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Pécsváradi Advent „Az adventi rendezvény célja, hogy az év végi rohanásban áll-
junk meg egy pillanatra, kapcsoljunk ki, beszélgessünk, és tuda-
tosítsuk, a hogy a szeretet ünnepére készülünk!”

Többek között ezekkel az ünnepi gondolatokkal hívták-vár-
ták a Pécsváradi Advent szervezői Pécsvárad lakosait. Ötször - a 
négy adventi hétvégén és a Mikulás látogatásakor - telt meg em-
berekkel a Szentháromság tér, amelyet erre az alkalomra a helyi 
önkormányzat és a település civil szervezetei ünneplőbe öltöz-
tettek. A faházak és feldíszített karácsonyfák alkotta hangulatos 
tér közepén álló ízléses szabadtéri adventi koszorún minden 
hétvégén fellobbant a gyertyák lángja. A térre került a mindenki 
karácsonyfája és - a gyermekek örömére - egy gyönyörű, élet-
nagyságú betlehem. A helyi civilek az adomány zsíros kenyerek 
és sütik elkészítésében, árusításában is segédkeztek, a fellépők 
szintén pécsváradi zenekarok, kórusok, énekesek voltak. 

(fotó: Kótsch Petra)

80 éves a Pécsváradi Városi 
Fúvós „Tűzoltó” Fúvószenekar
A településre 300 éve betelepített német ajkú lakosságnak kö-
szönhetően a fúvószenélésnek évszázados hagyományai vannak 
Pécsváradon. Többek között 1760-as évektől működött katona 
fúvószenekar illetve az 1902-ben alakult Hadastyán Betegsegé-
lyező Egyletnek is volt fúvószenekara.

1937-ben, Forró János tűzoltóparancsnoksága alatt, alakult 
meg a Tűzoltó és Önsegélyező Egylet fúvószenekara. A háborús 
időkben a frontszolgálat, bevonulások miatt átmenetileg elhall-
gatott, és 1962-ben alakult újjá Szabados Antal vezetésével. 

(folytatás a 3.oldalon)

A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja
A Pécsváradi Várbaráti Kör kezdeményezésére tavaly a Kom-
munizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából emlékkövet 
avattunk a pécsváradi Emlékparkban. Azóta az elhurcolt és 
meggyilkolt zsidó polgárok, az 1945-48 között kitelepített csa-
ládok, az 1947-48-ban a Felvidékről Pécsváradra és környékére 
telepített családok mellett most már a kommunista diktatúrák 
áldozataira is méltó módon emlékezünk.

Az idei megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Hargitai 
János országgyűlési képviselő, a műsorban közreműködtek: 
Kopa Marcell, valamint a zeneiskola növendékei és tanárai.

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy jelenlétével megtisz-
telte rendezvényünket.

(kép és szöveg: www.pecsvarad.hu)
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A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük
Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Sokszínű 
kultúránk méltó bemutatására ezen a napon képzőművészeti 
tárlattal, irodalmi és zenei műsorral készültünk, kedden a Fil-
harmónia Hangverseny sorozatban a Pécsi Szimfonietta zene-
kar adott koncertet, csütörtökön pedig a színházi előadás várja 
az érdeklődőket. 

A „Sándor gyűjtemény” megnyitóján Zádori János, Pécs-
várad Város polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy 
azért ezen a napon ünneplünk, mert Kölcsey – a kézirat ta-
núsága szerint – ezen a napon fejezte be a Himnusz szövegét 
szatmárcsekei házában. Kifejtette, hogy a kultúra fontos része 
életünknek és nagyon fontos az a kultúra, melyet utódainknak 
átadunk. Sándor Zoltán gyűjtő a megnyitóban elmondta, ho-
gyan vált a gazdag gyűjtemény tulajdonosává, a festmények, 
hogyan váltak szenvedélyévé. A műsorban Ottlakán Anna 
Zelina és Krebsz Nikolett, a Pécsváradi Zeneiskola növendé-

kei közreműködtek, felkészítőik Naszvadiné Podányi Eszter és 
Papp Gyuláné voltak.

A színházteremben tartott ünnepségen Dr. Kutnyánszky 
Csaba, a Zeneakadémia professzora, rektorhelyettes mondott 
ünnepi beszédet. Kiemelte Pécsvárad gazdag kulturális hagyo-
mányait, rendezvényeit, művészeti közösségeit, felhívta az érté-
kek megőrzésének fontosságára a figyelmet, legyen az települési 
avagy családi. A műsorban a Kodolányi János Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola tanulói  közül Schmidt Kata Wass Albert 
egyik prózáját mondta el, Ruppert Luca pedig népdalokat éne-
kelt. Felkészítő tanáraik Szabó Gyöngyi illetve Borisné Link Ibo-
lya voltak. Enyedi Levente, a Pécsi Szakképzési Centrum II. Béla 
Szakközépiskolájának tanulója Arany János balladáját szavalta, 
felkészítője dr. Fenyvesi Jánosné volt. A műsort népdalokkal, 
feldolgozásokkal, megzenésített versekkel zárta a Pécsváradi 
Női kamarakórus Kutnyánszky Csaba vezetésével.

Lemondott Gászné Bősz Bernadett
A 2014.október 12-i önkormányzati képviselő választáson született eredmények (lásd. táblázat) alapján mandátumot szerzett kép-
viselő-testületi tagok közül tavaly évvégén lemondott Gászné Bősz Bernadett. A törvény szerint „Ha az egyéni listáról megválasztott 
képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép”. A sorban következő Bayerné dr. Sipos Mónika 
nem vállalta, ezért februárban a képviselői esküt a szavazatok száma szerinti sorban  következő Kempfné Mayer Szilvia tette le.

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat
Zádori János Független jelölt  1 160 
Benkő László Független jelölt  1 072 
László Miklós Független jelölt  990 
Gászné Bősz Bernadett Független jelölt  910 
Dr. Hutvágner Rozália Független jelölt  847 
Tóth Györgyi Független jelölt  676 
Füri Ferenc Független jelölt  456 
Bayerné Andrics Aliz Mária JOBBIK  405 
Bayerné Sipos Mónika Független jelölt  360 
Kempfné Mayer Szilvia Független jelölt  339 
Kőszegi Nándor Független jelölt  188 
Nagyillés Máté szociáldemokraták  141 

A Pécsváradi Pályázati Csoport hírei:
Örömmel tudatjuk, hogy az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmé-
nyek a köznevelés eredményességéért című kiírásra benyújtott 
„VÁR a tudás a Zengőalján” című pályázatunk pozitív elbírálás-
ban részesült. A 23 128 117 Ft pályázati támogatásból a Fülep 
Lajos Művelődési Központtal együttműködve az óvodák és isko-
lák tanórán kívüli foglalkozásai, szakkörei és táborai valósulhat-
nak meg, több éven át. A projektben részt vesz a pécsváradi óvo-
da, a pécsváradi, zengővárkonyi és nagypalli általános iskola, az 
EGYMI, a II. Béla Középiskola és a Pécsváradi Vár múzeuma. A 
programok várhatóan nyáron indulhatnak el, a foglalkozások-
hoz eszközök is beszerzésre kerülnek majd.

Szintén nyert az EFOP-1.8.2-17 Az alapellátás és népegészség-
ügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése című 

felhívásra benyújtott pályázat. A 109 544 135 Ft pályázati forrás-
ból az egészségügyi ellátás fejlesztése, népegészségügyi szemlé-
letű áthangolása valósul meg, praxisközösség létrehozásával. Az 
orvosok közötti együttműködés mellett rendszeres ingyenesen 
igénybe vehető szűrővizsgálatok, tanácsadások, egészségmegőr-
ző programok és előadások is megvalósulnak. A program célja 
az egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztése és a lakosság 
egészségügyi helyzetének javítása.
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(folytatás a 1.oldalról)
80 éves a Pécsváradi Városi Fúvós „Tűzoltó” Fúvószenekar

A település eseményeinek állandó fellépői lettek, állami ün-
nepségeken, társadalmi temetéseken, helyi és megyei tűzoltó 
rendezvényeken szerepeltek, 1966-tól a Pécsváradi Leányvásár 
állandó szereplői. 1980-ban időskora miatt Szabados Antalt 
Apaceller József zenetanár váltotta az együttes élén.

Az utóbbi évtizedekben a repertoár átalakult, a korábbi in-
dulókat, pattogós katonazenét muzikálisabb dallamok váltották 
fel. A hazai fellépéseken kívül külföldi meghívásoknak is eleget 
tettek, többek között Pécsvárad testvértelepülésein. 1999-ben a 
többi helyi együttessel közös CD-t adtak ki. 

2015-ben Apaceller József a karnagyi pálcát átadta Wagner 
Józsefnek, aki újult erőfel fogott neki az együttes fiatalításának, 
létszámának növeléséhez.

A 80 éves jubileum megünneplésére tavaly november 26-án 
került sor a Fülep Lajos Művelődési Központban. Előbb Zádori 
János Pécsvárad Város polgármestere köszöntötte a jubiláló ze-
nekart, majd Kárpáti Árpád, az NMI Művelődési Intézet NKFT 
igazgatója a települési értékek és azok megőrzésének fontossá-
gára hívta fel a figyelmet, kiemelte a közösségek szerepét a helyi 
értékek feltárásban, gondozásában. 

A jó hangulatú koncert végén az egykori tagokkal kibővített 
zenekar közösen játszotta el a Tűzoltó indulót, majd a rendezvény 
megható percei voltak, amikor a 89 éves Gasteiger Ferenc tisztele-
tére – aki a műsort a zenekarban végig zenélte – újra eljátszották.

Pécsvárad Város Önkormányzata és a Fülep Lajos Művelődési 
Központ nevében egy százszeletes tortával köszöntük meg mun-
kájukat, melynek során a tagok szabadidőjüket áldozva, ünnep-
napokon, hétvégeken színesítik zenékükkel a programokat.

Bognár Gyöngyvér

1% 
Ismét itt az adóbevallások és vele az adófelajánlások ideje.

Május 22-ig van lehetőség a magánszemélyeknek arra, hogy 
SZJA-juk 1+1 %-át felajánlják civil szervezeteknek illetve egy-
házaknak.

