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MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK TARTALMAS PROG RA-
MOK BAN, KIKAPCSOLÓDÁSBAN ÉS MINDENEKELŐTT 
E GÉSZ SÉG BEN GAZDAG, SZÉP ŐSZT KÍVÁNUNK! 

Fotó: Lévai Gábor

Itt van az ősz, 
itt van újra

Petőfi  Sándor

S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre, Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló Levelének lágy neszét.

Mosolyogva néz a földre A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére Néz a szerető anya.

És valóban ősszel a föld Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak Álmos ő, de nem beteg. (…)
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Nagyon sokan kerestek meg személyesen, tele-
fonon, állítottak meg az utcán, azzal a kérdés-
sel: lesz idén Leányvásár? Szeretném ezúton 
elmondani, hogy abban az esetben, ha a pan-
démia (vírushelyzet) nem szól közbe, 2021. ok-
tóber 15-17. között megrendezésre kerül Pécs-
várad legnagyobb programja. Fontos, hogy az 
előkészületek már tavasszal elkezdődtek, de 
várnunk kellett, mit hoz az ősz, milyen kor-
mánydöntések lesznek. 
A rendezvény jellegében megegyezik a koráb-
bi évekkel, ám bizonyos változtatásokat, fino-
mításokat végre kellett hajtanunk. Fontos, hogy 
nem kötjük védettségi igazolványhoz a Leányvá-
sáron való részvételt.
Akkor pár részlet a programról. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan a napközbeni órák a néptáncról, 
a népzenéről, a gasztronómiáról fognak szólni. 
Rengeteg néptáncos, népzenei előadó fog fellép-
ni, több tájegység és nemzet táncait bemutatva. 
A „gasztroudvar” egész hétvégén várja az éte-
lek, borok kedvelőit. Itt külön színpadon lép-
nek fel az előadók, biztosítva a fogyasztás köz-
beni jó hangulatot. 
A gyermekek részére játszóudvart alakítunk ki, 
természetesen a sportpályánál sem hiányozhat 
a megszokott, hagyományos vurstli sem. 
A rendezvényre várunk több mint száz kézművest, 
árust. Az ő kiválasztásuk a portékáik alapján, illet-
ve korábban képviselt minőség alapján történik.

Sokakat érdekelnek az esti, könnyűzenei prog-
ramok részletei. Erről címszavakban pár szót: 
vendégünk lesz a nagyszínpadon a Bagossy 
Brothers Company, az R-GO, a Punnany Massif 
és a Kozmix. A „gasztroudvar” színpadán fel-
lép többek között Biga és zenekara, Gráf Vivien 
és Cselinacz Marko, a Pécsváradi Big-Band és 
az APSONS zenekar. Nem marad ki természete-
sen a hagyományos svábos hangulatú bál, ami-
hez a zenét a Platin zenekar biztosítja. Emel-
lett vasárnap délután a nagyszínpadon fellép 
a musical program keretében Vermes Tímea, 
Homonnai Zsolt, Kontor Tamás, majd a Pro-
duceller „Kultúrtörténet” c. élőzenés műsorát 
is újból láthatja a közönség. A szombat esti ha-
gyományos bál a Művelődési Központban ke-
rül megrendezésre, a zenét az Asterix zenekar 
szolgáltatja. 
A korábban nagy sikernek örvendő Leányvásár 
szépe, illetve a népdaléneklési verseny is meg-
rendezésre kerül.
Többen kérdezték a belépő árakat. Ezen is egy-
szerűsítettünk. Minden nap ingyenes a 10 év 
alatti és a 65 év felettiek részére. Nem kell je-
gyet vásárolnia a mozgáskorlátozottaknak sem. 
A vasárnap mindenki részére a hagyományok-
nak megfelelően ingyenes. A napi jegy 2.500,- Ft, 
a kétnapos karszalag pedig 4.000,- Ft. 
A végére hagytam a lényeget, minden pécsvára-
di részére a teljes hétvége látogatása ingyenes. 

Támogatói jegyeket természetesen lehet vá-
sárolni.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jelezném, 
hogy a helyiek számára is szükség van a kar-
szalag viselésére, megértésüket előre is kö-
szönjük. A teljes program rendelkezni fog min-
den szükséges engedéllyel, a helyszínen a tel-
jes programidőben orvosi és mentőszolgálat áll 
mindenki rendelkezésére. A Leányvásár láto-
gatóinak biztonságáról megfelelő létszámú biz-
tonsági szolgálat, a polgárőrség és a rendőrség 
gondoskodik.  
A pécsváradi lakosság megértését és segítségét 
kérném a rendezvény előkészületeihez, illetve 
lebonyolításához. Próbálunk rugalmasak lenni, 
amennyire a szabályok és előírások engedik. 
Kérek mindenkit, hogy kövesse előírásainkat, 
utasításainkat. Minden az Önök érdekében, az 
Önök hangulatáért, szórakozásáért történik. 
Várunk minden érdeklődőt szeretettel október 
15-16-17-én a „Pécsváradi Leányvásárba”.

Tisztelt Pécsváradi és Környékbeli Lakosok!
Tisztelt Partnereink! Kedves Olvasóink!

Elérkeztünk az idei év harmadik lapszámá-
hoz. A márciusi és a júniusi Hírmondóhoz ha-
sonlóan követjük a tartalmi és formai újításo-
kat, továbbra is szeretnénk egy hagyományok-
ra épülő, közérdekű, ugyanakkor terjedelmes, 
színvonalas, színes, érdekes és változatos városi 
lappal megajándékozni Önöket. 

Most is szeretném megköszönni városi in-
tézményeink, szervezeteink vezetőinek, hogy 
rendszeresen küldik fényképes tudósításaikat 
és beszámolnak a lap megjelenése előtti idő-
szak történéseiről, eseményeiről.

Köszönet illeti azokat a vállalkozásokat is, akik 
hirdetnek nálunk, támogatva ezzel a Pécsvára-
di Hírmondót!

A nyári hónapokban szerencsére enyhült a jár-
ványhelyzet Magyarországon, így végre Pécs-
váradon is lehetőségünk nyílt közösségi prog-

ramok megszervezésére, jeles napjaink közös 
megünneplésére.  
Ennek megfelelően több rendezvényről és ese-
ményről is beszámolhatunk most Önöknek.

IparVárad című új rovatunkban lehetőséget biz-
tosítunk egy-egy helyi vállalkozás, valamint kö-
zösségünk életében meghatározó szerepet vál-
laló szervezet és magánszemély bemutatkozá-
sának is. 

Mostani számunkban egy 35 évvel ezelőtt 
alakult pécsváradi céget, a Mecsek-Drog 
Kft-t mutatjuk be Önöknek. A minőségre, 
a szakértelemre és a tradícióra alapozó, 
hazánkban és a nemzetközi piacon is ko-
moly hírnévnek és népszerűségnek örven-
dő Mecsek Teát gyártó sikeres társaságról, 
Kakas Sándor ügyvezető igazgató úrral, 
Pécsváradi egykori polgármesterével be-
szélgettünk. 

SZERKESZTŐI
BEKÖSZÖNTŐ

 Természetesen továbbra is várom ötleteiket, ja-
vaslataikat a lappal kapcsolatban és szükség 
esetén személyesen is állok szíves rendelkezé-
sükre.

Addig is olvassák a Pécsváradi Hírmondót, for-
gassák lapjait és tájékozódjanak az elmúlt idő-
szak eseményeiről.

Iskolásainknak és pedagógusainknak sike-
res tanévet, valamint további tartalmas prog-
ramokban, kikapcsolódásban és egészségben 
gazdag szép őszt kívánok mindenkinek! 

Tisztelettel: Apaceller Gergely 
a Pécsváradi Hírmondó szerkesztője,

a Pécsváradi Művelődési Központ, 
Könyvtár és Múzeum Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatója Zádori János
Pécsvárad város polgármestere

GONDOLATOK A 2021-ES 
„PÉCSVÁRADI LEÁNYVÁSÁRRÓL”

Bővebb információ:
www.pecsvaradileanyvasar.hu
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Július 6-án testvérvárosunkból, Pannonhal-
máról Várszegi Asztrik Főapát áldásával kerék-
páros csapat indult útjára, hogy három napi, 
extra hőségben történő kőkemény pedálozás 
után megérkezzenek a Pécsváradi Élmény-
várba. Útjuk végállomásán Apaceller Gergely 
a PMKKM Nkft. ügyvezető igazgatója fogad-
ta a csapatot és vezetőiket, Dobszay Balázst és 
Jurinka Szilveszter OSB szerzetest. Ezúton is 
gratulálunk Nekik ehhez a szép teljesítményhez!

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI,
VÁROSI RENDEZVÉNYEI
TESTVÉRVÁROSOK 
KÖZÖTT KERÉKPÁRRAL

A Pécsváradi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Múzeum Nonprofit Kft. és a Pécsváradi Ifjúsá-
gi Önkormányzat közös szervezésében július 
11-én, vasárnap este 19 órától egy laza hangu-
latú nyári esti partin vehetett részt az érdeklő-
dő közönség az Európa téren.
Az Apsons Zenekar élőzenés ráhangolódá-
sa után közösen szurkolhattunk a két döntős 
csapatnak.
A félidők előtt, Pécsváradi "régi" focistákkal 
beszélgettünk és értékeltük a meccset.
A rendezvény ideje alatt Online Kvíz-Nyere-
ményjáték várta vendégeinket.

A hűsítő italokról a Julianus Söröző lelkes csapa-
ta gondoskodott, Kovács Kálmán vezetésével.
Köszönjük, hogy ennyien eljöttek, eljöttetek!
PMKKM és a PIFÖ stábja

FOCI EB-DÖNTŐ
(KÖZ)VETÍTÉS

BARNABÁSÉRT 
– JÓTÉKONYSÁGI 
LOVASBEMUTATÓ ÉS 
CSALÁDI DÉLUTÁN
Koncsag Lovasudvar – 2021. július 11.

Régóta tartok lovas edzéseket Pécsváradon, 
így sokan járnak hozzám lovagolni, köztük 
Michl Vivien is. Mint azt sokan tudják, kisfia 
Barnabás 2019-ben nyitott hátgerinccel szüle-
tett. Az edzések alatt kiderült, hogy több mű-
téten esett át a kétéves kisfiú és még sok mű-
tétet terveznek. Rehabilitációja is hosszadal-
mas és speciális eszközök, valamint kezelések 
szükségesek hozzá. Jött is az ötlet, hogy mi 
lenne, ha szerveznénk egy jótékonysági csa-
ládi délutánt Barnabás és családja részére. 
Lovasaim azonnal csatlakoztak a kezdemé-
nyezéshez. A szervezésben Andrics Aliz ön-
kormányzati képviselő, aki egyben a ren-

dezvény fővédnöke is volt valamint Galgóczi 
Barbi, Kótsch Petra, Németh Dea keményen 
kivették a részüket. Andrics Aliz meghívá-
sára a rendezvényre Dr. Varga-Damm And-
rea országgyűlési képviselő asszony is el-
jött.
A családi délután híre hamar elterjedt, ennek, 
és a sok embernek, akik együtt éreztek a csa-
láddal nagyon sok felajánlást köszönhetünk, 
amit tombolaként tudtunk átadni a vendégek-
nek. Az ebből befolyt összeget átadhattuk a 
családnak. Sokan voltak, akik nem tombo-
lát ajánlottak fel, de egy bizonyos összeggel 
támogatták az eseményt.

A meghívott előadók közül mindenki szere-
tettel és lelkesedéssel fogadta az ötletet, hogy 
részt vegyenek egy ilyen összefogásban. Előa-
dókat beszervezni sosem egyszerű, hiszen 
már előre be vannak táblázva, de ennek elle-
nére mindenki örömmel fogadta a meghívást, 
hiszen egy jó ügy érdekében tették.
Többféle programot láthattak a vendégek. 
A lovas bemutató végén számomra a legjobb 
érzés az volt, amikor Vivi lóra ülve, Barnabás-
sal az ölében tett egy kört a lovas pályán. Itt 
látszott a legjobban, hogy a sok idő, munka és 
néha bizony a feszültség mégiscsak megérte.
A Siklósi Sárkányos Lovagrend is eljött hoz-
zánk, akik korhű ruhában lélegzetelállító 
fegyverbemutatót tartottak.
Szabó-Beck Angéla a Ringatóval a kicsiknek 
nyújtott egy nagyszerű foglalkozást, ezután a 
Röppentő zenekar dallamaitól volt hangos a lo-
varda, belevonva az előadásba a gyerekeket is.
Közben lehetőség volt levendulából különbö-
ző tárgyakat készíteni, agyagozhattak a szülők 
és a gyerekek is, valamint fa játékokat próbál-
hattak ki.
A pécsváradi Caritas és a pécsváradi Nyugdí-
jas Klubnak köszönhetően rengeteg házi süte-
ményt is meg lehetett kóstolni.
Úgy érzem és remélem, hogy mindenki jól érez-
te magát, hiszen az adománygyűjtés mellett az 
is célunk volt, hogy az emberek kicsit kisza-
kadjanak a mindennapokból. A tanítványaim-
mal minden nap gyakoroltunk az előadásra. Ki 
kell emelnem, bár tudom, kissé elfogult vagyok, 
hogy mennyire büszke vagyok rájuk, amiért 
ilyen fiatalon fel tudják mérni, hogy mekkora je-
lentősége van egy ilyen összefogásnak. Nélkülük 
ez nem valósult volna meg. Végig keményen és 
kitartóan dolgoztak. A közös munkával összeál-
lított koreográfiaban Hesz Luca, Kárpáti Kinga, 
Gerencsér Regina, Neukirchner Noémi, Koska 
Luca, Fekete Hunor, Fekete Marcell, Brém Be-
nett, Mészáros Péter, Gógl Rebeka vettek részt.
Ez a rendezvény egyetlen céllal valósult meg, 
önzetlenül a tőlünk telhető legtöbbet segíte-
ni Barnabásnak. A nap végén 802.040 Ft-ot 
nyújthattam át a családnak. Ezzel elértük a 
kitűzött célt. Nem győzök elég hálás lenni a 
rengeteg támogatónak, akik segítették, hogy 
ez a rendezvény létrejöjjön.

Koncsag-Both András

  A család támogatást továbbra is szívesen fogad:  

Pécsváradért Alapítvány
Számlaszám:11731104-21435579

Swift: OTPVHUHB
IBAN: HU 50 11731104-21435579-00000000

Utalásnál a közlemény rovatba: Barnabás adomány.
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HÁZHOZ
MEGYÜNK 
A Komlói Rendőrkapitányság Bűnmegelőzé-
si Információs Pontja a július 15-én 10.00 
és 14.00 óra között intézményünkbe látoga-
tott. Az Európa téren tanácsadás, kerékpá-
ros ügyességi pálya, kerékpár gravírozás (re-
gisztráció), közlekedési totó, kresz horgászat 
és még sok érdekes program várt minden 
kedves érdeklődőre.

„Világutazók, kalandra fel!” címmel napközis foglalkoztatót tartott ORSI és PÉTI intézmé-
nyünkben július 19-23. között.
A résztvevő általános iskolás gyerekek megismerkedhették egy óceánjáró hajón való utazás 
történetét, tengeri kalandok vártak rájuk, játékos feladatokat oldottak meg, énekeltek, zenél-
tek, táncoltak, rajzoltak, kreatívkodtak, társasjátékoztak, és még saját társasjátékukat is elké-
szíthették. A zárónapon pedig egy gálaműsorral lepték meg szüleiket.

TÁBOROK A PMKKM-BEN

Augusztus 9-13. között pedig Erzsébet tábort szervezett intézményünk a Pécsváradi Várban. 
Köszönjük a csodálatos helyszínt és a finom ebédeket!

A tartalmas programokat, kézműves foglalkozásokat, játékos feladatok összeállítását és lebo-
nyolítását, azaz a tábor levezénylését köszönjük Tamás Lőrincné Erzsi néninek, Gál Istvánné 
Panni néninek és Mentolai Jánosné Anci néninek!

A vár kemencéjében ebédre pizzát sütöttünk, a zárónapon pedig Mohácsra látogatott a csapat.

BUTASÁGOM 
TÖRTÉNETE

Pécsvárad mindig is híres 
volt népszerű nyári színházi 
előadá sairól. Hosszú idő után 
augusztus 4-én este végre új-
ból részesei lehettünk egy 
könnyed nyári esti, nagy sze rű 
előadásnak. 

A Körúti Színház „Butaságom története" c. 
zenés vígjátékát hozta el Pécsváradra. Gyár-
fás Miklós népszerű filmforgatókönyvéből 
színpadra alkalmazta Szabó Kristóf, aki egy-
ben Forbáth György írót jelenítette meg ne-
künk. 
Galambos Zoltán rendezésében Karaivanov 
Lilla, Janklovics Péter, Fábián Anita és persze 
a többiek játékán igazán jól szórakozott a kö-

zönség. Rengeteget derültünk és nevettünk. 
Köszönjük a stábnak!

