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MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDOTT, BOLDOG, 

BÉKÉS, EGÉSZSÉGBEN ÉS BÉKESSÉGBEN GAZDAG 

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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ra TAVASZBANSzabó Lőrinc

Szép őszpiros ma is az erdő, pedig tavasz van.
Nézd, mennyi rossz csira s kesergő
vágy pusztul el, míg a tavaszban
egy-két didergő virág kikel.

Nézd, ami volt, hogy harcol, amíg
az új elől eltakarodik, – nézz és vigyázz:
gyilkol a harc és gyilkol a béke
és a törvény egyszerűsége,
ha belelátsz, a te jövődből
is eleget megmagyaráz.

 

Pécsváradi
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Tisztelt Pécsváradi és
Környékbeli Lakosok!

Tisztelt Partnereink!
Kedves Olvasóink!

Városi intézményeink, szervezeteink vezetői 
rendszeresen küldik fényképes tudósításaikat 
és beszámolnak a lap megjelenése előtti idő-
szak történéseiről, eseményeiről. Ezt ezúton 
is köszönjük!

Köszönet illeti azokat a vállalkozásokat is, 
akik hirdetnek nálunk, támogatva ezzel a 
Pécsváradi Hírmondót!

A koronavírus járvány csillapodásával a kor-
látozások előbb enyhültek, majd teljesen fel-
oldódtak. Persze ha egy kapu bezárul, ak-
kor általában kinyílik egy másik és az újabb 
problémák továbbra is aggódalommal, 
bizony talansággal töltenek el bennünket. 

Bízom benne, hogy a problémák meg fognak 
oldódni és végre békében, szeretetben és nyu-
galomban élhetünk tovább. 

Január, február és március hónapokban már 
sok szép rendezvénnyel és programmal gaz-
dagodhattunk, amelyekről természetesen a 
mostani lapszámukban is részletesen beszá-
molunk Önöknek.

Tavaly elindított „IparVárad” című rovatunk-
ban a pécsváradi Mártusz családdal, Anti bá-
csival és fiaival beszélgetünk a sikeres és pél-
daértékű családi vállalkozásról. 
Természetesen a 2022-es esztendőben is vá-
rom ötleteiket, javaslataikat a lappal kapcso-

SZERKESZTŐI BEKÖSZÖNTŐ

latban és szükség esetén személyesen is állok 
szíves rendelkezésükre.

Addig is olvassák a Pécsváradi Hírmondót, 
forgassák lapjait és tájékozódjanak az elmúlt 
időszak eseményeiről.

Minden kedves olvasónknak tartalmas tavaszi 
programokat, valamint áldott, boldog, békés, 
hitben, szeretetben, egészségben és minde-
nekelőtt békességben gazdag húsvéti ünnepe-
ket kívánok! 

Tisztelettel: Apaceller Gergely 
a Pécsváradi Hírmondó szerkesztője,

a Pécsváradi Művelődési Központ, 
Könyvtár és Múzeum Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatója

Elérkeztünk az idei év első lapszámához. Büszkék vagyunk arra, 

hogy az előző évben a Pécsváradi Hírmondó formailag és tar-

talomban is megújult, gyarapodott. Természetesen 2022-ben 

is igyekezni fogunk egy hagyományokra épülő, közérdekű, 

ugyanakkor terjedelmes, színvonalas, színes, érdekes és válto-

zatos városi lappal megajándékozni Önöket.

 

Pécsváradi

Fotó: Apaceller Péter
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3Pécsváradi Hírmondó

Sokakat foglalkoztat a gondolat, mit is hozhat 
számunkra ez a tőlünk keletre zajló borzalom. 
Az első jeleit már igen is érezhetjük bőrünkön 
és főleg pénztárcánkon. Többen úgy gondolják 
a háború nem fog bennünket érinteni, kima-
radunk belőle, ezáltal „megússzuk” az egészet. 
Az talán elképzelhető, hogy a konkrét háborús 
események valóban elkerülnek bennünket, de 
abban legyen mindenki biztos, hogy a hatásait 
már érezni fogjuk.
Az energiahordozók árai, az élelmiszerek, 
állati takarmányok bekerülési költségei, az 
Euro árfolyama már most sújtja hazánkat. 
Ez persze lesz még rosszabb is. Kis ember-
ként nem akarok én most kioktatni senkit 
arról, mi is fog következni. Azt viszont látom, 
hogy az eddigi hatások hogy érintik a Magya-
rokat, hogy érintik a Pécsváradiakat. A bol-
ti bevásárlások komoly nyomást helyeznek a 
nehezebb helyzetű családokra. 
Az állami beavatkozások most még árnyalják a 
problémákat, de a háborús felek megállapodá-
sának hiányában nem lehet tudni, meddig ma-
rad így a helyzet. 
Talán pár gondolat testvértelepülésünkről 
Nagyberegről. Polgármester társammal egyez-
tetve, az első napokon kiderült, a helyzet sok-
kal súlyosabb, mint ahogyan azt a híradások-
ból megtudtuk. Az ő hiteles beszámolójából 

tudtam meg, mi folyik Kárpátalján. A menekül-
tek száma óráról-órára növekszik, a magyarok 
közül, aki teheti, átutazik az anyaország terü-
letére. Ők bízva a mihamarabbi megoldásban, 
nem távolodnak messze a határtól. Az üresen 
maradt kárpátaljai ingatlanokba az ukrán kor-
mány menekülteket telepít, ami szintén nagy 
gond a Magyarországra vagy nyugatra mene-
kültek számára.
A pécsváradi lakosság önzetlen segítsége példa-
értékű, több millió forint értékben szállítottunk 
ki a határhoz tartós élelmiszert és egyéb, a pol-
gármester úr által kért dolgokat. Fontosnak tar-
tom, a nagyberegi városi vezetés soha sem kért 
pénzbeli támogatást, ami alátámasztja azt a vé-
leményemet, hogy az ő helyzetfelmérésük és 
tájékoztatásuk őszinte és hiteles, ellentétben 
a sok média ilyen irányú információjával. El-
mondásuk szerin a boltokban nincs mit ven-
ni, az ott található árukat a tehetősebb, nem 
feltétlen magyar polgárok felvásárolták, majd 
többszöröséért árulják a rászorultaknak. Talán 
ezért is gondoltuk úgy a civilekkel együtt, hogy 
az általunk összegyűjtött adományokat a határ-
nál a negyberegi kollégáinknak szeretnénk sze-
mélyesen átadni, elkerülve ezáltal az áru rossz 
helyre kerülését. Elmondhatom, ezt a feladatot 
sikeresen megoldottuk, az adományok jó hely-
re, időben megérkeztek, amit polgármester úr 

is visszaigazolt. Jelenleg a következő szállítmány 
terveit készítjük elő, várva a kinti igényeket.  
Egy apró kis információ a határon történő át-
kelésről: A magyar határőrök a leggyorsabban 
kezelték az átkelést, ám ukrán oldalon a kül-
dött adományt az ottani határőrök „megvámol-
ták”. Nem gondolom, hogy ez normális gondol-
kodást és viselkedést jelent. „No comment!”
Engedjék meg, hogy a gyűjtésben résztvevő ösz-
szes civil szervezetnek, magánszemélynek és 
önkormányzatnak köszönetet mondjak, ön-
zetlen magatartásukért, munkájukért. Kérem 
őket, folytassák ez irányú küldetésüket, hiszen 
messze van még a vége ennek a problémának, 
nem beszélve annak következményeiről. Külön 
köszönet Hosszúhetény község önkormányzatá-
nak a közös munkáért.

Végezetül, kívánom minden magyar állampol-
gárnak, hogy a közelgő ünnepeket és az elkö-
vetkező időket békében és nyugalomban tölt-
sék, az ünnepi asztalnál mondjanak el egy 
imát a háborúban érintettekért, kinti magyar 
testvéreinkért, gondoljunk az ő helyzetükre és 
problémáikra. Emellett kérem azokat, akiknek 
hatása van ennek a helyzetnek a megoldásá-
ra, hogy próbáljanak józan, tiszta fejjel dönté-
seket hozni, elkerülve a további értelmetlen ál-
dozatokat. 

Zádori János
Pécsvárad város polgármestere

GONDOLATOK AZ 
UKRÁN-OROSZ HÁBORÚRÓL

Fotó: Apaceller Péter
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4 Pécsváradi Hírmondó

PÓDIUM BESZÉLGETÉSEK, 
ZENÉS ESTEK, RENDEZVÉNYEK 
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

2022. január 4-én este 7 órától Aranyosi Péter „MESTEREMBEREK” 
című új önálló estjén vehettek részt az érdeklődők. A Művelődési Köz-
pont Színháztermében teltházas előadás keretében a mesterembereket 
tágabb értelmezésbe helyezve beszélt orvosokról, szippantósokról, sza-
kácsokról és rólunk, kik élvezzük, és néha elszenvedjük a "mesterem-
berek" és saját magunk csetlését botlását az életünk munkaterületein.

Aranyosi Péter Karinthy-gyűrűs és Miskolci Múzsa díjas magyar humo-
rista. A Dumaszínház tagja, a Showder Klub egyik állandó fellépője.

A Rádiókabaré munkatársa volt, majd az Esti Showderhez került, a 
műsor indulásakor a Design Center rovat felelőseként dolgozott. Közön-
ségszervezője volt a Mónika shownak is, majd a Godot Dumaszínház-
ban kezdte meg fellépéseit.

MESTEREMBEREK

A PÉCSVÁRADI BIG BAND 
ÚJÉVI KONCERTJE

2022. január 9-én 15 órától ismét egy kel-
lemes hangulatú rendezvénynek adhattunk 
otthont. Tavaly sajnos a járványügyi rendel-
kezések miatt elmaradt a szokásos koncert 
és a pandémia bizony idén is beleszólt a né-
zői létszámba, ettől függetlenül a csapat, 
Wagner József karnagy vezetésével és meg-
lepetés vendégeikkel most is kitettek magu-
kért.
Köszönjük az élményt!
A koncertről a Városi Televízió felvételt készí-
tett, mely a PVTV YouTube csatornáján bár-
mikor megtekinthető.

TARANTULA EXPO AZ 
USZODAFOLYOSÓN

2022. február 3-án a Művelődési Központ 
adott helyszínt az egzotikus állatoknak. Ma-
dárpókféléket, gekkóféléket, kígyókat, csó-
tányokat, hörcsögöket, tengerimalacokat te-
kinthettek meg a kicsik és nagyok, a leg-
bátrabbak pedig kézbe is vehették és meg is 
simogathatták az különleges állatokat.

Fotók: Apaceller Péter
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5Pécsváradi Hírmondó

ÉLETUTAM
„(...) A suliban rengeteget játszottunk, cigiz-
tünk - akkor még trafikban szálanként is le-
hetett cigarettát kapni. Ekkor kezdődött az 
irgalmatlan vonzalmam a zenéhez. A ház-
ban, ahol laktunk, Csordás Árpi barátom bá-
tyjának óriási s nagyon korszerű zenegyűjte-
ménye volt és egy Philips szalagos magnója, 
ami akkor csodaszámba ment. Árpi állandó-
an fölhozta a magnót, és tomboltunk a Sto-
nes-okra, a Troggs-ra, a Beatles-re, a legiz-
galmasabb zenékre a Byrds-re, meg ami a 
Szabad Európa Rádióból áramlott, mi azokat 
folyamatosan felvettük. Ott mi ketten tom-
boltunk, de ezerrel, ment a léggitározás, ug-
ráltunk és meg voltunk zavarodva. (...)” - Ré-
vész Sándor (forrás: www.reveszsandor.hu)

Révész Sándor tizenhat évesen szerzett 
ORI-engedélyt és kezdett az Echo együttessel 
vendégként turnézni. Máig ismert „Kölyök” 
becenevét is akkor kapta. Az 1970-es évek 
elején tagja volt a Hearts, a Mogyorósi Trió és 
a Tűzkerék együtteseknek. 1971-től játszott 
a Generálban, majd 1975-től 1981-ig a Pira-
mis frontembere volt. Többször is elnyerte az 

Év Énekese díjat a közönségszavazatok alap-
ján. A Piramisból 1981-ben vált ki, majd kül-
földön keresett munkát. 1984-ben tért haza, 
egy évvel később Demjén Ferenc és Presser 
Gábor közreműködésével elkészítette első 
szóló albumát. 
1986-ban Karácsony János társaságában or-
szágos turnéra indult. Később visszavonult a 
zenei élettől, majd 1992 márciusában lépett 
fel újra Demjén Ferenc vendégeként a Buda-
pest Sportcsarnokban. Hamarosan bejelen-
tették, hogy a Piramis egy koncert erejéig új-
ra összeáll, ám a közönségigényt látva ebből 
öt telt házas BS-koncert lett. 
1993-ban új szólóalbumot készített, ezen ré-
gi zenésztársai is szerepet kaptak, játszik a 
lemezen Závodi János és Gallai Péter is. Ez a 
lemez újabb szellemiségű, érett művészetét 
mutatja, anyagával egyetlen koncertet adott 
a BS-ben. 
1999-ig szünet következett, majd a Sláger-
fesztiválon a Generállal újra fellépett. 2003-
ban jelent meg Változtam című lemeze, me-
lyen hat új és hat régi dala szerepel. 
2009 májusában országos turnéra indult új 

zenekarával. A fiatal, tehetséges zenésztár-
sakkal (Nagy Gergely, Horváth Ákos, Cseh 
Balázs, Szakáll Béla) nagy sikerű akuszti-
kus koncerteket adott. A turné zárókoncertje 
2010 januárjában a MÜPÁ-ban volt. (Forrás: 
Wikipédia)

"ÉLETUTAM" című önálló beszélgetős estjé-
nek első felében gyerek- és tinédzserkori él-
ményeiről, a családról, az első angol útjáról, 
a zenével való találkozásról, a kezdetekről 
és persze a sikerekről is mesélt az EMeR-
Ton-díjas énekes. A műsor második felében 
a közönség kérdezett és Sándor minden kér-
désre válaszolt. Érdekes, intelligens és lebi-
lincselő előadás volt. Észre sem vettük, hogy 
eltelt 3 óra...
Köszönjük Művész úrnak, hogy megtisztelt 
bennünket és várjuk vissza szeretettel Pécs-
váradra!