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

CSALÁD ÉS KÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY 
Adószám: 18312801-1-02 

FIATALOK A RÉSZVÉTELÉRT EGYESÜLET 
(PÉCSVÁRADI IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT) 

Adószám: 18332933-1-02
FREUNDESKREIS VON PÉCSVÁRAD /PÉCSVÁRADI 

NÉMETEK BARÁTI KÖRE/ 
Adószám: 19031594-1-02    

NYUGDÍJASOK KÖRZETI EGYESÜLETE - PÉCSVÁRAD 
Adószám: 18317899-1-02  

PÉCSVÁRADÉRT ALAPÍTVÁNY  
Adószám: 19035615-2-02   

PÉCSVÁRAD KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY 
Adószám: 18301753-1-02   

PÉCSVÁRADI NAPKÖZIOTTHONOS 
ÓVODÁK ALAPÍTVÁNY 
Adószám: 18314456-1-02    

PÉCSVÁRADI SPARTACUS SPORTKÖR 
Adószám: 19941091-1-02   

PÉCSVÁRADI VÁRBARÁTI KÖR 
Adószám: 19029902-1-02 

TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS AZ ISKOLAI  
NYELVOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 

Adószám: 19035550-1-02    

ZENGŐVÁRKONYI HAGYOMÁNYŐRZŐ 
MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 

Adószám: 18301629-1-02
ZENGŐVIDÉK HATÁRON TÚLI MAGYAROK EGYESÜLETE 

adószám: 18515585-1-02
ZÖLD ZENGŐ – EGY ÉLEHTŐ ÉLETÉRT EGYESÜLET 

Adószám:18206342-1-02

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 %-ról?
Az 1+1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2017-es 
személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a be-
vallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.
A rendelkezést 2018. május 22-éig benyújthatja: 
•	 a személyi jövedelemadó-bevallás részeként (elektroni-

kus úton, vagy postai úton, illetve a NAV ügyfélszolgála-
tain személyesen), 

•	 az e-szja felületen az online kitöltő program segítségével 
(elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a NAV ügyfél-
szolgálatain személyesen)

•	 a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (elektronikus úton, 
vagy postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain szemé-
lyesen eljárva, lezárt borítékban). A nyomtatvány a NAV 
honlapjáról letölthető.

•	 a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező 
nyilatkozati lapként (postai úton, vagy a személyesen a 
NAV ügyfélszolgálatain)

2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azon-
ban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatója 
továbbra is összegyűjtheti az Ön 1+1 %-os nyilatkozatát. 
Amennyiben munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 
%-áról, akkor azt részére legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt 
borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borí-
tékon a leragasztás helyén, továbbá a kísérőjegyzéken rajta 
legyen az aláírása!) 
Fontos, hogy a 2018. május 22-ei határidő jogvesztő. Ez azt 
jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett szemé-
lyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen 
és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.   
(forrás: www. nav.gov.hu)
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A Kodolányi János Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és AMI hírei

Januárban folytatódott a DADA-program a 4. a osz-
tály számára.

Január 20-án nyolcadikosaink megírták a központi 
felvételit, jelenleg pedig zajlanak a szóbeli felvételik, mi-
után a középiskolába való jelentkezések lezárultak. Sok 
sikert kívánunk, bízunk benne, hogy minden tanulónk 
abban az intézményben folytathatja a tanulmányait, ame-
lyiket választotta!  

Január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeltük az 
iskolában, és a városi műsorban is részt vett pár tanuló-
ink: Ottlakán Anna Zelina a Zeneiskola növendékeként 
szerepelt, Schmidt Kata Wass Albert egyik prózáját 
mondta el, Ruppert Luca pedig népdalokat énekelt. Fel-
készítő tanáraik Szabó Gyöngyi illetve Borisné Link 
Ibolya voltak.

Január 23-án a hangversenybérlettel rendelkező tanu-
lók részt vettek a „Miért szimfonikus?” című előadáson a 
Művelődési Házban.

Január 26-án tartottuk az iskola sakkversenyt. Az alsó 
tagozaton a következő eredmények születettek: 

1. Czirok Márton 
2. Mezey Máté  (Zengővárkony)
3. Fehér  Szabolcs
Felső tagozat: 
1. Fehér Boglárka
2. Pongrácz Áron
3. Peck Domokos 
A versenyhez a díjakat a Pécsváradi Spartacus Sport-

kör, az Aranycipó Kft. pedig a finom pogácsát biztosítot-
ta. Köszönjük szépen a támogatást! 

A mecseknádasdi Megyei Sakk Diákolimpia  döntő-
ben (február 3-án) Bayer Bence (1.b) 10. helyen, 
Hudvágner Márton (5.b) 5. helyen, Czirok Márton (4.b) 
9. helyen, Bayer Botond (3.b)  13. helyen, Ignácz Dániel 
(3.a) 16. helyen, Fehér Szabolcs (3.a) 17. helyen, Mezey 
Máté (Zengővárkony) a 19. helyen végzett. Peck Domo-
kos (7.b) a 3. helyet szerezte meg. Egyetlen lányként Fe-
hér Boglárka (6.a) a 3. helyet szerezte meg. 

Ugyanezen a versenyen a csapatok között, bár egy fő 
hiányzott a miénkből, és így minden mérkőzés 0-1-ről 
indult, a felsős csapat a 3. helyen végzett. 

Február 2-án zajlott a felső tagozatosok farsangi mu-
latsága. Több osztály is csoportos jelmezekkel, illetve vi-
dám jelenetekkel, tánccal készült, néhány pedagógus kol-
légánk is csatlakozott a jelmezesek produkciójához. A 
nyolcadikos osztályok büfékínálatában szerepelt min-
denféle finomság!

Február 6-án került megrendezésre iskolánkban a 
tankerületi német szavalóverseny. Idén 60 tanuló vett 
részt Pécsváradról és a vidéki tagiskolákból ezen a meg-
mérettetésen. 

Német szavalóverseny pécsváradi eredményei:
1. évfolyam

II. Várszegi Liliána  1. b
III. Rejtő Robin 1. b

2. évfolyam
I. Csibi Botond  2. b
II. Brandt Olivér  2. b
II. Lauer Júlia  2. b

3. évfolyam
I. Bayer Botond  3. b
II. Váradi Levente, Kánya Zsombor  3. b

4. évfolyam
I. Csibi Benett  4. b
II. Kopa Dorottya  4. b, Ottlakán Zelina  4. c
III. Brand Ákos  4. b

Köszönjük szépen a gyerekek szép szereplését, a lebo-
nyolításban és felkészítésben segédkező tanítók, tanárok, 
valamint a zsűri munkáját!
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A verseny megyei fordulóját február 24-én, szomba-
ton, Bólyban rendezték. Iskolánkat az alsó tagozatról 
Csibi Botond, Várszegi Liliána, Brandt Olivér, Bayer 
Botond, Csibi Benett és Kopa Dorottya képviselték.   

Az 1-2. osztályosok korcsoportjában Brandt Olivér I. 
helyezettként, a 3-4. osztályosok korcsoportjában Csibi 
Benett III. helyezettként jutott tovább a májusban, Bu-
dapesten megrendezésre kerülő országos döntőbe. Gra-
tulálunk!

Február 9-én a NYELVÉSZ anyanyelvi verseny helyi for-
dulója zajlott le, eredményeiről később tudunk tájékoz-
tatást adni.

Szintén február 9-én tartotta az alsó tagozat a farsangi 
bálját. Az elsősök vidám versei, majd a közös éneklés 
után sok ötletes jelmezt láthattunk felvonulni, néhány 
osztály közös beöltözéssel is megörvendeztette a résztve-
vőket, majd ezután igazi báli hangulat kerekedett! 

A tagozat bevétele a tombolából és a belépti díjakból 
osztályonként 17.000 Ft-tal gyarapította az osztálykasz-
szákat. Köszönjük a szülői felajánlásokat a tombolához 
és a hozzájárulást az est sikeréhez, valamint az aktív rész-
vételt szülőknek, kollégáknak és gyerekeknek egyaránt! 

Február 13-án vendégünk volt Holden Rose (Kovács 
Attila), a nagy sikerű Howard Matheu- sorozat szerzője. 
A Sulikönyvtárban a negyedikeseknek beszélt az olvasás 
fontosságáról, hasznáról, meg is dolgoztatta őket nyere-
ményekért. A nyolcadikosoknak pedig az önkifejezésről, 
írásról, könyvkiadásról beszélt, sok humorral. Délután a 
felnőtteket vártuk egy közös beszélgetésre, az olvasóvá 
nevelésről, az oktatás-olvasás kapcsolatáról, a mai ma-
gyar írói létről. Érdekes témákat veséztünk ki és köszön-
jük azoknak a szülőknek, pedagógus - és könyvtáros kol-
légáknak, akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel! 

Február 14-én Bálint –napon tartjuk a Nemzetközi 
Könyvajándék Napot. Most már 3. alkalommal 
szerveztük meg ezt a programot a Sulikönyvtárban. 
Idén 24 db új könyvet kapott az iskolai könyvtár 
ajándékba. Mivel a könyvtár semmilyen központi 
anyagi támogatásban nem részesül, elég nehezen tudjuk 
megoldani az állomány fejlesztését, bővítését, pedig 
igény lenne rá, hiszen a gyerekek szeretnek olvasni. 
Minden lehetőséget megragadunk tehát, és ez a program 
egy jó lehetőség. Érkeztek kedvelt sorozatok darabjai, 
és idén érdekes módon sokkal több ismeretterjesztő 
könyvet kaptunk. Minden adományozó könyvjelzőt és 
apró ajándékot kapott, illetve a könyvbe bekerül egy 
adománycímke az ajándékozó nevével. 

Február 16-án zajlott iskolánkban a Zrínyi Ilona Mate-
matika Verseny iskolai fordulója minden évfolyamon, 
kivéve az elsősösöket. A megyei eredményhirdetésre vé-
gül ketten érdemeltek ki meghívást: Hudvágner Márton 
5. b és Kiss Fülöp 6. b osztályos tanulóink.  

Február 17-én tartotta iskolánk a 20. Szülők- Nevelők 
Bálját a Művelődési Házban. Köszönjük a szülői hoz-
zájárulásokat, illetve a tombolatárgy felajánlásokat! A 
bevételt az SZMK és az iskola közös döntése alapján az 
iskola belső tereinek dekorálására, színesebbé tételére, 
illetve alapanyagok, eszközök vásárlására fordítjuk a rajz 
szakkörök számára. 

Tovább folynak a sportversenyek is, a focisták téli terem-
tornákon vesznek részt, úszóink pedig a pécsi Városi és 
Baranya megyei diákolimpiai döntőjében remekeltek: 

IV. Korcsoport leány első helyezett: 
Hauck Réka, Beck Zsuzsi, Szabó Kamilla, Molnár 

Fanni
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4×50m gyors váltóban.
III. korcsoport fiú, leány 4×50m gyors váltóban, 3. he-

lyezés
Fiúk: Emeneth Péter, Papp András, Koska Levente, 

Antal Zalán
Leány: Schneider Dóra, Tóka Gréta, Tóth Emese, Jó-

zsa Anna 

Február 28-án a leendő elsősök szülei találkozhattak 
gyermekeik majdani osztálytanítóival. 

Március 2-án az utolsó hangverseny került megrende-
zésre a bérletesek számára a Művelődési Házban.

Március 6-án a Szondi Matematikaverseny helyi fordu-
lója zajlott le iskolánkban. Eredményekről később szá-
molunk be.

Március 10-én osztályéneklési versenyt tartottunk a fel-
ső tagozaton. Eredményeket a következő számban köz-
lünk. 

Március 12-én Kodolányi Napot tartottunk, mely egy-
ben a „Nyitott Kapuk Napja” is iskolánkban: az érdeklődő 
szülők nyílt órákon vehettek részt a délelőtt és a délután 
folyamán is, bepillantást nyerve iskolánk mindennapjaiba.

Március 26-án a Muskát Matematika Verseny, ill. a 
Brodarics Anyanyelvi Verseny jelent megmérettetést 
tanulóink számára- esetleges eredményekről később tu-
dunk beszámolni.

A tavaszi szünet idén picit hosszabb lesz: a szünet előt-
ti utolsó tanítási nap március 28. szerda, az első tanítási 
nap április 9. hétfő lesz. A szünetre minden diákunknak, 
kollégánknak jó pihenést kívánunk!    