Egyben köszönet illeti a Pécsváradi Városüze-
meltetés munkatársait a helyszín előkészíté-
séért, illetve a rendezvény utáni bontásért is!
 
Köszönjük a befogadó helyszín, a Pécsváradi 
Vár segítő közreműködését!

KOLLÁZS – KÉPZŐMŰVÉSZET

Augusztus 27-én képzőművé-
szeket fogadtunk a Művelődési 
Központban.

A vajdasági születésű, Franciaországban élő 
és alkotó művészt, Lengyel Jenő-Pált, a Pécs-
váradon élő és alkotó Kiss Bernadett ke-
ramikus mutatta be nekünk. A megbeszé-
lésen részt vett Zádori János polgármester, 
Kiss János keramikus, -Bernadett édesapja-, 
aki a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyu-
la Pedagógus Kar Rajz- és Művészettörténeti 
Tanszék munkatársa, valamint Csenkey-Ben-
csik Bálint, az öt évvel ezelőtt elhunyt Ben-
csik István Kossuth-díjas pécsváradi szob-
rászművész fia. Intézményünket Apaceller 
Péter művelődésszervező képviselte. Lengyel 
Jenő-Pál szakmai feladatai révén foglalkozott 

grafikával, valamint olaj- és akvarellfestéssel 
is. A közelmúlttól kezdve a mozaik- és kol-
lázstechnikák alkotják munkájának nagy ré-
szét. 2010-ben elnyerte a Francia Szobrászok 
és Festők Szövetségének aranytrófeáját, egy 
kollázstechnikával készült női kendőminta 
tervezéséért. Pécsváradra Bernadették hív-
ták meg és egy közös kiállítás, valamint egy 
workshop lehetőségéről egyeztettünk a kö-
vetkező év, évek folyamán.
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AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE – 
AUGUSZTUS 20.

Mi pécsváradiak kiváltságos helyzetben va-
gyunk, az országban kevés településnek 
adatik meg, hogy egy Szent István alapítot-
ta egykori bencés monostor falai között 
ünnepelhet.
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Augusztus 20-án a reggeli szentmise után 
hagyományosan ünnepi műsorral és Bor-
sos Miklós 1969-ben felállított Szent István 
szobrának megkoszorúzásával folytatódott 
a megemlékezés. Ünnepi beszédet mondott 
Zádori János polgármester, közreműködött a 
Városi Fúvószenekar. 
Antal Géza pécsváradi apátplébános megál-
dotta, majd Apaceller Péter alpolgármester 
megszegte az új kenyeret.

Az ünnepség végén az érdeklődők fogyaszt-
hattak a megáldott új kenyérből, illetve meg-
kóstolhatták az idei ország tortáját. Az ün-
nepi programok a Művelődési Központ előt-
ti Európa téren folytatódtak délután színes 
műsorral és utcabállal.
Köszönjük fellépőinknek a csodálatos műsort, 
Önöknek pedig, hogy ennyien eljöttek és ve-
lünk ünnepeltek augusztus 20-án.
Közreműködött: a Karcagi Biljana Bolgár Nép-
táncegyüttes, az Ecseri Zöldkoszorú Néptánc-
együttes szlovák táncokkal, a Pécsváradi Nyug-
díjas Egyesület Szenior Örömtáncosai (vezető: 
Nagy Marika), a Pécsváradi Ifjúsági Fúvósze-
nekar (karnagy: Wagner József), a Pécsváradi 
Nyugdíjas Egyesület Néptáncegyüttese és Férfi-
kara, valamint az NGR Rock Trió.

A hűsítő italokról a Julianus Söröző, a finom 
street food-ról a Panda Expressz, a hajnalig 
tartó zenés mulatság jó hangulatáról pedig 
a mohácsi NGR Zenekar gondoskodott. Kö-
szönjük!

Augusztus 1. vasárnap 18 órától PÉCSVÁRADI 
BIG BAND KONCERT a Pécsváradi Élmény-
Vár teraszán 
Vendég: Pécsváradi Rézfúvós Kamaraegyüttes

Augusztus 14. szombat 17 órától SPÄT-
SCHOPPEN - Német Nemzetiségi Est a Pécs-
váradi Élményvárban. 
Közreműködött: Pécsváradi Városi Fúvósze-
nekar, Pécsváradi Szivárvány Német Nem-
zetiségi Óvoda és Bölcsőde Tánccsoportja, 
Wandorfer Hagyományőrző Egyesület (Bán-
falva-Sopron)

Augusztus 15. vasárnap 17 órától PÉCSVÁ-
RAD MŰEMLÉKEI ÉS VÉDETT ÉPÜLETEI - 
Szilágyi Domokos építész előadása a Várba-
ráti Kör szervezésében. 

SZENT ISTVÁN NAP 
KÍSÉRŐPROGRAMJAI

Augusztus 18-án 18 órától BALKÁN DALLA-
MOK ÉS TÁNCLÉPÉSEK a Pécsváradi Várban. 
Közreműködtek a mohácsi Poklade együttes 
tagjai: Gráf Vivien (ének) és Cselinacz Marko 
(harmonika). 

Augusztus 28-29-én TÖRTÉNELMI ÍJÁSZ OR-
SZÁGOS BAJNOKSÁG a Pécsváradi Várban és 
Várkertben.
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VÁRAK SZÍNHÁZA – 2021.

Mindkét településen az események a várak-
ban, a várak körül zajlottak: népi hagyomá-
nyok különböző műfajai, történelmi hagyo-
mányőrzés, könnyűzenei produkciók, gasztro-
nómiai tradíciók gazdagították a napközbeni 
programkínálatot. Az estéket pedig nagyszín-
házi előadásokkal koronázták meg a szerve-
zők. A programok sokszínűsége, a szabadté-
ri időtöltés lehetősége, a közösségi együttlét és 
élmény alkalma mind-mind garanciái voltak 
annak, hogy mindkét helyszínre rengetegen 
látogattak el, hiszen a rendezvénysorozat szin-
te minden korosztályt megszólított. 
A „Várak Színháza” első alkalommal, de ha-
gyományteremtő szándékkal szervezett, szín-
vonalas nagyrendezvény. Pécsvárad és Szász-
vár is térségi szereppel rendelkező, központi 
települések, így kiemeleten fontosnak tartják, 
hogy sok embernek adhassanak örömet és 
emlékezetes élményt, egyúttal erősítsék a két 
település, valamint a Kelet-Mecsek és Baranya 
megye jó hírét. 
Városunkban a fesztivál 2021. szeptember 
3-tól szeptember 5-ig tartott és valóban kul-
turális programok sokasága és három remek 
színházi előadás várta a Pécsváradi Várba ér-
kező érdeklődőket.

Pécsvárad és Szászvár Önkormányzata közösen egy nagyszabású rendezvénnyel 
készült a nyár végére. Szászváron augusztus 20-22. között, Pécsváradon pedig 

szeptember 3-5. között került megrendezésre a „Várak Színháza” 
elnevezésű színes programsorozat. 

Pénteken TAMÁSI ÁRON: „VITÉZ LÉLEK” c. 
székely történetét láthatták a nézők 3 felvo-
násban a TURAY IDA SZÍNHÁZ előadásában, 
Mikó István – Jászai Mari-díjas, Kiváló és 
Érdemes művész rendezésében. Az előadás 
kedvezményes jegy ára a Déryné Program 
hozzájárulásának volt köszönhető. 

Ugyanígy 200,- Ft-os kedvezményes jegyá-
ron tekinthették meg az érdeklődők vasár-
nap TÓTH EDE: „A FALU ROSSZA” c. zenés 
színművét két részben a DÉRYNÉ TÁRSULAT 
előadásában, Mészáros Tibor rendezésében. 

Szombaton egy igazi különlegesség, egy pre-
mier előtti színházi csemege várta a közön-
séget. NEIL SIMON: „FURCSA PÁR” (NŐI VÁL-
TOZAT) c. vígjátékát hozta el Pécsváradra a 
JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ, Hargitai Iván ren-
dezésében, a két női főszereplő Pikali Gerda 
és Fehér Anna közreműködésével. 

Mindhárom előa-
dás felejthetetlen 
élményt nyújtott a 

nézőknek.

Természetesen a színes műsorkavalkád 
sem maradhatott el a három nap alatt. 

Pécsvárad szimbolikus várbástyája előtt 
felállított színpadon fellépett: a Pécsvára-
di Rézfúvós Kamaraegyüttes, a Producel-
ler team- Pódium Együttese, a Zengővár-
konyi Hagyományőrző Művelődési Egyesü-
let tánccsoportja, a Mecseknádasdi Német 
Nemzetiségi Néptánc Egyesület, a Fekedi
Klumpenjäger tánccsoport, a Pécsváradi
Nyugdíjas Klub szenior örömtáncosai, 
a Hosszúhetényi Népi Együttes. 

Továbbá Versendi Kovács Józsi bácsi és ta-
nítványainak tambura zenekara Mohács-
ról, Erzsébet község képviseletében 
Cela-Tolnai Gréta (ének), Farkas Béla 
tárogató-művész, Szajk polgármestere, a
Pécsváradi Nyugdíjasok Körzete Egye-
sületének férfikara, a Wemender Män-
nerchor, a Véméndi Német Nemzetiségi 
Gyerektánccso port, a Pécsváradi Nyugdíja-
sok Körzete Egyesületének tánccso portja, 
a pécsváradi APSONS Zenekar, a Cla mavi 
Énekegyüttes és a DixImage Acoustic Band.

Kísérőprogramok között az érdeklődők megtekinthették Somogyvári Magdolna „Cicalány és az ozsanin léggömbök” című interaktív me-
seelőadását, Balázs Balázs szobrásznűvész „Természet csodái szobrokban” című kiállítását, a Pécsi Oldtimer Club veterán autócsodáit a 
vár előtti parkolóban, valamint Toma és csapata egész hétvégén várta történelmi játékparkjába a kicsiket és a nagyokat.

Kézműves vásár és kézműves műhelyek, Pécsváradi borkostoló a Vogl Pince és a Koska Pince kínálatával, valamint a Pécsváradi Vár ki-
állításai (Vármúzeum, Kígyós Sándor Emlékkiállítás, Hagyományos fakötések és ácsszerszámok, Várpince, kovácsműhely), várvezetések, 
valamint a Mohács 500 információs kiállítás a legfrissebb eredményekről is színesítették a három napos programot. 

Szombaton délelőtt ünnepélyes tűzgyújtással és rézfúvós fanfárokkal vette kezdetét a 6. Határtalan Lakoma közel húsz főzőcsapat rész-
vételével. Az eseményen a térségi polgármesterek mellett a rendezvény fővédnöke, Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő is részt vett 
és köszöntötte az összegyűlt érdeklődőket.  

Az utolsó napon visszautaztunk egy kicsit a 
történelemben. A Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus nyitónapjának délelőttjén 
Antal Géza pécsváradi címzetes apátplébá-
nos ünnepi szentmisét celebrált a gótikus 
templom romjai között, majd vársétákon 
vehetett részt a közönség elismert szakem-
berek és régészek, Gábor Olivér és Kárpáti 
Gábor vezetésével.        
Vándorló Történelem harci és viselet 
bemu tatói, a solymász-és vadászmadár be-
mutató, a Siklósi Sárkányos Lovagrend ha-
di be mu tatója, a Megyer Követői íjászbemu-
tatója, a Haramza testvérek anjou-kori kö-
zelharci fegyverek és viselet, vívókódexek 
mesterfogásai bemutatója, Koch Balázs, 
Helesfai Márk, Haramza Márk, Szabó Ger-
gő és Varga Szabolcs vetítéssel egybekötött 
interaktív előadásai a Hodályban, valamint 
a végső csata zoknival és szivacskardokkal, 
valóban visszarepítették az érdeklődőket a 
történelembe.

A szervezők köszönetüket fejezik ki partnereiknek a közreműködésért: a pécsi FHT Hang-, Fény- és Színpadtechnika ügyvezetőjének, Friskó 
Péternek és munkatársainak; a Pécsváradi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének, Gungl Péternek és munkatársainak; Szeitz Antal EV-nak és 
munkatársainak (biztonsági szolgálat); a pécsváradi Anauel Virág Ajándék vezetőjének, Haklik Aninak; a Pécsváradi Római Katolikus Plébániának, és 

Antal Géza apátplébánosnak, Magyar Attilának valamint a Best FM Rádió Pécs vezetőjének, Fodor Józsefnek és munkatársainak.  
A rendezvényen részt vevő térségi polgármestereknek és településeik művészeti együtteseinek, az előadóknak, zenekaroknak, színművészeknek, műszaki 

stáboknak, színházaknak, a Pécsi Oldtimer Clubnak, lovagrendeknek, borászoknak és természetesen a endezvényre látogató közönségnek.
Pécsvárad Város Önkormányzata, Pécsváradi ÉlményVár, Pécsváradi Művelődési Központ 
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HORNUNG ISTVÁN 
EMLÉKKONCERT

(Forrás: bama.hu) Apaceller Péter fotó

Hornung István muzsikus emlékére rende-
zett koncertet a Pécsváradi Zengő Művésze-
ti Egyesület szeptember 12-én, vasárnap dél-
után három órakor a Művelődési Központ-
ban megújult színháztermében.
Az ötlet egykori tanítványa, Apaceller József 
kezdeményezésére valósult meg. Hornung 
István, vagy ahogy Pécsváradon és a környé-
ken mindenki ismerte és hívta, Stefi bácsi,  
a város köztiszteletben álló alakja volt, fod-
rász szakmája mellett autodidakta módon 
sajátította el számos hangszer és a zeneszer-
zés magas szintű ismeretét.

Az évek során több száz pécsváradi, illet-
ve környékbeli gyermeket tanított harmoni-
kán, gitáron, hegedűn, trombitán és dobon 
játszani. Zenekarokat is alapított, melyekkel 
lakodalmakon, rendezvényeken muzsikál-
tak, továbbá zeneműveket is írt. Ismertségét 
és elismertségét jól mutatja, hogy a helyi ze-
neiskola díjat is nevezett el róla.

Az emlékkoncerten a Pécsváradi Ifjúsági Fú-
vószenekar, a Pécsváradi Városi Tűzoltózene-
kar, illetve egykori tanítványaiból összeálló 
harmonikás formáció is játszott. Természe-
tesen Stefi bácsi művei is megszólaltak, mi-
közben korabeli fényképeket is vetítettek 
a szervezők.

A teltházas koncertet követően egy foga-
dás keretében nyílt lehetőség a közös em-

lékezésre és beszélgetésre.

