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25 éves a PV-TV - Híradástechnikai kiállítás 
A Pécsváradi Városi televízió 25 éves fennállását ünnepeli 
ebben az évben. Erre az alkalomra február 24-én Füri Ferenc 
és Andrics Márk mintegy 470 darabból álló híradástechnikai 
gyűjteményéből kiállítás nyílt a Pécsváradi Vár Szent László 
termében. A megnyitón Dr. Hargitai János országgyűlési kép-
viselő köszöntötte a megjelenteket és méltatta a jubiláló TV-t 
és annak alapítóit, Füri Ferencet és Papp Gyulát. Elismerését 
fejezte ki azért a bátorságért, amellyel negyedszázaddal koráb-
ban a teljes ismeretlenbe vágtak neki az akkori szerkesztők, 
valamint a technika robbanásszerű fejlődésre, a média át-
alakulására hívta fel a figyelmet. Zádori János Polgármester 
beszédében utalt arra, hogy a kiállított tárgyak nemcsak kor-
dokumentumok, hanem személyes emlékeket idéznek fel. A 
kiállítást Déri Tibor, a Pécsi SZC Simonyi Károly Szakiskola 
igazgatója nyitotta meg, visszautalt - a már említett – ugrás-
szerű fejlődésre, elismerően nyilatkozott a bemutatott techni-
kai eszköz-kollekcióról. Füri Ferenc az elmúlt 25 évről beszélt 
dióhéjban, megemlékezve a munkatársakról, a negyedszázad 
legérdekesebb riportjairól, riportalanyairól, érdekességeiről. 
A megnyitón saxofonon közreműködött Tóth Gabriella, aki 
maga is – a médiatáborok révén- egykor a VTV munkájába 
bekapcsolódott. A vendégek sokáig böngészték a kiállított tár-

gyakat, örömmel fedezték fel saját vagy szüleik-nagyszüleik 
egykori masináit.

Képünkön Füri Ferenc a megnyitón
A kiállítás-megnyitóról Kótsch Petra többi hangulatos fo-

tóját a www.pecsvarad.hu oldalon tekinthetik meg az érdek-
lődők és akik kedvet kapnak április 2-ig a helyszínen is bön-
gészhetnek. Érdemes! (Pécsváradiaknak továbbra is ingyenes 
a belépés a várba!)

Emlékkő avatás
Az Országgyűlés 2000-ben kelt határo-
zata alapján a „Kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja” február 25. 
Ez az a nap, amelyen 1947-ben Kovács 

Bélát, a Független Kisgazdapárt elnö-
két letartóztatták és elhurcolták, s ezzel 
elkezdődött az a folyamat, amely a to-
talitárius diktatúra kiépítésre irányult. 
Országszerte sokan, sok helyen és sok-
féleképpen emlékeztek meg. Pécsvárad 
Város Önkormányzata és a Pécsváradi 
Várbaráti Kör ünnepi műsorral és em-
lékkő avatással  adózott az áldozatok 
emlékének. A rendezvényen a helyi kép-
viselő testület tagjai mellett részt vett Dr. 
Hargitai János országgyűlési képviselő 
és Dr. Emődy Balázs, a BMKH Pécsvá-
radi Járási Hivatalának vezetője is. A 
műsorban Apaceller-Czigola Orsolya és 
Apaceller Péter, Kopa Marcell és Németh 
János, a Pécsi Nemzeti Színház művé-
sze közreműködtek. Ünnepi köszöntőt 
Gászné Bősz Bernadett alpolgármester, 
ünnepi beszédet Dr. Bíró Ferenc, a Pécs-
váradi Várbaráti Kör elnöke mondott. 
(Mindkét elhangzott beszédet olvashat-
ják az újságban.) A műsor után a műve-
lődési központ előtti téren Zádori János, 

Pécsvárad Város Polgármestere avatta fel 
az emlékövet, majd a megjelent intézmé-
nyek, szervezetek megkoszorúzták azt. 

Fotó: Kótsch Petra
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A Pécsváradi Pályázati Csoport hírei
Pécsvárad Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program 
keretében pályázatot nyújtott be a város külterületi földútja-
inak rendbe tételére. Összesen mintegy 2930 m út kerülhet 
felújításra. A fejlesztés több külterületen található földutat 
érint, köztük a Hosszúhetény felé vezető régi vásáros utat. 
Jó hír ez a kirándulóknak, hiszen pozitív elbírálás esetén jól 
járható úton lehet majd eljutni a szomszédos településre.

Bízunk benne, hogy a kirándulók további fejlesztések-
nek is örülhetnek ebben az évben, bár döntés még nem 
született, a Zengőre új kilátó építését és a Dombay-tó fej-
lesztését magába foglaló Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban (TOP) benyújtott pályázat elbírálási 
szakaszba jutott.

A korábbi híradásunkban ismertetett, a Fülep Lajos Mű-
velődési Központ helyi és környékbeli köznevelési intéz-
mények számára tervezett programjaira benyújtott EFOP 
pályázat befogadásra került és elbírálási szakaszba jutott. 
Bízunk benne, hogy kedvező döntés születik, melyről ter-
mészetesen itt is beszámolunk majd.

További pályázati tervekről is zajlanak egyeztetetések, me-
lyekről a későbbiekben fogunk tudni információval szolgálni.

Kedves Pécsváradi Polgárok!
Újév, egyenlő változások. Sajnos kis 
városunk sem kivétel ez alól. A közel-
múltban hozott önkormányzati rende-
letek közül, több is átalakítja majd min-
dennapi életünket. Engedjék meg, hogy 
egyet kiemeljek, ami valószínűleg leg-
többjük érdeklődésére tarthat számot.

Persze, hogy a szabadtéri, belterü-
leti tűzgyújtásról kell beszélnünk és 
annak új rendeletéről. Biztos sokan 
emlékeznek arra, hogy megválasztá-
somkor ígéretet tettem arra, hogy nem 
lesz „tüzelés” Pécsvárad belterületén. 
Sajnos a sors úgy hozta, hogy bár véle-
ményem és szándékom nem változott, 
az országos rendeletek változása és a 
hatósági rendelkezések felülírták sza-
bályainkat. Nincs mit tenni, nekünk és 
Önöknek is igazodni kell ezekhez.

Új rendeletünk tehát februártól le-
hetővé teszik a fás szárú kerti hulla-
dékok elégetését kijelölt napokon. Ha 
jól megnézzük, ez tavasszal 7-8 napot 
érint, ősszel pedig 4-et. Persze a sza-
bály annyira jó, amennyire betartjuk 
és betartatjuk. Bízom benne, hogy a 
honlapunkon megtalálható rendelet 
mindenki számára értelmezhető, ért-
hető. Amennyiben valakinek kérdése 
van, inkább kérdezzen, nem lenne jó a 
hatósági büntetéseket kifizetni. A szo-
kásos dolog érvényes, a törvény nem 
ismerete, senkit sem mentesít. A ren-
delet betartatását a katasztrófavédelem 
szakemberei fogják ellenőrizni és szük-
ség esetén ők is bírságolnak. Kérem 
Önöket, ezt vegyék figyelembe, vigyáz-
zanak levegőnkre és pénztárcájukra 
is. Másik fontos eleme a rendszernek, 
hogy megszűnik a kerti hulladékok be-

gyűjtése, ez ettől kezdve mindenkinek 
saját felelőssége és gondja lesz. Miért? 
Hát, úgy ahogy Önöknek, úgy nekünk 
is tilos a külterületi nagymértékű ége-
tés, nincs módunkban az lakosság hul-
ladékának elégetése.

Higgyék el, nagyon sajnálom a szi-
tuációt, de erre semmilyen ráhatásunk 
nincs, csupán annyit engedtünk, amit 
mindenképpen kellett. Bízom a pécs-
váradiak intelligenciájában, hiszen ez 
innentől kezdve ezen áll vagy bukik.

A jövő? Megpróbálunk egy közpon-
ti komposztáló telepet kialakítani a 
régi szeméttelep területén, ahova eze-
ket, a nem elégethető maradványokat, 
ellenőrzötten be lehet majd szállítani, 
később pedig kész komposztként fel 
lehet használni a kertekben.

Terveink szerint 2017. év a város 
életében a rendrakás, rend betartatás 
éve lesz. Szeretnénk elkezdeni a vá-
rosközpont újjáépítését, a Dombay-tó 
munkálatainak befejezését, a Zengő 
kilátó megújítását, a bölcsőde bővíté-
sét, a szociális, nappali ellátás bővíté-
sét, a vár rekonstrukciós munkáinak 
folytatását. Nagy kihívások, nagy fel-
adatok, de túl kell jutnunk rajta, nem 
lehet elodázni ezeket a dolgokat, azon 
már túl vagyunk. 

Az már körvonalazódik, hogy ez az 
esztendő sem lesz költségvetési szem-
pontból, „jutalomjáték”. Azt tudtuk 
már az elmúlt évben, hogy megszaba-
dulunk közel 88 millió forint iskolai 
hozzájárulástól, de álmodni sem mer-
tünk arról, hogy kötelező béremelés 
és a pécsváradi vállalkozók adózási 
erejének csökkenése miatt ezt azonnal 

el is bukjuk. Sajnos, jelenleg ez van, ez-
zel kell együtt élnünk. Természetesen 
ez nem jelen nagy változást az előző 
évekhez képest, csak kicsit, tényleg 
kicsit, bíztunk egy könnyebb évben. 
Nem adatott meg ez városunknak.

Nagy feladata lesz a következő évnek 
és éveknek, hogy gazdasági oldalon erő-
sítsük meg a várost, idecsábítva újabb 
vállalkozásokat, megerősítve az eddigi-
eket. Ennek a programnak első eleme-
ként, szeretnénk újból megalakítani a 
„Pécsváradi Vállalkozói Klub”-ot. Ehhez 
várunk olyan pécsváradi és környékbeli 
vállalkozók és vállalkozásokat, akik ta-
pasztalataikkal, ötleteikkel tudják segí-
teni ezt a folyamatot. Persze szeretnénk, 
ha ez a klub kicsit összekovácsolná a he-
lyi vállalkozói életet, újból a sok munka 
mellett együtt tudjunk szórakozni, ün-
nepelni. Nem is olyan régen ez nagyon 
jól működött. A társaság könnyen lenne 
mozgatható helyi közösségi célok el-
érése végett, gyorsabban áramolnának 
köztük az új információk, ötletek. So-
kan kerestek már ebben az ügyben, úgy 
gondolom itt a megoldás, ezt kell ten-
nünk a kimozdulás végett. Minden ér-
deklődőt várunk a később közlésre ke-
rülő alakuló ülésünkre. Ön se maradjon 
ki, legyen klubtag, segítse munkánkat 
és vállalkozását. Együtt többre lehetünk 
képesek. Mutassuk meg, hogy ez nem 
csak máshol működhet. 

Végül, de nem utolsó sorban, en-
gedjék meg, hogy köszönetet mondjak 
minden Pécsváradi Polgárnak, az el-
múlt évben tanúsított együttműködé-
séért és segítségéért.   

Zádori János polgármester
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Gászné Bősz Bernadett ünnepi köszöntője

Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emlék-
napja (2000)

A magyar jogrendszer a nemzeti ünnep, állami ünnep 
mellett megkülönböztet törvényben rögzített nemzeti em-
léknapokat, amelyek valamely tragikus vagy örömteli törté-
nelmi eseményre való emlékezésre szolgálnak.

Április 16. – a holokauszt áldozatainak emléknapja (2001)
Június 4. - a nemzeti összetartozás napja (2010)
November 25. - Gulag-emléknap: a Szovjetunióba hur-

colt magyar politikai rabok és kényszermunkások emlék-
napja (2012)

Január 19. - a magyarországi németek elhurcolásának 
emléknapja (2012) 

A sor folytatható, hiszen csak azokat emeltem ki, melyek 
az Európa téren álló emlékövekhez köthetők. A mi emlék-
köveinkhez.

Nem tudok más olyan magyar településről, ahol a XX. 
század történelemi sorscsapásainak minden áldozatára sa-
ját emlékkővel emlékeznének. Pécsváradon igen.

2008 tavaszától a felvidékről kitelepített, Pécsváradra és 
környékére kényszerült magyar családokra, majd ősztől a 
helyi és környékbeli települések elűzött és elhurcolt sváb 
családjaira.

A csaknem teljesen elpusztított zsidó családok emlékére 
2014-ben avattuk fel az emlékkövet. 

2017-ben a kommunizmus áldozatainak emlékkövével 
teljessé válik az emlékparkunk, a XX. század áldozatainak 
emlékhelye. 

Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkor-
mányzatának elnöke idézett egy írást 2008-ban, miszerint a 
huszadik század legkifejezőbb szimbóluma a vagon. A mar-
havagon. A vasút, amelyet a XIX. sz. vége és a századforduló 
európai civilizációja hatalmas ovációval fogadott, és a modern 
technika és haladás jelképének tekintett; és a vonat, amely a 
XX. század közepén különböző ideológiák ege alatt emberek 

százezreit, milliót deportálta ismeretlen célok, ismeretlen élet, 
sokszor a szenvedés, a nélkülözés és a halál felé.

Pécsvárad Város Önkormányzata kötelességének tartja, 
hogy tisztelettel adózzon az áldozatok előtt. Hogy ne hall-
gasson azokról az igazságtalanságokról, melyek őket érték. 
Hogy emlékezzen és emlékeztessen. Hogy tanítson. Hogy 
fejet hajtson elődeink előtt.

S éppen emiatt van szükség emléknapokra, emlékövekre, 
megemlékező ünnepségekre. Hogy felelevenítsünk, hogy 
kibeszéljünk, hogy átgondoljunk, hogy emlékezzünk.

Persze nem elég, ha mindez csak egy képviselőtestület 
vagy a törvényhozók szándéka. Ahhoz kellenek a polgárok. 
Az emberek. Önök. Mi.  

A „mi emlékköveink”, a „mi elődeink” nem elszólás volt 
az imént. A pécsváradi emlékkövek közös akarat eredmé-
nyeként kerültek az Európa térre. Sőt: a felvidékiek és né-
metek emlékköve civil kezdeményezésre és közösségi meg-
valósítással készült el. 

Számomra minden megemlékezés alkalmával kissé am-
bivalens gondolat, hogy emlékkövekkel emlékezünk embe-
rekre. A kő hideg, rideg, merev, személytelen. Pedig mögötte 
eleven emberek, családok szenvedése, félelme, bánata van. 
S ami a pécsváradi emlékparkot különösen értékessé teszi: 
nem valakik, nem idegenek, hanem a mi családtagjaink, ro-
konaink, barátaink, ismerőseink. 

Hiszem, hogy a nemcsak a kötelesség, hanem a szemé-
lyes érintettség hozott sokakat ma ide és tudom, hogy a sze-
mélyes érintettségnek köszönhetően gyúlnak időről időre 
mécsesek az emlékkövek mellett, gyűlnek a kövek mellet-
tük – akár éppen a Garam partjáról.

Sorscsapások, kegyetlen események, váratlan tragédiák, 
melyek lesújtottak az ártatlan áldozatokra. Mi volt a bűnük? 
Miért váltak áldozattá? Vallásuk, nemzetiségük, bőrszínűk 
vagy éppen meggyőződésük miatt. 

De ne feledjük: nem csak az áldozatok, az elkövetők is 
emberek voltak. A holokauszt, a lakosságcsere, az elhurco-
lások, a kitelepítések nem megtörténtek – ezeket emberek 
„csinálták”. Kitalálták, kidolgozták, kivitelezték – méghozzá 
jól szervezetetten, iparszerűen, markáns ideológiák mentén.  

Böjte Csaba egyik írásában olvastam a napokban: „Igen, 
terrorista az – (mert az elkövetők nem különböznek a ter-
roristáktól!) , aki nem is próbálja megérteni az embertársát, 
hanem  ellenszenvből, gyűlöletből kellemetlenséget, bosz-
szúságot, fájdalmat okoz neki.” Ezt a gondolatsort kiegészí-
teném: érdekből. Önös érdekből.  

Az emléknapoknak, az emlékköveknek az emlékezés és 
tiszteletadás mellett éppen az feladatuk, hogy szembesítsen 
a tényekkel. Hogy rádöbbentsen, mi magunk is bármikor 
válhatunk áldozattá, ha újra megtörténhet, hogy vallásunk, 
nemzetiségünk, bőrszínűnk, meggyőződésünk miatt ül-
dözzenek. S a részessé válás segíthet, hogy soha többé ne 
fordulhasson elő, ami a XX. században szüleinkkel, nagy-
szüleinkkel megtörtént. 