A jubileumi, 20. Szülők –Nevelők Bálját támogatta: 

AD-Art kézműves ékszerek, Andrics Alíz, Auth Csabáné – 
Zafír Nails, Bagoly Csárda Mecseknádasd, Balogh Szabina, 
Beauty Kozmetika, Biszakné Gyönki Viktória, Blazsekovics 
Anita, Borostyán Virágüzlet, Brandt Ferenc, Deér Amál, 
DOMANI KFT., Euro Shop Pécsvárad, Élményvár 
Pécsvárad , Fülep Lajos Művelődési Központ, Fűri Ferenc, 
Gazdabolt Pécsvárad, GAZEK, Gungl László, Haklik Ani-
Anauel Virág, Hofecker Borbála, Kanta-Györkő- család, 
Karsa Tibor, Kelet-Mecsek Mezőgazdasági Kft., KÓC-OL-
LÓ, Kresz András, Kresz-Getta Lívia, Martonfa Község Ön-
kormányzat, Mártusz Fodrászat, Mecsek Tea, Mecsekerdő 
Zrt, Mentolai Jánosné és Mentolai Szilvia, MINI-ZOO 
Komló (Faragó Endre), Mix Vegyeskereskedés, Mühl Já-
nosné, Nagypalli Kézműves Műhely, Néko Fitt, NOVRO, 
OTP Pécsváradi Fiók, Parcsami- család, Pécsváradi Agrover 
Kft., Pécsváradi Borbaráti Egyesület, Pécsváradi Spartacus 
Sportkör, Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvo-
da és Bölcsőde, Pizzéria Per Tutti, Pluto Állateledel Bolt, 
Podolszkiné Balázs Anita, RONITA TETŐ, RU-ART BT., 
Ruppert Gábor és családja, Séva Divat, STIM-ékszer- Sza-
bóné Tóka Ivett,  Szabó Orsolya, SzappAnna, Szent István 
Patika, T-COMP – Szabó Endre, Tojzán Méhészet, Tourin-
form Pécsvárad, Vidács és Társa Kft., Wald Éva, Wekler Fe-
renc, Dr. Wilheim Andrea, W-PAPÍR, ZÁDÉ KFT., Zengő 
Borház Kft. , Zengő Cukrászda, Zöld Zengő Egyesület 

Köszönjük  szépen! 
Bősz Patrícia, Fáth Hedvig

A zeneiskola 
hírei

A Kodolányi János Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola és AMI zeneis-
kolai növendékei több versenyen is 
jeleskedtek:

A IX. Országos Jeney Zoltán Fu-
volaverseny területi válogatóján Kai-
ser Dorka növendékünk a 6. legjobb 
pontszámmal végzett. Tanára Szabó-
Beck Angéla. 

Zongorán közreműködött Timkó 
János Pál tanár úr.

Gratulálunk!

PVH_2018-01_Marcius.indd   6 2018.03.04.   20:51:29



XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM  2018. MÁrcIuS 7

Bemutatjuk a Zeneiskola új vezetőjét

Vida Lóránt - harsonaművész, tanár
1967-ben született, Mohácson. Je-

lenleg az Oktatási Hivatal alkalma-
zásában intézményfejlesztési mentor 
és 2018. március 1-jéltől a Kodolányi 
János Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 
zeneiskolai intézményegysége peda-
gógusa és vezetője.

Általános és középiskolai tanul-
mányait Majson, valamint Mohácson 
végezte. Tíz évesen a mohácsi zeneis-
kolában Dobos Józsefnél kezdett har-
sonázni tanulni. A harsonaművész-ta-
nári oklevelét a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneakadémián Steiner Ferenc növen-
dékeként 1991-ben szerezte. 1989-ben 
a Zeneakadémia Rézfúvós Kvintett-
jével a Barcsi Nemzetközi Rézfúvós-
versenyen II. díjat szerzett. 1989-1991 
között tagja volt a Magyar Állami Ope-
raház Zenekarának. 1991-1996 között 
a Pécsi Szimfonikus Zenekar zenekari 
művésze volt. 1995/96-os évadban a 

Pécsi Szimfonikus Zenekar Legjobb 
Művésze zenekari kitüntetést kapta. 

1991-2007 között tanársegéd volt a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
Pécsi Tanárképző Főiskoláján és utód-
intézményében.

1991-2014 között a Pécsi Művészeti 
Szakközépiskola harsona és kamaraze-
ne tanára, tanszakvezetője és igazgató-
helyettese volt.

1996-2014 között minden évben 
zenei tábort szervezett a zenei pályára 
készülő diákok pályaválasztásának és 
tehetséggondozásának támogatására.

Egykori növendékei közül többen 
neves tanárrá, sikeres előadóművésszé 
váltak.

Alapító tagja a Symphonyc Brass 
Quin tettnek és a Pécsi Harsona együt-
tes nek. Mindkét együttes számára több 
zenei átiratot, feldolgozást készített.

2007-2011 között kollégáival együtt-
működve a Pécsi Művészeti Szakkö-
zépiskola Symphonic Bandje részvéte-
lével négy éves zenei alkotóprogramot 
valósított meg a Pécs 2010 Európa Kul-
turális Fővárosa keretében Essen-Pécs 
Wind Music Project címmel.

Tanári pályafutása során folyamato-
san részt vett a hazai művészetoktatás 
fejlesztésében.

2009-ben a Bölcsek Tanácsa Alapít-
vány a magyar oktatás helyzetének át-
tekintésére szolgáló tanulmánykötetet 
adott ki: Szárny és teher címmel. Részt 
vett a kötet művészetoktatás területére 
vonatkozó háttéranyagának elkészíté-
sében.

2013-ban Bonis - Bona A Nemzet 
Tehetségeiért díjjal tüntették ki.

2014-ben Mesterpedagógus minő-
sítést szerzett.

2015-ben a Pécsi Rotary Clubbal 
való éveken át tartó együttműködésé-
ért Pécsi Rotaryért díjban részesült. 

2017-től tagja a Pécsi Harsona 
Együttesnek. Az együttessel rendsze-
resen szerepel komolyzenei koncer-
teken és részt vesz zeneoktatási, vala-
mint közművelődési eseményeken.

„2018. március 1-jétől a Kodolányi 
János Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
komplex intézményében egy nagyon 
fontos területen kapcsolódhatok be 
a pedagógiai munkába, a zeneiskolai 
intézményegységben. A pécsváradi 
zenei életről bennem kialakult kép 
alapján úgy vélem, hogy itt nagyon 
fontos szempont, hogy a város, a ben-
ne működő intézmények, közösségek 
ne csak egy vonzó, otthonos környe-
zetet biztosítsanak, hanem aktivitá-
sukkal a mindennapok során hozzá-
járuljanak a gazdag hagyományokkal 
rendelkező kultúra ápolásához és 
átadásához. Ebben az atmoszférában 
fontos szerepe van a hagyományok 
ápolásának és átadásának, a gyerme-
kek tanításának, nevelésének a zenei 
és más fontos területeken egyaránt. 

A megismert környezet, a pályázati 
folyamat során tapasztalt fogadtatás, 
a munkához rendelkezésre álló felté-
telek erős inspirációt jelentenek szá-
momra a munka megkezdéséhez. A 
kollégákkal és a gyerekekkel napról-
napra egyre szélesebb körben ismer-
kedem. Bízom abban, hogy munkám-
mal eredményesen hozzájárulhatok a 
zeneiskola oktatásának fejlődéséhez, 
valamint Pécsvárad város és térsége 
kulturális életének gazdagításához.”

A Baranya Megyei Klarinétos és Sza-
xofonos Növendékek Találkozóján 
három növendékünk vett részt. Ka-
iser Donát bronz minősítést kapott, 
Ruppert Luca ezüst minősítést szer-
zett. Tanáruk Tóth Gabriella. 

Váradi Panna arany minősítés-
ben részesült. Tanára Molnár Viktó-
ria. Zongorán közreműködött Papp 
Gyuláné, Anikó néni.    Gratulálunk!
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Állami támogatás az óvodának

2018. február 21-én második alkalommal kapott kiegészítő ál-
lami támogatást a Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi 
Óvoda és Bölcsőde. Idén az intézmény 7 millió Ft kiegészítő 
működési támogatásban és a Pécsváradi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat további 1,4 millió intézményfenntartói kiegé-
szítő támogatásban részesült. Összesen 8,4 millió Ft támogatást 
kaptunk. A támogatásokat Soltész Miklós, az EMMI egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitká-

ra, Ritter Imre, az Országgyűlés német nemzetiségi szószólója és 
Fuzik János, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnö-
ke adta át a Parlament Vadásztermében. Az ünnepélyes átadón 
jelen volt Baumann Mihály, a Pécsváradi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, mint az intézmény fenntartója, valamint 
Weintrautné Benács Zsuzsanna az óvoda vezetője. Az eseményt 
még különlegesebbé tette, hogy nemzetiségi viseletbe öltözött 
gyermekek is részt vehettek az eseményen. Óvodánkat Lévai Ka-
tinka képviselte.

Ezt a támogatást Ritter Imre nemzetiségi szószóló aktív mun-
kájának köszönhetjük, így immár másodszor kapott Pécsvárad 
ilyen kiegészítő támogatást. Az összeget a Gesztenyés úti óvoda 
fűtéskorszerűsítésére fordítjuk. A 25 éves kazánok műszaki álla-
pota, a HMV-ellátás bizonytalansága miatt a kazánház korszerű-
sítése elengedhetetlen. Ugyancsak halaszthatatlan a konyha szel-
lőzésének módosítása, mert a levegő utánpótlás az ablaknyíláson 
keresztül télen rendkívül kellemetlen huzatérzetet okoz. A fenn-
tartó önkormányzat nem rendelkezik olyan tőkével és bevétellel, 
hogy önmaga ezeket a feladatokat megvalósítsa, ezért lényeges 
számunkra ez az állami támogatás.

Weintrautné Benács Zsuzzanna
óvodavezető

A Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde hírei
Balázsáldás
Szent Balázs napja február 3-án van, ezért február első hetében 
ellátogatott Antal Géza apát úr mindkét óvoda csoportjaiba és a 
katolikus hitoktatást igénylő szülők gyermekeit megáldotta 
gyertyával „torokbetegség és minden más baj „ ellen.

Mackó- projekthét
A népi jóslat szerint február 2-án, hosszú téli álmából felébred a 
medve és kimerészkedik barlangjából. Ha napos az idő, meglát-
hatja árnyékát, megijed és még 40 napig visszabújik, ami azt je-
lenti, hogy még messze van a tél vége. Ha viszont hideg van, a 
medve kint marad, mert hamarosan itt a tavasz. Óvodánkban 
minden évben február első hetében tartjuk mackó projekthetün-
ket. Ilyenkor valamennyi tevékenységünkbe belecsempésszük a 
medvéket. A gyerekek otthonról hozott mackóiból az óvó nénik 
kiállítást rendeztek be az aulába, amit így minden nap megcso-
dálhattak a gyerekek és a szülők.  A nagycsoportosok maciszép-
ségversenyt rendeztek a tornateremben legszebb és legkülönle-
gesebb kategóriában, amikre a picik és nagyok egyaránt 
szavazhattak. Együtt készítettünk mézes maciteát, mesefilmet 
néztünk, utánoztuk a medvék mozgását, medvevadásztunk, bá-
boztunk, kirakóztunk, s a vizuális tevékenységek során, a kor-
osztályoknak megfelelően, különböző macis alkotásokat készí-
tettünk, amiket csoportonként a faliújságon lehetett 
megtekinteni. Meglestük az időjárást, s megállapítottuk, hogy a 
borongós időben biztos nem látta meg a medve az árnyékát. 