ÜNNEPI
TESTÜLETI ÜLÉS
2021.augusztus 19.
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A város vezetése minden évben az államala pítás ünnepé-
nek alkalmából kitüntetése ket adományoz a Pécsvárad vá-
rosért, a helyi közösségért kifejtett kimagasló tevékenység, 
illetve kimagasló színvonalú munka elismeréseképpen. 
A hag yományoknak meg felelően 
augusz tus 19-én megtar tot t testületi 
ülés hangulatát Wagner József karnag y 
vezetésével az idei évben aranyminő-
sítésben részesült Pécsváradi Rézfúvós 
Kamara eg yüttes közre működése tet-
te ünnepélyes sé. Zádori János Pécs-
várad város polgármestere évér téke-
lő beszédben fog la lta össze az elmúlt 
év városunkat ér intő fontosabb ese-
ményeit ,  beszámolt a folyamatban lévő 
nag yobb beruházásokról, pályázatok-
ból meg valósuló fejlesztésekrő l.  K i-
tér t az ak tuális intézményi vá ltozások-

ra is, mint a Művelődési Központban 
tör tént áta lakulások, fejlesztések, i l-
let ve a Bölcsőde különálló intézmény-
nyé a lakulása. 
Mint a v i lágon mindenhol, Pécsvá-
rad életében is a legnag yobb válto-
zást a koronavírus jár vány okozta, de 
az egészségüg yi dolgozók, önkéntesek 
és a lakosság eg yüttműködésének kö-
szönhetően sikerült túljutnunk a ne-
hezebb időszakokon is, amiér t köszö-
net jár mindenk inek, ak i munkájával, 
felajánlásával, közreműködésével se-
g ítet t.
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DR. KAPUVÁRI PÉTER 
Pécsváradért díj
(A laudációt elmondta és a kitűn-
tetést átadta Zádori János polgár-
mester)

„Pécsváradért kitüntetésre javaslom 
Dr. Kapuvári Péter háziorvost, aki a 
Covid időszakban és természetesen a 
megelőző pandémia mentes időkben is 
munkáját példamutatóan és odaadóan 
végezte. A vírusos időszakban lelkiis-
meretesen helyettesítette idősebb orvo-
sainkat, vette át tőlük azokat a felada-
tokat, melyek számukra veszélyt je-
lenthettek. A tesztelések során ingyen, 
díjazásmentesen segítette a város éle-
tét, kimagasló eredményeket ért el 
praxisában az oltások eredményessége 
területén. Rendelkezésemre állt min-
den helyzetben, amikor a vírushelyzet 
megkívánta, információkkal és javas-
latokkal látott el. 
Háziorvosi tevékenysége példamuta-
tó, betegei a legmagasabb szinten jel-
lemzik munkáját, több esetben a kö-
telességét meghaladó szinten látja el 
feladatát. A nehéz helyzetekben is em-
ber tudott maradni, akár munka idejét 
meghaladóan is a város rendelkezésé-
re állt. Személyesen sem tudok olyan 
helyzetet mondani, amikor nem nyúj-
tott volna segítséget, személyes, várost 
érintő kéréseimben. Javaslatai építő 
jellegűek, biztosítva ezáltal a pécsvá-
radi egészségügyi szolgáltatások kiváló 
színvonalát.
Fontosnak tartom kihangsúlyozni, 
hogy egy háziorvosi praxisban, mint 
a személyes bizalom megnyilvánulá-
sának fontos helye, olyan orvos-beteg 
kapcsolatnak kell, hogy kialakuljon, 
ami mindkét fél számára elégedettsé-
get biztosít. Dr. Kapuvári Péter eseté-
ben ez a bizalom nagyon magas szint-
re került, hiszen, ha csak az elmúlt hét 
évet nézem, semmiféle panasz, negatív 
meg jegyzés nem érkezett hozzám, ve-
le kapcsolatban. A pécsváradiak elége-
dettek munkájával, szakmai hozzáér-
tésével és nem utolsó sorban, az embe-
rekhez való hozzáállásával.
Pécsvárad Város Képviselőtestüle-
te, egyhangúan döntött a kitüntetés 
odaítélésében.” 

A polgármesteri évértékelő után a kitüntetések átadásával folytatódott az 
ünnepség, melyek 2021. évben a testület döntése alapján a következők:

PAPP IDA 
A Köz Szolgálatáért díj
(A laudációt elmondta és a kitüntetést átadta Dr. Hutvágner Rozália 
önkormányzati képviselő igazolt távollétében, Andrics Aliz önkormányza-
ti képviselő)

„Nővér, ápoló, körzeti nővér… Milyen 
sok árnyalatot fejez ki ez a szó!
Ápoló, aki beadja a gyógyszert, beköti 
a sebet, megméri a vérnyomást, segít 
abban, amit mi a bajunk miatt nem 
tudunk megtenni.
Nő, aki meghallgat, figyel, veled örül, 
veled sír, erőt ad, megsimogat, átölel, 
utat mutat. 
Akit ma elismerünk, kitüntetünk, a lí-
ceum elvégzése után Bályokon dolgo-
zott egy most már másik ország terü-
letén. Itt ismerkedett meg férjével is. 
Nagyvárad neuropszichiátriáján foly-
tatta, mint nővér, majd Margitán a 
Gyermekorvosi Központban gyermekor-
vosi asszisztens lett. 
A politika úgy hozta, hogy a család át-
települt az anyaországba, Pécsváradra, 
ahol szakmai karrierje tovább folytató-
dott, körzeti ápolóként tevékenykedett. 
Ezt rövid időre megszakította. A mező-
gazdaságban találta meg helyét, ahol 
kitűnő munkát végzett, adminisztrá-
tor, majd irodavezetői munkakörben. 

Mindezek a tapasztalatok az egészség-
ügyben végzett munkájába is beépül-
tek és megmutatkoztak. 
Mint nyugdíjas, de azt egy percig sem 
igénybe vevő, végezte a Sors által el-
rendelt feladatát Pécsvárad betegei ja-
vára. Ezt a periódust sajnos betegsége 
megszakította, ám példát adva a kitar-
tásban, ma már jó egészségi állapot-
nak örvend. 
A kor kihívásait követő személyiség. 
Munkáját szerető, teljes erőbedobással 
végző, felelősségteljes, maximalista. 
Gyermekei szerint jókedvű, rendszere-
tő, gyerekeit féltő anya. 
Olyan nővér, aki munkájához, mun-
katársaihoz lojális, kollégái bármikor 
kérték-kérik, erején, idején felül segí-
tett-segít. Sokoldalú, a kollektívának 
elkötelezett, a helyzeteket jól felismerő 
személyiség. 
Pécsvárad Város Önkormányzata Papp 
Idát a Köz Szolgálatáért Díjjal tünte-
ti ki.” 

GÖBLNÉ NÉMETH PIROSKA
A Köz Szolgálatáért díj
(A laudációt elmondta és a kitüntetést átadta Tóth Györgyi, a Kodolányi János 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI igazgatója)

„Munkaviszonya iskolánkban 1980-
ban kezdődött képesítés nélkül, majd 
1986-tól 2007-ig az intézmény képesí-
tett tanítója, 2007-től az alsó tagozat 
igazgató-helyettese volt.
Tanítóként és vezetőként is az jelle-
mezte munkáját, hogy a gyermekek, az 
iskola érdekeit képviselte. Munkáju-
kat, fejlődésüket lelkiismeretes, precíz 
tevékenységével segítette, fenntartótól 
függetlenül. Minden közösségi, városi 
rendezvény aktív résztvevője, segítője 
volt, az iskolát a város életében képvi-

selte, támogatta.
Időt és energiát nem kímélve aktív ré-
szese volt annak a nem kis iskolaépí-
tési projektnek, melynek célja a Tavasz 
utcai iskola kiváltása volt, tehát a Kos-
suth Lajos utcai iskola bővítésének 
és ugyanez igaz volt, hiszen egy pro-
jekt keretében valósult meg, a Vár ut-
cai óvoda építésének előkészítésére. Az 
utolsó években nagy segítség volt mun-
kája a legújabb iskolabővítési projekt-
ben, melynek munkálatai épp az el-
múlt hetekben kezdődtek meg.”

MÁJERNÉ PETZ ANNA
A Köz Szolgálatáért díj
(A laudációt elmondta és a kitüntetést átadta Tóth Györgyi, a Kodolányi János 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI igazgatója)

„1981-től a pécsváradi általános isko-
la tanára, 1992-1995-ig a nyelvi mun-
kaközösség vezetője, 1994-2005-ig az 
iskola nyelvi tagozatvezetője, 2005 és 
2019 között az osztályfőnöki munkakö-
zösséget vezette.
Külsheim várossal kialakított városi és 
iskolai partnerkapcsolat aktív részt-
vevője volt a kezdetektől: látogatások 
szervezésében, tolmácsolásban, tanu-
lócsoportok kísérésében nagyon sok 

feladatot vállat. A Hausmannstätten-i 
kapcsolat ápolásának is aktív részese 
volt, tanulócsoportot kísért a testvér-
városba. 
Az iskola nemzetiségi és kéttannyelvű 
oktatásának évfordulóihoz kapcsolódó 
rendezvények, versenyek és kiállítások 
szervezésének aktív részese volt, mely 
rendezvények a város széles nyilvános-
sága számára is készültek.”

WÁGNER JÁNOSNÉ
A Köz Szolgálatáért díj
(A laudációt elmondta és a kitüntetést átadta Tóth Györgyi, a Kodolányi János 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI igazgatója)

„1983 óta  a pécsváradi általános is-
kola tanára. 2006 óta a nyelvi mun-
kaközösség vezetője.  Külsheim város-
sal kialakított városi és iskolai part-
nerkapcsolat aktív résztvevője volt a 
kezdetektől: látogatások szervezése, 
tolmácsolás, tanulócsoportok kíséré-
se, külsheimi pedagógus kollégák ven-
dégül látása hosszú éveken keresztül 
nagy segítség volt az iskolai és a vá-
ros közösségének számára egyaránt. 
Az iskolai, körzeti német szavalóverse-
nyek szervezése, az iskola térségi sze-
repének erősítése tevékenysége kiemel-
kedő része volt. A városi rendezvénye-
ken rendszeresen részt vett. Az iskola 

nemzetiségi és kéttannyelvű oktatásá-
nak évfordulóihoz kapcsolódó rendez-
vények, versenyek és kiállítások szer-
vezésének aktívan részt vett.

Mindhárom pedagógusnak, kollégának 
kívánunk a város vezetése nevében is 
hosszú, nyugodt, sok családi örömben 
gazdag nyugdíjas éveket, mindene-
kelőtt jó egészséget!
Munkájuk elismeréséül Pécsvárad Vá-
ros Önkormányzata Göblné Németh 
Piroska, Wágner Jánosné és Májerné 
Petz Anna számára a Köz szolgálatá-
ért-díj-at adományozza.”

DR. BECK ANDRÁS
Emlékplakett
(A laudációt elmondta és a kitünte-
tést átadta László Miklós önkormány-
zati képviselő igazolt távollétében, Gál 
Krisztián önkormányzati képviselő)

„Napra pontosan 2 éve indult útjára 
a Pécsváradi Várkör! Az első 28,5 km-
es táv olyan népszerű volt, hogy azó-
ta további 3 táv követte és hamarosan 
újabb távok követik. Ezen körök a Ke-
let-Mecsek legszebb részein haladnak 
keresztül és kirándulásra csábítja a 
rutinos túrázók mellett azokat is, akik 
csak alkalmilag látogatják az erdőt. 
Mivel a várkörök innen a vártól indul-
nak, és ide érkeznek vissza így kike-
rülhetetlen, hogy a résztvevők telepü-
lésünk jelképét, a Várat is közelről te-
kintsék meg.
 A teljesítők nem csak Pécsváradról és 
a környező településekről érkeznek, 
sok esetben az ország túlsó pontjairól 
jönnek ide látogatók, hogy megismer-
jék településünket és természeti cso-
dáinkat. Ezen nevezők száma a 2 év 
alatt meghaladta a 800 főt, akik a leg-
különbözőbb módokon teljesítik a táv-
okat. A túrázók mellett rendszeresen 
feltűnnek a futók és a bringások, sőt 
van, aki lóval teljesítette a távot. Ter-
mészetesen azokat is meg kell említe-
nünk, akik egy nap alatt teljesítették a 
4 kör 101 km-es távját!
A Várkörök megalapításáért és ezzel 
Pécsvárad és környezetének népszerű-
sítésért Pécsvárad Város Önkormány-
zata Emlékplakettet ad át Beck András 
Simonnak.”

PÉCSVÁRADI OLTÓPONT 
DOLGOZÓI 
Elismerő oklevél
(A laudációt elmondta és a kitünte-
tést átadta Link Zoltán önkormány-
zati képviselő)

Az elmúlt időszakban, mindannyiunk 
életét érintet te és jelentősen befolyá-
solta a Koronavírus járvány.
A pandémia és a korlátozások min-
dennapjaink részévé vált. A járvány 
leküzdésében vállalt munkájukért kö-
szönet il leti mindazon egészségüg yi 
dolgozókat, akik valamilyen formában 
részt vet tek a járvány meg fékezésé-
ben, a betegek ellátásában. 

A Pécsváradi Oltópont létrehozása je-
lentős mérföldkő volt a helyi lakosság 
számára a Covid elleni küzdelemben.
Pécsvárad Város Önkormányzata ezért 
elismerő oklevelet adományoz a Pécs-
váradi Oltópont munkatársai részére. 

Név szerint: DR. BÍRÓ FERENC, 
BOGNÁR GYÖNGYVÉR, DR. WILHEIM 
ANDREA és BRAND PETRA.
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TERRA UNGHERIA KFT,
PIETER LEEMANS 
Elismerő oklevél
(A laudációt elmondta és a kitüntetést átadta Apaceller Péter alpolgármester)

„A pécsváradi székhelyű és telephe-
lyű Terra Ungheria Kf t. több, mint 
két évtizede alakult, nemzetközi pi-
acra g yártó formatervezési válla-
lat, amely ma már kiváló minőségű 
bel- és kültéri kerámiákat állít elő. 
Virágültető edények mellet t,  Corten 
acéltermékeket és RAKU kerámiát is 
g yártanak. Az edények nag yrésze sa-
ját tervezésű, de dolgoznak külf öl-
di képzőművészekkel is. Természete-
sen a cég tulajdonosa, a Belga szár-
mazású Pieter Leemans úr is aktívan 
belefolyik a tervezésbe. Huszonöt fős 
csapatukból mindenki környékbeli és 
ebből öt fő pécsváradi lakos.
Kerámiáik a világ szinte minden 
táján fellelhetőek, megtalálható-
ak. Európán belül főként a Benel-
ux államokban, Németországban és 
Franciaországban, valamint a ten-
gerentúlon, az Eg yesület Államokban 
és Japánban is. 
A Pécsváradi Művelődési Központ, 
Könyvtár és Múzeum Nonprof it Kf t. 
„Felvirágoztatás” című kampányá-
ban a meglévő dísznövények felfris-
sítését, rendbehozatalát, valamint új 
dísznövények beszerzését és elülteté-
sét tűzte ki cél jául. 
Rengeteg felajánlás érkezett hozzánk, 
még a Pécsi Rádiót hallgatók közül is 
kaptunk telefonos megkereséseket. 
Haklik Anitól kértünk segítő köz-
reműködést, aki önként vállalta a 
szakmai irányítást. 
Javaslatára kezdeményeztünk tár-
g yalásokat a Terra Ungheria Kf t. ve-
zetőségével. Eredményes eg yeztetése-
inknek, valamint Leemans úr kultúra 
iránti elköteleződésének köszönhető-
en több, mint 1 millió forintos nag y-
ságrendben 20 db kerámia kaspót 
kapot t „ajándékba” intézményünk, 
melyekbe nag yobb méretű dísznövé-
nyeink kerültek beültetésre.
Pécsvárad Város Önkormányzata „El-
ismerő Oklevéllel” szeretné kifejezni 
köszönetét a Terra Ungheria Kf t-nek 
és tulajdonosának, Pieter Leemans 
úrnak, hiszen önzetlen támogatásuk-
kal, példaértékű adományukkal hoz-
zájárultak ahhoz, hog y dísznövénye-
ink szép és eg yedi kerámia edények-
ben pompázhassanak épületen belül 
és kívül eg yaránt, ezzel szépítve vá-
rosunk központját.”  

BRAND ZOLTÁN 
Elismerő oklevél
(A laudációt elmondta és a kitünte-
tést átadta Apaceller Péter alpolgár-
mester)

„Pécsvárad Város Képviselő-testületé-
nek döntése alapján a település kö-
telező közművelődési feladatait eg y 
100%-os önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság látja el az idei 
évtől. 
Abban a szerencsés helyzetben van 
részem, hog y művelődésszervező 
munkatársként én is részese lehet-
tem és lehetek a Pécsváradi Művelő-
dési Központ, Könyvtár és Múzeum 

Nonprof it Kf t. létrejöt tének, a koráb-
bi intézmény megújulásának, átala-
kulásának és fejlesz téseinek. 
Bár a pandémia alat t, a kormány 
járványüg yi rendelkezéseit betartva 
intézményünk zárva volt a közönség 
előt t, ezzel eg yüt t lehetőségünk adó-
dott eg y átgondolt előkészítő munká-
ra, hog y a nyitást követően változa-
tos programokkal, prof i körülmények 
közöt t, felkészülten várjuk és fogad-
hassuk közönségünket. Munkatársa-
inkkal eg yüt t rengeteget dolgoztunk 
ezért. Úg y gondolom, hog y mindenki 
kitet t magáért.
A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ foglalkoztatásában van eg y 
„külsős” munkatársunk, aki tulaj-

donképpen a tel jes épületeg yüt tes, 
azaz az Uszoda, a Sportcsarnok és a 
Művelődési Központ karbantartója, 
aki nélkül nem működne meg felelő-
en a komplexum, és akire bármikor 
bármiben számíthatunk. Ha megszó-
lal a riasztó vag y a tűzjelző, akkor 
elsőként őt hívják telefonon, és azon-
nal intézkedik, akár még hétvégén is.
Ő az, aki nélkül nem képzelhető el 
eg yetlen városi rendezvény sem, hi-
szen előkészít, hangosít, majd segít 
az adot t program utáni lebontásban, 
ahog y ezt teszi most is… 
Az idei évben elsősorban azért aján-
lot tam őt a jelöltek közé, mert hihe-
tetlen önzetlenséggel és hozzáállás-
sal működöt t közre intézményünk 

fejlesz téseiben. Hog y csak pár dolgot 
említsek a tel jesség igénye nélkül: 
mennyezeti és fali lámpáink cseréje, 
a fénytechnikai traverzek tartó ele-
meinek megtervezése és leg yártása, 
azok statikai előkészítése és biz ton-
ságos felhelyezése, a stage kábelek 
légtornászokat megszég yenítő módon 
történő korrekt elvezetése a nézőtér 
felet ti stúdióba. A stúdió ablakainak 
burkolása és a nézőtér felet ti rész 
burkolatának lebontása, majd szak-
szerű visszahelyezése, a könyvtár át-
költöztetésében és kialakításában 
való közreműködés, dekorációk fel-
helyezése, az előtéri Pódium kisszín-
padunk megtervezése és kivitelezése. 
A Városi TV stúdiójának átköltözteté-

sében, valamint a mellet te lévő eme-
leti tanácsterem felújításában va-
ló aktív közreműködés, és még az új 
zászlóinkat tartó horganyzot t panelt 
is neki köszönhetjük.
Szerintem még legalább neg yed órán 
keresztül folytathatnám a sort, de 
úg y gondolom, hog y ez is bizonyít-
ja azt, miszerint méltó az ünnepé-
lyes elismerésre. Mindannyian hálá-
sak lehetünk neki és Pécsvárad város 
büszke lehet rá. 
A legnag yobb örömmel, tisz telet tel és 
szeretet tel adom át Brand Zoltánnak, 
Pécsvárad Város Önkormányzata El-
ismerő Oklevelét.” 

