
Ünnepélyes keretek között tették le az új iskolaépület alapkövét
Ünnepélyes alapkőletétellel vette kezdetét az új iskola építése

2012. március 27-én. „Régi vágyálom valósult meg” - fogalmazott 
dr. Bíró Ferenc városunk polgármestere - „Két és fél éve adtuk be 
a pályázatot, aminek az aláírására végül tavaly augusztusban ke
rült sor, és ha megengednek egy orvosi hasonlatot, olyan volt ez az 
elmúlt időszak, mint amikor egy család nagyon szeretne gyereket, 
amihez minden feltétel adott, de mégsem születhet meg. De egyszer 
csak megfogan, és tudják, hogy 9 hónap múlva megszületik.” To
vábbá köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a pályázati, a pro
jektfejlesztési vagy a lobbitevékenységben aktívan részt vettek, a 
pedagógusoknak, akik az elmúlt időszak nehéz körülményei kö

zött is ugyanolyan színvonalas oktatásban részesítették a tanuló
kat, és nem utolsó sorban a szülőknek, akik a tavasz utcai épület 
megromlott állapota miatt sem íratták más iskolába gyermekei
ket. Személy szerint Bori Gábornak, a műszaki csoport vezetőjé
nek fejezte ki háláját, aki az egyeztetések és konzultációk vége
láthatatlan sorában sok ütközőpontot áthidalt, és Tóth Györgyi 
igazgatónőnek, akinek a személye már a pályázat beadásától nél

külözhetetlen volt. Az ünnepség keretében Szaló Lászlóné refor
mátus lelkipásztor, és Antal Géza apátplébános áldást mondtak. 
Az ünnepi műsort az iskola tanulói, Schmidt Kata 1 .b és Bayer 
Maja 5. a osztályos tanulók adták. Továbbá közreműködött a Sza
xofon Kvartett: Kreszits Margit vezetésével Borbás Leila, Jaczkó 
Noémi és Poller Péter.
A projekt eredményeként a több mint harminc éves német 

nemzetiségi és zeneiskolai múlttal rendelkező létesítmény Kos
suth Lajos utcai épületének bővítése és a Vár utcában egy új 
óvoda építése valósulhat meg. A beruházás egy akadálymentes 
intézményben 9 tanterem, 3 csoportszoba, további helyiségek és 

két udvar kialakítását teszi lehetővé. Tóth 
Györgyi igazgatónő beszédében a történel
mi pillanatra hívta fel a figyelmet hiszen a 
régi hegyi iskola olajos padlójától hosszú 
út vezetett idáig. Ráadásul még soha nem 
működhetett a pécsváradi iskola egy épü
letben.
A Kodolányi János Nevelési és Általános 

Művelődési Központ jelenleg nem akadály
mentesített, így alkalmatlan fogyatékkal élő 
tanulók befogadására. A mostani átfogó 
fejlesztés azonban megteremtheti a mo
dern, kompetencia alapú oktatás feltételeit 
és ideális oktatási környezetet biztosíthat a 
sajátos nevelési igényű gyermekek számára. 
„A beruházás hosszú évtizedre szól, és szív

ből remélem, hogy az épület méltó lesz a helyi történelmi értékek 
megőrzésének átadására, színvonalas oktatói munka végzésére” - 
fogalmazott polgármester úr. A projekt megvalósításával hosz- 
szútávon fenntartható, gazdaságosan üzemeltethető művelődési 
intézmény jöhet létre az esélyegyenlőség és környezettudatosság 
szellemében, a nemzeti és helyi értékek megőrzése mellett.

Tisztelt Olvasók!
A Pécsváradi Hírmondó ebben az évben 21 
esztendős. Néhány országban ez a nagyko
rúság határa. Tekinthető ez egy új, szabad 
világba lépésnek és tekinthető a felelősség 
megnövekedésének. Az újság megszüle
tése óta már néhány változáson átesett. 
Volt egyszínű és volt színes. Az anyagokat 
gyűjtötte és a szerkesztésért, kiadásért fe
lelt a művelődési központ, és volt önálló 
szerkesztője. Kezdetben fizetni kellett érte, 
az utóbbi években mindenkinek ingyen ér
kezett a postaládájába.
Sajnos a mindenkit és mindent érintő meg

szorítások elérték ezt a havilapot is. Az 
önkormányzat tagjai fontosnak érzik, a 
városi ranghoz hozzátartozik, hogy a tele
pülésnek önálló újsága legyen, ezért a költ
ségek csökkentése mellet a lap megtartásá
ról döntöttek. A takarékossági okok miatt 
változik a lap külleme, ismét egyszerűbb 
lesz. A posta helyett, a terjesztést vállaló 
üzletekben vagy a művelődési központban 
juthatnak az újsághoz, és a példányszám is 
csökken. Ezek azok a külsőségek, amelye
ket az olvasó közvetlenül tapasztalhat. 
Változik a szerkesztő személye. Remélem, 

az előbbi negatív változások mellett, ezt

nem így fogják érzékelni. Kérem Önöket 
véleményükkel segítség munkámat, észre
vételeiket osszák meg velem. Nem ígérem, 
hogy mindig mindenkinek tetszeni fog, 
hogy minden ötletet megfogadok, mivel 
ez lehetetlen.
Viszont ígérem, hogy javaslataikat meg
gondolom és legjobb tudásom szerint 
igyekszem ezt a nehéz, de szép feladatot 
ellátni. Remélem, hogy néhány hónap 
múlva nagyobb részt úgy ítélik, a változás 
nem volt hátrányára a Pécsváradi Hír
mondónak.

Bognár Gyöngyvér, szerkesztő
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• Iskolánk immár sokadik alkalommal 
február 17-én adott otthont a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny megyei fordulójának. 
A kistérség iskolái közül Mecseknádasd 
és Berkesd tanulói jöttek el a megméret
tetésre. A pécsváradi iskolából 9 alsó és 16 
felső tagozatos diákunk vett részt a ver
senyen. Az eredményhirdetésre 2 tanuló 
kapott meghívást: Horváth Ákos 10., míg 
Zsáli Zsombor 13. helyezést ért el. Felké
szítő tanáraik Molnár Józsefné és Poller 
György. Gratulálunk az eredményekhez, 
további sikeres munkát kívánunk!

• Március 3-án Pécsett tartották a regi
onális német szavalóversenyt az alsó ta
gozatosok számára.

Iskolánkat 6 tanuló képviselte: Zsáli Zoé, 
Gungl Gréta, Ottlakán Amira, Pere Gergő, 
Pap Marcell és Kleisz Ottó. A gyerekek be
csülettel helyt álltak az erős mezőnyben, 
de idén sajnos nem sikerült senkinek sem 
bejutni az országos döntőbe. Köszönjük a 
gyerekek és felkészítő tanáraik, Váradiné 
Flódung Anita, Gungl Lászlóné, Szabó 
Tamásné Gasteiger Eszter, Tóth Györgyi 
és Fáth Hedvig munkáját!

• Március 13-án a negyedikesek ké
szítettek műsort iskolánk névadójáról, 
Kodolányi Jánosról. Ebben az évben a 
megemlékezést rendhagyó módon a felső 
iskola udvarán tartottuk, mivel az em
léktáblát az óvoda faláról már levették az 
épület bontása miatt. Köszönjük a felké
szítést és a szép előadást a gyerekeknek és 
tanítóiknak, Wagnerné Rozmer Anikó
nak és Tolnai Zoltánnénak.

• Idén először vettek részt tanulóink a 
sajátos nevelési igényű gyermekek szá
mára rendezett szépíró versenyen Pé
csett. Iskolánkat öten képviselték az alsó 
tagozatból, hárman pedig a felsőből. Szép 
Patrik 1. a osztályos tanuló továbbjutott 
az országos döntőre, melyet április 21-én 
Szentendrén tartottak. Gratulálunk Pat- 
riknak és felkészítőjének, Nagy Szilviá
nak!

• Március 27-én került sor leendő új 
iskolaépületünk ünnepélyes alapkőletéte
lére, amelyen iskolánk tanulói rövid mű
sort adtak: Schmidt Kata 1. b osztályos 
tanuló egy verset szavalt, Bayer Maja az 5. 
a osztályból pedig Gárdonyi Géza A gye
rekek című novellájából olvasott fel egy 
részletet. A műsorban a zenei kíséretet a

Szaxofon Kvartett: Borbás Leila, Jaczkó 
Noémi és Poller Péter adta, Kreszits Mar
git vezetésével.