Farsang
Jó hangulat, bolondozás, szórakozás, tánc, tréfás vetélkedések 
jellemezte a Farsangi mulatságot a Pécsváradi Szivárvány Német 

Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde minden csoportjában, melyet 
február 9.-én (pénteken) délelőtt tartottuk minden csoportban.  
A gyerekek megismerhették a magyar népi farsang szokásait és 
hagyományait. A konyhás nénik farsangi fánkot sütöttek nekünk 
ebédre. Feldíszítettük a csoportszobákat, farsangi dalokat énekel-
tünk, táncoltunk, zenét hallgattunk. Február 9-én délelőtt pedig 
elbúcsúztattuk a telet. A gyerekek különböző jelmezbe öltöztek 
be az óvó nénikkel és a dadus nénikkel együtt. A kicsik bemutat-
hatták öltözéküket, táncoltunk lufival, csokievő és különböző 
ügyességi versenyt rendeztünk. Minden kis ovis nagyon jól érez-
te magát. Maradandó élmény volt ez számukra, amiről utána még 
napokig beszélgettek az óvodában. Farsang utáni héten pedig 
Figura Ede előadóművész műsorát nézhették meg a gyerekek.

Réfi Csilla
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A PÉCSVÁRADI EGYMI HÍREI
Szereplések
A színjátszó szakkörös tanulóink három felkérésnek tettek eleget 
az adventi időszakban. A 10-11-12. évfolyam készségfejlesztős 
tanulói új műsorral és tánckoreográfiával, vidám verses- zenés 
karácsonyi produkcióval kedveskedtek a Pécsváradi Gondozói 
Központ, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a Baranya Megyei 
ÉFOÉSZ tagjainak. Neveltjeink nagyon hálásak a közönség szere-
tetéért, akik mindig vastapssal jutalmazzák a fellépéseinket. Felké-
szítő pedagógusok: Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zoltánné. 

December 22-én nyugdíjas dolgozóinkkal együtt búcsúztat-
tuk az óévet. Újraélesztjük a hagyományt, hogy minden kará-
csonykor együtt nosztalgiázzunk, emlékezzünk a közösen vég-
zett munkáról, iskolai élményeinkről.

Januárban rendhagyó módon ünnepeltük a „Magyar Kultúra 
Napját”. A „Tamás Éva Játéktára” január 18-án színvonalas gye-
rekműsorral varázsolta el diákjainkat. Vendégeink is- a Szivár-
vány Nemzetiségi Óvoda és a Kodolányi János Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola és AMI tanulói és pedagógusai-, nagyon jól 
érezték magukat intézményünkben. Magyar szerzők műveit ad-
ták elő tanulóink, majd gyermek s felnőtt, ép és sérült, fergetege-
set bulizott együtt a művésznő és társulata interaktív előadásán. 
Szervező pedagógusok: Kásáné Nagy Ágnes és Bayer Zoltánné. 

A program megvalósulását cégek, vállalkozások és magán-
személyek támogatásának köszönhetjük; adományaik fedezték 
az előadás költségét. Nagylelkű szponzoraink: Zádori János vál-
lalkozó, Dr. Pallos József Péter ügyvezető igazgató, Bogos Csaba 
és Kresz Erika vállalkozók, ügyvezető igazgatók, az Aranycipó 
KFT, STIHL Szakkereskedés, ZÁDÉ KFT, Száraz Zoltánné bolt-
vezető, Borostyán -, Anauel-, Link virágüzletek, Zengő cukrász-
da, MIX vegyeskereskedés és a Schenk zöldség- gyümölcs kis-
kereskedés. 

Pályázati eredmények
„Mivel védhetem meg a Földet?”címmel írt ki pályázatot a Ba-
ranya Megyei Önkormányzat a fenntartható Baranyáért, ame-
lyen Komjáti Adél, Szávics Szilárd és Kis- Hegedűs Zsolt ért el 
rajzaikkal dobogós helyezést. Alkotásaikat kiállították s gazdag 
tárgyjutalomban részesültek. Felkészítő pedagógusok: Kásáné 
Nagy Ágnes és Bayer Zoltánné. 

Esszépályázaton vett részt a készségfejlesztő 10-12. csoport. 
Felkészítő pedagógus Bayer Zoltánné. A „Biztonságos Internet 

Nap- 2018.” alkalmából „Gondolatmorzsák, vélemények” cím-
mel írták le gondolataikat a csoport tagjai, akik munkájuk elis-
meréseként különdíjban részesültek. A pályázatkiíró Nemzetkö-
zi Gyermekmentő Szolgálat jutalmul tavasszal intézményünkbe 
látogat és játékos foglalkozást tart gyermekeinknek a témában. 

Szalagavató- Farsang
Február 22-én délelőtt tartottuk szalagavató ünnepélyünket. Az 
ünnephez méltó módon, meghitten emlékeztünk. Nagyon izgal-
mas volt az együtt töltött idő, jó volt nosztalgiázni! Végzőseink 
szorgalmas munkájukkal és kimagasló versenyeredményekkel 
öregbítették intézményünk hírnevét. Kilencen fognak a tanév 
végén vizsgázni, amelyhez sok sikert kívánunk! 

E nap délutánján vigadtunk is, zenés-táncos produkciókkal, 
vidám jelmezekben űztük a telet. A DÖK szervezésében - Békés 
Annamária gyógypedagógus mentorálásával-, idén is nagyon jó 
volt a hangulat. Dr. Dénes Dóra és Bertók- Csenterics Andrea 
ötödikes osztálya – a Kodolányi János Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola és AMI-ből - volt a vendégünk; táncos produkci-
óval kedveskedtek nekünk ők is. Tombola, zsákbamacska, tánc, 
vidám mókázás, bulizás volt estig! 

Bayer Zoltánné
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Győrfi Bálint a Baranyai  
Egyházmegye élén

Győrfi Bálint zengővárkonyi lelkészt választották meg a Ba-
ranyai Református Egyházmegye új esperesévé, miután 
elődje, Kovács János nyugdíjba vonult. Az ünnepélyes beik-
tató istentiszteletre 2017. november 10-én, a Pécs Belvárosi 
Református Templomban került sor. Bogárdi Szabó István 

püspök, a zsinat lelkészi elnöke hirdetett igét, majd iktatta 
be az új esperest, akit eskütétele után az egyházmegye lelké-
szei, köztük Bóka András nyugalmazott esperes is áldással 
köszöntöttek. Győrfi Bálint János evangéliuma 20. fejezeté-
ből a „békesség néktek” gondolatát emelte ki székfoglalójá-
ban, a református.hu-nak elmondta: „Egyik legfontosabb 
feladatom, hogy támogassam a szórványgyülekezetek helyze-
tének megoldását. Számos baranyai falu elnéptelenedett, így 
velük együtt a gyülekezetek is. Újra kell gondolnunk a gyüle-
kezeti struktúrákat, hogy egyetlen református se maradjon 
lelkipásztor nélkül. A feladat másik része is nagy kihívás, hi-
szen a – többségében – családos lelkészeknek megfelelő körül-
ményeket kell biztosítanunk a szolgálathoz.”

A beiktatáson sokan részt vettek a Zengővárkony-Nagy-
palli Református Társegyházközség gyülekezeteinek tagjai 
közül is, esperesnek választott lelkészét a zengővárkonyi 
református kórus énekkel köszöntötte. 

Kutas Éva

Angyalvárás és télűzés a Gondozási Központban
A december nálunk is a várakozás, az adventi készülődés jegyé-
ben telt. A mindennapi kiscsoportos foglalkozásokon fokozato-
san hangolódtunk a szeretet ünnepére. A hagyományos, minden-
ki által jól ismert karácsonyi énekeket rendszeresen énekeltük, 
emellett nagy hangsúlyt helyeztünk a hagyományok ápolására is. 
Közös adventi koszorúnkon minden héten meggyújtottuk a hit, 
remény, szeretet és béke lángját. Antal Géza apát úr és Patacsiné 
Éva néni közös imával sokat segítettek a lelki felkészülésben. Fo-
lyamatosan díszítettük, öltöztettük ünnepi díszbe Otthonunkat.

Lakóinkkal közösen feldíszítettük karácsonyfánkat a város 
által szervezett ünnepségen, advent első vasárnapján. A fára kü-
lönleges, saját készítésű díszeket akasztottunk, melyet lelkesen 
alkottak időseink.

December 5 – én megérkezett hozzánk is a Mikulás, vidám-
ságot, jókedvet csalt az idősek arcára. Közös éneklésre invitált 
bennünket, amit kedves kis csomaggal jutalmazott. 

December 12-én a jövő évi jó termés reményében elültettük 
Luca-búzánkat, melyet karácsonyig szorgalmasan locsoltunk, és 
gyönyörűen ki is hajtott. 

A karácsony egyik jelképét, a mézeskalácsot is megsütöttük. 
Nagy örömünkre sokan részt vettek a sütésben – díszítésben.

Régi hagyomány nálunk, hogy advent időszakában a pécsvá-
radi EGYMI és az általános iskola 4. osztályos tanulói, valamint 
a Gesztenyés utcai óvoda nagycsoportosai betlehemes műsorral 
lepik meg az időseket. Az ajándékba hozott óriási gyümölcsko-
sárból és aprósüteményből többször is jutott az időseknek. Ven-
déglátással, apró ajándékkal köszöntük meg nekik, hogy meglá-
togattak bennünket. (gondkp2)

Idén nagy örömünkre szolgált a zeneiskolások látogatása. A 
sok apró növendék hangszeres játéka elkápráztatott bennünket. 
A műsor végén szívesen vettünk részt a közös éneklésben. 

December 31 – én pezsgővel koccintottunk az Új Évet ébren 
váró lakókkal. 

A nyugalmasabb adventi időszak után a január, február már 
„zajosabban” telt. A karácsonyi dekorációk lekerülése után el-
kezdtük farsangi díszekbe öltöztetni az intézményt. Lakóink és 
az idősek klubjának bejárói lelkesen dolgoztak minden nap.  

(Gondkp1) Február 13-án megtartottuk hagyományos télűző 
farsangi mulatságunkat, melyet már mindenki nagyon várt. Vi-
dám műsort adtak a pécsváradi EGYMI tanulói. A társalgóba 
varázsoltuk Aprajafalvát, lakóink törpök lettek, a mi pedig Túró 
Rudi jelmezbe bújva csaltunk mosolyt az idősek arcára.  A tom-
bolasorsolás ismét nagy sikert aratott, hiszen mindenki nyert 
egy-egy finomságot. A délelőtt jó hangulatban, vidáman telt. 
Este házi készítésű fánkot vacsoráztak.

Az elkövetkező hetekben a húsvéti ünnepekre készülünk, va-
lamint, ha az idő engedi a Dombay-tóra kirándulunk. Májusban 
megtartjuk hagyományos majálisunkat is.