GÁSZNÉ BŐSZ BERNADETT 
Pécsváradi Német Nemzetiségért Díj
(A laudációt elmondta és a kitüntetést átadta Baumann Mihály a Pécsvá-
radi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke)

„Gászné Bősz Bernadet t hosszú ide-
je kiemelkedő munkát végez a német 
nemzetiség kultúrájának ápolása, ter-
jesz tése érdekében. 
A Pécsváradi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat tag jaként, az Önkormány-
zat kulturális referenseként meghatá-
rozó szerepet tölt be Pécsvárad német 
nemzetiségi életében és a város néme-
tajkú testvérvárosi kapcsolataiban.  
Idén kimagasló munkájának köszön-
hetően két jelentős pályázati ered-
ményt ért el településünk. A vasútál-
lomáson Malenkij Robot Emlékhely, 
a városban pedig Német Nemzetiségi 
Tanösvény kerül kialakításra.
Hosszú ideje folytatot t kiemelkedő 
szakmai munkájáért, a német nemze-
tiségi kultúra ápolásáért folytatot t te-
vékenységéért a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat kitűntetését, a Pécsvá-
radi Német Nemzetiségért Díjat 2021. 
évben Gászné Bősz Bernadet tnek ado -
mányozza.
A díjhoz tárg yjutalomként Szabó Lász-
ló szobrászművész „Fenyőrigó” című 
fenyőfa szobrát adjuk át ajándékként.”

Minden díjazottnak 
szívből gratulálunk!
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PMKKM
HÍREK
Jó hír könyvbarátoknak

A nagy költöztetés ugyan még nem zárult le, 
de nagy szeretettel hívjuk, várjuk kedves ol-
vasóinkat új helyünkön, a Művelődési Köz-
pontban. Mint arról korábban már beszá-
moltunk, a város központjában, kényelme-
sen elérhető, jó hozzáférhető helyen, szép, 
világos környezetben, jobb infrastruktúrá-
val ellátva kínáljuk a művelődést, kikap-
csolódást biztosító jó könyveket. Könyvállo-
mányunk továbbra is folyamatosan bővül 
és napra kész, friss olvasnivalót kínálunk, 
a hozzánk ellátogató kedves olvasóinknak. 
Gyermekkuckónkban rengeteg színes lapoz-
gató és egyéb érdekes történetek, mesék, 
ifjúsági könyvek várják a kisgyermekektől 
kezdve a fiatalabb korosztály minden betérő 
könyvbarát tagját.
Újra indulunk az olvasókörrel is, várhatóan 
minden hónap 3. szerdáján délután 5 órakor 
kezdődnek a Művelődési Központban, ahol 
régi hagyományaink szerint tea és sütemény 
mellett kedvenc olvasmányt, verset, novellát 
olvasunk fel, regényt vitatunk meg. Ezúton is 
hirdetjük, hogy szeretettel várjuk a törzsta-
gokat, valamint minden kedves olvasni sze-
rető jelentkezőt.

A könyvtár továbbra is a 
megszokott nyitva tar-
tással várja olvasóit. 

Könyvtár nyitvatartási ideje:

• H:  12-18
• K:  szünnap
• SZE:  12-18
• CS:  8,30- 11,30, (páratlan héten) 13-18
• P:  12-18
• SZO:  (páros héten) 8-13

Ajánlatunk az őszre:

Norvégia, 993. Az ifjú Thorstein tehetetle-
nül nézi végig, ahogy egy rájuk támadó rab-
lóbanda brutálisan meggyilkolja az apját. Őt 
rabszolgaként elhurcolják, társaival együtt 
hónapokig a kegyetlen haramiák szeszélye-
inek van kitéve. Egy nap túladnak rajta, új 
gazdája rabságából felszabadulva egy csen-
des halászfaluban lel otthonra. Békés élete 
nem tart sokáig, megismerkedik Hallvard-
dal, a jomsvikinggel. A harcosok közt is fél-
ve tisztelt elitkatonák hírneve nem alaptalan. 
A fájdalmat nem ismerő, jól képzett zsoldos-
sereg csatában még sosem maradt alul, ere-
jük, bajtársiasságuk és csillapíthatatlan har-
ci szenvedélyük lenyűgözi a fiatal fiút, aki 
számos megpróbáltatás után végül maga is 
jomsvikinggé válik. 
A viking történelem legnagyobb tengeri ütkö-
zetében, a svolderi tengeri csatában szembe 
találkozik apja gyilkosával - aki Norvégia ki-
rályának első embere.
Erő, szenvedély, férfiasság. A világot egykor 
uraló vikingek igaz történelmi alapokra épü-
lő, letehetetlen regénye.

A New York Times sikerszerzőjének lebilin-
cselő regénye egy bátor fiatal nőről, aki a 
múlt titkainak nyomába ered.
1944. A brit pilóta, Hugo Langley ejtőernyő-
vel kiugrik találatot kapott gépéből, és a né-
metek által megszállt Toscanában ér földet. 
A súlyosan sebesült férfi egy kolostor romjai 
és a gyönyörű Sofia Bartoli mellett talál me-
nedéket. Ám kibontakozó szerelmüknek egy 
árulás vet véget.
1973. Hugo elhidegült lánya, Joanna haza-
tér vidéki otthonukba, hogy intézkedjen ap-
ja temetése felől. A férfi személyes holmijá-
nak rendezgetése közben felbontatlan levelet 
talál, amelyet egy bizonyos Sofiának címez-
tek. Miután elolvassa, Joanna Toscanába uta-
zik, hogy megismerje apja rejtélyes múltját - 
és önmagát.

Rhys Bowen regényét olvasva szinte ott érez-
zük magunkat a zöldellő olajfák árnyékában, 
orrunkat kényezteti a toszkán konyha íny-
csiklandó illata, és fülünkbe cseng az olasz 
nyelv semmihez sem fogható dallamossága.

Bővebb infó, elérhetőségeink: 
72/465-072 
konyvtar@kulturvarad.hu 
www.kulturvarad.hu

FOLYAMATOSAN MŰKÖDIK 
A PÉCSVÁRADI OLTÓPONT

Az elmúlt három hónapban lassan elfogy-
tak a COVID-19 vírus elleni első, sőt má-
sodik oltásra jelentkezők is. Július végén 
pécsváradi praxisokban 70%, 65%, 59%-os 
volt a beoltottak aránya. A legújabb oltá-
si protokoll szerint a be nem oltottakat fel 
kell keresni a háziorvosoknak; elsősorban 
telefonon vagy on-line vagy akár szemé-
lyesen is, és megkell próbálni meggyőz-
ni őket az oltások fontosságáról. Sajnos, 
azonban úgy tűnik, hogy az eddig be nem 
oltottak közül, ennek ellenére, kb.15-20 
%-uk jelentkezik oltásra. Az eredményes-
ség érdekében pedig számos könnyítést 
vezettek be, egyszerűsített adminisztráci-
ót, vakcina választási lehetőséget, helyszí-
ni regisztrációt, stb. Az új vagy ismétlő ol-
tásokat a háziorvosok is beadhatják, de 
változatlanul működik az oltópont is, ahol 
hetente két alkalommal, hétfőn 17.30 és 
csütörtökön 16.30 órakor oltjuk a helyszí-
nen megjelenteket illetve a háziorvosok ál-
tal küldött oltandókat. Augusztus elejé-
től lehetőség van harmadik, ismétlő oltás 
beadására is, elsősorban azoknak akiket 
több mint négy hónapja oltottak, illetve 
immun- vagy daganatos betegségben szen-
vednek, de még nem telt el négy hónap az 
utolsó oltásuk óta.

A pécsváradi oltóponton levő oltáshoz nem 
szükséges regisztráció, elég megjelenni az 
oltóponton a fentiekben már jelzett idő-
ben. Első oltásnál a kitöltött „hozzájáruló 
nyilatkozat”, további oltások esetén ugyan-
ezen nyilatkozat és a  korábban kapott ol-
tásigazolás bemutatásával megkaphatja  a 
jelentkező az ismétlő oltást. A vakcina faj-
táját a szakmai ajánlások alapján a hely-
színen beszéli meg az oltakozó és az oltó 
orvos. 
A technikai részletek után nézzük meg, 
hogy miért kell a harmadik oltás. Sajnos, 
az eddigi COVID-19 vakcinák ugyan haté-
konyak voltak, de az oltás következtében 
termelődő ellenanyagok szintje 4-5 hónap 
alatt olyan alacsony szintre eshet, nem 
biztos, hogy elegendő az újabb mutáns ví-
rusok ellen való védelemre. Egy ismétlő 
oltás az immunrendszer működését újra 
felerősíti és nagy mennyiségű ellenanya-
got termel. Sajnos az is biztos, hogy a nyá-
jimmunitás eléréséig még több fajta mu-
táns jöhet, több hullámban. Ezért fontos 
a harmadik oltás is. Még fontosabb azon-
ban, hogy azok, akik eddig nem oltatták 
be magukat, most itt a lehetőség, tegyék 
meg, amíg nem késő. Ismerve a beoltot-
tak és a fertőzésen átesettek számát, nem 

túlzás az állítani, hogy a negyedik hul-
lám a beoltatlanokat találja meg elsősor-
ban és sajnos, majd közülük kerülnek ki a 
járvány következő áldozatai is. Kérem, ne 
higgyenek az áltudományos, néha nevetsé-
ges, oltásellenes korifeusoknak, bízzanak 
inkább a világ vezető tudósaiban, orvosa-
iban, akik szinte 100 %-ban egyetértenek 
abban, hogy csak az oltás állíthatja meg a 
pandémiát. 
Biztosan igaz, hogy az oltásoknak is van-
nak mellékhatásai, de ezek össze sem ha-
sonlíthatók az elkapott betegség tünete-
ivel, és a később esetlegesen kialakuló 
posztcovid állapottal, amely hónapokig el-
tarthat. A hezitálók bátran kérdezzenek, a 
háziorvosok és az oltópont orvosai készsé-
gesen megválaszolják kérdéseiket, segíte-
nek eloszlatni a bizonytalanságot, a félel-
met, az oltás estleges mellékhatásairól és 
szövődményeiről.

Jelentkezzenek tehát, oltóanyag 
van! Oltószemélyzet van!
Előzzük meg együtt, hogy a ne-
gyedik hullám alatt ne legyen 
több pécsváradi áldozata a jár-
ványnak!

Ezúton mondunk 
köszönetet mind-
azoknak, akik a 
pécsváradi oltó-
pont munkatársai-
nak munkáját elis-
merésre méltónak 
találták! 

Dr. Bíró Ferenc
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IparVárad
Megalakulásának 35 éves jubileu-
mát ünneplő Mecsek Tea alapító-
jával, Kakas Sándor tulajdonossal, 
a pécsváradi Mecsek-Drog Kft. 
ügyvezető igazgatójával, a rend-
szerváltás utáni első polgármes-
terünkkel beszélgettem.
Apaceller Péter riportja és fotói

MINŐSÉG. 
SZAKÉRTELEM. 
TRADÍCIÓ.

A társaság 1986-ban alakult Pécsváradon, 
ahol évszázados hagyománya van a gyógynö-
vények termesztésének. Sikerük zálogának a 
minőséget tekintik, amit a termékfejlesztés, 
a felhasznált alapanyagok és a gyártás terü-
letén egyaránt szigorúan megkövetelnek. A 
folyamatos fejlesztést, fejlődést mutatja, hogy 
a kezdeti öt teakeverékből álló kínálat mára 
sokszorosára bővült. Kínálatukban  gyógyha-
tású teakeverékek, gyógynövény alapú teák, 
mono gyógynövény teák, gyümölcsteák és 
sült teák szerepelnek.

Ha megengeded nekem az első kérdésem 
az lenne, hogy egy tanácselnöki és két pol-
gármesteri sikeres ciklus után miért pont a 
gyógynövények és a teák mellett döntöttél? 

Amikor a privatizáció idején meghirdet-
ték eladásra a Baranya Megyei Gyógyszertári 
Központ Melléküzemágát, akkor családunk 
a teljes gyártástechnológiát és a receptú-
rát is megvásárolta. Megismertük Dr. Szabó 
László professzor urat, aki Európában elis-
mert szaktekintély, akkoriban a Tanárképző 
Főiskola Gyógynövény Tanszékének vezető-
je volt. Ő alkotta meg az első Mecsek Teákat 
és szakmai kapcsolatunk a mai napig is tart. 
Építészmérnöki pályámat felcseréltem a gyó-
gyító növények világára. 

Mesélnél egy kicsit az indulásról, a kez-
detekről?

Magyarországon 1986. novemberében hoz-
ták létre a gyógyhatású termék kategóriát. 
Az ebbe tartozó termékek nem élelmiszerek 
és nem is gyógyszerek, hanem gyógyhatású-
ak. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet adta 
ki a gyártási engedélyeket, és az első tíz en-
gedélyből 3 Mecsek Teára vonatkozott. Az en-
gedélyezett teákat, amiknek felülvizsgálata 
kétévente történik, ma is gyártjuk és sikerrel 
forgalmazzuk. 
Gyógyteáink alapját képező gyógynövények 
alkalmasak, enyhe tünetek gyógyítására, be-
tegségek megelőzésére, kiegészítő kezelésére 
és utókezelésére is. Gyógyhatású keverék te-

áink több gyógynövény hatását egyesítik, ki-
egészítik, így hatásukat erősítik. Sikerük né-
pi megfigyeléseken és szakembereink szak-
tudásán, a gyógynövények világában való 
jártasságán, minőségbiztosításunk alapossá-
gán múlik.
Az üzemünkben előállított gyógyteák alap-
anyagait beszállítóink a kezdetektől gyógy-
szerkönyvi minőségben szolgáltatják. Ez ki-
emelten fontos számunkra, hiszen az alap-
anyagok minősége alapvetően határozza meg 
a késztermék minőségét. 
Indulásunk óta a piaci igényeket felismer-
ve, újabb teákat alkottunk meg. Így született 
meg 2005-ben a Baby teánk, melynek nép-
szerűsége töretlen. A „klasszikus” Mecsek te-
ák mellett, mint amilyen a Stresszoldó vagy 

a Fogyi tea, egyre újabb teákkal jelenünk 
meg a piacon. Az elmúlt 35 évünk a hagyo-
mányok őrzéséről, a folyamatos fejlesztésről, 
a minőségről, és a szakrételemről szólt. Ez 
adja és biztosítja az állandó minőséget, ezért 
bíznak vásárlóink termékeinkben, szeretik a 
teáinkat.
Kis családi cégként kezdtünk, és ez a csalá-
dias légkör a mai napig megmaradt, munka-
társaim megbízhatók, lelkiismeretesek, hű-
ségesek, akik stabil hátteret biztosítanak vál-
lalkozásunknak.

Hogyan tudtatok a megalakás után be-
kerülni a piacra és mi a helyzet napja-
inkban?

