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Eredményes évet zár a Pécsi Szakképző 
Centrum II. Béla Középiskolája. A közok-
tatás megannyi problémája ellenére sike-
res beiskolázásról tudósíthatunk, minden 
meghirdetett osztályunk teljes létszám-
mal indul szeptembertől. Ebben szerepe 
van az évek óta sikeres versenyeredmé-
nyeknek is. Erről számolunk be az alábbi-
akban:

Elsők között indítottuk be a megyében 
a  belügyi rendészeti képzést, s azóta is az 
elsők között tartanak  számon bennünket 
eredményeink alapján. Az Országos Ren-
dészeti Tanulmányi Verseny minden év-
ben nagy kihívás, idén sem volt másképp. 
A házi versenyen Kadosa Erik, Szabó Sza-
bolcs és Berta Dezső Zsolt végzett az első 
három helyen. Ezt követően a budapesti 
válogató versenyen indultak, ahol a több 
mint 50 iskolát képviselő diákok között 
Kadosa Erik 4. Szabó Szabolcs a 31. helye-
zést érte el. A Békéscsabán megrendezett 

országos döntőben Kadosa Erik gimnázi-
um 12. osztályos tanuló a 4. helyet szerez-
te meg, a legjobb német nyelvi ismeretek-
kel rendelkező tanuló különdíjával. A 
döntőben rendészeti ismeretekből, ka-
tasztrófavédelmi ismeretekből, speciális 
társadalomismeretből, rendészettörténet-
ből és idegen nyelvből mérték össze tudá-
sukat a versenyzők. Gratulálunk Erik ki-
magasló teljesítményéhez!

2016. ápilisában rendezték meg Buda-
pesten, Adyligeten az Országos Rendésze-
ti Csapatversenyt. 58 csapat indult ezen a 
kemény erőpróbán, itt iskolánk csapata 
1.helyezést szerzett. Kétnapos fizikai és 
szellemi erőpróbán bizonyítottak bajno-
kaink. Első nap elméleti ismeretekből: in-
formatika, közlekedési ismeretek, idegen 
nyelv, belügyi rendészeti ismeretek adtak 
számot tudásukról. Másnap a fizikai erő-
próba következett: lövészet, katasztrófavé-
delem, akadálypálya, 2000m futás, felülés, 

fekvőtámasz, hajlított karú függés és hely-
ből távolugrás várt a versenyzőkre. Csapa-
tunk mindenkit maga mögé utasított, s 
szerezte meg az első helyezést. A CSAPAT: 
Kadosa Erik, Kresz István, Salk János, Vö-
rös Roland gimnáziumi tanulók. Felkészí-
tő tanáruk Májusi Albert és Varga Zsolt 
rendőr őrnagy. Az eseményről a Zsaru 
magazin egész oldalas cikkben számolt be 
ez évi 18. számában. Büszkék vagyunk ta-
nulóink teljesítményére.

(folytatás a 8.oldalon)

Felvidéki 
nap

Május 21-én kilencedik alka-
lommal hívta a tárogató 
hangja az emlékezőket az Eu-
rópa térre.

A Felvidékiek Klub ja ezen a 
napon emlékezett az 1947-48-
ban kitelepített családok kál-
váriájára.

A műsor Farkas Béla Szajk 
polgármesterének tárogató 
játékával kezdődött majd Füri 
Ferenc, a Felvidéki Klub veze-
tője köszöntötte a megjelen-

teket, felidézte az elmúlt évek eseményeit, felsorolva, kik 
tartottak emlékező beszédet. Ebben az évben Friesz Pé-
ter, a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános 
Iskola fiatal történelem tanára idézte fel a XX. századkö-
zepének eseményeit, megemlékezve a felvidékiek, szé-
kelyek és svábok tragédiájáról.

(folytatás a 3. oldalon)

Fórum a járási hivatalokról
Dr. Horváth Zoltán, Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője és Dr. 
Emődy Balázs, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsváradi Járási Hiva-
talának vezetője április közepére a pécsváradi vár Szent Gellért termébe 
hívta három járás önkormányzati vezetőit, civil szervezeteinek képviselőit 
és vállalkozóit. A partnerkapcsolatok erősítését szolgáló tájékoztató fóru-
mon a pécsváradi mellett a komlói és hegyháti járások hivatalvezetői mu-
tatkoztak be.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott röviden ismertette a kormányhi-
vatalok létrejöttét és az elmúlt időszakban történt szervezeti átalakításokat, 
valamint utalt a közeljövőben várható további változásokra. Kiemelte, hogy 
mintegy 1600 munkatársa dolgozik a megyében, céljuk, hogy egyszerűsöd-
jön az ügyintézés, szakmailag hatékonyan és az ügyfelek megelégedettségé-
re működjön a hivatal. Elmondta, hogy a megyei elsőfokú hatáskörök járási 
szintre történő delegálására valószínűleg a nyár folyamán sor kerül, a szerint 
az elv szerint, hogy „helyben keletkező ügyet, helyben lehessen elintézni”. A 
megváltozott szervezeti felépítés és feladatellátás folyamatosan új kihívások 
elé állítják a közszolgálatban dolgozókat (kormánytisztviselőket). Részben 
ezért, részben a 2008 óta változatlan közalkalmazotti bértábla miatt számuk-
ra a kormány életpályamodellt dolgozott ki. Felhívta a figyelmet, hogy a hi-
vatalvezetők előadásaiban is és az azokat követő tájékoztatókban illetve 
egyéni konzultációk során részletes tájékoztatást kaphatnak a jelenlevők a 
GINOP 5.1.1.-es pályázatról. (folytatás az 2.oldalon)

II. Béla Középiskola hírei
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Korábbi cikkünkben beszámoltunk a 2016-os évre TOP (Te-
rület-és Településfejlesztési Operatív Program) keretében kiírt 
pályázatokkal kapcsolatos terveinkről. Pécsvárad Város Önkor-
mányzata, együttműködésben a Baranya Megyei Önkormány-
zati Hivatallal, több jelentős fejlesztésre is pályázatot nyújtott be 
az elmúlt néhány hónapban ebben a konstrukcióban.

A TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése c. pályázati felhívásra a „Dr. Entz Béla Egészség-
ügyi Központ alapellátásának fejlesztése” címmel nyújtot-
tunk be pályázatot, melynek keretében új, az orvosi alapel-
látás infrastruktúráját magába foglaló blokk épülhet sikeres 
pályázat esetén. Itt kaphatna majd helyet a háziorvosi ügye-
let és a védőnői szolgálat is. 

A TOP-1.4.1-15 felhívás keretében a „Pécsváradi Szivárvány 
Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése” címmel pá-
lyáztunk a bölcsődei részleg bővítésére is. Ebben a pályázatban 
a Gesztenyés úti óvodában terveztünk infrastrukturális fejlesz-
tést eszközbeszerzéssel kombinálva. 

A TOP-1.2.1-15 felhívás keretében szintén a Baranya Me-
gyei Önkormányzati hivatallal együttműködve konzorciumban 
nyújtottunk be pályázatot a Zengő csúcsán lévő erősen lerom-
lott állapotú kilátó helyett egy korszerű és esztétikus új kilátó 
építésére. Ehhez csatlakozóan a projektnek része a Dombay-
tónál információs pont, parkoló és kiszolgálóegységek kialakí-
tása a turisták fogadására és a tó körüli területek parkosítása. 

A fent említett projektek sikeres elbírálása esetén a kivite-
lezési munkák kezdete a jövő év elején, március környékén 
várhatóak.

(folytatás az 1.oldalról)

Fórum a járási hivatalokról
Dr. Emődy Balázs ismertette a megyei 
kormányhivatalok és a járási hivatalok 
létrejöttének okait, és elhelyezte azokat 
a közigazgatás rendszerében. Beszélt az 
időközben bekövetkezett szervezeti vál-
tozásokról, valamint bemutatta az egyes 
szervezeti egységek feladat és hatásköre-
it. Elmondta, hogy 2016. április 8-tól a 
kormányablakokban –így a Pécsváradi 
Kormányablakban is - az addigi 623 
ügykör mellé további 508 társult, így je-
lenleg 1131 ügykörben látnak el felada-
tot. A Pécsváradi Járási Hivatal tevé-

kenységének bemutatása során 
kifejtette, hogy a 17 településből álló já-
rásban évente mintegy 8000 kérelem 
ügyét intézik, valamint további számos 
nem kérelemhez kötött ügyben járnak 
el. Fontosnak tartotta, hogy elmúlt idő-
szakban csökkent a bürokrácia valamint 
kiépült az ügysegédi rendszer, mely azt 
jelenti, hogy a járási hivatal kollégái ki-
helyezett ügyfélfogadást tartanak a já-
rásszékhelyen kívül. Tájékoztatott arról 
is, hogy az elmúlt időszakban a bürokrá-

cia is csökkent, ezáltal az ügyintézés 
egyszerűbb és olcsóbb lett. 

Dr. Hessz Gabriella, a három közül a 
legnagyobb, a Komlói Járási Hivatal ve-
zetője bevezetőjében röviden kitért a tör-
ténelmi közegre, és emlékeztetett arra, 
hogy valaha Komló környéke is a pécsvá-
radi apátság birtoka volt. Előadása során 
szemléletes példákkal illusztrálta, hogy 
az állampolgárok az élet minden terüle-
tén találkoznak a hatóság munkájával. 
Ismertette a komlói járás hivatalának 
feladatait, részletesen kitért azokra az 
osztályokra, amelyek a másik két járás-
ban is látnak el feladatokat. Ezek közül 
legismertebb talán a Foglalkoztatási Osz-
tály, amelyet a pécsváradiak „munkaügyi 
központként” a művelődési központban 
keresnek csütörtökönként. A „legszebb 
nevű” az „Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály, amely kiter-
jedt feladatkörébe tartozik pl. az állattar-
tó üzemek engedélyezésétől az állati ter-
mékek feldolgozásának illetve 
kereskedelmének hatósági feladatai. Elő-
adása végén részletesen ismertette a 
GINOP 5.1.1-es pályázat által kínált lehe-
tőségeket és az azon történő részvétel 
feltételeit.

Dr. Karakán Béla,, a Hegyháti Járási 
Hivatal vezetője, szintén megemlítette, 
hogy Pécsvárad egykor hiteles hely volt 
azaz „hivatali teendőket” látott el az egy-
kori monostor. A Sásd és környéki járás 
bemutatása után elmondta, hogy a kor-
mányablakok dolgozói nemcsak közvet-
len feladataikat látják el, hanem sokszor 
információt kérnek a polgárok a köz-
tisztviselőktől és ügysegédektől, akik 
minden esetben próbálnak segíteni. Ezt 
a célt segíti a Tudástár, melyben számos 
információ található és a kormányabla-

kokban dolgozók hozzáférnek az adat-
bázishoz.  Beszélt arról is, hogy sok eset-
ben egyszerűsödött az engedélyeztetési 
eljárás, helyette elegendő a bejelentés, 
azonban sajnos, ez néha félreértéshez 
vezet, mert a bejelentéssel egyidejűleg 
eleget kell tenni a tevékenység gyakorlá-
sához előírt hatósági előírásoknak is.

A járási vezetők előadásai után Dr. 
Horváth Zoltán arra bíztatta a jelenlevő-
ket, hogy tegyenek fel kérdéseket az őket 
érintő problémákról. Volt, aki a boltok 
vasárnapi nyitva tartásáról, volt, aki a 
munkahelyteremtő és -megtartó támoga-
tásokról érdeklődött. Egy polgármester 
több településvezető kérését tolmácsolta, 
amikor jelezte, hogy közérdekű munka-
végzés során szeretnék megválogatni azt, 
hogy kivel dolgozzanak. 

A kormánymegbízott és munkatár-
sai a feltett kérdések megválaszolásán 
túl ígéretet tettek a problémák továbbí-
tására és megoldásukra. 

A rendezvény kötetlen beszélgetéssel 
folytatódott, végezetül a történelmi em-
lékhely látványosságait tekintették meg 
a vendégek.

kép és szöveg: Bognár Gyöngyvér

A Pécsváradi Pályázati Csoport Hírei

PVH_2016-02_Javitott.indd   2 2016.06.19.   20:27:14



XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM  2016. júnIuS 3

(folytatás a 1.oldalról)
Felvidéki nap
A bonyhádi Felvidékiek Együttesének 
tagja, Kemény Jánosné Ábrányi Emil: Él 
a magyar című versét mondta el.

Ezt követően az önkormányzatok és 
a civil szervezetek helyezték el a koszo-
rúikat az emlékkőnél, majd a művelődé-
si központban folytatódott a program.