Időközben Révész Sándor hivatalos FB olda-
lán közzétett hírből és videóból szomorúan 
értesültünk arról, hogy Sándor súlyos beteg-
séggel kórházba került. Ezúton is kívánunk 
mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést neki!

2022. február 24-
én 18 órától RÉVÉSZ 
SÁNDOR „Életutam” 
című önálló estjén 
vehettünk részt. Szép 
számmal érkeztek 
távolabbról: Paksról, 
Dunaföldvárról, sőt 
még Miskolcról is 
fogadhattunk vendé-
geket.

Fotó: Kótsch Petra
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Pál Ferenc atya, vagy ahogy mindenki is-
meri Feri atya tartott előadást 2022. február 
26-án 16 órától a Művelődési Központ Szín-
háztermében, Pécsváradon. Az „Elégedetten 
az élettel - vágyak, célok, küzdelmek” című 

ELÉGEDETTEN 
AZ ÉLETTEL

A Filharmónia Magyarország soron követke-
ző ifjúsági koncertjét 2022. március 8-án dé-
lelőtt tartotta intézményünk nagytermében. 
A mai zeneórát a DixImage Acoustic Band 
tartotta. A zenekar a dixieland közismert da-
laiból válogatta repertoárját. Egy igazi aktív 
zenés produkcióval lepték meg az ifjúságot, 
melyben meglepő hangszer bemutatót is tar-
tottak. Repertoárjukban a közismert dixiel-
and zene mellett ragtime, swing, klasszikus 
jazz, világslágerek, valamint modern feldol-
gozások szerepelnek.
Köszönjük a színvonalas koncertet!

#ZENEÓRA

előadás meghallgatása után egyetlen dolgot 
mondhatunk: Köszönjük!
Köszönjük a szervező Pécsváradi Plébániá-
nak ez a remek előadás megvalósulhatott 
Pécsváradon.

Fotó: Kótsch Petra

Fotó: Apaceller Péter
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„ÉNEKELSZ EGY RÉGI NÓTÁT!”

Pomázi Zoltán a Bojtorján és az Új Bojtor-
ján frontembere, énekese és dalszerzője, to-
vábbá önálló koncerteket és előadásokat tart 
a zenéről, gyerekeknek is. Latin gitárzenét is 
játszik. Radnóti Miklós-versek megzenésíté-
sével is foglalkozik. A „Két karodban” című 
vers után először Radnóti Miklós szerelmi 
költészetét dolgozta fel, majd a Magyaror-
szághoz kötődő verseit.
1973-tól a Tolcsvay-trió tagja volt. Népzenei 
ihletésű dalaik után nyolc rádiófelvétel, egy 
hangkazetta és két kislemez maradt.
A Bojtorján együttes 1976-ban, egy újlipót-
városi lakásban alakult. Pomázi Zoltán az 
együttes egyik alapítója, énekese és dalszer-
zője. Az együttes 1981-ben megkapta a „Kan-
sas állam díszpolgárai” címet.
Az 1980-as évek végén a Bojtorján utód zene-

2022. március 11-én, pénteken 
18 órától POMÁZI ZOLTÁN 
„Énekelsz egy régi nótát!” című 
beszélgetős, zenés estjén 
vehettek részt az érdeklődők. 

karában játszott, az Albatrossban (1998-tól 
Új Bojtorján), majd Szűcs Antal Gáboral lét-
rehozta a Creol együttes együttest.
Az együttes 1999-ben újjáalakult, és Új Boj-
torján (együttes) néven koncertezik elsősor-
ban Magyarországon, Erdélyben, és Székely-
földön.
Pomázi Zoltán zenekarvezető 2018-ban meg-
kapta a „Művészi Életpálya Elismerést”, egy 
évvel Áder János köztársasági elnöktől ka-
pott „Magyar Érdemrend Lovagkeresztje” ki-
tüntetés után.
2019-ben „Gyermekkorom legszebb nya-
ra” címmel elkészült az első Bojtorján gyer-
meklemez, és „Vigyázz magadra fiam” cím-
mel, Csatári Bence történész által írt könyv 
is megjelent az együttesről.
(Forrás: Wikipédia)

SZENT PÉTER 
ESERNYŐJE

A „Színház Világnapján”, 2022. március 27-
én, vasárnap délután 17 órától „Mikszáth 
Kálmán-Deres Péter: Szent Péter esernyője” 
című két részes vígjátékát láthattuk vendé-
gül a Művelődési Központ Színháztermében 
a Zenthe Ferenc Színház előadásában. A da-
rabot rendezte: Susán Ferenc, „Vastaps díjas 
és T. Pataki Emlékgyűrűs” művész.
A Déryné Program támogatásának köszön-
hetően kedvezményes 200,- Ft-os jegyáron 
nézhette meg a közönség a színvonalas előa-
dást. Köszönjük!

Fotó: Rosenberger Ramona
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VÁROSI PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
AZ ELMÚLT IDŐSZAKBÓL

TOJÁSFA ÁLLÍTÁS ÉS DÍSZÍTÉS 
A SZENTHÁROMSÁG TÉREN

Idén is feldíszítettük 
a város tojásfáját a 
Szentháromság téren. 

Húsvét közeledtével a korábbi évek hagyomá-
nyainak megfelelően az idén is feldíszítettük a 
város tojásfáját a Szentháromság téren. 
Csodaszép, és igazi tavaszi hangulat lett tő-
le. Aki arra jár, bátran akasszon rá még to-
jást, vagy tavaszi virágdíszt, szép nagy, elfér 
rajta bőven. 
Csatlakozzanak hozzánk és várjuk együtt, 
közösen a Húsvétot!

Andrics Aliz
önkormányzati képviselő

A Pécsváradi Városi Televízió első kísérle-
ti adását 1992. január 27-én láthattuk elő-
ször a képernyőkön. Az akkor kiépített ká-
beltelevíziós rendszer adta a lehetőségét an-
nak, hogy elinduljon Pécsváradon a "Falu 
TV". Az önkormányzat vállalta a műsor ké-
szítésével kapcsolatos költségeket és megbí-
zott egy felelős szerkesztőt a műsorok ösz-
szeállításával. Természetesen az azóta eltelt 
időszakban történtek fejlesztések és sze-
mélyi változások, de a PVTV megyénkben 
szinte egyedülálló módon három évtizede 
ad rendszeresen hírt a településen törté-

30 ÉVES A 
PVTV!

nő eseményekről, rendezvényekről és tájé-
koztatja az aktuális tudnivalókról a helyi és 
környékbeli lakosságot. 
Pécsvárad Város Önkormányzata Képviselő 
testületi ülésén 2022. január 10-én délután 
Füri Ferenc főszerkesztő elevenítette fel az 
elmúlt időszak érdekes pillanatait és kö-
szönte meg a fenntartó önkormányzatnak 

a támogatást, a stáb tagjainak pedig egyen-
ként a közös munkát. 
A testület és a stáb tortával ünnepelte a 30 
éves jubileumot.
Szívből gratulálunk és további sikeres tele-
víziós munkát kívánunk a PVTV-nek!

Fotó: Apaceller Péter

Fotó: Kótsch Petra
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FEBRUÁR 25. - A KOMMUNISTA 
DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA

Apaceller Péter alpolgármester megemlé-
kező beszéde:
„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, 
nemcsak a puskacsőben, nemcsak a bör-
tönökben, nemcsak a vallató szobákban, 
nemcsak az éjszakában kiáltó őr szavában, 
ott zsarnokság van nemcsak a füst-sötéten 
lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok 
fal-morse-jében, nemcsak a bíró hűvös ítéle-
tében: bűnös! ott zsarnokság van, nemcsak 
a katonásan pattogtatott – “vigyázz!”-ban, 
“tűz!”-ben, a dobolásban, s abban, ahogy a 
hullát gödörbe húzzák, nemcsak a titkon fé-
lignyílt ajtón ijedten besuttogott hírekben, a 
száj elé hulltan pisszt jelző ujjban, ott zsar-
nokság van nemcsak a rács-szilárdan fölra-
kott arcvonásban s e rácsban már szótlan 
vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő né-
ma könnyek zuhatagában, kimeredt szem-
bogárban, ott zsarnokság van nemcsak a 
talpraálltan harsogott éljenekben, hurrák-
ban, énekekben, hol zsarnokság van, ott 
zsarnokság van (…)”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékezők! 
Illyés Gyula: „Egy mondat a zsarnokságról” 
című verséből idéztem. 
Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba 
lépett határozatával minden év február 25-ét a 
Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emlék-
napjává nyilvánította. 
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtit-
kárát 1947-ben, azaz pontosan 75 évvel ez-
előtt ezen a napon, a kommunistákkal szem-
beni kiállása miatt a szovjet hatóságok letar-
tóztatták és a Szovjetunióba vitték, ahol nyolc 
évet töltött fogságban, először a Gulagon, majd 
1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági 
Minisztérium moszkvai központi börtönében.
A politikus letartóztatása és fogva tartása az 
első lépés volt azon az úton, amelynek során 
a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülő-
ket és így haladt a totális egypárti diktatúra 
kiépítése felé. Az eset ezzel a demokrácia és a 
szabadságjogok semmibe vételének jelképé-
vé vált, amely a kommunizmus közel 50 éves 
uralmát jellemezte. Kovács Béla típuspéldája 
lett a pártállami rezsim áldozataiként számon 
tartott embereknek.

A kommunizmus fekete könyve becslések és 
levéltári kutatások alapján körülbelül 100 
millióra teszi a kommunizmus áldozatainak 
számát az egész világon. Kelet-Közép-Európá-
ban az éhínségben, kényszermunkatáborban 
vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma 
eléri az egymilliót, de a rendszer áldozata az 
is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, 
megbélyegeztek, akit csoport- vagy vallási ho-
vatartozása miatt üldöztek, vagyis mindenki, 
akit a szabad cselekvés és választás lehetősé-
gétől megfosztottak, testileg és lelkileg meg-
nyomorítottak.
Pécsváradon a már korábban felállított má-
lenkij robotra hurcolt német, a kitelepített fel-
vidéki és a zsidó áldozatok emlékköve mellé 
2017-ben, Kovács Béla főtitkár letartóztatása 
után 70 évvel került a kommunista diktatúrák 
áldozatainak emlékére emlékmű itt, az Euró-
pa téren.
Sajnos különösen tragikus a mérleg, amikor 
hazánk 20. századi történetén tekintünk vé-
gig. Két világháború példátlan pusztítása és 
embervesztesége, az 1919-es forradalmi és az 
azt követő ellenforradalmi terror, a trianoni 
ország-csonkítás máig ható következményei-
vel; a holokauszt iparszerű tömeggyilkossága, 
a nyilas rémuralom, majd a néhány évvel ké-
sőbb kiépülő kommunista diktatúra; amely 
első másfél évtizedében Rákosi és Kádár veze-
tése alatt ma már nehezen képzelhető terror-
ral tartotta rettegésben a társadalmat. 
Persze a történelem sötét árnyaira, a keserű 
múltra nem szívesen emlékezünk, ugyanak-
kor mégsem szabad hagynunk feledésbe me-
rülni múltunknak ezeket a tragikus fejezeteit, 
különösen most, a tegnapi híradásokból ér-
tesült megrázó és bizony elszomorító esemé-
nyek kapcsán.