Kívánom, hogy a mai nap is vigyen közelebb mind-
annyiunkat a fenti célokhoz. Váljon - ahogy a németek em-
lékkövén olvasható – „az elődök tiszteletére és emlékére; az 
utódok okulására”!
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Dr. Bíró Ferenc ünnepi beszéde

Tisztelt Emlékezők!
Pár éve annak, hogy a kommunizmus áldozatai emlék-

napjának nyilvánították február 25-ét, és pár éve annak is, 
hogy az akkori önkormányzat elhatározta, hogy emlékkö-
vet állít Pécsváradon is az áldozatok emlékére.

Köszönet az új Önkormányzatnak, hogy ez ma közös 
összefogással megtörténhet. 

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy nem volt háború, járvány, 
vagy természeti csapás a világon, amelynek annyi áldozata 
lett volna, mint a kommunizmus megvalósításának kísér-
lete során.

Történészek, társadalomkutatók állítják, hogy a kommu-
nizmus lassan 100 éves történetének több mint százmillió 
áldozata volt, és még a mai napig nincs vége. A még mű-
ködő kommunista diktatúrákban még ezerszámra ölnek és 
börtönöznek be embereket, tartanak rettegésben és nélkü-
lözésben családokat, embermilliókat.

Miként lehetséges, hogy a kommunizmus, mint eszme, 
amely egy illuzórikus elképzelésre épült, annyi embert ma-
gával ragadott? Hogyan jöhettek létre, és maradhattak fenn 
évtizedekig a kommunista diktatúrák?

A kommunizmus eszmerendszere a történelem idejében 
messzire eredeztethető. 

Az ókorban egy sor vallásban is megjelent a közösségi 
tulajdonlásnak az igénye, valamint a társadalmi különb-
ségek megszüntetése. Így például az ókori Perzsiában 
Muzdok próféta követői, a taoizmus Kínában, a zsidó val-
lás, majd az őskeresztények is abból indultak ki, hogy a 
létezéshez szükséges javak Isten adományai és ennek meg-
felelően közösen kell ezt birtokolni, és felhasználni. 

Az ókori görög filozófiában i.e. 400 körül Platon fogal-
mazta meg az ideális állam című művében a magántulaj-
don megszűntét. A középkorban Mórus Tamás fogalma-
zott meg egy kommunisztikus államformát és ezt állította 
szembe a feudalizmussal.

Később a széles néptömegek között rendkívül népszerű 
utópista szocialisták mondták ki, hogy a társadalmi javak-
ból mindenki igénye szerint kaphat. 

Legnagyobb költőnk Petőfi is így ír „A XIX. század köl-
tői” című versében:

„Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mindenki egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán,
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!”

Az újkorban Francois Noel volt elsőként, aki megfogal-
mazta a szocializmus, mint társadalmi forma szükségessé-
gét. Később Charles Fourie és Saint Simon, akik továbbfej-
lesztették a szocialista államszervezés elméletét.

A marxisták ezen két utóbbi franciát tartják a marxiz-
mus egyik elméleti forrásának. 

A marxizmus mint ízig-vérig XIX. századi eszme, olyan 
optimista meggyőződéssel vezérelt rendszert tételezett fel, 
melynek célja az ideális társadalom megvalósítása. 

Ebben Marx partnere Engels volt, aki Marx tanait tu-
dományos szocializmusnak nevezete és rendszerezte azt. 
Marx a kommunista kiáltványban a magántulajdon meg-
szüntetését tartotta a legfontosabbnak, valamint a proletár-
diktatúrát, amelynek révén erőszakkal megszüntethetik az 
addigi tulajdonosi rendszert. 

Marx szerint az ideális társadalom, a kommunizmus el-
éréséhez átmeneti politikai korszakokra van szükség. Ő ezt 
nevezte szocializmusnak, ahol még jelen van az állam és 
az elosztás, amely munkateljesítmény szerint történik. Ez 
megy majd át a kommunizmusba, ahol az elosztás már a 
szükségletek szerint történik, és megszűnik az állam a pénz 
a piac és a jog.

Marx és Engels elképzelései az egyszerű emberek kö-
rében rendkívül népszerűek voltak, de a „hogyan valósít-
suk meg a proletárdiktatúrát” kérdésére várni kellett. Erre 
1871-ben került sor a párizsi kommün idején. Ez a kísér-
let azonban hamar elvetélt. Nem így az 1917-es októberi 
forradalom Oroszországban, ahol a hatalom gyengeségét 
kihasználva, egyszerű katonai puccsal megszerezték a ha-
talmat Trockijék. Az új proletárhatalom megszervezését 
azonban már Lenin irányította. Lenin első lépésként álla-
mosított, de a magántulajdont megengedte, hiszen a pa-
rasztok földfoglalását nem ellenezte. A politikai hatalmat a 
bolsevikokra támaszkodó népbiztosok tanácsa gyakorolta.

Lenin kegyetlenül leszámolt politikai ellenfeleivel, és 
többek között leszámolt a forradalom előtt már hatalmát 
vesztett utolsó Cárral és családjával, nem kímélve annak 
gyermekeit és szolgálóit sem! 

A nagy októberi szocialista forradalom exportja révén a 
Magyar Tanácsköztársaság kísérlete volt a kommunizmus 
hatalomra kerülésének újabb próbálkozása. Kun Béláék is 
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éltek a proletárdiktatúra hagyományaival, mindenkit kivé-
geztettek, aki nem értett egyet velük, vagy ellenkezett. Közü-
lük számos kommunista vezető országszerte valóságos mé-
szárlást hajtott végre. Szamuely Tibor és társai a „Lenin-fiúk” 
igazi tömeggyilkosok voltak, több ezer száz embert végeztek 
ki, amikor páncélvonatjukkal körbejárták az országot.

A proletárdiktatúra szovjet továbbfejlesztése a Lenint 
a hatalmon követő Joszif Visszarionovics (Dzsugasvili), 
mozgalmi nevén Sztálin volt. Ő továbbfejlesztette a titkos-
rendőrséget, besúgórendszert alakított ki, és gyakorlatilag 
mindenkit, aki az új rend ellensége volt, legyilkoltatott, 
vagy jobb esetben lassú halálra ítélt, az átnevelő táborok-
ban, munkatáborokban. A Szovjetunióban a kommunista 
hatalom első évtizedeiben milliós nagyságrendű volt a köz-
vetlen megsemmisítés. A Lenin által létrehozott gulágok 
kiterjesztése révén a világ legnagyobb megsemmisítő tábo-
rát hozták létre. 

Sztálin a győztes második világháború után erőszakosan 
kiterjesztette a bolsevik rendszert az ún. csatlós országok-
ra, ahol csalással és erőszakkal a megszálló szovjet csapatok 
támogatásával létrehozták a „szocialista tábort”. Magyar-
országon is a kommunista Rákosi Mátyás vezényletével a 
szovjet mintát követték. 

Létrehozták az ÁVH-t és megszervezték azt az elnyomó 
rendszert, amely több magyar ember halálát okozta, mint 
az egész második világháború.

A politikai gyilkosságok, bebörtönzések, kínzások min-
dennapossá váltak. Az emberek rettegtek, nem tudván mi-
kor kerülnek sorra. Aki a gyűléseken nem éljenzett, már 
gyanús volt. Aki az átlagosnál műveltebb, vagy jómódúbb 
volt, az biztosan számolhatott internálásra, munkatábor-
ra. Recsk, Hortobágy, és még több magyar munkatáborból 
tízezrek soha nem tértek haza, és akik túlélték, százezrek 
nyomorodtak meg testileg, vagy lelkileg. Magyarországról 
a háború befejezése után Sztálin parancsára közel négy-
százezer embert, főleg nőket hurcoltak el szovjet munkatá-
borokra, gulágokra, bányákba. Ezt ők akkor „málenkij ro-
bot”-nak nevezték. Az a kétszázezer ember, aki ezt túlélte, 
pedig pokolnak, és egész életükre nyomot hagyott bennük a 
borzalmak, éhezések között letöltött 5-10 év. Akik hazatér-
tek évekig még a családjuknak sem mertek beszélni az átélt 
szenvedésekről. 

Ma is hallom Mári néni szavait, akivel betegsége révén 
sokszor találkoztam. 

–„Doktor Úr, 18 éves lányként vittek el egy Ural környé-
ki bányába ott betegedtem és nyomorodtam meg”. 

Ő túlélte, és élete itthon jobbra fordult, de egész életét a 
betegség és a családja tagjaiért való aggódás hatotta át. Ta-
lán nem volt olyan pécsváradi, vagy magyar család, akit va-
lamilyen módon ne érintett volna a kommunizmus kísérte-
te. Sokan mesélték, hogy nem tanulhattak, mert felmenőik 
értelmiségiek voltak. Sokan kis földtulajdonuk, vagy szor-
galmuk miatt kuláknak számítottak, és ezért nem engedték 
gyermekeiket továbbtanulni főiskolán, egyetemen. 

Az ÁVH és utódszervezeteik pedig a késő kádári rend-
szerben is tették a dolgukat. Az egész országra kiterjedő 
besúgóhálózatot hoztak létre és figyeltek, figyeltettek min-
denkit. Nem tudhatták, akik egymással beszélgettek, gyak-
ran barátok egymás között, hogy ki a besúgó? Csak a kö-
vetkezményekről értesültek: eltanácsolták, leváltották őket, 
gyakran megszégyenítették őket családtagjaikkal együtt.

Sokszor hallottam magam is a rendszerváltozás előtt, ami-
kor a késő kádári korszak társadalmi szelepei kinyíltak, és egy 
kicsit lehetett bírálni is. A halatom emberei így beszéltek:

„Most ezek beszélnek? Ez a hála? Pedig kitaníttattuk.” Az, 
hogy elvégezhették iskoláikat nem az eszmének köszön-
hették, hanem a kor követelményeinek, egyéni szorgal-
muknak. Ezek az úgymond lázadó, pofázó értelmiségiek 
azonban többet tettek a hazájukért, mint a pártkönyvüket 
lobogtató, és abból hasznot húzó, másodgenerációs, szoci-
alizmus elitjének nevezett söpredék.

A kádári puha diktatúra az emberekből kiölte az igazság-
érzetet, a rosszal való szembefordulás jó érzését, az egyenes 
beszédet, mert aki így tett, annak büntetés járt. Így nőtt fel 
egy generáció. Az akkori történelemkönyvek és az oktatás 
is rózsaszínűre festette ezt az időszakot. Pedig ez az idő-
szak volt, amely lelkileg is eltorzította az egész nemzetet. 
A kommunizmus talán legnagyobb bűne volt, hogy elvette 
az emberektől a hitet, az évszázadok alatt kialakult erkölcsi 
rendet, és amit helyette akart adni, a kommunista erkölcs és 
a világrend az nem működött. 

A kommunizmus megvalósításának kísérlete, a szocia-
lizmus egész lényében poshadtságot árasztott, mert min-
denki tudta, hogy hazugságon alapszik. Ez a hazugság folyt 
éjjel-nappal a rádióból, az újságokból. 

A kommunizmus ilyen hosszú ideig való fennmaradá-
sának talán egyik titka ez volt. A kommunista propaganda 
gépezet hazudozásait világszerte sokan elhitték. Ezt a fa-
natizmust sugárzó propaganda gépezetet láthatjuk pl. még 
ma is az észak-koreai diktatúrában, ahol az embereket már 
a saját személyiségüktől is megfosztották, és ahol szinte 
zombiként hajtják végre a kedves vezető utasításait.

A Szovjetunió megroppanása és a közép-kelet-európai 
diktatúrák összeomlása után sem állt helyre a régi erkölcsi 
rend. Mind a mai napig a diktatúrában élt generációkban 
mélyen gyökerezik a 40 év agymosása. Ezért fontos em-
lékezni és emlékeztetni, hogy a lélek mérgezése legalább 
olyan súlyos bűn, mint a testi kínzások és gyilkosságok. A 
szocializmus eszméje ma is népszerű, de nem is ezzel van a 
baj, hanem a megvalósulásával. Ez ugyanis nem lehet erő-
szakos! A proletárdiktatúra és más erőszakos rendszerek, 
akik a zászlóikra tűzik végcélként a szocializmust, bebi-
zonyították a történelem során, hogy alkalmatlanok erre. 
A kommunizmus is egy ilyen elvetélt társadalmi kísérlet, 
amely a történelem szemétdombjára került és kerül még 
akkor is, ha a világban ma még több helyen létezik. 

Észak-Koreában, Kínában, Dél-Amerika egyes országa-
iban működő kommunista diktatúrák naponta ezrekkel, 
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tízezrekkel növelik a kommunista diktatúrák áldozatai-
nak számát. A lenini, majd sztálini diktatúra, a maoizmus, 
a kambodzsai vörös khmerek, a Kim Ir Szen Klán, Fidel 
Castro, a Dél-Amerikai vörös gerillák, az európai kommu-
nista diktatúrák közel százmillió ember öltek meg és még 
többet nyomorítottak meg. A kommunizmus ugyanúgy, 
mint a fasizmus olyan eszmerendszer, amelyet nem feled-
hetünk, és képesnek kell lennünk arra is, hogy a mában 
felismerjük és időben elháríthassuk azokat a kísérleteket, 
amelyek újraéledésükhöz vezethetnek!

Tisztelt Emlékező Pécsváradiak”
A ma avatandó emlékkővel nemcsak emléket állítunk a 

XX. század - ma már tudjuk- , hogy legvéresebb, legalat-
tomosabb eszmerendszerének, a kommunizmus áldoza-
tainak, hanem mintegy lezárjuk a XX. század utolsó fele 
társadalmi kataklizmáinak emlékparkját is. Az itt állított 
emlékkövek mind szenvedésről megaláztatásról, halálról 
szólnak, és sajnos összefüggnek egymással, gyakran egy-
másból eredeznek. 

Fontos azonban emlékeznünk!
Emlékezni a meggyilkoltakra, a szörnyűségeket átélt 

apáinkra, nagyanyáinkra és a még élőkre. E kövek sokáig 

állni fognak és emlékeztetik majd a ma élőket, és talán ké-
sői leszármazottaikat is: - Soha ne felejtsék el, hogy mi tör-
tént, és legyen erő bennünk, hogy elkerüljék, és megaka-
dályozzák a XX. század e borzalmainak megismétlődését!

A kommunizmus áldozatainak emléknapjának keretében rendha-
gyó történelemórát tartottak a Kodolányi János Német Nemzetisé-
gi Általános Iskola történelem tanárai, az iskola nyolcadikos diák-
jainak. Az Európa Téren található emléktáblánál a diákok Oszbach 
Ritától és Friesz Pétertől megismerhették az országos események 
mellett a helytörténet kapcsolódó mozzanatait. A történelemórán 
az kommunizmus áldozatai mellett szó esett a többi emléktáblá-
hoz köthető eseményekről is. 

A Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda hírei
Mikulás – Karácsony
Az Adventi időszak minden évben eseményekkel teli.

•	 December 6-án az óvodába is ellátogatott a Mikulás. 
Minden csoportban lázas készülődés előzte meg a nagy 
napot. Verseket, dalokat tanultak, hogy méltó módon 
várhassák a nagy szakállú Télapót.

•	 A Zeneiskolások karácsonyi hangversennyel lepték meg 
a kicsiket, mindkét óvodában nagy sikert arattak az ifjú 
„művészek”.

•	 A Napraforgó csoportosok a Gondozási Központ lakóit 
lepték meg karácsonyi műsorukkal, a Süni csoportosok 

pedig betlehemes műsorral kedveskedtek a szülőknek és 
a Vár utcai óvodásoknak. Mindkét fellépésen nagy sikert 
arattak a gyerekek.

•	 A csoportok egyénileg, meghitt hangulatban ünnepelték 
a karácsonyt. Minden csoportban sok-sok játék került a 
fenyőfa alá, az ovisok legnagyobb örömére.

Mackó nap az óvodában

Immár hagyomány, hogy február 2-án óvodánkban Mackó 
napot tartunk.

Egész héten készülődtünk az ünnepre. Mackó kiállítást 
rendeztünk a gyerekek által hozott plüssmackókból, macis 
mesekönyvekből, különféle macis tárgyakból.

