökségbe kaptuk nehezen tudunk erre a kérdésre felelni. Akkor hol keressük a választ?
A gyerekek műsorában elhangzott egy
fontos gondolat: „…….Döntéseinkben
mutatkozik meg kik vagyunk!....” 1956 hőseinek is dönteni kellett. Vagy maradnak
tovább a zsarnokság szorításában, vagy
megpróbálják beteljesíteni álmaikat. Bátor
döntést hoztak, hiszen ott lebegett felettük a diktatúra és az itt állomásozó szovjet csapatok fenyegető ereje. Az magyar
történelem azonban tele van vérzivataros
évszázadokkal, igazságtalansággal és elnyomó idegenekkel, hívják őket tatárnak,
töröknek, osztráknak vagy szovjetnek. De
mindig volt egy bátor döntés, aminek a
magyarság több mint ezer éves történelmét köszönheti a Kárpát-medencében.
1956 milyen üzenettel szolgál számomra és a jelenkor ifjúságának? A magyar
nemzetnek továbbra is szüksége van felelősségteljes és bátor döntésre képes fiatalokra. Történelmünk nagy eseményeinél
ők voltak a mozgatórugók, gondoljunk
csak 1956. október 23-ra vagy 1848. március 15-re. Azok a pesti diákok akik fegyvert

www.pecsvarad.hu

ragadtak a szovjet tankok ellen alig voltak
húsz évesek. Pongrátz Gergely a Corvinköz hőse ekkor még csak huszonnégy volt.
De említhetem Dr. Debreczeni Lászlót is,
aki Pécsen végzős egyetemistaként állt egy
nemes ügy oldalára. A Mecseki Láthatatlanok két jeles alakja Kubicza János és Málics
Ottó is fiatalok voltak a forradalom idején.
Viszont szükség van azokra a családokra,
szülőkre, nevelőkre és pedagógusokra is,
akik ezeknek a fiataloknak továbbadják a
magyar nemzet két legfontosabb értékét: a
család és a haza szeretetét!
Gondolataimat egy ismert dalszöveg
soraival zárom, melyek ma 2017-ben rendkívül aktuálisak: „ ….. Bár más nyelven
beszélsz és más nyelven írsz, de magyarul
álmodsz és magyarul sírsz…..”
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A Kodolányi János Német Nemzetiségi
Általános Iskola hírei
Előző híradásunkat a Családi Sportnapra való invitálással fejeztük be. A sportnapot szeptember 16-án, szombaton szervezte
iskolánk. Bár az időjárás nem volt túl kegyes, ennek ellenére
szép számban, s jó hangulatban mozoghatott kicsi és nagy, tanár és diák, valamint szüleik is. Köszönjük a szervezők munkáját, és a szülőknek, gyerekeknek, családtagoknak, kollegáknak
az aktív részvételt! A sportnap bevétele közel 170 ezer Ft volt,
mely összeget iskolánk kültéri játékokra fordítja majd.
Külön köszönjük támogatóinknak, hogy segítették rendezvényünket:
Aranycipó Kft., Pécsvárad Város Önkormányzata, TERNI
Kft., Sántha Zoltán és Angyal Zsófia.

Szeptember elején a 4. évfolyamosok a környezetismeret
tantárgyhoz kapcsolódóan előadásokon vettek részt Pécsett, a
Planetáriumban.
A Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei
(folytatás a 5. oldalról)
A DADA-program szeptemberben folytatódott a 4.a osztály
számára.
Szeptember 20 és 27. között tanulóink német testvérvárosunkba és – iskolánkba utaztak. A kinti élményekről Ruppert
Luca írt összefoglalót:
Egy hetem Külsheimben
Számomra a nyár és az iskolakezdés azzal telt, hogy egyetlen egy
napra vártam: szeptember 20-ára. Ugyanis ekkor indultunk a nagy
Németországba, az iskolánk csere-programjának jóvoltából. Korán
reggel, negyed hatra kellett a Zengő cukrászda elé érkeznünk. Ide
jött át a városi kisbusz a „mindenes” utánfutóval, amiről érdekes
történeteket lehet hallani... Látva a hatalmas különbséget csomagjaink között, nem igazán voltam biztos abban, ugyanannyi időre
megyünk-e. Volt, aki csak egy utazótáskát és egy hátizsákot hozott,
mások (köztük én is) hatalmas bőröndöt, sporttáskát és a „kézi
poggyászt” is. Miután az utánfutó megtelt, lecsaptunk a buszra,
ahol mindenki igyekezett a lehető legjobb helyet kifogni magának.
Én az ablak melletti helyekre szavazom, azok ugyanis a legjobbak.

PVH_2017-04_december_Ok.indd 6

Miután érzékeny búcsút vettünk szüleinktől, el is indultunk. Az égbolt szépen lassan kivilágosodott, bíborra festve a tájat, bevilágítva
egy benzinkút ablakán, ahol az első megállóidőnket töltöttük. Már
akkor nagyon untuk magunkat, pedig csak pár órája voltunk úton.
Hogy elüssük az időt felelsz vagy mersz-et játszottunk, és megnéztük a Verdák 1 című filmet. A fárasztó utazás után úgy este kilenc
óra körül megérkeztünk a Pater Alois Grimm Schule parkolójába,
ahol már mindenkire várt az ideiglenes családja. Az üdvözlések
és a csomagkiosztás után már éppen ideje volt, hogy elmenjünk
aludni. A búcsúzkodás után hazatértünk Hartheimba, ahol egy
első emeleti lakásban lakott Alina Steigerwald, és anyukája, Nikol.
Én aludtam a hatalmas ágyon, ő pedig a kanapén. Hamar álomba
merültem a kimerítő nap után...
ELSŐ NAP Valami furcsa popzenére ébredtem... Ránéztem az
órámra: fél hat volt. Este azt mondták, fél hétig aludhatok. Hát
nem aludtam, mivel az az ébresztőóra egy teljes órán keresztül öt
percenként megszólalt. Hétkor már készen voltunk, elindultunk
hát abban a két fokos hidegben a buszmegálló felé. Útközben csatlakozott hozzánk Zozó, Jule és egy elsős kisfiú, Konstantin. Egyszer
kellett átszállni a buszról, így háromnegyed nyolcra ott voltunk
iskolájukban, a PAGS-ban. A PAGS négy külön álló épületből áll:
két 12 termesből, egy menzából és egy „C” blokkból, melynek egyik
falán mászófal és csőcsúszda is található. Tartozik még az iskolához egy saját füvészkert, két focipálya, kötélpálya és pihenő zóna
is, amiket minden szünetben használhatnak. Kicsit szégyelltük magunkat, amiért a mi udvarunk egy felfestett parkoló. Megismertük
az osztályfőnöküket, és városnézést tartottunk Külsheim utcáin.
MÁSODIK NAP Péntek reggel volt, a kelés negyed hétkor. Hétkor indulás az iskolába. Titokban kép készült rólam, ahogy az
aznapi programot olvastam. Angol óra, majd sütés. Ez tetszett.
Az angol tanárnőjük nagyon furcsa és szigorú. Egy nagyvárosról
kellett beszámolót írnunk. Mi mást, hát Las Vegast választották.
Nem is lett annyira rossz. Végre elindultunk sütni. Csapatokra osztódtunk, és elkészítettük a Sajtos tészta a’la Külsheim-et.
Darinával elhatároztuk, hogy a miénkbe curry és kakukkfű is
kerülni fog. Amikor ezt németül is elmondtuk, a németek tágra
nyitották a szemüket, elvörösödve kapkodták a levegőt, és dadogva többször is elismételték, hogy ez nincs a receptben. Rájuk
hagytuk. Ők veszítenek többet. Iskola után állítólag valami piacra megyünk. Legyen. Végül kiderült, hogy egy vásárba mentünk,
ahol életemben először óriáskerékre ültem, csokoládés gyümölcsöt ettem és egy kísértet-kastélyba is benéztem...
HARMADIK NAP Végre sokáig aludhattam. Vásárolni mentünk, a Müllerbe, két kínai boltba, egy fagyizóba, aztán megint
a Müllerbe. Ezek után három órát vártunk a buszmegállóban.
Délután egy sportpályára mentünk Zozóval és Juléval.
NEGYEDIK NAP Egész nap egy csúszdaparkban voltunk, 16
különböző csúszdán csúsztunk, fánkot ettünk és nagyon elfáradtunk. Este azonnal elaludtunk, remek nap volt.
ÖTÖDIK NAP Würzburgba mentünk vonatpótló busszal, 3D
minigolfoztunk egy szuper helyen, ahol minden foszforeszkált,
ki voltunk festve. Kaptunk szabadidőt, ekkor feladatokat kellett
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megoldanunk: kaptunk egy krumplit, amit a lehető legdrágább
dologra kellett cserélnünk a járókelőkkel, le kellett fényképeznünk
egy embert, aki hasonlít a mikulásra, és pózolnunk kellett szobrokkal, utána pedig mehettünk vásárolni rengeteg helyre. A fél
várost bejártuk és megnéztük a híres építményeket.
HATODIK NAP Bújócskáztunk Külsheim sétálóutcáin, krétával kellett nyomokat hagynunk magunk után, hogy a másik csapat megtaláljon. Vizes fűben bújtunk el, ezért átázott a cipőm.
Később falat másztunk védőfelszereléssel, majd választani lehetett, mit csinálunk: játszunk vagy a konyhában segítünk előkészíteni a pizzát a délutáni búcsúpartihoz. Mi voltunk az aprító
csapat, zöldségeket és szalámikat vágtunk a pizzára. Művészien
vágtuk a gombát, meg minden mást is. Délután nem mentünk
haza, hanem a parti kezdetéig az iskolában maradtunk. Kipakoltuk a füvészkertbe a hozzávalókat, ott mindenki elkészítette a
saját pizzáját, amit ezután megsütöttek majd mindenki teletömte a hasát, és a kellemes hangulat közepette megbeszéltük a héten
történteket, meg azt, hogy milyen hamar vége lett.
INDULÁS Elérkezett a búcsú ideje. Vége. Ennyi volt ez a röpke
hét. A busz mellett állva elbúcsúzunk. Próbálunk nem sírni. Beszállás. Orrfújás. Integetés. Már csak a töltött káposzta vigasztal,
ami otthon vár...
Az itthon maradt diákoknak Fekeden a Peck- házaspár szervezett német néprajzi tábort, ahol a svábok történelmével, a sváb
dialektussal, az építészeti és viseleti érdekességekkel, az iskolai
és hitélettel, és gyakorlati dolgokkal (kenderfeldolgozás, kenyérsütés, keresztszemes hímzés, mézeskalácssütés, gót írásos
liszteszsákdíszítés, krumpli- paradicsom-betakarítás stb.) ismerkedhettek meg, miközben természetesen a nyelvet is gyakorolták. Nagyon köszönjük Peck Tibor és felesége, Réka munkáját, idejét, amit a gyerekekre áldoztak!
Szeptember 29-én a Zene Világnapja alkalmából zeneiskolásaink mini koncertekkel örvendeztettek meg bennünket az
óraközi szünetekben.
E napon emlékeztünk meg a Népmese Napjáról (szeptember
30., Benedek Elek születésnapja) is. Kárász Rózsa tanárnő mesetotót állított össze és meseíró versenyt hirdetett a vállalkozó kedvű
felsős diákoknak. Sulyok Ilka 6.a osztályos tanuló töltötte ki hibátlanul a totót. Adott szavak felhasználásával kellett a mesét megírni,
mellyel a győztes Ormándlaky Sarolta 5. b osztályos diák lett.
A Sulikönyvtárban a harmadik évfolyam Mesevetélkedőn vehetett részt, a negyedik évfolyamosok megadott paraméterek
alapján közös mesét szőttek. Mindhárom osztály fantasztikus
történeteket írt, ezek az iskolai honlapon a Könyvtár- fül alatt,
illetve a Sulikönyvtár Facebook-oldalán is olvashatóak. Az elsősök mesés könyvtári órán vehettek részt. Egész héten minden
szünetben a könyvtár mozivá alakult át és a magyar népmesék
egy-egy epizódját néztük közösen alsósokkal, felsősökkel.
Október 6-ára minden évben harmadik évfolyamosaink készülnek műsorral. Köszönjük a diákoknak és felkészítő tanáraiknak - Gungl Lászlónénak és Wagnerné Rozmer Anikónak - a
színvonalas előadást!
Október 11-én, folytatva a tavaly bevezetett hagyományt,
pályaválasztási fórumot tartottunk. Örvendetes, hogy közel
10 iskola intézményvezetője vagy helyettes vezetője fogadta el
meghívásunkat, hogy bemutassa intézményét, annak kínálatát,
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lehetőségeit a továbbtanuló diákjainknak. Külön öröm, hogy
szülők is nagy létszámban vettek részt az eseményen!
Október 14-én, a Nevelőszülők Napján német szakköröseink
tánccal, Táborhegyi Csaba (4. a) pedig egy mesével örvendeztették meg az egybegyűlteket.
A hagyományosan Leányvásárkor nyíló gyermekrajz kiállítás témája idén az ősz volt. Három témakörben alkothattak a
felső tagozatos diákok:
– őszi munkák
– Leányvásár
– dekoratív kompozíció őszi termésekből
Négy település tanulóinak munkáiból válogatott a zsűri.
Pécsvárad Város Önkormányzata és a KLIK Pécsi Tankerületének köszönhetően a helyezéseken kívül különdíjakat is kioszthattak.
5. évfolyam:
6. évfolyam:
1. Váradi Panna
1. Györkő Zoé
2. Ormándlaky Sarolta
2. Tóth Tímea – Geresdlak
3. Mártusz Dorina
3. Gerencsér Regina
7. évfolyam:
1. Varga Nadin – Geresdlak
2. Báling Zoé
3. Ruppert Luca