Továbbra is nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt és 
látogatót intézményünkben. 

Schiszlerné Rita, mentálhigiénés munkatárs
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Bárányhimlőről
A bárányhimlő kiütésekkel, viszketéssel, lázzal járó és akár 2-3 
hétig eltartó fertőző betegség. A betegség a lappangási időben, 
cseppfertőzéssel terjed. A gyermekek többsége az óvodás kor 
végéig átesik a fertőzésen, ahogy ezt az idei tanévben ezt a pécs-
váradi és erdősmecskei óvodások szülei is megtapasztalhatták.

A betegség hőemelkedéssel, torokfájással, gyengeséggel, ét-
vágytalansággal kezdődik. Ezután jelennek meg a kiütések test 
szerte és a hajas fejbőrön. A kiütések nagyon viszketnek, figyelni 
kell arra, hogy ne kaparja el a gyermek. A viszketések enyhítésére 
mentolos hintőport vagy Virasoothe gélt-sprayt javaslunk. Közös-
ségbe legalább 10 napig nem mehetnek a gyermekek. Ha átesett 
a gyermek a fertőzésen, egy életre védettséget ad a betegség ellen.

Bárányhimlő ellen létezik már védőoltás, ami az évtizedes meg-
figyelések alapján, védelmet biztosít a fertőzés súlyos formája el-
len. A két adagból álló oltás 9 hónapos kortól adható, minimum 
6 hetes különbséggel. Az oltóanyagot receptre kell felíratni és pa-
tikában kiváltani. Két fajta oltóanyag van forgalomban. A Varilix, 
aminek 11.000 Ft körül van az ára, és a Varivax, ami szintén ilyen 
árban van.

A tervek között szerepel, hogy a bárányhimlő elleni védő-
oltást beemelnék a kötelező oltások közé. A 15 és 18 hónapos 
oltással együtt kapnák a picik. 15 hónaposan kanyaró-mumpsz-
rózsahimlő ellen, 18 hónaposan torokgyík-szamárköhögés-
tetanusz ellen kapnak most oltást a gyermekek. Egyenlőre még 
nem tudjuk, hogy mikor vezetik ezt be. Az érintett gyermekek 
szüleit megfelelő időben  tájékoztatjuk.

Schnell Aranka, védőnő

Adományokról
A körzeteinkben sok anyukától kapunk kinőtt gyermek és fel-
nőtt ruhákat, megunt játékokat, mesekönyveket. Kaptunk már 
nagyon szép és jó állapotban lévő babakocsikat is. Általában 
átnézzük a kapott dolgokat és célzottan osztjuk ki. Sok ruhát, 
játékot rakunk ki a várónkba is, ahonnan bárki válogathat.

Kérésünk az adományozókhoz: csak ép, még használható ru-
hákat és játékokat hozzanak!

Kérjük azokat, aki válogatnak a holmik közül: csak azt vigyék 
el és annyit, amire és amennyire valóban szükségük van!

Köszönjük!
Schnell Aranka, védőnő

Pécsvárad körzetei
Pécsvárad és a környező települései 3 kör-
zetre tagolódnak! Mindhárom körzet ve-
gyes, a terület mellett iskoláink, óvodáink 
is vannak. A gondozott családok száma 
körzetenként 70 - 90 között mozog. Ez is 

jól mutatja, hogy a pécsváradi körzetek az 
átlagos „csak területi” védőnői körzetekhez 
képest, majdnem kétszeres nagyságúak.

A beköltözött új családok felfedezése 
néha hosszadalmas, ha az előző védőnő 
vagy a család nem jelzi azt. Nagy segítsé-
get jelentene, ha a családok értesítenének 

minket költözés esetén, vagy ha az elérhe-
tőségükben változás történik.

Védőnők egyik feladata például, a kö-
telező oltóanyagok megrendelése, amit 
negyedévente, pontosan gyerekenként 
kiszámolva adnunk le! Fontos, hogy tud-
junk a körzetünkben lévő gyermekekről!

Körzeteink:

Pécsvárad I. Pécsvárad II. Pécsvárad III.
Dr. Szokodiné Takács Orsolya
70/883-6123

Kovács Ágnes
70/883-6124

Schnell Aranka
70/883-6122

Pécsvárad:  
Ady E. u,., Asztrik Apát u. , Baráthegyi u., 
Beke u., Entz Béla u., Fenyősor u., Kossuth 
utca 35-63. és 20-54., Külső- tanya, Magyar 
köz, Magyar tér, Nap u., Nefelejcs u., Petőfi 
u., Pécsi út, Radnóti u., Szent István u., 
Szentháromság tér, Szártető, Szász-völgy, 
Széchenyi u., Tavasz u., Táncsics u., Tóvölgy 
u., Vak B u., Vár u., Várdomb dűlő, Várkert 
köz, Zengő u.

Pécsvárad:
Akác u., Bem köz, Dombay J. u., Fáy 
A. u., Fülep L. u., Gesztenyési u., 
Gyenes T. u., Hegedűs I. u., Honvéd u., 
Ipartelepi u., Jókai M. u., József A. u., 
Kishosszúrét, Kodolányi J. u., Kollégium 
köz, Kossuth L u. 1-15. és 2-6., Liszt F. 
u., Mecsekkörnyék u., Munkácsy M. u., 
November 29. u., Rákóczi F. u., Szőlő u., 
Witt J. u., Zengő köz, Zengővárkonyi u.

Pécsvárad: Belső tanya, Bem u., 
Dózsa Gy. u., Erzsébeti u., Iskola u., 
Kopaszvölgy u., Kossuth L u. 8-18. és 
17-33., Kossuth tér, Kálvin u., Mosókút 
környék, Szabadság u., Szent Gellért u., 
Temető u., Templom u., Vasút u.

Csokoládépuszta Apátvarasd Erdősmecske
Nagypall Szilágypuszta Lovászhetény

Zengővárkony Pusztakisfalu
Iskolák:
Nagypall Általános Iskola
II. Béla Gimnázium és Szakközépiskola

Pécsvárad EGYMI
II. Béla Szakmunkásképző isk.
Zengővárkony Ált.  Iskola

Kodolányi J. N.N. Ált Iskola Pécsvárad
Erdősmecske Ált. Isk.

Óvodák
Nagypall Óvoda
Pécsváradi Vár u-i Óvoda

Zengővárkony Óvoda,
Pécsvárad EGYMI Óvoda,
Pécsvárad, Gesztenyési u-i óvoda, bölcsőde

Erdősmecske Óvoda

Köszönettel: Kovács Ágnes
védőnő
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A Család és Közösség Alapítvány hírei
Február 16-án került megrendezésre az Adománybolt 
téli kiárusítása. Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
Karitasz segítségét és munkáját. A kiárusítás sikeresnek 
bizonyult, a befolyt összegből a Czirokné Higi Réka ál-
tal vezetett Könyvek könyve klubot és a Szülők Kurzu-
sát, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek nyári tá-

boroztatását támogatja az Alapítvány. Szeretnénk még 
megköszönni a Fülep Lajos Művelődési Központnak, 
hogy biztosították a helyszínt a kiárusításhoz. Terveink 
szerint az elkövetkezendő időszakban negyedévenként 
megszervezzük a kiárusítást, hiszen a sok adománynak 
köszönhetően rengeteg ruha érkezett a boltba.

Márciusi könyvajánló

Ki ne emlékezne Karen Blixen dán bárónő és Denys 
Finch Hatton legendás szerelmére? Az írónő emlékira-
tai alapján készült film, - Volt egy farmom Afrikában- 
százezreket varázsolt a távoli földrész hőn áhított tájaira. 
Sokaknak életre szóló vágyakozás tárgyává tette ezt a ro-
mantikusan ábrázolt világot, arról azonban nem mesélt 

a film, hogy a kapcsolatnak volt egy titokzatos harmadik 
szereplője is. 

 Paula McLain (A párizsi feleség) írójának legújabb 
könyve, Napkeringő címmel ugyanennek a XX.század 
eleji Kelet Afrikának - a későbbi Kenyának- varázslatos 
tájaira vezeti vissza az olvasót.

Főhőse Beryl, - bár brit föld szülötte – a vadonban 
nevelődik érzékeny, egyúttal erőt sugárzó, vonzó fiatal 
nővé. Aki az élet olyan területein próbálgatja „oroszlán-
körmeit” ahol mindig a férfiaké volt a főszerep. A gyar-
mati körülmények között unalmát űző, fülledt tradíci-
ókat ápoló brit arisztokráciát izgalomban tartja a fiatal 
nő, aki mindent tud a versenylovakról és minden porci-
kájában érti és érzi a természet egyensúlyát. Az említett 
filmből ismerős tájon járva tárul elénk egy rendkívüli nő 
élete, aki jóval megelőzte saját korát. Volt mersze sza-
badnak lenni akkor is, ha ezért nagy árat kellett fizetnie.  
Élete, a kolóniához fűződő kapcsolatai, Karen és Denys 
környezetében való felbukkanása azt az érzést kelti az ol-
vasóban, hogy újra pereg a film, sodró lendülete magával 
ragad…

Moring Márta

A Városi Könyvtár hírei
Február elején az óvodásokkal Fésűs Éva meséjével bú-
csúztattuk (volna) a telet, de mackó apónak a barlang be-
járata mellé árnyékot festettek a kópé malacok, és Mackó 
apó visszabújt. Amint látjuk, jól tette.

A Magyar Írószövetség kezdeményezte, hogy 2018. feb-
ruár 18-án, Jókai Mór születésnapján első ízben, majd attól 
kezdve minden évben ezen a napon rendezzék meg Kár-
pát-medence szerte a Magyar Széppróza Napját. A februá-

ri olvasókörön ennek a tiszteletére a tagok által hozott szép 
magyar novellákat, prózarészleteket olvastunk. Kellemes 
hangulatú beszélgetéssel zártuk az estét. 

Február23-án a Zengővidéki Határon Túli Magya-
rok Egyesülete szervezésében könyvtárunk helyt adott 
az immár évek óta hagyományos Wass Albert felolvasó 
estnek. Ezzel csatlakoztunk a Kárpát-medence számos 
településéhez, hogy együtt emlékezzünk az íróra és gon-
dolataira, meleg tea és finom süti mellett.

Arnold Istvánné

Szeretném tájékoztatni a szülőket néhány egészségügyi törvényről
• 2015.évi CXXIII.tv. A várandós és gyerekágyas anya, kiskorú szülője köteles a védőnővel együttműködni.
• 1997.évi CLIV.tv. Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú esetén a védőnői egészségügyi  
  szolgáltatás nem utasítható vissza.
• 1997.évi XXXI.tv. Szülő a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervezetekkel, hatóságokkal  
  köteles együttműködni.
• Súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő megtagadja az együttműködést többek között a védőnővel.
• Szűrővizsgálatra kötelezett kiskorú személy részvételéről a szűrésen a gyermek szülője köteles gondoskodni.
• 1997.évi CLIV.tv. Egészségügyi törvény.  A védőoltásra kötelezett kiskorú személy megjelenéséről a gyermek szülője köteles 
gondoskodni. Ha a védőoltás igénybevételére köteles személy a kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget az egészség-
ügyi államigazgatási szerv a védőoltást elrendeli. Szokodiné Takács Orsolya, védőnő
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Megtartotta éves közgyűlését 
a pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete

Kárpátiné Kovács Zita elnök beszámolójából kiderült, hogy 
programokban és eseményekben gazdag évet zárt a klub.