A színházteremben előbb Farkas 
Béla tárogatójának hangja szólalt meg, 
majd a bonyhádi Felvidékiek Együtte-

sének kórusa gyönyörű tardoskeddi 
népviseletben adott színvonalas mű-
sort, ismét Kemény Jánosné tolmácso-
lásában hallgathattuk meg Szabó Lő-
rinc: Hazám című versét. A műsor 
szünetében Zádori János polgármester 

köszöntötte a megemlékezésen résztve-
vőket. 

Ebben az évben velünk emlékeztek a 
bonyhádi, lánycsóki, szajki, nagypalli és 
szellői barátaink. Eljött Siklósról Tóth 

János fiával és Tóth Mihály feleségével, 
akiknek családját Kismácsédról 1948-
ban Pécsváradra telepítették, de az 50-es 
évek közepén Siklósra költöztek. Meg-
ható találkozásnak voltunk tanúi, ami-
kor az egykori házigazda szomszédjával, 
Brückner Jánosné Gasteiger Évával ta-
lálkoztak a Tóh testvérek, hiszen Éva 
sokszor vigyázott a Tóth fiúkra.

Megemlékezésünk közös vacsorával 
és késő estébe nyúló beszélgetéssel, a ré-
gi emlékek felidézésével ért véget.

Köszönjük Pécsvárad Város Önkor-
mányzatának, a Fülep Lajos Művelődési 
Ház dolgozóinak, a Nyugdíjasok Egye-
sületének és minden civil szervezetnek 
illetve személynek a támogatását.

 F.G.

A TOP-os pályázatokon túl az IPA pályázati konstrukció-
ban ismét pályázatot nyújtottunk be a napokban, a horvátor-
szági Ernestinovoval együttműködve. A közös projekt célja a 
horvát-magyar kulturális-turisztikai együttműködések elő-
segítése. A Pécsváradon immár jelentős múltra visszatekintő 
Fa alkotótáborok és a horvát partner hasonló művészeti ha-
gyományain alapuló együttműködés keretében egy sikeres 
projekt esetén a Várkert területe újulhat meg, ahol gyermek 
és felnőtt játszótér, vizesblokk, pihenőhelyek kerülhetnek 
kialakításra padokkal, asztalokkal.  Elkészülhet továbbá egy 
korszerűen megvilágított szilárd burkolatú sétány, melyen 
a huszonegyedik század technikai vívmányait is felhasználó 
kulturális sétákat tehetünk majd. 

A Vidékfejlesztési Program keretében a „VP-6-7.4.1.1-16 - 
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése energetikai 
korszerűsítés” c. pályázati kiírásra a város pályázatot nyújtott 
be a Kossuth Lajos utca és Dózsa György utca sarkán álló régi 
patika épületének külső felújítására. Emellett a Pécsi Egyház-
megyével együttműködve ugyanezen kiírás keretében pályáz-
tunk a Római Katolikus Plébánia épületének és több környék-
beli kistelepülés templomának külső rekonstrukciójára is. Ezek 
esetében is eredmény inkább csak az év vége felé várható.

Június elején pályázatokat nyújtottunk be a Magyar Ál-
lamkincstárhoz a Gondozási Központ „A” épületének kor-
szerűsítésére, illetve a Polgármesteri Hivatal épületének víz-
mentesítésére. (Ezekre a tavalyi évben is pályáztunk, azonban 
forráshiány miatt azokat akkor nem támogatták.)

A tavalyi év végén elnyert Gesztenyés úti óvoda konyhafej-
lesztése című pályázat kivitelezési munkáit elkezdik a napok-
ban, így az új tanévet már egy megújult, modern és korszerű 
konyhával kezdheti az intézmény.

A továbbiakban is folynak az augusztusi határidős TOP-os 
pályázatokra az előkészületek, illetve igyekszünk minden olyan 
ésszerű és célszerű pályázati kiíráson elindulni, amiből város-
unk és annak lakói előnyhöz juthatnak. Ehhez továbbra is kér-
jük a polgárok segítségét, támogatását és bíztatunk mindenkit, 
hogy keressenek minket ötleteikkel, javaslataikkal az alábbi 
elérhetőségek egyikén.
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A KODOLÁNYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
A március 15-i városi ünnepséghez iskolánk készített színvonalas 
műsort. A 6. b osztályt Oszbach Rita és Friesz Péter készítette fel.
A március 8-án megrendezett Szondi József Területi Matemati-
ka Emlékverseny eredményei: 

2. évfolyam:
1. Bachesz Csaba   (Hidas)  .............................................  19 pont
2. Beck Simon Botond  ...................................................  11 pont
3. Sebestyén Gergő Sándor   ..........................................  10 pont

3. évfolyam:
1. Soós Míra .....................................................................  27 pont
2. Kanta-Györkő Domonkos  ........................................  24 pont
3. Keszler Magor  .............................................................  22 pont

4. évfolyam:
1. Kiss Fülöp József  .................................................  33 pont
2. Sulyok Ilka  ..........................................................  32 pont
3. Pongrácz Áron  .....................................................31 pont

5. évfolyam:
1. Peck Domokos  .....................................................  20 pont
2. Krasz Luca  (Mecseknádasd)  .....................................  18 pont
3. Báling Zoé Lili   ..........................................................   17 pont

6. évfolyam:
1. Sasvári Zsombor Zsolt     (Hosszúhetény)  ................ 29 pont
2. Tóth Merse Ferenc            (Mecseknádasd)  ............... 28 pont
3. Biszak Bence                       (Hidas)  .............................. 21 pont

7. évfolyam:
1. Gyenis  Dorka           (Mecseknádasd)  ........................ 23 pont
2. Hufnágel Klaudia    (Mecseknádasd)  ........................ 22 pont
3. Megyesi Renáta        (Mecseknádasd)  .......................  20 pont

8. évfolyam:
1. Lébenthal Kristóf  .......................................................  31 pont
2. Háber Gábor    (Mecseknádasd)  ................................  23 pont
3. Amrein Vivien (Mecseknádasd)   ..............................  21 pont

Március 18-19-én rendezték meg Bonyhádon a Glasperlenspiel” 
(Üveggyöngyjáték) – német nyelvi, kultúrtörténeti és 
országismereti verseny országos döntőjét, ahol Szabó Tamara 
8. b osztályos tanulónk 3., Temirci Nuriye 8. b osztályos diá-
kunk pedig 6. helyen végzett. Felkészítő tanáruk: Májerné Petz 
Anna.

Március 22-én Mohácson a Muskát József Területi Matematikai 
Emlékversenyen is eredményesen szerepeltek tanulóink:

5. évfolyam:

Horváth Zsófia 5. b    1. hely

Peck Domokos 5. b    5. hely

8. évfolyam: 

Lébenthal Kristóf 8. b     5. hely

Felkészítő tanáraik: Lászlóné Auth Mária, Liber Zsuzsanna

Az Országos Diákolimpia mezei futás döntőjén Gödöllőn a  Le-
ány II. korcsoportban Tóth Emese 5. a osztályos tanulónk a 25. 
helyen végzett a 224 induló közül! 

Március 22-én a XXVI. Öveges József Kárpát-medencei Fizi-
kaverseny megyei fordulójában Krebsz Nikolett 8. b osztályos 
tanuló 11. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Liber Zsuzsanna.

Március 10-én rendezték meg az Országos Komplex Ének-zenei 
műveltségi verseny Dél-Dunántúli régiójának döntőjét a pécsvá-
radi Művelődési Központban.  A zenei műveltség, a zenei kultú-
ra hagyományainak őrzésére, az ének-zene tantárgy „Kodályi” 
szellemi örökségének ápolására rendezett versenyen az elméle-
ti tudás mellett énekelni és rajzolni is kellett.  A  Boris Bálint 
Bánk, Lajos Bettina és Resch Róbert összetételű „Szent István” 
csapat  1., míg a „Zengő” csapat tagjai Krebsz Nikolett, Knézits 
Kinga, Bencze Réka 3. helyezést értek el.  Mindkét pécsváradi 
csapat felkészítő tanára Boris Sándorné volt. Az országos döntő 
16 csapata közé a dél-dunántúli válogatóról mindkét pécsváradi 
csapat továbbjutott. A március 23-i iszkaszentgyörgyi országos 
döntőn végül a Zengő csapat a 4. helyet szerezte meg, Boris Bá-
lint Bánk 7. b osztályos tanuló pedig különdíjban részesült! 

Szintén március 23-án, immár hagyományosan vettek részt ta-
nulóink Mohácson a Brodarics Területi Anyanyelvi Versenyen, 
ahol Zsáli Zoé 6. b osztályos tanuló 6., Szabó Tamara 8. b osz-
tályos tanuló pedig 2. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Ká-
rász Rózsa, dr. Dénes Dóra

Április 11-én a Költészet Napja alkalmából dr. Dénes Dóra ta-
nárnő készített műsort a felsős diákokkal.

Április 12-én felvidéki mesemondó versenyt szervezett a lány-
csóki községi könyvtár a Felvidékiek Baráti Köre Lánycsók 
egyesülettel közösen. A megmérettetésre a megye több intéz-
ményéből is érkeztek tanulók. A tájnyelven megszólaltatott 
népmesékkel intézményünket képviselte Táborhegyi Csaba 
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2. a,  aki különdíjat hozhatott el, illetve Tóth Emese 5.a, Tö-
rök Dominika 5.a, Kovács Ramóna 5.b, Kökény Vivien 6.a, 
Daradics Jennifer 6.a. Mindannyian értékes könyvjutalomban 
részesültek. Felkészítő tanáraik: Szakálosné Panta Dóra, illetve 
Kárász Rózsa, Szabó Gyöngyi.

Április 14-15-én iratkozhattak be a leendő elsős tanulóink. A 
jelenlegi adatok szerint 41 kis nebuló kezdi meg tanulmányait 
szeptembertől iskolánkban.

Április 18-án Figura Ede volt a vendégünk a Sulikönyvtárban. 
Az elsősorban Romhányi József megzenésített, humoros versei-
ből összeállított műsorra rekordszámú, 74 tanuló volt kíváncsi! 

Április 19-én a negyedik osztályosok hangos olvasás felmérése 
zajlott.

Április 21-én tartottuk az immár hagyományosnak tekinthető 
iskolai történelemversenyt, melyet Friesz Péter szervezett. Idén 
a magyarországi németek kitelepítésének évfordulójához kap-
csolódtak a feladatok. A következő eredmények születtek: 

1.  8. b osztály (Szabó Tamara, Emeneth Petra, Krebsz Niko-
lett)

2.  6. b osztály 2. csapat (Fuller Darina, Gál Dorina, Kárpáti 
Kristóf, Kovács Zsolt)

3. 7.a osztály (Knézits Kinga, Bencze Réka, Nagy Benvenútó)

Április 21-én Pécsett rendezték a Benedek Elek Regionális Me-
semondó Versenyt, ahol Táborhegyi Csaba 2.a és Parcsami 
Márton 4.b osztályos tanulónk kategóriájukban az első helyet 
érték el. Tóth Emese 5. a osztályos tanuló különdíjban része-
sült, oklevelet kapott Kovács Ramóna 5. b. Felkészítő tanáraik: 
Szakálosné Panta Dóra, Váradiné Flódung Anita, illetve Kárász 
Rózsa, Szabó Gyöngyi. 

Április 22-én Pécsett rendezte a Kallódó Gyermekekért Alapít-
vány Dankó Ilona szavalóversenyét az egyházmegye fiataljai-
nak. Több diákunk is részt vett a versenyen, közülük Schmidt 
Kata és Zsáli Zoé 6. b osztályos tanulók továbbjutottak a közép-
döntőbe. Felkészítő tanáruk: Kárász Rózsa. 

Április 25-én munkaértekezletet, majd fogadóórát tartottunk.

Április 26-án a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár 

„Geronimo Stilton” levelezőverseny döntőjébe jutott Hegyi 
Máté 4. b osztályos tanulónk.

Április 29-én, a Tánc Világnapja alkalmából Heckerné Jagados 
Dominika táncosai örvendeztettek meg bennünket előadásuk-
kal az udvaron. 

Május első vasárnapja az édesanyáké: csaknem minden osz-
tály kedveskedett meglepetés ajándékkal, verssel, dallal, kis mű-
sorral e hónapban az anyukáknak, nagymamáknak.

Május 2-án az első évfolyam erdei iskolai foglalkozáson vett 
részt.

Május 7-én zajlott le a Bendegúz- NyelvÉsz Anyanyelvi verseny 
országos döntője Szegeden. Itt megyei első helyezettként vett 
részt a megmérettetésen Fullér Petra 1. b osztályos tanulónk, 
aki 18. helyezést ért el a kategóriájában induló 34 tanuló között. 
Felkészítője: Gungl Lászlóné.