8. évfolyam:
1. Gál Bianka
2. Varga Kitti¬ – Geresdlak
3. Rózsa Viktória

Pécsvárad Város különdíja: Kárpáti Kinga 5.b
KLIK különdíja: Gál Bálint 8.a
Kodolányi J. Ált. Isk. különdíja: Józsa Anna 6.b
Fülep Lajos Művelődési ház különdíja: Fuller Darina 8.b
A zsűri elnökének különdíja: Mártusz Dorina 5.b
A zsűri tagjának különdíja: Gál Bianka 8.b
Idén is volt lehetőség hangversenybérletet váltani- az első előadást október közepén élvezhették a művelődési házban a gyerekek.
Az október 23-i ünnepre iskolánk hetedik évfolyama készült
egy rendhagyó műsorral, dr. Dénes Dóra és Oszbach Rita tanárnők ötletei, felkészítése alapján. Nekem, aki több kollégámmal együtt a kórusban énekeltem, óriási élmény volt részt venni
ebben a vállalkozásban! (BP)
Október 26-án délelőtt a Városi Könyvtárban VUK- vetélkedőn vehettek részt a negyedikesek.
Október 26-án, délután papírgyűjtést tartott az iskola, az
alsó tagozaton összesen 11130 kg-ot, a felső tagozaton 7884,5
kg-ot sikerült összegyűjteni, melynek ellenértékét az osztályok a
gyűjtött kilogrammal arányosan kapják meg. Köszönjük az aktív gyerekek és szülők részvételét!
Ezen napon vettünk részt a Csorba Győző Megyei Könyvtár
által szervezett, OLVASS ÉS ÍRJ ANNE FRANKKAL! c. kiállításon, mely az Országos Könyvtári Napok keretében nyílt, Anne
Frankról és a Frank család történetéről szól. Az Anne korosztályának szóló tárlat célja elsősorban a fiatalok olvasásra és írásra ösztönzése. Oszbach Rita tanárnő hatodikos és nyolcadikos
történelem szakkörös tanítványainak szervezte a látogatást Bősz
Patrícia könyvtárostanár. Egy rövid ismertető filmet néztünk
meg Anne Frank életéről, majd a kiállítást fedeztük fel lépésről
lépésre, úgy, hogy mindenki kapott egy munkafüzetet és abban
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dolgoztak a látottak-olvasottak alapján. Majd csoportos feladatok
következtek a kiállítás anyagával kapcsolatban, illetve a témához
kapcsolódó fogalmakhoz fűződően. Volt egy csoport, akik megadott szempontok alapján mesét is írtak, hiszen Anne a Hátsó
traktusban nem csak naplót, hanem meséket, történeteket is írt.
Elég rendhagyó módja volt ez a történelmi események feldolgozásának, de látva az érdeklődő arcokat, mindenképpen megérte!
November 8-án tartottuk az iskolai helyesírási versenyt a felső tagozaton. Eredmények:
5. évfolyam:
1. Peck Viola
2. Hudvágner Márton
3. Kanta-Györkő Domonkos

6. évfolyam:
1. Kiss Fülöp
2. Zsifkó Luca
3. Kecskés Karina

7. évfolyam:
1. Peck Domokos
2. Zsáli Zoé
3. Schmidt Kata

8. évfolyam:
1. Gál Bianka
2. Vörösvári Alexa
3. Bátai László

Az első helyezettek november 16-án Pécsett képviselték iskolánkat a megyei versenyen, eredmény lapzárta után várható.
Gratulálunk minden helyezettnek!
Felkészítő tanárok: dr. Dénes Dóra, Kárász Rózsa, Szabó
Gyöngyi
November 10-én, pénteken, Márton-napját a második évfolyamosok kedves műsorával ünnepelhettük. Nagyon köszönjük
minden gyermek, és felkészítő tanító–Tolnai Zoltánné és Váradiné Flódung Anita – munkáját! Ezúton köszönjük az Aranycipó által felajánlott kalácsot, melyet nagy örömmel fogadtak
diákjaink.

November 16-án, délután tankerületi helyesíró versenyt, valamint ehhez kapcsolódóan „Őszi Szín Kavalkád” címmel rajzversenyt tartottunk.
A sok szép alkotás közül a legjobbak oklevelet és kreatív rajzeszközöket kaptak.
A rajzverseny helyezettjei:
1. évfolyam:
1. Győri Regina
2. Bachmayer Panna
3. Scheibert Hanna (Geresdlak)
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2. évfolyam:
1. Kresz Virág
2. Váradi Vanessza, Schneider Dániel
3. Lauer Júlia, Őri Csanád (Zengővárkony)
3. évfolyam:
1. Rádai Sylvius Angelo
2. Békási Laura
3. Fehér Szabolcs, Vászner Dávid
4. évfolyam:
1. Lantos Balázs, Bakró-Nagy Alexandra (Mecseknádasd)
2. Emmert Réka
3. Óvári Roxána, Orlai Orsolya
A helyesíró verseny helyezettjei szintén oklevelet, valamint könyvjutalmat kaptak.
Helyezettek:
2. évfolyam:
1. Lauer Júlia
1.Takács Rebeka
2. Brandt Olivér
3. évfolyam:
1. Blaskovics Botond (Zengővárkony)
2. Békási Laura
3. Schulteisz Márton (Geresdlak)
4. évfolyam:
1. Apaceller Anna
2. Ottlakán Anna Zelina
3. Marton Dániel Balázs
November 22-én a 7. b osztály tanulói Wágner Jánosné vezetésével Komlón vettek részt szakmaismereti versenyen, melyen az előkelő 2. helyet szerezték meg! Gratulálunk!
November végén SNI szépíró versenyt tartottunk, melynek
eredményéről később számolunk be.
A hónap utolsó hetében az első osztályokban nyílt órákat tartottak az osztálytanítók az érdeklődő szülők és óvodapedagógusok számára.
Folyamatosan zajlanak a tanulmányi versenyek matematikából, német nyelvből, melyeken több diákunk is részt vesz.
Focistáink részt vesznek a Bozsik-programban és a diákolimpián is. Drukkolunk, hogy a 7.-8. évfolyamosoknak sikerüljön a
tavalyi bravúr és bejussanak az országos döntőbe!
5. a osztályunk tanulói, dr. Dénes Dóra osztályfőnökkel
együtt idén pályázat útján bekerültek a PTE és a Baranya Megyei Múzeumok által szervezett programba, mely rendszeres
időközönkénti múzeumpedagógiai foglalkozásokat jelent. Cél
a közösségfejlesztés, mely a tagozatváltás miatt ezen az évfolyamon különösen fontos.
Büszkén hirdeti honlapunk is, hogy iskolánk ebben a tanévben elnyerte a BOLDOG ISKOLA címet. A 3.a, 4.b, 5.a, 6. a,
7.a, 7.c osztályok vesznek részt a programban, melynek során a
tanórákon általában nem érintett témákat
beszélnek át, dolgoznak fel, elsősorban
közösségformálási - és személyiségfejlesztési céllal. Megtanulják a véleményüket
kifejezni, ütköztetni és minden hónap végén közös munkával egy projektterméket
is készítenek.
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Decemberben már ünnepi hangulatban telnek a napjaink.
6-án természetesen az iskolába is ellátogat a Mikulás, és reményeink szerint a sok versért, dalért cserébe ajándékot is fog osztogatni!
December 10- én a Pécsváradi Adventen lép fel a pedagógusokból és tanulókból verbuválódott kórusunk. Várunk mindenkit szeretettel!
Fontos esemény lesz a december 15-én délelőtt tartandó karácsonyi vásárunk, ahol bárki megvásárolhatja jutányos áron a
fa alá valókat. A bevétel az osztályközösségeket gyarapítja majd!
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December 21-én a Művelődési Házban hagyományosan
a negyedik évfolyam ünnepi műsorával hangolódunk a karácsonyra.
Boldog, békés ünnepet és a téli szünetre tartalmas
kikapcsolódást kívánunk mindenkinek!
Bősz Patrícia, Fáth Hedvig

A Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda
és Bölcsőde hírei

• Mindkét óvodában vadgesztenye gyűjtést szerveztünk. A
befolyt összeget (16.000 Ft) a gyerekek javára fogjuk költeni.
• Mindkét óvodában elektromos és elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk, amiért az óvoda 40.000Ft-ot kapott.
• Október elején a szakszolgálat szakemberei felmérték a
nagycsoportos gyerekeket. A szakértői vélemények azóta
elkészültek, a szülők tájékoztatást kaptak gyermekük iskolaérettségéről, a szükséges fejlesztésekről.
• Az egyik legnagyobb őszi óvodai rendezvényünk a Leányvásárhoz kapcsolódó „Gesztenyeszüreti mulatság” volt,
melyet a Vár utcai óvodában tartottuk. Napsütés, vásárfia,
népzene, sült gesztenye illata jellemezte ezt a napot. A
Csurgó zenekar zenés gyermekműsora a gyermekek interaktív részvételével biztosította a jó hangulatot.
A befolyt összeget, mely megközelítőleg 30.000 Ft,
egyenlő részben, arányosan osztottuk fel a csoportok között. Ez úton is köszönjük minden résztvevő támogatását,
aki valamilyen formában segítette a rendezvény lebonyolítását!
• A Vár utca nagycsoportos óvodásai, a Mackó csoport
szép magyar gyermektáncokkal színesítették a Pécsváradi Leányvásárt. Gratulálunk a szép szereplésért!
• November 10-én tartottuk a Márton napi lampionos felvonulásunkat. A közös felvonulás után a Vár utcai óvodában gyönyörködhettek a gyerekek, szülők, vendégek
az óvó nénik zenés fényjátékában, majd zsíros kenyér és
forró tea várta a résztvevőket.

PVH_2017-04_december_Ok.indd 9

• November 12-én a város legidősebb polgárait ünnepeltük. A művelődési központban megrendezett Idősek
Napján a Mackó csoportos gyerekek magyar gyermektáncokkal léptek fel. A szép műsorért köszönetet szeretnénk mondani a felkészítő óvónőknek, Kochné Kovács
Györgyinek, Martonné Fetzer Ritának, valamint segítőjüknek, Hilmerné Bartos Delinkének. A Gesztenyés úti
óvoda Hétszínvirág csoportja pedig német táncokkal
lépett fel. Gratulálunk színvonalas műsorukhoz Bognár
Istvánné és Schnell Bettina óvodapedagógusoknak és
Muth Istvánnénak.
• Hagyományt teremtve, tavaly óta az óvoda szülők-nevelők bálja Katalin napján, idén november 25-én került
megrendezésre. A remek hangulatú bált színesítette az
óvónők nyitótánca. A hajnalig mulatozó táncos lápú
vendégeknek a talp alá valót a „Diamant zenekar” szolgáltatta. Ahhoz, hogy a bálunk elérje célját sok-sok jótevő embernek kellett összefogni a szervezésben és a lebonyolításban. Így az óvoda Szülői Munkaközösség
vezetőségének és minden tagjának, a Szülőknek, a Nevelőtestület tagjainak, óvodánk minden dolgozóinak, és
mindenkinek. Önzetlen segítségükért nagy-nagy köszönettel tartozunk az óvodás gyerekek nevében is, akik
majd élvezői lesznek ennek a jótékonykodásnak. A bál
támogatói pedig fogadják őszinte köszönetünket és hálánkat a támogatásukért.
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A Pécsváradi EGYMI hírei
Szeptember/ Az új tanév kezdetén, az
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeum (Zirc) „Élet a dínók korában” című
rajzpályázatán tárgyjutalmat és családi
belépőt nyertek készségfejlesztős tanulóink. Díjazottak Tóth Evelin (1. hely),
Szávics Szilárd (2. hely) és Heilmann
Klaudia (3. hely.) Felkészítő pedagógus:
Bayer Zoltánné.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság
alkotói pályázatán „Tűzoltósági kitelepülés
és prevenciós nap”elnevezésű ajándékutalványt nyertünk. Felkészítő pedagógusok:
Királyiné Pongrácz Anikó és Bayer Zoltán-

vett részt az „Év emlőse: a mogyorós pele”
című rajzpályázaton. Jutalmul ajándékcsomagot kapnak és a múzeum munkatársai látványos „rendkívüli biológia órát”
tartanak a nyerteseknek intézményünkben. Felkészítők: Kásáné Nagy Ágnes és
Bayer Zoltánné.
A hangok világa- megemlékezés a zene
világnapjáról. E napon a helyi zeneiskola
diákjai adtak iskolánk tanulói számára
koncertet, nagyszerű élményben részesítve
ezáltal gyermekeinket. Szervező pedagógusok: Fischer Dóra és ifj. Apaceller József.
Október 5-én a „Megyei Atlétika ver-

né. A pécsi „lánglovagok” szeptember 28án elvarázsolták neveltjeinket: konyhai
tűzesetet produkáltak, bemutatták a felszerelésüket, eszközeiket. A gyerekek a tűzoltó
autóba is beszállhattak, kipróbálhatták a
füstsátrat, így a „mentés pozitív élményével” gazdagodhattak. Köszönjük!
Több éve sikeresen veszünk részt a
Pentel Kft Nemzetközi Rajzpályázatán.
Borsós Barbara, Bayer Zoltánné és
Királyiné Pongrácz Anikó segítségével jutottak el tanítványaink alkotásai a Japán
kiállításra. A tanulásban akadályozottak
nagyon szép eredményt értek el a 47.
Pentel- pályázaton. Bronzérmet nyert Orsós Szabina és Szován Szabolcs, ezüstöt
Bánfai Ákos és aranyérmet szerzett Kovács Zsolt. Felkészítőjük: Királyiné P.
Anikó. Gratulálunk! (foto egymi pentel)
A Magyar Természettudományi Múzeum és a Földművelésügyi Minisztérium
által működtetett országos „Vadonleső
Program” közös pályázatán- művészeti
iskolákkal vetekedve-„Kiemelt csoportos
díjban” részesültek tanulóink. 21 diákunk

