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„Mondd meg nekem kicsi madár,
Mikor leszen nyár.
Megmondom én neked lányom,
Mikor leszen nyár.

Húsvét után tavasz világ
Még azután jő a nyár.
Húsvét után tavasz világ,
Még azután jő a nyár.

S e madárkák összegyűlnek,
Szépen zengedeznek,
Csak az árvák keseregnek,
Ők nem énekelnek.”

A 
moldvai Klézsén tavasszal fűzfából 

tilinkát, azaz fűzfasípot készítettek. 

Húsvét reggelén belefújtak és így köszöntötték 

a tavaszt, valamint Jézus feltámadásának 

napját:

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDOTT, BOLDOG, BÉKÉS, 
HITBEN, SZERETETBEN ÉS EGÉSZSÉGBEN GAZDAG
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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Tisztelt Pécsváradi és Környékbeli Lakosok!
Tisztelt Partnereink! Kedves Olvasóink!

A Pécsváradi Művelő-
dési Központ, Könyvtár 
és Múzeum Nonprofit 
Kft. 2020. december 10-
én kinevezett ügyvezető 
igazgatójaként a Városi 
Önkormányzat lapjának, 
a „Pécsváradi Hírmon-
dónak” is a szerkesztője 
lettem az idei évtől.

Intézményünk célja, hogy színvonalas, pezsgő, 
hagyományokkal és újdonságokkal tűzdelt kul-
turális és közösségi lehetőségeket tegyünk elér-
hetővé a pécsváradi és a környékbeli emberek 
számára.
Terveink között szerepelnek interaktív gyer-
mekprogramok, koncertek, színházi előadá-
sok, aktív klubélet, helyi tehetséggondozás 
szervezése, a nagyterem hang- és fénytechnikai 
fejlesztése, valamint a városi rendezvények le-
bonyolítása, szoros együttműködésben a helyi 
intézményekkel.

Bár a jelenlegi vírushelyzet nem kedvez a kul-
turális rendezvények megvalósításának, de re-
mek lehetőség egy átgondolt előkészítő munká-
ra, hogy a nyitást követően változatos progra-
mokkal, profi körülmények között, felkészülten 
várjuk a közönséget. 

A Pécsváradi Hírmondóval kapcsolatos elképze-
léseim is hasonlóak, azaz hagyományokra épü-
lő, közérdekű, ugyanakkor színvonalas, színes, 
érdekes és változatos információnyújtás mi-
nél szélesebb körben. Szeretnénk minden kor-
osztályt megszólítani és teret adni elsősorban a 
helyi kezdeményezéseknek. 

A közös és szoros együttműködés továbbra is 
elengedhetetlen a helyi intézményekkel, egyhá-
zakkal, nonprofit szervezetekkel, vállalkozások-
kal és a térségben élő emberekkel.
Ezért partnereinknek a jövőben is lehetőséget 
biztosítunk a Pécsváradi Hírmondóban történő 
tudósításra.
 
Az aktualitások mellett újabb rovatok, soro-
zatok indításával is színesebbé kívánjuk tenni 

BEKÖSZÖNTŐ

a lapot. Többek között szeretnénk lehetőséget 
biztosítani egy-egy helyi vállalkozás, valamint 
közösségünk életében meghatározó szerepet 
vállaló szervezet és magánszemély bemutatko-
zásának is. 
Elsőként a Művelődési Központot is támogató 
pécsváradi Terra Ungheria Kft-vel készítettünk 
riportot. 
 
Természetesen várom ötleteiket, javaslataikat a 
lappal kapcsolatban és szükség esetén szemé-
lyesen is állok szíves rendelkezésükre.

Addig is olvassák a Pécsváradi Hírmondót, for-
gassák lapjait, tájékozódjanak az elmúlt időszak 
eseményeiről, és a legfontosabb, hogy továbbra 
is tartsuk be a járványügyi rendelkezéseket.
Továbbra is vigyázzunk magunkra és vigyáz-
zunk egymásra!

Áldott, boldogságban, békességben és egészség-
ben gazdag Húsvéti Ünnepeket kívánok! 

Tisztelettel:
Apaceller Gergely ügyvezető igazgató, 
a Pécsváradi Hírmondó szerkesztője

2021_PVH_tavasz.indd   2 2021. 03. 22.   9:11



3Pécsváradi Hírmondó

Nagyon sokan nincsenek tisztában alapvető fo-
galmakkal, rendeletekkel és határozatokkal. 
Ezt szeretném kicsit kifejteni és elmagyarázni.
A közterület jogi (elsősorban közigazgatási jogi) fo-
galom. Minden olyan állami vagy önkormányza-
ti tulajdonban álló földterületet jelent, amelyet – 
rendeltetésének megfelelően – bárki használhat 
(tehát közhasználatú) és amely ekként van beje-
gyezve az ingatlan-nyilvántartásba.
Ez a száraz jogi meghatározás. Szeretném ezt 
kicsit emészthetőbb formában körülírni. Az a 
terület Pécsváradon, ami nincs magántulaj-
donban, vagy cég tulajdonban (kivéve önkor-
mányzati cégek) az közterületnek minősül. 
Ezen területek felett a tulajdonos rendelkezik 
(Állam, Önkormányzat, Magyar Közút, stb.). 
A használhatóságról és annak feltételeiről szin-
tén ők rendelkeznek. El is értünk a lényeghez. 
Ha valaki tisztában van azzal, hogy egy adott te-
rület nem az ő, saját tulajdona, úgy ott bármi-
lyen cselekvést az oda vonatkozó szabályok és 
feltételek szerint lehet elvégezni.
Most beszéljünk a konkrét és sűrűn előfordu-
ló kérdésekről. 

1. Kapubejárók állapota: Ha valaki saját 
erőből épít az előtte húzódó vízelvezető árok fö-
lé bármilyen építményt, vagy azt úgy örökli, vá-
sárolja, még ha azt az előző tulajdonos végezte 
is, úgy annak karbantartása, állagmegóvása a 

mindenkori ingatlan tulajdonos feladata. Ter-
mészetesen azzal is tisztában kell lenni, hogy 
az ilyen, mondjuk úgy ”hidak” építése, elvileg 
engedély kötelesek lennének. Tudom, hogy ezt 
senki sem vette figyelembe, de akkor is így van. 
Ha ezek a bejárók, építmények megrongálódnak, 
veszélyessé válnak, nyugodtan álljanak neki a ja-
vításnak, hiszen ez az Önök feladata és költsége. 
Persze ezt az önkormányzat is elvégezheti, de utá-
na ki fogja számlázni a tulajdonosnak.

2. Árkok lefedése parkolási célból: 
Ebben az esetben mindenkor engedélyt kell 
kérni a terület tulajdonosától, aki megvizsgálja 
a lefedés okozta ároktisztítási és karbantartási 
lehetőségeket, majd ez alapján, mérlegelve adja 
ki az engedélyt.

3. Parkolás: Abban az esetben, ha vala-
ki közterületen parkol, várakozik, úgy a vo-
natkozó országos és helyi rendelkezéseket 
be kell tartani. Nálunk a legnagyobb problé-
ma a zöldterületen történő parkolás. Pécs-
várad teljes területén tilos az ilyen parkolás, 
akkor is, ha az adott illető, rendeletünk sze-
rint kötelezve végzi a terület karbantartását. 
Az nem lehet kifogás, hogy magánterületén 
nem tudja megoldani gépjárműve elhelyezé-
sét. Ezt akkor kell átgondolni, mikor gépko-
csit vásárolunk.

GONDOLATOK A KÖZTERÜLET 
TÁRGYKÖRÉBEN

4. Fa, növényzet telepítése közterületre: 
Csak önkormányzattól vagy más tulajdonostól 
kapott engedély alapján végezhető ilyen telepí-
tés. Szigorúan tilos emellett gyümölcsfákat tele-
píteni, hiszen azok termései, további problémá-
kat okozhatnak. Az önkormányzat által végzett, 
régebben engedély nélkül vagy vélt szokásjog 
alapján ültetett növények karbantartási munkái 
kizárólag az önkormányzat hatásköre. 
Az adott terület melletti ingatan tulajdonosa e 
növényeken végzett munkák során nem dön-
téshozó. Természetesen a véleményüket meghall-
gatjuk, de az önálló döntéssel nem bír. Itt szeret-
ném megjegyezni, hogy a Pécsváradon tapasztalt 
hozzáállás sok esetben téves és elítélendő. Az ülte-
tés és az azt követő időszak szép, ám a megjelenő 
komolyabb kezelési munkák már senkinek sem 
fekszenek, ebben az esetben emelik fel sokan a 
telefont és jobb esetben kérik, más esetben köve-
telik az önkormányzat segítségét. Összefoglalva, a 
közterület mindig közterület, akkor is, amikor ül-
tetünk és akkor is, amikor jönnek a gondok a nö-
vényekkel. Ezért is kérnék Mindenkit, hogy kérjék 
ki önkormányzatunk véleményét ezekben az ese-
tekben, elkerülve így a kellemetlenséget. 

Végül pár szót a közterületen elhelyezett hulla-
dékról. Úgy gondolom az egyértelmű tény, hogy 
mindenki köteles gondoskodni az általa meg-
termelt hulladék és a birtokán keletkező egyéb 
anyagok szakszerű elhelyezéséről. Ez azért 
nem megy még tökéletesen. Szeretném felhív-
ni Mindenki figyelmét, hogy ahogyan eddig is, 
minden esetben feljelentést teszünk az adott 
személyek ellen. Fel kell nőnünk ahhoz a felfo-
gáshoz, miszerint a szomszéd telkén illegálisan 
elhelyezett szemét alapvetően az én környezete-
met is károsítja. Az önkormányzati telkek sem 
kivételek ezek alól. Bízom abban, hogy ezt utol-
jára kellett papírra vetnem.

Tisztelettel: Zádori János
Pécsvárad város polgármestere

Engedjék meg, hogy az elmúlt időszakban 
hozzám érkező bejelentések, panaszok és 
kérések kapcsán, megosszam Önökkel gondo-
lataimat a közterülettel kapcsolatos ügyekről.
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4 Pécsváradi Hírmondó

Pécsvárad Város Képviselő-testületének dönté-
se alapján a település kötelező közművelődé-
si feladatait egy 100%-os önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaság látja el az idei évtől. 

A megváltozott jogszabályi környezet és szakmai 
követelmény a művelődő közösségek igényeihez 
igazodó munkát vár el a szakmai szervezetektől, 
így a Pécsváradi Művelődési Központ, Könyvtár 
és Múzeum Nonprofit Kft-től is. 

Ennek megfelelően, valamint az érdemi szak-
mai munka minél előbbi megkezdése és vég-
zése érdekében hozzákezdtünk a Kossuth La-
jos utca 31. szám alatti épület fejlesztéséhez és 
otthonosabbá tételéhez, valamint a Nonprofit 
Kft. imázsának felépítéséhez, irodai, operatív 
hátterének rendbetételéhez. 
• 2021. január 4-én megkezdtük az intéz-
mény takarítását és rendbetételét. A kisszín-
pad alatti zenekari árokban és a kazánház-
hoz vezető folyosón összegyűlt több évtizednyi 
kacatot kiválogattuk, a szemetet és a használ-
hatatlan dolgokat elszállíttattuk. Az alagso-
ri klubhelyiségben lévő szerkények, valamint 
a Pécsváradi Városi TV korábbi stúdiója mel-
lett található irattárban lévő anyagokat szin-
tén rendszereztük. Több olyan „új” bútorda-
rab (pl. asztal) is előkerült, amelyekről öröm-
mel szereztünk tudomást és állítottuk össze 
őket, hiszen klubtermeinkben és kreatív-tár-
gyaló irodánkban tökéletesen megfelelnek, 
arról nem beszélve, hogy kiadásokat spórol-
hattunk meg. 
• Szakmai programjaink, feladataink egyik 
kiemelt projektje, hogy a Városi Könyvtárat a 
jelenlegi Pécsi út 2. szám alatti épületből át-
költöztessük a Kossuth Lajos utca 31. szám 
alatti főépületbe, hogy a könyvtári szolgáltatás 

BEMUTATKOZIK A PÉCSVÁRADI 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR 
ÉS MÚZEUM NONPROFIT KFT.

is szerves részese legyen intézményünknek és 
elérhetővé, ezáltal vonzóbbá tegyük azt a vá-
ros központjában. Ez átgondolt, felelősségtel-
jes előkészítő és gondosan megszervezett kivi-
telező munkát igényel.
• Egyeztetéseket kezdeményeztünk és foly-
tattunk le a Digistar Kft. vezetésével a meglé-
vő informatikai háttér fejlesztésével kapcsolat-
ban. Felmértük az irodákat, a klubtermeket 
és az épületben kialakítandó könyvtár hálóza-
ti csatlakozási pontjait, a WIFI hozzáférés he-
lyeit, valamint a telefonközpont és mellékek 
csatlakozását is, melyről árajánlatot is kap-
tunk. Amennyiben megfelelő pályázati forrá-
sokhoz jutunk, akkor egy komplex, teljes kö-
rű fejlesztést szeretnénk annak érdekében, 
hogy hosszútávon is zavartalanul tudjuk majd 
ellátni kötelező feladatainkat. 
• Intézményünk épületében kialakított Falu-
gazdász Irodában két munkatárs látja el fela-
datát. Hetente egy alkalommal pedig a Komlói 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának két 
munkatársa végez ügyfélkapcsolati munkát. 
Intézményünk biztosítja mindkét iroda, vala-
mint az Uszoda és a Sportcsarnok Internetel-
látását is. Sajnos többször tapasztalható, hogy 
a szolgáltatás akadozik, illetve szünetel. Ezért 
is fontos a jelenlegi hálózat újra tervezése, fej-
lesztése.  
• Helyi és térségi kreatív emberek bevoná-
sával, közös erővel és munkával elindítottuk 
új honlapunkat, létrehoztunk két új közössé-
gi csatornát, valamint frissítettük meglévő kö-
zösségi oldalunkat, ahol „Húzd meg jobban, 
menjen a munka!” címmel fényképes tudósí-
tások keretében rendszeresen hírt adunk az 
épületben folyó munkáról, fejlesztésekről és 
kampányokról. Szeretnénk jobban bevonni a 
közönséget, hiszen várjuk, egyben szívesen fo-

gadjuk észrevételeiket, ötleteiket, javaslatai-
kat is. Ennek érdekében "Kulturális Körkér-
dés" címmel ötletbörzére, együttgondolko-
dásra hívtuk a Pécsváradon és a környéken 
élő lakosságot, melyről tudósításunk végén 
adunk összefoglalót. Az új weboldal megterve-
zése, kivitelezése, regisztrálása és karbantar-
tása Kótsch Petrának köszönhető: 
www.kulturvarad.hu.   
• Idősebb Apaceller Péter segítő közremű-
ködésével saját magunk terveztük meg az in-
tézmény logóját, melyet hivatalos dokumen-
tumainkon, bélyegzőinkben, honlapunkon és 
közösségi oldalainkon is feltűntetünk. Emel-
lett az épület főhomlokzatán is szeretnénk ki-
helyezni egy világítótábla formájában, alatta 
„Művelődési Központ” felirattal együtt. Meg-
kezdtük az egyeztetéseket és ajánlatot is kap-
tunk a pécsváradi V-Tesa Bt-től.  
• A járványhelyzet miatt idén sajnos csak on-
line, viszont egy példaértékű összefogással 
elkészített kisfilm keretében nyílt lehetősé-
günk megemlékezni nemzeti kultúránkról. 
Köszönjük az önzetlen és segítő közreműkö-
dést a Pécsváradi Zeneiskolának, a Pécsvá-

radi Rézfúvós Kamaraegyüttesnek, valamint 
a film készítőinek, akiktől intézményünk és 
Pécsvárad városa ajándékba kapta ezt a pro-
fesszionális kép- és hanganyagot. Mindkét 
partnerünkkel további szoros együttműködést 
tervezünk a jövőben:
– A Kerekes Fotó&Film közreműködésével egy 
imázsfilmet szeretnénk készíteni intézmé-
nyünkről a fejlesztések megvalósulása után, 
valamint tervezzük rendszeres foglalkoztatá-
sukat rendezvényeink kapcsán.   
– Friskó Péterrel (FHT-Fidó Hang és Fény-

technika) pedig egy partneri szerződés kere-
tében kezdtük meg a színházterem hang- és 
fénytechnikai fejlesztését. 

FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK ÉS TERVEK
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• Ez a projekt, valamint a színpad és a mö-
götte lévő mosdók és öltözők rendbetétele ki-
emelt feladat, hiszen akkor tudjuk vonzóbbá 
tenni, kiadni és ezzel bevételt produkálni, ha 
megfelelő környezet, megfelelő technikai hát-
tér és megfelelő szakember áll rendelkezésre 
a bennünket felkereső társulatok, produkciós 
irodák, szervezetek, egyesületek és vállalko-
zók részére. A fenntartó önkormányzattal tör-
tént megállapodás alapján technikai partne-
rünktől első körben egy minden feltételt ki-
elégitő fény- és hangtechnikai eszközparkot 
fogunk bérelni, mely a nagyteremben kerül 
fix elhelyezésre. A PVTV stúdió korábbi helyén 
technikai állást építünk ki. Levettük a külső 
borítást és kibővítettük az emeleti vetítőnyílá-
sokat 2x1,35 m szélességben és 45 cm magas-
ságban. Ezek után kábelezés, villanyvezetékek 
cseréje és borítás visszahelyezése, valamint a 
szükséges felületek festése fog történni. 
• Munkatársaink kreativitásának és kéz-
ügyességének köszönhetően kopott, kiszakadt 
nézőtéri székeinket mégsem kellett lecserél-
nünk, hanem jóval kevesebb összegből felújít-
juk őket. Szövetanyagot, festéket, kárpitszö-
get vásároltunk és hozzáláttunk a munkához, 
mellyel nagyon szépen haladunk. Reméljük, 
hogy hamarosan vendégeink is kipróbálhat-
ják majd! 
• Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetősé-
geket, hogy forrást teremthessünk a minőségi 
megjelenésre és eddigi együttműködő partne-
reink munkáját anyagilag is elismerhessük.   
• „Felvirágoztatás” című kampányunkban 
meglévő dísznövényeink felfrissítését, rendbe-
hozatalát, valamint új dísznövények beszer-
zését és elültetését tűztük ki célul. Rengeteg 
felajánlás érkezett hozzánk, amit ezúton is 
köszönünk! Haklik Anitól kértünk segítő köz-
reműködést, aki önként vállalta a szakmai 
irányítást. Rengeteg növényt, többek között 
gyönyörű orchideákat kaptunk tőle ajándék-
ba és megegyezett nagykereskedő partnerei-
vel, hogy a megmaradt virágokat is megkapja 
tőlük intézményünk. 
• Tárgyalásokat kezdeményeztünk a pécsvá-
radi telephelyű Terra Ungheria Kft. vezetősé-
gével. Eredményes egyeztetéseinknek megfe-
lelően, több, mint 1 millió forintos nagyság-
rendben ajánlottak fel 20 db kerámiakaspót 
„ajándékba” az intézménynek, melyekbe na-
gyobb méretű dísznövényeink kerülnek beül-
tetésre. Ezek átszállítása a Városüzemelteté-
si Osztály munkatársainak közreműködésével 
megtörtént. Köszönjük!
• A fenntartó önkormányzat egy elkülönített 
forrásból megkezdte az emeleti tanácsterem 
és a Pécsváradi Városi Televízió mellette lévő 

új stúdiójának teljes körű felújítását és kivi-
telezését. Az emeleti tanácsterem elsősorban 
képviselőtestületi és bizottsági ülések helyszí-
néül fog szolgálni, illetve az épületbe átköl-
töztetett Városi Könyvtár olvasótermeként is 
funkcionál majd.      
• Az újonnan alapított Nonprofit Kft. közmű-
velődési feladatellátásához szükséges mun-
katervet, szabályzatokat és az előző évi be-
számolót és statisztikát a Nemzeti Művelődé-
si Intézet, valamint a Kozármislenyi Művelődési 
Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. segítő útmu-
tatása alapján elkészítettük és továbbítottuk. 
• Az említett szakmai szervetekkel való folya-
matos egyeztetéseinknek megfelelően, a tele-
pülésen működő kulturális civil szervezetek 
bevonásával szeretnénk létrehozni a "Pécsvá-
radi Közművelődési Kerekasztalt". A kezdemé-
nyezésre legnagyobb partner szervezetünket, 
a Nyugdíjas Egyesületet kértük fel. Emellett 
tervezzük a város kulturális stratégiájának az 
elkészítését is.    

És végül az ígért összegzése a meghirdetett 
”Kulturális Körkérdés”-nek

Az elmúlt hetekben több, mint 120 választ 
kaptunk kérdéseinkre. Fontos megemlíteni, 
hogy a válaszadók szinte 100 %-a "régi" pécs-
váradi lakos. Legtöbbjük családos, gyermeket 
nevelő, a városi rendezvényeket általában lá-
togató. A kínált programok közül a színházi 
előadások (színdarabok, stand up comedy-k), 
valamint az élőzenés rendezvények (köny-
nyűzenei koncertek, táncos rendezvények) a 
preferáltak a válaszadók részéről.
Természetesen sokan jönnének kiállításokra, 
gyermekbarát programokra, ismeretterjesz-
tő előadásokra is. Nagytermi rendezvényekre 
havi 1-2 alkalommal lenne igény, igyekszünk 
ennek a jövőben megfelelni. A válaszokból az 
is kiderül, hogy mindenki jó ötletnek tartja 
a könyvtár átköltöztetését a művelődési köz-
pontba, valamint azt is, hogy a tervek között 
szerepel büfé üzemeltetése. Ez utóbbi két do-
log megvalósulása már folyamatban van.

A Facebook, mint hírforrás abszolút az első 
helyen áll, de érdemes megerősödni a nyom-
tatott médiumok terén is, hisz sokaknak ez az 
elsődleges információs csatorna.
Köszönjük az egyéb észrevételeket is, igyek-
szünk megtenni mindent, hogy mindenki jól 
érezze magát nálunk.

Mindenképpen folytatni szeretnénk azt a 
munkát, amely már a Fülep Lajos Művelődési 
Központ idejében is a kisebb programok, klu-
bok, civil szervezetek programjaira helyezte a 
hangsúlyt. Nagy rendezvényeink tekintetében 
igyekszünk olyan programelemeket bevinni, 
amelyek sajátos pécsváradi jelleget kölcsönöz-
nek majd.
Folyamatosan várjuk ötleteiket, javaslataikat 
és szükség esetén személyesen is állunk szí-
ves rendelkezésükre.

Amennyiben a kormány által meghatározott 
rendelkezések engedni fogják, úgy Pünkösd 
hétvégén egy nagyszabású nyitórendezvénnyel 
szeretnénk kedveskedni és köszönteni Önöket 
intézményünkben.
 
Annak érdekében, hogy minél előbb meg-
nyithassuk kapuinkat Önök előtt, továbbra is 
tartsuk be az általánosan ismert járványügyi 
óvintézkedéseket. Vigyázzunk Magunkra, Egy-
másra és Egészségünkre!

Tisztelettel:

A PMKKM Nonprofit Kft. vezetése és munka-
társai: Apaceller Gergely – ügyvezető igazgató, 
Apaceller Péter – művelődésszervező, Arnold 
Istvánné – könyvtáros, Féth Noémi – személyi 
asszisztens, Tamás Istvánné – intézményi ta-
karító, Virág Károlyné – intézményi takarító, 
valamint külsős munkatársaink:
Brand Zoltán – karbantartó (KLIK foglalkoz-
tatásában), Kárpáti András – kulturális és 
operatív munkatárs (NMI foglalkoztatásában) 
és Sárközi Gergely – könyvtári asszisztens 
(közfoglalkoztatásban).
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6 Pécsváradi Hírmondó

A tavalyi évben már újra gyakorlott szervező-
ként állhattunk volna neki az eseménysoro-
zat lebonyolításának, de a rendkívüli hely-
zet szép kis próbatétel elé állított bennünket. 
Semmiképp sem szerettük volna kihagyni az 
eseményt, hiszen kis városunk életében ta-
lán ez az egyik olyan időszak, rendezvény, 
amelyet mindenki egyforma izgalommal, 
szeretettel, érdeklődéssel vár, és ugyanilyen 
nemes érzelmekkel látogat.

Mivel a különböző szabályok nem tették le-
hetővé a – már hagyománnyá vált – forralt 
borozást, beszélgetést, nassolgatást, hango-

lódást a Szentháromság téren, arra gondol-
tunk, a rendhagyó helyzetből kihozzuk a le-
hető legjobbat. Személyes véleményem sze-
rint ez sikerült is. 

A gyertyagyújtás egyik héten sem maradt 
el, de természetesen ez most nem nyilvá-
nos esemény volt, hanem felvételről lehetett 
megtekinteni a Városi Televízió adásaiban. 
Azért az jól látható volt, hogy a pécsváradi-
ak is szomjaznak a közösségi események-
re, a lélekmelengető programokra, mert hét-
ről-hétre, napról-napra egyre többen látogat-
tak el a térre, nem csak vasárnap, hanem a 

hét minden napján szinte már családi prog-
rammá vált a találkozó az ünnepi díszbe öl-
tözött térrel.

2020 adventi időszakában néhány újítást is 
bevezettünk, aki arra járt, hallhatta-láthat-
ta azokat. Minden nap kellemes karácsonyi 
zene szólt, és a tér ünnepi ruhájában várt 
bennünket. Egy hirtelen ötlet után készült 
egy karácsonyi üzenőfal is. Nem titkolt cé-
lunk volt vele az, hogy ha már testi valónk-
ban nem tudunk együtt lenni ott, minden-
ki hagyjon egy kis üzenetet, amit nap, mint 

RENDHAGYÓ ÜNNEPEK, 
MEGEMLÉKEZÉSEK 
A JÁRVÁNYHELYZETBEN
RENDHAGYÓ PÉCSVÁRADI ADVENT 2020-BAN
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7Pécsváradi Hírmondó

nap izgalommal vártunk, hogy láthassuk, 
milyen új szépségekkel gyarapodott. Ez volt 
az, ami összekötött bennünket ebben a kü-
lönleges helyzetben. Mondhatom, okozott 
néhány „szempárásító” percet mindannyi-
unknak. A falat megőriztük, a későbbiekben 
látható is lesz majd egy állandó helyen.

A már megszokott Pécsváradi Adventes 
selfie-falunk kiegészült egy családi Mikulá-
sos-rénszarvasos fallal, de nem hiányzott az 
adventi koszorú, a mindenki karácsonyfá-
ja és a Betlehem sem, sőt, a faházakat, me-
lyek eddig minden évben élettel teltek meg, 

árusok, jótékonykodók váltották ott egymást 
hetente, azokat most az előző adventek ké-
peivel dekoráltuk. Sokat törtem a fejem, ho-
gyan tegyük lehetővé, hogy az esemény talán 
a gyerekek részéről legnépszerűbb eleme, a 
Télapó megérkezése hogyan váljon lehető-
vé. Hiszen vírus ide vagy oda, korlátozás ide 
vagy oda, jó és csibész gyerekek mindig van-
nak, a Mikulásnak pedig jönnie kell!

Minden évben nagy megtiszteltetés nekünk, 
hogy az északi-sarki manók megbíznak ben-
nünket azzal, hogy itt helyben mi koordinál-
juk az ajándékok kiosztását, és segítsük a 
Télapó munkáját. 
És ekkor jött a megmentő ötlet, ha a gyere-
kek nem jöhetnek a térre, megyünk mi hoz-
zájuk! Rengetegen jelezték, hogy szeretné-
nek személyesen találkozni a Mikulással, ko-
moly logisztikai munka volt összehozni, hogy 
egy nap alatt mindenhova odaérjünk. És vé-
gül Télapóval, a lovasszán helyett lovaskocsi-
val, egy igazi Kocsissal, sok Csintalan Manó 
és egy Kópé Krampusz segítségével megol-
dottuk, a gyerekek (és a szülők, nagyszülők) 
örömére. Láttuk ám, hogy sok felnőttnek pá-
rás lett a szeme, amikor találkoztunk!

És nem maradhatott el a már hagyomány-
nyá vált halászlé főzés sem, polgármester úr 
jóvoltából. Sőt, annyival kiegészült a jócsele-
kedetek és a segítség sora, hogy idős lakóink 
hatalmas csomag gyümölcsöt is kaptak, va-
lamint aki nem tudott eljönni érte, köszön-
hetően a rengeteg önkéntes segítőnek, neki 
eljuttattuk a lakásába. Természetesen nem 
győzöm hangsúlyozni, hogy itt is mindent a 
szabályozásoknak megfelelően tettünk. 
Fontos új eleme volt idén a decemberi vá-
rakozásnak az ablakdíszítő kezdeményezés 

is. Minden este érdemes volt sétálni egyet a 
városban, mert mindig újabb és újabb gyö-
nyörűen feldíszített ablak várta a kikapcso-
lódni vágyókat. Heckerné Jagados Dia ötle-
te nagy sikert váltott ki, minden nap más 
utcában találkoztunk a kíváncsi sétálókkal, 
akik megörökítették a sokszor műalkotás-
nak is beillő kompozíciókat, majd lelkesen 
fel is töltötték a Pécsváradi Advent facebook 
oldalára. 
A rendkívüli helyzet egészen rendkívüli hoz-
záállást, találékonyságot, kreativitást és al-
kalmazkodó képességet kívánt tőlünk, szer-
vezőktől. Szándékosan nem szoktam név 
szerint köszönetet mondani ilyenkor, mert 
annyira sok önzetlen segítséget kapunk min-
denhonnan, és ezt olyan természetesnek ve-
szi mindenki, aki segít, hogy mindig attól 
félek, kihagynék valakit, és ezt semmiképp 
sem szeretném. 
Egy dolgot nagyon fontosnak tartok kihang-
súlyozni. Megtehettük volna mi is, hogy le-
gyintünk egyet, és beletörődünk abba, hogy 
„korlátozások vannak, nem lehet semmit 
csinálni”, sőt, „idén nem lesz karácsony” de 
mi nem tettük. Igazából fel sem merült ben-
nünk. És milyen jól tettük! Nem véletlenül 
lett jelmondattá a facebookon is a: #csaka-
zértiskarácsony #csakazértisadvent. Bát-
ran állítom, ez a december pontosan olyan 
lélekemelő volt számunkra, mint az eddi-
gi adventek időszaka, hiszen nem vesztettük 
el hitünket, bizalmunkat, reményünket, jó-
szándékunkat és szeretetünket. 

Hiszen:

„Főleg pedig és min-
denek előtt Szeress! 
SZERETET minden 

jó eredete”
(Yotengrit)

Andrics Aliz
főszervező, önkormányzati képviselő

Fotók: Kótsch Petra
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A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünne-
peljük meg január 22-én, annak emléké-
re, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén 
ezen a napon fejezte be - "a magyar nép 
zivataros századaiból" vett példákra épített 
költeményét - a Himnuszt.
Az évfordulóval kapcsolatos megemléke-
zések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk évezredes hagyo-
mányainknak, gyökereinknek, nemze-
ti tudatunk erősítésének, felmutassuk és 
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és 
szellemi értékeinket.
Az emléknapon országszerte számos kultu-
rális és művészeti rendezvényt tartanak. E 
naphoz kapcsolódva adják át a magyar kul-
túrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, 
pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat is.
A járványhelyzet miatt idén sajnos csak 
online, viszont egy példaértékű összefo-
gással elkészített kisfilm keretében nyílt 

lehetőségünk megemlékezni nemzeti kul-
túránkról.
Köszönjük a segítő közreműködést Zádo-
ri János polgármester úrnak, Bagány Atti-
lának, a Pécsváradi Zeneiskola művészta-
nárának, a Pécsváradi Rézfúvós Kamara-
együttesnek: 
Horváth Pálnak (trombita), Horváth Ro-
landnak (tenorkürt), Zsifkó Istvánnak 
(tenorkürt), Tóka Domosnak (tuba) és fel-
készítő tanáruknak, Wagner József kar-
nagy úrnak, valamint Friskó Péternek 
(FHT-Fidó Hang- és Fénytechnika/Hang-
stúdió), Kerekes Péternek és Baumgartner 
Péternek (Kerekes Fotó&Film).

Ünnepi műsorunk a YouTube-on tekint-
hető meg. A keresőbe kérjük beírni:
PMKKM - A Magyar Kultúra Napja - 2021
 

Apaceller Péter

MAGYAR KULTÚRA NAPJA – ONLINE 

MŰSORRAL KÉSZÜLT A PMKKM

RENDHAGYÓ ÜNNEPEK, 
MEGEMLÉKEZÉSEK 
A JÁRVÁNYHELYZETBEN Tisztelt Pécsváradiak! 

 
A koronavírus járvány miatt 
kialakult rendkívüli helyzet-
ben, sajnos az idei évben sem 
volt lehetőségünk ünnepi mű-
sorral egybekötött megemlé-
kezést tartani március 15-én. 

A pécsváradi esetszámok rohamos növekedé-
se miatt Pécsvárad Város Önkormányzata és 
az előzetesen regisztrált intézmények, szer-
vezetek képviselőivel 2021. március 15-én, 
hétfőn délelőtt 10 órára tervezett szűk kör-
ben történő koszorúzás is elmaradt.
Az általánosan ismert járványügyi óvintéz-
kedések betartásával a nap folyamán min-
denkinek lehetősége nyílott a Kossuth té-
ren történő önálló megemlékezésre. 

Az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulójának alkalmából a Pécs-
váradi Városi Televízió felvételt készített. 
Az archív anyagokból és korábban rögzí-
tett felvételekből összeszerkesztett ünnepi 
műsort 2021. március 15-én és 16-án este 
19.30 órakor tekinthették meg a PVTV ká-
belcsatornáján, valamint a közösségi mé-
dia online felületein. Közreműködtek:
• A pécsváradi Kodolányi János Német Nem-
zetiségi Általános Iskola és AMI tanulói. 
Felkészítő tanárok: Boris Sándorné, Oszbach 
Rita, Somogyi Bernadett és Friesz Péter.
(2014. március 15-én rögzített felvételről.) 
• Ünnepi beszéd (korábban rögzített fel-
vételről): Apaceller Péter alpolgármester, 
önkormányzati képviselő
• Nemzeti dal – a Pécsváradi Művelődési 
Központ, Könyvtár és Múzeum Nonprofit Kft. 
vezetőinek zenés megemlékezése (korábban 
rögzített felvételről): Apaceller Gergely – gi-
tár, ének és Apaceller Péter – ének.

Köszönjük mindenkinek, hogy egymás-
ra és egészségünk megtartására figyel-
ve, méltó módon tudtunk emlékezni az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
eseményeire!

Zádori János
Pécsvárad város polgármestere

1848/49-ES FORRADALOM 

ÉS SZABADSÁGHARC 

EMLÉKÉRE - MÁRCIUS 15.