A nagy létszámú klubtagság (180 fő) havonta megtartot-
ta klubnapját, ahol igazi közösségi élet zajlik. Köszöntötték 
a születésnaposokat, farsangoltak, nőnapot és férfinapot 
tartottak, karácsonyi ünnepséget rendeztek.

Folytatódott a „Kiránduló kedd” sorozatuk, melynek ke-

retében ellátogattak több szomszédos településre, valamint 
Mohács, Grábóc, Szekszárd és Pécs nevezetességeit is megte-
kintették. Népszerűek a tagság körében a gyógyfürdő látoga-
tások, csakúgy mint a Pécsi Nemzeti Színház előadásai.

Szeptemberben négy napos Szlovén körutazáson vettek 
részt.

Amatőr csoportjaik, a hagyományőrző Asszony tánccso-
port, valamint az újjáalakult Férfikórus is gyakran szerepelt 
a régióban és több helyi rendezvényen. Versmondóik eljutot-
tak az országos megmérettetésre is.

(nyugdijas1) A 2018-as esztendőre is sok-sok programmal 
készülnek. Folytatódik a heti szenior torna, egészségügyi és 
ismeretterjesztő előadásokat tartanak. Februári klubnap-
jukon zenés farsangi mulatságot tartottak, de ellátogattak 
Nagyatádra is farsangolni. Áprilisban Paksra, májusban Ozo-
rára és Tamásiba, júniusban Kaposvárra látogatnak egy na-
pos kirándulásra.

Több napos kirándulásukat júniusban Erdélybe, szeptem-
berben 

Észak-Magyarországra, Miskolctapolca és környékére ter-
vezik.

Az Önkéntes Pontot is működtető egyesület irodája szé-
leskörű irodai szolgáltatásokkal várja tagságát és itt lehet a 
kirándulásokra és rendezvényekre is jelentkezni.               

A legnagyobb esemény a klub megalakulásának   25 éves 
jubileuma  március 24-én kerül megrendezésre, ahová meg-
hívják a partner nyugdíjasklubok képviselőit is.  A tagság mű-
sorral, zenével, vacsorával készül az évfordulóra.

fotó: Kárpáti András

Kodály Zoltán emlékére rendezett kórustalálkozó 
a Szent Rókus Plébániatemplomban

A december mindig mozgalmas hónap a Pécsváradi Női 
Kamarakórus életében, nem volt ez másképpen 2017-ben 
sem.

Meghívást kaptunk az idén elsőként megrendezésre 
került Pécsváradi Advent egyik vasárnapi alkalmára, jól 
sikerült a már hagyománynak számító pécsi Irgalmasok 
templom-béli közös Adventi koncertünk is a Mohácsi 
vegyeskarral valamint a pécsi Református Gimnázium kó-
rusaival. A hónap elején pedig Szigetvárra látogattunk el a 
Tinódi Vegyeskar meghívásának eleget téve, a Kodály Zol-
tán emlékére rendezett kórustalálkozóra.

Kórusunk már régóta testvérkórusi kapcsolatot ápol a 
Tinódi Vegyeskarral,  sok szép közös találkozó emléke köt 
össze bennünket.

A koncert a csodaszép szigetvári Szent Rókus Plébánia-
templomban került megrendezésre. A műsort a Komlói 
Munkáskórus kezdte Kunváriné Okos Ilona vezénylésével. 
Ezután következtünk mi, a Pécsváradi Női Kamarakórus 
karnagyunkkal Kutnyánszky Csabával, zongorán Papp Gyu-
láné kísért bennünket. A harmadik fellépő a házigazda Ti-
nódi Vegyeskar volt, akiket Vucskics Anett vezényelt, majd 

egy összkarban egyesülve a három kórus adta elő Bertaldó 
Józsefné orgonakíséretével Kodály 114. Genfi zsoltárát.

A szép estét közös vacsora és vidám beszélgetés koronázta 
meg, újabb kedves emlékkel gazdagítva kórustörténetünket.

Ez úton is sok szeretettel invitáljuk énekelni szerető le-
endő tagjainkat a Pécsváradi Női Kamarakórusba csütör-
tökönként 18-órától a művelődési ház emeleti termébe!

J-BZs
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Sportpályanévadó ünnepség
A Pécsváradi Spartacus SE és Pécsvárad Város Önkormányzata 
november 25-én pályanévadó és emléktábla-avató ünnepséget 
rendezett. 

A 2017 májusában elhunyt Dr. Kófiás Mihály tiszteletreméltó 
élete, labdarúgó múltja, sport iránti elkötelezettsége miatt nyá-
ron fordult Pécsvárad Város Önkormányzatának képviselőtes-
tületéhez Speigl József azzal a javaslattal, hogy az Erzsébeti úton 
fekvő sportpályát nevezzék el az elhunyt egykori jegyzőről. A 
felvetéssel nemcsak a képviselők, hanem a sportkör tagjai és a 
város lakói is teljes mértékben egyetértettek.

A sportöltözőépület falán helyezték el a dr. Kófiás Mihálynak 
emléket állító táblát. Először Fullér Zoltán, a sportegyesület elnöke 
ismertette az előzményeket, kiemelve a névadó emberi tulajdonsá-
gait, az egyesületben és annak történetében meghatározó szerepét. 
Zádori János, Pécsvárad Város polgármestere személyes élményeit 
mesélte el, melyben Dr. Kófiás Mihály évtizedeken keresztül írt 
krónikájának gondozása, annak megőrzése kapott hangsúlyt va-
lamint köszönetet mondott a családnak, hogy hozzájárultak a név-
adáshoz. Zilahy Lajos, egykori csapattársa és jó barátja a régmúlt 
időket idézte, és köszönetét fejezte ki azért, hogy a település a név-
adással is kifejezi tiszteletét elhunyt díszpolgára előtt.

Az emléktáblát családtagjai, özv. Kófiás Mihályné és Kófiás 
Endre leplezték le, majd Antal Géza, pécsváradi apát-plébános 
megáldotta, elmondva, hogy az nem a táblának, nem a falaknak, 
hanem az embernek és a tábla állítóinak szól. Majd a jelenlevő 
intézmények, szervezetek, a család és a barátok megkoszorúzták 
az emléktáblát.

A nyitó és koszorúzó zenét Wagner József karnagy vezetésé-
vel Horváth Roland és Horváth Pál játszotta. Ezúton is köszöne-
tet mondunk mindazoknak, akik megtisztelték a rendezvényt és 
egyben Kófiás Öcsit.

2017| 12 | 12.

Sajtóközlemény
A schneider fémipari kft. kapacitásbővítő beruházása pécsváradon
a Schneider Fémipari korlátolt Felelősségű társaság 18,18 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert el a „GInOP-1.2.2-16-2017- mik-
ro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támoga-
tása” tárgyú pályázati kiíráson. a projekt a Széchenyi 2020 program 
keretében valósult meg. a beruházásból a vállalkozás gépparkjának fejlesz-
tése került végrehajtásra. 

A 18,18 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével beszerzésre került egy híddaru, valamint egy plazmavágó 
gép, melyek segítségével termelési kapacitásunk jelentősen növekedni fog, fizikai dolgozóinkat pedig lényegesen te-
hermentesíteni tudjuk. A plazmavágó gép ezen felül pontosabb és gyorsabb munkavégzést tesz lehetővé, segítségével 
olyan megbízásokat is elvállalhatunk, melyek teljesítésére a régi gépparkunk nem volt alkalmas. A fejlesztés eredmé-
nyeként körülbelül 20 %-os termelési kapacitásbővítéssel számolunk, ami árbevétel-növekedést, és a vállalkozás ver-
senyképességének növekedését vonja maga után.

A projekt megvalósulási időszaka 2017. december 1-jén befejeződött, a két gép beszerzése és üzembe- helyezése 
megtörtént. A projekt összköltségvetése 36,36 millió forint volt. A projektről bővebb információt a www.schneiderfem.
hu oldalon olvashatnak.

további információ kérhető: 
Schneider Jánosné ügyvezető
Telefon: 30/994-7698
E-mail: schneider.janosne@tolna.net
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Programsoroló
Március 12. hétfő  Könyvbemutató (részletek külön)
Március 15. csütörtök  Nemzeti ünnep – Városi ünnepség a Kossuth téren a Kodolányi  
     János Német nemzetiségi Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
     tanulóinak közreműködésével
Március 18. vasárnap  Kisállat bemutató
Március 20. kedd  9-13 óráig Véradás
     15 órától Egészségügyi előadás
Március 24. szombat  „25 éves a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete”- ünnepség 
Március 28. szerda  18 óra a PTE Tuba Quartet koncertje a pécsváradi várban
Március 29. csütörtök  Húsvétváró – kézműves vásár és foglalkozás
Április 1. vasárnap  21 óra Locsolóbál zene: Perfect zenekar (részletek külön)
Április 14. szombat  Ispotályos nap és V. Egészségpiac a pécsváradi várban
Április 15. vasárnap  Német Nemzetiségi Tánccsoportok minősítője
Április 22. vasárnap  A Város Napja benne: Várad-Futás a várkertben
Május 1. kedd   Maifest
Május 4. péntek  15 óra a Pécsi SZC. II. Béla Szakközépiskolája ballagása
Május 5. szombat  Borbál a pécsváradi várban
Május 13. vasárnap   Konfirmálás
Május 19. szombat  Felvidéki nap
Május 26. szombat  Parafesztivál (részletek később)
Május 27. vasárnap  Gyereknap (részletek később)

Előkészületben:  Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt - az Ivancsics Ilona és Színtársai színpadi játéka 2 részben. 
Várható időpontja május első fele. Részletek hamarosan. 
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Húsvét – Hímestojás - Míves Tojás Múzeum
Húsvét, a természet 

tavaszi megújulásának ünnepe.
Hímestojás, piros tojás, tojásfestés, Nagyhét, locsolkodás, 
népi hagyomány – vezérszavak az internet, facebook ke-
resőn, s mindegyik nyomán eljutunk a Míves Tojás Mú-
zeumhoz.  Csak Zengővárkonyig kell utazni, hogy ebben 
a kis múzeumban megcsodálhassuk a világ minden táján 
ismert és művelt tojásdíszítés remek alkotásait, az emberi 
fantázia és kézügyesség szépséget sugárzó termtményeit. 

A Múzeum 18. éve, immár hagyományt teremtve, ren-
dezvényei által is szolgálja a tojásdíszítés népszerűsítését, 
Nagyheti programjai segítik a látogatók ünnepi felkészü-
lését. 

Ifjusági Tojásfestő Verseny
A múzeum húsvéti programjai virágvasárnapon (az idén 
március 25-én), a múzeum megnyitásának évfordulóján 
kezdődnek az Ifjúsági Tojásfestő versennyel, ahol a részt-
vevők már nem teljesen kezdő tojásfestők. A versenyre 

előzetesen beküldött  két darab díszített tojással lehet je-
lentkezni. 