35 éve nem csak mi kezdtünk egy új vállal-
kozásba, de a gyógytermék piac többi szerep-
lője is mind új volt Magyarországon. Akkor 
alakultak a gyógytermék nagykereskedések 
is, és így együtt tanultuk a szakmát. Ez azt is 
eredményezte, hogy néha a munkakapcsola-
tok barátsággá alakultak, és ezek a mai na-
pig élnek.
A Hungaropharma volt az egyetlen nagyke-
reskedés még a privatizációk előtt. Ők lát-
ták el a patikákat ellenőrzött minősítésű te-
ákkal. 
Nagyon lényeges, hogy rengeteg tea van ma 
Magyarországon a világ minden részéről. Ké-

szítettünk egy felmérést két évvel ezelőtt: 
Magyarországon körülbelül 11 ezer teafajta 
van forgalomban. A fejlettebb országokban, 
mint például Németország, ez a szám kö-
rülbelül 1500. Más európai országban a helyi 
gyártókat, saját piacukat sokkal jobban védik. 
Mondok erre egy példát. Amikor az EU-ba 
beléptünk, akkor én is úgy gondoltam, hogy 
ez a piac mindenkié. Egy bécsi céget kértem 
meg, hogy a gyógyteáimat segítsenek az oszt-
rák piacra juttatni. Engedélyeink német és 
angol nyelven rendelkezésre álltak, a mintá-
ink elnyerték tetszésüket. Ezt követően szí-
vélyesen fogadott engem az egyik híres oszt-
rák kereskedelmi cég vezetője. Azt mondta 
nekem: „Kakas úr! Amíg az Önéhez hasonló 
fajta teákat gyárt akár osztrák, akár német 
teagyártó,  addig mi természetesen ezeket 
forgalmazzuk. Kérem, ezt értse meg! További 
sok sikert kívánunk Önök cégének.”           
Ők védik a saját piacukat, mint például 
Olaszország is. Egy gazdasági delegáció tag-
jaként tapasztaltam, hogy dél-Olaszország-
ban a Tesco-t úgy engedik működni, hogy az 
áruházaikban kapható termékek legalább 60 
%-ának olasz eredetűnek kell lennie. Leg-
frissebb információm szerint Horvátország-
ban is hasonló gyakorlat van. Nálunk, Ma-
gyarországon korábban sem volt és most sin-
csen semmilyen megkötés, maximum 5% a 
magyar termék aránya. 
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Akkor ezek szerint a nemzetközi piacra 
nem tudtatok bejutni?

Valóban, külföldön nem tudtunk megjelen-
ni, de nemcsak mi, hanem a Herbária, illet-
ve a Naturland teáknak sem sikerült. 
Itthon azonban folyamatosan tudtuk növel-
ni az eladásunkat, helyünk az újonnan fo-
lyamatosan megjelenő gyártók, forgalmazók 
között stabil. A hazai piac kiszolgálása, a ma-
gyar vásárlók igényeinek kielégítése is nehéz, 
de megtérülő feladat.  

Az elmúlt három és fél évtized ezek szerint 
mozgalmas volt.

A 35 év, az bizony 35. Korábban utaltam már 
rá, hogy 1986 novemberében kapta meg a 
Mecsek Tea az első hivatalos engedélyét. Et-
től kezdve lehetett forgalmazni, ekkor ke-
rülhettek be a gyógyszertárak polcaira ter-
mékeink, mint gyógyteák. Kezdetekben öt 
keverékteáról volt szó. Most már nem csak 
gyógyteákat állítunk elő. Van gyümölcsteánk, 
zöld teánk, több, mint 40 féle gyógynövényt 
forgalmazunk zacskós és filteres kiszerelés-
ben. Újdonság a sült tea családunk, így ter-
mékpalettánk jelenleg 160 teából áll.

 35 év után jelenleg milyen piacon vagy-
tok jelen?

Az élvezeti teák piaca igen kemény. Az ismert 
áruházláncok polcaira felkerülni kis magyar 
cégként, az egyenlőtlen hatalmi viszonyok 
miatt nemcsak nehéz és pénzigényes feladat, 
de legtöbbször nem is kifizetődő. Ezért jó az, 
hogy az élelmiszerláncok mellett kialakul-
tak a drogéria- és patikaláncok, ahol jelen 
lehetünk termékeinkkel. Azért is maradtunk 
ezen a vonalon, mint a „suszter a kaptafá-
nál”, mert itt értékelik a szakmai tudást. A 
drogériákba bemennek a vevők, mert meg-
felelő hatóanyag tartalmú, jó minőségű teát 
szeretnének vásárolni. 

A gyártás minőségbiztosított, ellenőrzött. Ez 
a rendszer a teljes gyártási folyamatot magá-
ban foglalja, az áru beérkezésétől kezdve a 
különböző munkafázisokon át a vevőinkhez 
történő kiszállításig. 

Valóban, napjainkban az egyik legfonto-
sabb dolog, hogy a vevők megfelelő minő-
ségű termékekhez juthassanak. Ha pati-
kában vagy drogériában vásárolok én is 
mindig alaposan megnézem a hatóanyag 
tartalmat. Egyébként hány fővel dolgoz-
tok most? 

 Tizenöt fő most a létszám és javarészt pécs-
váradiak vagy pécsiek. Munkatársaink zöme 
legalább 20 éve itt dolgozik, lányaim, Tilla és 
Dorottya is ügyvezetőként tevékenykednek, 
de nekik van más jellegű feladatuk is.  Egy 
évvel ezelőtt Kovács Gábor kereskedelmi ve-
zetővel bővült cégünk. Gábor egy fiatalabb 
generáció képviselője, aki mind a patikalán-
cokban, mind a gyógynövény nagykereskedé-
si rendszerben egyaránt helyt tud állni, s ez-
zel a korábbi fejlődésünk új lendületet vett. 

Korábban úgy olvastam, hogy Magyarország 
gyógy- és fűszernagyhatalom volt egészen a 
második világháborúig. 

Valóban, Európát mi láttuk el gyógy- és fű-
szernövényekkel. Az 1960-as években vi-
szont ez sajnos megváltozott. A német gaz-
dáknál minden negyedik évben kötelező volt 
az ugaroltatás. Ez azt jelenti, hogy elkezdték 
a gyógy- és fűszernövényeket termeszteni. 
Ennek eredményeképpen Németországban 
termesztik most már Európában a legtöbb 
gyógy- és fűszernövényt, javarészt BIO minő-
ségben. Több európai országban támogatták  
a gyógynövénytermesztést, ezzel ugyancsak 
megelőztek bennünket..
Az újkori rendszerben a magyar földeket is 
privatizálták, nem gyógy- és fűszernövény 
termesztésre használják. A nemzeti parkok-
ban viszont nem szabad gyűjteni.

Az említett európai vezető szerepünkkel mi 
lett 2021-re?

Nem meglepő, de a Magyarországon gyűjtött, 
termesztett és felhasznált gyógy- és fűszer-
növények aránya a 20%-ot is éppen csak el-
éri. Eljutottunk odáig, hogy tunéziai, egyipto-
mi, török kamilla van jelen a piacon, annak 
ellenére, hogy a magyar „sziki” kamilla a 
legtöbb illóolajat tartalmazza a kamillák kö-
zött egész Európában.
Mi megalakulása óta tagjai vagyunk a Gyógy-
növény Szövetség és Termék Tanácsnak. 

Többször tettünk már az elmúlt 25-30 évben 
kísérletet arra, hogy legyen támogatás ezek-
re a tevékenységekre. A privatizáció után pél-
dául a vetőmag előállítás teljesen megszűnt, 
külföldről kell beszerezni. 
 
A Németországban termesztett alapanya-
gok mellett ennek ellenére azért hozzá tud-
tok jutni hazai alapanyagokhoz is?

Mi az alapanyagok nagyobb részét ugyan-
úgy a nagykereskedőkön keresztül szerez-
zük meg. Arra törekszünk például, hogy a 
magyar kamillát megvesszük akkor, amikor 
aratják. Inkább mi tároljuk. Nekünk ez fon-
tos. Többen említették már, hogy a Mecsek 
Teának jobb a kamillája, mint a versenytár-
sainké. Ez természetesen abból adódik, hogy 
mi magyar kamillát használunk! Sajnos van 
olyan gyógynövény, ami már nem szerezhető 
be Magyarországon. 
Évtizedekkel ezelőtt a vadgesztenyétől kezd-
ve a hársfavirágig mindent lehetett gyűjteni, 
a felvásárló rendszer működött. Ez mára tel-
jesen megszűnt.

Milyen meglepetéssel készültök még a jö-
vőben?

Ha elárulom, nem lesz meglepetés, ezért in-
kább a közelmúlt két újdonságát mutatnám 
be: sült teáinkat és a Virucisz teánkat. Ez 

utóbbi fő összetevője a bodorrózsa, mely fő-
képp Keleten, Görög- és Törökországban volt 
használatos és nagyon jó a vírusölő hatása. 
Bíbor kasvirágot, csipkebogyót, citromfüvet 
és zsályát tartalmaz még.  Ezekkel az össze-
tevőkkel készült el ez az újabb immunerősí-
tő hatású keverékteánk.  

IparVárad

A sült teák alapja egy gyümölcskoncentrá-
tum, ami ízlés és kedv szerint forró, vagy hi-
deg vízzel hígítható. A végeredmény egy iga-
zán gyümölcsös, frissítő ital. Az eljárás során 
a gyümölcsöket mézzel és kevés cukorral 
sütjük együtt. Az ízt a fő összetevő adja, és a 
gyümölcsökkel együtt karamellizálódó alko-
tóktól minden sült teánk mennyeien finom. 

Minden olvasónk és minden pécsváradi 
nevében nagyon sok sikert és jó egészsé-
get kívánok! Isten éltessen sokáig Téged 
és a Mecsek Teát is! 
Nagyon köszönöm az interjút! 

A kedves olvasóknak szíves figyelmébe ajánlom  
honlapunkat és webshopunkat: https://mecsektea.hu
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A PÉCSVÁRADI SZIVÁRVÁNY 
NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÍREI

Nyári élet

Júniusban az óvodában is elkezdődött a nyá-
ri élet. Ebben az időben ügyeleti rendszer-
ben voltunk nyitva, előre felmért igények 
szerint vártuk a kicsiket az intézményünk-
be. Négy hetet a Vár utcai óvoda, majd négy 
hetet a Gesztenyés úti óvoda fogadta a gyer-
mekeket összevont csoportokban. Figyelem-
be vettük, hogy az elmúlt időszakban na-
gyon sok kisgyermekes szülőnek elfogyott a 
szabadsága, ezért csak 9 munkanapot (két 
hetet) zártunk be. A bezárás alatt történt a 
nagytakarítás. 
A nyári időszakban is fontos volt, hogy az 
óvodai életet olyan tartalommal töltsük meg, 
mely - bár egy kicsit eltér a megszokottól- 
mégis színes, változatos, és élményekkel te-
li legyen. A pihenésen kívül szinte az egész 
napot a szabadban töltöttük. Reggel már 
az udvaron gyülekeztünk és igyekeztük ki-
használni az udvar adta lehetőségeit.  Az ud-
var fáinak árnyékos lombjai alatt a gyerekek 
kedvük szerint játszhattak, homokozhattak, 
focizhattak, motorozhattak. A kánikula ide-
je alatt vizezéssel, vízi játékokkal színesítet-
tük a délelőttöt, valamint párakapu enyhítet-
te a nagy nyári meleget. A gyerekek bőrét a 
nagy melegben folyamatosan a DM pályáza-
tán nyert napvédő krémekkel ápoltuk.
Ebben az időszakban van lehetőség az óvo-
dákban a karbantartási és felújítási munká-
latokat elvégezni. A nyár folyamán elkészült 
a Gesztenyés úti óvoda új kerítése és a Vár 
utcai óvoda a tisztasági festése. A munkála-
tokat a Városüzemeltetés emberei végezték 
Gungl Péter vezetésével.  Valamennyi udvari 
játékunk újra lett festve a közösségi szolgála-
tot végző diákok segítségével.
Hagyományainkhoz híven óvodásaink fellép-
tek a Spätschoppen Német Nemzetiségi Es-
ten augusztus 14-én. Idén a Gesztenyés úti 
óvoda nagycsoportosainak német tánca szí-
nesítette a műsort. Köszönetet mondunk a 
táncok betanításáért a Gesztenyés úti óvó-
nőknek, Csibi-Gungl Adriennek, Scháb Ber-
nadettnek, akik felléptek a gyermekekkel, 
Peischer Péternének, Teri néninek, aki köz-
reműködött és munkájával segítette az óvó-
nőket, valamint a szülőknek, hogy részvéte-
lükkel támogatták gyermekeiket.

Intézményünk szervezeti változása
2021. szeptember 01-től a Gesztenyés úti óvoda épületében lévő négy csoportos 
bölcsőde önálló intézményként fog működni. Az intézmény a Pécsváradi Szitakö-
tő Bölcsőde nevet kapta, melynek fenntartója a Pécsváradi Önkormányzat. 
A bölcsőde vezetője: Voglné Horváth Zsuzsanna. Az óvoda és a konyha továbbra 
is a Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzathoz fog tartozni. Intézményünk 
új neve: Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda.

2021 tanévkezdés

Egy, kettő, három, négy, 
te kis cipő hová mégy? 
Kip-kop kopogok, óvodába 
indulok.”     

A 2021/2022-es nevelési évre 55 új kis-
gyermek iratkozott be, így 125 óvodás 
kezdi az óvodát szeptemberben. 

A régi és az új óvodásokat nagy örömmel 
várjuk mind az öt óvodai csoportunkba.  

Weintrautné Benács Zsuzsa
óvodavezető

A KODOLÁNYI JÁNOS 
NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS AMI HÍREI
Bertók-Csenterics Andrea és
Bősz Patrícia beszámolója

Hiteles tanulói beszámolók szerint a gyorsan 
múló nyári szünet rövidsége ellenére nagyon 
sok jó élményt tartogatott mindenki számá-
ra. Sokan vettek részt különböző tematikájú 
nyári táborokban, edzőtáborban, sokat olvas-
tak, játszottak a gyerekek. Reméljük, kellő-
képpen feltöltődött mindenki az új tanévre! 
Tanévnyitó ünnepélyünket szeptember else-
jén tartottuk a Szentháromság téren. Vidám 
verseket hallhattunk a negyedikesek tolmá-
csolásában (felkészítők: Breitenbach And-
rea, Szabó Tamásné Gasteiger Eszter) és ze-
néltek nekünk a Zeneiskola tanulói is.  Az 
iskolakezdés izgalmairól Francsics Kincső 
magyar, míg Bede –Kreutz Laura és Link Ly-
gia Johanna német nyelven szavaltak.  Kö-
szönjük szépen a szülők felkészítő munká-
ját! Az évnyitó elsősorban az elsősök ünnepe 
és köszöntése. Ők még igencsak megszep-
penten ültek az ünnepségen, de a két taní-
tó néni, Nagy Szilvia és Patonainé Link Zsu-
zsanna gyakorlottan kezelte a helyzetet! 

Az elmúlt tanév végén három pedagógus kol-
légánk is nyugdíjba vonult. Göblné Németh 
Piroska, Májerné Petz Anna és Wágner Já-
nosné a ballagási ünnepélyen vehették át a 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Augusz-
tus 19-én az ünnepi  önkormányzati ülésen 
mindhárman A Köz Szolgálatáért emlékér-
met érdemeltek ki. Tanévnyitó ünnepségün-

kön pedig a prof. dr. Kásler Miklós, embe-
ri erőforrások minisztere által adományo-
zott Miniszteri Elismerő Oklevelet vehettek 
át. Szeretettel gratulálunk, mindhármuknak 
jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívá-
nunk! 

A tanév elején az elsősök beilleszkedését 
segítette az a csapatépítő játék, amit kol-
légáink, Bertók-Csenterics Andrea, Gold-
mann-né Fehér Hajnalka, Gyenisné Oszbach 
Mónika, Jenei Ilona, Nagy Szilvia, Patonai-
né Link Zsuzsanna találtak ki és valósítot-
tak meg az osztályon belüli, illetve a két osz-
tály közötti együttműködés és jó hangulatú 
versengés céljából, valamint hogy a gyerekek 
jobban megismerjék egymást, a számukra is 
kihívást jelentő és motiváló gyakorlatok se-
gítségével. A gyakorlatok között szerepelt osz-
tályvendégség, ismerkedős körjáték, az első-
sök fájának közös elkészítése, kreatív építés 
kockákból, célba dobálás, közös játék. Ezek 
után véletlenszerűen alakított csapatokban 
Hakapeszi Maki keresésére indultak az isko-
lai állomásokon. E játék során az elsősök be-
járták az iskola minden zegét–zugát, a por-
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tát, az ebédlőt, udvart. Így megismerhették 
a sulit és azokat a személyeket, akikkel napi 
kapcsolatban lesznek majd iskolai életük so-
rán, emellett a közös játék együttműködésre 
is késztette a kicsiket. A jó hangulatot és si-
keres megvalósítást a fotók is bizonyítják. 