Május második hetében a felsős kollégáink hospitálhattak a 
negyedik évfolyamok óráin.

Május 12-én a Bendegúz Tudásbajnokság Matematika Verseny 
megyei döntőjében 2. helyet ért el Märcz Réka 3. b osztályos 
tanulónk. Felkészítője: Nagy Szilvia. 

Immáron 12. alkalommal adott otthont a budapesti Német 
Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium az Országos Német 
Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verseny döntőjének. Az 
elődöntőkben elért eredményeik alapján a május 13-i megmé-
rettetésre összesen 201 diák kapott meghívást. A verseny célja 
az olyan diákok megtalálása, akik a német nyelvű verseket vagy 
prózaműveket, illetve a nyelvjárási történeteket a legszebben 
tudják előadni. Az eredményeink: 

Mundart 1-2: 5. hely  Schulteisz Márton  (Geresdlak, felkészí-
tője: Pappné Tomin Melinda)

Mundart 3-4: 8. hely  Schneider Dóra 4.b (felkészítője: Váradi-
né Flódung Anita) 

Irodalmi német 1-2: 9. hely Csibi Benett 2.c (felkészítője: Szabó 
Tamásné Gasteiger Eszter) 

Irodalmi német 3-4: 15. hely Parcsami Márton 4.b (felkészítő-
je: Váradiné Flódung Anita) 

Május 18-án idegen nyelvi mérés zajlott iskolánkban német és 
angol nyelvből a 6. és 8. osztály számára.

Május 21-én hagyományteremtő céllal alapítványi sportnapot 
szervezett az iskola. Célunk a szülőkkel, diákokkal, pedagógu-
sokkal való önfeledt, játékos együttlét volt, a közös sportolás, 
kézműveskedés, társasozás, rajzolás reményeink szerint kö-
zelebb hozta az iskolát és a családokat. Az időjárás is mellet-
tünk állt, hiszen gyönyörű napsütésben, kellemes melegben 
lehetett választani a különböző sporttevékenységek, versenyek 
között. A hűsölni vágyókat várta a kézműves sarok, a társas 
klub, a rajzverseny. A kellemes napnak nem titkolt célja volt, 
hogy az iskola udvarára a gyerekeknek kültéri játékokat vásá-
rolhassunk a közeljövőben. Ehhez támogatásokkal járulhatott 
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hozzá mindenki, akár étel-italfogyasztással is. Sajnos, a min-
denféle előírásoknak megfelelő kültéri játékok igen drágák, 
de a sikeres sportnapnak és az adományoknak köszönhetően 
beszerezhetünk legalább egy-két játékot a diákok nagy örömé-
re. Köszönjük a családoknak, tanulóinknak, valamint minden 
kedves szervező- résztvevő kollégánknak, hogy aktivitásukkal 
sikeressé tették ezt a napot! 

Külön köszönet illeti kiemelt támogatóinkat: 
Gasztró-Terni Kft., Pécsváradi Aranycipó Kft., Pécsvárad Város 
Önkormányzata, Városgazdálkodási Csoport, Fuller Ferenc, Fűri 
Ferenc

Találkozzunk jövőre is, mi már készülünk! 

Iskolánk tanulója Vörösvári Alexandra  6. a osztályos tanuló 
szeptember óta vett részt az országos honismereti levelezős ver-
senyen. A 218 versenyző közül 3 fordulót követően bekerült a 
középdöntőbe. Ott is eredményesen teljesített, így 86 versenyző 
közül bekerült a 38 döntős közé, akiket Budapestre hívtak. Má-
jus 23-án volt a döntő a Hagyományok Házában, ahol Alexa 2. 
helyezést ért el. Felkészítő tanára: Kárász Rózsa

Május 25- én zajlott a hatodikos és nyolcadikos tanulóink or-
szágos kompetenciamérése, mely a diákok matematikai eszköz-
tudásának és szövegértési képességének felmérésére terjed ki.

A két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató általános isko-
lák hatodik és nyolcadik évfolyamán a két tanítási nyelvű neve-
lés-oktatásban részt vevő tanulók körében a célnyelvi mérésre 
június 1-jén került sor. 

Az Erich Kästner német nyelvű meseíró versenyen, amelyet 
a Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány hirdetett meg Pécsen, 
Szabó Tamara 8. b osztályos tanuló 1. helyezést ért el. 

A májusi iskolai német népismeret verseny három fordulóból 
állt. Legeredményesebbek az 5. b tanulói voltak, ebben a sor-
rendben: Szabó Kamilla, Peck Domokos, Hauck Réka, Hirth 
Dorina, Heil Máté.

Június 2-án a felső tagozaton újra projektnapot szerveztünk, 
ezúttal az olimpia jegyében. A diákok forgószínpadszerűen ve-
télkedtek a különböző állomásokon, ahol nem csak az elméleti 
tudásukat, ismereteiket tesztelhették, hanem kézügyességüket is 
és természetesen sportfeladatokat is végeztek. A nap fénypont-
ja volt, hogy a művelődési házban – a nagy érdeklődésre való 
tekintettel- találkozhattunk Storcz Botond háromszoros olim-
piai, négyszeres világbajnok kajakozóval. Tanulóink kérdéseit 
Emeneth Petra (8. b) tolmácsolta a bajnoknak, de lehetőség nyílt 
a helyszínen is a kérdezésre. A kiváló sportoló komoly példa-
képe lehet a diákoknak, szerénységével, alázatával, humorával, 
hitével. Életre szóló élmény volt felnőttnek, diáknak egyaránt! 

Horváth Zsófia 5. b osztályos tanulónk bejutott a Hermann 
Ottó Természetismereti Verseny országos döntőjébe, ahol a 
legjobb 10 helyezett egyike lett. Felkészítő tanára: Győrffy Zsu-
zsanna 

Június 6-án irodalmi vetélkedőt szerveztünk felsősöknek. Mik-
száth Kálmán: A beszélő köntös című művével kapcsolatos 
feladatokat állított össze Arnold Istvánné Jutka néni a Városi 
Könyvtárból és Bősz Patrícia könyvtárostanár. Előzetes feladat-
ként - természetesen a mű elolvasása mellett - rajzokat is készí-
tettek a csapatok. A 6 csapat közül végül az 5. b osztály végzett 
az első helyen (Horváth Zsófia, Zsáli Zoé, Peck Domokos). A 
2. helyen holtverseny alakult ki, ezért villámkérdések döntöt-
tek az 5. a csapata javára (Bogdán Melissza, Kuczora Gréta, 
Tóth Emese) és a harmadik helyet így a hetedikesek vegyes csa-
pata szerezte meg (Bencze Réka 7.a, Lajos Bettina 7.b, Nagy 
Benvenútó 7.a). Különdíjat vehetett át Szabó Tamara 8. b 
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osztályos tanuló. Köszönjük szépen a tanulóknak a részvételt, a 
kollegáknak (dr. Dénes Dóra, Kárász Rózsa, Szabó Gyöngyi ta-
nárnők) és Jutka néninek a segítséget! 

Június 9-én iskolánk tanulói számára is szervezett Somogyi 
Bernadett hitoktató versmondó minősítő versenyt istenes ver-
sek témájában. 

Megyei rajzversenyek eredményei:

 „A szakma, ami tetszik nekem” - Szabó Tamara 8. b osztályos 
1. helyezett, Temirci Nuriye 8. b Különdíjas lett.

„Biztonságos közlekedés gyerekszemmel” - Szabó Tamara 8. b 
osztály 1. helyezés – továbbjutott az országos versenyre is.

„Embertől emberig” Katolikus Karitász egyházmegyei rajzpá-
lyázat díjazottjai: Gál Bianka 6. b, Szabó Tamara 8. b,  Fuller 
Darina 6. b osztályosok. Utóbbi két diákunk munkája bekerült 
az országos versenyre is. Mindegyik tanuló felkészítő tanára: 
Kárász Rózsa

Országos rajzpályázatok eredményei:

„Népmesék világa” - Szabó Tamara 8. b osztály 2. helyezés.

„Magyarnak lenni” - Gál Bianka 6. b osztályos tanuló 2. helye-
zést, Szabó Tamara 8. b osztályos pedig 3. helyezést ért el.

„Esterházy herceg/hercegnő” - Szabó Tamara 8. b osztályos ta-
nulót 1. helyezéssel, Gál Bianka 6. b osztályost 2. helyezéssel 
értékelte a zsűri a beérkezett 285 rajz közül. 

„Olimpia - 2016” témájú rajzpályázaton díjazott lett Szabó Ta-
mara 8. b és Tóth Emese 5. a osztályos tanuló.

Országos minősítőn vett részt több tanulónk rajzból. A 600 diák 
rajzait 5 tagú, művészekből álló zsűri pontozta egymástól füg-
getlenül. Maximum 120 pontot lehetett elérni.  60 pont alatt 
nem minősült, 60-80 pont bronz, 80-100 ezüst, 100-115 pontot 
elért diák arany minősítő oklevelet kapott, 116-120 pont között 
különdíjat, tárgyjutalmat. A pécsváradi rajzszakkörösök közül 
hatan vállalták a megmérettetést. Ketten bronz, négyen ezüst 
minősítést kaptak. Gál Bianka 6. b osztályos tanuló az ezüst mi-
nősítése mellé különdíjat is kapott. A rajzversenyekre felkészítő 
tanár: Kárász Rózsa.

Sporteredményeink: 

Sakk: Május 3-án tartották Mecseknádasdon a Tankerületi 
Sakkversenyt, ahol a 7.-8. osztályosok között Makk Balázs 8. c 
osztályos tanuló 1. és Zsigrai Ákos 6. b osztályos tanuló az 5.-6. 
osztályosok korcsoportjában szintén 1. helyezést ért el. 

Labdarúgás: Iskolánk tanulói ebben a tanévben három korcso-
portban szerepeltek az MLSZ Bozsik Intézményi Program és a 
Diákolimpia versenyein, és négy korcsoportban képviselték a 
Pécsváradi Spartacus sportkört a Bozsik Egyesületi program-
ban. A Diákolimpián a legjobb eredményt az U9-es csapat érte 
el, a pécsi városi döntőn ezüstérmesek lettek. A többi korcso-
port is jól szerepelt a kupákon és a tornákon, az U13-as csapat 
teljesítménye kiemelkedő volt. 

A korcsoportok kiemelkedő játékosai:

U7: Hegyi Bálint, Schiszler Ádám (Edző: Friesz Péter)

U9: Frick Tamás, Matesz Kristóf, Keszler Márk, Dorn Bence, 
Brand Ákos, Sebestyén Gergő, Vogl Regő, Rejtő Dárió, Dorn 
Balázs, Schmidt Kristóf (Edző: Gelencsér János)

U11: Bánfai Balázs, Sárosi Dávid, Horváth Pál, Katona Le-
vente (Edző: Keszler Gábor)

U13: Ladányi Patrik, Ladányi Viktor, Zsigrai Ákos, Pohli Pé-
ter (Edző: Szigeti Endre) 

Külön kiemelendő Matesz Kornél teljesítménye, aki több kor-
osztályos válogatáson is jól szerepelt. 

Minden versenyen részt vett tanulónknak és felkészítő taná-
raiknak nagy szeretettel gratulálunk, további sikereket kívá-
nunk!

A tanév vége felé közeledve vár még ránk úszóverseny, polgár-
mesteri fogadás a kiemelkedő munkát végzett tanulók és peda-
gógusok számára. Tanévzáró és ballagási ünnepélyünket június 
18-án 9 órai kezdettel tartjuk a Szentháromság téren.

Pedagógusainknak, tanulóinknak, dolgozóinknak élmények-
ben gazdag, tartalmas pihenéssel töltött vakációt kívánunk a 
következő verssel!

ANDÓK VERONIKA:

VAKÁCIÓ
Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!

Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

Fáth Hedvig, Bősz Patrícia
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(folytatás a 1.oldalról)

II. Béla Középiskola hírei

Nagy figyelmet fordítunk az országos 
pályázatokra, itt is több sikerről szá-
molhatunk be:

A Lippai Balázs esélyegyenlőséget elő-
segítő ösztöndíj pályáztatásának és 
odaítélésének rendjéről szóló 68/2012. 
(X.1.) HM utasításban foglaltaknak 
megfelelően a kijelölt bizottság elbírálta 
az ösztöndíj-pályázatra benyújtott pá-
lyázatokat.

A pályázatra hatvannégyen jelent-
keztek az országban. Az ösztöndíj-ki-
írás feltételeinek megfelelő pályázatok 
közül a 2015/2016. tanév II. félévére 10 
tanuló nyerte el, köztük 5 Pécsváradon 
tanuló diák: Bogdán Veronika Szonja, 
Müller Alexandra, Pálfai Nikolett, 
Somogyvári Mercédesz, Várnagy 
Vanda.