Nagyheti programok
Versenyen kívül bárki asztalhoz ülhet, tanulhat tojást dí-
szíteni a Nagyhét minden napján (március 26-30. között 
naponta 10-től 18 óráig). Az óvodás korú gyermekek, 
csoportok számára alapozó készségfejlesztő gyakorlato-
kat szervezünk. (Az előzetes bejelentkezés előnyt jelent.)

A „Hímestojás Szeretteinknek” program keretében 
mindenki sajátkezűleg készíthet hímes tojás ajándékot. 
Az alkotások létrejöttét szakértő kezek, neves tojásfestők 
segítik. Közben a látogató közönség azt is nyomon kö-
vetheti, hogyan válik egy hétköznapi pőre tyúktojás igazi 
hímessé.

A programon kívül a látogatók kedvükre válogathat-
nak a múzeumban vásárolható szebbnél-szebb hímesek, 

ajándéktárgyak, kiadványok közül. Megismerkedhet-
nek hagyományos locsoló versekkel, ill. a múzeum által 
készített minden korosztály számára érdekes, szebbnél 
szebb hímestojás mintákat ismertető játékokkal.

A tojásdíszítő bemutatók során a különböző díszítő 
módszerek folyamatát, elsősorban a tojásírást ismerhe-
tik meg a látogatók. Változatlanul nagy érdeklődésre tart 
számot az u.n. rátétes tojásdíszítés, amikor különböző 
anyagoknak a tojáshéj felületére való rögzítésével alakít-
ják ki a díszítő mintázatot az alkotók. Idén a fémrátétes 
díszítés, közismert nevén a tojáspatkolás (hétfőtől szer-
dáig), valamint a magrátétes díszítés (csütörtök, péntek) 
bemutatása lesz még a napi programban. 

Húsvéti Ünnepnapok
Húsvét héfőn a Zengővárkonyi Népiegyüttes délután 15 
órakor „Húsvéti locsoló”-című néptáncos műsorával a 
Míves Tojás Múzeum előtt köszönti az idelátogatókat. 

Zengővárkonyban járva szakítsunk időt a település 
egyéb kiállításainak, parókiájának, tájházának, szelid 
gesztenyés erdejének megtekintésére is.

A Míves Tojás Múzeum az év minden napján, így 
Húsvét időszakában is mindkét ünnepnapon (igény 
szerint meghosszabított nyitvatartási idővel) szeretettel 
fogad minden érdeklődőt, várja látogatóit!

Hasznos tudnivalók:  
e-mail: mivestojasmuzeum@gmail.com   
tojas@museum.hu
Honlap: www.tojasmuzeum.ini.hu
Facebook: www.facebook.com/mivestojasmuzeum
                 megköszönjük, ha “kedveli” Facebook  
    oldalunkat
Tel:  00-36-72-466-605; fax: 00-36-72-566-012 
nyitvatartás: minden nap 10-18 óráig, szünnap szerda 
(Nagyhét kivételével) 
A csoportokat kérjük, hogy előzetesen telefonon jelent-
kezzenek be!
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Versenyfelhívás
A Míves Tojás Múzeum megnyitásának  18. évfordulóján  2018. március 25-én, Virágvasárnap

Országos Ifjúsági Tojásfestő versenyt rendez
A Múzeum a verseny meghírdetésével is lehetőséget kiván biz-
tosítani a hagyományos tojásfestéssel, díszítéssel foglalkozó 
fiatalok bemutat kozására, megmérettetésére, tevékenységük 
továbbfejlesztésére.

A verseny résztvevője lehet minden arra rátermett 10-15 
év közötti fiatal, aki eddigi munkáiból két szép  díszített tojást 
nevezési díjként 2018. március 13-ig eljuttat a múzeum címé-
re.  Kérjük mellékelni: a jelentkező nevét, postai címét, illetve 
ha van, e-mail címét is,  iskolája címét,  valamint tojásdíszítő 
mesterének nevét. 

A szakmai bíráló bizottság a beküldött munkák alapján választja 
ki a  verseny résztvevőit. 

A  további tennivalókról 2018. március 20-ig minden jelent-
kezőt levélben/e-mail-ben értesítünk.

A verseny helyszíne Zengővárkony község kultúrháza, kez-
dete 13 óra, időtartama a bevezető kultúrális műsorral és az 
eredményhírdetéssel együtt 4 óra.

A Bíráló Bizottság a versenyzők teljesítményét a verseny so-
rán is figyelemmel kiséri.

Eredményhírdetés a verseny befejezését követően történik.
Minden résztvevő emléklapot kap, s a legjobb három tojás-

festőt jutalmazzuk

Kedves Ifjú Tojásdíszítők! Jelentkezéseteket szeretettel várja a 
Míves Tojás Múzeum

7720 Zengővárkony Kossuth Lajos u. 6.  Tel: 06-72-466-605 , 
Fax: 06-72-566-012

e-mail: mivestojasmuzeum@gmail.com   
tojas@museum.hu

Honlap: www.tojasmuzeum.ini.hu;  
Facebook: www.facebook.com/mivestojasmuzeum

Február 28-án lezárult az Európai Év Fája 
verseny közönségszavazása. Bár az ered-
ményt csak a brüsszeli díjátadó után, ta-
vasszal hozzák nyilvánosságra, a helyezés-
től függetlenül nyertesnek érezhetjük 
magunkat, hiszen a verseny során létre-
jött összefogás országos ismertséget ho-
zott vidékünknek. 

A versenyhez készült két filmünk, a 
Zengővárkony Hős Szelídgesztenyéje és a 
Szelíd Túlélő összesen már 100 ezer meg-
tekintés felett jár, köszönjük, hogy ilyen 
sokan megtiszteltek minket figyelmükkel! 
A filmekre az ország minden szegletéből 
érkeztek kommentek, megosztások és 
kedvelések. Nagy öröm számunkra, hogy 
ilyen sokan mellénk álltak!

AZ Év Fája verseny kapcsán Pécsvárad 
és Zengővárkony híre többször, több or-
szágos csatornára és hírportálra eljutott:
- Többször szerepeltünk az RTL KLUB és 

a m1 híradójában, a Kossuth rádió mű-
soraiban.

- A baranyai média is rendszeresen hírt 
adott rólunk és szavazásra buzdította ol-
vasóit, köszönjük a bama.hu, a pecsma.
hu, a Rádió1 szerkesztőinek.

- Az interneten rengeteg támogatást és 
megosztást kaptunk, de itt is kiemel-
nénk a nagyobb hírportálokat: 

- Cikk jelent meg rólunk a National Geog-
raphic Magyarország oldalán, az index.
hu-n, Origo.hu-n, a HVG oldalán, 24.
hu-n és számos további oldalon.

- Külön köszönjük a Másfél millió lépés 
Magyarországon műsor készítőinek a 
megtisztelő támogatását, továbbá kö-
szönetünket szeretnénk kifejezni a fa 
tulajdonosának és családjának!

Az Európai Év Fája verseny kampányá-
hoz nyújtott segítséget köszönjük Pécsvá-
rad Város Önkormányzatának, Zengővár-
kony Község Önkormányzatának, a 
Mecsekerdő Zrt.-nek, a Gazek Safety 
Expertnek, a Kresz & Fiedler Kft.-nek, a 
Schneider Informatikai Kft.-nek, Ronita-
Tető Kft.-nek, a Zengő Autósiskola Bt.-
nek. 

Büszkék vagyunk településünk és kör-
nyékünk összefogására, melyet most az 
ország is megismerhetett. A Pécsváradért 
Alapítvány a továbbiakban is azon fog dol-
gozni, hogy ezt a jó hírnevet öregbítse.

A Pécsváradért Alapítvány hírei
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A Pécsváradi Várbaráti Kör hírei
Az elmúlt időszakban ismét több programra hívtuk az 
érdeklődőket, ugyanakkor megkezdtük nagyobb utazá-
saink előkészítését.

Ismét megszerveztük az Óévbúcsúztató Zengő túrát, 
melyen soha nem látott tömeg koptatta a hegy oldalát és 
csúcsát. A „csúcstámadást” 1992-ben hirdette meg elő-
ször az egyesület – Dretzky Katalin kezdeményezésére 
– a Zengő tetejére. Az elmúlt két és fél évtized alatt foko-
zatosan duzzadt a létszám, most már inkább társadalmi 
esemény, mint kirándulás. 

Amikor az idei eseményt elkezdtük szervezni, lát-
va, hogy szombatra esik, gondoltuk, hogy jó idő ese-
tén sokak tartanak velünk. Nos, a jó idő, a hétvége és 
az internet közös eredményeként érkeztek Győrből, 
Sopronból, Budapestről, Kalocsáról, Szegedről, sőt 
Hollandiából is, de voltak itt – már visszatérő ven-
dégként Szekszárdról, Bonyhádról, Tolnáról, Moh-
ácsról, Komlóról és Kozármislenyből. Természetesen 
a hosszúhetényi útvonal is megtelt, és nagy öröm volt 
a régi barátokat, ismerősöket köszönteni, s velük bú-
csúztatni az óévet. A szokásokhoz híven déli 12 órakor 
Dr. Bíró Ferenc, a Várbaráti Kör elnöke köszöntötte a 
jelenlévőket, beszédében utalt a kezdetekre, megemlé-
kezett a Zengő-védőkről. Tavaly a 25. túra alkalmából 
készített jelvény sikerén felbuzdulva ismét csináltat-
tunk kitűzőt, amit előzetes regisztráció után a kilátó 
tövében vehettek át a túrázók. 

A jelenlevők számát csak megbecsülni tudjuk, rész-
ben a facebook-os visszaigazolások, a jelvény és ebédre-
gisztrációból. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 1200-1500 

fő fogadta el meghívásunk, hogy együtt búcsúztassuk az 
óévet.

A túrán részt vett Kőrösi Mária egyetemi tanár, tévés 
szerkesztő, s ennek köszönhetően februárban a 6-os csa-
torna vendége volt Dr. Bíró Ferenc, Dr. Herbert Tamás 
és Zádori János. A Várbaráti Kör elnöke és Civilek a 
Zengőért képviselője elsősorban az egykori lokátor elle-
nes civil megmozdulásról beszélt, míg Pécsvárad Város 
polgármestere a jelenleg készülő beruházás lehetőségeit 
taglalta.

Januárban – Szabó Éva javaslatára –a Seuso kincseket 
tekintettük meg a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban. 
A meghirdetett létszám három-négyszeresére is igény 
lett volna, sajnos a látogatást korlátozták, így sokan ma-
radtak le. Reméljük, lesz még alkalmunk a páratlan érté-
kű kincseket megtekinteni.

Február 20-án tartotta az egyesület éves szokásos köz-
gyűlését, melyen az első két napirendipontban elhang-
zott Dr. Bíró Ferenc elnök 2017. évi szakmai, valamint 
Bognár Gyöngyvér titkár pénzügyi beszámolója. A be-
számolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, akárcsak 
a 2018.évi munkatervet. A fotókkal illusztrált beszámoló 
egyedi és különleges kiegészítése volt Csatlós Istvánné, 
Éva saját kezűleg hímzett „úti beszámolója” a tavaly er-
délyi utazásról, mely méltán érdemelte ki a jelenlevők 
vastapsát.