seny” őszi fordulóján indultak iskolánk diákjai, melyet idén is Pécsett rendeztek meg.
Minden tanuló a legjobb tudása szerint szerepelt a különböző számokban, többek közt
kislabda hajításban, magasugrásban, súlylökésben, futásban és távolugrásban jeleskedtek. A fiatalok jól érezték magukat, sok
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éremmel tértek haza. A csapat tagjai és
eredményeik: Stercz Márk, Kliegl Eszter
(kislabda hajítás 2. és 100 m-es futás 3.
hely), Petrovics Gergő (100 m-en 3. hely,
távolugrás 3. és magasugrás 1. hely), Teiml
Szabolcs (súlylökés 1. hely), Orsós Tamás
(kislabda hajítás 2. hely), Fábri Martin
(100 m-es síkfutás 1. hely). Gratulálunk! A
felkészítő testnevelő: Pónya Judit.
Idén is versekkel és zenés táncprodukcióval örvendeztették meg a készségfejlesztős 9-10-11-12. csoport tanulói a
Gondozási Központ lakóit. Az „Idősek
világnapja” alkalmából, október 17-én köszöntöttük a szépkorúakat, akik most is
hálásak voltak neveltjeinknek a megható
műsorért. Felkészítő pedagógusok: Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zoltánné.
Október 18-án rendezték meg a „Speciális Sportolók Szabadidősport Napját”.
Idén Komlón, ahol iskolánk is képviseltette
magát. A „Kapkodd a lábad!” ügyességi
váltóversenyben szerepeltek általános iskolánk tanulói. A gyerekek nagyon jól érezték
magukat, végig kiváló eredménnyel küzdöttek a játékok során. A csapat tagjai:
Horváth Kristóf, Farkas József, Futács
Bíborka, Papp Bíborka, Tóth Barbara, Molnár Szabolcs, Tóth Ivett, Trucza György és
Farkas Ferenc. Felkészítő pedagógus:
Pónya Judit (foto egymi valtoverseny)
Az őszi szünet előtt fergeteges bulira invitáltuk a Kodolányi János Német Nemzetiségi
Ált. Iskola és AMI tanulóit és pedagógusait.
A diákönkormányzatunk Békés Annamária
gyógypedagógus vezetésével újra megszervezte a „Tök jó! –Tök buli!”- t. Vidám csa-
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patépítő játékokkal, zsíros kenyér- és süteményes partyval, zenével s tánccal bővítettük
az érzékenyítő programunkat. Reméljük,
mindenki jól érezte magát!
November 9-én Pécsett rendezték meg
az Éltes Mátyás EGYMI iskolájában a Baranya Megyei Asztalitenisz versenyt a
FODISZ megbízásából, amelyen iskolánk
tanulói is részt vettek. Kliegl Eszter na-

gyon szép és higgadt játékával 2. helyezést
ért el kategóriájában. A versenyen többi
diákunk is- Petrovics Gergő, Bánfai
Ákos és Szován Szabolcs- szépen teljesített. Felkészítő pedagógus: Pónya Judit.
Tahiné Molnár Judit, Pónya Judit és
Bayer Zoltánné
(Fotók: Csizmadia Péter, Pónya Judit,
Kásáné Nagy Ágnes és Bayer Zoltánné)

A védőoltásokról
A következő írásban a gyermekkori kötelező és nem kötelező védőoltásokról szeretnék szólni.
A védőoltások feladata, mint a nevében is benne van,
megvédeni a gyermekeket (felnőtteket) az egyes fertőzőbetegségektől.
A kötelező oltásokról is megoszlanak a vélemények. Vannak védőoltás ellenes mozgalmak, amik sérelmezik, hogy a
gyermekeknek be kell adni az oltásokat. Ismerjük be, hogy
sok - régen halálos -betegségektől védjük meg a gyerekeket.
KÖTELEZŐ OLTÁSOK:
BCG Tüdőgümőkór (TBC) elleni oltás, amit az újszülött
osztályon adnak be a picinek
PENTAXIM Torokgyík, tetanusz, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás és gennyes agyhártyagyulladás elleni
oltás.
Torokgyík: baktérium okozta fertőzőbetegség. A torokban tapad meg és vaskos, szürkés lepedéket hoz létre, ami
súlyos légzési nehézséget és esetenként fulladást okoz.
Tetanusz: a szervezetbe bejutott kórokozó mérget termel,
ami súlyos idegméreg, az izmok görcsét okozza.
Szamárköhögés: kínzó köhögéssel járó bakteriális betegség.
Járványos gyermekbénulás: vírus okozza. A betegség
gyakran enyhe lefolyású, de súlyos, maradandó bénulás is
kialakulhat.
Gennyes agyhártyagyulladás: Haemophilus influenzae
nevű baktérium okozza, melynek következménye bénulás,
süketség, epilepszia is lehet.
A Pentaxim-ot 2, 3, 4 és 18 hónapos korban kapják a picik. Emlékeztető oltás 6 évesen van. Annak az oltóanyagnak
TETRAXIM a neve. Az agyhártyagyulladás elleni kompo-
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Felhívás!
Óvodai hírek/ Szeptembertől intézményünkben óvodai csoport is indult. A csoportban az integráltan nem nevelhető
óvodás korú gyerekek vehetők fel. Ez azt
jelenti, hogy a Pécsi Szakértői Bizottság
szakvéleménye alapján kerülhetnek be a
középsúlyos fogyatékosok, autista, mozgásszervi fogyatékos, illetve halmozottan
sérült gyermekek. Magatartás problémákkal küszködő ovist nem vehetünk fel!
Óvodásainkkal gyógypedagógus végzettségű kollégák foglalkoznak.
Bővebben az iskolánk programjairól
- kirándulások, projekthetek, témanapok,
kollégiumi élet, ünnepi rendezvényeinkilletve a közérdekű információkról megújult honlapunkon- www.pecsvarad.
komloiegymi.hu oldalon- tájékozódhatnak az érdeklődő olvasók.
Az intézmény elérhetőségei:
telefon: + 36 (72) 566-615
illetve e-mail:
pecsvarad@komloiegymi.hu

nens már nincs benne. Iskolás korban (általában 6. osztályban) is kapnak a gyerekek még egy emlékeztető oltást.
PREVENÁR
Pneunococcus okozta arcüreggyulladás, középfülgyulladás, tüdőgyulladás és agyhártyagyulladás elleni oltás. A
szurikat 2, 4 és 12 hónapos korban adjuk.
MMR Kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni oltás.
Kanyaró: 9-10 napos lappangási idő után lázzal, köhögéssel, az egész testre kiterjedő kiütéssel járó betegség.
Mumpsz: a lappangási idő 2-3 hét. Lázzal és a fültőmirigy
duzzanatával jár. Fiúknál előfordulhat heregyulladás is.
Rózsahimlő: lappangási idő itt is 2-3 hét. Kiütésekkel,
tarkótáji nyirokcsomók duzzanatával és lázzal jár.
Az oltást 15 hónaposan, az emlékeztető oltást 6. osztályban adjuk.
Az általános iskola 7. osztályában Hepatitis B elleni oltást kapják a gyerekek.
A nem kötelező oltások közül a Rota-vírus , a bárányhimlő és a Meningicoccus elleni oltások a leggyakoribbak.
A Rota- vírus (súlyos hányást és hasmenést okozó vírus) és
a bárányhimlő elleni oltásért fizetni kell. Sajnos nagyon
borsos áron lehet elérni a készítményeket. Mindkettő oltásból kettőt kell beadni. (Az egyik Rota-vírus elleni készítményből három oltás szükséges.) A Meningococcus elleni
oltás felírható a gyermek 2 éves koráig úgy, hogy csak a dobozdíjat kell kifizetni. A csecsemőkorban elkezdett oltásnál
kettő, 1 éves kor után egy vakcinát kell adni.
A hetedikes lányok részére biztosított HPV (méhnyakrák
elleni) oltás. Ez nem kötelező, de a szülőknek igényelni kell
gyermekük részére. Fizetni nem kell érte.
Érdemes utána nézni a különböző védőoltásoknak és
megfontolni azok beadatását.
Schnell Aranka védőnő
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Nyugodj le b*szki!
David Vienna
„Totál ki vagy bukva a kölyködtől. Oké, más újság nincs?
Ugyanis ez tök rendben van, főleg akkor, ha odafigyelsz a megannyi nevelési szakértőre, akik nagy élvezettel hányják a szemedre, hogy mi mindent csinálsz rosszul. És csak a fejüket csóválják
mosott ruhák láttán, ahogy azok halmokban hevernek a kanapéra
hajítva. Pedig több mint félmillió mama és papa szerint semmi
szükséged szakértőkre. Csak nyugodj le, b*szki.
A NYLB módszer egy tabuktól mentes posztban jelent meg, és
miután az interneten már végigsöpört, most itt van könyv formában is. A Nyugodj le, b*szki egy tele pelusnyi praktikus tanáccsal
szolgál, melyek mindegyikét az életben tesztelte David Vienna
nem nevelési szakértő blogger már amennyiben egy fiú ikerpár
apját tekinthetjük nem nevelési szakértőnek, és meggyőzően mutatja be, hogy a józanész a legtöbb szülői kétségen nagy biztonsággal átsegít. Ráadásul a humorérzék megőrzésében is támaszt
nyújt.
A kimosott ruhákat persze nem hajtogatja össze senki helyett.
A könyvben tárgyalt számos, ismerős helyzet közül csak ízelítőül néhány:
Amikor a kicsi nem akar kakilni
Amikor a totyogó nem akar aludni délután
Amikor az ovis veri a társait
Folyton betegek vagyunk

Védőnői hírek
Új feladatok
2017 szeptemberében két új kérdőívvel bővültek a szűrővizsgálatok.
A szülők nagy része bizonyára találkozott már a „Szülői kérdőív a gyermek fejlődéséről” című újdonsággal. A
kérdőív célja a rendellenességek korai
felismerése, a szülők tájékoztatása a

gyermekfejlődés fontos tényezőiről,
eszközt adni a szülőknek gyermekük
fejlődésének követéséhez, és szintjének
pontosabb megállapításához. A szülők
ismerik a legjobban a gyermeküket, a
legtöbb időt ők töltik velük, ők veszik
észre legkorábban a pozitív és a negatív
változásokat. A kérdőívek segítségével
a szülők tapasztalatai is bekerülnek a
rendszerbe, annak érdekében, hogy
időben felismerhetők legyenek olyan

„Boldog ünnepeket kívánunk:
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Védőnők”

tünetek, fejlődésbeli lassulások, elakadások, amelyek megfelelő fejlesztéssel,
kezeléssel megszüntethetők, illetve
súlyosabbá válásuk megelőzhető. Nagyon fontos a kérdések őszinte megválaszolása, hisz nincs két egyforma
gyermek, nincs két egyforma fejlődési
ütem!
A kérdőíveket a gyermek 1 hónapos
korától kezdve 6 éves koráig összesen
12 alkalommal szükséges kitölteni: 1,
2, 4, 6, 9, 12, 18 hónapos és 2, 3, 4, 5,
6 éves korban. Fejlődési zavar gyanúja
esetén az eddigiek még 2 kérdőívvel
bővülnek 15 hónapos és 2,5 éves korban.
A másik feladat a „rizikókérdőívek” kitöltése, amit a védőnők három
időpontban vesznek fel ezentúl: a várandósság idején, újszülött- és gyermekkorban. Célja a rizikófaktorok
korai kiszűrése, néha furának tűnő
kérdésekkel. A kérdőívek kitöltése a
védőnővel közösen történik, aki természetesen segít a kérdések értelmezésében.
A kérdőívek elérhetők a : www.
gyermekalapellatas.hu/fejlesztések/
szuloi_utmutato
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A születésszám változása
2017.december 31-ig várhatóan a 3 körzetben a születésszám 34 fő lesz, még 4 baba megszületését várjuk. A 3 körzethez Pécsváradon kívül Martonfa, Csokoládépuszta,
Szilágypuszta, Nagypall, Zengővárkony, Erdősmecske és
Lovászhetény tartozik.
Összehasonlításként: 2007-ben 75, 1997-ben pedig 85
gyermek született a 3 körzetben.

Magyarországon a születésszám 1968 óta csökken.1990ben 125 679 gyermek született. Először 1998-ban csökkent
100 000 alá az élve születések száma, ekkor 97 301 újszülött
jött világra. 2016-ban 93 100 gyermek született, e mellett a
művi abortuszok száma 30 400 volt.
Szokodiné Takács Orsolya
védőnő

A Vörösmarty Városi Könyvtár hírei
Októberi hónapban, az őszi könyvtári napok keretében gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt kínáltunk programokat.
Október 2-án a Gesztenyés úti óvoda nagycsoportja látogatott el hozzánk Bognárné Panni vezetésével. A sok színes, könyv
mellett, most főként a madarak énekére voltunk kíváncsiak. Az
internet segítségével meghallgattuk sok kismadár vidám énekét.
Különösen a sárgarigó, más néven aranymálinkó fuvolázása tetszett mindannyiunknak. Kézről kézre járt egy igazi rigófészek
is, ami mestermű a maga nemében, és a gyermekek meghallgattak egy történetet is róla.
A Zengővárkonyi Általános iskola alsó tagozatosai Schweitzer
né Rita osztályfőnök szervezésében 6 -án könyvtárlátogatásra érkeztek. Megbeszéltük a könyvtári rendet, és válogathattak a sok
érdekes könyv között. A könyvtár mesetár is, így hát elkalandoztunk az Óperencián túlra, a mesék csodálatos világába. Nem volt
ismeretlen a terep, a gyerekek villámgyorsan válaszoltak minden
mesés kérdésre, feladatra. Sokan vittek haza is olvasnivalót.
A hónap 3. szerdáján, 18-án este, az Olvasókörön, Szabó
Magdára emlékeztünk, születésének 100. évfordulója kapcsán.
A szokásos tea és kalács mellett, az Ajtó c. regényéről beszélgettünk, amit a róla nagy gonddal készült film is hitelesen illusztrált.