Az ösztöndíjakat április 14-én Bu-
dapesten, a Stefánia Palota - Honvéd 
Kulturális Központban adták át. Itt az 
iskola tantestülete dicsérő oklevelet és 

könyvcsomagot kapott a színvonalas 
felkészítő munkájáért.

A katonai ismeretekhez kapcsolódó-
an indultak diákjaink a Honvéd Sport 
Egyesületek Országos Szövetsége által 
szervezett lövészkupán, melynek házi 
bajnokságán 18 diák indult, s 6 tanuló 
jutott az országos döntőbe, ahol Gödöl-
lőn leány csapatunk 4. helyezést ért el, 
egyéniben Kelemen Viktória 8. helye-
zett lett.

A Rákóczi Szövetség Diákutaztatási 
Pályázatának köszönhetően tanulóink 
ősszel Eszékre, tavasszal Rimaszom-
batra kirándultak, s ünnepelték nem-
zeti ünnepeinket a határon túli magyar 
diákokkal. Mindkét alkalommal 40-40 
tanuló utazhatott.

Hagyományosan eredményesen sze-
repelnek szakképzős tanulóink is az 
országos versenyeken. 2016.márciusá-
ban rendezték meg Budapesten a Pesti 
Barnabás Élelmiszeripari Szakképző 
Iskolában az Országos Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyt, ahol pék szakmában 
Molnár Alexandra Gizella 2. helyezést 

ért el. Gyakorlati képzőhelye az Arany-
cipó Kft. Gratulálunk!

Húsipari termékgyártó OSZKTV 
versenyt 2016. áprilisában rendeztek 
Kiskunfélegyházán. Iskolánkat Millei 
István képviselte, 82,2 %-os teljesítmé-
nyével a 15. helyet szerezte meg, s jeles 
eredménnyel felszabadult. Szakmai 
gyakorlóhelye a Húsgyúró Kft .Geresd-
lakon volt.

Várjuk a jövőben is a pécsváradi és kör-
nyéki tanulókat, helyben kínálva színes 
továbbtanulási lehetőségeket!

lapzárta után érkezett

A Pécsi Szakképzési Centrum II. Béla 
Középiskolája szervezésében került sor 
2016. június 13-án KATONAI SZAK-
MAI NAP megtartására a művelődési 
házban.

Nyolc éve folyik katonai alapisme-
retek tantárgy oktatása intézményünk-
ben. Iskolánk a Katonasuli program 
részese, ennek keretében hozta el a 
Honvédelmi Minisztérium a 2015-ben 
megrendezett esélyegyenlőségi táborról 
szóló filmjét és kiállítási anyagát város-
unkba. Az esemény szervezője: Szabóné 
Szabó Andrea alezredes asszony 

A programot 10 órakor alaki gyakor-
latok bemutatásával kezdték a II. Béla 
Középiskola tanulói, Bögyös István ve-
zényletével. Ezután Horváth Henriett 
narrátor felkérte Dr. Papp Ferenc ezre-
des urat, a Honvédelmi Minisztérium 
Társadalmi Kapcsolatok Hivatal, Társa-
dalmi Kapcsolatok és Honvédelmi Ne-
velési Igazgatóság igazgatóját a kiállítás, 
a szakmai nap megnyitójára. A meg-
nyitó és a szakmai bevezető után Ujj 
Zoltán igazgatóhelyettes üdvözlő sza-
vait hallgathatták meg az érdeklődők. 
Ezután Várnagy Vanda Lippai Balázs 
ösztöndíjas tanuló adta elő a Magyar 
Katona című verset. Végül a Pécsvára-
di Zeneiskola Rézfúvós Triója játszotta 
el Szénási László modern zeneművét, a 
Szúnyogtáncot.

A Trió előadása után pedig kezdő-
dött a filmvetítés, az érdeklődők és a ta-
nulók kérdezhettek az esélyegyenlőségi 
programról és a katonai pályáról. 
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A Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde hírei
•	 Március	 hónapban	 is	 folytatódtak	 a	 tanév	 során	

megkezdett	 foglalkozások.	 Így	 a	 nagycsoportosok	
könyvtárlátogatása,	 a	 népszerű	 Madarász-ovi,	 a	
Csurgó zenekar táncháza.

•	 Március	8-án	és	17-én	a	nagycsoportosok	szüleikkel	
ellátogattak	 az	 iskolába.	 Játékos	 formában	 ismer-
kedtek az iskolai élettel, illetve a tanító nénikkel.

•	 Március	 23-án	 a	 hagyományos	 húsvéti	 kézműves	
délutánt tartottuk.

•	 Április	 a	 beiratkozás	 hónapja	 volt.	 30	 szülő	 kérte	
az	óvodába	és	11	a	bölcsődébe	gyermeke	felvételét.	
Sajnos	a	bölcsődei	 férőhelyek	hiányában	2-3	gyer-
meknek	most	nem	tudtunk	ellátást	biztosítani.

•	 Április	 18-a	 hetében	 tartottuk	 a	 Nemzetiségi	 hét	
elnevezésű	projektünket.	Ennek	keretében	minden	
csoport egy-egy kiránduláson vett részt, ahol egy 
gazdasági	 udvart	 látogattunk	meg.	Magyarországi	
német	 szokásokat,	 hagyományokat	 elevenítettünk	
fel.	Helyi	specialitásoknak	megfelelő	süteményeket,	

ételeket	készítettünk	és	ettünk.	A	hét	záró	rendez-
vényét a nagycsoportosok táncos műsora nyitotta 
meg,	melyet	a	szülőkkel	közös	játék	követett.

•	 A	Gesztenyési	 óvoda	 Csigabiga	 csoportja	 a	 Város	
Napján	 és	 a	Maifest-en	 is	 lehetőséget	 kapott	 arra,	
hogy	kis	műsorukkal	bekapcsolódjanak	a	város	kul-
turális	életébe.

•	 A	Napocska	 csoport	óvodásai	 az	 Idősek	Otthoná-
ban	 köszöntötték	 anyák	napja	 alkalmából	 a	 nagy-
mamákat.

•	 Május	elején	elektronikai	hulladékgyűjtést	szervez-
tünk.	A	gyűjtésből	befolyt	összeg	az	alapítványunk	
számláját	 gyarapítja.	Köszönjük	 azoknak,	 akik	 ez-
úton	támogatták	óvodánkat.

•	 Az	 óvoda	 dolgozói	 a	 május	 13-i	 nevelés	 nélküli	
munkanap alkalmával tanulmányi kiránduláson 
vettek részt.

•	 Május	 30-án	 a	Mosolybirodalom	 Alapítvány	 köz-
reműködésével	 gyereknappal	 egybekötött	 évzáró	
party-t	szerveztünk	a	gyerekeknek.

A	tanévet	június	10-ével	a	nagycsoportosok	bal-
lagása	és	a	pizsama-party	zárja.	Szeptembertől	óvo-
dánkból	42	gyermek	kezdi	meg	az	iskolát.

PVH_2016-02_Javitott.indd   9 2016.06.19.   20:27:20



10 PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

Dr. Novotny Iván 
1936-2016

Amilyen csendben jött, olyan csendben 
ment el.

Életének 80. évében elhunyt Dr. 
Novotny Iván városunk polgára.

Barátai, tisztelői Ivánnak, vagy „Iván 
Bá”-nak szólították.

Dr. Novotny Iván igazi közéleti em-
ber volt. 

Amikor családjával Pécsváradra köl-

tözött gyorsan beilleszkedett a helyi 
közéletbe. Hívő és hitét gyakorló kato-
likusként a Pécsváradi Katolikus Gyüle-
kezet meghatározó tagjává lett, majd az 
Egyházi Tanácsadó Testület vezetőjévé 
választotta. 

Nemcsak aktív munkájával, de a kö-
zösség összefogásával személyes példa-
mutatásával bizonyította elkötelezett hi-
tét, hazaszeretetét, és az egyház hűséges 
szolgálatát. 

A Pécsváradi Várbaráti Kör tagjaként 
nemcsak ismerte Pécsvárad történetét, 
műemlékeit, hanem aktívan részt vett 
a helyi idegenforgalom segítésében. Tu-
ristákkal, ifjúsági csoportokkal ismer-
tette meg városunkat, múzeumainkat, 
és a Kelet-Mecsek szépségeit. Tevékeny-
ségéért Pécsvárad városa „Pécsváradért 
díj-ban” részesített.

Aktív természetjáróként számos túrát 

vezetett, és Ő honosította meg a Skóciai 
Szent Margit túrát, amelyen nagyszámú 
helyi és környékbeli természetszerető 
ember vett részt minden évben. 

Kiváló sportember volt, túrakerék-
páros, betegségét megelőző időszakig 
aktívan kerékpározott. Végig tekerte a 
Spanyolországi El Camino-t is!

Tanácsaival, mérnöki munkájával se-
gítette a pécsi kerékpáros mozgalmat, 
akik búcsúztatásán külön méltatták 
érdemeit. Nehéz felsorolni jócseleke-
deteit, a közösségért végzett munkáját. 
Egy biztos azonban, Novotny Iván hite 
szerint élt, és mutatott példát mások-
nak is. Életét a hit, a család szeretete és 
a másokért való tenni akarás vezérelte. 
Egy „jó ember” ment el közülünk, ismét 
szegényebbek lettünk!

Hiányozni fogsz nekünk Iván!
Dr. Bíró Ferenc

Gondozási Központ hírei

Tavaszi események
Április 29-én, a Tánc világnapján Hec ker né Jagados Diána és 
Jagados Dominika táncosai jöttek el hozzánk, megmutatták 
mit tanultak eddig. Nagyon ügyesek voltak, óriási örömet sze-
reztek műsorukkal időseinknek.

Május 2-án a Vár utcai óvoda nagycsoportosai kedvesked-
tek Anyák napja alkalmából nagymamáinknak versekkel, éne-
kekkel, virággal.

Május 5-én Majális ünnepséget tartottunk intézményünk-
ben. Lakóinknak több májusfát is díszítettünk, lufikkal, színes 
szalagokkal dekoráltuk az udvart és a társalgót. A pécsváradi 

EGYMI tanulói zsebkendőtánccal, verssel, énekkel leptek meg 
bennünket. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, a fiatalok sze-
replése után ki tudtunk ülni az udvarra. A jó hangulatot fokozta 
Kőberling József harmónikázása. A jól ismert nótákat közösen 
énekeltük. Közben nagy üstben főtt a pincepörkölt, melynek 
illata bejárta az egész udvart. Délben aztán friss salátával min-
denki jóízűen fogyasztotta az elkészült ételt. A délelőtt jó han-
gulatban, vidáman telt, sokáig fogjuk emlegetni.

Erre a napra (május 5.) még egy szép ünnepünk is jutott. 
Straub Mihályné, Katica néni 90. születésnapját ünnepelhet-

tük meg közösen. Ez az esemény nemcsak egy ember, de egy 
intézmény életében is jelentős. Katica nénit virágcsokorral, 
tortával köszöntöttük.

Május 7-én Páno-
vics Viktor lakónk 60 
éves lett. Őt is tortával 
köszöntöttük.

Intézményünkben 
májustól dietetikus 
nővér segíti tanács-
adással a diétára szo-
ruló lakóinkat. 

Ebben a hónap-
ban még öt lakón-
kat köszönthetjük 
szü letésnapjukon! 
Június ban szeretnénk 
a Dombay-tóhoz ki-
rándulni, illetve el-
látogatni a Pécsváradi Várba. Továbbra is szeretettel várunk 
minden hozzátartozót, látogatót, érdeklődőt a Pécsváradi Gon-
dozási Központban.