• Ugyanezen a napon, délután zajlott a 
költészet napi szavalóverseny selejtezője, 
melyen az alsó tagozatból 58, a felsőből 15 
diákunk vett részt. A legjobbakkal április 
11-én, a tavaszi szünet utáni első tanítási 
napon találkozunk újra a döntőben.

• Március 30-án Pécsett volt a Nyelvész 
Anyanyelvi Verseny megyei fordulója, 
amelyre - az iskolai forduló eredményei 
alapján - két alsó és egy felső tagoza
tos diákunk jutott be: Horváth Zsófia 1. 
b, Ottlakán Amira 3. b és Bayer Bojána
5. b osztályos tanulók. Gratulálunk ne
kik és felkészítő tanáraiknak Gungl 
Lászlónénak, Patonainé Link Zsuzsanná
nak és Kárász Rózsának!

• Március 29-én rendeztük a Szondi 
József Területi Matematikaversenyt 75 
tanuló részvételével. Az eredményekről 
később adunk hírt.

Az április hónap sok programot tarto
gatott mind a tanulók, mind a kollégák 
részére.
• Április 4-én a pécsi Apáczai Csere 
János Nevelési Központban rendezték 
meg a megyei német nyelvű népdalének
lési versenyt, melyen Ottlakán Amira
3.b osztályos tanuló ezüst - felkészítője 
Fáth Hedvig -, Marton Zita és Benkő 
Alexandra 5.b osztályos kiemelt arany, 
Pichler Soma harmonikaszólója szintén 
kiemelt arany minősítést kapott. Felké
szítőjük: Boris Sándorné. Gratulálunk a 
gyerekeknek és felkészítőiknek!

• Április 11-én a költészet napi terüle
ti szavalóverseny döntőjén vettek részt 
tanulóink, amelybe iskolánkból az alsó 
tagozatról 18, a felsőből 11 gyerek jutott 
be.
Eredmények:

1-2. évfolyam:
II. helyezett Ortlieb Szabolcs 2. a 

(felkészítő: Szakálosné Panta Dóra)
III. helyezett Fuller Darina 2. b 

(felkészítő: Szabó Tamásné Gasteiger 
Eszter)

3-4. évfolyam:
II. helyezett Matesz Kornél 4. a 

(felkészítő: Wagnerné Rozmer 
Anikó)

Felső tagozat:
I. helyezett Bálint Benjámin 8. a

II. helyezett Vörös Blanka 7. b 
Gratulálunk a helyezetteknek!

• Április 12-én tartottuk a Hermán 
Ottó környezetismereti verseny helyi 
fordulóját a 3. és 4. évfolyam tanulói szá
mára. Tagozatunkról 5 tanuló vett részt 
a megmérettetésen. Ugyanezen a napon 
délután zajlott a Muskát József matema
tika verseny 3 negyedik osztályos tanuló 
részvételével.

• Április 13-án Pécsett rendezték az 
Országos Természetismereti Verseny me
gyei döntőjét. Zsáli Zsombor, iskolánk 5. 
osztályos tanulója az I. helyen végzett, így 
ő képviseli Baranya megyét a háromna
pos mezőtúri országos döntőben. Felké
szítő tanára Major Józsefné volt.

• Bencze Renáta 7. a osztályos tanu
ló munkája a „Cirkusz világa” országos 
rajzpályázaton sikeresen szerepelt. Raj
za megjelent a National Geographic Kids 
folyóiratban. Reni a cirkuszi előadásra 
szóló nyereményjegy mellett lehetőséget 
kapott arra, hogy a porond mögé is be
nézzen, így egy kicsit belülről megismer
hette a cirkusz világát. Felkészítő tanára: 
Kárász Rózsa.

KÖZÖS NÉMET NEMZETISÉGI VERSENY 
A Kodolányi János ÁMK pécsváradi és 

geresdlaki iskolája közösen szervezte azt 
a német nemzetiségi versenyt, melynek 
alapjául egy vándorkiállítás szolgált. A 
kiállítás témája a magyarországi néme
tek betelepülése és a II. világháború utá
ni kitelepítés volt, melyet a diákok 2011 
októberében saját iskoláikban tekinthet
tek meg. A vándorkiállítás anyagából fel
készülve tartottuk 2011 novemberében a 
verseny első fordulóját. Decemberben a 
német adventi hagyományokról és szo
kásokról szólt a második forduló, melyet
Geresdlakon tartottunk. Az izgalmas kér
dések után kellemes percek következtek: 
közösen sütöttük ki az ünnepi mézeska
lácsokat. A harmadik forduló témájául a 
tavaszi ünnepkört és a német húsvéti szo
kásokat választottuk. Ennek megrende
zésére a pécsváradi kollégák vállalkoztak. 
A verseny órái kellemes környezetben, jó 
hangulatban teltek. Itt is oldottan zártuk a 
napot: tojásfestéssel vártuk a húsvéti nyu- 
lat. Ez a nap végeredményt is hozott:

A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI



XXII. ÉVFOLYAM 4.SZÁM, 2012. MÁJUS 3

Helyezések:
I. Ivánkovics Máté, Schleicher Máté, 

Szűcs Patrik (Geresdlak)
II. 6/B osztály csapata: Penczel Richárd, 

Zsigrai Balázs, Poller Péter,
Hering Vivien, Szendrői Bence 
(Pécsvárad)
Botos Dominik, Kollár Márk, 
Mosztbacher Gergő ( Geresdlak)

III. Rosenthál Gabriella, Borneas Adri
án, Mező Álmos ( Geresdlak)

A gyerekek felkészítésében és a versenyek 
lebonyolításában a következő kollégák 
vettek részt: Hengl Mónika, Hohmann- 
né Treitz Henriett, Máj érné Petz Anna, 
Scháffer József, Tóth Györgyi, Wágner 
Jánosné . Köszönjük a munkájukat! Gra
tulálunk a helyezetteknek! Jövőre, ugyan
itt, ugyanígy!

• A „Lapot a diáknak!” című médiave
télkedőn ebben a tanévben a 8.b osztály 
„Sastollak” csapata vett részt. A lányok 
olyan ügyesen szerepeltek az elődön
tőkön, hogy bejutottak az április 23-án 
Pécsett megrendezett megyei fordulóra, 
ahol első helyezést értek el, így ők képvi
selik Baranyát az országos döntőn. Június 
11- 13-ig Bikaion mérhetik össze újra tu
dásukat és kreativitásukat. A csapat tag
jai: Békefi Bianka, Benkő Csilla, Borbás 
Leila, Györfi Renáta és Krausz Ágota. 
Felkészítő tanáruk Májérné Petz Anna. 
Gratulálunk a szép eredményhez, szorí
tunk az országos döntőn!

• A felső tagozat április 19-én tartotta a 
szépkiejtési versenyt 21 tanuló részvéte
lével.

Eredmények:
5.-6. évfolyam: I. Zsáli Zsombor

II. Prigli Barbara
III. Bogdán Mártó

7.-8. évfolyam: I. Vörös Blanka
II. Háry Anna

III. Künsztler Dóra
Gratulálunk a helyezetteknek, köszönjük a 
zsűri - Arnold Istvánné, Galambos Jertőné 
és Nagyné Székely Szilvia, valamint a fel
készítő tanárok: Kárász Rózsa, Scháffer Jó
zsef és Szabó Gyöngyi - munkáját.

Szondi József területi matematika verseny
Március 29-én ismét megrendeztük is
kolánkban az egykori matematikataná
runkról elnevezett emlékversenyt, me
lyen a pécsváradi gyerekek mellett Hidas, 
Geresdlak, Hosszúhetény, Mecseknádasd 
és Nagypall tanulói is részt vettek. Össze
sen 65 tehetséges tanuló mérte össze tu
dását a 3.-tól a 8.évfolyamig. A pécsváradi 
diákok közül 31-en oldották meg a felada
tokat.
Eredmények:
3. évfolyam

1. hely Szép Alfréd
2. hely Bölcskei Gábor, Geresdlak
3. hely Kovács Nikol

4. évfolyam
1. hely Lébenthal Kristóf
2. hely Pap Marcell
3. hely Nyisztor Sarolta, Hosszúhetény

5. évfolyam
1. hely Zsáli Zsombor
2. hely Horváth Ákos
3. hely Sólymos Kristóf, Hosszúhetény

6. évfolyam
1. hely Füleki András
2. hely Poller Péter
3. hely Walter Anna, Mecseknádasd

7. évfolyam
1. hely Hegyi Krisztina, Hosszúhetény
2. hely Horváth András
3. hely Vörös Blanka

8. évfolyam
1. hely Poller András

2. hely Szondi Renáta, Mecseknádasd
3. hely Schleicher Máté, Geresdlak

A versenyek április 12-én Mohácson foly
tatódtak a Muskát József Területi Mate
matika Emlékversenyen. Iskolánkat teljes 
csapat képviselte, évfolyamonként 2-2 
tanuló. A résztvevő 16 iskola összesített 
versenyében Pécsvárad a 3. helyen végzett. 
Egyéni legjobb eredményt Poller Péter 6. 
b és Poller András 8. b osztályos tanuló 
ért el. Mindketten első helyezettek lettek. 
A többi résztvevőnk az első harmadban 
végzett. Felkészítő tanáruk Poller György 
volt. Gratulálunk az elért eredményekhez, 
és további sikeres munkát kívánunk!