26-án a pécsváradi általános iskola negyedik osztálya Szakálos
né Panta Dóra felkészítésével vetélkedőre vállalkozott, Fekete
István Vuk c. regényéből. A csapatok alaposan felkészültek, és
játszva oldották meg a fogós kérdéseket is. Az alapos tudást lemérhettük, azon is, hogy mindhárom csapat magas pontszámot
ért el. Harmadik helyezett nem volt, a második helyen két csapat
osztozott.
Könyvbörze december hónapban
Gyarapítsa otthoni könyvtárát! Újra eladásra kínálunk olcsón, jó állapotú értékes irodalmat, a beérkezett ajándék, illetve
az állományunkból kivont könyvekből.
Ebben a hónapban is sok jó, olvasmányos és információban
gazdag könyv érkezett. Sok szeretettel, várunk minden kedves
olvasni vágyó pécsváradi, és környékbeli lakost.
Arnold Istvánné
Nyitva tartás: Hétfő: 12-18
Kedd: szünnap
Szerda: 12-18
Csütörtök: 8,30-12,30 páratlan héten: 13-18 is
Péntek: 12-18
Szombat: páros héten 8-12

Fúvóstábor Mórahalmon

Sok-sok izgatott kis muzsikus, egy utánfutónyi hangszer és
egy maroknyi lelkes zenetanár és szülő, ez mind mind szükséges, egy jól sikerült zenés gyermektáborhoz, ami most már
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másodjára is adott volt a Pécsváradi ifjúsági fúvósok részére.
Öt napig élvezhették a mórahalmi fürdőt, és egy gyönyörű
tábort, na meg az együtt zenélés örömét. A napi négy próba,
melyet a kis zenészek a gyönyörű környezetben az udvaron
zenéltek végig, együtt, teljesen más élményt nyújt, mint a
zeneiskola falai között. Wágner József, a tábor és a zenekar
vezetője szerint, egy ilyen közös nyaralás megalapozza a jó
közös munkát egész évre, és megszeretteti a gyerekekkel a
zenekarban való zenélést. Mindemellett a zenekar egy kész
repertoárral indul az új tanévben, és színes sikerfellépője
több helyi és közeli rendezvénynek. Mikor 40 fúvós rázendít, méghozzá ismert, hangulatos darabokra, akkor bizony
a tapsvihar kötelező, így történt ez a táborzáró koncerten is,
melyet a gyerekek az ismert fürdő színpadán élhettek át. A
lelkes közönség pedig mindig motiválja a muzsikusokat, így
a tanárok is abban bíznak, hogy egy ilyen tábor a gyerekek
szeptemberi indulását is megkönnyíti.
(Az augusztusi esemény előző számunkból
helyhiány miatt kimaradt. szerk)
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„Bélások” az Országos Ifjúsági
Honvédelmi járőrversenyen
A pákozdi Katonai Emlékpark és a Velencei-tó környezete
adott otthont 2017. szeptember 28-án az Országos Ifjúsági Honvédelmi járőrversenynek, melyen a PSZC II.
Béla Gimnázium, Szakgimnázium Szakközépiskola és
Kollégiumának négyfős csapata mérettette meg magát.
A versenyt a Honvédelmi Sportszövetség és a Honvéd
Sportegyesületek Országos Szövetsége szervezte meg a
Szárazföldi Haderő Napjához, valamint az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc emlékeihez kötődően. A
verseny célja a honvédelem iránti érdeklődés felkeltése
és a Magyar Honvédség népszerűsítése volt. A rendezvény során a sport mellett betekintést nyerhettek a
résztvevő diákok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeibe, a magyar katonák missziós tevékenységébe és bővíthették ismereteiket a Magyar Honvédségről.
A versenyen a fizikai állóképesség, az erőnlét és az ös�-

szehangolt csapatmunka mellett a diákok eddig megszerzett honvédelmi ismereteire is szükség volt, ugyanis a
végrehajtandó feladatok között szerepelt terepszakaszon
térképpel való tájékozódás, kézigránátdobás, lövészet,
katasztrófavédelmi és elsősegély-nyújtási feladat is. Az
ellenőrző pontokon a katonai készség, képesség szintű és
szellemi feladatokat hajtottak végre a középiskolás. évfolyamok versenyzői.
A pécsváradi középiskola csapata „Bélások” névvel
vett részt a nem kis kihívást jelentő versenyben, melynek
végső rangsorában végül a 6. helyet foglalta el. A csapat
tagjai voltak: Bibity Máté, Bibity Dániel és Siménfalvy
Dániel szakgimnázium 12. osztályos, illetve Horváth Bálint és Horváth Krisztián szakgimnázium 9. B osztályos
tanulók. Büszkék vagyunk arra, hogy méltó módon képviselték iskolánkat, sikeres szereplésükhöz szívből gratulálunk!

Járási ifjúsági honvédelmi sportnap
Pécsváradon

Első alkalommal került megrendezésre 2017. október 11én a Pécsváradi Védelmi Bizottság szervezésében a magyar haderőt népszerűsítő ifjúsági honvédelmi sportnap.
Az esemény megvalósításában nagy segítséget nyújtott a
Baranya Megyei Kormányhivatal Védelmi Bizottság titkársága, a 7. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda,
valamint a Pécsi Honvéd Sportegyesület. A versenyen a
PSZC II. Béla Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiuma osztályainak 4-4 fős csapatai mérették meg magukat. Külön öröm, hogy iskolánkból nem
csak a rendészeti osztályok, hanem a további képzési formákban részt vevő diákok – pékek, húsipari termékgyártók – is képviseltették magukat.

PVH_2017-04_december_Ok.indd 14

A verseny helyszíneként a pécsváradi lőtér festői környezete szolgált, ahol a különösen nyárias időjárás is a
verseny zavartalan lebonyolításnak kedvezett. Katonai
sorakozó után vette kezdetét a megmérettetés, melynek
végrehajtandó feladatai között szerepelt többek között
AIRSOFT lövészet, kézigránát hajítás harcszerű körülmények között, fegyveres váltófutás, sebesült szállítás, illetve
egy AK-47 típusú gépkarabély szét –és összeszerelése.
Tanulóink igyekeztek a feladatokat a legjobb tudásuknak és fizikai erőnlétüknek megfelelően végrehajtani,
miközben láthatóan buzgott bennük a versenyszellem.
Nagy meglepetésre a futóversenyt – nem kis ováció közepette - a pék tanulók csapata nyerte meg.
A verseny után étel – és italcsomag várta a diákokat,
majd az eredményhirdetésen az iskola vezetésének jelenlétében dr. Emődy Balázs, a Pécsváradi Védelmi Bizottság elnöke osztotta ki a nyerteseknek az értékes tárgynyereményeket. Az első helyezett a szakgimnázium 12
osztály csapata lett, melynek tagjai Müller Alexandra,
Bibity Máté, Bibity Dániel és Siménfalvi Dániel voltak.
Eredményükhöz szívből gratulálunk!
Úgy gondoljuk, tanulóink tartalmas, élménydús délelőttöt töltöttek el együtt, véleményünk szerint nagyon
jól érezték magukat. Reméljük, lesz még folytatása ennek a nagyszerű kezdeményezésnek!
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A PSZ II. Béla Gimnázium, Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium hírei
Operakaland
2017. október 10-én a Magyar Állami Operaház kezdeményezésére iskolánk ismét részt vett az opera műfaját
népszerűsítő Operakaland névre keresztelt programon.
Ennek keretében 50 tanuló látogatott Budapestre, az Erkel Ferenc Színházba és nézte meg Mozart: Figaro házassága 2.0 című előadást Hábetler András művész úr
rendezésében.
Az iskola alapítványának segítségével sikerült egész
naposra bővíteni ezt a programot: délelőtt a tanulók egy
csoportja a Petőfi Irodalmi Múzeumban Szabó Magda
emlékkiállítást tekintett meg, egy másik csoport pedig a
Terror házába látogatott. A délutáni előadás után buszos
városnézés zárta a tartalmas kirándulást.
Opera Nagykövetei program
Az opera műfaját népszerűsítő programsorozat következő „állomása” iskolánkban az Opera Nagyköveteinek
látogatása volt, melynek keretében Ambrus Ákos bariton operaénekes és Haramza László tenor operaénekes
tartott előadást a középiskolás diákok számára november
7-én, kedden az iskola alternatív termében. A művészek
előadásának nem titkolt célkitűzése, hogy egy új, kulturális értelemben szélesebb látókörű, operába járó nemzedéket neveljen, a gyermekeket, fiatalokat a saját közegükben megszólítva. Ennek megfelelően sok érdekes
video- és hanganyaggal készültek; elgondolkodtató és
néha provokáló kérdésekkel igyekeztek a diákok
érdeklődését felkelteni. Felvetették a hagyományos és a
modern rendezések előnyeit, hátrányait - kisebb
zenetörténeti kitekintéssel fűszerezve. Nagy örömünkre
szolgált, hogy ígéretet kaptunk a művész uraktól a megkezdett párbeszéd folytatására, s mi bízunk abban, hogy
egy márciusi előadás alkalmával újra iskolánkban köszönthetjük őket!
Diákutaztatási pályázat
Évek óra, rendszeresen vesz részt iskolánk a Rákóczi
Szövetség pályázatain és szervezhet kirándulásokat határon túli iskolákba. Olyan jó barátokra leltünk ezen magyar iskolák közösségeiben, hogy az idei pályázat keretében októberben a Szabadkai Egészségügyi
Szakközépiskola viszonozta tavalyi látogatásunkat, s
utazott el hozzánk 50 tanulóval. Közösen emlékeztünk
1956. október 23 eseményeire, majd Pécs és Pécsvárad
nevezetességeivel ismerkedtek vendégeink.
E pályázat keretében iskolánk 40 tanulója látogatott Rimaszombatra október 26-27-én. Az első napon megtekintették Gödöllő, Szirák, és Hollókő nevezetességeit, másnap
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pedig Somoskő vulkáni kúpra épült várát és a bazaltomlást
vették górcső alá. Végül Rimaszombaton megkoszorúzták
a 200. éve született Tompa Mihály szobrát.
Magadról nem akarsz beszélni?
A pécsi Művészetek és Irodalom házában 2017. november 21-én a Keret Alkotó Csoport Kulturális Egyesületének színdarabját, a Magadról nem akarsz beszélni?
című eladást tekintették meg iskolánk tanulói. A darab
szerzője Kiss Tibor Noé, aki egy érzékenyítő darabot álmodott meg, melyben egy „élő könyvtár” előkészületeit
és az ott létrejövő találkozásokat elevenítik meg a szereplők. Mit is jelent az élő könyvtár? Tanúi lehetünk, ahogyan egy gimnáziumi tanuló olyan emberekkel ismerkedik, akik valamilyen szempontból a társadalom
perifériájára kerültek és nap mint nap előítéletekkel
szembesülnek. A diáklány beszédbe elegyedik fogyatékkal élőkkel, egy meleg szereplővel vagy Kevinnel a „cigány könyvvel”, akivel gyorsan egymásra hangolódnak.
A darab szókimondóan és humorral nyúl az előítéletek
témájához, láthatjuk, ahogyan a szereplők maguk is gyakran kirekesztőek, intoleránsak, előítéletesek egymással
szemben, annak ellenére, hogy a feladatuk a darabon belül is éppen az érzékenyítés lenne. A darabban a roma élőkönyvet roma szereplő játssza, a fogyatékkal élők valóban
fogyatékkal élők. Hitelességük kulcsa önazonosságuk.
Béri Balogh Ádám Középiskolai ösztöndíj
A budapesti Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban vehették át az idei ösztöndíjasok a Béri Balogh
Ádám Középiskolai Ösztöndíjat november 10-én délelőtt. Iskolánk négy tanulója részesült az elismerésben:
Pálfai Nikolett, Müller Alexandra, Bibity Máté és
Bibity Dániel szakgimnázium 12. osztályos tanulók. A
2011-ben létrehozott ösztöndíjat olyan pályázók nyerik
el, akik felvették a katonai alapismeretek tantárgyat, magaviseletük példás, tanulmányi eredményük pedig 4,5
feletti átlagot mutat.
Az ünnepségen Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes köszöntötte a diákokat és kifejezte reményét, hogy az ösztöndíjjal megtámogatott élet- és tanulmányi körülmények
még jobb eredményre sarkallják majd a diákokat, valamint a Magyar Honvédség bizalma is segíti majd őket
képességeik fejlesztésében, tehetségük kibontakoztatásában.
Tanulóinknak színből gratulálunk, sikeres további tanévet, a támogatáshoz méltó, kiváló tanulmányi eredményeket
kívánunk!
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A Pécsváradi Gondozási Központ hírei:

A képviselő-testület 2017.október havi ülésén foglalkozott az idősellátás helyzetével Pécsváradon.
A témához intézményünk az alábbi összefoglalót készítette:
A Pécsváradi Gondozási Központ, A szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993.
évi Ill. tv., A személyes gondoskodást nyújtó intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SZCSM. rendelet és a helyi önkormányzati rendeletek alapján végzi tevékenységét.
Az intézmény fenntartója a Pécsváradi Szociális Társulás.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások és ellátási területek:
– házi segítségnyújtás: (13 település) Apátvarasd, Erzsébet, Fazekasboda, Geresdlak, Kátoly, Kékesd, Martonfa,
Nagypall, Pereked, Pécsvárad, Szellő, Szilágy, Zengővárkony
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében: (19
település/Két szakmai központtal) Pécsvárad I.
(Berkesd, Erzsébet, Fazekasboda, Kátoly, Kékesd, Martonfa, Nagypall, Pereked, Pécsvárad, Szellő, Szilágy, Zengővárkony) és
Mecseknádasd II. (Apátvarasd, Erdősmecske, Hidas, Lovászhetény, Mecseknádasd, Óbánya. Ófalu)
- étkeztetés – Pécsvárad, Apátvarasd, Lovászhetény, Martonfa, Zengővárkony
- időskorúak nappali ellátás (demens ellátással): (5 település) Pécsvárad, Apátvarasd, Lovászhetény, Martonfa,
Zengővárkony
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény Idősek Otthona
(Emelt szintű és általános ápoló gondozó otthoni elhelyezést biztosító bentlakásos szakosított ellátás, ezen belül
demens ellátás) az egész ország területe
Az intézmény feladatai:
> Az ellátási területen jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése, valamint tanácsadás biztosítása.
> Az alap- és szakosított ellátást nyújtó gondozási részlegek tevékenységének összehangolása.
> A tartós bentlakást biztosító Idősek Otthonában a szociálisan rászorult időskorúak részére - akiknek egészségi
állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel
- teljes körű ellátást biztosítása.
> Tanácsadás és szükség esetén közvetítés révén segítség
nyújtása más szakosított ellátást nyújtó szolgáltatási
fonnák igénybevételéhez.
> Segíti Pécsvárad városában az önsegítő és közösségi segítő csoportok szervezését és működését,
> Javaslatot tesz a szociális ellátások fejlesztésére, új ellátási formák bevezetésére, valamint új gondozási módszerek alkalmazására.
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Az egyes szervezeti egységek feladatai:
Szociális étkezés:
A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt - koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük,
hajléktalanságuk miatt,- önmaguknak, illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Ellátottak száma 2017.09.30 -án 49 fő.
Az étkezést munkanapokon - hétfőtől - péntekig – biztosítjuk.
Az étkeztetés módja:
- helyben fogyasztással: az intézmény ebédlőjében, hétköznap 12-13 óra között. Az étkezők számára biztosított a
evőeszköz, az étkészlet, a kézmosási lehetőség és a nemenként elkülönített illemhely.
- étel elvitelével 12-13 óra között a gondozási központ tá-

lalókonyhájából (ételhordót a szolgáltatást igénybe vevő
biztosítja)

- lakásra szállítással (a szolgáltatást igénybe vevőnek 2 db

névvel ellátott ételhordót kell biztosítania, és lehetővé kell
tennie az ebédszállító számára az ebéd átadását).
A kiszolgált étel további felhasználása, tárolása az
igénybe vevő felelőssége.

Házi segítségnyújtás:
Saját otthonukban az életvitelük fenntartásához szükséges
segítségnyújtás azoknak az időskorúaknak, akik önmagukat
egyedül ellátni nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. A
házi gondozó alapvető segítési, gondozási, ápolási feladatokat
lát el (meleg étel biztosítása, - bevásárlás, - testi, személyi higiéné biztosítása, öltöztetés, - ágyazás, takarítás, mosás, fűtés,
- orvoshoz kisérés, gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás, - hivatalos ügyek intézése, - külső kapcsolattartás segítése, - pszichés gondozás).
2017-től ellátási körzetünk növekedett, 2 település csatlakozott (Geresdlak és Apátvarasd).
Ellátottak száma: 2017.09.30-án: 82 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott napi 24 órás ellátás. Lényege: egy adó
- vevő rendszer, melynek egyik része egy kis készülék, melyet
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a gondozott a testén (nyakában vagy karján hord és szükség
esetén egy gombnyomással riasztja a folyamatos munkarendben ügyelő gondozási központot, ahol a riasztás ténye
számítógépes monitoron hang és fényjelzéssel megjelenik.)
Ez a gondozási forma biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén a készenléti gondozónő helyszínen történő gyors megjelenését és a probléma megoldása érdekében
szükséges azonnali intézkedés megtételét, ill. szükség esetén
további egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe
tartozó ellátás kezdeményezését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai központja és
egyik diszpécserközpontja Pécsvárad a másik diszpécserközpont (a domborzati viszonyok miatt) Mecseknádasd. A gondozók száma településenként 2 fő, akik készenléti ügyeletben
látják el a feladatot.
Ellátottak száma : 2017. 09. 30-án: 124 fő
Időskorúak nappali ellátása:
Az Idősek Klubja ellátja mindazokat az időseket, akik ,
életkörülményeik, életvitelük, valamint fizikai, mentális és
szellemi képességeik ezt az ellátási formát indokolják. A szolgáltatást igénybe veheti az a 18. életévét betöltött személy is
aki egészségi állapota miatt csak részben képes önálló életvitelre, és a szolgáltatás biztosításával életminősége jelentősen
javítható.
Megszervezzük a klubtagok részére az egészségügyi alapellátáshoz, valamint a szakellátáshoz való hozzájutást. Az
ellátottak háziorvosaival folyamatos kapcsolatot tartunk az
általuk felírt gyógyszert kiváltjuk és szükség szerint adagoljuk, valamint szakrendelésekre időpontot egyeztetünk. Szükség esetén kíséretet biztosítunk. Életvitelre és életvezetésre
vonatkozó tanácsokat adunk. A hivatalos ügyek intézéséhez
segítséget nyújtunk. Napi háromszori étkezésre, társas kapcsolatokra és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére
nyújtunk lehetőséget. A bejárók napközben együtt vannak a
bentlakó részleg lakóival, egy társalgóban tartózkodnak, közös szabadidős foglalkoztatáson vesznek részt.
Intézmény megközelítésének módja: az intézmény gépkocsijával vagy egyénileg.
Az önkormányzat által 2016-ban beadott TOP pályázat
a nappali ellátás fejlesztésére, érintette a szolgáltatás bővítését is, a létszámkereten belül. 2017.január 1-től elindítottuk
demens személyek nappali ellátását; az ellátási körzet kiterjesztésével 4 település csatlakozott, a működési engedélyt megkaptuk, a pályázat azonban első körben nem nyert. 2017-ben
a pályázatot az önkormányzat ismét benyújtotta, bízunk a
kedvező elbírálásban.
Ellátottak száma: 2017. 09. 30-án: 30 fő.
Idősek Otthona:
A bentlakásos intézmény azon szociálisan rászorult időskorúak, demens személyek részére biztosít
teljes körű ellátást, akiknek egészségi állapota rendszeres
gyógyintézeti kezelést nem igényel.

PVH_2017-04_december_Ok.indd 17

17

Ellátottak száma 2017. 09. 30-án : 31 fő
Várakozók száma 2017. 09. 30-án : 37 fő
A pécsváradi szociális ellátással kapcsolatos észrevételek:
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a rendszer és az eszközök elavultak, szükséges felújításuk vagy cseréjük, melynek költségét lehetőség szerint pályázati forrásból kellene
megvalósítani. Folyamatban van a készenléti szolgálat
átszervezése, a gyorsabb, pontosabb, szakszerűbb ellátás
biztosítása érdekében.
- idősek otthona: az intézményi felvételre várakozók számának alakulása:
2015.január l-jén: 17 fő
2015.szeptember 30-án: 23 fő
2016.szeptember 30-án: 30 fő
2017. szeptember 30-án: 37 fő
A felvételre várók száma folyamatosan emelkedik. Az igények kielégítéséhez, a várakozók számának csökkentéséhez
új férőhelyek létesítésére vagy az ellátási terület szűkítésére
lenne szükség. Új férőhelyeket csak pályázati forrásból lehetne megvalósítani, erre jelenleg nincsenek pályázati források.
Az ellátási körzet szűkítésével, esetleg későbbi pályázati lehetőségeknél kerülhetünk hátrányba.
Felújítás:
Az „A” épület felújítására az önkormányzat kétszer is pályázott, de sajnos nem nyert támogatást. Ebben az évben
sikerült 1 fürdőszobát felújítani, és a folyosók burkolatát
kicserélni, de az épület teljes felújítása szükséges.
Zengő apartmanház:
Az apartmanház lakói igénybe vehetik szociális ellátásainkat.
Jogszabályváltozás:
2017-évtől a házi segítségnyújtásban újabb módosítások történtek az elszámolásban és a normatíva igénylésnél is, újabb
adminisztrációs terhekkel.
A szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Pécsváradi Gondozási Központ
7720.Pécsvárad, Dózsa Gy.u.2/a
tel : 06/72 465-143
email: gondozasikozpont@pecsvarad.hu

Hujberné Pej Márta

Kedves Olvasó!
a Pécsváradi Gondozási Központ gondozottai és dolgozói nevében kívánok
Önnek és családjának békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és örömökben, sikerekben gazdag boldog új évet!
Hujberné Pej Márta intézményvezető
intézményvezető
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Generáció váltás
a Család és Közösség Alapítványnál
Ez év tavaszán úgy döntött a Család és Közösség Alapítvány kuratóriuma, hogy átadja a stafétabotot. Szerencsére
az ifjabb korosztály három aktív hölgy személyében vállalta, hogy tovább viszi azt a tevékenységet, amit az alapítók
1998-ban megfogalmaztak.
Visszatekintve az elmúlt évekre, örömmel gondolunk
arra a sok programra, vállalásra, amit tevékeny, településünket szerető társainkkal együtt végeztünk. A teljesség igénye nélkül emlékezzünk néhányra. A hőskorban a
családsegítést az Alapítvány végezte, majd kis szünet elteltével megújulva és számos programot megfogalmazva
pályázati összefogással, virágokat ültettünk, tereket szépí-

tettünk, adományokat gyűjtöttünk, ajándékoztunk minden Karácsonykor. Adományboltunk bevételéből klubot
és nyári táboroztatást támogattunk. Pályázati segítséggel
apartmanházat létesítettünk.
A kuratórium köszönetet mond mindazoknak, akik
önzetlenül, ötleteikkel, munkájukkal, adakozással lehetővé
tették, hogy az Alapítvány működhetett és a település javát
szolgálta.
Az új kuratóriumnak sok sikert, eredményes munkát kívánunk.
A leköszönő kuratórium nevében:
dr. Hutvágner Rozália

Új vezetőség a Család és Közösség
Alapítvány élén

A Család és Közösség Alapítvány 2017
tavaszán új vezetőséggel mutatkozhatott be. Az elnök, Balláné Milter Mária
már sokak számára ismerős lehet karitatív munkáját tekintve, hiszen 3 éve ő
vezeti Pécsváradon a Katolikus Karitász
csoportot. Számára meghatározó, hogy
szerényen és szeretetteljesen segítse a
testi, lelki, életviteli problémákkal küzdő embertársait. Marika mellett JózsaBeck Zsófia és jómagam - Fischer Dóri,
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a pécsváradi EGYMI pedagógusa - segítjük az Alapítvány munkáját. Zsófi,
akit a Szent István Patika vezetőjeként
ismerhetnek a helyiek, és háromgyermekes édesanya, aktívan dolgozik az
Alapítvány munkájában. Célunk, hogy
felismerve a bajbajutottak helyzetét,
adományok gyűjtésével és felajánlásokkal segítsük életüket. Szerencsésnek
érezhetjük magunkat, hiszen felajánlásokból sosincs hiány, ezt ezúton is

szeretnénk megköszönni. Fontos feladatunknak tartjuk még, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolatot tartva, felmérni azon
veszélyeztetett kiskorúakat, akiknek
segítséget tudunk nyújtani, akár különböző programokat felajánlva. Az elmúlt
időszakban az Adománybolt új helyre
költözött (Samu Géza Múzeum), az így
felszabaduló helyen a Fordan Mozgáskuckó is önálló helyen működhet. Az
Alapítvány részt vett a Városi Gyermeknapon, az Óvodai Gesztenyeszüreten, a Ruhabörzén. Szerveztünk kupakgyűjtést, és muffin sütést. Terveink
között szerepel, hogy a befolyt összegeket olyan programokra költsük, melyek
segítik a hátrányos helyzetbe kerülők
életét. Az elkövetkezendő időszakban –
december 17-én – az Adventi vásáron
is találkozhatnak velünk az érdeklődők,
illetve a Karácsonyi időszak közeledtével a rászoruló családok számára szervezünk gyűjtést, Mikulásgyár néven.
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A Pécsváradi Gondozási Központ hírei
Ősszel, az esős időjárás miatt sajnos kevés szabadtéri programot tudtunk szervezni. Elmaradt a tervezett Orfűi kirándulás,
viszont a Dombay-tónál egy szép napsütéses napon vidám délelőttöt töltöttünk el az idősekkel.

Születésnapokban és névnapokban viszont bővelkedett ez az
időszak. Két lakónk, Szabó Sándorné Mariska néni és Jagados
Gyuláné Gabi néni betöltötte 90. életévét. Mindkettejüket virággal és tortával leptünk meg, valamint a képviselőtestület tagjai
és a lakótársak is jókívánságaikkal köszöntötték őket. Legidősebb lakónk, Takács Gézáné Aranka néni októberben 96. születésnapját ünnepelte. Ezúton kívánunk nekik jó egészséget és
további nyugalmas éveket!
Október elején közösen imádkoztunk itthon maradt lakótársakért, betegekért a máriagyűdi misén. Idén is nagy létszámmal vettünk részt a városi Idősek Napján. Mind a bentlakóink,
házigondozottaink, mind a nappali ellátottaink lelkesen készül-

Havi könyvajánlat
„Hemingway a szűkszavú írás egyik legnagyobb mestere volt:
az általa jéghegy-elvként aposztrofált módszer híveként azt vallotta, az olvasót arra kell késztetni, hogy kutassa az értelmet a
sorok között, hiszen az is úgy bújik meg, mint a jéghegy vízfelszín alatti része.”Tarján M.Tamás fogalmaz így a XX. századi
írott sajtó és az Akiért a harang szól, no meg az Öreg halász…
és sok más nagyszerű mű szerzőjének írói stílusáról. Kinek viharos magánélete már saját korában is “hegyeket mozgatott”
.Heves vérmérsékletű, vívódó, mély érzésű, nem utolsó sorban
igen mutatós, szép férfi volt. Ezért talán az sem véletlen, hogy
életének részleteibe is női szerzők vezetik be az olvasót. Paula
McLaine és Naomi Wood is, illő intimitással és szakmai hozzáértéssel nyúl a témához.
Paula McLain: A párizsi feleség. Alexandra, 2012
Életrajzi hitelességet regényesen tálaló, sodró erejű művet
olvashatunk az író első feleségével, Elisabeth Hadley Richardsonnal megélt szenvedélyes szerelméről és házasságáról. Bete-

PVH_2017-04_december_Ok.indd 19

tek és kivétel nélkül nagyon jól érezték magukat ezen a színvonalas eseményen.