Schiszlerné Rita, mentálhigiénés munkatárs
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Komlói	EGYMI	Pécsváradi	Tagintézménye	hírei
Szakma Kiváló Tanulója Verseny, Baja

Végzős diákjaimat már ősztől folyamatosan motiváltam, hogy 
bátran jelentkezzenek az idei „háztartástan- versenyre”. Először 
vett részt készségfejlesztős tanuló intézményünkből szakmai tan-
tárgyi komplex versenyen. Öten vállalták a megmérettetést és 
nagy örömünkre az írásbeli elődöntő eredménye alapján hárman 
bejutottak az országos döntőbe. Pulay Patrik, Ligorovics Petra és 
Miskovity Sándor április 20-22. között vett részt Baján a verse-
nyen, amely az EGYMI- ben került megrendezésre és a kollégium-
ban szállásoltak el bennünket. Pazar fogadtatásban volt részünk: 
színvonalas műsorral és svédasztalos vacsorával készült a rende-
ző intézmény. Szakmánként külön csoport- és versenyfelelősök 

gondoskodtak a program zökkenőmentes lebonyolításáért. Az 
első napon bejártuk az intézményt, megismerkedtünk a helyszí-
nekkel és balesetvédelmi oktatásban vettünk részt. Csütörtökön 
nyolc órától délután négy óráig zajlott a gyakorlati verseny s más-
nap délelőtt szóbeli vizsgát tettek a tanulók. Konyhatechnikai, 
ruhagondozási és növényápolási ismereteikről adtak számot: fel-
adatuk egyszerű étel elkészítése, varrás, mosás, vasalás, szelektív 
hulladékgyűjtés, lakás gondozása és növényápolás volt. Mi, kísérő 
pedagógusok a délelőtt folyamán megismerkedhettünk a város 
nevezetességeivel, délután pedig a gyerekek élvezték a szép tavaszi 
napsütést a szabad programon. Este picit „lazulhattak”, táncolhat-
tak az aulában. A versenyfeladatok mellett „kézműveskedhettek”, 
papírkosarat fonhattak, Anyák- napi meglepetést készíthettek. 
Megcsodálhattuk az iskola hatalmas „kerámia műhelyét- és kiál-
lító termét” is. Izgatottan vártuk pénteken az eredményhirdetést: 
boldogan és büszkén gratulálhattunk Sancinak, aki országos 2. 
helyezést ért el. Jutalma 40 ezer Ft értékű vásárlási utalvány. Pet-
ra és Patrik is ügyesen állt helyt a versenyen, ajándékcsomagokat 
kaptak. Szép eredményeik által mentesülnek az év végi vizsga alól. 
A rendezvényt támogató minisztériumi- felügyelői vizsgabizott-
sági tagok is megdicsérték a pécsváradi tanulókat szakmai felké-
szültségükért és példás magaviseletükért.

Nagyon büszke vagyok a versenyzőkre, gratulálok és továb-
bi sok sikert kívánok,

Bayer Zoltánné felkészítő gyógypedagógus

Élményekkel gazdagodva a Kaposvári 
Országos Kulturális Fesztiválon

A Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézményének színjátszó 
szakkörös tanulói idén május 12- én részt vettek a Kaposváron 
megrendezett Országos Kulturális Fesztiválon, amelyen isko-
lánk tanulói több művészeti kategóriában is felléptek. A követ-
kező eredmények születtek:

• színjátszó kategóriában „csillagos arany” minősítést kaptak 
a pécsváradi gyerekek;

• tánc kategóriában bronz minősítésben részesültek.
Eredményhirdetéskor nemcsak a helyezetteket jutalmazták 

értékes ajándékokkal, hanem minden versenyző elismerő ok-
levéllel és tapasztalattal lett gazdagabb a kedves és hangulatos 
műsornak köszönhetően.

Felkészítő tanárok: Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zol-
tánné

Értelmi Fogyatékossággal élők Integrált Kulturális Rendezvé-
nye a Széchenyi téren, május 20-21-22.

A Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézményének „színját-
szó körének tanulói” és több művészeti csoport is részt vett 
ezen a három napos sokszínű fesztiválon. Neves megyei és bu-
dapesti előadók is érkeztek. Tanulóink nagy sikert arattak a 

városi közönség előtt. Fellépésünk után élvezettel vettek részt 
gyerekeink a „Magyaregregyi tánccsoport” „táncház- jellegű” 
műsorában. Jutalomként a Mecsek cukrászdában fagylaltoz-
tunk.

Tartalmas és vidám vasárnap délutánt töltöttünk együtt.

Mesterné Magyar Andrea, Baranya megyei ÉFOÉSZ  
pécsváradi vezetője és

Bayer Zoltánné, 
felügyelőbizottság elnöke
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SkillVille a napos 
Cipruson!

Ifjúsági Önkor-
mányzatunk fel-
nőtt segítőjeként 
márciusban Cip-
ruson vettem 
részt a SkillVille 
nevű ifjúsági ta-
pasztalatcserén, 
melyről rövid 
élmény be szá-
mo lót az alábbi-
akban olvashat-
nak. A projekt az 

Európai Bizottság által támogatott Eras-
mus+ projekt keretében került megvalósí-
tásra.

A projekt hazai partnere a BIRS OTI 
Magyarország volt, mely az OTI nem-
zetközi hálózatának jelenleg egyetlen 
magyarországi tagja. Az OTI hálózat 
több mint 15 országban működik, tagja-
inak szakmai és kapcsolatépítés terén 
nyújt segítséget.

A program során ciprusi, bolgár, szlo-
vák és román fiatalokkal dolgoztunk 
együtt. A programon a 8 kulcskompeten-
ciát vettük végig (anyanyelvi kommuni-
káció, idegen nyelvi kommunikáció, ma-
tematikai, természettudományos, 
digitális kompetencia, hatékony és önálló 

tanulás, szociális és állampolgári, kezde-
ményező képesség és vállalkozói, esztéti-
kai - művészeti tudatosság és kifejező ké-
pesség), amelyeket megvizsgáltunk, hogy 
milyen módon fejleszthetjük és hogyan 
alkalmazzuk. A projekt során gyakorol-
tuk az önérdek-érvényesítést, hogyan 
tudjuk a munka világában magunkat „el-
adhatóbbá” tenni valamint, hogy mi kell 
és mi nem kell a mai modern világban egy 
jó önéletrajz elkészítéséhez.

A program során több olyan mód-
szert is megismertünk és alkalmaztunk, 
melyeket az itthon tartott foglalkozások 
során a helyi fiataloknak is jó gyakorla-
tokat adhatok át.

László Miklós, ifjúságsegítő

A	Pécsváradi	Ifjúsági	Önkormányzat	hírei

2016-ban harmadszor kapott ifjúsági önkormányzatunk 
meghívót Duder stadtba, ahol a DJO- Deutsche Jugend in 
Europa nevű szervezett kétévente immár hagyományos Inter-
kulturális hetet szerveztet. Az egy hetes  programon Pécsvá-
radot többnyire a kistérségünkből származó fiatalok képvisel-
ték, de akad köztük 1-1 fiatal Pécsről, Veszprémből és Győrből 
is. A programot az Európai Bizottság által támogatott Eras-
mus+ projekt keretében került megrendezésre, melyről rövid 
élménybeszámolót az alábbiakban olvashattok:

2016 március 28.-án kis csapatunk Pécsváradtól 1300 kilomé-
terre található Duderstadtba indult, hogy részt vegyen egy Eras-

mus+ programon, aminek a neve EuropeanVisionContent volt. 
13 fős kis csapatunk, akik az ország különböző pontjairól jöttek 
össze,20 órát utaztak együtt, hogy utána, különböző munkacso-
portban tevékenykedjenek, mint például bábkészítő, színház, 
video, zene, kreatív művészetek vagy akár tánc. Természetesen 
nem csak mi magyarok vettünk részt a programon. Oroszország-
ból, Lengyelországból, Németországból, Csehországból érkeztek 
még résztvevők az eseményre. A munka vegyes csoportokban 
történt.  Az első napot ismerkedéssel kezdtük, mindenki próbált 
átszellemülni és európaiként gondolkozni. Ezek után mindenki 
a saját work shopjában dolgozott. Én személy szerint a kreatív 
művészetek csoportban voltam és nagyon örültem neki, hogy 
minden technikai feltétel adott volt bármely munkánkhoz. Kedd 
este az orosz és a lengyel delegáció mutatkozott be, és utána, mint 
minden este lehetőségünk volt azért kikapcsolódni is a szállásunk 
alagsorában található kis közösségi térben. Szerdán „kis” csapa      
tatóra. Ugyanezen a napon Magyarország is megvillantotta a foga 
fehérét Németországgal karöltve. Kedvence mindenkinek termé-
szetesen a pálinka lett, szigorúan 18 év felett. Pénteki nap min-
denki számára egy kicsit nehézkesen indult, de hála az égnek 
mindenki tudta hozni azt a munkamorált, amit elvártak tőlünk. 
Szombaton még mindenki összeszedte maradék energiájukat, 
hogy az esti műsorra elkészüljön minden. Csodálatos produkci-
ókat láthattunk minden munkacsoport részéről.

Nem könnyű összefoglalni, de az az egy biztos, hogy sok 
barátot szereztem és rengeteg jó programban volt részem.

Tamicza Dávid

Gyermek nap a Dombay-tónál
Május utolsó vasárnapján, már hagyományosan a Dombay-tónál 
várja a kicsiket az ifjúsági önkormányzat régi és új játékokkal. 
Akik a 4 állomásból álló játéksorozatot teljesítették ajándékot kap-
tak a Bárka büfében.  A játékok mellett az Ófalusi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület tűzoltóautóját is megtekinthették, sőt a fürdőzők-
nek plusz hűsítőt is nyújtottak, majd bemutatták, hogy egy 
bármikor előfordulható konyhatüzet milyen könnyen lehet elolta-
ni. A program másik részében a Csorba Győző Megyei Könyvtár 
támogatásával a Varázsóra nevű előadásra került sor, ahol a fiata-
lok fizikai és kémia kísérleteket próbálhattak ki.
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Új vezetője van a Máltai Szeretetszolgálat pécsváradi csoportjának
A	Máltai	Szeretetszolgálat	1993-ban	
Dr. Bíró Ferenc kezdeményezésével 
alakult	 meg	 20	 fővel.	 Vezetőnek	
Hesz Antalt választották, akkori lel-
ki	vezetője	Mott	János	apát	úr	volt.

A csoport tevékenysége a helyi rá-
szorultak	támogatásán	kívül	a	dél-
szláv	háború	menekültjeinek	segíté-
se	volt.	Azóta	is	folyamatosan	segítik	
a	helyi	és	környékbeli	rászorultakat.

23 év után Hesz Antal, idős korára 
való tekintettel, lemondott. Helyette 
csoportvezetőnek	 Gungl	 Jánosnét,	
helyettesének	Müller	Lajosnét	válasz-
totta a tagság. A lelki vezető Antal 
Géza	apát	úr.	A	Máltai	Szeretetszol-
gálat Baranya megyei vezetősége 
Hesz Antal munkáját „Szent györgy-
váry Károly Díj”-jal köszönte meg.

A	Máltai	Szeretetszolgálat	eddig	
is	 és	 a	 jövőben	 is	 a	 Családsegítő	
szolgálattal egyeztetve minden év-
ben	Karácsony	előtt	élelmiszer	ado-
mányt oszt a rászorultaknak. A ne-
hezen	mozgó	 idős	 emberekhez	 a	
lakásukra	visszük	a	csomagot.	Két-
havonta ingyenes ruhaosztást szer-
vezünk.	 A	 védőnői	 szolgálatnak	
adjuk	 továbbosztásra	 a	 bébiétele-
ket, teákat.

Ettől	az	évtől	kibővítettük	a	kap-
csolatot Pécsvárad térségéhez tarto-
zó	kisfalvak	polgármestereivel,	így	
részükre	 is	 tudunk	adományt	 jut-
tatni. Eddig Lovászhetény, Erdős-
mecske	 és	 Erzsébet	 lakói	 kaptak	
ruhát.	 Ezt	 szeretnénk	 szélesebb	
körben	is	lehetőségeinkhez	mérten	
bővíteni.

Köszönettel	vesszük,	ha	szolgála-
tunk	felé	ruhákat	vagy	tartós	élel-
miszert	felajánlanak	a	lakók.

A	 jövőben	az	adomány	átvétele	
céljából	Gungl	Jánosnét,	a	csoport	
vezetőjét	a	20/393-7295	–ös	telefo-
non lehet elérni.

Köszönetet mondunk a volt és a 
jelenlegi polgármester uraknak, 
hogy	részünkre	helyet	biztosítanak,	
csak így tudunk működni.

A	Máltai	Szeretetszolgálat	Pécsi	
csoportjától is sok segítséget ka-
punk. Lehetőségeikhez mérten élel-
miszerrel és ruhával segítenek.

A	csoporton	kívül	10	fő	önkéntes	
segítőnk	van.	A	jövőben	az	ő	mun-
kájukra	is	jobban	számítunk.

Szeretném megköszönni kollégá-
imnak és a segítő tagoknak a mun-
káját,	 hiszen	mindezt	 önzetlenül,	
segítőszándékkal teszik.

Gungl Jánosné
csoportvezető

(A  szerkesztő  megjegyzése:  Szentgyörgy-
váry Károly 1995-től 18 éven át volt a Sze-
retetszolgálat  Dél-Dunántúli  Régiójának 
vezetője.  Az  ő  szellemiségének  kívánnak 
emléket  állítani  volt  munkatársai  a  róla 
elnevezett díj alapításával. A díjjal évente 
a régió 5 máltai munkatársát szeretnének 
elismerni, azokat, akik a példáját követve 
végzik  máltai  munkájukat,  azon  az  úton 
járnak, amin ő.