SPORT
SAKK
Megyei egyéni diákolimpia, Pécsváradi 
helyezések: III. korcsoport: Poller Péter 3. 
hely, Varga Miklós: 12. hely, Kopa Bence: 
18. hely, IV. korcsoport: Poller András: 2. 
hely.

ASZTALITENISZ
Geresdlak kupa
A pécsváradi csapat tagjai: Lippert Klau
dia, Bayer Krisztián, Császár Csaba, Jéhn 
Máté, Penczel Richárd, Pető Patrik, Poller 
András, Poller Péter, Terleczky Ákos 
Legjobb pécsváradi eredmény: I. helyezett 
- Penczel Richárd (5-6. osztály) 

LABDARÚGÁS
MLSZ Bozsik Intézményi Program (Téli 
teremtorna)
Ull (3-4, osztály): I. Pécsvárad,
II. Hosszúhetény III. Hidas IV. 
Mecseknádasd V. Komló (Gagarin) 
Gólkirály: Takács Tamás (Pécsvárad) 
Legjobb kapus: Matesz Kornél 
(Pécsvárad)
Kiemelkedő pécsváradi játékosok: Resch
Róbert, Virág Ferenc
OTP - MÓL BOZSIK - PROGRAM
2012.04.22. - Hosszúhetény
U9 (1-2. osztály)
Eredmények:
Pécsvárad - Szászvár =7:0 
Pécsvárad - Hosszúhetény =6:0 
Pécsvárad - Hidas =3:0
A pécsváradi csapat tagjai:
Ladányi Viktor (5 gól); Ladányi Patrik (3 
gól); Pohli Péter (1 gól); Zsigrai Ákos (1 
gól); Dénes Viktor (1 gól); Kárpáti Kristóf 
(3 gól); Kovács Zsolt (1 gól); Bősz Nor
bert; Rejtő Olivér; Kalányos Lajos (kapus) 
Különdíjasok: Ladányi Patrik; Zsigrai 
Ákos

Fáth Hedvig, Gelencsér János, Szabó Gyöngyi
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BARANYA MEGYEI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS 

ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PÉCSVÁRADI TAGINTÉZMÉNYE

Nemzeti ünnepünkön
Március 14-én iskolánk diákjai és nevelői 

közös ünnepségen emlékeztek meg az 
1848. március 15-i eseményekről. A 
színes műsort összeállították: Pichler 
Tamásné és Domokos-Perényi Lívia. 
Másnap intézményünk dolgozói is 
elhelyezték a megemlékezés virágait a 
városi rendezvényen.

Daléneklési verseny
Március elején a már hagyományos 

daléneklési versenyre készültek a diákok. A 
választott dalt szépen kivitelezett nevezési 
lapon kellett beadniuk. A versenyt egy 
közös énekléssel kezdték a gyerekek és 
felnőttek. A zsűri tagjai voltak: Borsós 
Barbara, Ecker Katalin, Molnár József.
A kategóriák első helyezettjei: Harcz 

Andrea, Tatár János. Különdíjas: Mini
csoport. Gratulálunk a versenyzőknek és 
felkészítő tanáraiknak.

Asztalitenisz - A megyei versenyen 
Berezvai Péter 8. osztályos diák képviselte 
a pécsváradi tagintézményt Mohácson. 
Első helyezésével jogot nyert az országos 
versenyen való megmérettetésre.
Foci - A hónap utolsó hetében, teremfoci 

bajnokságon vett részt az értelmileg 
akadályozottak csapata. A házigazda 
a Budai- Városkapu Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény volt. 
Csapatunk az előkelő második helyezést 
vívta ki magának.
Szép volt fiúk!

Korok divatja Összeállították: Kolmann Éva, Bayer Zoltánná, Békés Annamária
„A természet nem a vagyontárgyunk: 

úgy kell átadnunk gyermekeinknek, ahogy 
kaptuk.” (Oscar Wilde)
A hulladék feldolgozásának egy érdekes és 

sokszínű formáját valósították meg iskolánk 
diákjai. Hasztalannak látszó kacatok és 
anyagok, hasznos tárgyakban vagy éppen 
művészeti alkotásokban „öltöztek” új 
formába.
A kiindulópont egy gondolat, egy 

beszélgetés, az elképzelt fantáziavilág, amit 
a csapatok sikeresen oldottak meg. A cél 
a kreativitás, az ökológiai tudatosság és 
főként a közös felhőtlen alkotás. Valamint 
az, hogy más szemléletet mutassunk 
embertársainknak. A téma a különböző 
korok divatja volt, amelyet szabadon 
választhattak ki. A gyerekek közösen

alkothattak, barkácsolhattak többnyire 
hulladéknak számító anyagokból. Tíz 
alkotás - az állványtól a ruhadíszig - 
készült. A ruhák többsége akár viselhető is 
lenne. A kiállítással szeretnénk bemutatni, 
hogy nem minden szemét, ami a kukába 
kerül.

Télkergető vigadalom...
Tamás Éva és a Játéktár csapatának 

meghívására fergeteges interaktív koncert 
részeseivé váltak a 8. csoportos diákok 
március 11-én vasárnap. A „Hónapról 
hónapra” című új albumuk borítótervének 
elkészítésére írtak ki rajzpályázatot, amelyen 
a csoport tanulói teljes létszámmal, több 
munkával is részt vettek.
A borongós időjárás ellenére kellemes 

tavaszváró hangulatot varázsolt az együttes 
az Alajos utcai Közösségi Ház színpadára. 
Az országon belül és a határon túlról közel 

700 alkotás érkezett be.

r-------------------- ;
A Kodolányi János ÁMK Tanuszodája meghirdeti:

A verseny célja az uszoda népszerűsítése és 
az egészséges életmód tudatosítása! 
Időpontja: 2012. május 25. péntek, kezdés 
18.00 óra, gyülekező 17.45 óra 
Nevezés: 4 fős csapatokkal. A nemek ará
nyát a csapat szabadon határozhatja meg. 
Nevezési határidő: 2012. május 22. 12.00 
óra
Nevezés módja: személyesen az uszodában, 
illetve a következő telefonszámokon: 
72/466-487, 72/466-278, 30/439-5-439 
Nevezési díj: 10.000 Ft/csapat (2 db 10 al
kalmas bérlet ára, melyet a nevezés fejében 
át is adunk)

.Lebonyolítás: A táv 4x25 m, bármilyen

A 8. csoportos diákok különdíjban 
részesültek: emléklapot és „Paralimpiai 
történetek” című albumot kapták 
díszkötésben, amely eddig csak limitált 
példányszámban jelent meg. A hétvégén 
néhány vidám órát együtt tölthettünk 
táncolva, dalolva. Felkészítő pedagógus 
Bayer Zoltánná.

Sportélet
Nőnapi öttusa - Az iskola 

diákönkormányzata március 8-án, nőnapi 
öttusát szervezett tanulók és nevelők 
részére. Négy csapat: a „Laza Lúzerek”, 
a „Házi Sárkányok”, a „Csontdaráló 
Nyugdíjasok” és a „Csiguszok” mérték össze 
erejüket és tudásukat öt versenyszámban. 
A csapatszellemet erősítette a csapatkitűző 
és csatakiáltás is, mellyel elkezdődött 
a verseny. Az izgalmas és erőt próbáló 
sporteseményen a „Házi Sárkányok” 
diadalmaskodtak!