Az Országgyűlés 2000. június 16-án ha-
tályba lépett határozatával minden év feb-
ruár 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapjává nyilvánította.
A kommunizmus fekete könyve becslések és 
levéltári kutatások alapján körülbelül 100 
millióra teszi az áldozatok számát az egész 
világon: éhínség, kényszermunkatábor, ki-
végzés, vallatás, kínzás, megbélyegezés, ül-
döztetés és test-lelki megnyomorítás.
Pécsváradon a már korábban felállított 

málenkij robotra hurcolt német, a kitele-
pített felvidéki és a zsidó áldozatok emlék-
köve mellé Kovács Béla főtitkár letartózta-
tása után 70 évvel, 2017-ben a Pécsváradi 
Várbaráti Kör kezdeményezésére és köz-
reműködésük eredményeként az Önkor-
mányzattal közösen állítottak Emlékkövet 
a Kommunista Diktatúrák Áldozatainak, 
az Európa téren.
A koronavírus járvány miatt kialakult rend-
kívüli helyzetben az idei évben Pécsvárad 
Város Önkormányzata, a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat, a Felvidékiek Klubja és a 
Várbaráti Kör szűk körben hajtott főt és he-
lyezett el koszorút az Emlékkőnél.
A megemlékezést követően a délelőtt folya-
mán Friesz Péter a Kodolányi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és AMI igazga-
tóhelyettese tartott rendhagyó történelemó-
rát az intézmény 7.b osztályos tanulóinak.

Apaceller Péter

KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK 

EMLÉKNAPJA – FEBRUÁR 25.
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OM 

5.

VAGON AZ ÁLLOMÁSON

Február 23-án ismét „járat” érkezett a 
vasútállomásra. A korábbi Lágerjárat 
utazó kiállításának vagonja Pécsvára-
don talált végleges helyet. A Magyaror-
szági Németek Pécs-Baranyai Nemzetisé-
gi Köre, a Pécsváradi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat, valamint az újonnan 
alapított LÁGER VAGON Alapítvány közös 
projektje egy emlékezethely kialakítását 
tűzte ki célul, melyet több lépcsőben kí-
vánnak megvalósítani, minél szélesebb 
közösségi összefogással és partneri há-
lózattal.

A környék településeiről itt, a pécsváradi vas-
útállomáson gyűjtötték össze a „malenkij 
robotra” elhurcolt áldozatokat.  A Pécsvára-
di járásból 1611 főt vittek el kényszermun-
kára. Róluk és a kitelepített német családok-
ról emlékezik meg az Európa téren álló em-
lékkő, illetve nekik és a betelepített felvidéki 
családoknak állít emléket az Emlékház.
A projekt első feladata a vagon felújítása, 
melyet a tervek szerint a közeljövőben el-
végeznek, ezután maga a vagon már láto-
gatható lesz. A hosszabb távú tervek sze-
rint az idén 110 éves vasútvonal, a vas-

útállomás is új életre kelhet: az egykori 
forgalmi irodában a Pécs–Bátaszék vasútvo-
nal történetének interaktív kiállítása; a váró-
termekben múzeumpedagógiai foglalkozá-
sok lebonyolítására és időszaki kiállítások-
ra alkalmas helyiség jön létre. A két téma 
– vasúttörténet és a németség kényszermun-
kára hurcolása – összefüggését a „XX. szá-
zad jelképe, a vagon” igazolja. Az állomás 
alatt nagyméretű légvédelmi pince van. Ter-
vezik eredeti funkciójában való bemutatását.
A fotókon a vagon látványos megérkezését 
követhetik nyomon: a 12 tonna súlyú ra-
kományt egy 16 méteres jármű hozta Bu-
dapestről a helyszínre, majd daru emelte 
a sínre, és végül a helyére gurították. A va-
gon tulajdonosa, a Magyarországi Németek 
Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre elnöke, 
Matkovits-Kretz Eleonóra átadta a vagon 
kulcsait Pécsváradnak, jelképesen Apacel-
ler Péter alpolgármesternek.
Köszönetet mondunk mindenek elött a vagon 
lejutását megszervező Árvai Andrásnak; to-
vábbá a szállító és daruzó szakembereknek, 
a MÁV munkatársainak, a helyben lakó Bos-
nyák Józsefnek és városüzemeltetés munka-
társainak a segítségért és támogatásért.
Arra bíztatunk mindenkit, hogyha ötleteivel, 
javaslataival, kétkezi munkájával vagy anyagi 
támogatásával tudja, akkor vegye ki részét a 
tervek megvalósításából – az áldozatok em-
lékére és a következő generációk okolására.

Gászné Bősz Bernadett 
képviselő,

Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat

TOJÁSFA ÁLLÍTÁS 
ÉS DÍSZÍTÉS A 
SZENTHÁROMSÁG 
TÉREN

Húsvét közeledtével a korábbi évek hagyomá-
nyainak megfelelően az idén is feldíszítésre 
került a Tojásfa a Szentháromság téren.
A járványügyi rendelkezések és korlátozások 
miatt, a csoportosulás elkerülése érdekében 
sajnos idén sem tudtuk közösségi esemény-
ként megszervezni. 

Természetesen, aki arra jár, nézze meg és 
bátran akasszon rá még tojásdíszt, szívesen 
fogadjuk!

Csatlakozzanak hozzánk és várjuk együtt, 
közösen a Húsvétot, és ami most a legfonto-
sabb, továbbra is Vigyázzunk Egymásra!

Andrics Aliz
önkormányzati képviselő

Fotók: Kótsch Petra
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IparVárad
PÉCSVÁRADI VÁLLAL-
KOZÁSOKAT BEMUTATÓ 
ÚJ ROVATUNK
Bemutatkozik a TERRA UNGHERIA Kft. 

A több, mint két évtizede alakult, nemzetközi 
piacra gyártó formatervezési vállalat ma már 
kiváló minőségű bel- és kültéri kerámiákat 
állít elő. 
Pólicsné Hofecker Mónikával, a cég 
személyi asszisztensével beszélgettünk.
Apaceller Péter riportja és fotói

- Szia Móni! Köszönöm, hogy időt szakí-
tottál rám és bemutatod olvasóinknak a 
Terra Ungheria Kft-t. Mikor alakult a cég 
és miért pont Pécsváradot választottátok 
székhelyül? Volt-e korábbi személyes kötő-
dés a településhez? 

Szia Péter, mindenekelőtt mi is szeretnénk 
megköszönni a bemutatkozási lehetőséget! 
1994-ben alakultunk. 
A riport elején, ennél a kérdésnél Pieter 
Leemans úr, a cég tulajdonosa is becsatla-
kozott a beszélgetésbe:
„Egy holland barátommal, Antoni Hend-
rix-szel korábban virágboltokban dolgoztunk 
és szerettünk volna az üzletágban felhasz-
nálható termékeket gyártani. Ezért közjegy-
ző közreműködésével egy nagykereskedelmi 
céget alapítottunk Belgiumban. Ennek a köz-
jegyzőnek volt egy barátja, aki ’56-os magyar 
volt és egyben magas funkciót töltött be egy 
jelentős menedzsmentben. Pont akkor ment 
nyugdíjba és felhívta figyelmünket hazájára, 
egyben felajánlotta, hogy eljön velünk Ma-
gyaroroszágra. Elindultunk és kerestünk egy 
helyet, ahol jól érezzük magunkat. Bútort és 
kerámiát terveztünk, az volt a vágyunk, hogy 
egy ideális helyen legyen olyan üzemünk, 
ahol le lehet gyártani, amit megálmodtunk. 
Béreltünk Budapesten egy lakást. Magyaror-
szágon utazgatva, több helyen megszálltunk. 

Egy alkalommal – útban Pécs felé – így ju-
tottunk el a Büki család vendégházába is, 
és tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy 
megtaláltuk álmaink helyét Pécsváradon. 
Romániában és Ukrajnában is gyártottunk, 
de amikor elindult a pécsváradi üzem, akkor 
ott befejeztük. A cég akkor Belgiumban ma-
radt, de a gyártást Pécsváradon kezdtük el és 
végezzük azóta is. Van még egy nagykeres-
kedelmi cég, a DOMANI HU. Kft., aki szintén 
itt található az Ipartelepi úton, Pécsváradon. 
Több gyártóval is kapcsolatban van. Akik raj-

tunk kívül még gyártanak nekik, azok ne-
künk is partnereink voltak korábban.”    

- Móni, hány fővel dolgoztok és ebből 
mennyien Pécsváradiak, környékbeliek? 
Milyen a kapcsolat a várossal? 

Huszonöt fő dolgozik nálunk. Mindenki kör-
nyékbeli és ebből összesen öt fő pécsvára-
di. Amennyiben szakmai kapcsolódásra gon-
dolsz, akkor nem számolhatok be komo-
lyabb tapasztalatról, hiszen eddig nem volt 
magával a várossal komolyabb kapcsolatunk. 
A beszerzések nagyrésze is városon kívü-
li. Bár az elmúlt hetekben sokat erősödött a 
kapcsolat, hiszen Veled is többször találkoz-
tunk és egyeztettünk a nemrég megalakult 
Pécsváradi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Múzeum Nonprofit Kft-nek felajánlott kerá-
miaedényeink kapcsán. 

- Igazad van, de erről inkább majd a ri-
port végén ejtsünk szót bővebben. Most be-
széljünk egy kicsit magáról a gyártásról, a 
munkafolyamatról.
  

A kerámiák agyagból készülnek. Az agyaghoz 
szükséges alapanyag Németországból érke-
zik, de magát az agyagot is itt, helyben gyárt-
juk. Tehát van egy agyaggyártó részlegünk. 
Így a teljes termék igazából nálunk állítódik 
elő. Csak a mázakat vásároljuk készen.  Pieter Leemans, a cég tulajdonosa
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A kisebb beltéri kerámiák gépi formázással, 
a kültéri fagyálló kerámiák pedig gipsz for-
mában, döngöléssel készülnek.        
Száradást követően a kisebbeket először vil-
lanykemencében kiégetik, utána lesznek lefúj-
va és akkor már a kemencékben égnek kész 
termékké. Viszont a nagyedényekre közvetlenül 
a száradást követően fújják rá a mázat és ezu-
tán, csak egyszer lesznek kiégetve.   
Egyébként a gyártás egyre inkább eltolódik a 
nagyméretű kerámia edények felé. Ez egyre 
nagyobb tendenciát mutat. Abszolút észreve-
hető, hogy az érdeklődés az 1 és 1,5 m szé-
les edények iránt sokkal nagyobb már. 

-Mesélnél kicsit a termékskáláról és a profilról?
 

Minden termékünk kerámia alapanyag. Iga-
zából a virágültető edények a fő profil. E 
mellett acéltermékeket is gyártunk. Ezekből 
is a CORTEN acéltermékeket. Ez eredetileg 
egy amerikai találmány, időjárásálló acélnak 
is nevezik. Tulajdonképpen bevonat nélküli, 
nagy szilárdságú, alacsony ötvözőanyag tartal-
mú, hegeszthető szerkezeti acél, mely kialakítá-
sánál arra törekedtek, hogy ne legyen szükség 
az utólagos felületkezelésre, festésre, és stabil, 
védőrozsdaréteg jelenjen meg, ha az anyag több 
éven keresztül is ki van téve az időjárási viszo-
nyoknak. A Corten acélból készített termékeink 
is mind virágültető edények. 

- Internetes felületeiteken olvastam, hogy 
úgynevezett RAKU kerámiát is gyártotok. 
Mit jelent ez pontosan?
 

A RAKU Japánból származó technológia, ke-
rámia égetési mód. Beltéri kerámiát gyár-
tunk vele. Jelentése: egyszerűség, esetleges-
ség, a természetesség művészete, de jelent-
het zenét, kényelmet, ellazulást, tetszést is. 
Égetésnél a tűz, a víz és a levegő hozzák létre 
azt a gazdag felületi hatást, melyet a kiszá-
míthatatlan változások tovább gazdagítanak. 
A keletkező sok-sok mikrorepedés és a máz 
változékonysága a rakukerámia dísze. Nincs 
hibátlan vagy megismételhető mázfelület.
A kemence felhevítése után, az edényeket iz-
zó állapotukban vesszük ki, majd fűrészpor-
ba forgatjuk, temetjük őket. 
A hőmérséklet különbség által alakulnak 
ki ezek a repedések. Maga a fűrészpor ég 
bele a repedésekbe és így alakulnak ki a 
jellegzetes sötét vonalak. Az így keletke-
zett redukálódott kerámiafelületek azon 
túl, hogy egy jellegzetes hangulatvilágot 
teremtenek, változó és izgalmas színeket 
produkálnak. Ettől lesz maga az égeté-
si folyamat is izgalmas, várakozással teli, 
a kerámiák pedig, mintha önálló életet él-
nének, megörvendeztetnek és meglepnek 
bennünket változatos egyediségükkel. 

- Olvastam, hogy korábban kerámia éksze-

reket és betonbútorokat is gyártottatok.

Valóban, de ez a két vonal már megszűnt. Ki-
zárólag kerámia gyártással foglalkozunk. Két 
éve kezdtük el a már említett Corten acélter-
mékek gyártását is. Rendkívül különleges, 
nagyon érdekes, inkább egy szűk rétegnek 
készülő termékek ezek. Nagyon mutatós, 
szép és különleges dolgok. 

- Kinek és hová gyártotok?  

Kizárólagossággal Pieter által már korábban 
említett DOMANI HU. Kft-nek gyárt a cég. 
Ők vannak kapcsolatban a nagykereskedők-
kel és a vevőkkel. Azaz, a szintén az Ipartele-
pi úton található cég, a mi általunk által le-
gyártott termékeknek az értékesítője. Igazá-
ból ez egy belga tulajdonban lévő cégcsoport. 

- Ezeknek a gyönyörű kerámiáknak kik a 
tervezői, kik a designerek?

Az edények nagyrésze saját tervezésű, de dol-
gozunk külföldi tervezőkkel is. Az egyik fő 
tervezőnk a holland Paul Odekerken. Az ő 
nevéhez rengeteg kültéri kerámia, edényfor-
ma és minta kötődik.       
A Corten acélból készült edények pedig kimon-
dottan a német származású, de Hollandiában 

A riport a 12. oldalon folytatódik ›››
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élő Fabian von Spreckelsen tervezései alapján 
készülnek és gyártódnak itt nálunk. Egy francia 
hölgy, Marie Claude nevéhez is több kerámia 
termékünk tervezése fűződik. Természetesen a 
cég tulajdonosa, a Belga származású Pieter 
Leemans úr is aktívan belefolyik a tervezésbe. 
A cég indulásakor volt egy tulajdonostársa, a 
már említett, Holland származású virágkötő 
mester, keramikus, kerámia- és ékszertervező 
Antoni Hendrix, aki néhány éve hunyt el. Kez-
detekben Antoni volt a designer, aki a színeket 
és formákat felügyelte, Pieter pedig a gazdasági 
részét vitte a cégnek.
Antoninak igazi kincs volt a kezében. Ha ad-
tál neki három fűszálat, akkor abból is valami 
csoda keletkezett. 2015-ben lépett ki a cégből, 
de tervezőként továbbra is részt vett a munká-
ban és élete végéig aktív, baráti kapcsolatban 
volt Pieterrel és a Terra Ungheriával. 
Jelenleg Pieter a cég többségi tulajdonosa, 
aki a Terra Ungheria Kft. megalakulása óta 
Pécsen él. Két középiskolás korú gyermeke 
van, ők is Pécsen élnek.

- Megosztanál pár gondolatot a további 
tervekről, a jövőről?

Az 1994-es induláshoz képest évről-évre gya-
rapodott a cég. Természetesen további ter-
vek vannak még mindig a beruházásra. Na-
gyon szépen bővül a jelenleg 1,8 Hektáron 
elhelyezkedő üzem. Az ingatlanok egyébként 
a Terra Ungheria tulajdonában vannak. Az 
említett értékesítő cég tőlünk bérli az itt ta-
lálható modern raktárépületet.   
A gyártás 220 nm-en folyik, de még az idén 
szeretnénk megkezdeni a csarnok bővítését 
is. A meglévő 5 gázkemencénk és 2 villany-
kemencénk mellé új égető kemencét is sze-
retnénk beszerezni.
Említésre méltó az is, hogy kerámiáink a vi-
lág szinte minden táján fellelhetőek, megta-
lálhatóak. Az értékesítés nagy része Európában 
történik, főként a Benelux államokban, Német-
országban, Franciaországban. De rendkívül so-

kat gyártunk már a tengerentúlra is, az Egyesült 
Államokba és Japánba. A cégcsoportnak itt is 
egy jelentős nagykereskedője van.

- Személyes tapasztalatod, véleményed a 
céggel kapcsolatban.

Májusban lesz 24 éve, hogy itt dolgozom. 
Ez szerintem önmagáért beszél. Nekem szí-
vem csücske, hiszen gyönyörűek a termé-
kek, amelyek itt készülnek. Ami nagyon fon-
tos és erre nagyon büszke vagyok, hogy egy 
olyan cégnél dolgozhatok, ahol igazi produk-
tum készül. A mai világban ez nagyon fon-
tos, hiszen az emberek legtöbbször csak ad-
nak-vesznek. Számomra ajándék, hogy én 
egy ilyen csodálatos dolognak lehetek a ré-
szese. Ezen kívül szeretném azt is kihang-
súlyozni, hogy bár családommal Kozármis-
lenyben élek, de a szívem mindig visszahúz 
Pécsváradra és munkahelyemnek köszönhe-
tően itt is maradt egy jelentős része.

- Beszéltünk már arról, hogy kinek és hová 
gyártotok, de szeretném megkérdezni, hogy 
van-e lehetőség helyben történő vásárlásra?