Szöszmötölő napközis tábort szervezünk!
(kellő	számú	jelentkező	esetén)

5-12 éves gyermekek számára kézműves foglakozások 8-tól 16 óráig
Tervezett időpont:  2016. augusztus 22-26-ig

Jelentkezési határidő: június 20. 
Jelentkezés a 70-318-4861-es telefonon vagy tam-fa@freemail.hu email címen

A	tábor	díja	és	helyszíne	a	jelentkezők	számától	függ)

Újra Éjszakai Ping-pong
A régi jól sikerült programsorozat újraélesztésre került, mely 
nem várt sikereket aratott. Áprilisban több mint 25 versenyző 
volt, akik közül a Bonyhádról érkező Balázs Ottó nyert, míg a 
18 év alattiaknál Bősz Norbert végzett az első helyen. Május vé-
gén a lelkes amatőr kategóriában Wildanger Viktor végzett az 
élen, míg a rutinosabb versenyzők közül Perlaki József végzett 
az élen.

Terveink szerint ősszel folytatjuk a versenysorozatot, amire 
kicsiket, nagyokat, lelkes kezdőket és rutinosokat egyaránt vá-
runk!
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Szent	György	Napok	–	kicsit	másként
A pécsváradiak megszokhatták már, hogy a január-februári 
báli szezon után márciusban a nemzeti ünneppel és kisebb 
rendezvényekkel „pihenünk rá” az áprilisi Szent György Na-
pokra, ahol a borversenytől a fúvószenélésen át a Város Nap-
jáig tobzódunk a programokban. Így történt ez ebben az év-
ben is. A változás legfeljebb annyi, hogy idén már a borverseny 
és a fúvóstalálkozó egy napra esett, megnehezítve a mindket-
tő programon részt venni akarók dolgát illetve a Város Napja 
rendezvényein az időjárás közbeszólt

A Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekarok 7. Minő-
sítőjén öt zenekar vett részt. A rendezvény elején az együtte-
sek közösen játszották el a Himnuszt és a Magyarországi Né-
metek Himnuszát. A jelenlevőket Zádori János, Pécsvárad 
Város polgármestere, Baumann Mihály, a pécsváradi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke valamint Hahn János, a 
Landesrat zenekari szekciójának alelnöke köszöntötte. A há-
romtagú zsűri értékelése alapján a Nagymányoki Ifjúsági Fú-
vószenekar arany, a Palotabozsok-Mohács Somberek Ifjúsági 
Fúvószenekar, Villányi Ifjúsági Fúvószenekar, Babarci Ifjúsá-
gi Fúvószenekar és a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar ki-
emelt arany minősítést kapott. Gratulálunk az együtteseknek 
kiváló teljesítményükhöz.

*
Szombat délután zajlott a pécsváradi várban a Szent György 
napi Bor- és Pálinkaverseny ünnepélyes eredményhirdetése, 
illetve azt követően a borbál.

A rendezvényen köszöntőt mondott Vogl Attila, a Pécsvára-
di Borbaráti Egyesület elnöke, illetve Zádori János polgármes-
ter. A versenyt értékelte és a leadott mintákkal kapcsolatos 
tapasztalatairól is beszélt Havrán  István, a borbírák, illetve 
Béli Géza, a pálinkabírák vezetője. Az értékelést követően ke-
rült sor a díjak és elismerő oklevelek átadására.
A borverseny mérlege:
91 nevezett mintából, egy kizárásával 
Aranyérmek száma: 18 db 
Ezüstérmek száma: 44 db 
Bronzérmek száma: 19 db 
Oklevelek száma: 9 db
Legjobb Fehérbor: 31. Muscat Ottonel 2015 Krammer János
Legjobb Vörösbor: 70. Cabernet Sauvignon 2015 Szabó Gábor
Legjobb Rozé: 48. Vegyes Rozé 2015. Simó Csaba
Pécsvárad Legjobb Olaszrizlingje: 76. Olaszrizling Kreutz János 
A Pécsvárad Legjobb Olaszrizlingjét megválasztó Borszená-
tus 11 tagja közül 9-en döntöttek emellett a tétel mellett.
Legeredményesebb bortermelő:  
Koch Lajos 3 aranyérem, 1 ezüstérem, 4 bronzérem 1 okle-
vél minősítéssel.
A pálinkaverseny mérlege:
95 nevezési mintából 19 arany,  33 ezüst, 27 bronz, 16 oklevél.
Zengő Könnye 2015. cím birtokosa: 70. Gruber József Birs 
pálinkája (2013)
(forrás: https://www.facebook.com/Pécsváradi-Borbarát- 
1620376174861122/)

*

Sajnos, az időjárás A Város Napján esős-szeles és hideg volt, 
így elmaradtak a Várkertbe tervezett programok: a Várad-
Futás és a főzés. A művelődési központban maratoni műsor 
volt, délután 2 órától este 7-ig folyamatosan helyi és meghí-
vott fellépők léptek fel. Beleznay Endre és Csengeri Attila kö-

zös műsorával kezdődött a program, majd a Szivárvány Né-
met Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde Gesztenyési úti 
óvodájának Csigabiga csoportja következett.

A Kárikittyom Anticeleb Orchestra különleges hangzásvilá-
gú, megfoghatatlan műfajú közel harminc „hangszeren” előa-

dott produkciójára a terem is megtelt. (Azért idézőjeles a 
hangszer, mert Kovács Gábor olyan eszközökön játszott virtu-
ózon, amelyet mások kidobnak vagy portörlésre használnak.)

Mindig nagy siker a zengővárkonyiak fellépése, ezúttal a 
legkisebbek az óvodások és iskolások képviselték a Zengővár-
konyi Hagyományőrző Egyesületet. Hét éve a helyi rendezvé-
nyek elmaradhatatlan fellépői a Fordan Táncstúdió táncosai. 
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Grecsó Krisztián:  
Jelmezbál

Két leányt holtan találnak egy 
faluban, valamikor az 1960-
as években. A harmadik még 
él, amikor rábukkannak, de 
mire odaér az orvos, a sebe-
sült lány eltűnik. Szerelme, a 
fiatal rendőr évtizedek múl-
va, Budapesten, egy különös 
találkozás után jön rá az igaz-
ságra. E talányos bűnügyi 
történetből bomlanak ki egy 
családregény mozaikjai.

A Jelmezbál napjainkig 
nyúló történetének szereplői 
unokák, nagymamák, asszo-
nyok – nők. Élik az életüket, 
keresik egymást, önmagukat, 
vagy épp a vérszerinti anyju-
kat. Elköltöznek, visszatérnek, 
szerelem, árulás, alakoskodás, 
hit és féltékenység van az éle-
tükben. Sok elmaradt ölelés, 

és szerencsére még több olyan, 
amelyik nem maradt el. 

Grecsó Krisztián új köny-
vének fejezetei önmagukban 
is kiadnak egy-egy képet, 
mintha mindegyik történet 
más családtag vagy szomszéd 
élete lenne. Az utak kereszte-
zik egymást, és végül, bár-
mennyire is összekeveredtek 
térben és időben a darabkák, 
összeáll a nagy, drámai egész.

*
Kondor Vilmos: 
A bűntől keletre

Ha ebből a könyvből nem 
lesz nemzetközi siker, akkor 
semmiből. A „Büdös Buda-
pest” ciklusával berobbant 
K.V. első kortárs krimije a 
műfaj klasszikusainak leg-
jobb pillanatait idézi. Főhőse, 
Ferenczy Tibor egy Raymond 
Chandler regényben is gond 

nélkül megállná a helyét,és 
ha Humphrey Bogart még 
élne,neki való szerep lenne 
eljátszani a karcos,de tiszta, 
kiábrándult, mégis idealista, 
hűséges,bár gyarló magyar 
zsaru szerepét. Kondort ol-
vasva az embernek meggyő-
ződésévé válik,Budapestnél 
jobb helyszínt keresve sem 
találni egy krimihez. (Nők 
Lapja 2016. márc.23)

*
Dr. Kubassek János : 
A Himalája 
magyar remetéje 
– Kőrösi Csoma Sándor  
életútja

Múltunk legendás alakja, Kő-
rösi Csoma Sándor pályafutá-
sát követi nyomon a Szerző. A 
székelyek szentjeként tisztelt 
világvándor utazásait és mun-
kásságát idézi fel a bölcsőhely-
től, a háromszéki Csoma-

kőröstől a sírig, az indiai 
Dardzsilingig. A könyvben 
megelevenedik a XVIII. száza-
di Erdély, Nagyenyed, a Beth-
len Kollégium diákélete, Göt-
tingen és az ázsiai vándorlás 
számos állomása. Az életrajzi 
monográfia negyedszázados 
kutatómunka gyümölcse. 
Kubassek János, a geográfus-
tudománytörténész Szerző az 
érdi Magyar Földrajzi Múze-
um igazgatója bejárta azokat a 
távoli tájakat, amelyek hajdan 
az őshaza kutatási tervektől 
ösztönzött vándor munkálko-
dásának színterei voltak. A 
tibetológia atyjaként emlege-
tett Csoma munkásságának 
legfontosabb helyszíneit, 
Zangla és Phouktal távoli ko-
lostorait gyalogszerrel kereste 
fel a Nyugati-Himalája kö-
nyörtelen sziklabirodalmában.

*

Olvasóink figyelmébe ajánl-
juk Michael Palin angol szár-
mazású komikus,színész,író 
könyveit melyek nagysikerű 
televíziós utazásai alapján 
készültek.

Könyvtárunkban a követ-
kező könyvei olvashatók

- Nyolcvan nap alatt a 
Föld körül

- Sarkig tárt világ
- Utazás a Csendes-óceán 

körül
- Himalaya
- Hemingway nyomában
- Szahara

A Városi Könyvtár könyvajánlója

A pécsváradi csoport tagjainak a kezdeti 7-ről mostanra több 
mint 40-re bővült a létszáma. Öröm volt látni a nagyszerű pro-

dukciókat, látni a gyerekek örömét, tánc-szeretetét és összetar-
tását. (A tánc nem csak a rendszeres mozgást jelenti, hanem 
javítja a térérzékelést, mozgáskoordinációt, önbizalmat ad és 
a közösségi kapcsolatokat is fejleszti. Innen is biztatok min-
denkit, keresse táncos foglalkozásainkat, a művelődési köz-
pontban több műfajt is megtalál.)

Hagyományosan a Pécsváradi Big Band maradt a nap vé-
gére, akik a hosszúra nyúlt délután ellenére szokásos vérpezs-
dítő formájukat nyújtották.

Köszönjük a fellépőknek munkájukat és mindazon nézők-
nek, akik eljöttek, hogy megtisztelték a rendezvényt!

Bognár Gyöngyvér
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MIT	JELENT	A	MAGYAR	EMBERNEK	TRIANON?
Kilencvenhat éve, 1920. június 4-én írták alá az I. világháború 
győztes hatalmai Magyarország képviselőivel a versailles-i Nagy 
Trianon kastélyban a háborút lezáró magyar békeszerződést, 
mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Ma-
gyarországot.

A béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg 
az 1919-20-as párizsi békekonferencián, amelyen a győztes nagy-
hatalmak Európa új rendjét kívánták biztosítani. 

A gróf Apponyi Albert által vezetett magyar delegáció hosszas 
munka után, Teleki Pál „vörös térképével”, etnikai, néprajzi, történel-
mi munkák és érvek tucatjával érkezett meg 1920 januárjában Párizs-
ba – mindhiába. A magyar küldöttséget a tárgyalások ideje alatt házi 
őrizetben tartották, szót pedig csak 1920. január 16-án, a béketervezet 
véglegesítése után adtak Apponyi Albert vezérszónoknak.

A békefeltételeket 1920 májusában adták át a küldöttségnek, 
akik miután szembesültek a tényekkel, lemondtak, így a szerző-
dést magyar részről Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi mi-
niszter és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és megbízott 
miniszter írta alá.

Az aláírás percében Magyarországon megkondultak a haran-
gok, tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek.

A 14 részből, 364 cikkből és több függelékből álló szerződés 
kimondta Magyarország függetlenségét, meghatározta határait 
és megtiltotta, hogy a Népszövetség engedélye nélkül bárkivel 
államszövetségre lépjen.

A hadsereg létszámát 35 ezer főben maximálta, megtiltotta az 
általános hadkötelezettséget és a nehézfegyverzetet, valamint 
korlátozta a fegyvergyártást. Az országnak 1921. május elsejétől 
30 éven át jóvátételt kellett fizetnie az általa okozott háborús ká-
rokért (ennek összegét később határozták meg), zálogul lekötöt-
ték az állam minden vagyonát és bevételét. 

A szerződés kimondta: az Osztrák-Magyar Monarchia felbom-
lott, ennek következményeként Magyarország (Horvátország nél-
küli) területét 293 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 
18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. A Felvidék, a Kisalföld 
északi fele és Kárpátalja Csehszlovákiához, Erdély, az Alföld kele-
ti pereme és Kelet-Bánát Romániához, Horvátország, Bácska, 
Nyugat-Bánát, Zala megye nyugati pereme, a Muraköz és a bara-
nyai háromszög a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz, Nyugat-
Magyarország egy sávja Ausztriához került, Lengyelország Szepes 
és Árva megyékből kapott területeket és Olaszország is részesült a 
történelmi Magyarországból: Fiumével 18 km2-t kapott. 

A magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, 
iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát.

A szerződés az etnikai helyzetet, az 1910-es népszámlálási 
adatokat sem vette figyelembe, így mintegy 3,2 millió magyar, a 
magyarság egyharmada az új határokon túlra került, a lakosság 
fele összefüggő tömbben a határ mentén élt.

A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta, s 
1921. július 26-án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette ki a békeszer-
ződést. Az 1921. december 14-16-i népszavazás nyomán Sopron 
és környéke Magyarország része maradt, északon Somoskő és 
környéke 1923-ban tért vissza. 

Az a veszteség, amely a történelmi Magyarországot 1920-ban 
érte, több területen minőségileg mélyebb és strukturálisabb jelle-
gű problémákat állított elő, mint a többi európai vesztes államban. 

A trianoni békediktátum ugyanis nemcsak a vesztes államokat 
sújtó szigorú katonai, gazdasági és politikai intézkedéseket tar-
talmazta, de gyakorlatilag az új, megcsonkított Magyarországot 
gazdasági, közlekedés-földrajzi, költségvetési és igazgatási érte-
lemben is a működőképesség határára szorította. A magyar vas-
úthálózat, az erdők, a szén-és ércbányák többsége, a magyar álla-
mi iskolahálózat java, Budapesttől eltekintve a legnagyobb ipari 
üzemek idegen megszállás alá kerültek. 

A döntés sokkolta a magyar társadalmat, a két világháború 
közti években az ország meghatározó külpolitikai célja Trianon 
revíziója lett. 

Magyarország 1938-ban az első bécsi döntéssel visszakapta 
Szlovákia csaknem kizárólag magyarok lakta déli részét, majd 
1939-ben Kárpátalja fennmaradó részét, 1940-ben a második bé-
csi döntéssel Észak-Erdélyt és a Székelyföldet. 1941-ben Jugoszlá-
via német megszállása után visszakerült a Délvidék is. 

Magyarország Trianonban megállapított területe közel kétsze-
resére nőtt, s a Kárpát-medencében élő magyarság túlnyomó 
része ismét a határok közé került – de ennek ára a háborús rész-
vétel volt Németország oldalán. 

Az 1947. február 10-én aláírt, a II. világháborút lezáró párizsi 
béke lényegében a trianoni határt állította vissza, semmisnek 
nyilvánítva a bécsi döntéseket, sőt Csehszlovákia megkapott há-
rom Pozsony környéki falut a Duna jobb partján.

A kommunizmus évtizedei alatt nem lehetett emlékezni Tria-
nonra. Megpróbálták elvenni a magyar nemzet emlékezetét, 
megpróbálták kitörölni történelmének egyes mozzanatait, abban 
bízva, hogy „ezzel életerejét is megtörik”. Nem sikerült.

A magyar Országgyűlés változtatott ennek a napnak a hangulatán. 
2010-ben a parlament június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává 
tette. Azt üzente, hogy a búslakodás helyett „hirdessük meg az össze-
tartozás ünnepét, és szimbolikusan fordítsuk meg a történelmet”.

Lehetőséget teremtett nemcsak a méltó emlékezésre, de arra 
is, hogy egy pillanatra megálljunk, és eszünkbe jussanak azok a 
bizonyos, közös gyökerek. Mert nekünk, itt a Kárpát-medencé-
ben, vagy szerte a világban szétszórva, történjen bármi is: közünk 
van egymáshoz, ismerősei vagyunk egymásnak, ezért közömbö-
sek sem lehetünk a másik iránt.

Úgy vélem az összetartozás-tudat nem születik meg magától. 
Meg kell érlelni, ki kell nevelni, amiben a szervezett oktatásnak 
döntő szerepe van, mert az képes mélyen gyökerezővé tenni azt.

Bayerné dr. Sipos Mónika
Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének elnöke
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augusztus 2. kedd
Vidám Színpad 
Ray Cooney: Dől a lé, avagy pénz 
áll a házhoz bohózat

Szereplők:	 Straub	 Dezső,	
Götz	Anna,	Böröndi	Tamás,	
Nyertes Zsuzsa, Beleznay 
Endre,	 Szabó	 Sipos	 Barna-
bás,	Straub	Péter,	Virág	Lász-
ló

Egy nap Henry Perkins, a tipikus 
kispolgár,	hivatali	táskájában	a	szo-
kásos szendvics helyett rengeteg 
készpénzt	 talál.	A	 történések	 fel-
gyorsulnak,	 furcsábbnál	 furcsább	
események követik egymást, mi-
közben	a	maffia,	a	rendőrség,	már	
az	ajtóban	áll...

augusztus  3. szerda
Váci Dunakanyar Színház 
Megadom magam - musical 

Szereplők:	 Krausz	 Gergő,	
Trokán	Anna,	Molnár	Györ-
gyi,	 Bakos-Kiss	 Gábor,	 Se-
bestyén	Tímea,	Gulyás	An-
na , 	 Samu	 Kr is tóf ,	
Zambrzycki	 Ádám,	 Revue	
Zenekar: 

A Váci Dunakanyar Színház leg-
újabb	darabja	 egy	 zenés	 történet,	
amely	különleges	utazásra	hívja	a	
nézőket.	A	két	főhős,	Bence	és	Hel-
la egymással és egymásért vívott 
küzdelmét,	hol	tépelődő,	hol	pedig	
idilli	viszonyát	bravúros	jelenetépí-
tésben,	 az	 emlékezés	 és	 a	 feledés	
párbeszédében	 kísérhetjük	 végig.	
A történet lét és nemlét elmosódott 
határán	mesél	a	lelket	felőrlő	múlt-
ról,	amelyre	megoldásként	egyedül	
a szerelem és a művészet gyógyító 
ereje szolgál.
Az	 előadás	 hűen	 tükrözi	 a	 dalok	
varázslatos szövegvilágát, játékos 

és	fájdalmasan	szép	tónusait.	A	be-
mutató április 10-én Trokán Anna, 
Molnár	Gyöngyi,	Bakos-Kiss	Gá-
bor	és	Krausz	Gergő	előadásában	
és	Kis	Domonkos	Márk	rendezésé-
ben	látható,	amelyben	felcsendül-
nek	a	 jól	 ismert	Quimby-slágerek	
is.

augusztus 4. csütörtök
Audotórium Hungaricum
Három nővér - Életkomédia két 
felvonásban

Szereplők:	 Robin	 László,	
Meskó	Tímea,
	 Kalocsay	Mercédesz,	Koncz	
Eszter,	Michl	Juli,	Urmai	Gá-
bor,	Széplaky	Géza,	Kroó	Ba-
lázs,	Kókai	János,	Medve	Jó-
zsef,	 Harsay	 Gábor,	 Budai	
Ilona

Csehov műve nyomán színpadra 
állította	és	rendezte:	Meskó	Zsolt
Egy ország emlékszik a legendás 
Három	nővér	paródiára,	melyben	
Márkus	László,	Körmendi	János	és	
Haumann Péter játszotta a három 
nővért.	Különös,	hogy	egy	klasszi-
kus színpadi mű, humoros változa-
ta	ennyire	beivódott	a	köztudatba.	
Vajon	mi	 lehet	 az	 oka?	A	 három	
színész zseni mellett talán az, hogy 
a	paródia	telibe	találta	Csehov	ere-
deti	 alapgondolatát:	 A	 darabbeli	
hősök élete már annyira sivár, any-
nyira	nem	történik	benne	semmi,	
hogy azon már csak nevetni lehet. 
De amíg van nevetés, addig meg-
marad	 az	 esély,	 hogy	 tükröt	 tart-
sunk önmagunknak és változtas-
sunk	 életünkön.	 Minden	
művészetek	 közül	 a	 legnagyobb:	
önmagunk megváltoztatása.
A három nővér - nevetve, sírva, ka-
cagva, - ahogy még nem látták.

augusztus 5. péntek
Körúti Színház
COLIN HIGGINS: Maude és Ha-
rold vígjáték

Szereplők: Esztergályos Ce-
cília, Lipták Péter, Vándor 
Éva,	Galambos	Zoltán,	Oro-
szi Tamás, Pecsenyiczki Ba-
lázs, Placskó Emese, Lehel 
Kata, Kiss Edina, Kozel Dá-
niel, Karaivanov Lilla, Tur-
csán András

Hogy	mi	a	közös	Maudeban	és	Ha-
roldban?	 Első	 ránézésre	 semmi,	
hiszen	Harold	egy	fiatal,	búskomor	
arisztokrata	 férfi,	 Maude	 pedig,	
nos	hát...	Maude	egy	jelenség.	Az	
egyetlen	közös	bennük,	hogy	mind	
a ketten imádnak temetésekre jár-
ni,	éppen	így	találkoznak.	A	furcsa	
megismerkedéstől egy kalandos 
hét	veszi	kezdetét,	autólopással,	fó-
kával,	faültetéssel,	tánccal,	zenével,	
kis szerelemmel, és sok nevetéssel. 
Esztergályos Cecília remek humo-
ra	varázslatossá	teszi	Maudeot,	aki-
be	 a	 végén	 mindenki	 szerelmes	
lesz, még Harold is, akit Lipták Pé-
ter	 alakít.	A	darab	páratlan	 érzé-
kenységgel mondja ki a nagy igaz-
ságot: az élet szép, csak szeretni 
kell, csak nevetni kell! 

augusztus 6. szombat
Eredményhirdetés zenés, táncos, 
humoros	gála	keretében

Jegyárak:	2500	Ft/db
Bérlet:	 8000	 Ft/db	 (Érvényes	 a	
négy verseny előadásra+a gálára a 
bérlethely	biztosítása)
A gála ingyenes!

A	 MŰSORVÁLTOZTATÁS	 JO-
GÁT	FENNTARTJUK!!
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Bekerült	a	megyei	értéktárba 
a Pécsváradi Leányvásár és a pécsváradi vár

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 
2012. évi XXX. törvény, és a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) kor-
mányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján Pécsvárad 
Város Képviselő-testülete 2013. június 17-i ülésén úgy 
döntött, hogy élni kíván a települési értéktár létrehozásá-
nak lehetőségével. Ezután megkezdődött a Pécsváradi Vár-
baráti Kör anyagára alapozva a helyi értékleltárba javasolt 
értékek gyűjtése, rendszerezése. 

2014. decemberérben az értéktár bizottság tagjai 46 tétel 
esetében döntöttek a helyi értéktárba történő felvételről, 
illetve meghatározták azokat, amelyeket megyei, országos 
értéktárba javasolnak felterjeszteni. A döntést követően a 
Baranya Megyei Értéktár magkapta az anyagot, majd eltelt 
időszakban folytatódott az adatgyűjtés, dokumentálás, 
rendszerezés, a Baranya Megyei Értéktár Bizottsággal való 
kapcsolattartás.

2016-ban az önkormányzat új tagokat választott az ér-
téktár bizottságba. Benkő László, Bognár Gyöngyvér és 
Gászné Bősz Bernadett, korábbi tagok mellett Baumann 
Mihályné, Bayerné Andrics Aliz és László Miklós kerültek 
a testületbe. Ugyanebben az évben reagált levélben a me-
gyei értéktár bizottság elnöke a korábbi beterjesztésre, azt 
kérte, hogy öt „tétel” (Leányvásár, szilveszteri Zengő túra, 
a vár alapító okirata, várkápolna, vár) anyagát egészítsük 
ki, mert a megyei értéktár szeretné a Nemzeti Értéktárba 
terjeszteni. A 2016. márciusi ülésen Gászné Bősz Bernadett 
javaslatára a vár, várkápolna, alapító okirat egy egységként 
való kezelése valamint Bognár Gyöngyvér javaslatára a 

Mindenszentek kápolna nemzeti értéktárba való felterjesz-
tését szavazta meg a bizottság. Ezután az értékek anyagá-
nak elkészítésére konkrét felelősöket jelölt ki. (Benkő Lász-
ló – Mindenszentek kápolna, Gászné Bősz Bernadett – vár, 
várkápolna, alapító okirat, Dr. Bíró Ferenc – Pécsváradi 
Leányvásár, Bognár Gyöngyvér –Zengő(túra). Kettő eseté-
ben, a Leányvásár és a pécsváradi vár anyagát a megyei 
értéktár legközelebbi ülésére való beterjesztésére. Bognár 
Gyöngyvér feladata lett az alapadatok, dokumentációk elő-
készítése, a felterjesztők adatainak összegyűjtése, a megyei 
értéktárral való kapcsolattartás. A március végi ülésen a 
bizottság áttekintette és elfogadta a Dr. Bíró Ferenc által 
összeállított beadványt és a hozzátartozó dokumentációt, 
fotókat, archív anyagot a Pécsváradi Leányvásárról. Gászné 
Bősz Bernadett később e-mailben juttatta el a várról készült 
beadványt. Mindkettő anyag digitálisan és nyomtatott for-
mában a Baranya Megyei Értéktár Bizottság elé került, ahol 
teljes körű támogatottság mellett a Nemzeti Értéktárba ja-
vasolták mindkettő pécsváradi értéket.

B.Gy.

Felhívás:
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a Pécsváradi Leányvá-
sár 50 éves évfordulójára készülő kiállításhoz valamint 
a Nemzeti Értéktárba való felterjesztéshez saját régi, 
különleges fotóikkal, dokumentumaikkal járuljanak 
hozzá. A felajánlott dokumentumokat a művelődési 
központba hozzák be/jutassák el, ahol azokat be-
szkenneljük és visszaadjuk a tulajdonosoknak.

A pécsváradi értéktár bizottság nem-
régiben átalakult, valamint újabb ta-
gokkal bővült, nagy örömömre szemé-
lyesen is részt vehetek a munkában. 
Úgy látom, tagjaink nagyon lelkesek és 
együttműködőek, örömmel vágtunk 
bele a munkába. Ezúton is köszönöm 
nekik, név szerint (abc sorrendben) 
Baumann Mihályné Anikónak, Benkő 
Lászlónak, Bíró Ferencnek, Bognár 
Gyöngyvérnek, Gászné Bősz Berna-
dettnek és László Miklósnak. Örülök, 
hogy együtt tehetünk városunkért. 

Mint kiderült, a tavalyi év során az 
előző bizottság beadott több anyagot 
is a megyei értéktárnak, de úgy tűnik, 
ennek az iratcsomagnak meg kellett 
várnia bennünket. 

Elfogadhatatlannak tartottuk, hogy 
ilyen komoly értékek, mint pl. a Leány-
vásár még nem szerepelnek sehol, hi-
szen véleményünk szerint nemcsak 
hogy a megyei értéktárban, hanem akár 
a Hungarikumok között is helye van. 

Átdolgoztuk az anyagot, és végül 
egyelőre a Pécsváradi Leányvásárt és a 
Várat nyújtottuk be bírálatra. 

Szerencsés helyzetben vagyunk, mi-
vel azáltal, hogy megyei önkormány-
zati képviselőként is tevékenykedem, 
személyes kapcsolatban vagyok Sza-
tyor Győzővel, a megyei értéktár bi-
zottság elnökével, és megyei képvise-
lőként részt is vehettem a bizottság 
május 5-i ülésén, amelyen többek kö-
zött a mi „pályázatainkat” is bírálták. 

A bizottság tagjai nagyon pozitívan 
vélekedtek, és kivétel nélkül támogat-
nak bennünket. 

A Leányvásárt a megyei értéktárba 
és a Hungarikumok közé is felterjesz-
tik, a pécsváradi Várat pedig a megyei 
és az országos értéktárba. Ezek nagyon 
jó hírek!

A Baranya Megyei Értéktár elindí-
totta a Kincses Baranya elnevezésű 
projektet (http://kincsesbaranya.hu/), 
melyben megyénk értékei szerepel-
nek, erről a közelmúltban egy kiad-
vány és egy videó is született. A bi-
zottság ülésén elmondták, hogy egy 
újabb ilyen kiadvány fog készülni, 
melyben már a mi értékeinknek is he-
lye lesz.  

Andrics Aliz

Értéktár	bizottsági	munka
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S p o r t h í r e k

VI.	Várad-Futás	pótlás	a	Gyermeknapon
A Város Napján cudar időben kellett volna teljesíteni a mintegy 
kétezer méteres távot, ezért azt a szervezők a kijelölt pótnapon 
rendezték meg. Mivel a szükséges infrastruktúrát (hangosítás, 
regisztrációs asztalok, WC-k) nem egyszerű biztosítani, ezért a 
gyülekezőnek a pótnapon a vár adott otthont. (Ezúton is kö-
szönjük a vár dolgozóinak, hogy biztosították a lehetőséget.)

A kiváló futó-időjárásban több mint kétszázan vállalták, hogy 
aznap teljesítik a kitűzött távot. A helyezettek névsorát az aláb-
biakban közöljük. 
2006 után született 
 fiúk: 1. Török János 2. Dorn Bence 3. Szép Mánuel
 lányok: 1. Gonda Jázmin 2. Tóth Enikő  
  3. Ottlakán Zelina
2002-2005 között szül. 
 fiúk: 1. Pongrácz Dávid 2. Cservenka András  
  3. Bősz Norbert és Sárosi Dávid
 lányok: 1. Tóth Emese 2. Török Dominika Titanilla  
  3. Kálmán Viktória
1998-2001 között szül.
 fiúk: 1. Buzás Péter 2. Bősz Levente 3. Fuller Botond
 lányok: 1. Emeneth Petra 2. Marján Dalma
1997 előtt szül.
 férfiak: 1.Rózsahegyi Gergely 2.Mazil Zsolt  
  3. Gyenis Gábor

 nők: 1. Schmidt Andrea 2. Szabóné  
  Debreceni Erzsébet 3. Künsztler Dóra

Abszolút győztes: Buzás Péter (és evvel abszolút férfi győztes is)
A nők közül a leggyorsabb Tóth Emese volt.
Gratulálunk minden versenyzőnek, a helyezetteknek és kö-

szönjük a támogatóknak, hogy hozzájárultak a versenyzés feltét-
eleinek megteremtéséhez és a díjakhoz.

Támogatók: Zádé Kft., Pannonpharma Kft., Digistar Kft., Balla 
Zoltán, Szűcs és Társa Kft., Mártusz Autósbolt, LED Kft., 
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet, Jéhn Attila, Winkler György, 
V-Tesa Bt., Pécsvárad Város Önkormányzata, Dr. Bíró Ferenc és 
a verseny szervezője a Pécsváradi Spartacus, és annak elnöke 
Fullér Zoltán

B.Gy.

Pécsváradi Spartacus Sportegyesület hírei

Küzdősport szakosztályunk áprilisban is-
mét hírnevet szerzett városunknak, 
Varjasi Viktor Muay Thai kategóriában, 
Rózsa Balázs pedig K1-
ben lett nemzetközi baj-
nok!

*
Felnőtt labdarúgó Megye 
I-es csapatunk az utolsó 
két fordulóban a bajnok 
PMFC-t fogadta, majd a 
második helyezett Szász-
várhoz látogatott. Előbbi-

vel sokáig partiban volt, de a Pécs 3-0 
arányba kerekedett fölénk, míg Szászváron 
egy szoros, sok helyzetet hozó mérkőzésen 
3-2 arányban maradtunk alul. Ennek elle-
nére a csapat megőrizte a bajnokságban a 
hatodik helyet!

*
U13-as labdarúgó csapatunk a Bozsik tor-
na döntőjében is megőrizte veretlenségét, 
a PVSK-t 2-1, míg Komlót 8-0 arányban 
győztük le, így torony magasan lettek baj-
nokok!

Mellettük az U16-os csapatunk az 5. 
míg az U19-es csapatunk a 12. helyen vég-
zett.

Tisztelt Látogatók!
A Konditerem nyitvatartása

2016.	június	13-tól	
megváltozik!

Hétfőtől – péntekig 9 -21óráig
Szombaton: 9-13 óráig

tart nyitva.

PéCSVáRADI HíRMONDó
Pécsvárad Város Önkormányzatának lapja

Megjelenik negyedévente, 1500 példányban.
Felelős kiadó: Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő: Bognár Gyöngyvér
E-mail: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com 
+36-72/465-123

Fülep Lajos Művelődési Központ, 
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

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

Tördelésszerkesztés és nyomdai munkálatok:
V-TESA Bt., Pécsvárad; ISSN 1417-8974

PVH_2016-02_Javitott.indd   19 2016.06.19.   20:27:26



20 PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

Kiállítás	a	Zsolnay	negyedben	–	pécsváradi	alkotással
Közel 100 mű érkezett az egész or-
szágból	a	„Ginkgo	biloba	a	művé-
szetben”	című	pályázatra,	melynek	
legszebb	darabjai	ingyenesen	meg-
tekinthetők a Zsolnay Kulturális 
Negyedben.

A	Kézműves	Boltok	utcájában	ta-
lálható	 Signo	 Galéria	 felhívására	
olyan alkotásokkal lehetett nevezni, 
amelyeken valamilyen módon 
megjelenik	a	Ginkgo	biloba	motí-
vum, kapcsolódik a természetes 
anyagokhoz	és/vagy	újrahasznosí-
tott	anyagból	készül.

–	 Nagyon	 népszerű	 a	 Ginkgo	
motívum	–	meséli	Gogolák	Doroty-
tya,	a	Signo	Galéria	tulajdonosa	–	
hiszen	a	kedves	forma	mögött	több	
jelkép	 húzódik	 meg.	 Egyrészt	 az	
idő végtelensége, a nemzedékeken 
átívelő élettartammal, másrészt a 
szépség,	a	művészi	érték,	végül	pe-
dig – ahogy a pályázati kiírás is tar-
talmazta – a környezettudatos, 
fenntartható,	bio	szemlélet.

A zsűri döntése nyomán a leg-
szebb	alkotás	Németh	Orsolya	ék-
szerkollekciója,	a	legszebben	kivi-

telezett alkotás Somogyi Éva 
papír- és ékszerkollekciója lett; a 
legeredetibb	ötlet	díját	Bányai	Bri-
gitta	kapta,	aki	bőrből	és	cipzárból	
készített	újrahasznosított	nyaklán-
cot,	a	különdíjat	pedig	Müller	Rita	
vihette haza, aki lenyűgöző se-
lyemalkotásokkal nevezett. A leg-
szebb	ginkgo-művekből	álló	kiállí-
tás ingyenesen megtekinthető a 
Zsolnay	Negyedben,	az	Ignác	ház-
ban	 június	 30-ig,	 kedd-vasárnap	
10-17 óra között.

(forrás:	www.pecsma.hu)
A	kiállításon	 a	 legjobb	 50	 közé	

került	az	a	nyaklánc,	amelyet	Ko-
vács	Ágnes	GYES-en	levő	védőnő	
tervezett	és	Tókáné	Szabó	Ivett	öt-
vös	(STIM	ékszer)	valósított	meg.	
Ezúton	 is	 gratulálunk	mindkettő-
jüknek.
Képünkön	a	pécsváradi	ékszer.

Pécsváradi tanuló kapta a legrangosabb kitüntetést 
a Zipernowszky Károly Műszaki Szakközépiskolában
Scheich Richárd vehette 
át a pécsi Zipernowszky 
Szakközépiskolában	az	is-
kola	„Aranykoszorús	jel-
vény”-ét és az „Év Diákja” 
kitüntetést	 2016-ban.	
Előbbit	a	négy	év	alatti	ta-
nulmányi eredményé-
ért   valamint közösségi 
tevékenységéért.	 (Ebben	

az	 évben	 például	 kitűnő	
lett	a	bizonyítványa,	a	kö-
zösségért pedig az iskola 
stúdiómunkájában	 tett	
sokat.)	Az	„Év	Diákja”	cí-
met	 többi	 diáktársa	 sza-
vazta meg a pécsváradi 
fiatalembernek.	

Ricsi a közösségi szol-
gálatát a művelődési köz-

pontban	teljesítette.	Köte-
lességtudása,	jó	helyzetfel-
ismerő képessége, határo-
zott	 fellépése	 nagy	
segítséget jelentett a dol-
gozóknak.	Örömmel	hal-
lottuk, hogy nem csak ná-
lunk teljesített átlagon 
felül,	hanem	Pécsett	is	be-
bizonyította	 rátermettsé-

gét.	Gratulálunk	és	továb-
bi	sikereket	kívánunk!
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