Sok-sok macis mesét meséltünk ezen a héten, macis ver-
seket, mondókákat tanultunk, macis játékokat játszottunk. 
Mackófejdíszt, bábot is barkácsoltunk.
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Ezen a héten minden a mackókról szólt.
A Vár utcai óvodások ezen a délelőttön együtt ünnepel-

ték a Mackó napot. Megfigyeltük, hogy milyen az idő. Detti 
néni gitárkíséretével sok-sok mackós dalt énekeltünk. El-
mondtuk a macis verseinket, mondókáinkat. 

A Mackó csoportosok február 10-én délelőtt a pécsi Va-
rázspadlás mackókiállítását is megnézték. Ezzel a kirándu-
lással zártuk az idei Mackó napunkat.

Farsang

Február 17-én (pénteken) került sor az óvodai farsangi bál 
megrendezésére mindkét óvoda csoportjaiban és a bölcsö-
dében. Már az elmúlt hetekben készülődtek, termet díszí-
tettek, verseket, dalokat, táncokat tanultak az óvodások és 
ügyes gyermekkezek festették az álarcokat.

A gyermekek már érkezéskor szebbnél szebb jelmezt 
öltöttek. Sorba gyülekeztek a hercegkisasszonyok, tündé-
rek, Pókemberek, különböző mesefigurák, majd kezdetét 
vette a farsangi mulatság. Gyermekek és felnőttek jelmez-
be bújva ropták a táncot. Természetesen elmaradhatatlan 
volt a zsákbamacska húzása, a csoki evő, szörpivó verseny 
és a legkülönfélébb mókás vetélkedések. A jó hangulatot 
a Mosoly Alapítványtól érkező vendég bűvész fokozta az 
érdekfeszítő mutatványaival. Trükkjeivel elvarázsolta a 
gyerekeket, a mókából és a kacagásból nem voltunk híján.

A vigasság szünetében sütemény és üdítőital várta a gye-
rekeket. A bál egészen délig tartott, amikor a gyerekek fá-
radtan bújtak ki jelmezükből és változtak vissza óvodások-
ká. Ebédre a hagyományainkhoz híven frissen sült farsangi 
fánk került az asztalra. Sajnos „elmúlott a rövid farsang, de 
mi azt nem bánjuk”, mert vidáman, tartalmasan szórakoz-
hattunk ezen a napon.

táncoktatás
A német nemzetiségi tánchagyományok megőrzésének és 
továbbadásának céljából indítottuk a II. félévtől heti egy alka-
lommal, szakköri foglalkozás keretében, gyakorlott óvodape-
dagógusokkal a német néptánc oktatást óvodásaink részére.

A Gesztenyés úti óvodában Bognár Istvánné Schnell Bet-
tinával, a Vár utcai óvodában Martonné Fetzer Rita Hegyi 
Anasztáziával tanítják a baranyai német mondókákat, gyer-
mekjátékokat és gyermektáncokat Heil Helmut gyűjtéséből.

A gyermekek játékos formában ismerhetik meg a ma-
gyarországi németek táncait, hagyományait, dalait, zenéjét, 
népviseletét.

A második félévtől óvodánkban játékos, táncos mozgásfej-
lesztő foglalkozás indult, amely a magyar néptánc lépésmotí-
vumainak tanulására épül. Mindezt játékos formában és sok 
mozgással sajátítják el a gyerekek. A foglalkozáson már több 
mint 40 kisgyermek vesz részt. A nemzetiségi nevelés mellett 
fontosnak tartjuk, hogy a magyar néptánc és népi kultúra irán-
ti érdeklődést is elmélyítsük a gyermekekben. Célunk, hogy a 
foglalkozás alkalmával a gyerekek népi énekeket és népi játé-
kokat játsszanak, tanuljanak, örömüket leljék a mozgásban, 
ezáltal pedig alakuljon ki a néptánc iránti érdeklődésük.

A Tudásközpontban jártunk
Nagycsoportosaink számára lehetőséget ad a helyi könyv-
tár a könyvek világában való eligazodásra. Havonta egy 
alkalommal részt vehetünk délutáni órában Márta néni és 
Judit néni foglalkozásain, amit nagyon élveznek a gyerme-
kek. Köszönet érte!

A Vár utcai óvoda Süni csoportosai a pécsi Tudásköz-
pontban is jártak, hogy láthassák az ország egyik legna-
gyobb könyvtárát. Nemcsak a könyvtárat nézhették meg, 
hanem egy kézműves foglalkozáson is részt vettek a gyere-
kek. Mivel a gyerekek már rutinos könyvtárba járók ügye-
sen kezelték a gyermekkönyvtár könyveit, betartották a 
könyvtár szabályait.
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A Kodolányi János Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és AMI hírei

Egy nagyon szép eredménnyel kezdő-
dött az új év: a legjobbiskola.hu oldal, 
mely az iskolaválasztásban nyújt segítsé-
get, a 2015. évi FIT felmérések 8. osztá-
lyos eredményeit felhasználva, valamint 
összesítve a matematika és a szövegér-
tés pontokat 100-as listába rendezte az 
ország iskoláit és a pécsváradi általános 
iskolát a 74. helyre rangsorolták!  

Január hónapban ismét elindult a 
DADA program a rendőrség szerve-
zésében, idén a 3. a osztályban, havi 1 
alkalommal.

Január 21-én írták nyolcadikosaink 
a központi felvételiket. A továbbtanu-
lási elképzeléseknek megfelelő helyek-
re elküldtük a jelentkezéseket, hogy ki 
hol folytatja majd tanulmányait, ápri-
lis körül fog kiderülni. 

Január 27-én vihették haza tanuló-
ink - több-kevesebb büszkeséggel - a 
féléves bizonyítványaikat. 

Ugyanezen a héten hangverseny-
bérleteseink részt vettek a soron követ-
kező előadáson a Művelődési Házban.

Február első hetében minden osz-
tályban félévi szülői értekezletet tar-
tottunk.

Február 3-án a felsősök farsangol-
tak. Köszönjük mindenkinek a tom-
bola-felajánlásokat, az aktív részvételt, 
a sok segítséget! 

Szeptember elején a  Pannon-
Literatúra Kft. egy különleges verseny-
re invitálta az általános iskolás gyere-
keket. A verseny célja a szövegértő ol-
vasás, valamint a csapatmunka játékos 
formában történő fejlesztése. A felső 
tagozatról 8 négyfős csapat indult. 
Február 6-án a kiadó egyik munka-
társa itt járt iskolánkban. A gyerekek-
nek és felkészítő tanáraiknak kisebb 
ajándékokkal kedveskedett, valamint 
elmondta, hogy a „második félidőben” 
milyen újításokra, nyereményekre 
számíthatnak a résztvevők, úgyhogy 
mindenki kellő motivációt kapott a 
folytatáshoz! 

Iskolánk idén ünnepli a német nyelv-
oktatás 40. jubileumát. Ehhez kapcso-
lódóan február 7-én került megren-

dezésre a tankerületi német szavaló-
verseny. Idén is szép számmal vettek 
részt tanulók Pécsváradról és a vidéki 
tagiskolákból ezen a megmérettetésen. 

Német szavalóverseny eredmények:
1. évfolyam

 I. Brandt Olivér 1. b
 II. Csibi Botond 1. b
 III. Őri Csanád Zengővárkony

2. évfolyam
 I. Schiszler Ádám 2. b
 II. Herczeg  Szofi 2. b
 III. Fullér Petra 2. b

3. évfolyam
 I. Csibi Benett 3. b
 II. Ottlakán Anna Zelina 3. c
 III. Czirok Márton 3. b

4. évfolyam
 I. Váradi Panna 4.b
 II. Schierwater Sára  

  Zengővárkony
 III. Gál Barbara 4.b

Nyelvjárás: 
Schulteisz Anna Geresdlak,   

     Schneider Dóra  5.b
5. évfolyam:

 I. Parcsami Márton 5.b
 II. Gerencsér Regina 5.b
 III. Emeneth Péter 5.b

6. évfolyam:
 I. Ruppert Luca Paulina 6.b
 II. Schmidt Kata és Zsáli Zoé 6.b

7. évfolyam:
 I. Gerencsér Regő 7.b
 II. Fuller  Darina 7.b
 III. Kárpáti Kristóf  7.b

Február 25-én, szombaton Pécsett zaj-
lott le ennek a versenynek a megyei 
fordulója. 1-2. osztályos kategóriában 
Csibi Botond 1. b, 3-4. osztályos kate-
góriában Váradi Panna 4. b  bejutott 
a májusi, Budapesten megrendezésre 
kerülő országos döntőbe! Szívből gra-
tulálunk a sikerhez, valamint köszön-
jük tanítóiknak - Váradiné Flódung 
Anitának, Tóth Györgyinek – az ered-
ményes felkészítést! 

Köszönjük szépen minden diákunk 
szép szereplését, a lebonyolításban és 

felkészítésben segédkező tanítók, ta-
nárok, valamint a zsűri munkáját! 
Február 9-én írták meg a Bendegúz 
NyelvÉSZ Versenyre jelentkezett tanu-
lóink a verseny iskolai fordulóját.  En-
nek eredményeit, illetve hogy ki jutott 
be a megyei fordulóba, majd március 
közepén tudhatjuk csak meg.

Február 10-én tartotta az alsó tago-
zat a farsangi bálját. Az elsősök vidám 
versei, majd a közös éneklés után sok 
ötletes jelmezt láthattunk felvonulni, 
ezután igazi báli hangulat kerekedett!  
A tagozat bevétele a tombolából és a 
belépti díjakból 159.000 Ft lett-kö-
szönjük a szülői felajánlásokat a tom-
bolához és a hozzájárulást az est sike-
réhez, valamint az aktív részvételt szü-
lőknek, kollégáknak és gyerekeknek 
egyaránt!

Február 13-án délelőtt Figura Ede 
verses –zenés összeállításán szórakoz-
hattak a felsősök a Sulikönyvtárban, 
német nyelvű előadását pedig a Műve-
lődési Házban tekinthettek meg alsós 
tanulóink. Ez az előadás szerves részét 
képezte a 40 éves német nyelvoktatás 
évfordulója kapcsán szervezett prog-
ramjainknak. 

Február 14-én a Sulikönyvtár ismét 
Nemzetközi Könyvajándék Napot 
szervezett.  Tanulóink, dolgozóink, a 
szülők összesen 35 db könyvvel gaz-
dagították a könyvtár állományát. Na-
gyon szépen köszönjük mindenkinek! 

Február 17-én zajlott iskolánkban a 
Zrínyi Ilona Matematika Verseny is-
kolai fordulója, ennek eredményeiről 
következő számunkban tudósítunk.

Február 18-án tartotta iskolánk a 
Szülők- Nevelők Bálját a Művelődési 
Házban. A bál bevételét minden év-
ben más-más célra tervezi fordítani az 
SZMK és az iskolavezetés. Idén az is-
kolai könyvtár fejlesztése (játékokkal, 
könyvekkel, egyebekkel) a cél. Köszön-
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jük a szülői hozzájárulásokat, tombo-
latárgy felajánlásokat, a segítséget és a 
részvételt! (Lásd a keretes írást!)

Február 19-én zajlott a Diákolimpia 
Pécs Városi és Megyei Döntője, ahol 
a 4 x 50 méteres váltóban iskolánk ta-
nulói (Bálint Péter, Baráth Mátyás, 
Bősz Norbert, Kovács Levente) a 2. 
helyen végeztek. 
Február 24-én sakkversenyt tartot-
tunk iskolánkban. Az alsó tagozaton a 
következő eredmények születtek: 

1. Hudvágner Márton 4.b
2. Gonda Balázs 2.a
3. Kanta-Györkő Domonkos 4.b

A felső tagozat eredményei: 
1. Peck Domokos 6. b
2. Zsigrai Ákos, 7.b
3. Kovács Levente, 7.a 

Február 28-án a leendő elsősök szülei 
találkozhattak gyermekeik majdani 
osztálytanítóival, tájékozódhattak az 
iskola által nyújtott lehetőségekről és 
elvárásokról. 

Még az előző lapzárta után,  2016. no-
vember 28-án került megrendezésre 
iskolánkban a sajátos nevelési igényű 
és tanulási nehézséggel küzdő tanulók 

számára meghirdetett Szépíró verseny, 
melyen 32 diákunk vett részt. A feladat 
egy, az életkoruknak megfelelő szöveg 
másolása volt. Tanulóink négy kategó-
riában indultak. 
A következő szép eredmények születtek: 
I. kategória (1-2. osztályosok):

1. Bana Mátyás 2.a
2. Falcsik Tibor Bendegúz 2.a
3. Ignácz Dániel 2.a

II. kategória ( 3.-4. osztályosok):
1. Emmert Réka 3.b
2. Fehér Éva Réka 3.a
3. Csonka Csilla 3.a

III.  kategória ( 5.-6. osztályosok):
1. Märcz Roland 5.a
2. Szép Patrik 6.a
3. Virág Natália 5.a

IV.  kategória (7.-8. osztályosok):
1. Bencze Réka 8.a
2. Vaszner Tamás 8.a
3. Nagy Judit 8.a
A verseny Baranya megyei forduló-

jára március 10-én kerül sor Pécsett, 
melyen az iskolai fordulóból tovább-
jutott 6 tanuló képviselheti majd is-
kolánkat! Gratulálunk diákjainknak 
és felkészítő tanáraiknak (Bertók-
Csenterics Andrea, Jenei Ilona, Wág-
nerné Rozmer Anikó, Szabó Tamásné 
Gasteiger Eszter, Szakálosné Panta 
Dóra, Szabó Gyöngyi, Kárász Rózsa) 
a szép eredményekhez!

A következő hetek, hónapok is sok 
eseményt tartogatnak: hamarosan 
Szondi matekverseny, március 13-án 
Kodolányi Nap és Nyitott kapuk napja- 
ahova szeretettel várunk minden ked-
ves szülőt, érdeklődőt! Március 21-én 
dr. Zacher Gábor látogat el a városba 
és az iskolánkba is, lesz történelem ver-
seny, projektnap, ünnepeljük a német 
nyelvoktatás 40 éves  jubileumát, és 
eljön majd a várva várt tavaszi szünet 
is! És még mindig csak áprilisnál tar-
tunk…

Idén is lehetőség van arra, hogy 
adója 1%-val támogassa  alapítvá-
nyunkat. Nagyon kösztönjük!  

Társadalmi összefogás az iskolai 
nyelvoktatásért alapítvány

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 41.
Bankszámlaszám: 11731104-

20002224  Adószám: 19035550-1-02

Bősz Patrícia, Fáth Hedvig

Az iskolavezetés és az SZMK nevében 
ezúton is szeretnénk köszönetünket 
kifejezni mindazoknak, akik támo-
gatták a Szülők- Nevelők Bálját!