Néma főhajtással emlékeztünk meg az elmúlt idő-
szakban elhunyt Várbaráti Kör  tagokról Bakó Lász-
lóról, Dr. Kófiás Mihályról, és Marcsik Jánosnéról. Az 
elnök ismertette, hogy ugyanebben az időszakban tízen 
léptek be az egyesületbe, ezzel ismét emelkedni kezdett 
az elmúlt években csökkenő létszám. A közgyűlésen 
közéleti témát is tárgyalt az egyesület, a Zengő csúcsára 
tervezett kilátó és az erre készült pályázat eseményeiről. 
Ezeket dr. Bíró Ferenc cikkben is összefoglalta, melyet 
itt a Hírmondóban is olvashatnak. A munkatervünk-
ben szereplő két nagyobb utazás felhívását szintén itt 
közöljük.

A közgyűlés hivatalos részét jó hangulatú vacsora kö-
vette, ahol a jelenlevők a főszakács Benkő László és se-
gítője, Dr. Bíró Ferenc által főzött pörköltöt fogyaszthat-
ták. A rendkívül ízletes vacsora a tagok között osztatlan 
sikert aratott. Ezúton is köszönjük a Balogh, Bánusz és 
Barna házaspár, valamint Kempfné Mayer Szilvia segít-
ségét a terítésben, felszolgálásban és elpakolásban.

Továbbra is kérjük mindazokat, akik egyesületünket 
támogatni szeretnék, hogy az SZJA 1 %-nak felajánlásá-
val járuljanak hozzá tevékenységünkhöz.

Bognár Gyöngyvér
(fotó: Kutas Éva)

PVH_2018-01_Marcius.indd   18 2018.03.04.   20:51:42



XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM  2018. MÁrcIuS 19

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
„MAGYAR MÚLTUNK KÁRPÁTALJÁN” címmel utazást szervez

2018. június 16-20. között
1.  nap: Indulás Pécsvárad 03:00 Budapest, Nyíregyháza mellett elhaladva autópályán MÁRIAPÓCS. Pihenésképpen beté-
rünk a Szent Mihály görög katolikus templomba, ahol a Szűz Mária kegykép könnyezését látták liturgia közben a hívők. 
Emellett még fontos látnivalója a barokk templom ikonosztáza. TÁKOS. A Bereg talán egyik legszebb kulturális hagyatékát 
tekintjük meg a favázas, úgynevezett paticsfalu református templomot, vagy másképpen a mezítlábas Notre Dame. CSA-
RODA a településen a XIII. században épült templomot látogatjuk meg, mely a későbbi századokban vált reformátussá és 
kapta meg a kazettás mennyezetét és a falfestményeit. Beregsurány határátlépéssel a mai Ukrajnába a magyar múltú 
Kárpátaljára érkezünk. MUNKÁCS, SZÁLLÁS.

2. nap. Indulás a reggeli után. HUSZT.  „Bús düledékeiden….”, a romvárba gyalogtúra. TÉCSŐ a XIII.sz épült, ma református 
fakazettás templom majd a mögötte lévő Kossuth Lajos emlékmű megtekintése. RAHÓ a mai Ukrajna legmagasabban fek-
vő városa. Utazás a Tisza völgyében a Tisza mentén. Megnézzük a Tisza torkolatát, ahol a fekete és a fehér Tisza találkozik. 
Közben megállunk az Európa közepe emlékműnél. MUNKÁCS, SZÁLLÁS.

3. nap. Indulás a reggeli után. UNGVÁR a vár a történelmi Magyarország legrégebbi vára, ahol meglátogatjuk a vármúzeu-
mot, majd az igen érdekes és értékes múzeumként működő tájházakat. GERÉNY ahol látogatást teszünk a már a tatárjárás 
idejében is meglévő Árpád kori körtemplomba. MUNKÁCS a kárpátaljai város legismertebb nevezetessége a vár, ahol haj-
danán a magyar koronát és Kazinczy Ferencet is őrizték. Thököly Imre és Zrínyi Ilona itt kötött házasságot, melynek udvarán 
Zrínyi Ilona és a kis Rákóczi Ferenc szobra is áll. Belvárosi séta. MUNKÁCS, SZÁLLÁS. 

4. nap. Indulás a reggeli után.  VERECKEI HÁGÓ történelmünk része a hazatérő őseink bejövetele. Az emlékműnél 
megemlékezés. Visszafelé a Vereckei szoroson keresztül. SZOLYVA gyűjtő láger, ahova a bejövő orosz csapatok 1944 őszén 
több tízezer 18-50 év közötti magyar és német férfit kínoztak a halálba. MUNKÁCS, SZÁLLÁS.

5. nap. Indulás a reggeli után CSETFALVA kazettás református templom Kárpátalja egyik legszebb ilyen jellegű épülete, mely 
helyen a múlt és a jelen tárul elénk templom építészeti szempontból. BEREGSZÁSZ a városban található II. Rákóczi Ferenc, 
Esze Tamás, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor emléktáblái illetve szobrai. Séta a főtéren. Beregsurány határátlépéssel utazás 
haza.

ÁRA: 69 000 Ft/fő
Mely tartalmazza: 

•	 a buszhoz tartozó kiadásokat (kivétel ukrán határon elkért baksist)
•	 a 4 éjszakai 2-3 ágyas szállodai elhelyezést reggelivel és vacsorával.
•	 a belépők díját 
•	 a biztosítás díját

Az utazásra jelentkezeni lehet Bognár Gyöngyvérnél 30.000 Ft előleg befizetésével
2018. március 28-ig.

Felhívjuk az utazók figyelmét, hogy Ukrajnába érvényes útlevéllel lehet belépni!

A Pécsváradi Várbaráti Kör kirándulást szervez 2018. április 13-15. között
Program: 1. nap Pécsvárad- Hajdúböszörmény – városközpont, Hajdúsági Múzeum, Bocskai Thermálfürdő, Civilek a 

lakóhelyért Egyesület Hajdúsági népi étel (slambuc) vacsora
2. nap: Debrecen – Nagyerdő, sétányok, Debreceni Tudományegyetem, Főtér, Nagytemplom, Hajdúböszörmény 
– Bocskai Thermálfürdő, 3. nap. Hajdúböszörmény – Hortobágy (Kilenclyukú híd, vásár) – Tisza-tó (Poroszló, 
Ökocentrum) hazaérkezés az esti órákban.
Szállás: 2-3-4 fős (pótágyazható) stúdió szobákban

A részvételi díj: Várbaráti Kör tagoknak: 
28 000 Ft/fő, nem kör tagoknak 29 000 Ft/fő

amely tartalmazza a szállást, fürdőket, belépőket, útiköltséget, idegenvezetést és az IFÁ-t.  
Étkezés egyénileg! Jelentkezni a művelődési központban 

a részvételi díj befizetésével lehet március 12-ig.
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„Harc” a Zengő kilátóért
A „Civilek a Zengőért Mozgalom” ez év február 10-én is meg-
emlékezett  az úgy nevezett „Zengő Csatáról”. Minden évben 
az időjárástól függetlenül felmegyünk a hegycsúcsra: Zengő-
védők, pécsváradiak, hosszúhetényiek és barátaink. Itt együtt 
megemlékezünk a történtekről és megerősítjük magunkban 
azt, amire akkor ébredtünk rá, amikor megakadályoztuk a le-
endő lokátor helyén fákat kivágni akaró építőmunkások és az 
agresszív Trucker security őrző-védőinek szándékát. Az egy 
cél érdekében összefogó civilek, jó szándékú természetvédők 
képesek arra is, hogy meggátoljanak egy olyan szándékot 
vagy tervet, amelyet az emberek nem akarnak, amit ártal-
masnak, rossznak és veszélyesnek ítélnek. 

Az idei évben elhangzott egy tájékoztatás arról, hogy egy 
megyei TOP-os pályázat keretén belül kilátó épülne a Zen-
gőn. A pályázatot el is nyerte a Baranya Megyei Önkormány-
zat és Pécsvárad Város Önkormányzatának konzorciuma. 
Ennek a pályázatnak része volt a Zengőre tervezett kilátó épí-
tése, amelyre a pályázat közel 80 millió forintot irányzott elő 
összesen. A pályázat úgy került elbírálásra, hogy nem készült 
sem hatástanulmány, sem statikai szakvélemény és tulajdo-
nosi hozzájárulás. Ugyanakkor a megye favorizált egy olyan 
tervet, amely a régi torony köré épített volna egy erre a helyre 
nem illő famonstrumot. Az előkészítés során nem történt tár-
sadalmi egyeztetés, nem egyeztettek az önkormányzatokkal 
és a Civilek a Zengőért Mozgalommal sem. A területet hasz-
náló erdészet is inkább más, odaillőbb tervet támogatott vol-
na. Miután a Civilek megismerték a látványtervet tiltakozó 
levelet írtak a megyei közgyűlés elnökének, kérve, hogy ezen 
tervet semmiképpen sem valósítsák meg. Ezt azonban a me-
gyei közgyűlésben úgy értelmezték, hogy a Zengő-védők kilá-
tó ellenesek és nem akarnak a Mecsek legmagasabb pontjára 
kilátót. A Baranya Megyei Közgyűlés döntött és leállította a 
kilátó építés előkészületeit, mondván majd más helyszínen 
megépítik. Ekkor a civilek Pécsvárad Önkormányzatával ösz-
szefogva ismét tiltakoztak és elérték, hogy a megye elfogadta 
azt, hogy az erre szánt pénz itt maradjon és a megépüljön a 
Zengőn a kilátó. Közben ismertté vált a csúcson álló geodé-
ziai torony utólagosan elkészült statikai szakvéleménye. Ez 
lesújtó volt, a torony veszélyes, életveszélyes minősítést ka-
pott. A bontása 40-50 millióba kerülne, statikai megerősítése 
pedig az építészek becslése alapján 60-100 millió forintba. 

Ennek ismeretében a helyi aktivisták, építészek bevonásá-
val, egy megvalósítható megoldáson kezdetek dolgozni és így 
született egy olyan látványterv, amely megvalósítható, kör-
nyezetbe illő és kb. 60 millió Ft-ból megépíthető. Ezt a tervet 
támogatja Pécsvárad Város Önkormányzata is. Az építés előtt 
még számos adminisztrációs akadály is van, de ezek a hátrale-
vő pályázati időben elrendezhetők, megoldhatók közigazgatási 
szakemberek szerint.

A Pécsváradi Várbaráti Kör, mint a „Civilek a Zengőért 
Mozgalom” alapító tagja, azon a véleményen van, hogy szé-
gyen volt eddig is, hogy a Mecsek legmagasabb csúcsán nem 

volt kilátópont. Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy az erre szánt 
pénz erre fordítasson, hiszen a pályázati források pár év múlva 
már nem lesznek, a kilátó megvalósítására most van lehetőség.

A „Civilek a Zengőért Mozgalom” eddigi tevékenysége 
mindig a Zengő megóvásáról szólt, most a kilátó megvalósí-
tását tűztük a zászlónkra. Bízunk abban, hogy ebben minden 
jó szándékú partnerünk segít bennünket: az önkormányzat, 
a megyei közgyűlés, a kormányhivatal, valamennyi környe-
zetvédő, Zengő-védő, és a nemes célt támogató lokálpatrióta 
pécsváradi és hosszúhetényi polgárok.

dr. Bíró Ferenc 
a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke
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