Az elsőosztályú termékek nemzetközi piacra 
készülnek, de a gyártás során keletkezett ap-
róbb sérülések miatt másodosztályba sorolt 
termékeket meg lehet helyben is vásárolni. 

- Ebben az esetben az érdeklődők kereshet-
nek Téged? 

Tulajdonképpen szinte minden adminiszt-
ratív és operatív feladat hozzám tartozik, 
a gyártás során felmerülő anyagbeszerzés, 
megrendelések feldolgozása, ezért természe-
tesen vásárlási szándékkal is fordulhatnak 
hozzám az érdeklődők itt helyben, személye-
sen: Pécsvárad, Ipartelepi út 1.

- Ígértem, hogy visszatérünk a nagyvonalú 
felajánlásra, amit a Művelődési Központ és 

tulajdonképpen Pécsvárad városa ezzel tőle-

tek kapott ajándékba. Ugyan ezek a nagy-

méretű edények is másodosztályú beso-

rolásúak, de az apróbb hibák szinte észre 
sem vehetőek. Gyönyörűek, egyediek és na-

gyon hálásak vagyunk Nektek!  

Igen. Mi is olvastuk a Művelődési Központ 
közösségi oldalán azt a posztot, amiben az 
intézmény virágosítási, szépítési és fejlesztési 
programjáról írtatok. Szívesen vettük és fo-
gadtuk megkereséseteket és járultunk hozzá 
ahhoz, hogy dísznövényeitek szép és egyedi 
kerámia edényekben pompázhassanak majd 
az épület különböző pontjain. Pieter mindig 
is elkötelezett támogatója volt a kultúrának 
és a közművelődésnek. 

- Ezek a nagyértékű és gyönyörű kaspók 
nagy becsben lesznek tartva, valóban az 
intézményt és a programjainkat fogják 
szépíteni és egyedivé tenni. Haklik Ani 
szakmai irányításával pedig hamarosan 
megkezdjük a meglévő és közönségünk ál-
tal felajánlott dísznövények beültetését. 
Szeretettel várunk majd benneteket ren-

dezvényeinkre!

Kedves Móni! Mégegyszer köszönöm a ri-
portot! További sikeres fejlesztéseket és 
gyümölcsöző együttműködést, valamint jó 
egészséget kívánok a Terra Ungheria min-
den munkatársának!

hi
rd

et
és
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A bölcsőde iránt egyre nagyobb érdeklődés mu-
tatkozott és a három bölcsődei csoport is kevés-
nek bizonyult. Mivel egy gyermeket sem szeret-
tünk volna elutasítani, ezért fenntartói döntés 
alapján bővítettük a bölcsődei férőhelyek szá-
mát. Ez sok pécsváradi és Pécsvárad vonzás-
körzetében élő szülőnek jelent segítséget, hogy 
visszatérhessen a munka világába.

Háromról négyre bővül a Gesztenyés úti óvo-
da bölcsődei csoportjainak száma 2021. áp-
rilis 1-től. Ez két új munkahelyet is jelent az 
intézményben.
Az új bölcsődei csoport 14 újabb gyermek el-
helyezésére ad lehetőséget, így a bölcsődei 
férőhelyek száma 56 főre emelkedett. Ezek a 
férőhelyek szinte már megteltek. 
Az új csoportot a földszinten lévő csoportszo-
bából alakítottuk át: kicserélték a nyílászáró-
kat, felújították a gyermekmosdót, álmeny-
nyezetet kapott a csoportszoba, kifestettünk, 
új bútorokkal és játékokkal rendeztük be a 
csoportszobát. A munkálatokat Gungl Péter 
vezetésével a Városüzemeltetés végezte.
Ma már elmondható, hogy az intézmény 
épülete kívül belül teljesen megújult. 

A PÉCSVÁRADI SZIVÁRVÁNY 
NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 
ÉS BÖLCSŐDE HÍREI

ÚJ BÖLCSŐDEI 
CSOPORT INDUL

– Vár utcai óvoda udvara új játékeszkö-

zökkel bővült

– Udvarunk egy csodálatos zöld környezet-
ben, új játékokkal betelepítve várja a gyer-

mekeket. 

A Vár utcai óvoda a Magyar Falu Program pá-
lyázaton udvari játékeszközök fejlesztésére 5 
millió forintot nyert. A támogatásból egy vár-
mászót csúszdával, egy hatszögletű mászó-
kát, egy tornyot két hintával, két különbö-
ző köteles egyensúlyozó játékot, egy Picurka 
mászókát, hat padot telepítettünk.
A Kormány támogatja intézményünket az 
„Ovis labdaprogram” megvalósításában. 
A Program keretében egy-egy sportszere-
ket tartalmazó egységcsomagot kap mindkét 
óvodánk a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit 
Kft felajánlásával. A csomag különböző lab-
dákat (foci, kézilabda, kosárlabda, röplab-
da), kapukat, bójakészletet, megkülönbözte-
tő mezeket tartalmaz, amik márciusban ke-
rülnek átvételre és használhatják a gyerekek.
Az „Ovis labdaprogram ”célja, hogy az óvodá-
ban hozzáférhetővé váljanak a gyermekek szá-
mára olyan sporteszközök, melyek használa-
tával emelkedik a sportoló gyermekek száma, 
amellyel kialakul az igényük a rendszeres test-
mozgásra, a mozgás-gazdag életmódra. 
A Program hozzá kíván járulni az óvodás ko-
rú gyermekek mozgáskoordinációjának játé-
kos fejlesztéséhez. 

Megújul az óvodánk honlapja
Nemsokára elkészül az új honlapunk 
www.pecsvaradiovoda.hu

Itt olvashatnak majd óvodánk történetéről, 
programunkról, pedagógiai szemléletünkről. 
Megtalálhatják az intézményünkkel kapcso-
latos legfrissebb eseményeket, tudnivalókat. 
Galériánkban érdekes képeket találhatnak 
majd óvodánkról, és csoportjaink minden-
napjairól. 

Óvodai és bölcsődei beiratkozás

Az óvodai és bölcsődei felvételek során a ha-
tályos eljárási szabályokat kell alkalmaz-
nunk. A 2021/2022-es nevelési évre történő 
óvodai beiratkozással kapcsolatban nem ér-
kezett még az Oktatási Hivataltól határozat. 
Jelen helyzetben valószínűsíthető, hogy az 
óvodai beiratkozás a tavalyihoz hasonlóan, 
online fog történni, de 2021. április 12-13-án 
igény szerint lehetőséget biztosítunk szemé-
lyes beiratkozásra is időpont egyeztetéssel. A 
friss információkat facebook oldalunkon és 
a honlapunkon tekinthetik majd meg. 

Weintrautné Benács Zsuzsa
óvodavezető

hi
rd

et
és
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A KODOLÁNYI JÁNOS NÉMET 
NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS AMI HÍREI

Utolsó híradásunk óta továbbra is rendha-
gyóan alakult ez a tanévünk: a járványügyi 
helyzet miatt a közösségi programjaink, 
megemlékezéseink, ünnepélyeink vagy nem, 
vagy csak nagyon zárt körben, illetve hangosbe-
mondón keresztül kerültek megrendezésre. 
Szeptember 30. A Népmese Napja, amiről 
mindig megemlékezünk valamilyen formá-
ban.  Idén sajnos, a vetélkedő a Sulikönyv-
tárban elmaradt, de játékos kvízt azért ki-
tölthettek a tanulók. Rengeteg jó megoldás 
érkezett az alsó tagozatról!  
Október a könyvtári hónap. A Városi Könyvtár 
szervezésében Pécsváradon járt Nyáry Kriszti-
án író. A beszélgetésen nyolcadik osztályosa-
ink vettek részt, akik sok izgalmas kérdésükre 
hasznos, érdekes válaszokat kaptak. 
Október 6-án hangosbemondón keresztül 
hallhattuk a 3. évfolyam ünnepi megemlé-
kezését (Felkészítők: Szabó Tamásné Gastei-
ger Eszter és Breitenbach Andrea) Köszönjük 
szépen a gyerekek és a kollégák munkáját!
Október 13-án a Sulikönyvtár meghívásá-
ra Bosnyák Viktória írónő és Dudás Győ-
ző illusztrátor érkezett iskolánkba, jobban 
mondva a Művelődési Házba, hogy megfele-
lő óvintézkedések mellett tudjuk megtartani 
a programot. A 3.- 4. évfolyam tanulói vettek 
részt a beszélgetésben, élőben rajzolt nekik 
Dudás Győző, méghozzá minden osztálynak 
a saját maga által kitalált állatot, esküt tet-
tek az Elnöknek és a Királynőnek, hajóút-
ra mehettek Körtemájer - Sercli kapitánnyal 
és egyszemélyes legénységével, (szó) csatáz-
hattak, medvelevest is főzhettek és ehettek 
(majdnem!). A sok játék mellett pedig észre-
vétlenül tanulhattak is. Dicséret illeti az ösz-
szes tanulót, hogy több, mint 70 percig bírták 
szusszal, türelemmel, figyelemmel. Minden 
részt vevő dedikált könyvjelzőt kapott ajándék-
ba és természetesen a Sulikönyvtárban meg-
található Bosnyák Viktória- könyveket is dedi-
káltattuk! Az előadás a „Köszönjük, Magyaror-
szág!” program keretében valósult meg.
Október 20-án papírgyűjtést szerveztünk. 
Köszönjük szépen a diákok, szülők, pedagó-
gusok és mindenki segítségét! A bevétel az 
osztálypénzt gyarapította. 
November 11-én, Márton- napon a 2. évfolyam 
műsorát hallgathattuk meg (felkészítők: Wag-

nerné Rozmer Anikó és Gungl Lászlóné). 
November hónapban „Az erdei állatok ké-
szülődése a télre” címmel a 2.-3.-4. évfolyam 
számára területi versíró versenyt, és az 1.-4. 
évfolyam számára ehhez kapcsolódó rajzpá-
lyázatot hirdettünk. Nagyon sok szellemes, 
ötletes költemény érkezett be, a gyerekek 
megmutatták igazi költői vénájukat, vala-
mint gyönyörű rajzok is születtek.

Helyezettek:  
Versíró Verseny
2. évf.: I. Bajkó Vivien (2.a) és Lauer Balázs 
(2.b) II. Stiefel Hanna (2.a) és Olaj Fanni ( 
2.a) III. Nagypál Zsófia (2.a) 3. évf.: I. Auth 
Zsombor (3.b) II. Auth Nimród (3.b) és Be-
ck Zalán (3.b) III. Simon Luca ( 3.a) 4. évf.: 
I. Lantos Kata (4.b) II. Kovács Kata (4.a) III. 
Mim Hanna (4.b)
Rajzverseny
1. évf.: I. Trikl Hanna (1.b) II. Mehlmann 
Molli (1.b) 2. évf.: I. Olaj Fanni (2.a ) II. 
Óvári Valentina ( 2.a) III. Megyesi Maja (2.a)
3. évf.: I. Koska Luca (3.b) és Szarka Lu-
ca (3.b) II. Varga Boglárka ( 3.b) III. Simon 
Laura (3.b ) és Bitter Hanna (3.a) 4. évf.: 
I. Várszegi Liliána (4.b) II. Winkler Loretta 
(4.a) és Szalai Ákos (4.b) III. Szita Virág (4.a)

Decemberben került sor a Pécsvárad Város 
Önkormányzata által szervezett Pécsvárad, 
az én városom című rajzpályázat eredmény-
hirdetésére. 
Nagyon sok fantasztikus pályaművet adtak 
be tanulóink, a zsűrinek biztosan nem volt 
könnyű dolga!  Végül a következő eredmé-
nyek születtek:
 
1-2. évfolyam: 1. Olaj Fanni, Óvári Valenti-
na (2.a) 2. Megyesi Maja, Tóth Tifani Szonja, 
Nagypál Zsófia (2.a) 3. Dosztály Izabella Helka, 
Petzinger Maja (2.a) 
3.-4. évfolyam: 1. Tóth Adrienn Zoé (3.a)
2. Cseke Júlia (3.a) 3. Kresz Dalma, Szarka 
Luca, Till Flóra (3.b)
5.-6. évfolyam: 1. Pap Léna Inez (6.b) 
2. Schneider Jázmin (5.b) 3. Darmos Adri-
enn (5.b)
7.-8. évfolyam: 1. Hideg Nóra (8.b) 2. Ottla-
kán Zelina (7.c) 3. Fuchs Fanni (7.b)

Különdíjat nyert: 
Lauer Júlia 5.b (Pécsvárad Város Polgár-

mesterének különdíja) Vogl Diána 7.c (Pécs-

várad Város Jegyzőjének különdíja) Már-
tusz Dorina 8.b  (Képviselőtestület külön-

díja- felső tagozat) Lajos Eszter, Putnoki 
Jázmin, Wéber Hanna 3. b  (PVTV Váro-

si Televízió különdíja) Kárpáti Kinga 8. b 
és Kresz Virág 5.b (Pécsváradi Élményvár 
különdíja) Kovács Zoárd, Nagypál Máté 2.a 
(Andrics Aliz, Bayer Maja különdíja) Lauer 
Balázs, Michelisz Ádám, Lajos János, Steiger-
vald József 2. b (Józsa-Pap Éva különdíja) 
Hideg Nóra 8.b  és Lantos Balázs Soma 7.c  
(mindketten Haklik Anna különdíja)

Köszönjük szépen a felkészítő tanárok Váradi 
Violetta (felső tagozat), Gungl Lászlóné, Kajos

Bősz Patrícia és Fáth Hedvig összefoglalója
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Valéria, Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, 
Wagnerné Rozmer Anikó (alsó tagozat) és a 
diákok munkáját! 

Decemberben a Mikulás szokás szerint ellá-
togatott az osztályokhoz, ügyelve természete-
sen a járványügyi szabályokra. Megdicsérte a 
tanulókat, kiosztotta az ajándékokat és meg-
hallgatta a verseket, dalokat, melyekkel fo-
gadták a gyerekek. 
Hagyományainkhoz híven decemberben a fel-
ső tagozaton minden adventi pénteken egy- egy 
évfolyam készült meglepetésprogrammal, hogy 
közösen hangolódjunk az ünnepre. Idén ez is 
újszerűen, online zajlott, minden évfolyam pro-
dukciója felkerült az iskolai Classroom-csopor-
tokba. Decemberben hagyományosan a 4. évfo-
lyam örvendeztetett meg bennünket karácso-

nyi műsorral, melyet most nem a színpadon, 
élőben láthatott a nagyközönség, hanem a 
városi televízió csatornáján keresztül, illet-
ve felkerült az iskola közösségi felületeire is. 
Köszönjük a nagyon szép előadást a negyedi-
kes tanulóknak, valamint felkészítő tanára-
iknak: Nagy Szilviának, Patonainé Link Zsu-
zsának, Tóth Györgyinek. Köszönjük Fűri Fe-
rencnek a felvételt és a közvetítést!
Január 22 -én megemlékeztünk a Magyar 
Kultúra Napjáról. 
Január végén lezártuk az első félévet, kiosz-
tottuk a bizonyítványokat, a szülői értekezle-
teket online tartottuk meg. A nyolcadikosok 
megírták központi felvételit.  Örömmel szá-
molhatunk be arról, hogy a Pécsi Janus Pan-
nonius Gimnázium megyei német versenyén 
az alábbi eredmény született: Kanta-Györkő Do-
monkos (8.b) 2. hely Váradi Panna (8.b) 9. hely 
(Felkészítő tanár:  Májerné Petz Anna)

A felvételi előkészítőn nyújtott kimagasló tel-
jesítményükért felvételi vizsga-mentessé-
get kaptak a 8. b osztályból: német nyelvből: 
Mártusz Dorina és Váradi Panna (PTE Babits 
Mihály Gimnáziuma). Kanta-Györkő Domon-
kos a Janus Pannonius Gimnáziumban és 
a Leőwey Klára Gimnáziumban elért német 
nyelvi versenyeredményéért szintén felvéte-
li vizsga mentességet szerzett. Magyar nyelv-
ből a központi felvételi vizsgán elért pontja-
iért Ormándlaky Sarolta és Mártusz Dorina 
kapott felmentést a szóbeli vizsga alól a PTE 
Babits Mihály Gimnáziumából. Gratulálunk, 
és további sikereket kívánunk! 

Február a farsang hava. Idén a kialakult 
helyzet miatt osztályfarsangokat tartottak 
az osztályfőnökök és a tanulók. Ezek a szo-
katlanság ellenére igen jól sikerültek, szin-
te minden osztályban beöltöztek a gyerekek, 
volt zene, tánc és osztálytombola is. Köszön-
jük a szülők támogatását, bár részt ugyan nem 
tudtak venni ezen a rendezvényen, de nélkülük 
nem sikerült volna ilyen jól a farsang! 
Február 14. a Nemzetközi Könyvajándék Nap 
is, ehhez kapcsolódóan idén február 12. és 
15.-re szervezte meg a Sulikönyvtár a szo-
kásos ajándékozós eseményt.  Az ajándék-
ba hozott jó állapotú könyvekért apróságot 

adunk, és minden adománykönyvbe címke 
kerül az ajándékozó nevével. Idén 31 db ér-
kezett a könyvtárba 13 adományozótól. Ez-
úton is köszönjük szépen a sok izgalmasnak 
ígérkező könyvet!
Eddig kizárólag online megtartható versenye-
ken tudtunk részt venni, így vannak tanulóink, 
akik a többfordulós Nyelvész versenyen, vala-
mint a Zrínyi Matekversenyen, és különböző on-
line rajzversenyeken vesznek részt, eredmények-
ről későbbi időpontban tudunk beszámolni.
Már izgatottan várjuk a leendő elsősöket! Egye-
lőre úgy tűnik, a személyes találkozás, a külön-
böző iskolanyitogató programok sem kerülhet-
nek megrendezésre, de az áprilisi beiratkozásig 
ajánljuk a kedves szülők szíves figyelmébe
 
- az iskola honlapját: 
http://kodolanyi-pecsvarad.sulinet.hu/
-  Facebook-oldalát: Kodolányi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és AMI néven, 
-  YouTube csatornáját: Ált. Isk. Kodolányi Já-
nos néven. 