úszásnemben. Könnyített rajthelyzet meg
engedett (rajtkő mellől/vízből).
Idén második alkalommal egyéni versenyt 
is indítunk, melyre a csapattagok a helyszí
nen nevezhetnek.
Feladat:
• vízből indulva és víz alatt 1 levegővétellel 
minél messzebb úszni

• rajtkőről indulva 25 métert időre leúszni 
Az egyéni verseny közvetlenül az úszóver
seny után következik.
Egyebek: Kísérők, szurkolók a medence
térben csak váltócipőben tartózkodhatnak. 
Szurkolásra, buzdításra alkalmas hely a le
látó.
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Pécsváradi Várbaráti Kör hírei

A Műemléki Világnap 
alkalmával április 18-án 
Kárpáti Gábor régész 
kalauzolta az érdeklődő
ket a pécsváradi várban. 
Kárpáti, mint a feltárá
sok egyik résztvevője 
számos izgalmas részlet
tel gazdagította a várról 
alkotott elképzeléseket.

2012. június 24-30.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
idei peónia túráját Tóth Ist
ván Zsolt vezette a Zengő
tanösvény mentén. A hő
ség múltán az utolsó virág
zó példányokat láthatták 
a kirándulók. A csúcson 
elhelyezett emléktáblát ta
nítványaival Győrffy Zsu
zsanna koszorúzta meg, 
aki 1996-ban részt vett az 
első tiltakozótúrán is.

Városnapi együtt - 
lét a finom ebéd 
mellett, melyet a 
kör tagjai főztek 
Balogh Istvánná 
Ilike vezetésével.

A 4. VÁROSI ÚSZÓVERSENYT!

A versenyzők a különnemű öltözőket hasz
nálják. A medencetérbe csak az uszodai 
kiegészítő felszerelés vihető be (törölköző, 
úszószemüveg).
A medencetérben étel, ital fogyasztása 
tilos!
A medence jellemzői: 6x25 méteres sávok, 
fokozatosan mélyülő vízmélység (0.90 
m-ről 1.80 rn-ig), 27-28 C-os vízhőmér
séklet.
A rendezvényt eredményhirdetéssel zár
juk.

Várjuk a helyi cégek, intézmények, 
szervezetek jelentkezését!

Ijudovik Adriján vezető úszómester, szervező _

k Viadal a vár tövében a Város Nap- 
I ján a Pécsvárad Lovagja címért és a 
I nyertesek lovaggá ütése. A program 
I és a jelmezek megalkotója Kempfné 
I Mayer Szilvia._______

Június 24. Vasárnap - indulás 6 órakor 
Pécsről a Domus-parkolóból, 6.30-kor 
Pécsváradról, a Művelődési Ház elől. Arad: 
Szabadság-szobor, az Aradi Tizenhárom 
emlékműve, Déva vára - szállás, vacsora.

Június 25. Hétfő - Reggeli után indulás 
Déváról, Segesvár megtekintése. Érkezés 
Máréfalvára az esti órákban. Szállás, va
csora.

26. Kedd - 9 órakor indulás Szovátára: 
fürdés a Medve-tóban (meleg, sós 
gyógyvíz). Korond - cserépvásárlás, 
Farkaslaka Tamási Áron szülőháza. Ismer
kedés testvértelepülésünkkel: Máréfalva 
tájháza, székelykapui, a templom.

27. Szerda - 8 órakor indulás Sep-
siszentgyörgyre: Székely Múzeum,
Kézdivásárhely, Csernáton, Csíksze
reda: Mikó-vármúzeum, Nyerges-tető, 
Máréfalva.

28. Csütörtök - Ivó és a Madarasi Hargi
ta. Egy igazi székely hegyi falu. Gyalogos 
túra.

29. Péntek - Székelyderzs vártemplo
ma, amely az UNESCO világörökség ré
sze. Székelydálya gótikus temploma. Dél
után részt veszünk Máréfalván az Európa 
Nostra-díj átadási ünnepségén.

30. Szombat - hazautazás, Nagyszeben, 
(mely 2007-ben volt Európa Kulturális Fő
városa) megtekintése.

Elhelyezés Máréfalván falusi turizmus 
keretében: szállás, reggeli, vacsora. Rész
vételi költség, amely minden kiadást tar
talmaz: 65.000,- Ft. Románia tagja az Eu
rópai Uniónak, így beutazás személyiga
zolvánnyal is lehetséges.

Jelentkezés minden hétfőn délután 14-16 
óráig a Művelődési Házban, a részvételi díj 
első részének, (35.000 Ft.) befizetésével.

Jelentkezési határidő:
2012. június 1.

A részletek megbeszélése a Művelődési 
Házban 2012. június 18-án, 18 órakor.
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„Izzó szívű forradalmárokra 
mindig szükség lesz”
László Miklós Ifjúsági Polgármester március 15-én elhangzott ünnepi beszéde

Kedves ünneplő Pécsváradiak!

Nem szeretnék politizálni, mert egyrészt 
már a csapból is ez folyik, másrészt pedig 
nem érzem magam elég idősnek, inkább 
meghagynám az ősz hajú aggastyánok
nak. Ezért mindenkit szépen kérek, bár
mit mondok is, ne halljon mögé politikai 
színezetet.
A forradalmak kora lejárt. Sajtósza

badság, felelős minisztérium, évenkénti 
országgyűlés, törvény előtti egyenlőség, 
nemzeti őrsereg, közös teherviselés, úrbé
ri viszonyok megszüntetése, esküdtszék, 
nemzeti bank, katonaság a magyar alkot
mányra esküdjön, politikai sztátuszfoglyok 
szabadon bocsátása, unió... Jobbára telje
sültek. A huszonegyedik század küszöbén, 
demokratikus berendezkedések mellett 
minden népnek megvan a saját békés esz
köze akaratának érvényesítésére.
Nekünk magyaroknak leginkább a sirán

kozás. Mert van nekünk ez a nagy nemzeti 
balsorsunk és keserűségünk, ami legalább 
a mienk. Dédelgetjük, mert könnyebb el
hinni, hogy ez így rendeltetett, mint meg
látni magunkban a változtatás zálogát. 
Nehéz időket élünk? Szerintem volt már 

nehezebb is. Én még nem éltem ugyan, de 
az sem lehetett könnyű, amikor a nagy- 
szüleinket elvitték Oroszországba. S, ha 
tényleg olyan nehezek ezek a mai idők, hát 
majd építünk várat abból, amink van.
A 48-as forradalmat is egy marék lázadó 

szívű huszonéves indította útjára. Vagy ta

lán nem azért vagyunk fiatalok, hogy ne 
féljünk semmitől?! Hogy elhiggyük a dol
gok lehetnek, akárhogy is?! Csak legyen 
pár izzó szívű forradalmár, aki megál
modja a jövőt.
A forradalmak kora lejárt. Nagyon csaló

dott lennék, ha fegyverhez kéne nyúlnunk, 
hogy érvényt szerezzünk akaratunknak. 
De forradalmár szívű fiatalokra mindig 
szükség lesz, akik mernek nagyokat ál
modni, és mernek nagyokat gondolni. 
Nagyon sokan dolgoznak közülünk kül

földön. És ez tisztelendő példa, mert a 
külföldi tapasztalat mindig értékes. De 
ne gondolja senki, hogy akárhol máshol 
otthon lehet a nagyvilágban. Ne gondol

ja senki, hogy egy magyar vendégmun
kás pusztán attól jól fogja magát érezni, 
hogy egy olyan országban dolgozhat, ahol 
a GDP és az általános életszínvonal hat- 
ványozódik az itthonihoz képest. Mert a 
boldogságot sajnos nem ilyen mutatókban 
mérik. Ahhoz gyökerek is kellenek. Kell 
külföldre menni. Kell világot látni: más 
példákat, más nézeteket, mert ezek értékes 
tapasztalatok. De hozzuk haza a tudást, 
hozzuk haza a tapasztalatot és eresszünk 
gyökereket, mert számunkra ez a legjobb 
táptalaj.
Én sok helyen jártam már, de azért haza

jönni ... mindig hazajönni volt a legjobb. 
Semmihez sem fogható érzés, amikor a 
látóhatáron felbukkan a mi gyönyörű Me
csekünk és tudom: itthon vagyok. Szép, 
szép a nagyvilág, de aligha fogható bármi 
is a mi Pécsváradunkhoz: az ezer éves fa
lak, a szeldídgesztenyés, a német utca, a 
kusza kapcsolatháló, ahol minden lakos 
között legalább három kapcsolódási pont 
van, a jóleső tudat, hogy itt nem kell egy
nek lennem a sok közül.
Gazdagok vagyunk, amíg van hova tar

toznunk. Amíg egy kosármeccs előtt a 
lelátón teli torokból énekeljük a himnu
szunkat. Amíg baráti körben hazai pálin
kával koccinthatunk és magyarul imád
kozhatunk a saját Istenünkhöz, 
így hát, kérem a tisztelt ünneplő tömeget, 

merítsen erőt az ünnep öröméből, a for
radalom hevéből és kutassa fel mindenki 
magában az örök fiatal forradalmárt. Mert 
ott van: benned, Önben és bennem is. így 
töltsünk el minden munkával töltött na
pot mindannyiunk boldogulására.
Mert, habár a forradalmak kora lejárt, 

izzó szívű forradalmárokra mindig szük
ség lesz.
Köszönöm a figyelmet.