Intézményünk szeptember 29–én és 30- án 
tervezi a nagycsoportos gyerekeknek és szü-
leiknek szóló Kopogtató-programsorozatá-
nak első időpontját. 29-én a Vár utcai óvodá-
sokat, míg 30-án a Gesztenyés utcai óvodába 
és a környező településekre járó nagycsopor-
tos óvodás gyereket és szüleiket várjuk szere-
tettel. A program keretén belül segíthetnek a 
gyerekek Őszanyónak és az erdei állatoknak 
felkészülni a télre, míg a szülők információ-
kat kaphatnak az iskolában folyó munkáról. 
Október 1-jétől heti rendszerességgel az is-
kolába készülő gyerekeknek ovisuli, iskolára 
felkészítő játékos foglalkozásokat tervezünk 
az óvodában, melynek keretében megismer-
kedhetnek majd a leendő tanító nénikkel is.
A tanévet rendben elkezdtük, egyelőre a je-
lenléti oktatásra készülünk. Sok-sok progra-
mot terveztünk be a tanévre, pályázati lehe-
tőségek is adódtak, így reméljük, sok helyre, 
különböző izgalmas programokra is eljutnak 
tanulóink.

A járványhelyzet a 
zeneiskola életét is 
megváltoztatta. 
A nyár azonban rend-
kívüli lehetőséget 
nyújtott számunkra, 
hogy újra együtt te-
vékenykedhessünk, 
zenéljünk. 
Júniusban megrendeztük a Tücsökzenekar tá-
borát. Sok élménnyel töltődtünk és új darabot 
is tanult a zenekar. Tábor programjait vezették: 
Kovács-Madai Zsuzsanna, Kutnyánszky Nikoletta,
Szabó-Beck Angéla. Közreműködő pedagó-
gusok voltak: Radnai Ágnes, Molnár Viktória, 
Wagner József és Vida Lóránt.

„Tücsöktábor2021 - Nemzetiségi kultú-
ra továbbhagyományozása” című pályáza-
tát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a NTAB-
KP-1-2021/1-000036 azonosító számú támo-
gatói okirat terhére 500.000,- Ft vissza nem 
terítendő támogatásban részesítette. 
Köszönjük a támogatást, amely által színes 
táborprogramot valósíthattunk meg!
A Pécsváradi Gyermek- és Ifjúsági Fúvósze-
nekar júliusban ismét Mórahalmon tartot ta 
a hagyományos nyári táborát. 
A harminc-harmincöt fős csapat új tagokkal 
bővült. A próbák és gyakorlás mellett bőven 
volt idő játékra, kikapcsolódásra és hűsölés-
re a termálfürdőben.
Szép hangversenyekkel zártuk a programot. 
A tábort Wagner József tanár úr szervezte és 
vezette. A pedagógiai munkában Szabó-Beck
Angéla, Pichler Soma és Vida Lóránt vet-
tek részt. A zeneiskola közössége nevében 
köszön jük a tábor megvalósításához nyújtott 
szülői támogatást. 
 
Augusztus végén Szabó-Beck Angéla, Kovács-
Madai Zsuzsanna és Vida Lóránt vezetésével 
műhelyfoglakozásokat tartottunk a Tücsök-
zenekar tagjai részére Bólyban a Kolping 
házban. Célunk az volt, hogy élményszerű 

ZENEISKOLAI HÍREK, 
INFORMÁCIÓK

próbákat tartsunk a gyermekeknek és új is-
mereteket szerezzenek, a közösség újra ösz-
szekovácsolódjon a tanév megkezdése előtt.
Ehhez segítségül hívtuk Balogh Máté zene-
szerzőt, a Budapesti Zeneakadémia fiatal ta-
nárát, aki humorával, a zeneirodalom szép 
példáival és saját szerzeményével hozta kö-
zelebb a gyerekekhez a magasszintű művé-
szeti értékeket. A Tücsökzenekar számára 
írt Kujawiak című művét a tanév első felé-
ben tanulja meg együttesünk. A program lét-
rejöttét a "Zengő Együtthangzás II." - NTP-
MŰV-20-0167 pályázat segítette.
A program "A hazai és határon túli művésze-
ti tehetséggondozó programok támogatása" 
című Nemzeti Tehetség Program pályázata 
keretén belül valósult meg.

Mindkét tábor záróeseményeit 
videófelvételen rögzítettük. 
A felvételek elérhetőek a 
zeneiskola honlapján.

Új kollégát köszönthetünk a 2021/22-es tan-
évben. A zeneiskola ütő tanszakán Madarász 
Iván veszi át a tanítás feladatát.

Vida Lóránt 
intézményegység-vezető
Kodolányi János Német NemzetiségI 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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Kellerné Csepregi Kitti, 
Békés Annamária, 
Mesterné Magyar Andrea 
és Bayer Zoltánné 
fényképes beszámolója

2021. június

Hálásan mondunk köszönetet a Pécsváradi 
Gondozási Központ vezetőjének! 

Hujberné Pej Márta és Apaceller József kol-
légánk közreműködésével - a fiú kollégium 
számára kerekesszéket adományozott, előse-
gítve a mozgásukban akadályozott gyerme-
keink könnyebb szállítását. Az eszköz a dél-
utáni sétákon, szabadidős programokon való 
részvételüket könnyíti meg.

Június 9. – Sportnap

A PTE PEAC és a PTE ETK csapata –
dr. habil. Laczkó Tamás, prof. dr. Ács Pongrác, 
dr. Morvay- Sey Kata - egészségfejlesztő 
foglalkozást tartott és ehhez kötötten 
jótékony sági gyűjtést szervezett a pécsváradi 
EGYMI- s gyerekeknek. Kolléganőnk, Keller-
né Csepregi Kitti segítségével valósult meg e 
program. A diákoknak szervezett sportnapon 
mindenki nagyon jól érezte magát, a játé-
kos gyakorlatok, feladatok sokszínűségükkel, 

Június 10. – 
Pályaorientációs nap

sokoldalú felhasználásukkal kellő motivációt 
jelentettek a gyerekek számára, és nem utol-
só sorban a kikapcsolódás, a felszabadult, 
örömteli mozgás, valamint a nagyszerű han-
gulat, a szemekből áradt csillogás feledtet-
te velünk a mindennapok gondjait, problé-
máit. A magas szintű szakmai tudás mellett 
megtapasztalhattuk a hátrányos helyzetű, fo-
gyatékkal élő gyerekekkel szemben tanúsí-
tott támogató közreműködésüket. Még az új 
pécsi rádió, a „101.7 Pécsi FM” is kitelepült, 
s a gyerekek kedvenc számait játszották be 
élő adásban. 

A fejlesztő iskola, az alsó tagozat és a 2-4-
6.csoport diákjai Pécsváradon kirándul-
tak, a felsősök és a készségfejlesztős tanuló-
ink Hidasra utaztak. Kolléganőnk, Balázsné 
Győrffy Emma mutatta be a családi gazdál-
kodásuk színhelyét. A tanulók megismer-
kedhettek egy múlt század eleji parasztház 
és bútorzatának a felújításával, a lótenyész-
tés eszközeivel, munkafolyamataival és be is 
kapcsolódhattak az ott folyó munkálatokba. 

Június 14. – Szakmai nap

Mesterné Magyar Andrea szervezésében a 
készségfejlesztős diákok a Kodolányi János 
Általános Iskola konyháját tekintették meg. 
Megismerkedhettek a konyhai munkák esz-
közeivel és munkafolyamataival.

Csodaszarvas tábor - I. és II. turnus (06. 21. 
- 07.02.) A táborban SNI-s gyerekek vettek 
részt, akik jól ismerték egymást. Gazdag 
program várta őket mindkét héten. Az el-
ső turnusban Kellerné Csepregi Kitti és Va-
szi Barbara vezette a tábort. A második hét 

programját Békés Annamária és Patacsi Éva 
koordinálta. Az emberi tulajdonságok és ér-
zelmek feldolgozásával állatos animációs fil-
men keresztül foglalkoztak. Kézműves foglal-
kozáson kukoricacsuhé babát, levendulazsá-
kot készítettek, és nagy örömmel agyagoztak 
a Pécsváradi Várban. Különböző színű ho-
mokkal alkottak színes homokképet. Feldol-
gozták „A gomba alatt” című mesét, amely-
hez díszletet is festettek. Erdősmecskén a 
Repzootic Animal Centerben különböző álla-
tokkal ismerkedhettek meg. Foglalkoztak a 

globális környezeti problémákkal, a Föld ki-
halófélben lévő állataival, s ezekről agyag-
szobrokat is készítettek. VR szemüveg kipró-
bálása színesítette a tanulási folyamatot, se-
gítségével érdekes állatfajokat ismerhettek 
meg. Kiszámolták mindenkinek az ökológiai 
lábnyomát, hulladék bőrből készítettek kar-
kötőket. Záró programként egész napos ki-
ránduláson vettek részt az Óbánya és Kisúj-
bánya között elterülő gyönyörű erdőben.

Napközis tábor

Idén nyáron is lehetőséget kaptak iskolánk 
hátrányos helyzetű családokban nevelkedő 
gyermekei, hogy a nyári napközis kirándulá-
sok keretében a Balaton környékére is eljus-
sanak. A „magyar tengerhez” több alkalom-
mal is ellátogathattunk. Sok, élményekben 
gazdag programot tölthettek együtt tanuló-
ink az általános iskolai növendékekkel. Ezért 
a lehetőségért külön köszönetet mondunk 
városunk polgármesterének, Zádori János-
nak és Koch Tímeának, akik sokrétűen tá-
mogatták a napközit vezető pedagógus mun-
káját. 

„Kreatív gézengúzok 
rajzszakkör” eredményei

Az Erdőmentők Alapítvány pályázatán négy 
tanulónk - Tóth Barbara (idén 7. o.), Horváth 
István KF 10, Gáspár Tamara és Gáspár Ri-
chárd KF 11. csoportos tanulók a „Kimehe-
tek? Mit tehetek?” - téma színvonalas feldol-
gozásáért családi belépőjegyeket nyertek a 
Pécsi Állatkertbe és a Szegedi Vadasparkba.

A 2021-22-es tanévünk ünnepélyes megnyi-
tóján meglepetés vendégként fellépett a Pécsi 
Nemzeti Színház fiatal, tehetséges művésze 
Bergovecz Dávid, aki előadásával gyermeket, 
felnőttet egyaránt elvarázsolt. „Az élet szép, 
az élet minden!” című dallal lelkesítette a 
megjelenteket. Megtisztelő, hogy óraadó kol-
légaként is körünkben köszönthetjük!

„Alkosd a teret!” –címmel születtek pálya-
munkák a Max City Bevásárlóközpont felhí-
vására. A tanév végén a budapesti szervezők 
intézményünkbe látogattak. Az alkotók -27 
pályázó- szobaterveiből plakátokat nyomtat-
tak, amelyet a gyermekeink büszkén, csillo-
gó szemekkel vettek át.

Még az előző tanévben vettünk részt a Kecs-
keméti Önkormányzat és Médiacentrum kö-
zös pályázatán. A „Nagyszüleink hagyatéka” 
című rajzpályázat nyereményeként 30 főre 
meghívást kaptunk a Kecskeméti Vadaspark-
ba és Hetényegyházára, a Kalmár tanyára. 
Az élménynapon” való részvételre szeptem-
ber 8-án került sor. Az autóbuszos kirándu-
lás költségeihez anyagi segítséget nyújtottak 
idegen támogatók és az érintett szülők. 
A nyertesek cipót formálhattak, kisüthet-
ték és a bőséges ebédhez el is fogyaszthat-
ták. Utána séta lovaskocsikázáson és népi 
ügyességi játékokban vehettek részt. Látvá-
nyos bemutatón kipróbálhattuk, hogy ho-
gyan és mivel mostak a nagyszüleink, déd-
szüleink. Hazafelé a szépséges belvárosban 
gyönyörködtünk, majd meglátogattuk a helyi 
vadaspark lakóit. Felkészítő és szervező pe-
dagógus Bayer Zoltánné. 

Köszönjük Zádori János polgár-
mester segítségét, a mikrobu-
szok biztosítását!

Kellerné Csepregi Kitti, 

A PÉCSVÁRADI 
EGYMI HÍREI
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ORSZÁGOS HADITORNA VERSENY

Iskolánk, a Baranya Megyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium csa-
pata nyáron kivívta a továbbjutást a Honvédelmi Minisztérium Haditor-
na Versenyének nemzetközi és országos szintű döntőjébe, melyen 18 
középiskolai és 6 (magyar, ukrán, román, szerb) honvédkadét iskola 
vett részt. A verseny Balatonakarattyán került megrendezésre 2021. jú-
lius 12-15. között. 
A feladatok között szerepelt lézerpuskás lövő-futó szám, gépkarabéllyal 
történő váltófutás, akadálypálya, labirintus-mátrix, tájékozódás, első-
segélynyújtás és gránáthajítás. A nagy hőség és a magas páratartalom 
tovább nehezítette az egyébként is nagy kihívást jelentő feladatok vég-
rehajtását. Csapatunk erőn felül teljesítette a nehéz pályákat. Küzdő-
szellemük példaértékű volt. Köszönjük a csapattagoknak, hogy a nyári 
szünetükben vállaltak a felkészülést és gratulálunk nekik a szép helyt-
állásért!

Csapattagok:
Balázs Illés - 3/11. osztály; Horváth Attila Máté - technikum 12. osztály; 
Tóth Dániel István - technikum 10. osztály; Vándor Patrik - technikum 
12. osztály

Felkészítő tanáraik: 
Szabóné Debreceni Erzsébet, Bögyös István, dr. Fekete Gábor

A BARANYA MEGYEI 
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
2. BÉLA KÖZÉPISKOLÁJÁNAK 
HÍREI

A PÉCSVÁRADI 
VÁRBARÁTI KÖR 
HÍREI
A Pécsváradi Várbaráti Kör vezetősége nyári 
ülésén megbeszélte és előkészítette az egye-
sület további tevékenységét. Évtizedek óta 
szervez az egyesület Nagyboldogasszony Nap-
jára történelmi, helytörténeti tudományos 
előadásokat. Ebben az évben Szilágyi Domo-
kos építészt kértük fel a helyi műemlékek, 
védett épületek bemutatására. Több mint 
ötvenen vettek részt a rendkívül felkészült 
előadó, számos fotóval színesített előadásán, 
ahol virtuálisan körbejártuk a helyi és orszá-
gos védettségű épületeket, megismerhettünk 
jó és rossz példákat, számos érdekes infor-
mációt.

Képünkön Szilágyi Domokos a nagy-
boldogasszony-napi előadáson

Felvetődött, hogy az üveges hétvégéhez túrá-
val illetve a programok felkereséséhez csat-
lakozunk, azonban a két program közös ki-
vitelezése nem reális cél tagságunknak. En-
nek ellenére jó szívvel ajánljuk mindenkinek 
szeptember 10-én a hosszúhetényi kiállítás 
megnyitót illetve 11-12-ére az óbányai prog-
ramokat.

HÍREK A PÉCSVÁRADI 
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 
ÉLETÉBŐL

Közvetlen környékünk településeink és azok 
kincseinek megismerését, már korábban fel-
vette Kótsh Petra és Kutas Éva. Szeptember 
18-án ennek első állomása Ófalu lesz; a fa-
lu felderítésében Link Zoltán nyújt segítsé-
get. (A program lapzárta után valósul meg, 
így beszámolót a következő számban olvas-
hatnak.)
A COVID-19 járvány korlátozó intézkedései 
miatt február óta elhalasztott közgyűlésün-
ket szeptember 21-én, kedden 18 órai kez-
dettel tartjuk, melyre ezúton is hívjuk tag-
jainkat illetve mindazokat, akik céljainkkal 
egyetértenek és a szeretnének csatlakozni a 
település történelmi, kulturális értékeinek 
megőrzését fontosnak tartó szervezetünk-
höz. Az eseményen az elmúlt évi pénzügyi és 
szakmai beszámoló mellett megismerhetik 
további terveinket, jövő évi programjainkat. 

Bognár Gyöngyvér
PVBK titkára

Az aktív, gyülekezet életében jelenlévő, az al-
kalmakat látogató, a programokon résztve-
vők száma nagyságrendileg 100-150 főt tesz ki. 
Már évtizedek óta jó kapcsolatot ápol a he-
lyi református egyház mindenkori vezetője a 
budapesti székhelyű Kálvin téri református 
gyülekezettel, akik egy pihenésre kiválóan 
alkalmas tábor tulajdonosai a magyar tenger 
partján, Balatonszemesen. 
A gyümölcsöző kapcsolatnak köszönhetően a 
pécsváradi gyülekezet tagjainak évek óta le-
hetősége van arra, hogy nyaranta egy hetet 
eltöltsenek a balatoni táborba. 
Így történt ez az idei nyáron is. Kellemes, pi-
henéssel teli napokat tölthettünk Balaton-
szemesen, az ifjúsági táborban. 