Az alábbi elérhetőségeken pedig igény szerint 
egyéni fogadóórára lehet jelentkezni bővebb, 
részletesebb információkért: 

Email: kodolanyipecsvarad@gmail.com
Telefon: 72/671-748 (Tóth Györgyi intéz-

ményvezető) 72/671-749 (Titkárság)

Bősz Patrícia, Fáth Hedvig

Gratulálunk minden 

díjazottnak és 

felkészítőiknek!
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ZENEISKOLAI HÍREK,
INFORMÁCIÓK

A zeneiskola közössége életében is sok ne-
hézséget okoz a COVID járvány, azonban az 
tapasztalható, hogy mindenki fegyelmezet-
ten betartja a megelőzés, védekezés szabá-
lyait. Elmondhatjuk, hogy a tanév kezde-
te óta emelkedett a hiányzások száma, de 
ez a számadat nem érte el az általunk elő-
zetesen feltételezett mértéket. Szintén fon-
tos számunkra, hogy növendéklétszámunk 
nem csökkent a tanév kezdete óta. Növen-
dékek örömmel jönnek a zeneiskolába. 
A zeneoktatás pedagógiai módszerei közé 
tartozik a tehetséggondozás. Növendékeink 
felkészülnek rendszeresen és nyilvánosan 
bemutatják tudásukat, a növendékhang-
versenyeken, az iskolai, városi kulturális 
rendezvényeken, szakmai találkozókon, ta-
nulmányi versenyeken és részt vesznek ki-
ránduláson, műhelyprogramokon és zenei 
táborokban. Ezek a tanulási formák 2020 
októbere óta szünetelnek, illetve az iskolai 
környezetben módosított formában való-
sulhatnak meg. A csoportos foglakozásaink 
korlátozott létszám mellett és az óvintéz-
kedések szabályainak betartásával folyhat-
nak, például a szolfézs órákon a diákjaink 
külön padban foglalhatnak helyet. A zene-
karokban nem tudunk teljes létszámú ösz-
szpróbákat tartani zenekarainkban, de ösz-
szpróbák nélkül is készülnek együtteseink 
a nyitásra.

A bemutatkozás lehetőségeit most digitá-
lis eszközök segítségével, online csatorná-

kon keresztül tudjuk biztosítani növendé-
keink számára. A Tücsökzenekari össze-
foglaló és egy kis videófelvétel bemutatja a 
legfiatalabb muzsikusaink elkötelezett ze-
nekari munkáját. Kovács-Madai Zsuzsan-
na összefoglalója és a felvétel honlapunkon 
megtekinthető. 
 
Az elmúlt év decemberében sikerült meg-
szerveznünk a zeneiskolában folyó mun-
ka bemutatását videófelvételek készítésé-
vel. Újraindult a növendékhangversenyek 
rendszeres sorozata. A hangversenyekről 
készült felvételeket az iskola honlapján te-
kinthetik meg az érdeklődők - a https://si-
tes.google.com/view/zenepecsvarad oldalon 
a Videófelvételek menüpontra kattintva.
Januárra megérkezett a zeneiskolába egy 
új kamera, amely lehetővé teszi, hogy meg-
felelő kép- és hangminőséggel rögzítsünk 
felvételeket. Saját eszközeink segítségével 
lehetővé vált az országos zenei versenyre 
készülő növendékek megfelelő minőségű 
felvételeinek elkészítése. Wagner József ta-
nár úr országos döntőbe jutott növendé-
kei Horváth Pál és Bayer Botond már az új 
eszköz segítségével készítheti el az orszá-
gos döntő anyagát. És további növendékek 
is vállalkoztak versenyvideók készítésére. 
Az országos mélyrézfúvós versenyre is több 
növendékünk készül, valamint az akkordi-
kus- és billentyűs tanszakon is készülnek 
a felvételek a versenyre nevező növendékek 
produkcióiról.

Jelenleg egy nyertes pályázati programunk 
fut. A fúvós- és ütőhangszeres növendé-
kekkel egy olyan élmény- és alkotásköz-
pontú komplex tehetséggondozó progra-
mot valósítunk meg, amelynek fókuszában 
a társas muzsikálás, a kamarazenekari te-
vékenység áll. Az 1 000 000 Ft támogatást 
nyert pályázati programot Szabó-Beck An-
géla és koordinálja. "Zengő Együtthangzás 
II."- NTP-MŰV-20-0167  A program "A hazai 
és határon túli művészeti tehetséggondozó 
programok támogatása" című Nemzeti te-
hetség Program pályázata keretén belül va-
lósul meg.
    
Rövidesen jelentkezünk a Pécsváradi Ze-
neiskola 2021/2022-es tanévének toborzó, 
beiskolázási híreivel.

A zeneiskolánk közössége bízik abban, 
hogy a jellenlegi korlátozások feloldása leg-
később 2021 nyarán megtörténik és a ha-
gyományosan tervezett táborainkat meg-
rendezhetjük, ahol újraéled a felhőtlen kö-
zösségi zenélés, az élőzenei koncertezés és 
újra találkozhatunk Önökkel a Zeneiskola 
rendezvényein.

     
Vida Lóránt

intézményegység-vezető

Kodolányi János Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola
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A „Magyar Kultúra Napján” idén rendhagyó 
módon, osztály szinten emlékeztek meg in-
tézményünk tanulói. Aznap jutalomban ré-
szesültek az iskolai pályázat nyertesei, akik 
a „Fogyatékos emberek világnapjára” emlé-
keztek rajzaikkal. Az alkotások ebédlőnk fa-
lát díszítik.
A „Farsang” is kisebb tanulói csoportokban 
zajlott a járványveszély miatt. A legkisebbek, 
az ovisok és alsó tagozatosok vidám maska-
rákba bújva mulattak. A nagyobbaknak is 
mókás, játékos délelőtti programot szervez-
tek az osztályfőnökök. Lehetőség nyílt arc-
festésre, filmvetítésre, társas- és kártyajá-
tékra, sőt, egy ”valódi” busó is ellátogatott 
hozzánk, hogy a busójárás télűző, karneváli 
hangulata se hiányozzon. 
A pandémia miatt végzős tanulóink is csak 
saját termeikben, vendégek nélkül emlékez-
hettek meg, mégis meghitten, ünnepélyes 
keretek közt zajlott a szalagtűzés. A készség-
fejlesztő 12. csoport hat diákja és négy par-
kgondozó szakiskolai tanuló készül az év vé-
gi szakmai vizsgájára és vesz majd búcsút is-
kolánktól. 
A parkgondozó szakiskolai tanulóink társa-
dalmi munkában felásták a Honvéd utcai 
játszótér homokos részét, amely megszépül-
ve várja a városi kisgyerekeket. 

„Kreatív gézengúzok” rajzszakkör eredményei
Az első félévben részt vettünk az önkormányzat 
pályázatán. „Pécsvárad, az én városom” témát 
lelkes tanítványaim is feldolgozták.

Hatalmas meglepetés ért bennünket az ad-
venti időszakban. Megtiszteltetés számunkra, 
hogy az önkormányzatunk testülete nagy-
ra értékeli tanulóink munkáit. Az alkotó csa-
pat rajzai fogják díszíteni a hivatal falait és 
további alkotómunkánkhoz kaptunk anyagi 
segítséget. Köszönjük a nagylelkű felajánlást, 
a 150 000 Ft-os vásárlási utalványt, amelyet a 
„Winkler és Társa” Bt. írószer boltjában vált-
hatunk be!
Megérkeztek a Budapesti Lengyel Intézet és a 
Hagyományok Háza gazdag ajándékcsomag-
jai is. 

A Kecskeméti Médiacentrum pályázatán 
szintén értékes jutalmat kaptak a nyertes ta-
nulók. 
Kategóriájában 
II. hely: Orsós Cintia Marcellina KF 10. csoport,
III. hely: Horváth Krisztián KF 9. csoport,
IV. hely: Marton Krisztofer 3. osztályos tanuló.

Harminc fővel „élménynapot” nyertünk. He-
tényegyházán, a Kalmár tanyán várnak ben-
nünket izgalmas programokkal és diákjaink 
ellátogathatnak a Kecskeméti Vadasparkba is 
május végén.
Nagyon örülünk a nyereménynek, szeret-
nénk élni a lehetőséggel, de az utazásunk 
nemcsak a járványhelyzettől függ! Szpon-
zorok segítségével tudnánk csak az utazást 
megoldani, szeretnénk buszt rendelni. 

Bayer Zoltánné

A PÉCSVÁRADI 
EGYMI HÍREI
Januári-februári programjaink
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– Doktor úr, körülbelül másfél hónapja ül-
tünk így hasonló körülmények között a vá-

rosi TV kamerája előtt. Hát nem gondoltuk 
volna akkor azt, hogy ennyire rossz lesz a 
helyzet március közepére. Arra szeretnélek 
kérni, hogy tájékoztass bennünket arról, 
Pécsváradon hogy állunk a Covid-dal? 

Köszöntöm Önöket! Rosszabbodott a helyzet, 
az elmúlt időszakban. Különösen az elmúlt 
és a mostani hét, ami drámai növekedést 
mutat, naponta átlagosan 5-10 új fertőzöttel.
Rajtuk kívül nyilván van olyan fertőzött is, 
aki nem megy el orvoshoz, mert enyhe tüne-
tei vannak, ezért nem is tudunk róla. Ennél 
fogva akár háromszor annyi fertőzött is le-
het, mint amiről tudunk. A korábbi interjú-
ban említettem, hogy decemberben 16 volt a 
legmagasabb betegszám. A jelenlegi fertőzöt-
tek száma 31, ami az elmúlt másfél, két hét 
alatt jelentkezett nálunk. Ez jelentős növeke-
dés a második hullámhoz képest.

– Ez az esetszám gondolom csak a Te házi-
orvosi praxisodé?

Igen, de kollégáimnál is nagyságrendileg ha-
sonló növekedés tapasztalható.
 

– Akkor Pécsvárad viszonylatában, persze 
ezt csak becsülni lehet, olyan 100-120 ko-

ronavírussal fertőzött beteg lehet.

Igen, az igazolt esetek száma valóban eny-
nyi. Viszont akinek enyhe tünetei vannak, 
az nem is megy el orvoshoz, nem tesztelik 
Pécsváradon, így akár valóban akár három-
szor több fertőzött beteg is lehet. 
 
– Melyik korosztály a leginkább érintett?

Hát most a középkorúak. Valószínűleg azért, 
mert az idősebb korosztály egy része már 
megkapta legalább a koronavírus elleni oltás 
első adagját. Az idősek otthonában már min-
denki megkapta a második oltást is, így ők 
talán kevésbé vannak kitéve a fertőzés veszé-
lyének. A 30, 40, 50 éves korosztály, illetve 
az iskoláskorúak azok, akik jelenleg nagyon 
fertőzöttek.
 
– Ebben a korosztályban milyen a beteg-

ség lefolyása?

Hála Istennek az iskoláskorúaknál nagyon 
enyhe, egy egyszerű megfázáshoz hasonló 
tünetek jelentkeznek. 30 és 40 éves korban 
már jelentősen rosszabbak a tünetek. Még 

alapbetegség nélküli fiatal középkorú felnőt-
teknél is drámai tünetek tudnak jelentkez-
ni, amelyek rendkívül ijesztőek: nehézlég-
zés, erős köhögés. Szerencsére másfél hete 
lehetőségünk van arra, hogy a „Favipiravir” 
nevű koronavírus elleni készítményt felírjuk, 
amelyet, ha időben elkezd szedni a vírussal 
fertőzött beteg, akkor annál kevésbé várható 
súlyos szövődmény, ugyanis csökkenti a ví-
russzámot ez a gyógyszer. 

– Örülök, hogy szóba hoztad ezt a készít-
ményt. A pécsváradi gyógyszertár vezető-

je eljuttatott hozzánk egy közleményt, mi-
szerint ez a gyógyszer rendelkezésre áll a 
pécsváradi patikákban is.

Igen, nagyon sok betegünk szedi. Adott egy pro-
tokoll, hogyan kell szedni. Van egy nyilatko-
zat, amit el kell olvasni előtte, hiszen ez elvileg 
nem koronavírus elleni készítmény, de rájöt-
tek arra, hogy igazoltan javít a beteg állapotán. 
Azt tapasztalom a saját praxisomban, hogy aki 
időben elkezdi szedni, annak nem romlanak 
olyan súlyos fokig a tünetei, hogy kórházi keze-
lést igényeljen. Emellett természetesen C és D 
vitamint szoktunk még javasolni és vérhígító-
nak „Aspirin Protect”-et, az eset súlyosságától 
függően esetleg még az injekció is szóba jöhet. 

PÉCSVÁRAD A VÍRUS 
HELYZETBEN
Dr. Kapuvári Péter háziorvost a 

COVID helyzetről és az oltással kapcsolatos 

tudnivalókról kérdeztük.

A Pécsváradi Városi Televízió interjúja (2021.03.18.) 
Szerkesztő-riporter: Füri Ferenc
A PVTV engedélyével a Hírmondóba szerkesztette és fotózta: Apaceller Péter
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–Ha már a patikáknál tartunk, akkor 
egyértelmű, hogy a gyógyszerért ne a beteg 
menjen el. Talán még mondjuk el azt is, 
hogyan és milyen módon lehet a patikából 
gyógyszerekhez jutni?

Lehetőségünk van arra, hogy a felhőbe felír-
juk és elküldjük a gyógyszert. Jelezzük a be-
tegnek, hogy felírtuk. Valamelyik hozzátarto-
zóját meg kell kérnie, hogy menjen el a pati-
kába és a beteg TAJ számát adja meg. Ennek 
alapján látják, hogy mit írtunk fel a felhőbe 
és kiadják neki. Aki beteg, az semmifélekép-
pen ne menjen a gyógyszerért, mert fertőz. 
Sajnos a jelenlegi vírusmutánsok sokkal job-
ban fertőznek, most egész családok lehetnek 
és lesznek egyszerre betegek. Az előző hullá-
mokban, ha elkapta egy családtag és a töb-
biek távolságot tartottak, akkor megúszták a 
fertőzést. Most akármennyire is vigyázunk, 
szinte 100%, hogy egy családon belül akár az 
összes családtag elkaphatja a vírust. 

– Ennek fényében nagyon fontos, hogy ha 
valaki a patikába megy, vagy esetleg ide 
hozzátok, akkor a járványügyi előírásokat 
tartsa be.

Így van! Ez a vírus sokkal jobban fertőz, job-
ban oda kell figyelni arra, hogy aki intézi az 
ügyeket, az se kapja el a fertőzést. A masz-
kot én is folyamatosan viselem, és nem azért 
mert félek attól, hogy kórházba kerülnék és 
bajom lenne, mert az biztos, hogy a megka-
pott két oltás után már nem lesz. Ennek el-
lenére a vírust én is elkaphatom és én is to-
vább fertőzhetek. Mind magunkat és mind 
másokat meg kell óvnunk a fertőzéstől! 

 – Még egy gondolatig szeretnék a pati-
ka mellett maradni. Megkértek arra, hogy 
hangozzék el az interjúban, hogy ezek a 
védőeszközök is ugyanúgy beszerezhetők és 
megvásárolhatók.  Még egy dologról szeret-
ném, ha beszélnénk! Kik jelentkezhetnek 
tesztelésre, illetve kik azok, akiket Ti szű-

résre küldhettek?

Dr. Bíró Ferenc doktor úrnak és Zádori Já-
nos polgármester úrnak köszönhetően lehe-
tőség van arra, hogy aki koronavírus gyanús, 
az a Baráthegyi Gyógyházba felmenjen egy 
antigén tesztre. Az eredményről azonnali tá-
jékoztatást kapnak. Természetesen a házior-
vost is tájékoztatni kell. Ha valakinek pozitív 
a tesztje, akkor ebben az esetben lehetősé-
günk van felírni neki a koronavírus elle-
ni készítményt. Ez egy hatalmas lehetőség, 
mert pont most néztem, hogy ha valakit köz-
pontilag szeretnék teszteltetni, akkor csak 
Pécsen és több nap után tudok neki időpon-
tot kérni. Tehát időt nyerünk azzal, hogy itt, 
helyben van lehetőség arra, hogy teszteljük. 
Minél hamarabb elkezdi szedni a beteg a ví-
rus elleni készítményt, annál jobb a hatása. 
Ez mindenképpen egy hatalmas előny, kö-
szönjük szépen a lehetőséget!

– Fontos kihangsúlyozni azt is, hogy ne ro-

hanjunk mindjárt rögtön a tesztelésre. Mi-
előtt valaki tesztelteti magát, gondolom 
célszerű, hogy ha előtte konzultál Veletek.
 