AD-Art kézműves ékszerek, Agro 
Bolt Kft. Pécsvárad,  Andrics Aliz, 
Aranycipó Kft., Bagoly Csárda, Bá-
lint Csongor, Balogh Szabina, Barát-
hegyi Gyógyház, Beauty Kozmetika, 
Borostyán Virágüzlet, Brandt Ferenc, 
Cigány Nemzetiségi Önkormány-
zat, COOP Pécsvárad, Deér Amál, 
Dr. Wilheim Andrea, Eva Gartmann, 
Fülep Lajos Művelődési Központ, 
Fűri Ferenc, Gál Zoltán, Galea Home 
Decoration, GAZEK, Gungl László, 
Grátz Erika - Nagypall – Helyi ér-
tékteremtő program – Rongyszőnyeg 
szövés, Haklik Anna, Hofecker Borcsi, 
Hudvágner Család, Hungária Taka-
rék, Karsa Tibor, Keszler Béla , Kínai 
Üzlet Pécsvárad, Kóc-Olló, Kresz és 
Fiedler Kft., Kresz-Getta Lívia, Link 
Virágüzlet, Lovászhetény Község Ön-
kormányzata, Magyar Posta, Martonfa 
Község Önkormányzat, Mártusz Fod-
rászat, Mecsek-Drog Kft., Mecsek Ta-
karék, Mecsekerdő Zrt., Mentolai Szil-
via, Mix Vegyeskereskedés, Mohácsi 
Takarék , MOL-Pécsvárad, Mühl Já-
nosné, Néko-Fitt, Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Pécsvárad, Novro Kft., 
OTP Pécsváradi Fiók, Pannonpharma 
Kft., Pappas Autó, Parcsami Család,  
Pécsi Tankerületi Központ, Peck-
Snack Bolt,  Pécsváradi Agrover Kft., 
Pécsváradi Borbaráti Egyesület , Pécs-
váradi Építő- és Kereskedelmi Kft. 
– Iparcikk Kisáruház, Pécsváradi Szi-
várvány Német Nemzetiségi Óvoda 
és Bölcsőde, Pécsvárad Város Önkor-
mányzata,  Pizzéria Per Tutti, Plútó Ál-
lateledel Bolt, Podolszkiné Balázs Ani-
ta, R-Bus , Reál Élelmiszer, RU-ART 
BT., Schenk Zöldségbolt, Soós-Arató 
Virág és Családja, Spartacus Sport-
kör, STIHL-bolt Pécsvárad, STIM-
ékszer, Szabó Orsolya, SzappAnna, 
Szent István Patika, T-COMP,  Tojzán 
Méhészet, Tom Market,  Totó-Lottó–
Dohánybolt Pécsvárad, Töttös Tí-
mea, Treszner Kft., Trigo-Fix, Vas-
Műszaki Áruház Pécsvárad, Weisz 
Ernő, Winkler és Társa Bt., Zengő 
Borház Kft.,Zengővárkony Község 
Önkormányzata, Zengővárkonyi Ha-
gyományőrző Egyesület, ZO-MÁ-
Marketing Kft, Zöld Zengő Egyesület 
illetve mindazoknak, akik névtelenül 
ajánlottak fel tombolanyereményeket!
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Újabb szakmai elismerést kapott Baumann Mihály

Talán sokak előtt ismert már, hogy 
2016 októberében Baumann Mihály, a 
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és 
Informatikai Kar /Mérnöki és Smart 
Technológiák Intézet/ Gépészmérnök 
Tanszékének tanszékvezetője, egyetemi 
adjunktus és nem utolsó sorban város-
unk megbecsült polgára a Baranya Me-
gyei Mérnöki kamarától „Az Év Arany-

gyűrűs Mérnöke 2016” kitüntető címet 
vehette át. Baumann Mhályi már három 
alkalommal – 1998, 2003, 2007 – lett az 
Év Épületgépész Oktatója és most újabb 
szakmai elismerésben részesült.

Íme a www.e-gepesz.hu hivatalos 
közleménye:

A Magyar Mérnöki Kamara Épü-
letgépészeti Tagozata, képviselve az 
épületgépész mérnöki szakma egysé-
gét, 2015-ben új díjakat alapított azon 
szükségszerűség felismeréséből, hogy 
Macskásy Árpád életműve és az élet-
művével hitelesített felfogás, az embert 
szolgáló épületgépész mérnöki mes-
terség, tudomány és a szilárd erkölcsi 
tartást igénylő tevékenység nyerjen el-
ismerést az ő tiszteletére, a Macskásy 
Árpád Díj odaítélésében.

2017-ben a tagozat az épületgépé-
szeti életmű és az épületgépészeti alko-

tói tevékenység elismeréseként adomá-
nyozott díjat. A díjakat Nagy Gyula, az 
Épületgépészeti Tagozat elnöke adta át.

Macskásy Árpád Alkotói díjban 
részesült Baumann Mihály okleveles 
gépészmérnök, a PTE Műszaki és In-
formatikai Kara Épületgépészeti Tan-
székének vezetője.  Az épületgépész 
társadalomnak hatalmas segítség, tá-
mogatás és nyereség, amit a Baumann 
Mihály a programjaival, oktatásaival, 
és az új épületgépész generáció kép-
zésével az elmúlt évtizedekben tett. 
WinWatt számítógépes programjait 
az épületgépészet és épületenergetika 
területén széles körben alkalmazzák. 
Épületenergetika szakkönyve az okta-
tásban és a gyakorló mérnök számára 
is alapműnek számít.

Az elismeréshez ezúton is gratulá-
lunk!

Szalagavató a II. Béla Középiskolában
2013-ban megszeppenve léptünk be 
a gimnázium kapuján. Egyik pilla-
natról a másikra váltunk bélásokká, 
majd hirtelen arra eszméltünk, hogy 
felnőttekké is. Utolsó évesként gyor-
san repül az idő.

Az utolsó év talán legfontosabb 
napja az érettségi mellett a SZA-
LAGAVATÓ! Már októberben kivá-
lasztottuk ki kivel fog táncolni. Mi 
lányok több üzletet kipróbálva vá-
lasztottunk ruhát. Közel tíz alkalom-
mal tanultuk a bécsi keringő lépéseit, 
a koreográfiát.

Január 20-án került sor a várva 
várt napra. Családunk, nagyszüle-
ink, tanáraink, oktatóin és diáktá-
rasaink pillantásai kisérték a szalag 
feltűzését. Szabados Bernadett ta-
nárnő szavai, diáktársaink műsora 

tették emlékezetessé az ünnepi per-
ceket.

A végzősök tánca következett, s 
mi izgulva, kissé remegő lábbal tán-
coltuk végig a betanult táncot. Ezt 
követően a Művelődési ház nagyter-
mében folytatódott az est. Apukák 
és anyukák táncoltak gyermekükkel, 
majd önfeledt bulizós hangulat vette 
kezdetét. Jó volt együtt táncolni, szó-
rakozni évfolyamtársainkkal!

Sose fogjuk elfelejteni a jól meg-
szervezett ünnepséget, az azt követő 
bált. Erre vártunk közel négy évig! De 
most a „kisérettségik” következnek, 
majd a ballagás, és az igazi megmére-
tés, az érettségi.

Józsa Erika Dorina fotó: Szabó 
Barnabás gimnázium 12 osztályos 
tanulók

A zeneiskola hírei

• Rendszeresen érnek el kiváló ered-
ményeket  Pécsváradi Zeneiskola (hi-
vatalos nevén Kodolányi János NNÁI 
és AMI Zeneiskolája) növendékei. Ez-
úttal is egy ilyenről tudunk beszámol-
ni. Február 24-én tartották a Baranya 
Megyei Zeneiskolák Továbbképzős 
Találkozóján Pécsett, ahol Krebsz Ni-
kolett zongora szakos növendék  ezüst 
minősítést kapott, felkészítő tanára 
Papp Gyuláné volt. Műsora: Mozart: 
d.moll Fantázia KV 397. Ezúton is 
gratulálunk mindkettőjüknek!!
• Január 8-án a Budapesti Kongresszu-
si Központban a Landesrat (Magyar-
országi Német Ének-, Zene- és Tánc-
karok Országos Tanácsa) országos 
gála műsorában szerepelt a Pécsváradi 
Ifjúsági Fúvószenekar Wagner József 
vezetésével.
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„Elűztük a telet!”
A nyugalmasabb adventi időszak után a január, február már 
„zajosabban” telt. A néphagyományok felelevenítése során 
megemlékeztünk Vízkereszt ünnepéről. Ez alkalomból 
Voglné Marika néni és nyugdíjas társai jelmezes műsorral 
lepték meg az időseket. A karácsonyfákat is ezen a napon 
bontottuk le. Sokat beszélgettünk a régi disznóvágásokról. 
A hagyományt felelevenítve mi is főztünk kocsonyát, me-
lyet mindenki vacsorára jóízűen fogyasztott.

A karácsonyi dekorációk lekerülése után elkezdtük far-
sangi díszekbe öltöztetni az intézményt. Lakóink és az idő-
sek klubjának bejárói lelkesen dolgoztak minden nap.  

Február 22-én megtartottuk hagyományos télűző far-
sangi mulatságunkat, melyet már mindenki nagyon várt. 
Vidám műsort adtak a pécsváradi EGYMI tanulói, és a 
dolgozók is jelmezbe bújva varázsoltak mosolyt az idő-
sek arcára.  A tombolasorsolás ismét nagy sikert aratott, 
hiszen mindenki nyert egy-egy hasznos ajándékot. Nem 
maradhatott el a mulatság, valamint a farsangi totó sem, 
melyben csalafinta kérdésekkel tettük próbára az idősek 
tudását, emlékeit. A délelőtt jó hangulatban, vidáman 
telt. 

Sajnos a Geresdlakra tervezett kirándulásunkat az időjá-
rás miatt el kellett halasztanunk, ezt a közeljövőben meg-
valósítjuk.

Időseink mindig nagy kedvvel és szívesen vesznek részt 
a közös sütésben. Ilyenkor felelevenítjük a régi, jól bevált 
recepteket, melyeket gyakran ki is próbálunk. Így történt 
ez most is, Szabóné Erzsi néni linzer karikája került sorra. 
Öröm volt nézni, ahogy összedolgoztak, egymást figyelve, 
segítve készítették a finomságot. 

Február 23-án a pécsváradi EGYMI meghívott bennün-
ket farsangi mulatságukra. Időseinkkel örömmel vettünk 
részt ezen az eseményen. A vidám műsor után jókedvűen 
mentünk vissza az intézménybe, és meséltük élményeinket 
az otthon maradt társaknak.

Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen veszik 
igénybe a nappali ellátást. A bejáró ellátottak aktivitását 
látva bentlakóink is szívesebben vesznek részt egy-egy ese-
ményen, programon, kiránduláson. 

A farsangi időszak után a húsvéti ünnepkör kerül előtér-
be. Szeretnénk a Húsvétot is méltóan ünnepelni, melyben 
segítségünkre lesz a katolikus apát úr is.

Közeljövőben tervezett programjaink: kirándulás Ge-
resdlakra, a Várban lévő híradástechnikai kiállítás megte-
kintése, valamint szervezés alatt áll még az abaligeti csepp-
kőbarlangba tervezett kirándulás. Ahogy jobbra fordul az 
idő, a Dombay-tóhoz is kimegyünk. Májusban megtartjuk 
a hagyományos majálisunkat is.

Továbbra is nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt 
és látogatót intézményünkben. 

Schiszlerné Rita
mentálhigiénés m.társ

Zeneiskolai sikerek
Lapzárta után zajlott az V. Tolna Megyei Trombi-
tásnap, ahol óriási sikereket értek el a Pécsváradi 
zeneiskola rézfúvós növendékei. Horváth Pál és 
Keresnyei Levente kiemelt arany fokozatot, Hor-
váth Roland és Bayer Botond arany fokozatot ért 
el. Ráadásul Horváth Pál a „Legjobb produkció” 
díját is kiérdemelte, teljesítményéről nagy elisme-
réssel nyilatkozott valamennyi zsűri tag. Felkészítő 
tanáruk Wagner József volt. Gratulálunk a növen-
dékeknek és oktatójuknak!

2017. március 26.
CSALÁDI VASÁRNAP 
AZ ÉLMÉNYVÁRBAN

EBÉD ÉS KONCERT
Korlátlan ételfogyasztás svédasztalról másfél órán keresztül  

11 -12.30 óra vagy 13-14.30 óra között, korlátlan zeneélvezet 
a Regionális Kamarakoncert-sorozat keretében 15 órától

Svédasztalon:
- Levesek: Vasárnapi húsleves; Zöldségkrémleves 
- Főételek : Sült csirkecomb; Erdei gombás sertésragu; Rántott 

hús-variációk:  
csirkéből és sertéshúsból, változatos bundában

- Húsmentesen: Csőben sült brokkoli - karfiol duó; Zöldség nyárs 
- Köretek: Galuska; Petrezselymes burgonya; Rizi-bizi;  

Burgonyaropogós; Házi sült burgonya 
- Desszertek: Gyümölcs- varázs; Pohárkrém 

Ár: 2.500,- Ft/fő (gyermekeknek 3 éves korig ingyenes;  
     3-10 éves korig: 1.250,- Ft/fő)
Műsoron: PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet  
       harsona-együttesének koncertje

Belépő: 350,- Ft/fő – ebédvendégeinknek ingyenes!
Asztalfoglalás: 72/671 235, 30/387 84 35

PVH_2017-01_marc_24 p.indd   11 2017.03.06.   10:55:27



12 PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

Az idei évtől megváltozott szervezeti 
keretek között, kibővült feladatkör-
rel működik a Pécsváradi Család- és 
Gyermekjóléti Központ, Szolgálat és 
Gyermekétkeztetési Intézmény. Az 
intézmény eddigi szakmai önállósá-
ga januártól gazdasági önállósággal is 
párosul, azaz Pécsvárad Város Önkor-
mányzatának önálló intézményeként 
működik.  Ezt indokolja a folyama-
tosan bővülő feladatkör, és a 2016 óta 
egyes gyermekvédelmi esetekben a já-
rás egész területére kiterjedő hatáskör 
is.

Az 1993-as szociális törvény foglalta 
először jogi keretek közé a családsegí-
tő szolgálatok működését. A rendszer-
változást követő igen gyors és kedve-
zőtlen hatású gazdasági-társadalmi 
folyamatok indokolták egy országosan 
kiépülő intézményrendszer létrehozá-
sát, amely mára a gyermekjóléti tevé-
kenység ellátásával együtt minden ön-
kormányzat számára kötelező feladat. 
Bár a jogalkotó szándéka a kezdetektől 
az volt, hogy a családokban jelentke-
ző problémák mind szélesebb körére 
terjedjen ki a családsegítő és gyermek-
jóléti feladatokat ellátó intézmények 
tevékenységi köre, a tömegessé váló 
szociális problémák az elmúlt évtize-
dekben a társadalom peremére szo-

ruló, elszegényedő rétegeket állították 
a családsegítők munkájának közép-
pontjába. A nagyvárosi intézmények 
mindenütt foglalkoztattak szakembe-
reket a mentális problémák, családi, 
párkapcsolati konfliktusok kezelésére, 
megoldására is, de a hozzánk hasonló, 
kisvárosi, szerény anyagi keretek kö-
zött gazdálkodó intézmények munká-
jában ez a szolgáltatás nem kapta meg 
az őt megillető hangsúlyt. A 2016-os 
jogszabályi változások fontos előrelé-
pést jelentettek a mi intézményünk, 
a Pécsváradi CSGYSZ számára is. Ta-
lán a legfontosabb, hogy számunkra 
is kötelezővé vált a pszichológiai ta-
nácsadás, a családkonzultáció ill. csa-
ládterápia biztosítása a járás területén 
élő, problémáikkal hozzánk fordulók 
számára. A lelki egészség fontossága, a 
pszichés problémákból való gyógyulás 
lehetősége egyre inkább helyet kap a 
„hétköznapi ember” gondolkodásá-
ban is. Lassan nálunk is kiveszőben 
van az a szemlélet, hogy „nem vagyok 
én bolond, hogy pszichológushoz for-
duljak”. Ha csak a válások számának 
alakulását tekintjük – az 1000 házas-
ságkötésre jutó válások száma ma 
Magyarországon jóval meghaladja az 
ötszázat – az is sejthetővé válik, meny-
nyi érintett gyermek számára okoz 

a szülők különválása sokszor életre 
szóló traumát. Szakemberek időben 
érkező segítsége ezekben a helyzetek-
ben is segítséget jelenthet. De a szülő-
gyermek-nagyszülő kapcsolatrendszer 
gyakran előforduló konfliktusaiban is 
segíthet az idejében bevont szakem-
ber. 

A családi konfliktusok, az eldurvu-
ló, válást megelőző, ill. válási folyama-
tok elszenvedői szinte kivétel nélkül a 
gyermekek. A magatartási probléma, 
iskolai teljesítményzavar, kötődési za-
var pedig nem társadalmi-anyagi hely-
zet alapján alakul ki! 

A szolgáltatásaink között megjelenő 
pszichológusok hosszú évek óta fenn-
álló hiányt pótolnak. A szakemberek 
– pszichológus, orvos, védőnő, peda-
gógus, családsegítő – együttműködése 
és a hozzánk fordulók bizalma teheti 
igazán eredményessé e munkát is.

Pszichológusaink félfogadása elő-
re egyeztetett időpontban történik, 
az időpontokat úgy alakítottuk, hogy 
amennyiben szükséges, munkaidő 
után is elérhetők.

Tanácsadó jogászunk tevékenysége 
szintén hiánypótló. Elérhetősége Szol-
gálatunknál személyes vagy telefonos 
egyeztetés alapján működik.

A járás lakosai számára továbbra is 
minden szolgáltatásunk díjtalan!   

Elérhetőségeink: 72/456-360,  
Mobil: 30/599-6040.  
E-mail: css.pv13@gmail.com

Mezey Mihály
mb. intézményvezető

A Pécsváradi EGYMI hírei 
Hagyományainkhoz híven december 6-án a mi iskolánk-
ba is ellátogatott a kedves Mikulás! Minden gyerek nagy 
örömmel fogadta az ajándékokat, de annál nagyobb volt az 
öröm, mikor betoppant a Mikulás két krampusz kíséreté-
ben… A gyerekek lázasan készülődtek a vendég érkezésére. 
Dalokkal, versekkel és kisebb műsorszámmal kedveskedtek 
a Télapónak. 