A következő hetekben fokozatosan készülünk a karácsonyra, az adventi ünnepkört igyekszünk ebben az évben is méltón
megszervezni. Advent első vasárnapján részt veszünk a város
által szervezett programokon. Izgalommal készülünk a fadíszítésre, melyre különleges, saját készítésű díszeket tervezünk a
délelőtti foglalkoztatás keretében. Az ünnep hangulatához mi is
hozzájárulunk házi készítésű süteménnyel.
A Karácsony előtti időszakban szeretettel várjuk a Pécsváradi EGYMI tanulóit, a városi zeneiskola növendékeit, valamint az
óvodásokat, hogy idén is megörvendeztessenek bennünket ünnepi
műsorukkal. A foglalkozásokon is arra törekszünk, hogy a mindennapi rohanást elfelejtve felkészítsük lelkünket erre a szép ünnepre.
Minden kedves érdeklődőt, hozzátartozót, ismerőst továbbra
is szeretettel várunk intézményünkben!
Pécsváradi Gondozási Központ
7720 Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 2/a.
72/465-143
int.vezető: Hujberné Pej Márta
Schiszlerné O. Rita
mentálhigiénés m.társ
kinthetünk a XX. század eleji Párizs művészvilágába, a kor élő
legendáinak Hamingwayhez fűződő kapcsolataiba. Szinte résztvevőivé válunk utazgatásaiknak, életstílusuk lendületének, szerelmük megkeseredésének és válásuknak.
Naomi Wood: Mrs. Hamingway. Alexanda, 2014
A másik szerző műve Hedley, Paulin, Martha és Mary,- a négy
Hamingway feleség - életét mutatja be.” Mind a négyen tudták,
milyen generációjuk leghíresebb, legvonzóbb íróját szeretni, és
általa szeretve lenni. Mindannyian azt gondolták, hogy szerelmük örökké tart majd, és mindannyian tévedtek: egyikük sem
volt képes megtartani őt.” Ebben a kötetben feltárulnak a drámai
szerelmi háromszögek, melyek tönkretették az író házasságait.
Ezeket a műveket egymást követő sorrendben olvasva, az
életpálya, nők szemüvegén át nézve áll az olvasó előtt. Segítségükkel egy olyan férfiideál rajzolódik ki, akinek vonzereje minden korban töretlen maradt. A női karakterek, akik kísérőivé
szegődtek, napjainkban is léteznek. S, hogy vannak-e korunkban” hamingwayk “…? Aki rászánja magát a könyvek elolvasására, közelebb jut a válaszhoz.
Moring Márta
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Idősek Napja
Ismét zsúfolásig megtelt a pécsváradi művelődési központ nagyterme, ahol november 12-én az Idősek Napját tartottak.
Ritka az olyan település, ahol ilyen régóta ápolják ezt a szép hagyományt, hogy
minden ősszel, egy vasárnap délután ünnepségre hívják a szépkorúakat.
Pécsváradon első ízben 1964-ben, a helyi Vöröskereszt kezdeményezésére rendeztek Idősek Napját. Később a szervezéshez kapcsolódott a községi tanács, majd
az önkormányzatok. Míg korábban a 60
éven felüliek, pár éve már „csak” a 65 éven
felüliek kapnak meghívást az eseményre.
Köztudott, hogy öregedő társadalomban élünk, egyre több a magas kort elérő
időskorú embertársunk. Így van ez Pécsváradon is. Idén 810 névre szóló meghívót
kézbesítettek az önkéntesek.
Zádori János polgármester úr köszöntő szavai után városunk legifjabbjai, az
óvodások adtak kedves műsort a megje-

lent vendégeknek. Ezúton is köszönjük
a Hétszínvirág- és a Mackó- csoportban
szereplő gyerekeknek, valamint az őket
felkészítő óvónéniknek és dadusoknak,
hogy eljöttek és műsorukkal örömet szereztek az időseknek.
A kicsik után az idősebbek is színpadra léptek. Először Kocsis-Kordély Mária
erre az alkalomra írt saját versét szavalata
el. Majd a pécsváradi Nyugdíjas Egyesület férfikórusa, Kreszits Margit karnagy
vezetésével és Papp Gyuláné zongora kíséretével bordalokkal, nótákkal alapozta
meg a délután hangulatát.
Ezt követően emléklappal és virággal
köszöntötték a legidősebbeket.
31 fő töltötte be 90. életévét. Városunk legidősebb polgára Lerch Károlyné, Fenyvesi Anna, aki márciusban töltötte be 100. életévét.
A jubiláló házaspárok közül is sokan
eljöttek az ünnepségre. Kilenc pár tartotta idén az Aranylakodalmát, Baumann
József és Götzer Anna 60. azaz Gyémánt
lakodalmát, Turbuk Szilveszter és Földes

Mária 65. éve házasok, vagyis Vaslakodalmat ünnepeltek.
Jelen volt az ünnepségen Komári József és Tanó Rozália, akik 67 évvel ezelőtt
kötötték össze életüket.
Pécsváradon legrégebb óta házasságban élő pár Albert András és Bazsó Erzsébet, akik 1944-ben, 73 évvel ezelőtt
esküdtek örök hűséget egymásnak.
Polgármester úr és városunk alpolgármestere Gászné Bősz Bernadett adta át az
emléklapokat és a virágot a jubilálóknak
valamint annak a 8 házaspárnak, akik
több mint 60 éve élnek együtt.
Valamennyi ünnepeltnek szívből gratulálunk, sok boldogságot, jó egészséget
kívánunk.
Városunk Önkormányzatának támogatásával süteménnyel és üdítővel vendégelték meg a szépkorúakat.
Köszönjük az Ifjúsági Önkormányzat
tagjainak a terem berendezéséhez, terítéshez és felszolgáláshoz nyújtott segítségét.
Kárpátiné Kovács Zita
(fotó: Kárpáti András)

Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete – Pécsvárad

Ősszel is aktívak voltak a pécsváradi nyugdíjasklub csoportjai
és tagjai.
Férfikórusunk a Zene Világnapján október 1-én a pécsváradi
művelődési házban szerepelt a zeneiskolás gyerekekkel. Szép
élmény volt látni több generáció közös zenélését és éneklését.
A kórus Pécsváradon a városi Idősek Napján is nagy sikerrel
szerepelt. Felléptek Zengővárkonyban, a „Sütt gesztinyés” ünnepen, valamint Pécsváradon a Fogyatékkal élők Világnapja
alkalmából rendezett találkozón és Nagyatádon a Szépkorúak
Művészeti Fesztiválján is. utóbbi rendezvényeken az egyesület
hagyományőrző Asszony-tánccsoportja is jó hangulatú, nagy
közönségsikert arató műsort adott. A Solár Fesztiválon Fischer
Józsefné szólóénekkel, Bárdos Sándor versmondással szerepelt.
Klubunk két versmondója (Kocsis Mária és Bárdos Sándor)
novemberben részt vesz a Budapesten megrendezésre kerülő
országos vers- és prózamondó versenyen.
Nagyon hasznos ismereteket és információkat szerezhettek a
nyugdíjasok október 13-án a pécsváradi várban megtartott „A
pénz értéke „ c. konferencián, ahová a megye több településéről
érkeztek érdeklődő szép-korúak.
Egészség megőrzésük érdekében prevenciós hallás vizsgálaton vettek részt tagjaink és folytatódik a senior-torna is. Hetente egy alkalommal az új „Mozgás kuckóban” tornáznak az
asszonyok.
Mindig nagy sikere van a színházlátogatásoknak, így volt ez
októberben is, amikor a Pécsi Nemzeti Színházban a Játszd újra
Sam! c. előadáson tapsolhattunk.
Novemberi kiránduló-kedden Pécsen a Püspöki Palotát néztük meg idegenvezető kíséretével, majd lesétáltunk a Jókai téri
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Zarándok Galériába, ahol Szabó László pécsváradi alkotó szobraiban gyönyörködtünk.
Decemberben készülünk a karácsonyra. 12 –i klubnapunkon vacsorával egybekötött Karácsonyváró ünnepséget tartunk.
Hétvégeken részt veszünk a városi adventi készülődéseken és
ünnepségeken.
9-én Budapestre utazunk, mert a kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Nyugdíjas Expó-t idén sem hagyhatjuk ki.
Tervezgetjük a 2018-as esztendőt:
Januári klubnapunkon tartjuk éves Közgyűlésünket, melyen
beszámoló hangzik el az elmúlt év programjairól és költségvetéséről, valamint közösen összeállítjuk a 2018-as év programjait.
Január 21-én a Pécsi Nemzeti Színházban a Muzsika hangja előadást nézzük meg.
Februárban FARSANGOLUNK.
Márciusban, Nőnap alkalmából férfitársaink köszöntik a
hölgyeket, majd a hónap végén 24-én jubileumot ünnepelünk:
25 éves a pécsváradi Nyugdíjasklub.
Beszámoló a következő Hírmondóban. Kárpátiné Kovács Zita
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Felvidéki emlékszoba nyílt Pécsváradon

70 évvel ezelőtt (1947. május 5 - 1948. december 17.
között) mintegy 15 felvidéki településről 60 család telepedett le Pécsváradon, köztük Kovács Károly asztalosmester családja is. Az ő leszármazottai - akik megőrizték
a bútorokat, tárgyi eszközöket, iratokat - alakítottak ki
nagy lelkesedéssel, és odaadással felvidéki emlékszobát
egykori lakóházukban. Mindez persze sokkal több egy
iparos család életének bemutatásától, hiszen a magyar
társadalom meghatározó időszakait élhetjük át általa.
A magán kezdeményezéshez szinte azonnal együttműködő partnerként társult Pécsvárad Város Önkormányzata, a Pécsváradi Várbaráti Kör, a Nyugdíjasok Körzeti
Egyesülete és a Felvidékiek Klubja. Pécsvárad közösségei
ezúttal is, mint a történelem során többször, példás ös�szefogással tudnak értéket közvetíteni, fenntartani.
Az itt élők minden évben megrendezik a „Felvidékiek
Napját” és koszorúkkal emlékeznek az 2008-ban felállított emlékkőnél. Szintén az itt élők összefogását, békés
együttélését jelképezi az is, hogy a felvidéki emlékkő
mellett található a németség, a zsidóság és a kommunizmus áldozatainak emlékhelye is.
Az idei évben, a felvidékiek kitelepítésének 70. évfordulóját még emlékezetesebbé tettük azzal, hogy emlékszobát is felavattunk. Az emlékszoba ugyanakkor újabb
mérföldkő a település helytörténetének feltárásában, a
családtörténetek, életsorsok jobb megismerésében. A
helyi, nemzeti emlékek, megőrzésében, megélésében,
ezáltal pedig a nemzetegység erősítésében.
Kárpátiné Kovács Zita

Felvidéki leszármazottként kezdte évtizedekkel ezelőtt családja emléktárgyait összegyűjteni Kárpátiné
Kovács Zita. A gyűjtés eredményeként nyíló emlékszoba
tulajdonosa, a gyűjtemény gondozójának személyes, családi visszaemlékezése sokaknak csalt könnyet a szemébe.
Az ünnepségen Lezsák Sándor mellett megtisztelte
jelenlétével Dr. Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Dr. Emődy Balázs, a
BMKH Pécsváradi Járási Hivatalának vezetője, Huszár
László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet vezetője,
Kárpáti Árpád, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója
és Dr. Bokor Béla, a Határokon túli Magyarságért Alapítvány kuratóriumi elnöke is.
A résztvevők az ünnepség után a megemlékezés koszorúit helyezték el a művelődési központ előtti téren felállított emlékköveknél, majd Lezsák Sándor megnyitotta
és a jelenlevők megtekinthették az emlékszobát.
*
Lezsák Sándor, már délben megérkezett Pécsváradra, ahol
megtekintette a várat, tájékozódott a tervezett fejlesztésekről, beruházásokról és az értéktárról. Az alelnököt az
útra elkísérte felesége is, akinek a helyi nyugdíjas tánccsoport néhány tagja személyes ismerőse, mivel nyáron
a Lakiteleki Népfőiskola Néptánctáborában vettek részt.
A táncos asszonyok meglepetésül helyi néptáncot mutattak be pompás zengővárkonyi viseletben majd vezetőjük
Dolha Boldizsárné, Erzsike virágcsokorral köszöntötte Lezsákné Sütő Gabriellát. (Kárpátiné Kovács Zita, a
Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete elnöke is egyben. )

*
A felvidéki kitelepítések 70. évfordulója előtt tisztelgő
rendezvény zajlott szeptember 5-én Pécsváradon. A Fülep Lajos Művelődési Központ színháztermében Zádori
János polgármester köszöntője után Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke mondott megemlékező beszédet.