Természetesen. Mindenképpen azt szeret-
ném kérni, hogy ne álljanak ott sorban! A 
tesztek száma véges, ezért csak ténylegesen 
indokolt esetben menjünk oda, akinek tüne-

te van, vagy esetleg az elmúlt napokban sze-
mélyes kapcsolatban volt igazoltan koronaví-
rus fertőzött beteggel.  Kíváncsiságból, hogy 
vajon elkaptuk-e vagy sem, ne menjünk. Ez 
csak tünetes betegnek áll rendelkezésére 
és előtte jó, hogyha két-három órán át nem 
eszik, és nem iszik folyadékot. Akkor meg-
bízhatóbban tudjuk igazolni a fertőzést vagy 
kizárni.
 
– Péter, az interjú végén még arra kérlek, 
hogy beszéljünk az oltásokról. Mennyi oltó-

anyag áll most rendelkezésetekre?

Március elején érkezett nagyobb mennyiségű 
oltóanyag, de az azóta eltelt másfél hétben 
mi is várunk. Nemrég kaptam az ÁNTSZ-
től egy emailt, hogy hamarosan tájékoztat-
ni fognak. Sajnos még én sem tudom, hogy 
mikorra és mennyi oltás várható. Természe-
tesen, ahogy lehetőségünk nyílik rá, igyek-
szünk minél hamarabb beoltani mindenkit, 
de addig is kérem a lakosok türelmét. Min-
denkit meg fogunk keresni és azt javaslom, 
hogy ne válogassanak az oltóanyagok között. 
Az általam alapos mérlegelés után felaján-
lott oltóanyagot fogadják el, mert nem tud-
juk, hogy mikor lesz lehetőség egy másik faj-
tát beadni nekik. Bármelyik oltóanyag jobb, 
mint maga a vírus és annak szövődményei. 

– Nagyon fontos az is, hogy aki még eddig 
nem tette meg, az mindenképpen regiszt-
ráljon az oltásra. Egyébként ezt a regiszt-
rációt Pécsváradon már több helyen is el-
végzik. Szükség esetén az önkormányzat 
szervezésében a Családsegítő Központban, 
valamint a patikákban is szívesen segíte-

nek az oltásra történő regisztrációban. 

Márciusban több olyan idősebb betegünk ke-
rült fel a listára újként, akinél látszik, hogy 
elektronikusan regisztrált, mert ott van az 
email címe is. Aki levelet küldött vissza, an-
nál nincs email cím és sajnos ott valóban 
voltak fennakadások a levél visszaküldés 
kapcsán. Sokan nem kerültek fel a rendszer-
be. Most azt tapasztalom, hogy nagyon sok 
új regisztrált került fel márciusban, aki ed-
dig nem volt a listán. Biztos vagyok benne, 
hogy próbálkozott, de a levél valószínűleg el-
kallódott. Most viszont sok embert látunk, 
aki korábban nem volt rajta a listán. Termé-
szetesen őket legszívesebben már holnap be-
oltanám. Úgyhogy várjuk az oltóanyagot. Bí-
ró doktor és kollégáink is nagyon lelkesek. 
Ha van oltóanyag, akkor mindenkit, akár 
egész Pécsváradot egy hétvége alatt be tudjuk 
oldani, csak legyen elég oltóanyag végre!
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MÁR PÉCSVÁRADON 
IS VAN OLTÓPONT
és szükség estén az 

INGYENES TESZTELÉSI LEHETŐSÉG 

is biztosított a lakosságnak.

A Pecsaktual.hu, a Hír TV, valamint a Ba-
ranya Megyei Kormányhivatal közösségi ol-
dalán számolt be róla, hogy újabb oltóhely-
színeken zajlik Baranya megyében az oltás, 
hogy gyorsabban haladjon az immunizálás, 
Pécsváradon is kialakítottak már oltópontot.
A pécsváradi egészségcentrumban kialakított 
speciális oltópont létrehozását Dr. Bíró Fe-
renc kezdeményezte és már több, mint féle-
zer lakos kaphatta meg a vakcinát a nyugdí-
jas orvostól.  
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott, a 
megyei oltási munkacsoport vezetője el-
mondta: jól vizsgázott az új helyszín, amely-
nek köszönhetően a pécsváradi járásban 
élőknek ezentúl nem kell a komlói kórházig 
utazniuk bizonyos vakcinákért. Hozzátette: a 
kedvező tapasztalatok alapján más baranyai 
járásokban is tervezik hasonló oltópontok 
megnyitását.
A Pécsváradi Oltópont munkájában a Pécsvá-
radi Művelődési Központ is közreműködött. 
Az intézmény az oltásra érkező lakosok tájé-

kozódására szolgáló feliratokat nyomtatott és 
laminált. Féth Noémi irodai asszisztens pe-
dig személyesen segített az oltásra érkezett 
idősebb pécsváradi lakosoknak a bejelentke-
zésben és a nyomtatványok kitöltésében. 
„Bíró Ferenc doktor úrral egyeztetve egy le-
hetőséget szeretnénk biztosítani a Pécsvá-
radiak számára. Fertőzés gyanúja esetén a 
Baráthegyi Gyógyházban előzetes bejelent-
kezés után, az Önkormányzat korábban lét-
rehozott Covid segélyszámlájának köszönhe-
tően ingyenes tesztelési lehetőséget ajánl fel 
a lakosságnak.” – tájékoztatott élő adásban 
március 12-én Zádori János polgármester úr 
közösségi oldalán.   

Baráthegyi Gyógyház
Pécsvárad, Várkert köz,
telefon: 72/465-545 

Szükség esetén éljünk a lehetőséggel!
Továbbra is vigyázzunk Magunkra és 
segítsünk Egymásnak!

Fo
tó
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r 
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r

HÁZTÓL-HÁZIG SZOLGÁLTATÁSSAL SEGÍTI 
AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ IDŐSEKET
 
Pécsvárad Város Önkormányzata az oltási program támogatása érdekében, az oltásra kijelölt és behívott személyek számára ingyenes ház-
tól-házig szolgáltatást biztosít. Amennyiben nem tudja valaki megoldani az oltási pontra történő kiutazását, az segítséget kérhet az alábbi szá-
mokon. Egyeztetés után az önkormányzati jármű díjmentesen eljuttatja az érintetteket az oltási pontra, megvárja és haza is szállítja őket.
Kérjük, hogy adják át ezt az üzenetet idős polgártársaink részére is! Előre is köszönjük együttműködésüket!
Információs vonalak: Tel: 30/9569-259 (Zádori János polgármester) Tel: 72/465-025/3 mellék (Pasinné Kati)
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JÁRVÁNYHELYZET, 
FEJLESZTÉSEK ÉS 
NAPI AKTUALITÁSOK 
PÉCSVÁRADON 
Zádori János, Pécsvárad város polgármestere

- Polgármester Úr! Mi a helyzet a városban 
a COVID-dal kapcsolatban?

Legutóbbi beszélgetésünk óta a legszomo-
rúbb változás az, hogy már Pécsváradon is 
vannak a vírusnak áldozatai. Ez a pár eset 
az egész várost megviselte. Ezúton is enged-
jék meg az érintettek, hogy részvétemet nyil-
vánítsam. Ugyanakkor végre Pécsváradon is 
megkezdődtek az oltások. 
Azt már talán többen hallották, hogy az idő-
sek otthonában minden bentlakó és közel 
90%-ban a gondozók, az ápolók, a szaksze-
mélyzet is megkapta a védőoltást. Ez egy óri-
ási dolog. Egészségügyi dolgozóink is be let-
tek oltva, egy-két kivétellel, aki saját aka-
ratból nem kívánt ezzel élni. Sőt, már a 
második védőoltást is megkapták. Tehát az 
az orvosi team, aki ma foglalkozik Pécsvára-
don a betegekkel nagy számban már védett-
séggel bír. Természetesen az elláttás is egy-
szerűbbé válik ilyen szempontból. A múlt hé-
ten megkezdődött egyébként a legidősebb 
korosztály és azon belül is a krónikus beteg-
séggel bíróknak az oltása. Ennek túlnyomó 
része Komlón történik, de hamarosan meg-
kezdődik itt a háziorvosoknál is az oltás. Ők 
nagyságrendileg 6-12 főt tudnak beoltani.     

A Pécsváradi Városi Televízió interjúja (2021.02.18.) 
Szerkesztő-riporter: Füri Ferenc
A PVTV engedélyével a Hírmondóba szerkesztette: Apaceller Péter

(Szerkesztői megjegyzés: Ahogy az előző ol-
dalon tudósítottunk róla, azóta Oltópont is 
létrejött Pécsváradon és a háziorvosok is 
folyamatosan oltanak. Sajnos a harmadik 
hullám beköszöntével Pécsváradon is roha-

mosan nőnek az esetszámok. Polgármester 
úr és családja is megfertőződött a vírussal. 
Ezúton is jobbulást és minél gyorsabb gyó-

gyulást kívánunk Nekik!)

- Szóba került, hogy a regisztráció kapcsán 
egy kis segítség nem ártana a pécsváradi 
lakosoknak. Történt-e vagy történik-e ezzel 
kapcsolatban valami?

Igen. Tudomásunkra jutott, hogy bizonyos 
írásos regisztrációs lapok eltűntek, elkeve-
redtek. Nyilván egy elektronikus úton történt 
regisztrációnál ennek kisebb az esélye. Ezért 
ezt a lehetőséget szeretnénk biztosítani azok 
számára, akik egyébként a számítógéptől tá-
vol állnak és nincs lehetőségük ilyen regiszt-
rációt lefolytatni, hogy a Dózsa György utcá-
ban, a Családsegítőben várják hétfőn, szer-
dán és csütörtökön délelőtt 9.00 és 12.00 óra 
között azokat a pécsváradi lakosokat, akik 
szeretnének regisztrálni. Én örülnék, hogyha 
minél többen élnének ezzel a lehetőséggel. 

A riport a 20. oldalon folytatódik ›››

Ott segíteni fognak, szükség esetén saját ön-
álló e-mail címet generálnak nekik, hiszen 
tudni kell, hogy egy e-mail címről egy re-
gisztráció lehetséges. Bátran keressék a Csa-
ládsegítő munkatársait, senkit nem fognak 
elzavarni és kinevetni azért, mert nem tud 
ilyen berendezésekkel bánni. 

- Nagyon fontos az, hogyha valaki a re-

gisztrációt szeretné így elvégeztetni, akkor 
nyilván a személyes adatain kívül még a 
TAJ számára lesz majd szükség.     

Természetesen a személyes okmányokra és a 
TAJ kártyára szükség van. Ezek nélkül a re-
gisztrációt nem lehet megoldani.

- Hogy látod, Pécsváradon mennyire fe-

gyelmezettek a lakosok? Gondolok itt akár 
a karanténszabályokra vagy a maszkvise-

lésre. Vagy egyáltalán, hogy állnak most 
ehhez a Pécsváradiak?

Kirívó esetről nem tudok beszámolni. Ta-
lán az első hullámban volt egy-két olyan re-
nitens ember, aki ismétlődően szegte meg a 
kormány által elrendelt szabályokat. Talán 
meggyőződésből, talán tudatlanságból, nem 
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tudom. Azért most már olyan tapasztalat és 
olyan információ van mindenkinek a birto-
kában, amely után nem hiszem, hogy érde-
kében állna bárkinek is be nem tartani eze-
ket a szabályokat. 

- Mielőtt a következő témánkról beszél-
nénk, azt gondolom, hogy még ide kapcso-

lódik az is, hogy újból megnyílt a COVID 
számla. Gyakorlatilag folyamatosan nyitva 
volt, de egy felhívással fordultál elsősorban 
a vállalkozókhoz. 

Igen, bár igazán a vállalkozók fordultak 
hozzám és én reagáltam a kérésükre. A 
COVID számlának az eredeti szándéka, 
célja nem változik, csak egy kicsit kibővül. 
Eredetileg a rászorultak megsegítésére, 
eszközbeszerzésre, távoktatás támogatásá-
ra szántuk ezt a pénzt, ami természetesen 
folyamatban van és jelezném, hogy komoly 
összeg van most is a számlán. Több vállal-
kozó is jelezte, hogy az 1%-os adókedvez-
ményt, amit a kormány biztosít számuk-
ra szívesen felajánlanák annak érdekében, 
hogy a kialakult helyzetben támogassák a 
város vírussal kapcsolatos költségeit és min-
dennapi életét. Az ehhez szükséges rendele-
tet természetesen meghoztam. Azért mon-
dom egyes szám első személyben, mert a 
rendkívül jogrend fennállása miatt a testület 
még nem tud ülésezni. Természetesen tud-
nak róla és egyetértettek ezzel a megoldás-
sal. Innentől kezdve, ha valaki úgy gondolja, 
hogy miután befizette az 1%-ot az adóható-
ságnak és a másik 1%-ról is szeretne rendel-
kezni és ez nem feltétlen hiányzik az ő költ-
ségvetéséből, akkor a következő folyószámlá-
ra történő utalással tudja támogatni a város 
mindennapi életét: Pécsvárad Város Önkor-
mányzata 71800147-16256107.

- Úgy gondolom, hogy bárkinek szól ez a felhí-
vás, nemcsak vállalkozók, hanem magánsze-

mélyek is adakozhatnak a COVID számlán.
 

Természetesen és ez meg is történik. Tulaj-
donképpen a pécsváradi lakosság minden 
rétegéből érkezik felajánlás, amit ezúton is 
köszönünk. 

- Az imént már érintőlegesen szó volt az 1% 
kapcsán a költségvetésről. Február közepén 
vagyunk. Hogy áll a város idei költségvetése?

A költségvetés elkészítése a törvények által 
meghatározott folyamat szerint zajlik. Már-
cius 15-ig van lehetősége az önkormányzat-
nak elkészíteni. Ezen a héten a testület ka-
pott egy tájékoztatót, viszont az előre elkészí-
tett anyagot a garantált bérminimum emelés 
miatti elvonások, majd az azt követő kom-
penzációs megoldások miatt tulajdonképpen 
újra kell terveznünk. Ennek következtében 
körülbelül még másfél hét szükséges ahhoz, 
hogy összeálljon a költségvetése Pécsvárad-
nak. Természetesen a képviselők is meg fog-
ják kapni és szeretnénk valamilyen formá-
ban a lakosság elé is terjeszteni. Amennyi-
ben a költségvetés elfogadása idején még a 
rendkívüli jogrend szerint fogunk dolgozni, 
akkor természetesen a testület véleményét 
meghallgatva fogok dönteni annak elfoga-
dásáról vagy módosításáról. Attól függ, hogy 
döntenek. Szeretnék mindenkit megnyugtat-
ni, hogy a költségvetésben továbbra is a de-
mokrácia elvét valljuk. A testületi tagoknak, 
intézményvezetőknek véleményét, korábbi 
megjegyzéseit figyelembe vesszük.
 
- Picit előre mentél a következő kérdésemnek. 
Pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy 
a rendkívüli jogrend ellenére is, ahogy így a 
szavaidból kiveszem, folyamatos kapcsolat-

ban vagy a képviselőkkel és bizonyos dönté-

sek előtt kikéred a véleményüket.

Természetesen. Vannak testületi tagok, akik-
kel mindennapi kapcsolatban vagyok alapve-
tően, de elektronikus levél formájában szin-
te hetente kerül ki tájékoztató számukra. 
Minden olyan hivatalos okirat, ami születik, 
keletkezik a rendszerünkben, azokat Jegyző 
úr továbbítja automatikusan a testület min-
den tagjának. 

- Polgármester úr, pénzügyeket követően, 
de a témához kapcsolódóan azt hiszem, 
nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy a 
jelenleg zajló és folyamatban lévő pályáza-

tokról, illetve beruházásokról beszéljünk. 
Ebből, az egyik talán leglátványosabb és 
talán azt gondolom, hogy elég sok embert 
is foglalkoztat az épülő kerékpárút kérdé-

se. Kicsit beszéljünk arról, hogyan és mi 
módon került sor erre az építkezésre, illet-
ve milyen ötlet alapján indult ez el?
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Az ötlet először nem kerékpárútként, ha-
nem járdaként fogalmazódott meg bennünk, 
majd rengeteg megkeresés érkezett hozzánk 
ezzel kapcsolatban, hogy esti órákban, téli 
időszakban nagyon komoly problémát jelent 
ezen a viszonylag meredek dombon, a vas-
úti felüljáró és a Tanya csárda között mozog-
ni. Történtek balesetek, nemrég egyébként 
az egyik napon is becsúsztak az árokba, ami 
szerencsére nem járt személyi sérüléssel. 
Hasonló helyzetben, miután kiépített járda 
nincsen, egy gyalogost könnyen elsodor egy 
személyautó és ebben az esetben komoly sé-
rülésekre lehet számítani.
A Tanya csárdától visszafelé legközelebbi 
buszmegálló a Malomnál van. Nagyon sokan 
járnak a Pécsi országúton, ezen a vonalon 
mennek le nap végén, majd vissza a dom-
bon. Ennek a problémának a megoldásá-
ra jött az ötlet. Amikor a pályázatkiírás meg-
történt, rögtön összeállt a kép. Oldjuk meg 
úgy a problémát, hogy gyalogút és kerék-
párút egyvelege legyen mindjárt és nyilván 
majd használja mindenki a megfelelő mó-

don. Tulajdonképpen így adtuk be ezt a pá-
lyázatot, melynek fix kerete volt. Mielőtt va-
laki megkérdezné, hogy miért nem 2 km-t 
építettünk, bizony azért, mert a felső határig 
elmentünk. Szeretnék mindenkit tájékoztat-
ni, hogy az építkezésnél az előkészületi munka, 
tervezés, a szakhatósági dokumentáció komoly 
munkát és költségeket igényelnek.  
 
- Az előbb kint jártam és a nyomvonal egy ki-
csit furcsa számomra. Kifelé menet a bal ol-
dalon lesz majd az út. Azonban a vasúti híd-

nál két sáv lesz és ott bizony akkor majd át 
kell menni keresztben. Ez kicsit furcsa.