Ha számba akarnánk venni a 
pécsváradi református gyüleke-
zet létszámát, hivatalosan-papí-
ron sokkal több tagot számlál-
na, mint valójában. 

Az egy hát alatt Isten igéje mellet, voltak kö-
zös főzések, közös kirándulás, beszélgetések, 
társasjátékok, és az elmaradhatatlan stran-
dolás, ami mindig nagy élmény a gyerekek-
nek, családoknak. Hála Istennek az időjárás 
egész héten kegyes volt hozzánk. 
A nyáron született meg az az ifjúségi hétvége 
ötlete, amelyet hosszas szervezés után szep-
tember 3- 5 között tartottak meg a reformá-
tus közösség aktív tagjai a református hit-
tanra járó gyermekek számára. 
A hétvégén a közös játékok, éneklés mellett 
középpontba került a tékozló fiú példabeszé-
de, mellyel Kiss László lelkipásztor ismerte-
tése mellett Kopa Adrien és segítői jóvoltából 

Láthatatlan Színházi feldolgozásban is ta-
lálkozhattak a gyerekek. A kézműves sa-
rokban kreatív képeslapok készültek szí-
nes apróságok felhasználásával. A Ré-
ka-völgyi kirándulás emlékezetes pillanata 
volt a számháború, esténként pedig tábor-
tűz melletti közös éneklés, beszélgetés. 
Valamint emlékezetes marad a parókia 
udvarán felvert sátrakban éjszakázás. Na-
gyon tartalmas és emlékezetes hétvégét 
töltöttünk együtt a gyerekekkel a paróki-
án. Hálásak vagyunk. 

A református közösség aktív tagjai

Fotó: Kótsch Petra
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Balogh Istvánné vagyok, a Pécsváradi Római 
Katolikus Plébánia Zarándok Utazási Irodá-
jának szervezője. Sok pécsváradi valószínű-
leg nem is tud róla, hogy létezünk. Ennek 
az irodának nincsenek működési költségei, 
mint az utazási irodáknak általában, ezért 
önköltségi áron értékesítjük az útjainkat. 
Hála Istennek az Egyházmegye is támogat-
ja egyes útjainkat, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni! Hat éve működünk, évi 10-12 
utat indítunk szép nagy létszámmal, nagyon 
fegyelmezett csoportokkal.
Örömömre szolgál, hogy a legtöbb utasunk 
szinte minden úton ott van. De mindig akad-
nak újak is, legutóbb Miskolcról vagy Buda-
pestről is, viszont az sem ritka, hogy távolab-
bi településekről jönnek. Köszönet érte!
Sajnos a pandémia idején a 2020-as évben 
csak zarándok-találkozónk volt, utána „zár-
lat” következett. Majd a 2021-es évet is csak 
június 19-i zarándok-találkozóval tudtuk 
megkezdeni. Találkozó a Nagyboldogasszony 
templomban ünnepi, hálaadó szentmisével 
kezdődött, a résztvevők száma 130 fő volt. 
Köszönöm a plébános Atyáknak a szép Szent-
misét: Antal Géza apátplébános – kerületi 
esperesnek, Gyurosovics Mihály kárászi plé-
bánosnak, Schraub Ádám véméndi plébá-
nosnak, valamint dr. Horváth István nagy-
prépost úrnak.

Szentmise után folytatódott a Várban az 
ünneplés. Programunkat megszínesítet-
te a Pécsváradi Nyugdíjas Klub férfi kórusá-
nak szereplése, ezúton is nagy köszönet ér-
te. Ebédet is felszolgáltunk, húslevest, amit 
a Vár konyháján főztek meg és nagyon finom 
volt, megköszönöm a szakácsoknak.  A ha-
gyományos töltöttkáposztát Barna Gyula és 
csapata készítette, mindenkinek köszönöm! 
A pogácsát, kalácsot, kenyeret az Aranyci-
pó adományozta. Köszönjük a felajánlást! Is-
ten tartsa meg ezt a jó gesztusukat, minden 
nagyon finom és friss volt. Balla Zolinak kö-
szönjük a szódavizet, a nagy melegben jól 
esett. A Vár részéről Bencinek és Bettinának 
a helyet és a sok segítséget, a mivel hozzájá-
rultatok a rendezvény sikeréhez. 
Tombolasorsolással zárult az ünnepség. Na-
gyon jó volt együtt lenni a pandémia után, vár-
ni az utakat, ahol megint együtt lehetünk.

Első utunk július 3-án Szigetvár-Szenteg-
át volt 44 fő részvételével. Apát Úr lelki veze-
tésével Szentegáton megnéztük a gyönyörű-
en felújított kis bazilikát, bemutatta Kóbor 
Miklós és felesége Éva, köszönjük szépen. Itt 
szentmisék is volt. Szigetváron ebédeltünk, 
majd megnéztük a Ferences templomot, a 
Főtéri dzsámiból lett katolikus templomot. 
Köszönet érte Király Józsi Atyának és a veze-
tésért pedig a Várkapitány úrnak. Utána kö-
vetkezett a Vár és a Gyógyfürdő. Szép napot 
töltöttünk el így együtt. 
Július 17-én Kiskunfélegyházára utaztunk 
48 fővel, egy kedves látogatást viszonoztunk. 
Hajagos Gyula plébános Úr szeretettel, ven-
déglátással fogadott bennünket, bemutatta 
a templomot, majd a Szentmise következett, 
amit lelkivezetőnk Gyurosovics Mihály Atya 
celebrált. Utána a Csillag Étteremben ebé-
deltünk és tovább indultunk Kalocsára. Meg-
néztük az Érseki Székesegyházat és a krip-
tát, ahol Pécsvárad első apátja, Szent Asztrik 
is nyugszik. A Porcelángyárat sem hagytuk 
ki és az ott lévő boltot is elleptük. Fáradtan, 
de feltöltődve, késő este érkeztünk haza. 
Július 31-én Szarvasra kirándultunk Antal 
Géza apátplébános lelkivezetésével 46 fővel. 
Megnéztük a híres Arborétumot és a Mini-

mandust. El kell mondanom, hogy mi fel-
nőttek is határozottan élveztük. Majd követ-
kezett Kőrösön a hajózás és utána a közös 
ebéd, valamint a fagyizás az Ildikó Cukrász-
dában. Ezt követően városnézésre mentünk 
a gyönyörű, tiszta és nem agyonzsúfolt vá-
rosban. Késő este, de nagyon elégedetten ér-
keztünk haza. 

Augusztus 11-12-13-án nagy zarándokúton 
voltunk Mátraverebély-Szentkúton, nemzeti 
kegyhelyünkön 42 fővel. A zarándokházban 
volt a szállásunk, első rendű, remek szállá-
son és az étkezés is nagyon megfelelt. Köszö-
net a házban dolgozók kedves és szolgálat-
kész munkájáért. Sikerült végre felmenni a 
„remete barlangokhoz” is, nagyon élveztük, 
annak ellenére, hogy fárasztó volt. A szállá-
sunkról kirándultunk Aggtelekre, a csodá-

latosan szép cseppkőbarlangot néztük meg, 
majd Ózd-Szentsimonon a szemet is gyö-
nyörködtető, szívet melengető Árpád ko-
ri templomot. Mindkét esténket éjszakába 
nyúlóan együtt töltöttük. Születésnaposokat 
és névnaposokat ünnepeltünk, egy-két nó-
ta is elhangzott, de még egy-két körcsárdás 
is. Nagyprépost úr egyszer úgy nyilatkozott, 
hogy ez is a zarándoklat része. Hazafelé be-
mentünk Máriabesenyőre és a Gödöllői ki-
rályi kastélyt is megnéztük, csodaszép volt. 
Természetesen minden nap volt Szentmi-
sénk is. Fáradtan, de testileg-lelkileg feltöl-
tődve érkeztünk haza.

PÉCSVÁRADI RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA ZARÁNDOK UTAZÁSI 
IRODÁJÁNAK HÍREI

Szeretettel 
köszöntöm 
a Hírmondó 
olvasóit!

Útjainkhoz a pogácsát, 
kalácsot az Aranycipó 
pékség adta ajándékba, 
köszönjük szépen!
Az utazásainkhoz az au-
tóbuszt a Cityliner Kft. 
biztosította, autóbusza-
ink kényelmesek, újak, a 
gépkocsivezetők udva-
riasak és az autóbuszon 
kávé, sör, valamint ás-
ványvíz vásárolható. 
Autóbuszaink minden 
alkalommal nagy lét-
számmal indultak. Az el-
következő időszakra is 
vannak terveink, meg-
látjuk hogyan szól közbe 
a Covid vírus. 
Várjuk majd a meghir-
detett útjainkra utasaink 
jelentkezését és részvé-
telét, az eddigi részvételt 
szeretettel köszönjük!
Balogh Istvánné
utazás szervező   
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Augusztus 1-jén hagyományainkhoz híven 
idén is a Pécsváradi Big Band koncertjével 
nyitottuk meg a Szent István Napok prog-
ramjait a Pécsváradi ÉlményVár teraszán. 
A koncerten vendégként a Pécsváradi Rézfú-
vós Kamaraegyüttes kapott lehetőséget a be-
mutatkozásra.
Augusztus 14-én a „Spätschoppen” Német 
Nemzetiségi Esten vett részt a Pécsváradi Vá-
rosi Tűzoltózenekar. A koncerten hagyomá-
nyos német nemzetiségi fúvószenét hallha-
tott a közönség. 
Augusztus 19-én Pécsvárad Város Önkor-
mányzatának ünnepi testületi ülésén a Pécs-
váradi Rézfúvós Kamaraegyüttes szerepelt 
nagy sikerrel. Műsorukban fúvószenei fel-
dolgozások, közismert könnyűzenei átiratok 
szólaltak meg.
Augusztus 20-án a Szent István napi ko-
szorúzási ünnepségen a Pécsváradi Váro-
si Tűzoltózenekarral vettünk részt. Délután 
a Művelődési Központ előtti rendezvényen a 
Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar szerepelt. 
Júliusban Mórahalmon tartották a hagyo-
mányos ifjúsági zenekari tábort, ahol új ze-
neszámok tanulására is volt lehetőségük. A 
kedvencek mellett ezek a számok is elhan-
goztak a rövid koncerten.
Sajnos az idei évben kevés fellépési lehetőség 
adódott a zenekarok számára. Elmaradtak a 
zenekari próbák és nagyon sok rendezvényt 

sem lehetett megtartani az elmúlt évben. 
A létszámkorlátozások miatt legkorábban a 
Pécsváradi Rézfúvós Kamaraegyüttessel kez-
dődhettek el a próbák. Tavasszal a III. In Me-
dias Brass Nemzetközi Rézfúvós Kamaraze-
ne Versenyen vett részt a kamaraegyüttes. 
Az online formában megrendezett versenyen 
Arany minősítést szerzett az együttes.
Augusztusban több fellépési lehetőség is 
adódott számukra. Augusztus 22-én a Szász-
vári Falunapon volt lehetősége bemutatkozni 
a Pécsváradi Rézfúvós Kamaraegyüttesnek, 
augusztus 28-án Mórahalmon a városna-
pi rendezvényen adtak koncertet, majd más-
nap a mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri 
Színház előadása előtt szerepeltek, és utána 
megnézhették az Aladdin című musicalt.

PÉCSVÁRADI ZENGŐ 
MŰVÉSZETI EGYESÜLET 
HÍREI

A Pécsváradi 
Zengő Művészeti
Egyesület 
továb bra is 
megpróbál 
minden felké-
résnek eleget 
tenni. 
Az egyesü-
let zene karai 
rendsze resen 
fellép nek a 
Pécsváradi Vár 
és a környék-
beli települések 
rendezvényein.

Brandt Ildikó
Pécsváradi Zengő Művé-
szeti Egyesület

PIFÖ HÍREK
Find your Path!

A Fiatalok a részvételért Egye-
sület, mint a pécsváradi fi ata-
lok gesztor szervezete sikere-
sen pályázott az Erasmus+ Ka2-
es alpontjában, mely során a 
lendvai Lavina kultúrkörrel egy 
fejlesztő társasjátékot hoz létre. 
A pandémia miatt az első sze-
mélyes találkozóra csak idén 
nyáron került sor, melyről 
Gerencsér Regő élménybeszá-
molóját olvashatják:

„Kiskorom óta játszok társasjátékokkal a leg-
különbekkel és egzotikusabbakkal is. 
Előszeretettel osztom meg a kedveltjei-
met másokkal is. Miután a PIFÖ egyik tag-
jává váltam ezt a társasjáték szeretetemet 
is megosztottam az ifjúság körében. A PI-
FÖ ifjúsági klubjában is gyakran játszottam 
a tagokkal többszörösen délutáni időtöltés-
ként vagy szimpla szórakozásból, ha akadt 
erre időm. László Miklós közösségünk segí-
tője felfigyelte a társasjáték szeretetemre és 
bevont engem ebbe a projektbe aminek egy-
szerűen nem tudtam ellenállni.  
A FIRE segítségével sikeresen bejutottam ez-
zel a lehetőségekkel teli programba.  
2021.0.7.25-én indultunk Lendvára csapa-
tunkkal. 
Eleinte nagyon izgatott voltam . Kíváncsi vol-
tam milyen lesz Lendva és a közösség. Re-
méltem, hogy jól együtt tudunk majd dolgoz-
ni az ottani csapattal belső viszályok nélkül. 

Nem csalódtam semmiben sem.  
Lendva elképesztő földrajzi és kulturális 
adottságokkal rendelkezik. Mikor elsőnek 
megpillantottam a dombokat fedte borvi-
déket és a várost alig vártam, hogy mindent 
megtekinthessem közelebbről.  
Először megismertük a várva várt lendvai 
csapatot.
Nagyon szimpatikusnak, nyitottnak és ked-
vesnek találtam a Lendva csapat minden 
tagját. Érezhető volt már az első pillanat-
tól kezdve, hogy tudunk majd egymás gon-
dolataira építkezni.  
Másnapunk minden része jól be volt tábláz-
va. Kihasználtuk ezt a napot, hogy megis-
merkedjünk a város minden szegletével. El-
sősorban megtekintettük a kilátót és a várat.  
Megismerkedtünk a helyi kultúrával a gaszt-
ro világgal és Misi, mint helyi túravezetőnk 
beszámolt nekünk az itteni életről.  
Napunk végét egy társasjáték esttel zár-

tuk amelyben kipróbáltunk számunkra ed-
dig ismeretlen játékokat ötletmerítés gya-
nánt. Megfigyeltük a játékok struktúráját ele-
meit,  tanulmányoztuk a játékmenetet és 
ötleteinket lejegyeztük.  
Másnap kemény munka várt ránk. A játé-
kunk gerincét kezdtük el kidolgozni. Hosszas 
ötletbörzék és gondolatmegosztások után ne-
kiláttunk a részletezésbe és a konkrétumok 
letételében.  
Ezen a napon sikerült a főbb kérdésekre vá-
laszt adni és a társasjátékunk alapköveit le-
tenni.  
Kifejezetten úgy éreztem hogy nagyon jól tu-
dunk közösen dolgozni.  
Utolsó napunkat búcsúzkodása töltöttük és a 
következő alkalmat kezdtük el tervezni. Ne-
héz szívvel hagytam ott Lendvát. Fantaszti-
kus élmény volt ez számomra és alig várom, 
hogy visszatérhessek és a következő lépése-
ket megtehessem a játék építésében.”
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Kreafi re 2. BootCamp

Július 19-23. között került sor Eszéken a 
Kreafire nevű Erasmus+-os projektünk 2. 
BootCampjére, amire fiatalok pár fős cso-
portban egy-egy ötlettel jelentkezhettek és 
azt segítettünk számukra kidolgozni. A Pécs-
váradi Ifjúsági Önkormányzatot ezúttal Po-
dolszki Dóra képviselte, aki ezúton osztja 
meg Önökkel az élményeit:
„A Fiatalok a részvételért Egyesület támoga-
tásával azért vettünk részt a BootCamp-en, 
hogy megtanuljuk megvalósítani az ötletün-
ket. Amikor megérkeztünk még csak egy öt-
letünk volt - melyben az ifjúsági klub udva-
rát szeretnénk a mindennapokra is egy han-
gulatos közösségi térré változtatni - de egy 
kidolgozott projekttel indultunk haza Hor-
vátországból. Beletekinthettünk a pályáza-
tírásba is. A tábor alatt jobban megismer-
hettük egymást is, hogy hogyan reagálunk, 
mennyire tudjuk szavakkal kifejezni, amit 
szeretnénk és hogyan tudunk a jövőről gon-

dolkodni. Nem csak sokat tanultunk, de 
rendkívül jól iS éreztük magunkat. A csapat 
mindkét oldalon jól működött. Segítőkész 
volt mindenki, egymástól is nagyon sok se-
gítséget, ötletet kaptunk, hogy miként tudjuk 
továbbfejleszteni, megvalósítani a tervünket. 