Az ünnepi műsort a Kodolányi János ÁMK. ta
nulói adták. Mai általános iskolások szemüvegén 
keresztül mutatták be a ’48-as eseményeket, kor
hű ruhákban, zenei- és táncos betétekkel tűzdelt 
előadással varázsoltak ünnepélyes hangulatot. 
Gratulálunk a szereplő diákoknak: az 5. a osztály
ból Bayer Maja, Burzán Bendegúz, Kopa Bence, 
Pongrácz István és Tamicza András, az 5. b osz
tályból Bősz Levente, Császár Tamás, Fullér Fe
renc, Gungl Patrik, Jéhn Fanni, Jéhn Viktória, 
Kelemen Róbert, Kempf Amélia, Krizsán Balázs, 
Marton Zita és Zsáli Zsombor, valamint a 6. b 
osztályból Szendrői Bence. Köszönjük felkészítő 
tanáraiknak, Kárász Rózsának, Szabó Gyöngyinek 
és Boris Sándornénak a színvonalas és lelkiisme
retes munkát.
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Ifjúsági csebe
DUPERSTANDBAN

A húsvét vasárnapi ebéd talán épp leért a 
gyomrokba, amikor Pécsváradról 8 fiatal elin
dult Németországba, Duderstadtba egy nem
zetközi kulturális hétre.

Budapestről indult a nemzetközi járat, és 12 órás 
vonatozás után a berlini vasútállomásra értünk. 
Lányokként örültünk, hogy megússzuk a húsvét 
hétfőt otthon, de az utazó fiúk erre is gondoltak 
és a pályaudvaron hangos szavalás után kölnivel 
és vízzel meglocsoltak minket. Még néhány órás 
vonatozás és buszozás után elértük úti célunkat.

Az első este az ismerkedésről szólt. Megnyitó, játékok, közös 
ének, beszélgetés. Már amennyire az utóbbi kivitelezhető volt. 
Nehéz dolguk volt a szervezőknek, ugyanis hat országból ér
keztek résztvevők: Oroszország, Ukrajna, Lengyelország, Wales 
(UK) Németország és Magyarország. Ahol épp nem volt tolmács, 
ott néha vicces helyzetek alakultak ki, a nyelvi nehézségekből 
adódó félreértésekből. Kívülállókként jókat nevettünk ezeken. A 
későbbiek során sem volt egyszerű a helyzet. Mindezek ellenére 
egy magyar és egy ukrán fiatal barátsága úgy született meg, hogy 
nem beszéltek közös nyelvet: kézzel-lábbal kommunikáltak, sőt 
még szótár is készült. Az este folyamán a 7 szekció vezetője is 
bemutatkozott és mindenki megkereste a helyét. Lehetett válasz
tani a néptánc, az improvizációs mozgás, a kézművesség, a zene, 
az ének, a filmezés és a színház közül. Ami közös volt bennük, 
hogy a téma mindenhol a tavasz volt.
A táncos és mozgásos szekciók tagjai a hétvégére igen erős fi

zikummal és izomzattal zárták a hetet. De ahogy ők mondták, 
megérte.
A kézművesek sokban segítettek más szekcióknak: plakátokkal, 

tojásokkal festettek, és sok más kelléket elkészítettek. Egy hosszú 
fonott copf is készült színes papírból, amit a hagyomány szerint, 
ha két oldalról húzzák nem szakadhat el.
A kamerás csoport néhány perces filmet készített: szerelmi há

romszög, gyilkosság, nyomozás,... igazi krimi. De voltak zombik, 
templomi jelenetek is.
A zene és ének szekciók is rengeteg érdekes, vicces, szórakoztató

műsorral készültek.
Improvizáció, játék, nevetés, koncentrálás volt jellemző a szín

házas csoport munkájára.
A hét dalát minden reggel két-két ország a saját nyelvére fordí

totta le vagy írta át, és ezt tanította meg a többiekkel. Azt hiszem 
nem sokan mondhatják el, hogy walesi nyelven énekeltek a ta
vaszról. Délelőtt és délután csoportokban dolgoztunk.
Esténkét két nemzet világába kóstolhattunk bele. Walesiek ze

néjébe, ukránok táncába, oroszok ételeibe, németek bábjátékába. 
Mi, magyarok kedden tartottuk a bemutatónkat. Kvíz és nyelvta
nulás után, hatalmas sikert aratott a Győri édes, Jóreggelt!, Negro, 
házikolbász és természetesen a pálinka.
Csütörtök délelőtt bejártuk Duderstadt belvárosát. Hangulatos 

régi német házakból állt a főutca.
Utolsó napunk a szekciókban a készülődésről, szervezésről, ro

hangálásról és az utolsó simításokról szólt, már mindenki az esti 
gálára fókuszált. Itt a csapatok bemutatták, hogy mivel foglalkoz
tunk a héten. Mindenki a lehető legjobban szerepelt. Ez látszott a 
szekcióvezetők szemében is, elégedettek voltak „tanítványaikkal”. 
Szombat este búcsúzkodtunk, névjegyeket cseréltünk.
Nagyon rossz volt reggel úgy felkelni, hogy tudtuk egy fantaszti

kus hét ért véget, rengeteg élménnyel és új barátságokkal. Regge
li, pakolás és búcsú mindentől. Az út hazafelé sem volt rövidebb. 
4 órás berlini túránk végén még egy nagy lélegzet és elindultunk 
hazafelé.

Hetrich Anna

A Mozgáskorlátozottak Klubjának hírei
Új klubvezetőnk a márciusi nőnapi 

rendezvénnyel debütált. Kellemes 
meglepetéssel indult a klubnap, a 
férfiak karonfogva vezették be a 
nőket a nagyterembe. Meghallgattuk 
klubvezetőnk meleg hangú köszöntőjét, 
majd ajándékkal köszönte meg elődje 
munkáját. Utána kezdődött a bál 
jelmezes felvonulással, így pótolva az

• elmaradt farsangot.

Nagy sikerük volt a beöltözötteknek. 
A karneváli hangulatot fergeteges bál 
követte. A hangulatról most is a Friesz- 
Töttös páros gondoskodott.
A rendezvényről képek és kisvideó 

megtekinthető honlapunkon, mely új 
helyre költözött:
www.msklubpecsvarad.fw.hu

Györkő Tiborné

Egyesületi fogadónap:

Május 24. 9-12h.
Június 05. 14- 15h.

Klubnap:
Június 05. 15h-tól
Vendégünk: Takácsné Németh Anikó 
a Centrál European Medical-tól hoz 
hasznos tanácsokat

http://www.msklubpecsvarad.fw.hu
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Tehetséges fiatalok
Katona Bálint

Katona Bálint még csak 12 éves, de már egyik táncversenyt nyeri a 
másik mesemondó verseny után. És ha egyszer kiereszti a hangját, 
abba beleremeg a művelődési központ egész épületkomplexuma. 
Sikereiről vele, és édesanyjával, Katonáné Gunszt Andreával be
szélgettem.

Bálint, milyen versenyeken is értél el helyezést pontosan?
Az I. Baranyai Szólótáncfesztiválon 170 induló közül kaptam

Baranya kiváló gyermektáncosa díjat. (Rajtam kívül még egy pár 
kapta meg és két szőlős.) Benne volt a Pannon tévében is - me
séli büszkén Bálint. De voltam még több versenyen is, például a 
mohácsi Schneider Lajos népdaléneklésin, amin aranyminősí
tést kaptam. Egy pásztor nótát és egy mohácsi dalt kellett énekel
ni, én a „Már Mohácson...” kezdetűvel léptem fel.