Furcsának furcsa, de ezt a tervezők, a Köz-
útkezelő és az összes szakhatóság által ösz-
szerakott tervdokumentáció így engedi. Egy 
megoldás lehetett még volna, úgymond hi-
dat verni a vasút fölé. Természtesen nem ál-
lítom, hogy a jövőben ez nem lesz megoldva. 
Viszont ez a költségvetés jelenleg nem bírta 
el ezt, ezért így kell most eljárnunk. Hang-
súlyozni szeretném, hogy nagyon szigorúak 
a feltételek. Ez nem olyan, mint, amikor egy 
zöld mezőn építek valamit. Igazodnunk kell 
egy közúthoz, ami a kialakítandó kerékpá-
rút mellett van, a közút szintjéhez. Igazod-
nunk kell egy magasfeszültségű vezetékhez, 
a hozzátartozó oszlopokhoz. Tehát sok olyan 
dologhoz, ami behatárolja, hogy mit lehet 
tenni. Én is el tudtam volna máshogy képzel-
ni, de újból kiemelném, hogy az engedélyezési 
eljárásban ezt a nyomvonalat jelölték ki, ezt kell 
megvalósítani. Nem biztos, hogy ez örökre így 
fog maradni, de most biztosan így készül el.

- Akkor ezt, ha jól értem a hídnál egy je-

lentős forgalomkorlátozással kell számol-
nunk. Nyilván sebességkorlátozást kell ott 
bevezetni, illetve gyanítom, hogy mivel na-

gyon le fog szűkülni a híd, itt a kétirányú 
forgalmat is valamilyen módon korlátozni 
kell egy elsőbbségadás táblával. 

Természetesen. A megfelelő közlekedési objek-
tumok ki lesznek helyezve, de alapvetően ezen 
a szakaszon eddig is volt némi korlátozás, amit 
hozzáteszek, hogy nem nagyon tartott be sen-
ki. Meg kell nézni, hogy lefelé-felfelé hány km/
órával közlekedünk. Kiemelném, hogy a Pécs-
várad tábla előtt vagyunk még, tehát ez a 90 
km/h kategóriába esik. Valószínű, hogy ez nem 
fog így maradni, a dombnak egy bizonyos ré-
sze után már sebességkorlátozás várható és fi-
gyelmeztetni fogják az autósokat arra, hogy itt 
keresztirányú kerékpár közlekedésre számítsa-
nak. A kerékpárosoknak meg elsőbbség adás 
kötelező tábla lesz kihelyezve.

 - Munkálatok zajlanak folyamatosan. Mi-
korra várható az átadás? 
               

Minden szakhatósággal le lett egyeztetve a beru-
házás, viszont rengeteg apróság merült még fel. 
A különböző szolgáltatóknak – Internet, 
kábel TV-s cégek, telefonos cégek, az EON, 
tehát minden érintettnek – van valamifé-
le kis apró feltétele. Ez általában mindig 
így szokott lenni és azt tapasztalom, hogy 
ezek a szervezetek igyekeznek a pályázat 
berkein belül pár apró fejlesztést megva-
lósítani, amelyek egyébként lehet, hogy 
az ő költségük lett volna rövid időn belül. 
Így viszont bennünket kényszer alá lehet he-
lyezni és a mihamarabbi megvalósítás érde-
kében ezeket meg fogjuk tenni. Szeretném 
megnyugtatni a lakosságot, hogy ezügyben 
mindenkivel egyeztettünk, így rendben lesz 
ez a beruházásunk is.

- Nem menjünk nagyon messzire ettől a 
beruházástól, hiszen a Dombay-tónál zaj-
lik egy másik igen komoly építkezés. Ott 
hogy állunk?

Tulajdonképpen a főfalak elkészültek. Ami 
miatt nem tudtuk még befejezni, az egy 
megbocsájtható késés. További bölcsődei 
csoportot kellett kialakítanunk, és mint 
talán tudják, mindkét munka kivitelezé-
se saját erőből történik. Saját embere-
ink végzik és nincs annyi kőművesünk, 
hogy egyszerre a Dombay-tónál falazzunk, 
és egyszerre burkoljuk és alakítsuk ki az 
új bölcsődei részt. Nyilván az időjárás is 
behatárol bennünket. A Dombay-tónál 
egyébként egy speciális tetőszerkezet ke-
rül fel az épületre, aminek relatíve gyors 
az elkészítése, ezért a koszorúzás után a 
feladatok itt jelentősen fel fognak gyorsul-
ni. Szeretném, ha tavasz végére ez a beru-
házás elkészülne. Egyébként jól haladunk, 
mert rengeteg kivitelezési feladatot, amit 
későbbre terveztünk, gondolok itt többek 
között a parkolóra és a sétányra, azt vi-
szont előre hoztuk. Ezekkel nyertünk egy 
kis időt. Jelen pillanatban a fő cél, hogy a 
látogató központ is elkészüljön. Majd az a 
rövid szakasz következik, amit még direkt 
nem fejeztünk be a sétánynál, ami bekötő-
dik a látogatóközponthoz. Természetesen a 
világítás és a kamerarendszer is kiépítésre 
kerül. Ezek már kisebb szakmai feladatok, 
párhuzamosan mehetnek a többi munká-
val. Ezt követi majd a látogatóközpont, a 
konyha és a vendégfogadó tér felszerelése, 
berendezése.

A riport a 24. oldalon folytatódik ›››
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 - Maradjunk még a pályázatoknál. Az 
idén milyen pályázatokat adtunk be, nyer-

tünk meg és milyen kivitelezések várhatók? 
   

A legfrissebb: Dr. Hargitai János országgyű-
lési képviselő úr tájékoztatott, hogy a Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal közösen to-
vábbi óvodafejlesztésre beadott 30 milliós 
pályázatunk nyert. Ennek szívből örülök. Kö-
zel vagyunk a teljes készenléthez, és ha már 
itt tartunk, újból el szeretném mondani, 
hogy nekiálltunk még egy bölcsődei csoport-
nak, a negyediknek. Sokan kérdezték, hogy 
nem kockázatos-e a jövőbe így tervezni. A 
válaszom: nem, hiszen megvan a szükséges 
létszám, már a negyedik csoport is betelt. 
Ha most valaki úgy gondolná, hogy a gyerme-
két mégis szeretné hozzánk hozni, akkor saj-
nos nem nagyon tudnánk elhelyezni. Pont 
azért álltunk neki, mert megvan az a létszám, 
amivel el lehet indítani ezt a csoportot. Nagyon 
bízok benne, hogy ez egy folyamat eleje, ami 
biztosítani fogja az óvoda, majd az iskola létszá-
mának fejlődését, növekedését is. Ez minden-
képpen egy nagyszerű dolog lenne. 
A többi pályázat beadási fázisban van. Azokat 
most nem szeretném mind felsorolni, ame-
lyek még nincsenek befejezve, de elnyertük. 
Persze azért az iskola régi épületének energeti-
kai pályázata szót érdemel. A napokban megér-
kezett az előleg, le is hívtuk, hamarosan annak 
is nekiállunk. Ezek a munkák iskolaidőben 
nem kivitelezhetőek, ezért mind a nyári szü-
netre fognak tevődni. Természetesen az előké-
születi munkákat, árajánlatbekéréseket, terve-
zési munkákat el fogjuk készíteni előre. 
A napokban adtunk be két, fejenként 100 
milliós pályázatot Pécsvárad veszélyeztetet-
tebb vízelvezetési rendszereire, egész ponto-
san a Dózsa György utcára és a Vár utcára. 
Az árkok, a patakmeder felújítására pályáz-
tunk. Ennek a határideje lejárt. Úgy gondo-
lom, hogy alapos munkát végeztek a terve-
zők és a kollégáim. A döntésre várunk. Ez 
már a TOP keretein belül fog megvalósulni.

- Még maradjunk a beruházásoknál, ha kér-
hetem. Talán kevésbé látványos, hiszen a 
484/2020. sz. kormányrendeletnek megfele-

lően a Művelődési Központ még zárva tart, 
de a közösségi médián keresztül rendszere-

sen megjelennek híradások, hogy ott is igen 
komoly munkálatok zajlanak. Ennek kap-

csán szeretném kérdezni, hogy pontosan mi 
mindent csinálnak ott az iparosok? Illetve ta-

lán arról sem ártana beszélnünk, hogy ez az 
egész átállás, ami a szervezeti formát érinti, 
hogy zajlott le és hogyan működik?

Köszönöm ezt a kérdést. Óriási álhírgyár-
tás van ezzel kapcsolatban a településen. 
A lényege következő, miszerint a polgár-
mester, azaz én személyes bosszúhadjá-
ratot folytatok bizonyos személyek ellen. 
Őket eltávolítottam és a baráti, vagy a tá-
mogatói körből egy teljesen más csapatot 
helyeztem a Művelődési Központ és egyál-
talán a közművelődési feladatok elvégzé-
sének az élére. El szeretném mindenkinek 
mondani, természetesen azoknak is, akik a 
hírt terjesztik, hogy pont azért, mert sejtet-
tem, hogy ez lesz ennek a vége, ezért min-
den egyes szakmai kérdésben kikértük a 
Nemzeti Művelődési Intézet és a Minisztéri-
um állásfoglalását. Az egész változás legfőbb 
alapja, hogy a közművelődési törvény meg-
változott. Előírt bizonyos feltételrendszere-
ket, amiket teljesítenünk kell. Mivel Pécsvá-
rad Város Önkormányzata a helyi közműve-
lődés területén a művelődési központ irányát 
jelölte ki, ezért ebben a minősítésben, kate-
góriában előírt feltételeknek kellett megfe-
lelnie. Egyik legfontosabb eleme az, hogy fel-
sőfokú mesterképzésben elnyert végzettségű 
munkatársak tölthetik be ezeket a pozíció-
kat. Az intézményvezetői munkakör betölté-
séhez szakirányú felsőfokú egyetemi végzett-
ség, egyetemi jogi vagy közgazdász diploma 
és államilag elismert „C” típusú középfokú 
nyelvvizsga szükséges. Amióta polgármes-
ter vagyok, a Fülep Lajos Művelődési Köz-
pont sosem volt önálló intézmény. Az Önkor-
mányzat közművelődési színtereként műkö-
dött és egy felelős munkatárs volt kinevezve, 
viszont ez az intézmény önálló költségvetés-
sel és önálló döntéshozatallal nem bírt. 
Képviselőtestületi egyetértésnek megfelelő-
en egy Nonprofit Kft-t hoztunk létre, bízva 
a következő évek pályázati lehetőségeiben, 
esetleg olyan pénzeszközök megjelenésében, 
amiből fejleszteni tudunk és legalább az ál-
talános forgalmi adót vissza lehet igényelni. 
Korábban mi, mint Önkormányzat, ezt nem 
tudtuk megtenni. Arról is tájékoztatni sze-
retnék mindenkit, hogy a korábbi menedzs-
ment élén lévő hölgy nem felelt meg ezeknek 
a kritériumoknak, ő maga nem is adott be 
pályázatot ebből kiindulva. Tehát, ha vala-
ki azt állítja, hogy én onnan erőszakkal eltá-
volítottam, az téved. Ez egy, a kormány által 
kijelölt feltételrendszernek való megfelelés 
volt. Jelentem, hogy Pécsvárad a sok közül 
az elsőként és úgy, ahogy elő volt írva, de-
cember elején felállította az új rendszert, az 
új intézményét, ami egyébként pont az em-
lített Nemzeti Művelődési Intézmény vezeté-
sének javaslatára Nonprofit Kft. irányításá-

val történik és minden egyes követelmény-
nek megfelelünk. Azok, akik folyamatosan 
próbáltak ezügyben támadni, falba ütköztek, 
hiszen mindenhol azt a választ kapták, hogy 
„a polgármester az előírásoknak megfelelő-
en járt el”. Annak érdekében, hogy minden 
jogszabálynak és előírásnak megfeleljünk, 
egy tőlünk független szaktanácsadót is meg-
bíztunk és mindenkinek kikértük a vélemé-
nyét. Ezt azért fontos hangsúlyoznom, mert 
többször tapasztalom azt, hogy elhintünk va-
lamit és az alapján ítélnek meg embereket. 
Kérdezni kell! Ha valaki végig járja az egész 
várost és valótlan híreket terjeszt, nem árt 
elgondolkodnunk azon: biztos, hogy ez így 
volt? Talán meg kellene kérdezni a má-
sik felet is. Fontos volt, hogy mindezt el-
mondjam, mert ez az információ nem ju-
tott még el minden olyan érintetthez, aki 
egyébként szembesült ezzel a támadó jel-
legű véleménnyel. 
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Úgy gondolom, hogy egy nagyon hatékony és 
felkészült csapat állt fel, akik elhivatottak vá-
rosunk és a kultúra, a közművelődés iránt. 
Visszatérve a kérdésed második részéhez, 
igen, mint a Városi Televízió főszerkesztője, 
nap, mint nap Te is találkozol ezekkel a fej-
lesztésekkel, hiszen Veled is egyeztettünk, 
kikértük a véleményedet, elmondtad, hogy 
mit hogyan javasolsz megoldani. Hozzáér-
tő emberek véleménye alapján alakítjuk át a 
Művelődési Központot mind szervezési, mind 
pedig műszaki szempontból. Ennek a fázisa-
it, aminek egyébként nagyon örülök, doku-
mentálják a jelenlegi Nonprofit kft. vezetői. 
Nem találkoztam egyébként semmilyen 
olyan problémával, akár civil szervezetek, a 
művelődési központ partnerei, illetve ma-
gánszemélyek részéről sem, hogy ezek a fej-
lesztési munkák bárki érdekeit sértenék. 
Biztos vagyok abban is 100%-ban, hogy ha 
elkészül ez a felújítás, akkor ennek min-

denki örülni fog. Hiszen ezt a pécsváradi-
aknak, a pécsváradi művelődést, kultúrát 
szerető embereknek és a civil szervezetek-
nek készítjük. Nem az Önkormányzat fog-
ja használni, bár tudni kell, hogy a testü-
leti üléseknek a közvetítése átkerül oda, 
de havonta egyetlen egy napot fog érinte-
ni, akkor is pár órát, tulajdonképpen már 
a délutáni kieső időben. A köztes időben 
ez a megújult emeleti tanácsterem ugyanúgy 
rendelkezésre áll majd a lakosságnak és civil 
szervezetknek. 

- Igen, hiszen ha jól tudom az említett 
emeleti tanácsterem egyben része lesz 
majd az épületbe átköltözendő Városi 
Könyvtárnak is. 

Igen, itt is történt egy szakmai egyeztetés. 
Bevontuk a könyvtár vezetőségét is és arra 
a döntésre jutottunk, hogy egy kicsit kiseik 
a könyvtár a jelenlegi helyén, kicsit problé-
más a parkolás, ezért célszerűbb, praktiku-
sabb és mindenképpen gazdaságosabb len-
ne, ha átköltözne a központi épületbe. Már 
az előző ciklusban is szóba került az, hogy 
pályázat útján esetleg a régi patika épület-
ben alakítsuk ki a könyvtárat, de erre nem 
volt lehetőség. Úgy gondolom, hogy most egy 
még jobb megoldás született, az egész kultú-
ra, közművelődés bekerül egy épületbe, a Kos-
suth Lajos utca 31. szám alatti főépületbe és 
ennek köszönhetően állandó kontaktus lesz a 
vezetőség és a dolgozók között. 
A könyvtárosnak innentől kezdve nem egy 
remete életet kell élnie, ő is be tud segíteni 
majd más munkafolyamatokba, de ha ne-
ki van problémája, egy fal választja el a ve-
zetőségtől, a titkárságtól. Az átköltözésnek 
pont ez az igazi oka, azaz, hogy az intéz-
mény működjön szerves egészként, egység-
ként. A fiatalok is jobban kedvelik a főépü-
letet, tehát előfordulhat az, amiről szintén 
egyeztettünk a korábbi ciklusban, hogy ha 
már egy gyerek odakényszerül a Művelődé-
si Központ környékére, az épület aulájába, 
előterébe, és ott a mobiltelefonjának nyom-
kodásával órákat tud eltölteni, akkor adjuk 
meg neki a lehetőséget idejének értelmes 
és hasznos eltöltésére is. Tudjon beleolvas-
ni egy könyvbe, egy újságba, mindezt kul-
turált, tiszta környezetben. Az intézményve-
zetés tervei szerint ennek kiegészítő eleme 
lesz, hogy még egy büfét is fogunk üzemel-
tetni. Természetesen alkoholmentes italok-
ról beszélünk, így ha meg szeretne inni egy 
üdítőt, azt is megtehesse. Mindezt valami-
lyen szinten egy felügyelt területen.

- Azt gondolom, hogy a Művelődési Köz-

pontról még sokat fogunk beszélni. Polgár-

mester úr, köszönöm szépen az interjút, 
illetve a tájékoztatót. Végezetül visszaad-

nám Neked a szót, ha van bármi, amiben 
szeretnél a lakossághoz fordulni, akkor 
kérlek szépen, tedd meg!   