Mikulás- kupát szervezett az intézményi DÖK az idei tan-
évben is. Pónya Judit testnevelő tanár irányítása mellett az 
izgalmas sportversenyen a diákok örömmel, nagy lelkese-
déssel vettek részt. 

December közepén a színjátszó szakkör tanulói részt vettek 
az ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesületének hagyományos 

„karácsony- váró” ünnepségén az Éltes Mátyás Iskolaköz-
pontban. Vidám műsorral járultunk hozzá az ünnepi han-
gulathoz, amelyet vastapssal jutalmazott a lelkes közönség. 
A műsorszámok után megvendégelték az egyesületi tago-
kat, kiosztották a „meglepi ajándékcsomagokat”. Alkal-
munk nyílt az ünnepre hangolódni, volt tanítványainkkal 
találkozni, beszélgetni. 

December 20-án és 21-én színvonalas karácsonyi műsor-
ral, „Betlehemes játékkal” kedveskedtek iskolatársaiknak 
kollégiumunk diákjai. A karácsonyi dalokkal, versekkel 
díszített előadással ünnepi hangulatot varázsoltak iskolánk 
falai közé. A tanítványok egész hónapban szorgalmasan 
készültek a műsor előadására. A kollégiumi nevelőtaná-
rok, Ecker Katalin és Borsós Barbara segítségével szöveget 

Pécsváradi Családsegítő 
és Gyermekvédelmi Központ

A családoknak nem csak szociális problémáik vannak
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és karácsonyi népénekeket tanultak aprók és nagyok egy-
aránt. A diákotthon többi dolgozójával jelmezeket, díszletet 
készítettek a lelkes gyermekek. 

A Himnusz megírására emlékezve, a „Magyar Kultúra 
Napja” alkalmából rendeztünk január 25-én szavalóver-
senyt intézményünkben. Az értelmileg és tanulásban aka-
dályozott tanulók idén is igényes költeményeket szavaltak, 
közel negyvenen készültek. A természetről, az évszakok 
szépségéről, az életünk fontos eseményeiről, társadalmi 
problémákról szóltak a választott versek. A versenyzők 
mindnyájan igen felkészültek voltak. Kilencen értékes 
könyvjutalomban részesültek.

Helyezettek:
1. Bogdán Alexandra, Tóth Evelin és Rokaly Kinga ta-

nulók.
2. Molnár Szabolcs és Sipos Róbert,
3. Horváth Zsolt és Keresztes Réka,
Különdíjasok: Stercz Márk és Bogdán Éva,
Ezen felül minden résztvevő jutalmul a 9-10-11. csoport 

tanulói által készített muffinokból falatozhatott, amelyet 
örömmel készítettek társaiknak diákjaink.

Az összes résztvevőnek és felkészítő pedagógusnak gra-
tulálunk! Reméljük jövőre is ilyen nagy érdeklődés mellett 
emlékezhetünk! 

Február 22-én móka és vidámság költözött a Pécsváradi 
Gondozási Központ falai közé. A 10-11-12. csoport kö-
zös műsorral kedveskedett az otthon idős lakóinak az in-
tézményben rendezett farsangi mulatságon. A házigazdák 
jelmezes, vidám műsorszáma után a félórás verses- táncos 
produkciónkat nagy szeretettel fogadták a gondozottak, 
akik hálából megvendégelték a szereplő diákokat. 

Február 23-án tartottuk intézményünk farsangi mulatságát. 
A tanulók színes jelmezekkel, vidám jelenetekkel és színvo-
nalas tánc koreográfiákkal búcsúztatták a telet. A DÖK és 
mentoruk, Békés Annamária által szervezett rendezvényen 
mindannyian jól mulattunk. Városunk vezetői, az oktatá-
si intézmények, tankerület és hivatalok képviselői, az ér-
deklődő szülők és családtagok kacagásától volt hangos az 
ebédlőnk. A karneváli hangulat megteremtéséhez a zenét 
ifj. Apaceller József szolgáltatta. Tombola-, zsákbamacska-, 
és székfoglaló játék is volt a farsangolók örömére. Köszön-
jük a szülőknek, a pedagógustársaknak és Száraz Zoltánné 
Márta vállalkozónak, az „Euro bolt” üzemeltetőjének a tá-
mogatást, amellyel a rendezvény sikeres lebonyolításához 
hozzájárultak! 

Február végén a „Kerek Világ Alapítvány” tanulói látogat-
tak el intézményünkbe Szalóki Gabriella gyógypedagógus 
vezetésével. Volt tanítványuk születésnapját ünnepeltük 
közösen. Képzési lehetőségeink, iskolánk, kollégiumunk 
nagyon tetszett a vendégeinknek; többen közülük szívesen 
folytatnák tanulmányaikat nálunk. Reméljük, jövőre is ta-
lálkozunk, egyéb programjainkon is szívesen látjuk őket!

Továbbra is töretlen szorgalommal és lelkesedéssel alkottak 
a rajzszakkörösök. Decemberben a „Mosolykommandó 
Alapítvány” rajzpályázatán vettünk részt. A szegedi ala-
pítvány felhívására a bohócdoktorok munkáját örökítették 
meg a „Kreatív gézengúzok”. A „Földművelésügyi Minisz-
térium” értékes tárgyjutalmának is örülhettünk, mert a szü-
retről küldtünk be pályaműveket. Az „Egri MME” Egyesü-
letnek küldött képeink a szalakótát ábrázolták. Az összes 
alkotásunk vándorkiállításon vesz részt, majd később köz-
intézmények, kórházak falait díszítik. A „Szombathelyi Szé-
pítő Egyesület” is ajándékkal köszönte meg a diákok mun-
káját. A „Mályvavirág Alapítvány” gazdag tárgyjutalomban 
részesített nyolc diákot, akik a „Nőnek lenni jó!”témában 
rajzolták le gondolataikat; míg a 10-11-12. csoport nyolc 
készségfejlesztős tanulója a beküldött rajzok mellett szép-
írói kategóriában is indult a „Fővárosi Közterület-fenntartó 
Vállalat” pályázatán. Az FKF ünnepi gyűjteményes köny-
vében jelent meg fogalmazásuk: „Hogyan mentsük meg a 
Földet a szeméttől?”címmel, amelyben tapasztalataikat és 
ötleteiket gyűjtötték össze a tanulók. 

Kásáné Nagy Ágnes, Mesterné Magyar Andrea, Tóth 
Boglárka, Fischer Éva, Patacsi Éva és Bayer Zoltánné
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Katherine Webb: Az elfelejtett dal
Egy galériatulajdonos fiatalember 

különös érdeklődéssel fordul három 
festmény felé. A képek lenyűgözik, ra-
bul ejtik. Felkerekedik és egy dorseti 
faluba utazik, hogy felkutassa a képek 
hátterében húzódó rejtélyt. Az évtize-

dekbe vesző történésekről csak egyet-
len öregasszonyt bír szóra a kíváncsi 
és elszánt tekintet. Akinek elbeszélése 
nyomán életre kel egy szörnyű histó-
ria. A partvidék lakóinak magánya, a 
kínzó vágyódás és a megszállottság. 
Ebből a megdöbbentő kavargásból 

rajzolódik ki Mitzy és az 1930-as évek 
forró nyarainak emléke.

A nagyszerű ábrázolásmód, az ár-
nyalt és mély lelkiséggel megformált 
alakok sokáig velünk maradnak egy- 
egy Webb könyv elolvasása után. A 
szerző Homály, valamint Örökség 
című művei nem kevésbé izgalmasak, 
olvasmányosak. Jó szívvel ajánljuk ol-
vasóink szíves figyelmébe.

A Pécsváradi Városi Könyvtár idén is 
otthont adott a Wass Albert felolvasó-
estnek, mely a Zengővidéki Határon túli 
Magyarok Egyesülete társszervezésében 
zajlott. Ezzel csatlakoztunk a felolvasó 
maratonhoz, melynek keretében határon 
innen és túl, sok helyszínen egy időben 
szólaltatták meg Wass Albert műveit. 

A közvetlen, kötetlen hangulatú fel-
olvasó esten meleg tea és finom kalács 
mellett, a lelkes versmondó Ilijin Petár 
és felolvasók folyamatosan idézték fel 
a nekik kedves és az általuk tanulsá-
gosnak ítélt szépirodalmi idézeteket is. 

Többek közt a következő művekből 
idéztek:

A Kastély árnyékában
Hagyaték
Zsoltár és trombitaszó
Adjátok vissza a hegyeimet
Mire a fák megnőnek
Versek :
Üzenet haza 
A magányos magyar fa
A láthatatlan lobogó
A z író munkássága, tanítói bölcsessé-

ge különleges hangulatú estét varázsolt 
nekünk. Többen figyeltek meghatódva, 

egy- egy szépen előadott vers hallatán. A 
felolvasást egy tanulságos mese zárta, a 
Tavak könyve c. műből, melynek a legfi-
atalabb hallgató különösen örült.

A Városi könyvtár további tervezett 
programjai:

Március 21. 17 óra Olvasókör: Arany 
János emlékév kapcsán - Arany bal-
ladái; Kárász Rózsa irodalmi elemzése

Április 18. 17 óra A Magyar Köl-
tészet Napja meghosszabbítva, versol-
vasó est szabadon válogatva

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vá-
runk olvasóként és rendezvényeinkre!!

Wass Albert felolvasó est

A Városi Könyvtár könyvajánlója

Még egy kis Mikulás és Karácsony
Már a tavaszt és nemsokára a húsvétot várjuk, de most van 
lehetőség a decemberi ünepekkel kacsolatos támogatások 
összegzésére.

Pécsvárad Város Önkormányzata valamint a Család és 
Közösség Alapítvány összefogásával 2016. december 4-én 
60 pécsváradi hátrányos helyzetű gyermek lehetett a Télapó 
vendége a várban, ahol együtt ünnepeltek és mindannyian 
mikulás csomagot vehettek át, összesen 150.000Ft értékben.

Szintén az összefogás keretében 98 család kapott élelmi-
szercsomagot, összesen 400.000Ft értékben. A támogatot-
tak körének megállapításában, a csomagok kézbesítésében 
polgármester, képviselők, az ifjúsági önkormányzat tagjai, 
orvosok,  a gondozási központ, a családsegítő központ dol-
gozói és önkéntesek segítettek, így minden rászorulóhoz 
karácsony előtt eljutottak az ünnepi  hozzávalók. Köszön-
jük az összefogást, köszönjük a segítséget!

Vártuk az Angyalt és megérkezett....
2016-ban első ízben hirdette meg az önkormányzat, a 

karácsonyi „Angyalváró”  akciót, melynek keretében a te-
lepülésen élők állíthattak össze egy-egy cipősdoboz méretű 
csomagot és ajánlhatták fel pécsváradi rászoruló családok-
nak. A felhívásra rövid idő alatt 68 meglepetés csomag ér-
kezett a gyűjtőpontokra. A dobozok tartalmát csak a ké-
szítőjük ismerte, hiszen a csomagolás után a dobozon csak 
azt kellett jelölni, hogy milyen nemű és korú rászorulónak 
szánják. A csomagok nemenkéni és korcsoportonkénti 
szétválogatása után szükség volt, a megadott adatok alapján 

.a megajándékozandók listájának összeállítására, melyet a 
családsegítő központ, az iskola és az óvoda munkatársai 
segítségével készítettünk el.  Az ajándékokat, két nappal 
karácsony előtt a gondozási központ dolgozói juttatták el a 
családokhoz, gyermekekhez Az ajándékok kézbesítése ne-
künk is nagy élmény volt, hiszen jó volt látni a meglepődő, 
gyakran meghatódó gyermekek és szüleik örömét, hogy az 
egész doboz csak az övék és mi sem tudjuk mi van benne, 
azt csak ők bonthatják ki. Januárban több megajándékozott 
gyermekkel találkoztam, akiktől megtudtam, hogy a cso-
magokban sok szép játék, ruha, könyv, édesség volt.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett az akcióban, az aján-
dékokkal sikerült igazi meglepetést , igazi örömet szerezni .

Kedves Olvasó, reményeink szerint, az Angyalváró akció 
idén is folytatódik, és még több ajándékkal teli dobozt gyűj-
tünk majd össze, mert ADNI JÓ !

Hujberné Pej Márta, intézményvezető 
(az akciókban résztvevő szervező)
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ISPOTÁLY A VÁRBAN
Szezonnyitó rendezvény és különleges szolgáltatások

Tudta Ön, kedves Olvasó, hogy a pécsváradi várat a ma-
gyarországi gyógyászat bölcsőjeként tartják számon? A Ma-
gyar Gyógyszerészkamara emlékkövet állított 2000-ben, 
mivel a pécsváradi monostor alapítólevelében (1015) szere-
pel először, hogy a helyi bencés szerzetesek gyógyítással, 
betegápolással is foglalkoztak. A 2014. évi attrakciófejlesztő 
pályázatnak köszönhetően már nem csak az emlékkő és a 
– szépen megújított - fűszerkert emlékeztet az egykori ispo-
tályra, hanem a barokk pincerészben kialakított mai Ispo-
tály, azaz a gyógynövényes foglalkozásokra alkalmas, látvá-
nyos interaktív tér, az illatkamra, a sókamra és a Dögönyöző. 
A lehetőségek sorát rövidesen infraszauna is bővíti.

Mindezek nemcsak a szállóvendégek és a múzeumláto-
gatók számára elérhetők – bárki igénybe veheti, aki fel-
frissülésre, feltöltődésre vágyik!

Szakképzett, ifjú masszőrünk, akinek”kezét” minden 
vendégünk dicséri, Szilágyi Fruzsina összefoglalta, hogy 
milyen kezelések közül választhatnak a Dögönyözőben: 

Svédmasszázs: Csökkenti a fájdalmat, felgyorsítja a sérü-
lések utáni felépülést, megakadályozza a nem használt 
izmok sorvadását, enyhíti az álmatlanságot, fokozza az 
éberséget, de mindenekelőtt elősegíti a relaxációt és csök-
kenti a stressz rossz hatását.

Nyirokmasszázs: Általános közérzetjavító hatásán túl, 
relaxál testi, idegi, agyi szinten. Eredményes lehet: méreg-
telenítő kúrák kiegészítéseként; arc- és nyak ödémák eny-
hítésére; cellulitiszre– narancsbőrre; fizikai közérzet javí-
tására; gyakori fejfájás, migrén megelőzésére; általános 
immunerősítésre; alsó lábszáron, térden kialakuló ödéma 
csökkentésére, megelőzésére.

Lávaköves masszázs: Nyugalmat és teljes pihenést biztosít, 
általa álomszerű állapotba juthatunk. A mozgások ritmusa 
és a kövek ereje a test egyedülálló, teljes ellazulását idézi elő.

Fiatalító arcmasszázs: Segít a mély ellazulásban. Az apró 
mikroráncok kisimulnak, jó hatással van a bőrre, az iz-
mokra és az idegekre is. Az arcbőr rugalmasabbá válik, 

lassítja az öregedést. A kellemes illatú masszázsolaj pedig 
puhítja, ragyogóvá teszi az arcbőrt.

Talpreflexológia jellegű masszázs: Lehetőséget biztosít az 
immunrendszer erősítésre, így például az allergiás, reumás 
és asztmás megbetegedések kezelésére is hatékony megol-
dást nyújt. Kiváló relaxációs lehetőség az egésznapi munka 
után, különösen azoknak, akik főleg állómunkát végzenek.

Lágy csontkovácsolás, kimozgatás: A kezelés célja a test 
szimmetriájának helyreállítása és ezzel a harmonikus mű-
ködés fenntartása vagy visszaállítása. Nevével ellentétben 
nem a csontokra, hanem az izmokra és az ízületekre hat.

Kinesio-Tape, Acu-Tape: A kinesio tape terápia a moz-
gásszervi problémák kezelésében az egyik leghatékonyabb 
módszer.   Gyors, fájdalommentes, hatékony segítséget 
nyújt ficamok, húzódások, sportsérülések, gerinc és vég-
tagfájdalmak kezelésekor, valamint mozgásszervi műté-
tek utáni rehabilitációban is. A különböző szakszerű ra-
gasztási technikák segítségével erősítő, korrigáló vagy 
regeneráló hatást lehet vele elérni. Kismama tape:  negye-
dik hónap után alkalmazható.