A múlt akarva-akaratlanul is velünk és ben-
nünk él; gesztusainkban, gondolkodásunk-
ban, erkölcseinkben és szokásainkban. 
Mindaz, ami elődeink, szüleink és nagyszü-
leink nemzedékével történt, valamiként része 
nemcsak a mi, de gyermekeink és unokáink 
életének is. A felnövekvő nemzedék önisme-
retét, társadalmi tisztánlátását pedig az ilyen 
alkalmak, ezek a megemlékezések segítik és 
biztosítják.
Ennek megfelelően 5 éve helyezünk el koszo-
rút és emlékezünk lehajtott fővel az elmúlt év-
század, így a kommunista diktatúrák áldoza-
taira is itt, az Európa téren.
„(…) mert ahol zsarnokság van, minden hi-
ában, a dal is, az ilyen hű akármilyen mű, 
mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki 
voltál, porod is neki szolgál.”

A koszorúzás előtt Friesz Péter történelemta-
nár, az általános iskola igazgatóhelyettese osz-
totta meg gondolatait tanítványaival és a meg-
emlékező közönséggel.
Az emlékkőnél koszorút helyezett el Pécsvá-
rad Város Önkormányzata, a Baranya Megyei 
Önkormányzat Pécsváradi Járási Hivatala, a 
Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat, a Pécsváradi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat, a Baranya Megyei Szakképzési Cent-
rum II. Béla Technikuma és Kollégiuma, a 
Pécsváradi Várbaráti Kör, a Pécsváradi Zengő-
vidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete, va-
lamint a Pécsváradi Felvidékiek Klubja.
Közreműködött a Pécsváradi Rézfúvós Kama-
raegyüttes. Felkészítő tanár, karnagy: Wagner 
József.

A megemlékezésről a Pécsváradi Városi Televí-
zió felvételt készített.

Fotók: Kótsch Petra
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"EGYÜTT KÁRPÁTALJÁÉRT" 
- JÓTÉKONYSÁGI EST

Pécsvárad Város Önkormányzata és Hosszú-
hetény Község Önkormányzata összefogásá-
val a Pécsváradi Művelődési Központ Nagy-
termében tartottunk jótékonysági estet már-
cius 4-én 18 órától, amelyen az összegyűlt 
adományokat kárpátaljai testvértelepülé-
sünkre, Nagyberegre juttattuk el. A települé-
sen jelenleg fegyveres harcok nincsenek, és 
nagyon bízunk benne, hogy nem is lesznek. 
Ellenben a háborús térségből menekülteket 
fogadnak be és látnak el, valamint a térség-
ben a boltok kínálata jelenleg erősen korlá-
tozott.

A műsorban pécsváradi és hosszúhetényi 
művészeti csoportok, együttesek és szólis-
ták műsorát láthattuk. Közreműködött: Fitcube 
Family Fitness (Pécsvárad), Folk Brass Band 
(Hosszúhetény), Pécsváradi Nyugdíjas Egye-
sület Hagyományőrző Néptánccsoportja,  
Peck Mária – klarinét (Pécsvárad), Schiszler 
Bálint – harmonika (Pécsvárad), Molnár Ve-
ronika – népdal (Hosszúhetény), Arató Ger-
gely és Rosenberger Ramóna – ének és gitár 
(Pécsvárad), Pécsváradi Nyugdíjas Egyesület 
Férfikórusa (karvezető: Balogh István), Pécs-
váradi Nyugdíjas Egyesület Szenior Örömtán-

Köszönjük a szerve-
zőknek, fellépőknek, 
és minden kedves 
vendégünknek, hogy 
eljött, és támogatta 
Nagybereg, illetve a 
háborús menekültek 
megsegítését!

cosai (vezető: Nagy Marika), Apaceller-Czigola
Orsolya és Apaceller Péter – ének, zongora 
(Pécsvárad), valamint a Pécsváradi Városi 
Fúvószenekar (karnagy: Wagner József). 
    

"PH érték: Pécsvárad és Hosszúhetény 
értéket teremt és közvetít."

Pécsvárad Város és Hosszúhetény Község 
Önkormányzata az alábbi bankszámlaszá-
mon továbbra is várja a felajánlásokat:

50438132-14446285

Fővédnökök: Zádori János, Pécsvárad polgármestere és 
Dr. Csörnyei László, Hosszúhetény polgármestere

Fotó: Kótsch Petra
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Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc hőseire 
emlékeztünk  
2022. március 15-én dél előtt 
10 órától, a Kossuth téren.

Az alábbiakban dr. Hutvágner Rozália 
önkormányzati képviselő teljes 
ünnepi beszédét olvashatják:

„Tisztelettel köszöntöm itt, a Kossuth téren 
és otthonukban a városi televízió előtt ün-
neplő társaimat.
Március 15-i nemzeti ünnepünk, mint leg-
több ünnepünk a szabadságunkról, hazánk 
szabadsága kivívásának szándékáról és an-
nak múltbéli történéseiről szól. Emlékezés 
az ünnep azokra, akik  józan mérlegelés-
sel csendben  vitték a mindennapok terhe-
it, őrizték a meglévőt, lavíroztak a láthatatlan 
ellenség akaratában, tették a maguk dolgát 
jó szándékkal a hazáért. Emlékezés azokra, 
akik életüket adták érte. Lélekben azonosu-
lunk hőseinkkel, utódaink számára példa-
képül állítjuk őket. Ez a tavaszi ünnepünk 
különösen kedves nekünk, mert az emléke-
zés nagyszerűségét emeli a természet meg-
újulása is.
Mit üzen nekünk ma 2022-ben a szabadság? 
Mit is jelent ma szabadnak lenni? Ahogy vé-
gig nézünk a világ és benne hazánk törté-
nelmi viharain, minden korban törekvést 
fejezett ki arra, hogy sorsunkat a kezünk-
be vegyük  azoktól, akik az akaratukat ránk 
erőltették a hatalom eszközeivel. Különösen 
időszerű ez napjainkban, amikor a történe-
lem változásában ismét egy sorsfordító hur-

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 
– MÁRCIUS 15.

rikán készülődéseit látjuk, felgyorsult folya-
matokat  egy háború szomszédságában, ami 
megváltoztatni készül mindazt, amit eddig 
békének gondoltunk. A történelem személy-
telen dolog, nincsenek benne arcok, hozzá-
tartozók, könnyű ocsmány, embertelen dol-
gokat elkövetni. Mindezt az eddig jól bevált 
oszd meg és uralkodj eszközével, ahol nem-
zet nemzet ellen, ország ország ellen támad, 
ember embernek lesz farkasa.
Most az uralmat a világ felett az a láthatat-
lan globalista réteg gyakorolja, a láthatatlan 
kártyakeverők, akik rafinált módszerekkel, a 
pénz által meghatározott értékrend eszközé-
vel ránk kényszerítik akaratukat, beszűkítve 
a  lehetőséget arra, hogy szabadon dönthes-
sünk sorsunkról.

De mit is jelent szabadon dönteni?
Helyes információk alapján mérlegelve meg-
határozni sorsunk irányát.
A történelem folyamán talán soha nem volt 
akkora vágy erre, mint napjainkban, ami-
kor a világháló hatalmas mértékű informá-
cióáramlást tett lehetővé megágyazva annak, 
hogy tulajdonosai által gyakorolja befolyását 
ránk, terelve bennünket akaratának megfe-
lelően. Ugyanakkor elemi erővel támad ben-
nünk az ösztön arra, hogy kihámozzuk eb-
ből az igazságot és megvalósítsuk szabadsá-
gunkat. A rombolással szemben áll az isteni 
igazság, amit a szívünk legmélyére helyezett 
a Teremtő Isten, és megmutatkozik ez akkor, 
ha a lelkünk magjára figyelünk. Soha nem 
volt nagyobb szükség arra, hogy figyeljünk a 

Fotók: Kótsch Petra
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szívünkre, előhozva belőle a szeretet igényét 
önmagunk és mások irányába. Nagyon-nagy 
igényünk van most arra, hogy szeretettel 
szolgáljuk önmagunkat, embertársainkat, 
az együttérzés, a szolidaritás, az emberség, 
a segítés eszközeivel. Minden lény a szeretet-
re vágyik és mindenkiben ott van az arra va-
ló képesség. Pál apostolt idézve: "a szeretet 
nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság 
győzelmében leli. MERT MIND KÖZÖTT LEG-
NAGYOBB A SZERETET". Minden magasztos 
értékünkre szükség van, hogy fentartsuk ön-
magunkat ebben az örök értékeket felégetni 
akaró folyamatban összehangolva a szívünk 
jelzéseit a rációval. Ha mélyen elgondolko-
zunk ezen, nekünk embereknek nincs más 
választásunk, ha meg akarunk maradni em-
bernek itt a Földön.
A háború elsősorban tehát a szívünkben zaj-
lik, a két erő feszültségében kell döntenünk 
mit választunk, hova állunk. Ez a döntés 
hosszú időre megszabja sorsunkat.
Forrong a világ, forrong az emberi közösség-
be ágyazva hazánk is, keresve a hősöket, a 
példaképeket, keresve a válaszokat, hogyan 
tarthatja meg, találhatja meg szabadságát. 
Mit tegyen, hogy ne veszítse el, megerősítse 
önazonosságát? Hogyan védje meg a család 
egységét, annak értékeit?  Hogyan szeressük, 
hogyan szerethetjük a hazát, amely  a csalá-
dot, az otthont, a lakóhelyet, az országunkat, 
a nyelvünket, a múltunkat, a családi gyöke-
reinket, az őseinket, a magyar nótát, a költő-
inket, íróinkat, a hőseinket, a történelmün-
ket jelenti.
El tudjuk-e kerülni, hogy a pénzvilág játék-
szerei legyünk?
Most, egy választás előtti időszak alapve-
tő kérdése számomra az, hogy milyen veze-
tő réteg képes a hazánkat, a  nemzetünket  
egységben tartani, az egységbe törekvés ér-
zését felkelteni, összefogni?
Felelősségünk van önmagunkkal, csalá-
dunkkal, magyarságunkkal kapcsolatban. 
Felnőtt módon kell döntenünk vállalva dön-
tésünk következményeit. Olyan vezető réte-
get választani, amely a társadalom intézmé-
nyi működését is ennek a felelősségnek ren-
deli alá a  politika minden eszközével. Vajon 
most itt tartunk? A válasz a felelősséget válla-
ló képességünk mértékében van.
Ennek a felelősségnek vállalása foglalkoztat-
ja és hatja át szívemet 2022 március idusán, 
emlékezve a szabadság korszakaira, amikor 
feltehetően az események ugyanezen kérdé-
seket tették fel őseinknek, s amelyben vá-
laszként, fohászként megszületett Himnu-
szunk.
Isten áldd meg a magyart!”

Képviselőasszony ünnepi gondolatai után 
a Kossuth szobornál koszorút helyezett el: 
Pécsvárad Város Önkormányzata, Baranya 
Megyei Kormányhivatal Pécsváradi Járási Hi-
vatala, Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat, 
Pécsváradi Cigány Nemzetiségi Önkormány-
zat, Kodolányi János Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola és AMI, Baranya Megyei Szak-
képzési Centrum 2. Béla Középiskolája, Pécs-
váradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda 
és Pécsváradi Szitakötő Bölcsőde, Pécsvára-
di EGYMI, Pécsváradi Várbaráti Kör, Pécsvá-
radért Alapítvány, Zengővidéki Határon Túli 
Magyarok Egyesülete, Pécsváradi Nyugdíja-
sok Körzeti Egyesülete, Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség Pécsváradi Csoportja.

Az ünnepi megemlékezésen közreműködött 
a Pécsváradi Városi Tűzoltó Zenekar, vezé-
nyelt Wagner József karnagy.

Az ünnepségről a Pécsváradi Városi Televízió 
felvételt készített, mely bármikor megtekint-
hető a PVTV YouTube csatornáján.