A trénerünk is nagyon sokat segített, kimoz-
dított minket a komfortzónánkból. Vélemé-
nyem szerint a részletesen kidolgozott pro-
jektünket a sok segítséggel már meg tudjuk 
valósítani.”

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok 
országos találkozója

A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat tagjai is 
meghívást kaptak egy mini országos találko-
zóra, ami Zalaszentgróton került megrende-
zésre augusztus 9-10-én. A házigazdák mel-
lett Bordány, Levél, Orosháza és Pécsvárad 
fiataljai vettek részt. Az útról Podolszki Eve-
lin gondolatait olvashatjátok: 

„Meghívást kapott a PIFÖ egy kisebb orszá-
gos találkozóra, amire már nagyon vártuk az 
indulást. Délutáni érkezésünk után bemu-
tatta mindenki a saját programjaikat, illet-
ve hol és hogyan tevékenykednek. Ebből sok 
jó ötletet tudtunk meríteni. Esti feladatként 
kaptunk egy rejtvényt, ami megoldása köz-

ben bejártuk és megismertük Zalaszentgró-
tot. Másnap hazaindulás előtt mindenki po-
zitívan értékelte a rövid programot és elha-
tároztuk, hogy a jövőben közös programokat 
valósítunk meg. Véleményem szerint jókat 
játszottunk, sok új embert ismertünk meg, 
talán még barátságokat is kötöttünk, nagyon 
jól éreztem magam!”

Jéhn Máté ifjúsági polgármester

A GONDOZÁSI
KÖZPONT
NYÁRI HÍREI

Június 4-én megtartottuk hagyományos 
nyárváró mulatságunkat, melyen már a nap-
pali ellátásban részesülő gondozottaink is 
velünk ünnepelhettek. Közösen díszítettük 
fel az udvart és a pavilont színes szalagokkal 
és lufikkal. A nagypalli óvodások vidám, szó-
rakoztató műsorral készültek, jókedvet va-
rázsolva időseink arcára. Kedvességüket sa-
ját készítésű süteménnyel és limonádéval 
köszöntük meg. Műsor közben már főtt a fi-
nom bográcsos halászlé, melynek illata be-
járta az udvart. Délben mindenki jóízűen fo-
gyasztotta, majd kellemesen elfáradva, élmé-
nyekkel telve pihentek le lakóink.

Július közepén gondozottaink kérésére meg-
látogattuk a Pécsváradi Nagyboldogasszony 
Templomot. Többen voltak, akik már jár-
tak bent, sőt misét is hallgattak, de vidék-
ről bekerült lakóink csak hírből ismerték a 
több mint 250 éves római katolikus plébá-
niatemplomot. Hatalmas méretein sokan el-
csodálkoztak. Az épület történetének, törté-
nelmének megismerése után Patacsiné Éva 
nénivel közösen imádkoztunk az otthon ma-
radt társakért, rokonokért, ismerősökért. 

Július 26-án, Anna napon immár hagyomá-
nyosan Nagymamáinkat és természetesen 
Nagypapáinkat is köszöntöttük. A mulatsá-
gon a jókedvet a Nyugdíjas Egyesület tánco-
sai biztosították, vidám zenés-táncos műsor-
ral kedveskedtek nekünk. A nótázásba idő-
seink is bekapcsolódtak. Vendégeinket házi 
süteményekkel kínáltuk.
Augusztus elején lakóink mindannyian, és 
dolgozóink nagy többsége megkapta a koro-
navírus elleni harmadik oltást. Szerencsére 
senkinél nem jelentkezett semmilyen kelle-

metlen mellékhatás, mindenki jó egészség-
nek örvend.
A mindennapi foglalkozásokat az időjárás 
függvényében igyekeztünk a friss levegőn 
megtartani. A tornán és az egyéb tevékenysé-
geken szívesen részt vesznek lakóink, gyor-
sabban telik az idő. Augusztustól Hecker-
né Jagados Diána rehabilitációs terapeuta 
egyénre szabott tornát is tart lakóinknak.
Októberben, az idősek hónapjában egy kis 
meglepetéssel készülünk, melynek részletei-
ről a későbbiekben facebook oldalunkon ol-
vashatnak részletesen.

Továbbra is kérünk minden hozzátartozót, 
hogy látogatási szándékát előre jelezze az 
alábbi telefonszámon: 72/465-143. Köszönjük!

Intézményünkben 
a nyár mozgalma-
san telt, tervezett 
programjainkat 
sikerült megvaló-
sítani.

Hujberné Pej Márta
intézményvezető

Schiszlerné Ortvein Rita
szociális munkatárs
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PÉCSVÁRADI 
SPARTACUS SE 
HÍREK
Kézilabda

Augusztus utolsó hetében tartotta kézilabda 
szakosztályunk egy hetes edzőtáborát Pécs-
váradon az ifjúsági táborban. 40 utánpót-
lás korú gyermek vett részt ezen a felkészítő 
edzésprogramon. A lányok napi két edzésen 
vettek részt. Délelőtt állóképesség, koordi-
nációs készségek fejlesztése volt az edzések 
fő tevékenysége, délután labdás technikai, 
taktikai edzések voltak. A tábor utolsó nap-
ján rendeztünk a lányoknak egy „Tábor záró 
kupát”. Négy csapatot állítottunk össze, akik 
egymás elleni kézilabda mérkőzéssel döntöt-
ték el melyik csapat végez az élen. A lányok 
végig nagyon kitartóak, szorgalmasak voltak, 
pedig voltak igazán nehéz kitartást igény-
lő edzések is. Pécsváradnak ebben az évben 
Felnőtt megyei, serdülő,U15 és U12-es kor-
osztályban indulnak csapatai.

Ebben az évben szeret-
nénk elindítani szivacs-
kézilabda edzéseinket 
óvodai közép- és nagy-
csoportos gyerekeknek 
illetve első és második 
osztályos tanulóknak.

A szivacskézilabda edzések:
Hétfő: 15.30-16.15
Csütörtök: 15.15-16.00

Az edzések helyszíne a városi sportcsarnok, 
edzéseket Horváth Zsuzsanna és Brand Réka 
fogják tartani.

Felnőtt csapatunk mér-
kőzéseinek időpontjai:
2021.09.19. 16.00 Pécsvárad- Kutasi NKC
2021.10.03. 16.00 Pécsvárad- SKC (Siófok)
2021.10.10. 16.00 Pécsvárad- PEAC
2021.10.17. 14.00 Tamási KC- Pécsvárad
2021.10.31. 16.00 Kutasi NKC-Pécsvárad  
2021.11.14. 16.00 SKC- Pécsvárad
2021.11.21. 16.00 PEAC- Pécsvárad
2021.11.28. 14.00 Pécsvárad- Tamási KC

Labdarúgás
Utánpótlás csapataink az első fordulóban 
győzelemmel kezdtek csak úgy, mint a me-
gye 3-as csapatunk.
Felnőtt csapatunk a MOL Magyar Kupában 
egy kitünő mérkőzésen kikapott az NB 3-as 
budapesti KELEN SC-től. A Baranya Megyei 
Kupában viszont bejutottunk a harmadik 
fordulóba. A megyei első osztályú bajnoksá-
got a felnőttek is győzelemmel kezdték. Vár-
juk a hasonló folytatást!

Küzdősport
Idén Pécsen megrendezték a Nagy András Nyílt 
Muaythai Kupát, amelyre szép számmal érkeztek 
a versenyzők. A tragikusan fiatalon elhunyt spor-
toló emlékére létrehozott versenyen izgalmas, lát-
ványos mérkőzéseket vívtak egymással a felek. 
Még a legkisebbek is láthatóan teljes erőből har-
coltak a ringben. Mesteredzőnk szeretné nem-
zetközivé tenni a tornát Blazsekovics Ferenc, aki 
a Magyar Muaythai Szakszövetség Dél-dunántú-
li régiójának vezetője is. Feri a verseny főszerve-
zője volt. A Muay Thait űzők számára indították 
most a versenyt, mert Nagy András ebben volt a 
legsikeresebb. Ebben a szabályrendszerben sze-
rezte meg a profi interkontinentális bajnoki övet. 
Rendszeres edzésekkel készülnek sportolóink az 
őszi versenyekre.

A kemény nyári alapozás 
után csapataink elkezdték 
az őszi mérkőzéseket.

Nagyobb korosztályban 
is várjuk a kézilabdáz-
ni vágyó lányokat, az ő 
edzésük időpontjai:
Kedd: 15.30-17.00
Csütörtök: 16.00-17.30
Péntek: 15.30-17.00

Az edzések a városi sportcsarnokban lesznek 
az edzéseket Horváth Zsuzsanna és Frey Pet-
ronella fogják tartani.

A foglalkozások ingyenesek, a heti két dél-
utáni testnevelés óra alól felmentést kapnak 
akik az edzéseken rendszeresen részt vesz-
nek.

Sakk

A sakkélet idén szinte 
teljesen megszűnt a ví-
rus miatt. A versenyek 
nem indultak el.  Az isko-
lai sakkoktatás megren-
dezése is bizonytalan.

Tömegsport

Augusztusban Fuller Zita és Fullér Zoltán 
részt vett a Pogányi éjszakai félmaratonon.
Szeptember elején Fullér Zoltán sikerrel tel-
jesítette a Pozsony maraton 42 km-es távját 
a Pozsony legszebb részeit érintette.
Ha a vírushelyzet engedi szeretnénk megren-
dezni október elején a népszerű tömegsport 
rendezvényünket a Családi Kerékpártúrát és 
Versenyt Pusztabányára.

Az Európai Mobilitási Hét 2021 programok 
keretében ismét kerékpártúrát szerveznek a 
Véméndiek.  Az útvonal a 2020-as "Tour de 
CseleVölgye" mintáját követi, idén fordított 
irányban. 
A túra útvonala: Véménd – Szebény – Szűr 
– Himesháza – Székelyszabar – Szőlőhegy 
– Mohács – Somberek – Palotabozsok - Vé-
ménd (44 km)

Gyülekező: 9:30-tól a Véméndi Faluház előtt 
Indulás: 10:00  Érkezés: várhatóan 14:00-kor 
a Véméndi Faluházhoz 

Frissítő-, pihenőpont: Himesháza, Mo-
hács-Szőlőhegyi Rendezvénytér, Somberek 
Beérkező, regisztrált kerékpárosokat vendé-
gül látják egy finom ebédre.

www.vemend.hu/tekerjunk

Az uszoda és konditerem újra látogatható. Az uszoda galérián űzhető ingyenes 
közösségi asztalitenisz is ismét elindult.

Fullér Zoltán elnök 
fényképes beszámolója
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Ízek kavalkádja – 
Határtalan lakoma a 
Pécsváradi Várban
„Minden egyes étel 
és élmény, amit egye-
dül élünk meg, ke vés bé 
értékes, mint ha 
azokkal osztjuk meg, 
akiket szeretünk.”

Lassan már 10 éve annak, hogy megfogal-
mazódott városunkban az az ötlet, hogy létre 
kell hozni egy új típusú rendezvényt azzal a 
céllal, hogy a városunkban élő határon túlról 
származó, valamint a településen élő más 
nemzetiségek megismertessék egymással 
nemzeti, hagyományos ételeiket, gasztronó-
miai szokásaikat. Már a kezdetek kezdetén a 
helyi civil közösségek az önkormányzat part-
nereként aktívan részt vettek a rendezvény 
megvalósításában, lebonyolításában. A kiváló 
helyszínt a Pécsváradi Vár biztosította.
Az évek során a rendezvény kicsit átala-
kult, kinőtte magát. Mára az ünnepségre a 
nagy közös sütés-főzés-lakmározás jellemző, 
a pécsváradi és a környékbeli, falvak, civil 
szerveződések, valamint a testvérvárosi dele-
gációk képviselőivel.
Ebben az évben VÁRAK SZÍNHÁZA - PÉCSVÁ-
RAD, 2021. elnevezésű rendezvény keretein be-
lül szeptember 4-én egy szép napsütéses napon 
színes programok társaságában rendezték meg 
a Határtalan Lakomát a Pécsváradi Várban. 
Közel 30 település részvételével, önkormány-

zatok, civil szervezetek főzőcsapatai fino-
mabbnál finomabb ételekkel várták az ér-
deklődőket. A Zengővidéki Határon Túli Ma-
gyarok Egyesületének tagjai igazi erdélyi 
kürtőskaláccsal készültek. A szorgos kezek-
nek hála sok- sok embernek tudtunk finom-
sággal szolgálni. Egyesületünk standja előtt 
hosszú sorok kígyóztak, sokan szerették vol-
na megkóstolni az igazi erdélyi, ínyencség-
nek számító kürtőskalácsot.
Ez a rendezvény, kezdeményezés minden év-
ben együttes összefogással, különböző szfé-
rák, generációk, intézmények együttműkö-
dése révén valósul meg. Büszkék lehetünk rá!
A Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesü-
lete fontosnak tartja, hogy a városunkban élő 
lakosság megismerje a határon túli régiókban 
élő magyar közösség múltját, jelenét, kultúrá-
ját, helyi értékeit, gasztronómiáját, kincseit. 
Várjuk programjainkon, tagjaink közé mind-
azokat, akiknek fontosak a fenti értékek!

Bayerné dr. Sipos Mónika
Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesü-
letének Elnöke

PMKKM – 
PROGRAMSOROLÓ

2021. SZEPTEMBER 25. 
(szombat) 09.00-12.00 óra között  

CSALÁDI DÉLELŐTT 
a Művelődési Központban
Könyvajánlók és kézműves foglalkozások. 
09.30 órától a Pódiumon "Cicalány és az ozsanin léggömbök" című interaktív 
játékos meseelőadás Somogyvári Magdival 
10.30 órától „MAZSOLA ÉS TÁDÉ” Zenés Bábjáték az Amestist Bábszínház 
előadásában a Művelődési Központ Színháztermében. 

2021. OKTÓBER 15-16-17. 
PÉCSVÁRADI LEÁNYVÁSÁR
Részletek a rendezvény közösségi oldalain, műsorfüzetében és 
a plakátjain olvashatók.  
www.pecsvaradileanyvasar.hu,  www.facebook.com/pecsvaradileanyvasar

2021. NOVEMBER 05. 
(péntek) 19.00 óra 

„TEREFERE MAGDI ANYUSSAL” 
a Művelődési Központban
Aki kérdez: Dévényi Ildikó színművész, és a nagyérdemű Közönség
Aki válaszol: Fodor Zsóka színművész

2021. NOVEMBER 07. 
(vasárnap) 17.00 óra

„ÖT ÓRAI TEA” 
a Művelődési Központ Előterében.  
Zene, tánc és büfé a régi idők hangulatában, a RETRO jegyében.

2021. NOVEMBER 20. 
(szombat) 17.00 óra

Herczeg Ferenc: „DÉRYNÉ IFIASSZONY” 
c. zenés színműve a Déryné Társulat előadásában 
a Művelődési Központ Színháztermében. Rendezte: Vidnyánszky Attila
          Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.  

2021. DECEMBER 10. 
(péntek) 18.00 óra

„SZERETED-E MÉG?” Szécsi Pál koncert 
Gergely Róberttel és a Stúdió 11 Zenekarral 
a Művelődési Központ Színháztermében. 

Bővebb infó: PMKKM NKft. - 
72/465-123
www.kulturvarad.hu

A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!

Pécsvárad
Pécsváradi Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum Színházterme

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

2021. november 20.
szombat 17:00

Az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező!

Jegyek elővételben kaphatók a 
Művelődési Központ 2-es irodá-
jában, valamint az előadás 
napján a helyszínen 200,- Ft-os 
egységáron. A helyfoglalás 
érkezési sorrendben történik.

A belépőjegy ára: 200 HUF
Az előadás kedvezményes jegyára a Déryné Program  hozzájárulásának köszönhető.

          Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.            Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.  
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Pécsváradi

(…) Levetette szép ruháit, Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad Reggele, a kikelet.

Aludjál hát, szép természet, Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben Legnagyobb kedved telik.

Én ujjam hegyével halkan Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng Méla csendes énekem. –

Kedvesem, te űlj le mellém, Űlj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a Suttogó szél, elvonúl.

Ha megcsókolsz, ajkaimra Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a Szendergő természetet.

(Petőfi  Sándor – Itt van az ősz, itt van újra) 

Hirdetésfelvétel: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Pécsváradi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Múzeum Nonprofi t Kft.
7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 31. 

Tel.: +36(72)465-123
Web: www.kulturvarad.hu

Fotó: Lévai Gábor