A kezeléseket névre szóló kupon formájában akár aján-
dékozhatják is!

Aki pedig inkább mozgalmas programot keres Ispotá-
lyunkban, annak az ISPOTÁLYOS HÉTVÉGE és V. 
EGÉSZSÉGPIAC a Költészet Napja jegyében c. szezon-
nyitó rendezvényünket ajánljuk figyelmébe 2017. április 
6-9. között. 

A négynapos programban mindenki biztosan talál ma-
gának elfoglaltságot. A fő nap a szombat: ekkor előadáso-
kat hallgathatnak meg az egészség, az egészséges életmód 
jegyében; kipróbálhatják a lelki tréninget és a hangfürdőt; 
a Családi Erőpróba és a Játékos Tudomány állomásain ki-
csi és nagy egyaránt próbára teheti testi-szellemei felké-
szültségét - a legbátrabbak segwayre is pattanhatnak! Ter-
mészetesen lesz EgészségesÉSfinom-menü és az Ispotály 
is nyitva áll. A kulturális élményekről maga a vármúze-
um, Kárpáti Gábor régész előadása és várvezetése, Marsai 
Ágnes kiállítása és este, a nap méltó zárásaként Alessand-
ro Baricco: Novecento c. darabjának bemutatója gondos-
kodik. Utóbbit irodalmi kávéházban kínáljuk – bízunk 
benne, hogy tetszik majd Önöknek az új forma!

Az Ispotályos Hétvége teljes programját honlapunkon 
és plakátokon olvashatják. A honlapon találnak informá-
ciót az Ispotály nyitvatartásáról, árainkról, de személye-
sen és e-mailben is készséggel állunk rendelkezésükre:

Vár u. 45.; tel: 72/671-235; info@pecsvaradivar.hu; 
www.pecsvaradivar.hu; 

PVH_2017-01_marc_24 p.indd   15 2017.03.06.   10:55:29



16 PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

1% avagy hogyan támogathatják helyi szervezetek munkáját 
úgy, hogy az Önöknek nem jelent plusz kiadást

A Pécsváradon működő civil szervezetek sok fontos és hasznos tevékenységet látnak el, hozzájárulva ezzel a települési 
környezet megszépítéséhez, kulturális, nemzetiségi kincseinek megőrzéséhez, bemutatásához, programkínálatának 
szélesítéséhez. Az alábbiakban útmutatót találnak arról, hogyan ajánlhatják fel adójuk 1%-át, valamint röviden bemutatjuk 
azokat a helyi egyesületeket, akik várják a támogatást. Kérjük éljenek a lehetőséggel!!

Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek. 
A rendelkezés benyújtására 2017. május 22-ig van lehetőség.

A rendelkező nyilatkozat benyújtható:
• a személyi jövedelemadó-bevallással 

együtt (ügyfélkapun keresztül elekt-
ronikusan, postai úton, vagy a NAV 
ügyfélszolgálatain személyesen), 

• az új online felületen 2017. március 
15-e után a WebNYK program se-
gítségével, 

• munkáltatói adómegállapítás esetén 
2017. május 10-ig lezárt borítékban 
leadva a munkáltatónak, (Fontos, 
hogy a lezárt borítékon rajta legyen 
az adóazonosító jele, a leragasztás 
helyén pedig az aláírása!) 

• a 16EGYSZA jelű nyomtatványon 
(ügyfélkapun keresztül elektroniku-
san, vagy postai úton, vagy a NAV 

ügyfélszolgálatain személyesen, ez 
esetben lezárt, adóazonosító jellel 
ellátott borítékban).

• a 16EGYSZA jelű nyomtatvány 
adattartalmával egyező nyilatkozati 
lapként, önállóan lezárt, adóazono-
sító jelével ellátott postai borítékban 
(postán vagy a NAV ügyfélszolgála-
tain személyesen). 

• a bevallástól elkülönülten, közvetle-
nül a NAV-hoz 
Azt, hogy az Ön által idén megjelölt 

kedvezményezett részesült-e a felaján-
lott 1%-os összegből, jövő év januártól 
a NAV honlapján megtekintheti.

Amennyiben ügyfélkapuval rendel-
kezik, elektronikus úton tájékoztatjuk 
a felajánlott összeg kiutalásáról. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy 
a rendelkező nyilatkozaton jelezheti 
hozzájárulását ahhoz, hogy nevét és 
elérhetőségét a megjelölt civil kedvez-
ményezettel közölje a NAV. Az adat-
kezelési hozzájárulás és az adatok 
feltüntetése a rendelkező nyilatkoza-
ton önkéntes, nem feltétele az érvé-
nyes rendelkezésnek. 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal 
(forrás: nav.gov.hu)

CSALÁD ÉS KÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18312801-1-02 

A Család és Közösség Alapítvány tisztelettel kéri Önöket, 
hogy adójuk 1 % felajánlásával támogassák céljaink 
megvalósulását, így a városszépítő munkálatokat, 

köztér-felújításokat, közösséget formálói rendezvények 
szervezését és a rászorulók megsegítését! Köszönet 

önzetlen támogatásukért! 

FIATALOK A RÉSZVÉTELÉRT EGYESÜLET 
(PÉCSVÁRADI IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT)

Adószám: 18332933-1-02
Az ifjúsági önkormányzat korábbi tagjai a Fiatalok a 

részvételért Egyesületen keresztül segítik a jelenlegi PIFÖ 
testületet és munkáját. Így lehetőség nyílik szélesebb 

körben beadni pályázatokat illetve az adó 1%-ával 
támogatni. Ezeknek a forrásnak a segítségével tudnak 

korosztályuknak programokat szervezni

FREUNDESKREIS VON PÉCSVÁRAD /
PÉCSVÁRADI NÉMETEK BARÁTI KÖRE/

Adószám: 19031594-1-02    
Az 1990-ben alakult klub a helyi németség összefogására, 

érdekeinek képviseletére alakult. Legfontosabb feladatának 
a német nyelv elevenen tartását, a pécsváradi és 

környékbeli sváb szokások és hagyományok felkutatását, 
felelevenítését tekinti. Ezért vállal a klub tevékeny 

szerepet a Német Kisebbségi Önkormányzattal összefogva 
a Német Olvasótábor, illetve több nagyrendezvény 

megszervezésében is, mint pl. a Maifest vagy a Német 
Nemzetiségi Mulatság. Állandó résztvevője az egyéb 

városi rendezvényeknek is, valamint mozgatórugója a 
testvérvárosi kapcsolatoknak.

NYUGDÍJASOK KÖRZETI EGYESÜLETE - 
PÉCSVÁRAD

Adószám: 18317899-1-02  
Egyesületünk segíti az idős embereket napi gondjaikban, 

problémáikban. Figyelnek egymásra, tartalmas közös 
programokat, kirándulásokat szerveznek. A nyugdíjas 
években is fontos, hogy új élményekkel és ismeretekkel 

gazdagodjanak és ezzel életminőségüket javítsák. 
Köszönettel fogadjuk adójuk 1%-át! Ha Önöknek fontos, 
hogy szüleik, nagyszüleik milyen aktívan élik nyugdíjas 

éveiket, kérjük, támogassa egyesületünket!

PÉCSVÁRADÉRT ALAPÍTVÁNY 
Adószám: 19035615-2-02   

Az alapítvány a Pécsváradon működő azon amatőr 
művészeti csoportok, szakkörök, egyesületek, civil 

szervezetek kulturális támogatását tűzte ki céljául, melyek 
egészségügyi, oktatási, szociális gondozási, diák- és 
tömegsport, környezet- és műemlékvédelem, illetve 

természetvédelem területén fejtik ki tevékenységüket.
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PÉCSVÁRAD KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁÉRT 
ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18301753-1-02   
Az alapítvány támogatja a II. Béla Középiskola tanulóinak 

szabadidő- és sporttevékenységét, kulturális igényeik 
kielégítését, tanulmányi kirándulásaikat, az oktatásukat 

segítő eszközök fejlesztését.

PÉCSVÁRADI NAPKÖZIOTTHONOS 
ÓVODÁK ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18314456-1-02    

Célunk az óvodásaink életkörülményeinek javítása, 
tárgyi feltételek biztosítása, foglalkozási eszközök, játékok 
beszerzése, hagyományápolás, rendezvények szervezése, a 

német és az angol nyelv játékos megismertetése.

PÉCSVÁRADI SPARTACUS SPORTKÖR
Adószám: 19941091-1-02   

A Pécsváradi Spartacus Sportkör a városban és a környező 
településeken biztosítja a szabadidősport 

és a versenysport lehetőségeit.

PÉCSVÁRADI VÁRBARÁTI KÖR
Adószám: 19029902-1-02 

A Várbaráti Kör célja a város történelmi, kulturális, 
szellemi értékeinek, épített és természeti környezetének 

megóvása, védelme, dokumentálása. Mindezek 
szellemében emléktáblákat helyezünk el, konferenciákat, 

előadásokat, kiállításokat, kulturális és turisztikai 
kirándulásokat szervezünk, kiadványokat jelentetünk meg. 
(Pécsváradi Füzetek sorozatunk helytörténeti emlékekről, 
eseményekről; 2017-ben a Nagyboldogasszony Templom 

250 éves évfordulójára.)

TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS AZ ISKOLAI 
NYELVOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 19035550-1-02    
A Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola 

alapítványa, célja a nyelvoktatás fejlesztése, technikai 
eszközök beszerzése, könyvek és jutalomkönyvek 

vásárlása, nyelvi táborok szervezése, partneriskolákkal 
való kapcsolat ápolása.

ZENGŐVÁRKONYI HAGYOMÁNYŐRZŐ 
MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Adószám: 18301629-1-02
Adója 1%-ával kérjük, támogassa a zengővárkonyi 

néptánccsoportot. 2009-től új vezetéssel, megújult erővel 
igyekszik a csoport megőrizni a sárközi hagyományokat 
Zengővárkonyban. A ruha- és kelléktár felújításához és 
a magyar kultúra terjesztéséhez az Ön támogatására is 

szükségünk van! Segítségét köszönjük!

ZENGŐVIDÉK HATÁRON TÚLI MAGYAROK 
EGYESÜLETE

adószám: 18515585-1-02
Az egyesület célja Pécsvárad testvértelepülési kapcsolatainak 
ápolása, bővítése; a határon túli magyarok által lakott régiók 

kultúráinak megismerése, határokon átnyúló kulturális és 
társadalmi együttműködések létrehozása.

ZÖLD ZENGŐ – EGY ÉLEHTŐ ÉLETÉRT EGYESÜLET
Adószám:18206342-1-02

Egyesületünk küldetése a természeti és helyi értékek 
védelme és megismertetése, a környezettudatos és 

egészségtudatos gondolkodás kialakítása. Ökoszemlélet, 
szívességbank, Váradi Dénár program.

Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete – Pécsvárad
Februárban megtartotta éves közgyűlését az egyesület, ahol 
beszámoló hangzott el az elmúlt év programjairól és költ-
ségvetéséről. 

A 170 fős civil szervezet tartalmas évet zárt. A korosz-
tályt segítő érdekképviseleti munkája mellett amatőr művé-
szeti csoportokat működtet, szólistái, vers-és prózamondói 
számos alkalommal léptek fel a megye és a régió kulturális 
rendezvényein.

Egészségmegőrző, betegség megelőző tevékenységükben 
szenior tornát tartanak hetente. Egészségügyi szűréseket 
szerveznek és gyógyfürdőkbe látogatnak.

Nagy sikere van a „Kiránduló kedd” sorozatuknak is, 
melynek célja a kimozdítás és az ismeretszerzés. A program 
keretén belül felkeresték a környező településeket és ismer-
kedtek a nevezetességekkel. 

A tagok részt vehettek 4 napos  csehországi  és egri ki-
ránduláson is.

2017-ben is folytatják a jól bevált programokat. Felke-
resik Mecseknádasd, Feked, Mohács, Szekszárd települése-
ket, nagy kirándulásukat Szlovéniába tervezik.

A zenés táncos rendezvények sem maradnak le. A januári 
pótszilveszter után márciusban nőnapot, májusban férfinapot 
tartanak terített asztal mellett.

A klubnapokat változatlanul a hónap második keddjén 
tartják, ahol minden alkalommal felköszöntik az adott hó-
napban született tagjaikat. 

1%
Nyugdíjasok körzeti Egyesülete - Pécsvárad segíti az idős 
embereket napi gondjaikban, problémáikban. Figyelnek 
egymásra, tartalmas közös programokat, kirándulásokat 
szerveznek. A nyugdíjas években is fontos, hogy új élmé-
nyekkel és ismeretekkel  gazdagodjanak  és ezzel életminő-
ségüket javítsák.

Köszönettel fogadjuk adójuk 1 % - t!
Ha Önnek fontos, hogy szüleik, nagyszüleik milyen aktí-

van  élik nyugdíjas éveiket kérjük támogassa egyesületünket!

Adószám: 18317899-1-02
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KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ A GULÁG EMLÉKÉV JEGYÉBEN
Hazánk társadalmának régi adóssága, hogy méltóképpen 
emlékezzen és emlékeztessen azokra az ártatlanul elhur-
colt magyar állampolgárokra, azokra a százezrekre, fiatal 
nőkre és férfiakra, akiket 1944-1945-ben a sztálini totális 
diktatúra fegyveres őrei hurcoltak el szülőföldjükről egy 
kis munka -„malenkij robot” hazugságával Szovjetunió-
beli kényszermunkára, hadifogoly és internálótáborokba.

Ezt az adósságot próbálta meg törleszteni a magyar kor-
mány azzal, hogy a 2015-ös évet a Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyil-
vánította, amelyet 2017. február 25-ig meghosszabbított.

Az emlékév célja az volt, hogy s hogy rámutasson a 
politikai propaganda és a valóság közötti különbségre, és 
emléket állítson mindazoknak, akik a „propaganda évti-
zedeiben” nem mondhatták el mindazt, amit meg- és át-
éltek.

Az Emlékév erőt, hitet adott valamennyiünk számára, 
akik tudjuk: múltunk hiteles ismerete nélkül nem építhe-
tő a jövő, a múlt áldozatai emlékének megőrzése nélkül 
elveszítjük nemzeti múltunk egy darabját. Hiányos, tö-
redékes múlttal pedig hiteltelenekké válunk mindazon 
kultúrnemzetek között, amelyek hiszik és vallják, hogy a 
nemzetnek kötelessége múltjának egészét vállalni, azt is, 
amire büszke lehet és azt is, amit szégyellnie kell. Hiszen 
a hiányos, elhallgatott, eltorzított múltismeret eltorzítja a 
látásmódot és rossz döntésekhez vezet.

A Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Gulág Emlékbizottság 
által kiírt pályázaton Kisebbségi sorok a Kárpát-medencében. 
A baranyai sváb és a kárpátaljai magyar közösség „malenykij 
robot-ra” való elhurcolásának történései című projektre, jó-
magam, Bayerné dr. Sipos Mónika, „Egy geresdlaki sváb 
lány szenvedései a GULÁG-on” nyertem támogatást.

A támogatásnak köszönhetően készülhetett el az a két 
kiadvány, könyv, amelyeknek a bemutatója, a Kommuniz-
mus áldozatainak emléknapján, 2017. február 25-én volt 
városunkban.

Míg az egyik kötet egy Geresdlaki fiatal lány „kalan-
dos” élettörténetét meséli el, addig a másik nemzetközi 
kitekintésben tárja fel az elhurcolások eseményeit négy 
szerző tollából. Friesz Péter a nagyszülei visszaemléke-
zései alapján vázolja az eseményeket, Makk Károlyné és 
Márkus Beáta két külön írásban mutatja be a Mecsekná-
dasdi németség szenvedéseit a GUPVI táborokban vala-
mint Bayerné dr. Sipos Mónika a kárpátaljai magyarság 
„malenkij robot-os” kálváriáját boncolgatja, egy túlélő 
elmondásai alapján.

Örömmel töltött el mindnyájunkat, hogy rendezvé-
nyünket megtisztelte jelenlétével dr. Hargitai János or-
szággyűlési képviselő úr, aki a rövid köszöntőt követően 
osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Nemzetközi ki-
tekintésben tekintette át a második világháborút követő 

eseményeket, a kommunizmus bűneit, a Magyarországon 
élő németséget, magyarságot sújtó gaztetteket, amelyeket 
sok esetben a Nyugat-Európában élő polgárok nem is is-
mernek. Sokan nem élték túl a megpróbáltatásokat, és a 
visszatérők sem beszélhettek évtizedeken keresztül arról, 
mi történt ott velük, de ma már nyíltan lehet beszélni, em-
lékezni, ezért nagyon fontos, hogy a fiatalokhoz is eljussa-
nak ezen történelmi események, megismerjék mindazt a 
szörnyűséget, amelyben őseiknek része volt. 