A legelső témához visszakanyarodva, a CO-
VID-dal kapcsolatban el szeretnék még annyit 
mondani, hogy rengeteg kérdést kapok, töb-
bek között, hogy mi a véleményem az oltások-
ról. Köszönöm szépen a bizalmat, de úgy gon-
dolom, hogy egy polgármesternek nem kell 
feltétlenül ebben állást foglalnia. 
A saját véleményem megvan, ezt szívesen 
megosztom Önökkel, de nem szeretnék befo-
lyásolni senkit. Úgy vélem, hogy a jelenleg for-
galomban lévő oltóanyagok átestek a szüksé-
ges ellenőrzésen. Fölösleges országot társíta-
nunk mellé és azon aggódnunk, hogy melyik 
a hatásosabb. Legyen Oroszország vagy Kína, 
USA vagy az EU bármelyik országa, ezek sze-
rintem nem feltétlenül számítanak. A gyógy-
szerek és jelen esetben az oltóanyagok mellett 
minden egyes területről érkeznek termékek 
az Unióba és így Magyarországra is. Gondol-
junk akár az élelmiszerekre. Ki nézi meg ma-
napság, hogy egy déli gyümölcs éppen hon-
nan jön. Nem nagyon érdekel bennünket, 
mert bízunk egy hatóságban, ami ezt ellenőr-
zi. Az oltóanyagok esetében is bízni kell, mert, 
ha nem bízunk benne, akkor nagyon nagy 
baj van. Amúgy meg azt javaslom mindenki-
nek, hogy a saját belátása szerint döntsön. Azt 
el kell kerülni, hogy utána ujjal mutogassunk 
egymásra. „Te ezt mondtad, te meg azt.” Úgy 
gondolom, hogy a közös cél nem változik: ezt 
a betegséget és a betegség által okozott helyze-
tet, korlátozásokat, ezt a bezártságot meg kell 
szüntetni. Rengeteg szállásadóval, vendéglátó-
val találkozunk, beszélgetünk. Kérdeznek és 
látom, hogy óriási bajban vannak. Csak bízni 
tudok abban, hogy hamarosan megoldódik a 
helyzetük, mert szó szerint sajnálom őket.        

- Polgármester úr, köszönöm ezeket a záró-

gondolatokat!     
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Az elmúlt néhány hónap számunkra is egy 
igen nehéz időszak volt, sok tervezett prog-
ramunkat le kellett mondanunk, illetve volt 
olyan is amely szervezésének neki se áll-
tunk, például a Szilveszteri bál, melyet évről 
évre a PIFÖ szervez.
A járvány második hulláma alatt megkezd-
tük egy a tavalyi évben nyertes pályázatunk-
ból az ifjúsági klub felújítását. Ennek előké-
szítő munkálataiba ősz elején a helyi fiatalokat 
is bevontuk, melyen nagy számban részt is vet-
tek, ezúton is köszönjük nekik a segítséget. 

A PÉCSVÁRADI 
IFJÚSÁGI 
ÖNKORMÁNYZAT 
HÍREI

Az elmúlt hónapokban a K APTÁRBAN 
új lapok, álmennyezet került elhelye-
zésre, továbbá elkezdődtek a festés ala-
pozó munkálatai is, melyet a követke-
ző hetekben fejezünk majd be. Így a ví-
rushelyzet után egy teljesen megújult 
ifjúsági k lubba várjuk az érdeklődő fia-
talokat programjainkkal. A végső mun-
kálatokat (berendezés, díszítés, stb.) 
majd a fiatalok bevonásával szeretnénk 
elvégezni, ezáltal ők is jobban maguké-
nak érezhetik majd a teret.

Ezenkívül fontosnak tartom még megemlí-
teni hogy a Pécsváradi Ifjúsági Önkormány-
zat az idei évben ünnepli fennállásának 20. 
évfordulóját, így amennyiben a vírushelyzet 
javul és a korlátozások engedik szeretnénk 
ezt a jubileumi évet méltóképp, egy több ese-
ményből álló programsorozattal megünne-
pelni. Ezekről bővebb és folyamatosan fris-
sülő információkat a facebook oldalunkon 
találnak a kedves Olvasók!

Jéhn Máté 
ifjúsági polgármester

Az elmúlt időszakban továbbra is a COVID-19 
vírus miatt kialakult pandémiás helyzet és 
az azzal járó intézkedések határolták be 
egyesületünk életét.
Legismertebb és legnépszerűbb rendezvé-
nyünket, az Óévbúcsúztató Zengő túrát sem 
a megszokott keretek között hirdettük meg. 
Bár a túrázás megengedett tevékenység volt, 
ugyanakkor az elmúlt évek óriási látogatott-
sága miatt, arra kértük az érdeklődőket, 
hogy egyénileg vagy családosan keressék fel 
a Zengő csúcsát, egyben hosszabb időinter-

vallumot adtunk meg ennek megtételére. A 
vezetőség több tagja és számos egyesületi tag 
is megtette az utat Dél-Dunántúl legmaga-
sabb csúcsára, ahogy sokan mások ezekben 
a napokban, erről a találkozások mellett a 
nekünk küldött szép, személyes beszámolók 
is tanúskodtak.
Február elején „félig online” vezetőségi ülé-
sünkön több témát is tárgyaltunk. Az előző 
évi szakmai és pénzügyi beszámoló értéke-
lése után a 2021.évi munkatervet is megbe-
széltük. Programjaink, terveink megvalósu-

lását a NEA pályázatán elnyert forrás segíti, 
ebből az I. Világháborús Emléktáblát sze-
retnénk felújítani, melynek rossz állapotára 
tagjaink hívták fel a figyelmet. Továbbra is a 
korlátozó intézkedések illetve azok feloldása 
függvényében szervezzük meg hagyományos 
programjainkat. Közgyűlésünket is csak ak-
kor hirdethetjük meg, amikor a rendezvény-
szervezési korlátozásokat feloldják. Szeret-
nénk Agárdi Ede ornitológus születésének 
130.éves évfordulójára túrát szervezni. Több 
kulturális célú kirándulás is szerepel terveink 
között, ezeket a lehetőségek függvényében tud-
juk megvalósítani, amint lehetőség nyílik szo-
kásos csatornáinkon hirdetjük tagjainknak.
2017-ben az Európa térre a Pécsváradi Vár-
baráti Kör kezdeményezésére és közreműkö-
dése eredményeként került a Kommunista 
Diktatúrák Áldozatainak Emlékköve. A kor-
látozó intézkedések miatt nem hirdethettük 
meg, így csak vezetőségünk tisztelgett koszo-
rúzással a helyszínen.
Bízunk abban, hogy hamarosan meghirdethet-
jük programjainkat és személyesen találkozha-
tunk tagságunkkal valamint az érdeklődőkkel.

Bognár Gyöngyvér PVBK titkár
(fotó Kótsch Petra)

A PÉCSVÁRADI
VÁRBARÁTI KÖR
HÍREI
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Nehéz év áll mögöttünk, mégis szerencsésnek 
mondhatjuk magunkat, hogy intézményünk-
ben a járványügyi szabályok szigorú betartásá-
nak köszönhetően sem lakó, sem dolgozó nem 
fertőződött meg. A látogatásokat jó időben a ka-
punál, rossz időben az erre kialakított plexifal-
nál biztosítjuk. A csomagokat fertőtlenítés után 
adjuk lakóinknak. 
Ebben a nehéz helyzetben igyekeztünk ellátot-
taink részére zártkörűen megtartott programo-
kat szervezni, kicsit kárpótolva őket a „bezárt-
ságért”. A karácsonyi ünnepséget, farsangi mu-

A GONDOZÁSI 
KÖZPONT 
HÍREI

Kedves Kisgyermekes Családok!

Legutóbbi találkozásunk óta eltelt néhány hónap. Ezen kényszerleállás alatt 
talán néhányan már bölcsisek, ovisok lettek, de bizonyára új gyermekek is 

születtek. Ringató foglalkozásaim a korlátozások feloldását követően Pécsvá-
radon is újraindulnak majd! Addig is kövessétek Facebook oldalamat (Ringa-
tó - Szabó-Beck Angéla Foglalkozásai) és csatlakozzatok zárt csoportunkhoz 

(Ringató Pécsvárad). Az online térben különleges tartalmakkal, olykor online 
Ringató foglalkozással várlak Benneteket!

Szeretettel: Szabó-Beck Angi

A Pécsváradi Zengő Művészeti Egyesület 
2017. december 1-én jött létre a Pécsváradi 
Zengő Néptánc Egyesület utódjaként. 
Az egyesület összefogja a Pécsváradi Városi Tűz-
oltózenekar, a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar 
és a Pécsváradi Big Band működési tevékeny-
ségét; eseményeinek, programjainak koordiná-
lását, illetve a hozzájuk kapcsolódó pályázatok 
megvalósítását. Célja Pécsvárad város fúvósze-
nei hagyományainak ápolása és fejlesztése, a 
magyar fúvószenekari kultúra minél szélesebb 

latságot is az eddigiektől eltérően rendeztük 
meg. Az adventi időszakban zenehallgatással, 
versekkel, közismert dalokkal emlékeztünk, 
közösen karácsonyfát díszítettünk, mézeska-
lácsot sütöttünk, fényképeket nézegettünk, lu-
ca-búzát vetettünk. Karácsonykor sajnos nélkü-
löznünk kellett a hagyományos gyermekmű-
sorokat, ehelyett videó-összeállítással, közös 
énekléssel tettük meghitté az ünnepet.
Szilveszterkor pezsgővel koccintva kívántunk 
egymásnak egy szebb, egészségesebb, (masz-
kmentes) boldog újévet.

A farsangi mulatságot is zártkörűen bonyo-
lítottuk le. Kiscsapatos vetélkedővel tettük 
próbára lakóink tudását, ügyességét. A fel-
adatok között „elutaztunk” a riói, a velencei 
karneválra, a busójárásra, valamint a debre-
ceni virágkarneválra is. Jó hangulatban, vi-
dáman telt a délelőtt. Ebédre finom csöröge 
fánkot kínáltunk lakóinknak, melyet főnővé-
rünk készített.
A jó időt kihasználva többször sétálunk, le-
vegőzünk az udvaron, ami a hosszú tél után 
nagyon jól esik mindenkinek.  
A koronavírus elleni vakcinát minden lakónk, 
és dolgozóink többsége megkapta. Nagyon vár-
juk, hogy újra régi életünket élhessük, prog-
ramokat, kirándulásokat szervezhessünk, ki-
mozdulhassunk a négy fal közül. A járványügyi 
előírásokat betartva továbbra is várjuk a hozzá-
tartozókat, ismerősöket, látogatásukkal átsegít-
ve időseinket ezen a nehéz helyzeten.

Hujberné Pej Márta
intézményvezető

Schiszlerné Ortvein Rita
terápiás munkatárs

körben való megismertetése a közönséggel. 
Az egyesület támogatja a helyi és környékbeli 
zenészeket, számukra rendszeres, közös ze-
nélési lehetőséget biztosít. A zenekarok részt 
vállalnak helyi és környékbeli ünnepi és kultu-
rális rendezvényeken, például koszorúzásokon, 
ünnepi megemlékezéseken, a Pécsváradi Le-
ányvásáron, pécsi nyáresti térzenéken. 
Az egyesület fontosnak tartja a német nem-
zetiségi zenei hagyományok megőrzését és 
továbbadását. Részt vállal német nemzetiségi 
koncertek és műsorok lebonyolításában (Né-
met Nemzetiségi Fúvószenekari Találkozó). 
A német nemzetiségi kultúra megőrzésének 
céljából szoros kapcsolatot ápol környékbeli 
és külföldi zenekarokkal. 
Az egyesület egyik legfontosabb feladata a ze-
nekarok utánpótlásának biztosítása, amelyben 
segítséget nyújtanak a Pécsváradi Zeneisko-
la tanárai és növendékei. A fiatalabb generáció 

PÉCSVÁRADI 
ZENGŐ 
MŰVÉSZETI 
EGYESÜLET

érdeklődésének felkeltése és megtartása érde-
kében közösségfejlesztő, hagyományőrző zenei 
táborok szervezését vállalja magára.
Az elmúlt időszakban több pályázatot is sikere-
sen megnyertünk, így új hangszerekkel és kot-
tákkal gyarapodtak a zenekarok, valamint a ta-
valyi évtől egy kisbusz könnyíti meg a zeneka-
rok tagjainak eljutását a fellépésekre. 

Kérjük adója 1%-ával támogassa munkán-
kat, hogy a továbbiakban is hasonlóképpen 
fejlődhessünk! Adószámunk: 19032502-1-02

Facebook-oldalunk:
Pécsváradi Zengő Művészeti Egyesület

Brand Zsófia
Berényiné Zádori Beáta

RINGATÓ
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A húsvéti ünnepkör egyrészt a húsvét ünne-
pére való előkészületi időt, másrészt az ün-
nep folytatásának idejét foglalja magában, és 
a farsangot követő időszaktól pünkösdig tart. 
Az ünnepkör előtti farsangi időszak – mely-
re több napig tartó mulatozás, játék jellemző 
– a húshagyókeddel végződik, az ezt követő 
hamvazószerdán veszi kezdetét a nagyböjt, 
mely a húsvéti előkészületi időszak, az ön-
megtartóztatás és vezeklés ideje. A farsang és 
a nagyböjt között a tél és a tavasz szimbolikus 
küzdelme is megjelenik a népszokásokban: a 
telet jelképező bábut vízbe dobják vagy elégetik. 
A nagyböjti időszak Jézus negyven napos böjtö-
lésének kínszenvedésének emlékezetére 
negyven napig tart.
A húsvétot megelőző virágvasárnapon a hí-
vők Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulá-
sát ünneplik, ilyenkor Dél-Európában pálmás, 
Észak-Európában pedig barkás körmene-
teket szerveznek, szerveztek. Virágvasárna-
pi szokás a barkaszentelés; a nagymise al-
kalmával megszentelt barkaágat hazaviszik, 
szentelménynek tekintik, és védő szerepet 
tulajdonítanak neki, betegségek, égiháborúk 
ellen használják.
Moldvában a csángó legények virágvasárnap 
tilinkájuk (fűzfasíp, peremfurulya) megfújá-
sával jelezték, hogy várják a feltámadást. Ezt 
a népszokást havajgatásnak nevezik.
A nagyhét a testi és lelki megtisztulás ideje, ek-
kor kerül sor a porták rendbetételére, mesze-
lésre, a temetői sírok megtisztítására, épület-
javításra stb. Ilyenkor szokás a gyónás, az ál-

dozás, mindez a lelki újjászületést szolgálja, 
ugyanis a hit szerint a húsvéti szentelt eledelek 
elfogyasztására csak a lelkileg megtisztult, a ke-
gyelem állapotában levő ember alkalmas.
A nagyhét alkalmával a keresztény emberek 
átélik Jézus szenvedéseit, ez a passiómiszti-
ka, melynek számos templomi vagy magán-
házakban történő formája él.
Nagypénteken a krisztusi szenvedésről em-
lékeznek meg. Ilyenkor szerzetesek irányí-
tása alatt diákok nagypénteki misztéri-
umjátékokat adtak elő a tömeg lelki épü-
lésére: Krisztus főtanács elé hurcolását, 
elítélését, bántalmazását és kereszthalálát 
jelenítették meg.
Nagyszombat a gyász és a böjt napja, ekkor 
Jézus sírban pihenéséről emlékeznek meg, 
ezt követi a templom előtti esti tűzszentelés, 
erről a tűzről gyújtják meg a templom és a 
hívők húsvéti gyertyáit. Ez a rítus Jézus vilá-
gosságának a szétáradását jelképezi.
A tűzgyújtás húsvéti szokása a kereszténység 
előtti hagyományokban gyökerezik, pogány 
rítus szerint az újtűzzel égették el a tél, a sö-
tétség és a betegség démonait.
Nagyszombathoz kapcsolódik a vízszentelés 
szokása is: a víz Krisztus halála és feltáma-
dása révén keletkező új élet szimbóluma. 
A templomi vízszentelés mellett nagyszom-
bat reggel a hívők számára is szenteltek vi-
zet, melyet hazavittek, és egész évben szen-
telményként használtak emberek és állatok 
gyógyítására, gonosz elűzésére, rituális mo-
sakodásra, viharok távoltartására.

A szombat esti feltámadási szertartás során 
változik a gyász ünneplésé. A nagyszomba-
tot a feltámadási körmenet és a vasárnapot 
megelőző éjszakai virrasztás (vigília) zárja.
A körmenethez hasonló szokás a húsvét 
hajnali határjárás (határkerülés), mellyel 
többnyire a zöldülő mezőt foglalták mágikus 
szent körbe, ezzel kizárták a gonoszt a kö-
zösség világából.
A húsvét reggeli ételszentelés során általá-
ban a tojást, a sonkát, a kalácsot, a bárányt, 
a sót, a bort stb. szentelték meg. A szentelés 
szimbolikus jellege: a tojás a termékenység, 
a kalács a jólét szimbóluma, a bárány áldo-
zati Krisztusjelkép, a torma Krisztus keserű-
ségét jelképezi, ennek gonoszűző jellege van 
a sóhoz és hagymához hasonlóan.
Húsvét másodnapja a vízbevető hétfő, a tár-
sadalmi kapcsolatok megerősítésének nap-
ja, a locsolkodás ideje. A locsolásnak termé-
kenységvarázsló, egészségvédő szerepet tu-
lajdonítottak.
A húsvétot követő első vasárnap a fehérva-
sárnap. Ezen a napon keresztelték a felnőt-
teket, később az újszülötteket is, ekkor tör-
tént a leendő keresztszülők, a komák ki-
választása. A keresztszülővé váló szülők lelki 
rokonságot vállalnak, a magyarság körében 
mai napig él a komálás, a mátkálás szoká-
sa: az azonos nemű fiatalok testvérré fogadták 
egymást, ez együtt áldozással, tojás cseréjével, 
mátkatál vagy komatál küldésével történik.
A húsvét utáni negyvenedik napon van az 
áldozócsütörtök, Krisztus mennybemenete-
lének az ünnepe.
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