Hogy döntötted el, hogy benevezel?
Előtte sok másik versenyen volt már - mondja édesanyja. Az 

interneten volt feltüntetve. Decemberben volt egy megyei ver
seny a Kodály Központban, azon harmadik lett és aki ott bekerült 
az első háromba, az mehetett tovább a Schneiderre. Ott már egy
szer volt egy nagyon kemény szűrő. Olyan hangok voltak, hogy 
csak csodálkoztunk.

Bálint, izgultál?
Nem nagyon. Csak amikor bemondták, 

hogy következik az előttem lévő, és felké
szül Katona Bálint... akkor egy kicsit. De 
amikor belefogok a dalba, és kieresztem 
magam, akkor már megy magától min
den.

Hol tanultál meg ilyen jól énekelni?
Hát... leginkább anyutól... - már a hasá

ban, ugye -mosolyog az édesanyja. Szögre 
nem lehetett akasztani a gyereket, én meg 
tanítottam, úgyhogy vittem magammal a 
táncpróbákra.
És az iskolában volt énektanár, meg most 

külön foglalkoznak velem. - mondja Bá
lint. Tavaly kezdtük.
Valóban, egy évvel ezelőtt ért el országos 

harmadik helyezést, akkor kezdtünk el
komolyabban foglalkozni az énekkel. Minden szerdán tanárral 
énekel... meg a fürdőszobában esténként - nevetnek.

Szereted is, vagy inkább csak a tánc mellé?
Szeretem.

És a tánc?
Van olyan verseny, hogy szólótánc, amikor egyedül van, és van 

olyan, amit párban táncolnak. A verseny előtt egy héttel szóltak 
a Mecsekből, hogy van egy lány, akit le kellene kísérni. Úgyhogy 
akkor három próba alatt megtanulta a táncot, és végül különdíjat 
kapott a kíséretért.

Ketten kaptunk különdíjat a kíséretért - meséli Bálint - azért 
csak ketten, mert sokan elnyomták a párjukat, amikor kísértek.

De nekünk sikerült úgy megvalósítani a kötelező és a szabadon 
választott táncoknak a jellemzőit, hogy nem nyomtuk el azt, aki 
tulajdonképpen versenyzett.

A táncba is belenőtt? -érdeklődöm az édesanyjától.
Igen, anya ment táncpróbát tartani, és vagy a gyerekhordozó

ban volt, vagy a babakocsiban. Ha pedig éppen nyafogott, akkor 
megringattuk. Egy idő után elkezdett járni a keze meg a lába a 
zene ritmusára... így nőtt bele. A másik kisfiú, aki szintén kiváló 
gyerektáncos lett, ugyanígy van. De a tánc mellett még hegedül, 
brácsázik, bőgőzik, citerázik és cimbalmozik.

Zenélni is a tánccsoportban tanultál?
A zenét a zeneiskolában kezdtem, öt évig hegedültem az Esz

ter néninél. Aztán két éve kerültem be a Mecsekbe, és a Lókötők 
csoportban elkezdtem népi hegedülni. Azóta itt hegedülök, brá- 
csázok, bőgőzök, és gordonozok. Megtanuljuk mindegyiknek az 
alapjait, és utána megtanuljuk lekísérni egymást a dalokban és a 
táncrendekben. Cimbalmozni meg citerázni Komlóra járok, ze
nekarba is. Meg most duoénekelni is.

Valóban, azzal a fiúval, aki szintén kiváló 
táncos lett most. Az a szép benne, hogy 
nem alakul ki rivalizálás közöttük. Egy
szer az egyiknek sikerül jobban, utána a 
másikbank.
Igen - mosolyog Bálint - volt olyan, 

hogy egymás után három nap találkoz
tunk. Csütörtökön egy komlói matekver
senyek, pénteken a Zrínyi regionális ma
tekversenyen, szombaton meg Mohácson 
a népdaléneklésin. Most meg minden 
héten egyszer együtt énekelünk.

Tanulni van időd?
Nem nagyon szoktam tanulni... mo

solyog. Csak megírom az írásbelit. Most 
járok ötödikbe, és eddig még nem volt 
négyesem. Ja, tavaly volt egy németből. 
De idén még egy se. Csak ötösök.

El tudnád képzelni az életedet tánc nél

kül?
Hát akkor nagyon unatkoznék. Később is ezzel szeretnék majd 

foglalkozni, történelem-néprajz szakra szeretnék menni, mert az 
úgyis a kedvenc tantárgyam, és nyolcadikban le szeretném tenni 
a táncoktatói vizsgát.

Mindent szeret, ami népművészet. Tavaly mind a kettő megyei 
mesemondón is első lett. Azért nyerte meg őket, mert tájszóval 
mondja a csángót meg a baranyait is. Mi gyűjtögetjük a meséket, 
és azokat ő elmondja. Főleg a természetes előadásmódja miatt 
nyer. Ha táncol, ha énekel, ha mesét mond, soha nem erőltetett, 
mindig megmarad annak az egyszerűsége, és természetessége.
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Pécsváradon
Réder Zsófia

Mindenki másban tehetséges. A Tudományos Diákkörök Országos 
Konferenciájának első díját Réder Zsófia hozta el, most érettségiző 
pécsváradi lakos. A versenyről és kutatásáról kérdeztük.

Hogyan kell elképzelni egy ilyen versenyt? Milyen volt a kiírás?
Adott témában (tantárgytól független - akár a robotikából is 

tarthat előadást az, aki abban érdekelt) egy 10 perces előadást 
kell tartani egy önálló kutatásból. Tehát a fontos az, hogy ne le
vegyél a polcról öt könyvet, és abból csinálj előadást, hanem egy 
új témából, amit kutattál. Aki kémikus saját maga kísérletezget, 
töris témából levéltárazni vagy interjúzni lehet.

És te milyen témával indultál?
Az illegális cserkészet 1948 és ’61 között. A szocializmus alatt 

végig be volt tiltva, és ez nekem nagyon felkeltette az érdeklő
désemet. Hogy hogyan folytatták tovább sok helyen, indián ro
mantika és ősmagyar romantika néven. Felkeresetem azokat az 
embereket, akik részt vettek benne - többek között Novotny Iván 
bácsi is. Velük interjúztam, beültem a levéltárba, megnéztem, 
hogy számolták fel az egész mozgalmat, és voltam Budapesten 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltárában, ahol 
azt kutattam, hogy mit tudtak a belügyi
szervek, a titkos ügynökök a cserkészek 
munkájáról.

Végül milyen eredményre jutottál?
A titkosszolgálat belelátott 58-tól egészen 

biztosan, de szerintem már előtte is volt 
tudomások sokmindenről. Rendőrségi 
akcióra végül 1961-ben került sor, ami a 
„Fekete hollók összeesküvésének leleple
zése” nevet kapta. Ez az országos rendőr
akció az összes egyházi hittancsoportra és 
más egyházi mozgalomra kiterjedt és so
kakat börtönbe zártak államellenes szer
vezkedésért. Főleg vezetőket.
Szerintem a cserkészek fontos munkát 

végeztek avval, hogy megmaradtak lel
kületűkben. Még, ha esetenként nem is 
cserkészként, hanem indiánként. Tehát a 
kutatásommal összességében meg vagyok 
elégedve, mert olyan végeredményt kap
tam, amire számítottam.
Te választottad a témát, vagy a téma választott Téged? Személyes 

érintettség is közrejátszott?
Hogyne, az érdeklődés abszolút személyes, én is 12 éve 

cserkészkedem. A cserkésztörténelem csúnyán szólva „tananyag” 
a cserkészeknél. Rendszeresen foglalkozunk vele, hogy mi is tör
tént magyarországi és világviszonylatban. Mindig csak érintőle
gesen beszéltünk róla, hogy ’46-tól csak Cserkészfiúk Szövetsége 
működik, 48-tól pedig végképp beleolvasztották a Kommunista 
Ifjúsági Mozgalomba, de néhány évig még azért illegálisan mű
ködött. Ennyivel mindig mindenki letudta. De engem elkezdett 
érdekelni a téma. Aztán egyszer a kezembe került a Sziklatábor 
című könyv, ami a visszaemlékezések alapján ezt az időszakot 
göngyölíti fel. Elkezdtem tanulmányozni, aztán találtam még

több irodalmat és így fogalmazódott meg bennem az ötlet. Mi
vel feltérképezetlen a terep, nagyon kevesen tudtak róla, nem is 
nagyon kutatták még. A levéltárban például volt olyan irattömb, 
amit én kaptam meg először.