Köszönjük mindenki-
nek, aki jelenlétével 
megtisztelte ünnep-
ségünket!
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A varázslatos fantázia országában. 
Miért fontosak a gyerekkönyvek?
Nem tudjuk elég hamar elkezdeni a mesék-
kel, könyvekkel való barátkozást! Már a szü-
letése előtt is mesélhetünk a babának. Az 
élet első szakaszában elsősorban a szülők-
re vár az a kedves feladat, hogy bevezesse a 
piciiket csecsemőkortól, a kisiskolás korig a 
könyvek bámulatos világába. Ebben nagyse-
gítséget tud nyújtani könyvtárunk.
1967 óta, minden évben április 2. - Hans 
Krisztián Andersen dán meseíró születés-
napja - jeles ünnep az olvasni szerető gyere-
kek számára. Ekkor tartják szerte a világon a 
Gyermekkönyvek Nemzetközi napját. 
Digitalizált világunkban egyre jelentősebbé 
válik ez a nap, hiszen a Tv, a tablet, az okos 
telefon kitölti már a kicsik mindennapjait is, 

KÖNYVAJÁNLÓ GYEREKEKNEK 
ÉS SZÜLŐKNEK A VÁROSI 
KÖNYVTÁRBÓL

 Ajánlatunk kicsiknek

Füzesi Zsuzsa:  
Mondókáskönyv

Kisgyermekek számára az irodalomhoz, a 
költészethez vezető út egyik legelső állomá-
sa a mondóka. Szívesen tanulják otthon, az 
óvodában, így gyarapszik szókincsük, fejlő-
dik ritmusérzékük. A magyar mondókakincs 
szinte kimeríthetetlen. Szeretettel nyújtjuk át 
a szép mondókákat és reméljük, hogy a gye-
rekek egyre több kedves, tréfás, zengő-bongó 
versikével lesznek gazdagabbak.

és a mi felelősségünk, hogy megismertessük 
velük az olvasás szépségeit, és a könyvekben 
rejlő gyönyörű kincseket.
Életünk folyamán, különböző élethelyzete-
inkben, jó barátaink a könyvek. Ha kis kor-
ban találkozik a gyermek a könyvvel, olva-
sással, az megalapozza egész további életét, 
pozitívan fejleszti egész szocializációját.

A picik első könyveikre ugyan még játékként 
tekintenek, de fontos, hogy a kezük ügyé-
ben legyenek. Számukra nagyon fontosak a 
mondókák, ritmusok. Egy mondókával min-
den érzékszervét le tudjuk kötni, meg tudjuk 
nyugtatni gyermekünket

Felnőtteknek

Petrőczi Éva: 
Katicamesék

Két kedves mesét tartamaz a könyv: a "Kati-
ca Kata pettye" című verses mese, egy pettyét 
vesztett kis katicáról szól, akire az elveszett 
és megtalált kis fekete pontocskát vissza kell 
ragasztani. " A bicikliző katica" pedig egy 
fiú-katica, a gömbölyűsége miatt sokat bán-
kódó, de találékony Gergő története elevene-
dik meg a bájos rajzokon keresztül Petrőczi 
Éva meseíró katica-rajongó tollából.

Cheryl Strayed: 
Vadon

Bámulatos őszinteséggel tárja fel olvasói szá-
mára Cheryl Strayed írónő azt, hogyan om-
lott össze, és hogyan építette újjá életét hu-
szonéves korában. Sallangmentes élmény-
beszámolója csaknem 2000 kilométeres 
gyalogtúrájáról azt mutatja be, hogyan kap-
csolódik a halál feldolgozása az élni akarás 
elemi ösztönével. Kemény hegyi túraútvona-
lat választotta magának Cheryl Strayed, talán 
egyfajta utolsó lehetőségként, hogy feldol-
gozza édesanyja négy évvel korábbi halálát, 
túllépjen félresiklott házasságán, és kigyó-
gyuljon heroinfüggőségéből. Az írónő ekkor 
26 éves volt, és annyira egyedül, hogy hoz-
zá képest a kisujjam a társaság középpontja. 
A gyökereitől és az életcéljaitól megfosztott 
lány több év tengődés után jutott arra az el-
határozásra, hogy mindent hátrahagyva ne-
kivág a vadonnak. Egyetlen reménye volt ez 
az út, ha végig megy rajta, esetleg újra képes 
lesz teljes életet élni.

Szeretettel várjuk kedves régi, 
és leendő olvasóinkat a könyvtárban.

Arnold Istvánné
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MÁRCIUS 3-ÁN LEHETETT 
UTOLJÁRA OLTÁST FELVENNI 
A PÉCSVÁRADI OLTÓPONTON

A magas pécsváradi járási átoltottság, az alacsony létszámú jelentkezés és a háziorvosok által 
folytatott oltások miatt jelenleg értelmetlen a Pécsváradi Oltópont további működtetése. 
Az elkövetkezendő időben Pécsváradon csak a háziorvosok fognak oltani.
Amennyiben a továbbiakban új variáns, illetve új oltóanyagok megjelenése miatt nagyszámú 
oltási igény jelentkezne, akkor önkéntes oltópontunkat újra működtetni fogjuk.

Pécsvárad Város Önkormányzata 2022. már-
cius 3-án 18 órától lakossági fórumot tartott 
a művelődési központ nagytermében.
Az utolsó lakossági fórum óta eltelt időszak 
áttekintése után Zádori János polgármester 
fényképes beszámolóban összegezte az eddi-
gi fejlesztéseket és beruházásokat, majd be-
mutatta Pécsvárad város elkövetkező felada-
tait és terveit.
Ezt követően a helyszínen, illetve korábban 
telefonon vagy emailben megfogalmazott la-
kossági kérdéseket válaszoltak meg az érin-
tett képviselők és a polgármester. 
A rendezvény díszvendégeként Dr. Hargitai 
János országgyűlési képviselő is összegezte 
az elmúlt időszak eredményeit.

LAKOSSÁGI FÓRUM

(forrás: www.pecsvarad.hu)
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Az Erasmus+ keretein belül március 7-13. 
között Liptódon töltöttük a hetet. A program-
ra 6 országból érkeztek (Horvátország, Cseh-
ország, Olaszország, Litvánia, Portugália, 
Magyarország). A téma az internet megisme-
rése és helyes használata volt. 
Az első nap egymás megismeréséről szólt. 
Szerencsére nagyon aktív és nyílt személye-
ket ismerhettünk meg. A hajnalig tartó be-
szélgetések és az emberek közvetlenségé-
nek köszönhetően szoros barátságok alakul-
tak ki.
Egy helyi konyha szakácsai főztek nekünk 
napi háromszor, ahol csak kiváló magyar 
ételeket szolgáltak fel. A külföldiek nagyon 
szerették ezeket az ételeket, bár eléggé meg-
lepte őket a rengeteg paprika használata.
Két kiránduláson vettünk részt. Az egyik egy 
erdei túra volt Liptód környékén, ahol gyö-
nyörű tájakat láttunk. Egy másik nap pedig 
Pécsre utazott a társaság, ahol szabad prog-
ram volt. Volt, aki a várost szerette volna 
megismerni és körbejárni, mások bevásárló-
túrára mentek.
A héten sok mindent tanultunk, például azt, 
hogy az álhírek hogyan ismerhetők fel és ho-
gyan szűrhetők ki az életünkből. Megtudtuk, 
hogy mik az internet előnyei és hátrányai. És 
nem utolsó sorban az angol tudásunk is so-
kat fejlődött.

2.0 ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ

A vasárnapi búcsúzkodás nagyon nehéz volt, mert szoros kapcsolatok alakultak 
ki. Reméljük, hogy a résztvevőkkel többször is találkozhatunk még. Biztosan ki-
jelentjük, hogy nem ez volt az utolsó Erasmus+ projektünk.

iC
it

iz
e

n

Gál Dorina és Tóka Gréta fényképes összefoglalója
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A PÉCSVÁRADI SZIVÁRVÁNY 
NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÍREI

2022. január 15-ig kellett jelezni az Oktatá-
si Hivatal felé, hogy kik azok a gyermekek, 
akik további 1 év óvodai jogviszonyra tarta-
nak igényt. Az igények időben be lettek ad-
va. Az iskolába készülő óvodásokkal tovább-
ra is foglalkoznak a fejlesztő pedagógusok és 
megadott időpontokban az iskolában Kopog-
tató foglalkozásokon is részt vehetnek. 

Weintrautné Benács Zsuzsa óvodavezető 
fényképes beszámolója

Egy héttel a farsangi mulatságok után a Lég-
hajó Bábszínház látogatott el a Vár utcai óvo-
dánkba vidám műsorukkal, melyet a gyere-
kek örömmel néztek meg.

Február utolsó hetében (02.28-tól 03.04-
ig) a hagyományosan megrendezett Német 
Nemzetiségi projekt hetünket tartottuk. A 
projekt nyitónapján a közelmúltban létesült 
német nemzetiségi tanösvény egyes állomá-
sait jártuk be a gyerekekkel, illetve látoga-
tást tettünk a Pécsváradi Emlékházba, ahol 
Kárpátiné Kovács Zita vezetésével bepillan-
tást nyerhettünk a régi sváb emberek min-
dennapjaiba. Megnéztük, milyen volt régen 
a sváb szoba, a konyha, annak berendezési 
tárgyai, régi használati eszközei.  
Az idei évben a régi, magyarországi német-
séghez köthető, mesterségek közül a fazekas 
mesterség megismertetésével szerettük volna 
múltunkat közelebb hozni gyermekeinkhez. 
Agyagból marok edényeket készítettünk és 
mintáztunk, ahogy régen a fazekas mestere-
ink tették. Az agyagért köszönetet szeretnénk 
mondani a pécsi KERAKER cégnek, Kozma 
Tamás óvodásunk nagyszüleinek.
Néhány kedves nagymama segítségével a ré-
tesnyújtás fortélyaival is megismerkedhet-
tünk. Miután a rétes kisült, kóstolót kaptak 
a gyerekek. 
A hét során német népviseletbe is öltöztünk 
és sváb táncházat szerveztünk. 
A Vár utcai óvodában Friedrich József, a 
Gesztenyés úti óvodában Bede Csaba harmo-
nikáján húzta a talpalávalót. Mindkettőjük-
nek köszönjük szépen!
A záró napon játékos akadályversenyt szer-
veztünk, ahol csapatonként három állomá-
son, különböző - a hét témájához kapcsoló-
dó - ügyességi, logikai játékokkal mélyíthet-
ték el a gyermekek ismereteiket.
A hét minden napján igyekeztünk a német 
nemzetiségi hagyományokat, szokásokat fe-
leleveníteni, megismertetni, bemutatni a 
gyerekekne k. Bízunk benne, hogy élmé-
nyekkel gazdagon tértek haza.

Januártól a farsangi időszak is kezdetét vette. 
Csoportonként meg lettek tartva a farsangi 
mulatságok, melyek egytől egyik jó hangu-
latban teltek el 2022. február 18-án, pénte-
ken. Csupa játékos, táncos versenyfeladatok, 
jelmezbemutatók, tombolák víg kacagások. 
A nap végére mindenki széttáncolta a cipel-
lőjét és a hajtű is kihullott. 

Március 4-én pénteket a leendő első osztá-
lyos tanító nénik is ellátogattak mindkét óvo-
dába, hogy személyesen is találkozzanak a 
gyerekekkel. Játékos foglalkozás keretein be-
lül ismerkedtek egymással, melyen a gyere-
kek nagyon jól érezték magukat.
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PÉCSVÁRADI NAPKÖZI-
OTTHONOS ÓVODÁK 
ALAPÍTVÁNY HÍREI
Albert Anikó kuratóriumi elnök tájékoztatása

Idén is sok szeretettel várjuk az Adó 1%-nak felajánlásait, melyet az óvodásokra tudunk for-
dítani. Különböző fejlesztő játékeszközöket, nemzetiségi programokat, bábelőadásokat és ki-
rándulásokat tudunk szervezni csoportonként az összegyűlt összegből.

Alapítványunk adószáma:   18314456-1-02
Alapítványunk bankszámlaszáma:  50300044-15200031
Számlavezető fiók neve:    Dél Takarék, Pécsvárad

Köszönjük az eddigi támogatásokat és kérjük, ha tehetik, ezentúl is támogassák 
óvodánk Alapítványát adójuk 1 %-val.

Örömmel értesültünk arról, hogy a Pécsváradi Napköziotthonos Óvodák Alapítványa a Minisz-
terelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős Államtitkársága által meghirdetett 
„Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi 
költségvetési támogatása” című pályázati kiírásra, NBER-KP-1-2022/1-000145 azonosí-
tószámon 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint támogatást nyert. Ezt az összeget a Vár utcai 
óvoda udvarának fejlesztésére fogjuk fordítani. 

Pécsváradi Napköziotthonos Óvodák Alapítványa által beadott pályázataink is pozitív elbírálást 
kaptak. További nyertes pályázataink:
A Nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi költségvetési támogatása című felhívásra beadott, 
NCIV-KP-1-2022/1-000232 azonosítószámú, Pécsváradi Napköziotthonos Óvodák Alapítvány 
2022. évi nemzetiségi tevékenységei című támogatási igényéhez 800 000 Ft, azaz 
nyolcszázezer forint támogatást nyert. 