Tillai Gábor, a pécsi Janus Pannonius Múzeum törté-
nésze történelmi kontextusban ábrázolta a történéseket. 
Részletesen beszélt a Kárpát-medencében történt de-
portálásokról, a szolyvai láger borzalmairól, az emberte-
len körülményekről. Vázolta a koncentrációs, GULÁG, 
GUPVI, stb. táborok kialakulását különböző nemzetek 
vonatkozásában, több évszázadra visszamenőleg.

Bayerné dr. Sipos Mónika, a Zengővidéki Határon Túli 
Magyarok Egyesületének elnöke, a szép számmal megje-
lent érdeklődők, meghívottak számára bemutatta az elké-
szült kiadványokat. 

A műsorban közreműködtek: Bayer Botond (aki az 
egyik kötet „hősének” dédunokája), Ilijin Petár és Marján 
Dalma.

A kötet a Molnár Nyomda és Kiadó Kft. gondozásában 
jelent meg. A tördelésben, a szerkesztési munkálatokban 
oroszlánrészt vállalt a bólyi Máy Fotóstúdió.

A könyvbemutató dedikálással, rövid fogadással zárult.
Terveink szerint a közeljövőben a két kiadvány Me-

cseknádasdon és Geresdlakon is bemutatásra kerül.

Bayerné dr. Sipos Mónika
Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének el-

nöke

(Az „Egy geresdlaki lány szenvedései a GULÁG-on” könyv 
összes példánya elfogyott a bemutatón. A „Kisebbségi sorsok 
a Kárpát-medencében” jelenleg is megvásárolható a műve-
lődési központban illetve az utánrendelés megérkezése után 
mindkettő kiadványhoz hozzájuthatnak az érdeklődők.)
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Egyesületünk idén is tart Öko piacot, 
melynek helyszíne a pécsváradi Fülep 
Lajos Művelődési Központ, illetve szép 
időben az előtte lévő tér.

Az Ökopiacon saját terményt, kéz-
műves terméket, garázsvásári (hasz-
nált) holmit lehet eladni vagy venni. 
Asztalfoglalást jelképes összegért biz-
tosítunk. Ökobutik részén pedig meg-
unt ruhákat, könyveket, bármely egye-
bet várunk cserére. Arra kérünk 
mindenkit, hogy ne szakadt, törött, 
használhatatlan árut hozzon. Értékmé-

rőnk a Váradi Dénár, melyet a cserére 
szánt holmikért adunk. 

Időpontok: 2017.04.08., 
2017.05.13., 2017.06.10., 2017.09.09., 
2017.10.07., 2017.11.11.

Az időpont változtatás jogát fenn-
tartjuk.

Szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt!

Bővebb információ Egyesületünk-
ről, programjainkról:
ZÖLD ZENGŐ – EGY ÉLHETŐ 
ÉLETÉRT EGYESÜLET

WEB: www.zoldzengo.hu, www.
facebook.com/zoldzengoegyesulet, 
zoldzengoegyesulet.blogspot.hu
E – mail: info@zoldzengo.hu  Tele-
fon: 20 / 263 - 4117

Simara-Dallos Renáta
elnök

Jöjjön az Ökopiacra!

Megújult a Pécsváradért Alapítvány
Az 1992-ben alakult Pécsváradért Alapítvány teljes kurató-
riuma a tavalyi évben átadta a lehetőséget olyan helyben élő 
és a helyi ügyek iránt elkötelezett fiataloknak, akik modern 
eszközökkel és megújult szellemiségben kívánják a jövőben 
megvalósítani az alapítvány eredetileg is lefektetett céljait.

Az alapítvány céljául tűzte ki, hogy Pécsvárad és annak 
környékének szellemi és természeti értékeit újszerű megkö-
zelítésben tárja a helyi lakosság és a „nagyvilág” elé. 

A kuratórium új elnöke Link Zoltán, tagként pedig Gál-
Ferencz Rita, Gál Krisztián, Göbl Richárd, Linkné Mohai 
Lygia, Kótsch Petra és Kutas Éva támogatják az alapítvány 
munkáját.

Kérjük, amennyiben egyetért az idén fennállásának 25. 
évfordulóját ünneplő Pécsváradért Alapítvány céljaival, 
támogassa munkánkat adója 1%-ával.

Adószámunk: 19035615-2-02
 

Kérdéseikkel, javaslataikkal forduljanak hozzánk bizalom-
mal, és keressenek minket a facebookon is!

A Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete
álláslehetőséget hirdet 2 fő Közösségi munkás munkakör betöltésére

Elvárások a jelentkezőkkel szemben: 
-	Programszervezői készség,
-	problémamegoldó készség,
-	kreativitás,

-	felelősségteljes, önálló munkavégzésre való 
képesség

Időtartama és a jogviszony jellege: 
Határozott időtartamú kulturális közfoglalkoztatotti jogviszony, a Kulturális Közfoglalkoztatási 
Program keretében (várhatóan 2017. április elejétől 2018. február 28. napjáig)

Előfeltétel:  Érettségi; Regisztrált álláskereső
Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajzzal a zengovideki.hatarontuli@gmail.com e-mail címre

Érdeklődni a 70/6232115-ös telefonszámon lehet.
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ERDÉLY – SZÉKELYFÖLD
2017. június 30. - július 5.

1.NAP Pécsvárad – nagylak – Arad (48-as emlékmű) – Nagyszeben (főtér) -  Brassó (Fekete templom, főtér) – 
Csernáton (vacsora, szállás)

2.NAP Csernáton (reggeli, Haszmann Pál múzeum, skanzen) – Gelence (erődtemplom) – Kézdivásárhely (főtér) – Szent 
Anna tó – Nyergestető (48-as emlékmű) – Csíksomlyó (kegytemplom) – Máréfalva (vacsora, szállás) 2017. júli-
us 1. „Az Ezer Székely Lány Napja”!

3.NAP Máréfalva (reggeli) – Csíkszereda – Madéfalva – Gyímes – Ezeréves határ – Békás szoros – Gyilkos-tó – Libán 
tető (Hargita és Görgényi havasok látványa) - Máréfalva (vacsora, szállás)

4.NAP Máréfalva (reggeli) – lovas szekerezés egész nap a Hargita fennsíkra, étkezés a szabadban (Fakultatív)
5.NAP Máréfalva (reggeli) – Székelyudvarhely – Farkaslaka (Tamási Áron sírja) – Korond (vásárlás) – Szováta (Medve 

tó) – Torockó (vacsora, szállás)
6.NAP Torockó (reggeli) – Torda (sóbánya) – Kolozsvár (Szent Mihály Templom, Hunyadi Mátyás szülőháza) – Kőrösfő 

– Nagyvárad – Méhkerék – Békéscsaba – Pécsvárad
Szállás: Csernáton 1 éjszaka, Máréfalva 3 éjszaka, Torockó 1 éjszaka félpanziós (reggeli, vacsora) ellátással
Részvételi díj: 61.500 Ft, mely  tartalmazza a z útiköltséget, szállást félpanzióval, belépőket, utasbiztosítást (fakultatív 

program+ 3500 Ft) 
Jelentkezés: 30.000 Ft előleg befizetésével a művelődési központban március 31-ig.

A Pécsváradi Várbaráti Kör közgyűlést tartott
Február végén tartotta a Várbaráti Kör éves közgyűlését, 
amelyen az előző évi beszámolók mellett a 2017.évi mun-
katervet is tárgyalta az egyesület. Elsőként az alapszabály 
módosítást szavazták meg a jelenlevők. A változtatásra 
részben a jogszabályi környezet megváltozása, az új civil 
törvény életbe lépése miatt volt szükség. A 2016 nyarán 
történt vezetőség választás bejegyeztetése kapcsán derült 
ki, hogy az 1984-es alapszabály van érvényben, a közben 
történt változtatásokat törvényességi-formalitási hiányos-
ságok miatt az ügyészség illetve bíróság nem fogadta be, 
ezért az alapszabály módosítása után az elmúlt évben meg-
választott vezetőséget a közgyűlésnek ismét meg kellett 
erősíteni tisztségükben.  A szavazás már az új alapszabály 
szerint titkos szavazással megtörtént.

Ezek után Dr. Bíró Ferenc elnök megtartotta az elmúlt évi 
beszámolót, melyek címszavakban: Dr. Sári Mihály előadása 
a Szent István Napok keretében, szászvári kirándulás, ’56-os 
rendezvények (hely emlékek és relikviák gyűjtése, ezekből 
ünnepi műsor illetve kiállítás, fáklyás felvonulás), 25. Óév-
búcsúztató Zengő túra, erre az alkalomra kiadott jelvény. A 
tagok közötti kommunikációt segíti az új honlap és az egye-
sület facebook oldala. Külön öröm, hogy a pécsváradi mo-
nostor Vatikáni alapító levelének hiteles másolatának meg-
szerzése. Már az idei évben történt a Szigetvári kirándulás.

A pénzügyi beszámolóban Bognár Gyöngyvér elmond-
ta, hogy az elmúlt évi pénzhiányos helyzet kedvezően válto-
zott részben az 56-os rendezvények pályázati forrásból egy 
másik helyi civil szervezettel történt megvalósítása révén, 
részben a túra jelvényből származó bevételek segítségével. 
A 340 ezer forintos bevétellel szemben 213 ezer forintos 

kiadási oldal áll. A működéshez és a tervezett programok 
megvalósításához azonban további források bevonása 
szükséges, ezért januárban a Nemzeti Civil Alaphoz pályá-
zatokat nyújtott be, melyeket a pályáztató már több lépcső-
ben befogadott, az eredmény azonban még nem ismert. To-
vábbra is fontos a tagdíjak befizetése, valamint javasolta a 
személyi jövedelem adó 1%-ának gyűjtését, amellyel a pol-
gárok jelentős forráshoz juttathatják a civil szervezeteket.

A pénzügyi beszámoló után Dr. Bíró Ferenc a 2017. évi 
munkatervet ismertette. (Itt a Hírmondóban mellékeljük, 
de honlapunkon és facebookon is megtekinthető.) Kiemel-
te a „Kommunista diktatúrák áldozatainak” emlékkövének 
avatását, melyet a közgyűlés hétvégéjére szervezett közösen 
Pécsvárad Város Önkormányzata és a Várbaráti Kör. Pécs-
várad Városvédőszentjének napjához kapcsolódó kiállítás 
megrendezéséhez a tagság és a lakosok segítségét kérte, 
miszerint, akiknek Szent György emléktárgyai, képei, fotók 
vagy bármilyen hozzá kapcsolódó kiállítási tárgyai vannak, 
ajánlja fel a kiállítás idejére.  Ugyancsak részletesen ismer-
tette a nyári, Erdélybe tervezett 6 napos kulturális utat. 

A közgyűlés mindkettő beszámolót és a munkatervet is 
egyhangúlag elfogadta.

Zádori János polgármester is szót kért a közgyűlésen. 
További támogatásáról biztosította az egyesületet, valamint 
kérte, hogy a szervezet – az önkormányzattal közösen – ta-
láljon megoldást a Várostörténeti Múzeum évek óta húzó-
dó kérdésére vonatkozóan. 

Kérjük, amennyiben a Várbaráti Kör programjával, cél-
jaival egyetért, támogatni szeretné SZJA 1%-t ajánlja szer-
vezetünknek. Adószámunk 19029902-1-02. 

PVH_2017-01_marc_24 p.indd   20 2017.03.06.   10:55:30



XXVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM  2017. MÁrcIuS 21

Pécsváradi Várbaráti Kör
2017. évi programtervezet

Dátum Program
március 28. Dr. Sári Mihály előadása.  

A reformáció hatása a magyar 
nemzeti kultúrára

április 8. előadás: Szent István korabeli 
Pécsvárad 

április 21. Szent György kiállítás
április 23. Városnap, főzés
április-május Peónia túra
június 30-július 6. kirándulás
augusztus 15. 250 éves a Nagyboldog asszony  

templom előadás
szeptember 19. „Függőségek” előadás
szeptember 23. vagy 30. látogatás Rockenbauer Pál 

halálának 30 éves évfordulója
október 7-8. kirándulás
október 23. Városi ünnepség/koszorúzás
november 1. gyertyagyújtás, megemlékezés
november 14. Fáklyás felvonulás
november 18-19? Skóciai Szent Margit Túra
november/december előadás
december 30. 25. éves jubileumi szilveszteri túra

Az időpontok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk!

A Pécsváradi Várbaráti Kör felhívásai:
A Pécsváradi Várbaráti Kör tisztelettel hív mindenkit 2017. 
április 8-án 10 órára 

„A középkori Pécsvárad” című előadásra. Előadó: Kár-
páti Gábor régész. Helyszín: Pécsváradi Vár.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előadás ingyenes, de a Vár 
többi szezonnyitó rendezvényére belépőjegyet kell váltani!

*

A Pécsváradi Várbaráti Kör kiállítást szervez olyan „Szent 
Györgyről készült ábrázolásokból (képek, szobrok, kis-
plasztikák, nyomtatványok), amelyek Szent Györgyöt, 
városunk védőszentjét ábrázolják. Kérjük, hogy akik 
ilyenekkel rendelkezik adja le a Fülep Lajos Művelődési 
Központban,Bognár Gyöngyvérnél, hogy a kiállítási anyag-
ban felhasználhassuk.

Akarsz róla beszélni?
Márciustól két hagyományos programunk mellett (visszatér az Ifjúsági klubba kedd 
esténként a Film klub 18:00-ás kezdéssel, valamint havonta ismét megrendezésre 
kerül az Éjszakai Ping-pong verseny, egyből március 24-én este 20:00-ás kezdéssel) 
egy új lehetőségre is felhívnánk a pécsváradi fiatalok figyelmét!

A PIFÖ részt vesz a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság által szervezett 
RÉV című projektjében, melynek célja, hogy a helyi közösségeket aktivizálja. Ennek 
első lépéseként arra kérünk Titeket, hogy gyertek és beszélgessünk az ötleteitekről, 
vágyaitokról és mondjátok el a véleményeteket a helyi programokról, rendezvények-
ről. Találkozzunk március 17-én és 31-én 17:00-tól az ifjúsági klubban (régi tűzoltó 
szertár)!

Gyertek el és mondjátok el mit szeretnétek?!
László Miklós

Régiós képzésen 
vettek részt a PIFÖ-sök
Az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége által ki-
dolgozott „Basic- Pályakezdő ifjúságsegítőknek” című 
tréningjét régiónként tartották meg, melynek a Dél-Du-
nántúlon Pécsvárad adhatott otthont, így a PIFÖ-s fiata-
lok le is csaptak eme lehetőségre és kisajátították maguk-
nak a képzést. 

A program így részben csapatépítő is volt a fiata-
loknak, másrészt megismerkedhettek a magyarországi 
ifjúságpolitikai helyzetképpel, szituációs feladatokon 
keresztül kipróbálhatták milyen egy város vezetése, il-
letve, megalkották a saját tökéletes városukat a tökéletes 
PIFÖ-ssel.

László Miklós
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Micsoda?! Törökország?? Erasmus+??

– El fognak adni tíz birkáért! Felrobbantanak! Elcserélnek egy 
tevéért! Felrobbantanak! – ilyen, és ehhez hasonló figyelmezte-
tések, melyek számtalanszor hangzottak el, mikor kiderült, hova 
is utazunk… Nem változott ez az elmúlt hat évben, amikor elő-
ször készülődtem, hogy Törökországban tanuljak. 