Nagyon más volt személyes interjúkból adatokat gyűjteni, olya
noktól, akik tényleg átélték, mint könyvekből vagy levéltárból? 
Mivel a könyvek is személyes visszaemlékezésekre épültek olyan 

sokban nem más. Talán csak annyival, hogy a könyvekben kicsit 
több az évszám. De nagy élmény volt minden interjúalannyal be
szélgetni. Összesen nyolc interjút készítettem. Elindultam Iván 
bácsitól, és mindenki javasolt mégvalakit.

Beszélj egy kicsit magáról a versenyről.
11 előadás volt. Kiadható egy nagydíj, illetve különdíjak, és min

denképpen kiadnak minden csoportban egy első díjat.
És hogy érezted magad az előadás közben? Nem izgultál nagyon?
Igen, én nagyon izgulós vagyok. Kezem-lábam remegett de va

lahogy sikerült legyőzni.

Mennyit dolgoztál összesen a kutatásoddal?
Két év munkája. Órában nem tudnám 

megmondani. De két évvel ezelőtt kezd
tem el kutatni.
Most érettségi előtt állsz. Hogy tervezed, 
milyen irányban tanulsz tovább?
Az ELTE történelem szakára felvételi

zek. Az még a jövő zenéje, hogy kapok-e 
helyet.
Van más kutatási témád is?
Amikor először indultam ugyanezen a 

versenyen, akkor a Malenykij robotról 
kutattam, mert a nagymamám érintett 
a dologban. De tizedik osztályosként 
még csak a szárnyainkat próbálgattuk. 
Nagyon érdekel még a XX. század, mert 
könnyen kutatható. És az Árpád-kor de 
sajnos ahhoz régésznek kéne lenni, hogy 
hozzá tudjak szólni. Egyébként nagyon 
szeretem a történelmet, jöhet minden 
mennyiségben.

Kik segítették a munkádat?
A történelemtanárom volt az, aki nagyon sokat segített és támo

gatott. És az egyik interjúalanyom Ivosicska Matyi bácsi. Ő az, 
aki mindig mondta, hogy „Jó lesz, csak csináld!” és mindig na
gyon örült, ha beszámoltam neki valami újabb fejleményről. Az 
anyukám körülbelül 150-szer hallgatta végig az előadásomat, ami 
szintén nagy segítség volt. (És szerintem a végére már ő is fejből 
tudta.) Nagyon féltem, hogy nem sikerül bejutnom a budapesti 
levéltárba, mert kérvényt kell írni, amit egy semleges kuratórium 
bírál el. Előtte az igazgató azt mondta, hogy kizárt, hogy enge
délyt kapjak, mert éppen csak nagykorú vagyok és középiskolás. 
Ez egy picit elkeserített, de azért megpróbáltam és megérte, mert 
megkaptam az engedélyt.

W. R.
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Megszépült a Gondozási Központ társalgója

Új bútorok került a 
Pécsváradi Gondozási 
Központ társalgójába. 
A bella- Hungária Kft. 
4 darab relax fotelt, a 
Kilár család pedig egy 
kanapét ajándékozott 
az otthonnak. A lakók 
nagy örömmel vették 
birtokba a kényelmes 
bútorokat. A központ 
lakói és dolgozói kö- 
szönetüket fejezik ki az 
adományozóknak!

Kedves Olvasók!
Következő számunktól, mint a beköszöntőből már láthatták, újabb változás áll be a 
Pécsváradi Hírmondó életében. Az olvasóknak nem elég a postaládájukig elfáradni 
az újságért, Pécsváradon öt helyen juthatnak hozzá: az egészségügyi központban, 
a művelődési központban, a könyvtárban, a „lila abc”-ben és a várban (illetve 
Szilágypusztán).
Tisztelt Tudósítók!
Havilapként hátrányos helyzetben van a friss hírek szállításában, ennek ellenére 
szeretnénk, ha előzetes hírei és beszámoló időben megjelennének, ezért a lapzárta 
határidejét, minden hó 25-ét, pontosan betartjuk. Csak így tud az újság időben, 
minden hónap első hetében megjelenni. Kérjük, tiszteljék meg az olvasókat, a 
többi tudósítót és önmagukat azzal, hogy a határidőt pontosan betartják. A híreket 
továbbra is a pecsvaradi.hirmondo@gmail.com e-mail címre küldhetik. A szerk.

OLVASÓI LEVÉL

Tisztelt pécsváradiak!

Miért nem működik a Pécsváradi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat?
Korábban Pécsváradon több működőképes 

cigány önkormányzat végezte el a felada
tokat, melyekhez a roma lakosok segítség 
nyújtásért bátran fordulhattak.
Magam is pécsváradi roma lakos vagyok, 

szeretnék a Cigány Önkormányzathoz for
dulni segítségért, de mindig zárt ajtókat 
találtam magam előtt. Kérdezem én, ha 
Pécsváradon hivatalosan működő és szék
hellyel rendelkező Cigány Önkormányzat 
van, akkor miért nincsen ügyfélfogadás, 
ügyintéző, gyűlés, programok, és egyáltalán 
tájékoztatás, hogy mire számíthatunk mi, 
romák? Tudomásom szerint állami támoga
tást kap a Cigány Önkormányzat, ez a pénz 
akkor hová kerül, hiszen a tavalyi évben a 
várt ajándékok a gyerekeknek és a rászoru
ló családoknak nem érkeztek meg (mikulás, 
karácsony). Mi, romák, tarthatatlannak tar
juk ezt az állapotot, elvárjuk, hogy a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat havonta számol
jon be a pécsváradi romák előtt a munkájá
ról és állami támogatás összegének felhasz
nálásáról. Tisztelettel: Kőszegi Valéria

. VARAESOTW&R
Szabó Magda: Az Ajtó

Valós történet, mely nem csak egy regényt ér meg, de színház
ban is megtekintheti a nagyérdemű. Szabó Magda házvezetőnő
jével, Emerenccel való kapcsolatáról mesél, aki két évtizeden át 
volt alkalmazottja a második világháború előtti Budapesten. A 
mű rendkívüli nő portréja, kettejük alakuló kapcsolata, dacos és 
terhelt közeledése egymás felé. A téma valójában nem egészen 
eredeti, ám életrajzi meghatározottsága révén az írónő szent kö
telességét van hivatva ábrázolni, a gyónást. És mellékesen alapos 
képet kapunk a háború előtti és utáni Magyarország hétköznap
jairól, a minden körülmények közötti helytállásról, háláról, szen
vedélyről, árulásról.
Emerenc lenyűgöző személyiség, az a fajta, akinek megadatott 

büntetlenül szeretni és meghalni. Folyton gürcöl, súrol, havat 
söpör, segít az éhezőkön, elveszett gyerekeket és kóbor kutyákat 
gyűjt, de mindvégig szenved kolosszális magányától, mert nem 
akar másokat zavarni. Olyan, mint egy pogány istenasszony, aki 
csak saját törvényeinek engedelmeskedik, vég nélküli csatát vív a 
világgal. Alkalmazott, aki alkalmazókat alkalmaz zsarnoki sze- 
retete díszleteiként. Az írónő természetesen a hatása alatt áll, és 
félelemmel tölti el a tökéletes jóság és tiszta emberség rettenete. 
Tipikus értelmiségi félelem ez, amely a szeretetre való autenti
kus képességet nehezebben emészti meg. A házvezetőnő és a ház 
asszonyának kapcsolata viharos, a sírást kiabálás követi, a harag

a barátság ügyetlen, ám őszinte megnyilatko
zása. Egy kicsit szerelmi, egy kicsit anya-gye
rek kapcsolat, de mindenképpen fölkavaró, 
megrendítő, igazságra kényszerítő.
A címadó ajtó a szeretet kapujának meta

forája, kulcsát Emerenc az írónő felé nyújtja 
baráti aggodalmának ritka megnyilatkozása
ként. Őt is egy életre szóló bűntudat vezérli és 
puhítja örökös gondoskodóvá. De mi kezdhet 
ezzel a kulccsal a szintén szigorú elvek szerint

élő írónő? Hagyhatja-e meghalni a szándékkal halni készülőt? 
Merész vállalkozás kockára tenni az érzelmek intim, jól körül
bástyázott birodalmát, miközben olyan titokzatos ajtóba ütkö
zünk minduntalan, mely a végső szemérem őrzője és halálhoz 
vezet.
Az írónő mély lélekábrázolással mutatja be hősét, egy olyan 

egyéniséget, aki az élet bármely pillanatában, bármilyen körül
mények között meg tudja állni a helyét - egyben gazdagítva a Sza
bó Magda művek emlékezetes regényalakjainak sorát.