Kép és szöveg: Bognár Gyöngyvér
*
A felvidéki emlékszoba a +36 30/39 00 105-ös
telefonszámon történő előzetes bejelentkezés
alapján látogatható. További információ:
www.facebook.com/felvidekiemlekszoba
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Icitizen ifjúsági csere Pécsváradon
Rendszeresen van lehetősége a pécsváradi fiataloknak nemzetközi programokon részt venni, de ezek többnyire más országokban kerülnek megrendezésre. Hosszú évek pályázása után először sikerült házigazdának lennünk. A november 3.
és 8. között megrendezett programról, melyen horvát, bolgár, litván, török, olasz és pécsváradi fiatalok vettek részt, a vendégeinket kértük meg, hogy írjanak élménybeszámolót így az alábbiakban Oscar és Patricia sorait olvashatják. (A projekt
nyelve az angol volt, a résztvevők cikke után olvasható a magyar fordítás. Szerk. megjegyz.)
spread this peaceful message to others, and this project is one of the tools
that we have to do it.
Oscar Boldrini - Italian Participant
*

I would like to start this little document saying thank you to Miklós and
to the Hungarian team that made possible this incredible experience.
During the days spent in Pécsvárad
I had the opportunity to discover a little bit more about myself and to share
a lot of experiences with the amazing
friends I met during this youth exchange. Being active part of the project, participating to the sessions dedicated to the main topic of this days has
been the key to discover new things on
citizenship and how is the situation in
other countries, in relation to internet
governance, growing up my relational
and practical skills.
We started with very cool icebreakers activities and team building games,
that allowed us to create a great group
connection. From that point over,
by means of Non Formal Education
methodologies we started to touch the
contents of the project! I really loved
the sessions related to hate speech and
cyberbullying, that is one of the ‘new’
problems affecting our society. I also
really enjoyed the session dedicated to
the internet governance in our countries in which I had the opportunity to
discover many many things on what is
going on in Europe on that topic.
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During the project we had also the
opportunity to discover different cultures. I’m not only speaking about the
intercultural evening in which we had
the opportunity to know the peculiarities of other countries and taste delicious food, I’m also talking about the
everyday mind connection that we as
a whole group created, that allowed me
to personally grow up.
During an experience like this one,
you really discover how important is
to share your opinion among others
and how important is to listen each
other. No matter if you have a total
different background or a total different opinion on something, if you
have the will to debate constructively
you are getting the point and, more
in general, you are contributing for a
better society. The curious point of all
this stuff, is that you you are having
a lot of fun and if you don’t do a step
back and reflect a moment on it, you
could not realize it!
Each single participant gave me
something that, I’m sure, will be very
useful in the future for my life. If I
had to describe this youth exchange
with a word I would probably say
“Hope”, because we as new generation of young people have the duty to

Először is meg szeretném megköszönni Miklósnak és a Magyar csapatnak,
hogy ezt a programot és ezt az élményt
létrehozták.
Pécsváradon töltött napok alkalmával lehetőségem nyílt felfedezni egy
kicsit többet magamról, és sok tapasztalatot megosztani azokkal a csodálatos barátokkal, akikkel találkoztam
ezen ifjúsági csere során. A projekt
aktív résztvevőjeként a fő témakörben
tartott üléseken való részvétel kulcsfontosságú volt az új álláspontok felfedezéséhez az állampolgársággal kapcsolatban, és hogy milyen mértékben
eltérő a helyzet a többi országban az
internet adta lehetőségekkel kapcsolatban, fejlesztve az elméleti és gyakorlati készségeimet.
Kezdésnek pár jégtörő- és csapatépítő játékban vehettünk részt, amelyek lehetővé tették számunkra, hogy
kiváló kapcsolatot alakítsunk ki. Ettől
a ponttól kezdve a nem formális oktatási módszerek segítségével elkezdtük
a projekt tartalmát boncolgatni! Nagyon szerettem a gyűlöletkeltéssel és a
számítógépes zaklatással kapcsolatos
üléseket, ez az egyik “új” probléma a
társadalomra nézve. Nagyon élveztem
azt az ülést, amelyet az internetes kormányzásnak szenteltünk országainkban, ahol lehetőségem nyílt arra, hogy
sok mindent megtudhassak arról, hogy
mi folyik Európában ebben a témában.
A projekt során lehetőségünk volt
különböző kultúrák felfedezésére is.
Nem csak az interkulturális estről
beszélek, amelyben alkalmunk volt
megismerni más országok sajátossá-
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gait, ízletes ételeiket megkóstolhattuk,
hanem a mindennapi kapcsolatokról
is beszélek, amelyet egész csoporttal
együtt ápoltunk. Ezáltal a személyiségem is fejlődött.
Egy ilyen tapasztalat során tényleg
felfedezheted, mennyire fontos megosztani véleményedet másokkal és mennyire fontos meghallgatni egymást. Nem
számít, ha egy teljesen más hátteret vagy
egy teljesen eltérő véleményt találsz valami iránt, ha konstruktív módon megvitathatod a szándékodat, egyre jobban
megérted, és általában egy jobb társadalomhoz vezető utat építhetsz. Az érdekessége az, hogy végig remekül szórakozol, de ha nem teszed meg a lépést,
hogy megállj egy pillanatra értékelni,
akkor nem is veheted észre!
Mindegyik résztvevő adott nekem
valamit, amiben biztos vagyok, hogy
hasznos lesz a jövőben az életemben.
Ha ezt az ifjúsági cserét egy szóval kellene leírnom, valószínűleg azt mondanám, hogy “Remény”, mert mi, a
fiatalok új generációjának kötelessége,
hogy ezt az üzenetet másoknak eljuttassa. Ez a projekt is egy olyan eszköz,
amellyel mindez lehetséges.
Oscar Boldrini – olasz résztvevő
*
Last week I had the opportunity to
participate in my first youth exchange
program which was held in delightful
city of Pécsvárad. The aim of the project, that involved thirty participants
from Lithuania,Italy,Hungary,Turkey,
Bulgaria and Croatia, was to spread
awareness of internet’s advantages and
disadvantages.

and conditions of some websites and
thus improved our internet knowledge. Finally, on our last day, we got
the chance to summarize the things
we’ve learned by writing reports, suggesting solutions on how to improve
internet, making info graphs and
memes.
On the other hand,project was focused
on intercultural learning and gaining
tolerance towards other cultures.Without hesitation I can say that those were
one of the most enjoyable days of my
life. Of course, it wouldn’t be possible
without our all-time cheerful organizer Miklos and smart and generous facilitator Barnabas. Not only that I’ve
learned about others but also about
myself.
Everyday brought some new challenges and experiences for life. In the first
two days I’ve gained huge amount of
self-esteem while playing all sorts of
team building games. It was astonishing to see how these simple and witty
games loosened up every single individual. As the days went by, it was obvious that everyone felt comfortable
and relaxed.
To add up, this was the perfect opportunity to present my country to the
ones that haven’t heard about it. As
much as lots of participants visited our
country we’ve gave our best to incorporate well known facts with new
ones. Not only did we represent it at
intercultural evening but also from
day-to-day. I’ve got the chance to try
spicy Hungarian cuisine as well as
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their traditional drinks.
I’m very pleased to say that complete
strangers became one of my best
friends and thought me how to love
and appreciate this life as an living human being. Of course that some of us
had disagreements and some of them
will stay just acquaintances but among
all it’s something unexceptional and
inescapable. But all in all, this event
was a tremendous success from my
point of view.
At the end I’m asking you, what’s your
next step? Whatever you decide don’t
stop seeking for unknown and building yourself in order to comprehend
others.
Patricia Čorić
Croatian participant
*
A múlt héten lehetőségem nyílt arra,
hogy részt vegyek az első ifjúsági csereprogramomon, amelyet Pécsvárad
gyönyörű városában tartottak. A projekt célja, amely Litvánia, Olaszország,
Magyarország, Törökország, Bulgária
és Horvátország harminc résztvevőjéből állt, az internet előnyeinek és hátrányainak ismertté tétele volt.
Hat nap alatt, november 3-tól november 8-ig, nagyon elfoglalt ütemezésnek
köszönhetően mindenféle dolgot meg
tudtunk tanulni. Az ifjúsági cserét
iCitizen-nek hívták, és célja, hogy érzékenyítse a fiatalokat, hogy jobban
tudatában legyenek az internetnek, és

During six days,from 3rd untill 8th
November, of very busy schedule
we’ve got the chance to learn all sorts
of things. The youth exchange is called
iCitizen and it’s aim is to alleviate
young people to become more aware
of the internet and show them how an
internet citizen looks like. Through
many work shops we’ve tackled this
topic and learned in non-formal way.
We’ve had interesting discussions
about hate speech, cyberbullying and
internet government, but also have
done researches about privacy terms
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tapasztalatokat hozott. Az első két
napban hatalmas önbecsülést szereztem, miközben különböző típusú csapatépítő játékokat játszottam. Csodálatos volt látni, hogy ezek az egyszerű és
szellemes játékok felszabadították
minden egyes egyént. Ahogy teltek a
napok, nyilvánvaló volt, hogy mindenki kényelmesen és nyugodtan érezte
magát.

megmutassa nekik, hogy az internetes
állampolgár hogyan néz ki. Sok munkaterületen keresztül foglalkoztam ezzel a témával és nem formális módon
tanultam. Érdekes vitákat folytattunk a
gyűlöletbeszédről, a számítógépes zaklatásról és az internetes kormányzásról, de kutatásokat végeztünk egyes
webhelyek adatvédelmi feltételeiről és
javították internetes ismereteinket.
Végül, az utolsó napunkon, megkaptuk az esélyt arra, hogy összefoglaljuk
a dolgokat, amit megtudtunk jelentések készítésével, javaslatokat tettünk
arra, hogyan lehetne az internetet javí-

tani, az információs grafikonokat és
mémeket készítettünk.
Másrészt a projekt az interkulturális
tanulásra és a más kultúrák iránti toleranciára tett szert. Nyugtalanság nélkül elmondhatom, hogy ezek voltak az
életem egyik élvezetesebb napjai. Természetesen ez nem lenne lehetséges
anélkül, hogy minden idők legvidámabb rendezője, Miklós és okos és
nagylelkű Barnabás segítője ne hozta
volna létre. Nem csak másokról tanultam, hanem magamról is.
A mindennapi élet új kihívásokat és

Összefoglalva, ez volt a tökéletes lehetőség arra, hogy hazámat bemutassam
azoknak, akik még nem hallottak róla.
Annak ellenére, hogy számos résztvevő járt már az országunkban, mindent
megtettünk annak érdekében, hogy jól
ismert tényeket mutassunk fel azoknak, akik még nem jártak hazánkban.
Nem csak az interkulturális estén, hanem napról napra is képviseltük hovatartozásunkat. Megkóstolhattam a fűszeres magyar ételeket, valamint a
hagyományos italokat.
Végül megkérdezem, mi a következő
lépés? Bármerre is visz az élet, ne
hagyd abba az ismeretlen kutatását és
építsétek magatokat mások megértésére.
Patricia Čorić
horvát résztvevő

A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat hírei
Szeptemberben két hétvégén, két országos programon is részt vettek a
pécsváradi fiatalok. Az alábbiakban
Hevesi Bianka és Kovács Bálint élménybeszámolót olvashatják.
Szeptember 21. és 24. között részt vehettem a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szabadegyetemén, melyet Zánkán rendeztek meg. Pécsváradról a Fiatalok a
Részvételért Egyesület képviseletében
érkeztünk, jelen volt Benkő Alexandra, Jéhn Márk és László Miklós. Rajtunk kívül több ifjúsággal foglalkozó
civil szervezet is részt vett a programon, akik az ország különböző pontjairól érkeztek a Szabadegyetemre.
Többen ismeretlenek voltunk egymás
számára, így a szervezők igyekeztek
ismerkedős játékokkal-programokkal
feldobni ezt a néhány napot az előadá-
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sok mellett. A résztvevők négy szekcióban dolgoztak: emberi jogi, oktatási,
nemzetközi és ifjúságügyi szekciók közül választhattak a szervezetek képviselői. Jómagam az ifjúságügyi szekción
vettem részt. Ezen belül meghallgattuk
a Szakma az Ifjúságért Akadémia képviselőit, akik elmondták, hogy az Akadémia, melynek idén Pécsvárad adott
otthont, az idei évben a fiatalok foglalkoztatása, az ifjúsági munkanélküliség, az elvándorlás, valamint a NEET
(Not in Education, Employment, or
Training) fiatalok kérdésére fókuszált.
A szekció azt kívánta megvizsgálni,
hogy a mindennapi munkában milyen
módszerekkel lehetséges segíteni ezeken a fiatalokon. Az estig tartó programokat követően jutott idő lazításra
is, amit hangos zenével és bulizással
kötöttünk össze. A szabadegyetem be-

fejeztével új ismeretekkel, tudással és
hasznos információkkal tértem haza.
Hevesi Bianka
*
Szeptember 29. és Október 1. között
került sor a „RetrOrszágos” találkozó megrendezésére Levélen. A rendhagyó találkozó a Levélen működő
Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat
25. születésnapja alkalmából került
sor. Szombaton éjjel 2 körül érkeztünk
meg a településre, ahol a helyiek már
tárt karokkal vártak minket. A regisztráció után kb. 3-kor elmentünk
aludni. Az iskola tornatermében aludtunk matracokon majdnem 50-en,
amiről nem gondoltuk volna előtte,
hogy ilyen jó buli lesz, és valószínűleg azt sem, hogy 3-4 óra alvással is
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másnap a toppon leszünk. Szombaton
délelőtt többek között szó esett a Levéli GYÖK- és a többi magyarországi
települési ifjúsági önkormányzat életéről. Délután vegyes csapatokat alkotva
egy kreatív vetélkedőn versenyeztünk
egymással. Este a finom vacsorát követően ünnepeltünk a Levéli Gyök 25.
születésnapját. Vasárnap reggel a helyi
kultúrházban folytattuk a programot,
amely különböző beszélgetésekből állt
az ifjúsági szervezetek kapcsán. A hétvégén mindenki nagyon jól érezte magát és nagyon sok embert ismertünk
meg. Emellett sok dolgot tanultunk a
fiatalok ügyeiről, lehetőségeiről, és az
ifjúsági önkormányzatokról. Reméljük, hogy a későbbiekben is megragadhatjuk az ilyen lehetőségeket.
Kovács Bálint

Programsoroló
2017. december-2018. február
December 2.			
December 3.			
December 5.			
December 6.			
December 10.			
December 12.			
December 15.			
December 15.			
December 16.			
December 17.			
December 20.			
December 21.			
December 23.			
December 31.			

Kulturális fesztivál a fogyatékkal élők világnapja alkalmából
Advent a Szentháromság téren
Mozgáskorlátozottak klubnap
Mikulás program a Szentháromság téren
Advent a Szentháromság téren
Nyugdíjasok Egyesülete klubnap
Általános iskola Karácsonyi vására
II. Béla Középiskola Szalagavató ünnepsége
Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület karácsonyi műsora
Advent a Szentháromság téren
Zeneiskola karácsonyi műsora
Általános iskola karácsonyi műsora
Advent a Szentháromság téren
PIFÖ Szilveszter a Star Boys Banddel

Január 7.			
Big Band újévi koncert
Január 13.			Svábbál
Január 22.			
Magyar Kultúra Napja
Február 2.			
Február 9.			
Február 17.			
Február 20.			
Február 24.			
Február 25.			

PVH_2017-04_december_Ok.indd 25

Általános iskola felső tagozatos farsangja
Általános iskola alsó tagozatos farsangja
Szülők Nevelők bálja
Várbaráti Kör közgyűlése
Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület farsangja
Kommunizmus áldozatainak emlékkő avatása
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A Pécsváradi Várbaráti Kör programjai és tervei
Nyári programjaink után folytattuk éves munkatervünk megvalósítását. A szeptember 19-re meghirdetett „Mindennapi függéseink”-ről dr. Trábert Attila olyan szuggesztív, érdekfeszítő
előadást tartott, hogy sokan kérték a folytatást, illetve a téma
részletes kibontását több előadásban. Ennek lehetőségét még
vizsgálja az egyesület vezetősége.
Sajnos – több nem várt esemény miatt – a Hajdúságba hirdetett három napos kirándulás nem jött létre, ezért 2018 tavaszára
átütemeztük.
Szeptember 30-án Zengővárkonyba invitáltuk a tagokat,
Rockenbauer Pál sírjához, halálának 30 éves évfordulója alkalmából. A kislétszámú, ám annál lelkesebb csapat Boris Sándor
vezetésével a szelídgesztenyés ritkán látott kincseivel találkozhatott. A gyönyörű idő, az erdő őszi gazdagsága felejthetetlen
élményekkel gazdagította a jelenlevőket.
Az helyi értékek elkötelezett ápolójaként az egyesület több évtizedes hagyománya a halottak Napi gyertyagyújtás az I. és II. Világháborús emlékműveknél. Az 1956-os pécsváradi események
tiszteletére a tavalyi évben emléktáblát avattunk az önkormányzattal együttműködve. Az elmúlt év sikerén felbuzdulva született
döntés alapján november 14-re idén is fáklyás felvonulásra hívtuk a lakosokat. A mintegy 100 fő a református templomtól vonult le a Szentháromság térre, ahol Papp Gyula, a II. Béla Középiskola nyugalmazott igazgatójának beszéde után szervezetünk
képviselői is megkoszorúzták Málics Ottó emléktábláját.
November 18-án a Pécsi Kerékpáros Klub szervezéséhez csatlakoztunk – és egykori tagunk, Dr. Novotny Iván emlékének adózva
– részt vettünk a Skóciai Szent Margit túrán. A Mecseknádasról

induló kiránduláson a Réka várat és völgyet érintve kb. 16 km
megtétele után érkeztünk Pécsváradra.
Lapzárta után lesz Dr. Aknai Tamás előadása, „Keresztek és
piéták” címmel, melyről a következő Hírmondóban tudósítunk.
Már tervezzük az Óévbúcsúztató Zengő túrát, melynek felhívását itt az oldalon olvashatják.
Ezúton is jelezzük, hogy 2018-as közgyűlésünket február 20án, kedden tarjuk, a részleteket és pontos időpontot meghívóban, plakátokon, honlapunkon és facebook oldalunkon később
közöljük.
Ezúton is kívánunk minden kedves tagtársunknak és pártolónknak áldott, békés ünnepeket és Boldog Új Évet.
Bognár Gyöngyvér
(fotó: Kótsch Petra)

A Pécsváradi Várbaráti Kör hagyomány Óév-búcsúztató

Zengő Túrát szervez,
melyre szeretettel vár minden érdeklődőt.

Ideje: 2017. december 30. szombat
Helye: Pécsvárad, Kossuth tér
Gyülekező: 9.45 óra Indulás: 10.00 óra
12 órakor a Zengő csúcsán Dr. Bíró Ferenc, a PVBK elnöke köszöntője
visszaút: fakultatív
A túra tiszteletére jelvényt csináltatunk, melyet a túrát teljesítők
a Zengő csúcsán vásárolhatnak meg 11.30-12.30 között illetve
december 18-tól a művelődési központban irodai időben.
Ára: Várbaráti Kör tagoknak 100Ft/db, nem kör tagoknak 250Ft/db.
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 12-16 óra között: Babgulyás;
rétes: 1.200,-Ft/fő ; Jelentkezni lehet várban illetve a művelődési központban a menü árának
befizetésével, 2017. december 29-én 10 óráig.
További információ: 72-465-123 vagy muvhaz@pecsvarad.hu
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Szeretettel várunk és hívunk minden pécsváradit megújult Pécsváradi Advent rendezvénysorozatunkra a Szentháromság térre
Minden alkalommal más-és más segít hangolódni az ünnepre
December 3. Óvodásaink és Tóth Gabiék (szaxofon)
December 10. Apaceller Péterék és az általános iskolások
December 17. Pécsváradi Női Kamarakórus
December 23. Kovács Evelin és barátai
A házak 15 órától nyitva állnak, lehet enni-inni, egy kicsit vásárolni, zenét hallgatni, és legfőképpen meghitten, barátságban,
örömben együtt lenni. A programok 16 órakor a műsorokkal
kezdődnek, ezután addig lehetünk ott, ameddig jólesik.
Aki úgy érzi, szeretne hozzájárulni kezdeményezésünk
sikeréhez, várjuk sütemény felajánlását. Ezeket a süteményeket
minden hétvégén „áruba bocsájtjuk”, és a befolyt felajánlásokból a 2018-as pécsváradi gyermeknapot fogjuk támogatni.
A dekorációs céllal elhelyezett fenyőket civil szervezetek, cégek, magánszemélyek díszítik fel, és 23-án este, akiknek nincsen
lehetőségük saját fát venni, (izzók nélkül) hazavihetik.
A Mindenki Karácsonyfájára is hozhatnak a látogatók december 3-án díszeket, így lesz belőle valóban „Mindenki fája”.
Kérésünk csupán annyi, hogy arany, vagy bronz színű legyen,
hiszen csodaszép, két méter átmérőjű adventi koszorúnk is ebben a színben fog pompázni.

III. Magyar Értékek Napja
2017. szeptember 9-én, Budapesten, a Szent István Bazilika előtti
téren rendezték meg a Magyar Értékek Napját. A rendezvényen
hazánk 19 megyéje és 6 határon túli régió részvételével mutatták
meg nemzeti kultúránk legféltettebb kincseit, hagyományainkat,
a térség népzenei örökségét és tárgykultúráját. A helyszínen értéktár-kiállítások, viseletbemutatók, népi mesterségekhez kötődő
kézműves foglalkozások várták a látogatókat, a színpadon pedig
kiemelkedő eredményt elért hazai és határon túli amatőr művészeti csoportok mutatkoztak be.
Baranya megyét a Pécsváradi Zeneiskola Rézfúvós Triója képviselte, akik kortárs magyar zeneszerzők műveiből állítottak ös�sze egy válogatást. Felkészítő tanáruk Wagner József.

Idén a Télapó is a térre fog érkezni, csilingelő Mikulás-„szánnal”, és segítői közreműködésével minden gyermek megkaphatja az ajándékcsomagjait.
Ennek időpontja december 6. szerda 18 óra, de már 17 órától
együtt várjuk a Mikulást.
(Kedves Szülök, Nagyszülök, Rokonok, barátok! Névvel ellátva, a művelődési házban, legkésőbb aznap 12 óráig leadhatják,
amit szeretnének a Télapóra bízni)
Várjuk december 17-én 14 órától Szeretet-vendégségünkre
azokat az idös, és egyedülálló pécsváradiakat, akik egyébként
magányosan töltenék az ünnepet, vagy nincs lehetőségük máshova eljutni. Helyszín: várhatóan az általános iskola.
23-án pedig, Adventünk zárásaként szeretettel várunk mindenkit egy tányér halászlére a téren.
(Séfünk Zádori János polgármester úr lesz)
Kérdés esetén keressék a főszervezöt, Andrics Alizt. (facebookon,
e-mailben: andrics.aliz@gmail.com, telefonon: +36703725747)
Készüljünk, hangolódjunk együtt legszebb ünnepünkre, a karácsonyra
Pécsvárad Város Önkormányzata
Hónapról hónapra jelennek meg hírek fúvós sikerekről, s
közöttük is „visszatérő vendég” Horváth Pál. Ezúttal egy
többfordulós országos versenyen ért el remek eredményt.
Gratulálunk neki és felkészítő tanárának is!
XIV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny
2017. november 16-19. között rendezték meg Zalaegerszegen a XIV. Országos Lubik Imre Zeneiskolai
Trombitaversenyt. A versenyen háromfős szakmai zsűri
előtt kellett egy kötelező és egy szabadon választott művet
előadni. Az országos verseny döntőjében a második korcsoportban 28 versenyző közül Horváth Pál kiváló produkciójával II. helyezést ért el. Felkészítő tanára Wagner
József, zongorán kísért Timkó János Pál.
Brandt Ildikó fotóján: Wagner József, Horváth Pál és
Timkó János Pál.

A Pécsváradi Rézfúvós Trió tagjai: Horváth Roland trombita, Zsifkó István
tenorkürt és Horváth Pál trombita. Fotó: Barndt Ildikó
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S P O R T H Í R

Családi Kerékpártúra és Verseny

7. alkalommal hívta a Pécsváradi Spartacus SE tömegsport
szakosztálya a kerékpár kedvelőit szeptember utolsó vasárnapján túrára. A vállalkozó kedvűek verseny keretében tehették meg Pusztabányáig a mintegy 10 km-es távot, de ha
valakit nem a kihívás, hanem a táj szépsége vagy a társaság
vonzotta, az is csatlakozhatott. Az időjárás is kegyes volt, a
korábbi napok esői helyett leginkább napsütés fogadta a résztvevőket. Bár az elmúlt években megszokott létszámtól elmaradt az érdeklődők száma, így is közel ötvenen választották a
jó levegőt és testmozgást. Ezúton köszönjük a támogatóknak,

hogy lehetővé tették, hogy a hagyomány ne szakadjon meg.
És álljon itt azoknak a neve, akik a verseny során helyezést értek el, bár köszönet illet mindenkit, aki segített a szervezésben
vagy részt vett a túrán. Férfiak: 1999 előtt születettek: 1. Nagy
Péter 2. Walter Benedek 3. Scheich Tamás, 1999-2005 között
születettek: 1. Kovács Bálint 2.Walter Vince 3. Szép Alfréd,
2005 után születettek: 1. Szép Fülöp 2. Jantkó Milán 3.Gonda
Balázs Hölgyek: 1999 előtt születettek: 1. Fuller Zita 2. Szép
Dóra; 2005. után született: Fullér Petra (A hölgyek bár többen
vettek részt, de csak ennyi nevezést adtak le.) .

Tisztel Olvasók!

Az Advent szó jelentése: eljövetel; ezalatt az időszak – a Karácsony
előtti várakozásban- készítjük fel lelkünket az ünnepekre. Kívánom Önöknek, hogy a rohanásban legyen alkalmuk megállni, elmélkedni és egymásra figyelni, legyen alkalmuk családtagjaikkal
együtt lenni, beszélgetni. Noreen Braman soraival és Kutas Éva
tavalyi, ünnephez méltó fotójával kívánok Önöknek szeretetteljes,
békés Karácsonyt és Boldog Új évet.
„Minden szívből jövő karácsonyi énekben,
A kandalló ropogásában és melegében,
az ünnepi ebéd közben,
A beszélgetésben és nevetésben,
Minden képeslapban, amit egy barát, vagy a család küldött,
és ami elgondolkodtat bennünket,
azt maga a szeretet.”

A hangverseny közreműködői tisztelettel meghívják
Önt és kedves családját

a 2017. december 18-án, hétfőn 18.00 órakor,

a pécsi Irgalmas Rend templomában (Pécs, Széchenyi tér 5.) tartandó

Ádventi hangversenyükre
Közreműködik

a Pécsváradi Női Kamarakórus
(vezényel: Kutnyánszky Csaba)

a Mohácsi Bartók Béla Vegyeskar
(vezényel: Véghelyi Ákos)

a Pécsi Református Kollégium Vegyeskara

Bognár Gyöngyvér szerkesztő

Kedves Lakosok!
Nyári programjaink tervezésekor szeretnénk figyelembe venni
Pécsvárad lakosainak véleményét, ezért arra kérjük, hogy az
alábbi kérdés megválaszolása után a lapot kivágva juttassa el
a Fülep Lajos Művelődési Központban elhelyezett gyűjtőládába. A kérdésre válaszolhat interneten is, ahol szintén anonim
módon, egyetlen kattintással tud véleményt mondani a www.
pecsvarad.hu illetve a https://www.facebook.com/Fülep-LajosMűvelőédsi-Központ-365589343512375/ oldalon.



Kérjük, válassza ki mely formában látná szívesebben a pécsváradi nyári színházat, és jelölje a négyzetben!
 MOSZT (4-5 napon keresztül minden este színház, délután kiegészítő programokkal)
 Várszínház (augusztusban 3-4 alkalommal heti 1 -1 színházi előadás)
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(vezényel: Pap Tamás)
A belépés díjtalan!
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