Igen, beismerem, nekem is megfordult a fejemben, hogy tör-
ténhetnek rossz dolgok. De hol nem? Rendben, Törökországról 
sokat hallottunk a médiában az utóbbi hónapokban. Robbantá-
sok, menekültek, Szíria, muzulmánok, Erdoğan…. félelmetes, 
nem? Hadd meséljek egy kicsit arról, mit tapasztaltunk mi a 
„hírhedt” törököknél, vagy inkább kurdoknál. Ugyanis Elazığ, a 
400 ezres város Kelet – Anatóliában már jórészt kurdok által la-
kott területnek számít. Fontos megjegyezni, hogy a kurdok a 
világon az egyik legnagyobb anyaország nélküli kisebbsége. Ren-
geteg sztereotípia kapcsolódik hozzájuk is, ugyanúgy, ahogy a 
törökökhöz. Mi az egy hét alatt, az utcákon járva, kávézókban és 

éttermekben ülve a vendégszereteten és a baráti hangulaton kí-
vül mást nemigen tapasztaltunk. Ők is, mint akármelyik másik 
ország lakója hálás, ha a saját nyelvén szólítják meg és ha kiderül, 
hogy valaki Magyarországról érkezett testvéri szeretettel fordul-
nak felénk… nem is értem miért?!

És hogy mi is az az Erasmus+?
Elazığ, február 16., hajnali három óra. Egy román, egy szlovák, 
egy török és egy magyar takarítja a termet, melyben már több 
napja esznek, isznak, játszanak, tanulnak, és néha még alszanak 
is a résztvevők. Egyvalaki figyel csak a kanapéról, figyeli, ahogy 
a többi dolgozik és érzi, hogy egyszerre négy szempár szegeződik 
rá. A német megvonja a vállát, és nevetve böki oda: - Ugyan srá-
cok, Németországban is ez van, nem?!

Kicsit hivatalosabban: „Az Erasmus+ az Európai Bizottság 
programja, amely az oktatást és képzést, az ifjúsági szférát… tá-
mogatja.” (www.tka.hu)

Így lehetséges, hogy 26 – szlovén, szlovák, román, német, olasz, 
angol, litván, lett, észt, azerbajdzsáni, török és magyar – fiatal talál-
kozott egy Isten (vagy Allah) háta mögötti török városban, hogy 
egymástól egymásról és a világról tanuljanak. A téma a sokféleség 
Európában és, hogy vajon nevezhető-e ez gazdagságnak. A társaság-
ból kiindulva ezt abszolút megerősítettük. Pozitív volt, hogy hason-
lóképp vélekedtünk a bevándorlásról, az adott országok etnikumai-
ról, ehhez azonban nagyon fontos volt, hogy egytől egyig nyitott, 
tanulni- és érvelni képes, elfogadó személyek alkották a csoportot. 

Úgy gondolom, hogy egy szikrányit jobb világban élhetnénk, 
ha az emberek csak egy kicsit nyitottabbak és elfogadóbbak len-
nének. Fiatalok, utazzatok, tapasztaljatok és éljetek!

Fischer Dóri

International Conflict Management Training Course Isztambul 
Január végén hárman ellátogattunk egy tréningre Isztambulba. 
A téma a kultúrák közti konfliktuskezelésről szólt. A szervezők 
változatos, sokszínű programmal készültek, és szerencsére nem 
sok unalmas, végtelen hosszúságú előadássorozat formájában, 
hanem rendkívül interaktív feladatokkal. Első nap leginkább az 
ismerkedésre helyeződött a hangsúly. Mindenki bemutatkozott, 
mondott néhány gondolatot magáról és többször elgyakoroltuk 
egymás nevét, hogy mindenkinek bevésődjön. A nap második 
felében közösségépítő foglalkozások voltak, amik során közösen 
is és kisebb csoportokban is dolgoznunk kellett. A második nap-
tól kezdődtek a témához kapcsolódó feladatok. A hét folyamán 
bemutathattuk a saját országunkat, településünket, a szerveze-
tet, aki által részt vehettünk a tréningen, megismerhettük a töb-
bi ország kultúráját. Belebújhattunk Gandhi, Mandela, Martin 
Luther King bőrébe egy-egy feladat erejéig, és megismerhettük, 
hogy miért is küzdöttek ők a maguk korában. Sok feladat volt, 
ahol megoszthattuk egymással a személyes gondolatainkat, él-
ményeinket, konfliktusainkat. Megtanultuk, hogy valójában mi 
a konfliktus, milyen pozitív és negatív aspektusai vannak, mi-
lyen viselkedésformákból eredhet. Jó volt hallani más országok-
ból jött emberek véleményét, gondolatait személyesen is, nem 
csak a média ferdítésein keresztül. Nekem személyesen nagyon 
sokat segített ez az egy hét abban, hogy elfogadóbb és megér-

tőbb legyek az iszlám vallás és kultúra irányába, még jobban 
abban, hogy a legtöbb interkulturális konfliktus hiánya a nem 
megfelelő kommunikáció, vagy a kommunikáció teljes hiánya.

Az Isztambulban eltöltött 1 hét csúcspontja számomra a pénte-
ki sharing and careing evening volt, ahol megkóstolhattuk egymás 
tradicionális ételeit, nem utolsósorban italait, és minden ország 
nemzeti zenéire buliztunk. A hangulat nagyon jó volt és szerintem 
mindenki nagyon jól érezte magát és mindenkinek sikerült egy ki-
csit vagy éppen nagyon lazítani, a közösséget is összekovácsolta.

A szervezőknek köszönhetően kaptunk egy szabadnapot is, 
amit városnézésre használtunk fel. Isztambul gyönyörű város, 
rengeteg látnivalóval. Nyilván, mint minden nagyvárosban, itt is 
vannak nyomornegyedek, de a történelmi városrész számomra 
lenyűgöző volt. Sajnos, arra nem jutott elég idő, hogy minden 
nevezetességet megtekintsünk, de egyszer még mindenképpen 
visszajövök ide csak turistaként.

Összegezve ezt az egy hetet, én személy szerint nagyon jól 
éreztem magam, örültem, hogy új embereket ismerhettem meg 
és sokat sikerült fejlődnöm a más kultúrájú emberek elfogadása 
terén is. Nem bántam meg, hogy jelentkeztem erre a kurzusra, 
és ha a későbbiekben lesz még rá lehetőség, szívesen részt veszek 
ismét valami hasonlón.

Wagner Klaudia
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Im memoriam
dr. Brezniczky József

Az idősek sorsa, hogy egyre keve-
sebben emlékeznek rájuk, hiszen 
kortársaiknak egy része már előt-
tük elment. Aktív életükben a fia-
talok már nem ismerhették őket, 
hiszen ők már rég nyugdíjasok. 
Sokan járnak így, hiszen ez a fo-
lyamat az élet visszafordíthatatlan 
része. Vannak azonban olyan em-
berek, akikre sokáig emlékeznek, 
mert életében vagy munkásságá-
ban valami maradandót alkotott. 

Dr. Brezniczky József ilyen ember volt. Ezért kötelességünk is 
nekünk pécsváradiaknak emlékezni rá és tovább adni emlékét 
az utánunk jövőknek. 

A 60-as végén a Pécsváradi Járás felszámolása során meg-
szüntették az itt működő gimnáziumot is, ezzel megszűnt a 
középiskolai oktatás Pécsváradon. Az akkori fejlesztési elkép-
zelések szerint mezőgazdasági szakiskolát azonban lehetett 
létesíteni. A volt járási tanács épületéből (mai járás és ön-
kormányzat épülete) alakíthatták ki az új szakiskolát. Ennek 
megszervezését a Lengyeli Mezőgazdasági Szakiskolából jött 
Dr. Berzniczky Józsefre bízták, aki magával hozta tanártársait, 
Heiner Tibort és feleségét, Molnár Zsuzsát, Kovács Károlyt. Jó 
szervezőkészsége és kapcsolatai révén sikeresen megszervez-
te és jó szakmai munkájuk révén elismertté tette a Pécsvára-
di Mezőgazdasági Szakiskolát. Igazgatói működése alatt nem 
csak fejlődött, hanem az igényeknek megfelelően változtak, 
bővültek a választható szakok, majd később megszervezték a 
szakközépiskolai osztályokat is, ahol már érettségit is kaptak 
a végzett szakmunkások. Brezniczky József keze alatt új tanár 
generáció nőtt fel. 

Jóska a város közéletéből is kivette részét, s városunk érdeké-
ben sikeresen lobbizott akkori tisztségei és kapcsolatai révén. A 
’80-as évek végén az MSZMP akkori vezetésének nemtetszése 
ellenére is elvállalta a helyi emberek jelölését országgyűlési kép-
viselőnek. És meg is választották. Ő ezen funkciójában is segítette 
Pécsváradot. A rendszerváltás előtti utolsó évben pedig képviselő 
társaival együtt szavazataikkal lehetővé tették, a rendszerváltás-
hoz szükséges alkotmány és törvénymódosítások megszavazását. 
Így vált lehetővé 1990-ben az első szabad választás. 

Többször lehetőségem volt erről az időszakról beszélgetni vele 
és valóban kevesen tudják, hogy milyen sok múlott akkor azon, 
hogy a Németh Miklóst támogató reformerek így döntöttek. 

Brezniczky József csendes, családjának élő közéleti ember 
volt. Nyugdíjba vonulása után visszahúzódva élt, szőlejét, gyü-
mölcsösét művelve élvezte azt, amire addig kevés ideje volt. A 
sors azonban közbe szólt és betegségei miatt otthonába kény-
szerült. Utolsó éveit itt töltötte feleségével, akit rajongva szeretett 
és aki híven ápolta. Úgy ment el, ahogy élt. Csendben, szinte 
észrevétlenül. Volt barátai, ismerősei magukban siratták el. 

Ne felejtsük el azonban Őt, mert személye és munkássága 
révén több lett Pécsvárad.

Isten veled Jóska, emlékedet megőrizzük!
Dr.. Bíró Ferenc

Koleszár Istvánné
Ismét elment Pécsvárad 
egyik tiszteletreméltó pol-
gára. Halála is olyan volt, 
mint élete: csendes, békés.

Ilonka, ahogy sokan 
hívták, 1924. december 
24-én született Marázán.  
Szülei nagyon szorgalmas 
emberek voltak, édesapja 
hentes és mészáros, és gaz-
dálkodó volt, édesanyja a 
háztartásban és a földeken 

tevékenykedett. Két kislányuknak (Ilona és Gizella) 
mindent megtanítottak – varrást, hímzést, kötést, a 
háztartás minden oldalát – ami bizony később nagyon 
hasznos volt a nehéz megélhetési években. Az elemi 
iskolát elvégezve, a 2 polgári évet kitűnő eredménnyel 
zárva, sajnos nem tudta folytatni egy hirtelen beteg-
ségből fakadóan nem vált valóra álma, hogy tanítónő 
lehessen. 

1945-ben összeházasodva Koleszár Istvánnal, a 
hímesházai gőzmalom résztulajdonosával a közeli te-
lepülésre költözött. Néhány év múlva el kellett hagyni 
otthonukat, mindent hátrahagyva, két kislányukkal 
Kátolyba, Nagyharsányba költöztek. Később Pécsvá-
radra kerültek, ahol életüket leélték. Az akkori község 
befogadta őket, tiszteletet, megélhetést és állandóságot 
biztosítva az addig vándorló kis családnak, Először a 
pécsváradi gőzmalomban dolgozott adminisztrátor-
ként, majd a szakmunkásképző iskolában, valamint a 
gimnáziumban élelmezésvezető lett.

Két kislányának mindig azt tanította, hogy tanul-
janak, legyenek szorgalmasak, mert mindent el lehet 
venni, de a tudást, azt nem. Nagy örömére és büszkesé-
gére mindkét gyermeke egyetemet végzett és fiú uno-
kája az év tavaszán készül a doktori disszertációjának 
megvédésére, amin sajnos már nem vehet részt, mint 
büszke nagymama.

Nagyon nagy örömére a kezdetektől 17 éven át te-
vékeny tagja, majd vezetője volt a pécsváradi Díszítő-
művészeti szakkörnek ahol a szakkör tagjainak rajzolta 
– előnyomta a szebbnél szebb mintákat terítőknek, pár-
náknak. Korán nyugdíjba ment, de ez a tevékenység – 
aminek a Pécsváradi Művelődési Ház adott otthont – ki-
teljesítette életét. Örömmel, boldogan ment hétfőnként 
és nagy szeretettel mesélt a szakkör tagjainak szorgal-
máról, jókedvéről és büszke volt igyekezetükre, amivel 
tudásukat egyre többre és magasabb színvonalra vitték. 
Ezt bizonyítja a számos elismerés, amit szakkör kapott.

Életére a kemény munka, a mások szeretete, tiszte-
lete és megbecsülése volt jellemző. Férjével együtt sze-
retetben és megértésben élték 41 éven át. 

Sosem panaszkodott, pedig nagyobbik lányát 13 
évvel ezelőtt eltemette, elfogadta, és megbékélten élte 
tovább életét.

Nyugodjék békében!
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Programok 
Március 15.  Ünnepség a Kossuth téren a PSZC II. Béla Középiskola tanulóinak közrem.
Március 17.  Akarsz róla beszélni?- PIFÖ programja az ifjúsági klubban
Március 20.  Lakossági fórum
Március 21.  Zacher Gábor előadása
Március 22.  Kalandozó magyarok előadás sorozat (Arató Gergely és Rosenberger Ramóna)
Március 24.  Éjszakai Ping-pong
Március 26.  Családi nap a várban
Március 28.  Ismeretlen ismerős
Március 31.  Akarsz róla beszélni?- PIFÖ programja az ifjúsági klubban

Április 6-9.  Szezonnyitó és Ispotályos hétvége a várban (részletek külön plakáton)
Április 8.  Ökopiac
Április 9.  Babaruha börze
Április 13.  Húsvétváró, benne az Ördögszekér kompánia Időfa című előadása
Április 16.  Húsvéti bál a Perfect zenekarral, sztárvendég a Happy Gang 
 belépő: elővételben 1400 Ft/fő, helyszínen 1800 Ft/fő
Április 23.  A Város Napja benne VII. Várad-Futás (jó idő esetén a várkertben)
Április 25.  Ismeretlen ismerős
Április 29.  Fúvóstalálkozó – Magyarországi Német Ének Zene és Tánckarok 
 Országos Tanácsa szakmai napja
Április 30.  Koszorúcska
(A külön nem jelzett programok helyszíne a Fülep Lajos Művelődési Központ)

S p o r t h í r e k

Teremfoci
Felnőtt labdarúgó csapatunk az új vezetőedző Varga László veze-
tésével január végén részt vett Komlón a Komlói Bányász Sportkör 
által szervezet teremlabdarúgó gálán. Színesítette a programot a 
PMFC és a Komló öregfiúk csapatainak meccse, illetve az utánpót-
lás csapatok mérkőzése. Teltház előtt csapatunk a hat csapat közül 
közönségszórakoztató játékkal, egy döntetlen és két győzelemmel 
megszerezte az első helyet! A döntőben a 90-es évek Komlói csapatát 
győztük le. Gratulálunk!

Megye I. osztály felnőtt bajnokság tavaszi mérkőzései:
Március 5. 14:30  Pécsvárad- Villány 
Március 11. 11:00 PEAC- Pécsvárad
Március 18. 15:00 Pécsvárad-Szászvár
Március 25. 15:30 Sellye- Pécsvárad
Április 2. 15:30 Siklós- Pécsvárad
Április 9. 16:00 Ócsárd- Pécsvárad
Április 16. 16:00 Pécsvárad- Beremend
Április 23. 16:30 Boda- Pécsvárad
Április 30. 16:30 Pécsvárad- PVSK
Május 6. 17:00 Pécsvárad- Mohács
Május 14. 17:00 Harkány- Pécsvárad
Május 20. 17:30 Pécsvárad- Bóly
Május 28. 17:30 Szederkény- Pécsvárad

U16 és U19-es mérkőzések
U16-os mérkőzések 9:30-kor, míg a U19 11:30-kor kezdődnek:
Március 11. Pécsvárad- Szászvár
Március 18. Sellye- Pécsvárad
Március 25. Pécsvárad- Merenye
Április 1. Siklós- Pécsvárad
Április 16. Ócsárd- Pécsvárad
Április 23.  Beremend- Pécsvárad
Április 29. Boda- Pécsvárad
Május 13. Pécsvárad- Mohács
Május 27. Pécsvárad- Harkány
Június 3. Pécsvárad- Villány

Kézilabda hazai mérkőzések:
március 25. 15:00 Pécsvárad- Szentlőrinc
április 8. 16:00 Pécsvárad- Vörös Meteor
április 22. 16:00 Pécsvárad- Hosszúhetény

Pécsváradi Hírmondó
Pécsvárad Város 

Önkormányzatának lapja
Megjelenik negyedévente, 

1500 példányban.
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Pécsvárad Város Önkormányzata
Szerkesztő: Bognár Gyöngyvér
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pecsvaradi.hirmondo@gmail.com
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