Szabó Magda más művei és egyéb olvasmányok várják az 
érdeklődőket a Városi Könyvtárban, melynek nyitva tartása a kö
vetkező:
hétfő-szerda-péntek: 12-18 óráig
kedd: szünnap
csütörtök: páros héten 8.30-11.30 óráig, páratlan héten 13-18 
óráig
szombat: csak páros héten 8-13 óráig

mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
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Pécsváradi Szent István Napok 
Előzetes a programokból

2012. június 29. Prof. Bencsik István szobrászművész kiállításának 
megnyitója
2012. június 30. A Vár Napja
2012. július 24. Veszprémi Pannon Várszínház előadása (esőnap: 
július 25.)
2012. július 20-21. XII. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál
2012. augusztus 1. 20.30 Ghymes koncert
2012. augusztus 5. Pécsváradi Big Bánd koncert
2072. augusztus 9. Éless-Szín: A néma Levente című előadása (esőnap: 
augusztus 10.)
2072. augusztus 13. Körúti Színház: Meseautó című előadása (esőnap: 
augusztus 14.)
2072. augusztus 16.
17.00 Ünnepi Önkormányzati ülés 
19.00 UniCum Laude koncert a várban
2072. augusztus 17. Százak Tánca Néptánc Est felvidéki, pécsváradi és 
zengővárkonyi táncosokkal
2012. augusztus 18. Német nemzetiségi nap a Szentháromság téren 
2072. augusztus 20. Ünnepi megemlékezés - koszorúzás a várban 
Délután: népünnepély a Szentháromság téren
2012. augusztus 24. 20.30 Molnár Dixieland Bánd zenekar fellépése

KÉZILABDA
2012. évi NBIII. női kézilabda tavaszi mérkőzéseinek eredményei:

15. forduló: Szentlőrinc-Pécsvárad 21:32

Pécsváradi góldobók: Gyenis Alexandra 11, Szemmelrock Dóra 9, Gál Petra 
5, Gál Rebeka 4, Gyenis Patrícia 2, Horváth Janka 1

Az első félidő határozott, magabiztos játéka elegendő volt a győzelemhez az 
eddig hazai pályán veretlen csapattal szemben.

16. forduló: Pécsvárad-Mecseknádasd 38:25

Pető/Horváth, Szemmelrock 11, Gál R. 4, Gál P. 6, Gyenis A. 9, Brand 3

Cserék: Sándor, Gebhardt (K), Kis Radó 1, Gyenis P. 4, Farkas, Puska

A szezon leggyengébb játékával hoztuk a kötelezőt, az egykori pécsváradiakkal 
felálló vendégek ellen.

OSB mérkőzések eredményei:

UKSE Szekszárd-Pécsvárad 15:37

Pécsváradi góldobók: Szemmelrock Dóra 10, Farkas Bianka 8, Brand Réka 
8, Gyenis Patrícia 6, Kis Radó Réhel 3, Puska Zsófia 2

Pécsvárad-PEAC 27:19
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Labdarúgás
Megyei I.
Április 1. 19. forduló.
Siklós - Pécsvárad 2-3 (0-2) 
G.: Molnár, Schvedics, Stílét.

Április 8. 20. forduló.
Pécsvárad - Szederkény 4-2 (1-1)
G.: Tóth M, Laki Z. (2), Gálosi.

Április 15. 21. forduló.
Pécsvárad - Beremend 2-0 (1-0)
G.: Tóth M., Farkas B.

Április 22. 22. forduló.
Lánycsók - Pécsvárad 0-5 (0-2)
G.: Laki Z. (2), Molnár, Vincze, Schvedics.
A csapat jelenleg vezeti a bajnokságot egy 
ponttal megelőzve a Siklóst.

Ifi:
Március 31. 19. forduló.
Pécsvárad - Siklós 0-3
G.: Molnár, Schvedics, Stílét.

Április 7. 20. forduló.
Szederkény - Pécsvárad 5-3
G.: Gálosi (2), Völgyi.

Április 14. 21. forduló.
Beremend - Pécsvárad 0-4
G.: Gálosi (2), Zsdrál, Perényi.
A csapat jelenleg a tizedik helyen áll a bajnok
ságban.

Serdülő
Március 31. 19. forduló.
Pécsvárad - Siklós 1-2
G.: Müller.

Április 7. 20. forduló.
Szederkény - Pécsvárad 0-1
G.: Keszler.

Április 14. 21. forduló.
Beremend - Pécsvárad 11-1
G.: Becker.
Az együttes a tizennegyedik helyen áll a baj
nokságban.

U-13
Április 1. 14. forduló.
Pécsvárad - Siklós 0-0
Április 7. 15. forduló.
Somberek - Pécsvárad 2-4
G.: Bakó (2), Jéhn (2).
Április 15. 16. forduló.
Pécsvárad - Kozármisleny 1-6
G.: Harcz.
Április 23. 17.forduló.
Villány - Pécsvárad 12-0
A csapat a nyolcadik helyen áll a bajnokságban.
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40 éves
a Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület

Helyszín: Zengővárkony, iskolaudvar 
Időpont: 2012. június 23.

14.00 - Gyülekezés a faluderékban
14.30 - Indulás Töttös Sándor házához
15.00 - Emléktábla-avatás
15.30 - Menettánc az iskolához

Császár János emléktáblájának koszorúzása 
16.00 - Köszöntők, színpadi műsorok, megvendégelés 
20.00 - bál a Randy Zenekarral (a belépés ingyenes)

14 órától estig a kultúrházban kiállítást és képvetítést 
tekinthetnek meg a csoport 40 éves történetéről.

Alapcsomagban

A FELESÉGEK VÉDELMÉBEN: 
NYERJEN SAJÁT TELEVÍZIÓT 
A SOROZATOKHOZ!

2012 © CBS Stúdiós Inc. All Rights Reserved

További információ:
www.tarr.hu
Az akció 2012. április 16-tól május 31-ig érvényes a Tarr Kft. lakossági előfizetői körében. Az akcióban részt vevők köre 
azon előfizetők, akiknek a szolgáltatási végponton az elmúlt 3 hónapban nem volt kábeltelevízió előfizetésük és analóg 
Alap vagy Extra csomagra fizetnek elő. 0 Ft-os bekötési díj normál bekötés esetén érvényes, azaz a Tarr Kft. meglévő 
lefedő hálózatán extra műszaki beruházás nélkül beköthetőek. A nyereményjátékban 35 db Philips 82 cm-es FULL HD LCD 
televíziókészüléket közjegyző jelenlétében 2012. június 4-én 7100 Szekszárd. Bezerédj u. 2. sz. alatti TARR ügyfélszolgálati 
irodában sorsolunk ki. A TV készülék sorsoláson továbbá részt vesznek azon meglévő előfizetőink is. akik a tarr.hu-ra 
feltöltött, valamint ügyfélszolgálati irodáinkban elhelyezett UC Kvízünket helyesen kitöltik. A tájékoztatás nem teljes körű.

„A.A”
gyűlés

Minden szombaton 
17.30-18.30-ig

Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 13. sz.

Az ülések a hónapok első szombatján 
nyitottak,

családtagokat, érdeklődőket is 
szeretettel várunk, 

akik tehetetlenek az alkohollal 
szemben.

Szemüveget találtunk!

Május 9-én délután 5 
órakor, a társasházak 
melletti kis játszótéren a 
pad alatt, találtunk egy 
női olvasószemüveget. 
Tulajdonosa átveheti a 
Szent István Patikában.

TANFOLYAMOT HIRDET 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, 
MOTORKERÉKPÁR,

SEGÉDMOTORKERÉKPÁR
KATEGÓRIÁKBAN

Helyszín:
PÉCSVÁRAD MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT

Időpont:

2012. június 12.

Várjuk a további jelentkezőket!

Bővebb információ:
Link Antal iskolavezetőnél 

Pécsvárad, Hegedűs Imre u. 21. 
Tel.: 06-20/926-9061 

72/465-528

Pécsváradi Hírmondó 
A Pécsváradi Városi Önkormányzat 

havilapja
Megjelenik havonta, 1500 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város
Önkormányzata

E-mail:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

+36-72/466-123

Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos 
Művelődési Központ 

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

Tel./fax: +36-72/465-123 
E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu

Tördelésszerkesztés 
és nyomdai munkálatok: 

V-TESA Bt., Pécsvárad

http://www.tarr.hu
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu