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős Államtitkársága által meg-
hirdetett „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi költségvetési támoga-
tása” (NKUL-KP-1-2022) című pályázati kiírásra, NKUL-KP-1-2022/2-000793 azo-
nosítószámon, 2022. évi rendezvénysorozat a német nemzetiségi hagyományok je-
gyében a Pécsváradi Napköziotthonos Óvodák Alapítvány szervezésében címmel 
benyújtott pályázata 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint vissza nem térítendő támoga-
tásban részesült.

2022. március 07-től a járványügyi korlá tozások feloldása értelmében ismét bekí sér-
hetik a Szülők a gyerekeiket az óvodá ba az öltözőkig. Megkérjük azonban a szü lőket, 
hogy a következő szabályokat tartsák be:
- gyermekenként egy kísérő mehet be az épületbe
- a lehető legrövidebb ideig tartózkodjon a kísérő az óvodában.

2022. április 21-22. – az óvodai beiratkozás időpontja a 2022/2023-as tanévre a 
Vár utcai óvodában.
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A KODOLÁNYI JÁNOS NÉMET 
NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS AMI HÍREI
Bertók-Csenterics Andrea és Bősz Patrícia 
fényképes beszámolója

2021 decemberében leginkább az ünnepek-
re készülődtünk, illetve a téli szünetre, hi-
szen eddigre már diák és pedagógus egya-
ránt kellőképpen elfáradt. 
Szép hagyományunk, hogy az adventi idő-
szakban minden pénteken reggel egy –
egy évfolyam közösen készül egy kis ünne-
pi hangulattal, legyen ez közös ének, versek, 

muzsika, vagy akár játékos feladatok az ün-
nep jegyében. Természetesen december 6-án 
a Mikulás is ellátogatott a gyerekekhez, akik 
versekkel, dalokkal, rajzokkal köszöntötték. 
Mindenki kapott egy kis meglepetést a Mi-
kulástól. Köszönjük a szülők támogatását! 
Január hónapban az 1.b osztály osztályfőnö-
ki feladatait Bárácz Zsuzsanna, a 7.a osztály-
főnöki feladatait Friesz Péter vette át. Ezúton 
is köszönjük az egész tantestület segítségét, 
melyet a hiányzó pedagógusok munkájának 
pótlásában nyújtottak és egyúttal köszönjük 
a szülők megértését, támogatását is! 
Az elmúlt időszakban folyatódtak az állatker-
ti programok, újabb osztályok vehettek rész 
a pécsi állatkert foglalkozásain. Különböző 
témákat járnak körül minden alkalommal, 
játékos feladatokkal és természetesen lehe-
tőség nyílik az állatkert lakóit is közelebbről 
megismerni.   
Folytatódnak a Lázár Ervin Program előadásai 
is: itt évfolyamként látogathatnak a gyerekek 
színházi, zenei, cirkuszi programokat. Minden 
alkalom egy hatalmas élmény! 
Január 21-én zártuk az első félévet, és 28-án osz-
tottuk ki a bizonyítványokat. Az első és második 
osztályosok szöveges értékelést kaptak. 
Január 22-én megemlékeztünk a Magyar Kul-
túra Napjáról. Ez a nap a nyolcadikosok számá-

ra is emlékezetes marad: ekkor írták ugyan-
is a központi felvételit. Azóta az eredmények is 
megérkeztek, gratulálunk mindenkinek! 
Február 4-én a felsősök, 11-én pedig az al-
sósok tartottak farsangot, a járványhelyzetre 
való tekintettel osztályszinten. Így sem ma-
radt el a tombola, az értékes nyeremények, 
a sok-sok játék, a jó hangulat és persze a fi-
nomságok sem hiányoztak. Ezúton is kö-
szönjük a támogatók, a szülők segítségét! 
Február 14-én Valentin –napot tartottunk a 
felső tagozaton a Diákönkormányzat segítsé-
gével. Sokan jöttek piros színű ruhában is-
kolába. A folyóson elhelyezett papírszíveken 
lehetett anonim módon kedves, szép üzene-
teket küldeni egymásnak. A harmadik szü-
netben a DÖK- tagjai kézbesítették a címzet-
teknek a szívecskéket. Nagy volt a forgalom, 
rengeteg kedves üzenet talált célba. Köszön-
jük a DÖK segítségét!
Február 14. a Nemzetközi könyvajándékozás 
napja is. A Sulikönyvtár nagy örömmel fo-
gadja ilyenkor (is) az ajándékba szánt köny-
veket.  Idén 45 db könyvet kapott az iskolai 
könyvtár, melyekért csokikkal, könyvjelzők-
kel mondtunk köszönetet. Természetesen 
szokás szerint minden könyvbe bekerült az 
adományozó neve. Nagy köszönet illeti az 
ajándékozókat! 
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Február 25. a kommunista diktatúrák áldo-
zatainak emléknapja. Az emlékköveknél tar-
tott városi megemlékezésen iskolánk nyol-
cadikos tanulói is részt vettek. A koszorúzás 
előtt Friesz Péter történelemtanár, igazga-
tó-helyettesünk osztotta meg gondolatait ta-
nítványaival és a megemlékező közönséggel.
Március elsején, a nagyböjt előtt Pancake 
Day-t (palacsinta napot) tartott a 4. b osztály 
Eszti néni és Mónika néni szervezésében: 
a hagyományoknak megfelelően volt pala-
csintadobó, palacsintatekerő verseny és sok 
más játékos feladat. Természetesen palacsin-
tát, illetve gofrit is sütött az osztály különfé-
le ízekben és fantasztikus tálalásban. Mind-
egyik kis séf készített magának a munkála-
tokhoz illő szakács sapkát is. 

Március 4-én a két leendő elsős tanító néni, 
Breitenbach Andrea és Szabó Tamásné Gas-
teiger Eszter ellátogatott mindkét óvodába, 
ahol játékos foglalkozást tartottak, és ismer-
kedtek a gyerekekkel.
Március 7-én zajlott a Zrínyi Ilona Matemati-
ka verseny megyei fordulója, mely a járvány-
helyzet miatt iskolai szinten került megren-
dezésre. Mind az alsó, mind pedig a felső 
tagozatos gyerekek jelentkeztek a megmé-
rettetésre, az eredményekről később számo-
lunk be. 
Március elején a Pénz-témahéttel kapcsolat-
ban különböző foglalkozásokat, projekteket 
szerveztünk az osztályokban. 
Március 11-én megemlékeztünk iskolánk né-
vadójáról, Kodolányi Jánosról, illetve a 1848-

49- es forradalomról és szabadságharcról. 
Március 23- án szeretettel várjuk a nagycso-
portos ovisokat és szüleiket a Kopogtató-so-
rozat újabb programjára, a tavaszi mesekuc-
kóba. ( Ez a január 12-re tervezett, a korona-
vírus miatti iskolai-óvodai karanténok miatt 
elhalasztott foglalkozás.)  Míg a gyerekek ját-
szanak, ismerkednek egymással és a tanító 
nénikkel, addig a szülők hasznos informá-
ciókat tudhatnak meg iskolánkról, beiratko-
zásról, zenetanulási lehetőségekről. 
Bízunk benne, hogy áprilisban elutazhatnak 
a nyolcadikosok Erdélybe, a Határtalanul –
program keretében. 
Ugyanígy tervezünk még sok programot, pl. 
irodalmi vetélkedőt, Terror- háza látogatást 
Budapesten, osztálykirándulásokat. 

A leendő elsősök beiratkozása április 21-22-
én lesz.
Májusban országos kompetenciaírás vár a 
hatodik és a nyolcadik évfolyamra, idén elő-
ször online zajlik majd. 
Június 15. az utolsó tanítási nap. Ballagási 
ünnepélyünkre június 18-án, szombaton ke-
rül majd sor. 
Honlapunkon, Facebook- oldalunkon napra-
kész, friss információkkal várjuk az érdek-
lődőket!

2022_PVH_tavasz.indd   19 2022. 03. 29.   10:03



20 Pécsváradi Hírmondó

ZENEISKOLA
HÍREI

trombita szakos növendékünk idén ismét 
részt vesz a VIRTUÓZOK 2022. évi válogató-
ján. A zenei tehetségkutató verseny jó lehető-
ség számára, hogy bemutatkozhasson a szél-
eskörű közönség előtt! Botond már 2021-
ben is megcsillantotta tehetségét a rangos 
zenei sorozatban, és ezúttal is nagyszerű él-
ményekkel gazdagodott a televíziós felvétel 
során. Szívből gratulálunk Botondnak a si-
keres szerepléshez és tanárának Wagner Jó-
zsefnek az eredményes a felkészítő munká-
jához. Köszönjük Timkó János tanár úrnak 
a nagyszerű zenei közreműködést, zongora-
kíséretet. A Zeneiskola közössége nagy izga-
lommal várja a televíziós adást, amelyben 
Bayer Botondot ismét láthatjuk és hallgat-
hatjuk szép trombitajátékát.

kürt szakos növendékünk részt vett a XIV. 
Országos Kürtverseny országos döntőjében 
2022. március 4 – 6. között, Kisújszálláson.
A versenyen az I. korcsoportban különdíjban 
részesült.
Marci sikeres versenyprodukcióját Boris Sán-
dorné, zongorakísérete mellett érte el, felké-
szítő tanára: Vida Lóránt

Óvári Márton József

Bayer Botond

Ebben a tanévben online keretek között ke-
rült megrendezésre a "DobSzerda" Dunán-
túli Regionális Ütőhangszeres találkozó, ahol 
szóló kategóriában Gáspár Péter Bronz ok-
levél minősítésben-, duó kategóriában Ber-
náth Péter László és Kánya Zsombor Bronz 
oklevél minősítésben részesült. Felkészítő ta-
náruk Madarász Iván.
2022. március 4-jén 5. alkalommal került 
megrendezésre a Mohácson a Gász Mihály 
Harmonikaverseny.
A versenyen Bayer Bence és Emmert Kornél 
növendékek vettek részt. Mindkét növendé-
künk Bronz oklevél minősítésben részesült. 
Felkészítő tanáruk Umstädter Ervin. 

A járványhelyzetre vonatkozó jogszabályok válto-
zásai lehetővé teszik, hogy nyilvánosan, szülői je-
lenlét mellett tarthassuk rendezvényeinket, nö-
vendékhangversenyeinket.

Szeretettel várjuk a Zeneiskolába azokat a gyer-
mekeket, akik a 2022/2023-as tanévben szeretné-
nek elkezdeni zenét tanulni!

Hangszerbemutató és hangszerválasztó progra-
munkat idén is megtartottuk 2022. március 24-én.

A Pécsváradi Zeneiskola Tantestülete, Szülői Munkaközössége, valamint a Pécsváradi Zen-
gő Művészeti Egyesület 2022. május 7-én (szombaton) 19.00 órától megrendezi a hagyo-
mányos Jótékonysági Estet és az estet követő Batyus Bált a Pécsváradi Művelődési Központ 
nagytermében. (Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31.) Az estet és a bált a zeneiskolás növendé-
kek tehetséggondozó és közösségi programjainak, a zenekari és zeneiskolai hangszerek 
karbantartásának és az iskolai környezet szépítésének támogatása céljából rendezzük meg. 
Szeretettel várjuk növendékeinket a szülőket és hozzátartozókat, valamint barátainkat, tá-
mogatóinkat a rendezvényre!

Vida Lóránt, intézményegység-vezető
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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PÉCSVÁRADI 
EGYMI HÍREI
Bayer Zoltánné fényképes beszámolója

December 6-án Mikulás járt az iskolánkban, 
minden osztálynak saját tantermében adta 
át az ajándékait. A „jó gyerekek” idén is ver-
sekkel, dalokkal kedveskedtek neki.

December 9-én intézményünk diákönkor-
mányzata Békés Annamária segítségével fer-
geteges ünnepváró bulit tartott. Kézműves-
kedtünk, sportoltunk, táncoltunk…

Befejeződött az EFOP – 3.3.6 -17 -2017 
-00011 azonosítószámú Mecseki természet-
tudományos Élményközpont projektje. 
Neveltjeink érdekes, tartalmas programon 
vettek részt az elmúlt években.
Január 31-én véget ért az EFOP 3.3.6 -16 azono-
sítószámú projekt is. A Veszprémben szervezett 
szakmai záró rendezvényen Nagy Andrea gyó-
gypedagógiai asszisztens és Békés Annamária 
gyógypedagógus képviselte iskolánkat.
Január végén Ecker Katalin szervezésében a 
kollégisták megtekintették a Pécsváradi Isko-
lamúzeumot. Ismerkedtek a régi bútorzattal, 
taneszközökkel, iskolai élettel.

Februárban mackó kiállításon is részt vettek 
a Pécsváradi Emlékházban.

Február - Első osztályos tanulóink a Pécsi 
Kulturális Központban a Lázár Ervin prog-
ram keretében megtekinthették a Paprika 
Jancsi című előadást. A színvonalas bábjáték 
nagy élményt nyújtott számukra.

Szalagavató – február 25-én délelőtt ünne-
peltek a végzős tanulóink. Meghitt műsorral 
búcsúztatták őket társaik. 

Farsang – A tanulócsoportok a tantermeik-
ben játékos foglalkozáson vehettek részt, a 
készségfejlesztősök vidám karneváli zené-
re mulattak. A vírusveszély miatt kisebb cso-
portokban, egymástól elszeparálva, mégis vi-
dáman űztük a telet! Újítottunk, a tombola 
sorsolást a diákönkormányzat bonyolította le 
google meet segítségével.

A rajzszakkör
eredményei

December 17-én a kollégista diákok Betlehemes 
árnyjátékkal lepték meg az intézmény tanulóit, 
dolgozóit. Felkészítő pedagógus: Ecker Katalin.

Horváth István KF 10. csoportos tanuló a  
Zala Megyei Kormányhivatal által szervezett  
„Az én műemlékem” című rajzpályázaton 
különdíjat nyert. Az Aphrodite Hotel Zalakaros 
utalványát, albumot és társasjátékot kapott.

Tóth Ivett 5. osztályos tanulónk a Nemzet-
stratégiai Kutatóintézet „A magyar zászló és 
címer” alkotói pályázatán korosztályában ki-
emelt különdíjban részesült. A kislány gyö-
nyörű mesealbumokat kapott jutalmul.

A Szigetvári Zrínyi Vár téli pályázatán alkotó 
diákjaink különdíjban részesültek. Meghívást 
kaptak egy játékos élménynapra. Tárlatveze-
tés, viselet -és fegyverbemutató, zoknicsata 
várja tavasszal tanítványaimat.
A „Mit adott nekem az EFOP?” című alkotói 
pályázaton tanulóink az EMMI által különdíj-
ban részesültek. Húsz fővel a Budapesti Pus-
kás Arénában szervezett látogatáson veszünk 
részt. Szakkörvezető: Bayer Zoltánné.

Gratulálunk és további 

sok sikert kívánunk az 

alkotóknak!
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A BARANYA MEGYEI SZAK-
KÉPZÉSI CENTRUM 2. BÉLA 
KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÍREI

Cserbakői Andrea beszámolója

2022.02.21-én, hétfőn iskolánkba látogatott 
az Escargo Hajója nevű színtársulat. A pá-
lyázat útján nyert előadást, a Mákkirályfit ti-
zedik osztályos tanulóink nézhették meg, il-
letve vehettek részt az előadást követő drá-
mapedagógiai foglalkozáson. A Mákkirályfi 
témája a függőség. Az egymáshoz hol lazáb-
ban, hol szorosabban kapcsolódó jelene-
tek a darab végére világos képet nyújtanak a 
nézőknek a témában rejlő veszélyekről. Az 
előadás azokra a kérdésekre keresi a választ, 
hogy mit nevezünk függőségnek és hol van 
az egészséges határ a telefon a számítógép és 
az internet használatában. 

Végzős diákjaink szalagavató ünnepségére 
2022. február 25-én délután került sor a Vá-
rosi Sportcsarnokban. A megszokottól eltérő 
időpontra a járványhelyzet miatt volt szük-
ség, de a szervezők és a résztvevők lelkese-
dése töretlen volt, hiszen csupán átmeneti 
halasztásról volt szó, nem véglegesről. Idén 
három osztályt, összesen 65 diákot köszönt-
hettünk az ünnepen. A szalagok egy techniku-
mi, és két szakképzős osztály- egy rendészeti őr 
és egy élelmiszeripari osztály, köztük húsipari 
termékgyártó és pék-cukrász - diákjaira kerül-
tek fel. A műsor alatt az alsóbb évfolyamosok 
fuvolán és szaxofonon játszottak, beszéddel és 
verssel köszöntötték a végzősöket.
Zakk Anna igazgatónő a szalag jelentéséről 
és a szalagavató jelentőségéről beszélt, mi-
szerint ez az ünnep a tiszteletről és a sze-
retetről szól, hiszen ezen a napon mutatjuk 
meg a külvilágnak, hogy növendékeink ha-
marosan kilépnek a II. Béla Középiskola falai 
közül. A szalagtűzéssel jelezzük, hogy büsz-
kék vagyunk gyermekből ifjúvá érő tanítvá-
nyainkra. Hangsúlyozta a pozitív életszemlé-
let fontosságát, sok bátorságot kívánva hozzá: 
„Merjetek bátrak, nyitottak lenni, merjetek 
igent mondani egy új emberre az életetek-
ben - akár barátra, akár egy új szerelemre - 

higgyetek abban  - és tegyetek meg mindent  
érte -, hogy jók lesztek a választott hivatáso-
tokban! Higgyetek abban, hogy lesz részetek 
megbecsülésben, higgyétek el, ha a többiek-
nél eggyel többször próbálkoztok: esély van 
arra, hogy megtaláljátok a sikert, a boldogsá-
got, szeretni fogtok és benneteket is szeretnek!”
Az iskola oktatói nevében Csörge Barnabás, 
történelem szakos tanár  mondott beszé-
det, melynek kezdősorai egy ókori görög fi-
lozófust, Hérakleitoszt idéztek: „Minden nap 

megszűnik valami, amiért az ember szomor-
kodik, de mindig születik valami új, ami-
ért érdemes élni és küzdeni.” Az idézet kap-
csán beszélt az elmúlt évek nehézségeiről, 
a körülöttünk lévő világ eseményeiről, me-
lyek állandó rohanásra sarkallnak bennün-
ket. Ugyanakkor épp ezért tarja fontosnak az 
ilyen ünnepségeket, melyek gondolkodásra, 
emlékek és élmények felidézésére ösztönöz-
nek vagy az előttünk álló célok megfogalma-
zására késztetnek.

SZALAGAVATÓ

Felismerjük-e környezetünkben vagy ön-
magunkban a függőség jeleit, hogyan kez-
dődik, és hogyan fordul kezelhetetlenné, 
ha nem tudunk uralkodni függőségein-
ken. A most felnövekvő generáció életében 

ez a probléma sokkal intenzívebben jelen 
van, mint korábban bármikor. Ezért is volt 
remek alkalom, hogy tanulóink a tantermi 
előadás alkalmával megismerkedhettek a 
Mákkirályfival. 

22 Pécsváradi Hírmondó

ESCARGO

Horváth Henriett beszámolója
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A köszöntők után iskolánk magyar szakos ta-
nára, Cserbakői Andrea énekelte el a 'Moon-
light serenade' című számot, majd a végző-
sök képviseletében Dóczi Dorka, technikum 
12. osztályos tanuló idézte fel az elmúlt évek 
maradandó élményeit és mondott köszönetet 
a szülőknek, rokonoknak, tanároknak.
A szalagavató várva várt pillanataihoz osztá-
lyonként sorakoztak fel a diákok, s az osztá-
lyaikban tanító szakoktatók. Ruháikra az al-

További sok sikert, 
örömet, egészséget, 
boldogságot és a tanév 
végén sikeres vizsgákat 
kívánunk felnőtt korba 
lépő diákjainknak!

sóbb évfolyam diákjai tűzték fel a kék színű 
szalagokat, melyeken szerepeltek iskolai pá-
lyafutásuk kezdetét és végét kijelölő évszá-
mok.
A szalagtűző második felében a végzős diá-
kok szalagavató tánca következett, egy bécsi 
keringő, melynek betanításában Ács Tibor 
segédkezett. Az ünnepség zárásaként a vég-
zősök felkérték szüleiket egy táncra, köszö-
netet mondva eddigi támogatásukért.

A PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZBAN JÁRTUNK FEBRUÁR 22-ÉN
Fenyvesi Jánosné beszámolója

Az idei évad egyik sikerdarabját néztük meg. 
Ferdinand von Schirach sztárügyvéd lebilin-
cselően izgalmas darabja egy bírósági tár-
gyalás történetét meséli el úgy, hogy a néző-
ket egy interaktív játékra invitálja.
A Lufthansa Berlinből München felé tartó já-
ratát eltéríti egy terrorista. A támadás cél-
pontja a zsúfolásig megtelt müncheni stadi-
on. Lars Koch vadászpilótának néhány perc 
leforgása alatt döntenie kell, lelövi-e a 164 
utast szállító gépet, hogy megmentse a sta-
dionban lévő hetvenezret, vagy sem. Néhány 
héttel később bírósági tárgyalás során kell 
számot adnia döntéséről.
A színház tárgyalóteremmé változik, a nézők 
esküdtszék tagjaivá válnak, és a tárgyalás zá-
rásaként leadott szavazatuk határozza majd 
meg az előadás végét. A kérdés az, hogy Lars 
Koch őrnagy bűnös-e. A színpadon különbö-
ző eszmék és ideológiák feszülnek egymás-

nak, de a nézőknek sincs más lehetősége, 
mint saját jogérzékére, etikai meggyőződésé-
re hallgatva döntést hozni és aszerint szavaz-

ni az előadás végén. Ezen a napon a nézőkö-
zönség által alkotott esküdtszék felmentette 
a vádlottat.

23Pécsváradi Hírmondó
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MI ÚJSÁG A ZENGŐVIDÉKI 
HATÁRON TÚLI MAGYAROK 
EGYESÜLETÉNEK HÁZA TÁJÁN?

Bayerné dr. Sipos Mónika fényképes beszámolója

Kicsiny egyesületünk már lassan 10 éve aktív 
tagja városunk civil életének. Szervezetünk 
taglétszámát tekintve nem nagy, viszont, ha 
megvizsgáljuk az elmúlt években az egyesü-
let által megvalósított rendezvényeket, ese-
ményeket, közösségi akciókat, akkor büsz-
kén elmondhatom, hogy sokrétű tevékenysé-
get végez, jelentős városunk életében. 
Tavaly decemberben egy jóhangulatú vacso-
rával búcsúztattuk az évet a Pécsváradi Vár-
ban. Az alkalom arra is lehetőséget adott, 
hogy új célokat tűzzünk ki magunk elé, s 
együtt eltervezzük, hogy mit is szeretnénk 
közösen csinálni a 2022-es esztendőben.

Célként fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk 
megismerni szűkebb környezetünket, térsé-
günket. Ennek jegyében elsőként 2022 janu-
árjában meglátogattuk a Pécsváradi Várat, 
ahol Ilijin Petár egyesületünk alelnöke várta 
csapatunkat. Hihetetlen, hogy mennyi min-
den, mennyi kincs, megannyi kiállítás, ezer 
látnivaló rejlik a Vár falai mögött. Sok pécs-
váradinak fogalma sincs minderről. Megany-
nyi élménnyel, új tudással felvértezve zártuk 
a napunkat.

Február második hétvégéjén étvégén a kö-
zös célok elérése érdekében a megfelelő 
feladatokon dolgoztunk! Szakmai kirán-
dulás keretében Bajára látogatottunk. Saj-
nos a COVID 19 világjárvány megtizedelte 
a csapatot, de a lelkesek nem mondtak le 
az előre megtervezett kirándulásról. A Su-
govica part, a Potyka Csárdában elfogyasz-
tott halászlé, a belváros szépsége mind-
annyiunkat elvarázsolt. Köszönjük min-
denkinek, aki hozzájárult a nap sikeréhez! 
Köszönjük az Önkormányzat támogatását, 
akik biztosították számunkra az utazás-
hoz a gépjárművet, köszönjük a csapatunk 
önkéntesének a vezetést.  Sajnos a COVID 
19 világjárvány megtizedelte a csapatot, de 
a lelkesek nem mondtak le az előre meg-
tervezett kirándulásról. A Sugovica part, a 
Potyka Csárdában elfogyasztott halászlé, a 
belváros szépsége mindannyiunkat elva-
rázsolt.

Egyesületünk egyik kezdeményezője volt 
annak a civil adománygyűjtésnek, ame-
lyet a Pécsváradi Civil szervezetek szervez-
tek városunkban, testvértelepülésünk, a 

kárpátaljai Nagyberegen élő lakók megse-
gítésére. Egyesületünk elnöke, Bayerné dr. 
Sipos Mónika mindvégig részt vett az ado-
mánygyűjtés megszervezésében, lebonyolí-
tásában, koordinálásában, az adományok 
eljuttatásában. Köszönjük mindazoknak, 
akik bármilyen formában hozzájárultak a 
gyűjtés sikeréhez. Sajnos a jelenlegi hely-
zet tükrében azt látjuk, hogy nagy való-
színűséggel az akciót a közeljövőben foly-
tatni kell! 

A hagyományokhoz híven részt vettünk 
nemzeti ünnepünkön, március 15-én a vá-
rosi megemlékezésen. Koszorút helyez-
tünk el a Kossuth szobornál. Megfogalma-
zódott bennünk, hogy vajon mit üzennek 
nekünk a márciusi ifjak?  Azt, hogy min-
den helyzetben fogjunk össze, tartsunk ki, 
fogalmazzuk meg a magunk aktuális 12 
pontját, s higgyünk a változás lehetősé-
gében! A márciusi ifjak elszántsága, hite, 
lendülete legyen velünk mindennapi csa-
táink” során, adjon erőt nekünk, ösztö-
nözzön bennünket! Ezt kívánjuk minden 
városunkban élő polgár számára!

Zengővidéki
Határon Túli Magyarok
Egyesületének csapata
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"CIVILEK KÁRPÁTALJÁÉRT" 
ADOMÁNYGYŰJTÉS 
PÉCSVÁRADON

Kárpátalja, Nagybereg, most nekünk Pécsváradiaknak, 
nekem különösen, még közelebb van, mint a hétköz-
napokban. Szinte minden gondolatunkat és imádsá-
gunkat kitölti az ottaniak élete és sorsa.

Az elmúlt hónapok nemzetközi diplomáciai 
erőfeszítései ellenére az orosz hadsereg ukrán 
területek elleni támadása következtében há-
ború tört ki országunk közvetlen szomszédsá-
gában. Nem sokkal az aorosz-ukrán konflik-
tus kirobbanását követően, mi pécsváradi civil 
szervezetek, amikor úgy éreztük, hogy segíte-
nünk kell, már a jótékonysági szervezeteket is 
megelőzve megmozdultunk. Mi EGYÜTT!  Pél-
daértékű összefogás bontakozott ki kisváro-
sunkban. 
A helyi civil szervezetek Zengővidéki Határon 
Túli Magyarok Egyesülete, Pécsváradi Felvidé-
kiek Klubja, Pécsváradi Várbaráti Kör, Nyugdí-
jasok Körzeti Egyesülete, Pécsváradért Alapít-
vány, Mozgáskorlátozottak Klubja, Család és 
Közösség Alapítvány, Pécsváradi Ifjúsági Önkor-
mányzat, Fiatalok a részvételért Egyesület, Né-
met Barátság Egyesület, Pécsváradi Református 
Gyülekezet, Máltai Szeretetszolgálat  Pécsváradi 
Csoportja, Pécsváradi Katolikus Karitász2022. 
március 5-én szombaton 8-11 óra között, 2022. 
március 5-én szombaton 8-11 óra között a kö-
vetkező helyszíneken: - Művelődési Központ 
előtti tér - Nagy COOP parkoló - Lila ABC - Ma-
lom előtti parkoló - Kossuth tér adománygyűj-
tést szerveztünk a Nagyberegiek javára. A hely-
színeken készpénzzel és élelmiszer adomány-
nyal is lehetett támogatni Kárpátaljai testvér 
településünket, Nagybereg község lakosait.

A délelőtt folyamán a pécsváradi civil szerveze-
teknek 875.500 Ft. készpénzt és rengeteg tartós 
élelmiszert sikerült összegyűjteniük. A pénza-
domány a gyűjtés végére 1 millió forint lett.
A gyűjtéshez csatlakozott Nagypall Község Ön-
kormányzata. A településen összegyűjtött ado-
mányokat március 9-én este szállítottuk Pécs-
váradra.
Az összegyűlt adományok egy részét (a tartós 
élelmiszereket, takarókat, ágyneműket, tisztító 
és tisztálkodó szereket, gyógyszereket) 3 gépjár-
művel 2022. március 10-én csütörtökön vittük 
el az ukrán-magyar határig, Beregsurányig.
Aznap közel 1,5 t. adományt mozgattunk meg.
Az összegyűlt pénz egy részéből 300.000 Ft-ból 
gyógyszereket vásároltunk, melyeket az első 
szállítmánnyal együtt kijuttattunk Nagybereg-
re. A fennmaradó pénzadomány elosztásáról a 
közeljövőben, a helyi igények alapján a gyűjtést 
szervező civil szervezetek együtt döntenek.
Az adományok helyszínre szállításában közre-
működött: Dr. Bíró Ferenc, Balla László, Fűri 
Ferenc, Ratting Zoltán, Pető Csaba és Bayerné 
dr. Sipos Mónika. A járműveket Dr. Bíró Ferenc, 
Pécsvárad Város Önkormányzata (Pécsváradi 
Spartacus Sportegyesület), és a Zengő Művésze-
ti Egyesület biztosította. 
Szívszorító érzés volt az ukrán-magyar ha-
tár közelében, Beregsurányban egy kialakított 
szálláshelyen találkozni édesanyámmal, me-

nekülni kényszerülő gyermekes családokkal, 
öregekkel, betegekkel. Jó volt az átélni, hogy a 
helyszínen mindenki azt kereste, hogy miképp 
tud segíteni, kihez kell odafordulni, kinek kell 
megfogni a kezét és megvigasztalni.
Az adományokat az ukrán-magyar határon ad-
tuk át a Nagyberegről érkezett rég látott isme-
rőseinknek, barátainknak.
Nagyberegen önkormányzati bizottság alakult, 
akik döntenek az adományok szétosztásáról.
A helyi igények alapján nagy valószínűséggel egy 
szociális konyhát is kialakítanak a helyi középisko-
lában, mely ebben a nehéz időszakban biztosítaná 
a rászorulók egyszeri napi meleg étkezését.
A civil adománygyűjtésével párhuzamosan, de 
ugyanazt a célt szolgálva Pécsvárad Város Ön-
kormányzata és Hosszúhetény Község Önkor-
mányzata összefogásával a Pécsváradi Művelő-
dési Központ Nagytermében jótékonysági estet 
tartottak. Az összegyűlt adományokat kárpát-
aljai testvértelepülésünkre, Nagyberegre fogják 
eljuttatni.
Rengeteg hálával és köszönettel tartozunk 
mindazoknak, minden önkéntesnek, sofőr-
nek, adományozónak, akik bármilyen formá-
ban hozzájárultak az adománygyűjtés sikeres-
ségéhez.

Ezekben a napokban emberségből, el-
szántságból jelesre vizsgázott Pécsvárad! 
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A PÉCSVÁRADI VÁRBARÁTI 
KÖR ESEMÉNYEI

Az elmúlt mintegy két évet a COVID-19 vírus 
okozta világjárvány és a leküzdésére hozott in-
tézkedések határozták meg. Úgy tűnt, végre fel-
lélegezhetünk és újra visszatérhetünk megszo-
kott életünkhöz, amikor néhány napja háborús 
konfliktus kezdődött Ukrajnában. 
Első gondolataink között városunk testvér-
települése, Nagybereg lakóinak sorsa merült 
fel, hiszen személyes ismeretség köt hozzá-
juk. Dr. Biró Ferenc elnök azonnal felvette 
a kapcsolatot Géczi Tihamérral, vagy ahogy 
közismert Öcsi bácsival, a Nagyberegi Közép-
iskola igazgatójával, hogy a kárpátaljai ma-
gyarok körülményeiről és a lehetséges segít-
ségnyújtásról tájékozódjon. A megbeszélés 
alapján – akkor még - teljesen nyugodt volt a 
helyzet, mindenki a konfliktus gyors lezárá-
sában bízott. Sajnos, nem így történt és meg-
mozdult az egész ország – közötte Pécsvárad 
összes civil szervezete -, hogy megsegítse a 
háború miatt menekülő családokat és nehéz 
helyzetbe került településeket. 
Bár bizonyára közismert, nem lehet elégszer 
elmondani, településünk három kisbusznyi 
tartósélelmiszert és higiéniás cikket gyűjtött 

össze és juttat el Nagyberegre. (az esemény-
re e cikk megírása után kerül sor). Bízunk 
benne, hogy a válság nem eszkalálódik, de 
ígérjük, amíg a helyzet megkívánja, a tőlünk 
telhetőt megtesszük a külhoni magyarokért.
Korábban beszámoltunk arról a szomorú 
hírről, hogy dr. Novotny Iván egykori tagunk 
emlékre a Réka várban elhelyezett emlékkö-
vet ismeretlenek összetörték. Ígéretünkhöz 
híven a követ helyreállíttattuk, és el fogjuk 

helyezni eredeti helyén, így a legközelebbi 
Skóciai Szent Margit túrán ismét méltó em-
léke lesz a túra kitalálójának.
A cikk elején már említett javuló pandémi-
ás helyzet lehetővé teszi, hogy márciusban 
megtartsuk közgyűlésünket, melyre ezúton 
is tisztelettel meghívjuk tagjainkat. Hosszú 
idő után van arra alkalom, hogy a hivatalos 
napirendi pontok – beszámolók, vezetőség-
választás – után kötetlen vacsora mellett be-
szélgessünk. Külön öröm, hogy ezen az al-
kalmon megjelent tagjainknak át tudunk 
adni 1-1 db a Pécsváradi Várbaráti Kör logó-
jával emblémázott vászontáskát.
Az adóbevallás időszaka van, s ezzel lehető-
ség a személyi jövedelemadó 1+1 %-ának 
felajánlására. Kérjük, támogassák egyesü-
letünket ily módon, hiszen ezzel tényleges 
költség nélkül tudják helytörténeti, települé-
si értékek érdekében végzett tevékenységün-
ket elősegíteni. Kérjük, hívja fel ismerősei, 
családtagjai figyelmét is erre a lehetőségre! 
Köszönjük!
Pécsváradi Várbaráti Kör
Adószám: 19029902-1-02.

A CSALÁD ÉS KÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY HÍREI

Decembertől helyeztük el a ruhaállványt a 
Tom Market mellett. Nagyon örültünk, hi-
szen folyamatosan érkeztek kabátok. Remé-
nyeink szerint a következő téli szezonban is 
meg tudjuk valósítani ezt az akciót. Köszön-
jük az adományokat!

A gyűjtés Rebekának még mindig zajlik, a 
számlaszám él.
Tudjuk, ezekben a nehéz időkben a segítség 
is többfelé kell, mégis kérjük, aki megteheti, 
segítse őt!

Magyarországról történő utalás esetén: 
50438132-14445552

Külföldről utalás esetén:
IBAN-szám: HU4650438132-14445552-00000000 
(Európai Uniós országból ez használható)
SWIFT: TAKBHUHBXXX (Európai Unión-kí-
vüli országból pl: Angliából is ez használható)

Az új évvel nem állt meg a munka az Alapítvány életében. Januárban 
csatlakoztunk a #nemluxustaska kampányhoz, melynek célja, hogy 
higiéniás termékeket juttassunk rászoruló nőknek. Hálás köszönjük 
a  beérkezett táskákat!

A Pécsváradi Vár-
baráti Kör is részt 
vett a helyi gyűjtő 
akcióban, s ezúton is 
köszönjük mindazok-
nak, akik bármilyen 
módon segítették 
a kezdeményezést, 
pénzt vagy adományt 
adtak.

Bognár Gyöngyvér, 
a Pécsváradi Várbaráti Kör titkára

Az Adománybolt nyitvatartási ideje ismét a régi. Szerdai napokon 
15 órától 17 óráig, péntekenként változatlanul 10 órától délig tart.

Szerkesztő: Lapzárta után, március 22-én tartotta meg tisztújító közgyűlését a Várbaráti Kör, 
melynek eredményéről következő számunkban fogunk részletesen beszámolni.
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Jéhn Máté
ifjúsági polgármester

fényképes beszámolójaPIFÖ HÍREK
Az év eleje számunkra leginkább a tervezésről, a 
jövőbeli programok kidolgozásáról szólt. Elkezd-
tük az idei évi programterv kidolgozását, kije-
löltük a nagyobb rendezvényeink időpontjait és 
kijelöltük a KAPTÁR-ba tervezett programok te-
matikáit.
Az elmúlt időszakban két nagyobb, városi ren-
dezvényt valósítottunk meg, a szilveszteri, va-
lamint a farsangi bált. Mindkét eseményről el-
mondható, hogy nagyszerű hangulatban telt, 
nagy számban jelentek meg rajta a helyi és kör-
nyékbeli fiatalok és rengeteg pozitív visszajelzést 
kaptunk.  A KAPTÁR ifjúsági klubba továbbra is 
folyamatosan szervezzük a hétvégi programokat 
melyre minden érdeklődőt szívesen látunk!

Január 14-17. között Pécsváradon tartottuk a 
nyári Ifjúsági Önkormányzatok Országos Talál-
kozójának előkészítőjét. A projekt előzménye egy 
tavaly nyári találkozó volt Zalaszentgróton, ahol 
a többi résztvevő fiatallal úgy döntöttünk, hogy 
szeretnénk közösen dolgozni, a munkánkat nép-
szerűsíteni, továbbá hosszú idő után egy újabb 
országos találkozót szervezni a hasonló érdek-
lődéssel rendelkező társaink számára. Így szü-
letett meg a #newpartichipants nevű projekt, 
mely az Erasmus+ program által kapott támo-
gatásból valósulhat meg. 
A találkozón Bordány, Levél, Orosháza, Zala-
szentgrót és Pécsvárad ifjúsági önkormányza-
tainak képviselői és felnőtt segítői vettek részt. 
A hétvége során tisztáztuk a projekt kereteit és 
megkezdtük a programok kidolgozását, termé-
szetesen a munkán kívül a résztvevők megis-
merhették az ifjúsági klubot, valamint városunk 
további lehetőségeit, közösségi tereit is. A projekt 
során minden településen 1-1 program való-
sul majd meg, az itt szerzett tapasztalatokat nyá-
ron Levélen az országos találkozón osztjuk majd 
meg egymással, valamint egy online kiadványt 
készítünk majd, melynek segítségével más fiata-
lok is a közösségük számára hasznos programo-
kat szervezhetnek majd.

Tavasszal több programot szeretnénk megvaló-
sítani. Terveink között szerepel egy Zengő-túra, 
focikupa, bálok, valamint az ifi klubba szerve-
zett folyamatos programok. Évről-évre program-
jaink egyik legfontosabb és legkedvesebb eleme 
a Gyereknap, melyre idén is nagyon készülünk, 
bízunk benne, hogy újra méltóképp ünnepel-
hetjük ezt a napot is! Jövőbeli programjainkról 
és velünk kapcsolatos információkról közösségi 
média oldalainkon friss tájékoztatást kaphatnak 
a kedves Olvasók!
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Kézilabda

Labdarúgás

Csapataink a jól sikerült téli alapozás után továbbra is ered-
ményesen szerepelnek az utánpótlás bajnokságokban.
A játékosokkal történt egyeztetések után, sajnos arra a dön-
tésre kényszerültünk, hogy munkahelyi és egyéb elfoglaltsá-
gok miatt a Megye 3-as bajnokságtól visszalépünk. 

Február elején Baranya válogatottja 5 pécsváradi játékossal 
megerősítve lépett pályára a Megyei Amatőrválogatottak Or-
szágos Nagypályás Tornájának döntőjén Balatonalmádiban, 
amelyen egygólos vereséget szenvedett. Küzdelmes és lüktető 
mérkőzésen maradt alul válogatottunk a fináléban, amelyet 
Pest megye válogatottja ellen vívott. Le a kalappal válogatot-
tunk előtt, hiszen a januári székesfehérvári selejtezőcsopor-
tot veretlenül megnyerte, illetve most Balatonalmádiban dön-
tőbe tudott jutni, ahol nüanszokon múlt a végső siker.
Kezdetét vette a Baranya megyei 1. osztály tavaszi szezonja. 
A tavaszi szezonban nem lép már pályára pécsváradi színek-
ben Tóth Adrián és Udvardi Dániel, akik a több játéklehető-
ség reményében igazoltak el, Racskó Roland pedig a harma-
dik vonalban szereplő Gerjenhez igazolt. Érkezett Tóth Má-
té és Meggyes. Csapatunk a Bóly elleni döntetlent leszámítva 
győzőt eddig és továbbra is vezeti a bajnoki tabellát. 

Az utánpótlás és a felnőtt csapatunk is ja-
nuár második hetében kezdte meg az 
edzéseket. Az első két hétben csak alapozó 
erőnléti edzések voltak, majd lassan elő-
kerültek a kézilabdák is. A tavaszi szezont 
az U15-ös mérkőzéssel kezdtük február vé-
gén, majd felnőtt , serdülő és az U12-es 
csapatunk is pályára lépett. Nagyon örül-
tünk, hogy március 8-án a kézilabda szö-
vetség törölte a Covid szabályzatát, mert 
november eleje óta felnőtt és serdülő kor-
osztályban csak védettségi igazolvánnyal 
lehetett pályára lépni, így voltak olyan já-
tékosaink akik annak ellenére hogy edzés-
re rendszeresen jártak, sajnos nem tudtak 
mérkőzésen részt venni. Reméljük ered-
ményes szezon áll előttünk. 

HAJRÁ VÁRAD!
Fullér Zoltán elnök fényképes beszámolója

PÉCSVÁRADI
SPARTACUS SE
HÍREK
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A sakkélet most indult újra a vírushelyzet 
miatt. A csapatbajnokságban a pécsváradi 
sakkcsapatunk 4-4-es döntetlent játszott a 
Komló csapatával.

Sakk

Tömegsport

A mikulásnapi kondiversenyt december 4.-
én rendeztük meg a pécsváradi konditerem-
ben! A fiatalok remek eredményeket értek 
el és hatalmas súlyokat mozgattak meg! Jó 
hangulatú versengés volt értékes ajándékok-
kal. Gratulálunk minden résztvevőnek! 

A FutaPécs SE 2021. Záróbulifutása már hagyo-
mányosan december 28. napján volt Szeder-
kényben több pécsváradi futóval. Méltó zárá-
sa volt egy futóévnek a közel 100 fős, ugyanak-
kor mégis baráti futó-összejövetel a maga 2.021 
métertől 15 km-es távjaival és vacsorájával. 

Harmincnyolcadik alkalommal rajtolt el a 
Pécs-Harkány Futóverseny mezőnye március 
13.-án vasárnap 11 órakor. Ebben az évben 
nagyszámú pécsváradi futó is képviseltette 
magát. A verseny alkalmával több, mint fé-
lezren álltak rajthoz, a győztesnek idén 1 óra 
22 perc és 57 másodpercre volt szüksége a 
25 km-es távhoz. Nekem sikerült a 30. alka-
lommal lefutnom Harkányba.

Örvendetes, hogy milyen sokan választják 
ezt a sportot, ami elsősorban Blazsekovics 
Ferenc mester nagyszerű szakmai munkájá-
nak köszönhető.

Küzdősport

Március 12.-én a békéscsabai városi sportcsarnokban rendezték meg az V. 
kick-box diákolimpia országos döntőjét. A Magyar Diáksport Szövetség, a Ma-
gyar Kick-box Szakszövetség által rendezett viadalon negyvenkilenc település 
259 diákja küzdött az érmekért. Schwindi Hajnalka első és második helye-
zést ért el, Blazsekovics Mirkó pedig az 5. helyen végzett. Gratulálunk nekik!

Zengő Futás 1848.03.15. emlékére idén már 
hagyományosan ötödször Pécsváradon. A Fu-
taPécs SE-s futóbarátainkkal és a helyi spor-
tolókkal együtt idén is megrendeztünk egy 
nagyon kellemes futást e jeles napon. Az út-
vonal már a szokásos, a focipályáról indulva 
meghódítottuk a Mecsek legmagasabb csú-
csát, a Zengőt. Oda-vissza összesen 18,48 
km-t teljesítettünk kb. 610 méter szintemel-
kedéssel. A célban pedig remek babgulyás 
várt minket.

Sajnos az utóbbi két évben nem tudtuk meg-
rendezni a jubileumi 10. Váradfutást a koro-
navírus járvány miatt! Idén a Város napján 
április 24.-én vasárnap szeretnénk megren-
dezni a várkertben a népszerű tömegsport-
rendezvényt, amire várjuk szeretettel a város 
sportolni szerető lakosait!

Az uszoda és a konditerem korlátozás nélkül újra látogatható. 
Az uszoda galérián űzhető ingyenes közösségi asztalitenisz is nagyon népszerű.
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Üdvözöljük a karosszériák 
és az autók világában!

Mesélnétek nekem a vállalkozás indulá-
sáról, a kezdetekről? Hogy esett a válasz-
tás erre a szakmára, azaz a karosszéria-
javításra? 
ifj. Mártusz Antal: Adott volt, hiszen itt volt 
a műhely, ezért ez egy kézenfekvő lehetőség 
volt. Bár édesanyám eredetileg azt szerette 
volna, ha érettségi után a tanárképző főisko-
lán folytatom a tanulmányaimat. Mivel At-
tila öcsém 8. osztály után rögtön a karosz-
szérialakatos szakmát választotta, ezért úgy 
döntöttem, hogy ipari tanulóként én is csat-
lakozom édesapám családi vállalkozásához.
Anti bácsi, te mikor kezdted a mesterséget? 
id. Mártusz Antal: A középiskolában po-
litechnikai gyakorlati órán ismertem meg 
ezt a szakmát. Nagyon megtetszett és ezért 
választottam. A családban én voltam az el-
ső, aki karosszérialakatos lett. Édesapám az 
OTP-ben és a Nemzeti Bankban dolgozott, 
édesanyám háztartásbeli volt. Először válla-
latoknál helyezkedtem el, alkalmazásban. 
A pécsváradi gépjavítónál voltam csoportve-
zető, majd a Műszaki Erdészethez kerültem 
Pécsre. Körülbelül tíz évig dolgoztam ott.

A Mártusz Autó Kft. egy nagy 
szakmai tapasztalattal rendel-
kező pécsváradi családi vállal-
kozás. Az ügyfelek minőségi és 
korrekt kiszolgálása érdeké-
ben széleskörű szakmai tudás-
sal, felkészültséggel és körülte-
kintő odafigyeléssel bármilyen 
autótipus karosszéria javítá-
sát magas minőséggel, garan-
ciával elvégzik. A családi vállal-
kozást id. Mártusz Antal alapí-
totta, aki elsők között kezdett 
a térségben karosszériajavítás-
sal foglalkozni. A szakma iránti 
érdeklődés miatt a családi  ha-
gyományokat a következő ge-
neráció is átvette és folytatja. 
Ifjabb Mártusz Antallal, Már-
tusz Attilával és édesapjukkal, 
Anti bácsival beszélgettem.

1970-es évek elején kezdtem el itthon is dol-
gozni. Ebben az időszakban váltottam ki az 
ipari engedélyemet másodállásban. Mivel 
szerencsére egyre több munkám lett, ezért 
1976-tól főállásban. Persze az ehhez szüksé-
ges feltételeket időközben meg kellett terem-
teni, műhelyemet elő kellett készíteni, el kel-
lett látni szerszámokkal. 

És a műhelyed kezdettől fogva itt a Vár ut-
cában volt?    
id. Mártusz Antal:  Igen, itt indult. Az in-
gatlanunk egyik részéből lett kialakítva a 
műhely, amelyet fokozatosan fejlesztettem. 
Aztán jöttek a gyerekek, akkor lett tovább bő-
vítve. Szükség volt már húzatópadra is. 
Aztán később a fiúk fejlesztettek, további 
szolgáltatásokat indítottak, ezért egy újabb 
részt is építettünk, amely 3,5 tonnás emelő-
vel és korszerű gépekkel van felszerelve. 
A műhely mögött lévő hátsó udvarban pedig 
a javításra váró nagyobb autók tárolására is 
lehetőségünk van, emellett ott is kialakítot-
tunk egy fedett helyiséget, emelővel.

1976-tól meddig dolgoztál egyedül? Azaz 
a fiúk, Antal és Attila mikor csatlakoztak 
hozzád?
id. Mártusz Antal:  2006-ig dolgoztam 
főállásban, akkor mentem nyugdíjba. Fia-
im természetesen már jóval előbb átvették a 
műhely vezetését tőlem. 
ifj. Mártusz Antal: Mind a ketten édesapánk-
nál tanultuk ki a szakmát. Attila 1990-ben vég-
zet, ekkor csatlakozott a vállalkozáshoz. Én 
érettségi után 1990-ben tettem le a sikeres 
szakmunkásvizsgát, azután bevonultam kato-
nának, ezért jómagam egy évvel később, 1991-
ben kezdtem dolgozni a családi vállalkozásban. 
Ekkor Attila vonult be katonának.
Ezek szerint váltottátok egymást rövid ideig, 
de tulajdonképpen 15 éven keresztül aktívan 
együtt dolgoztatok édesapátokkal.    
ifj. Mártusz Antal: Igen. Én közben, 1998-
ban letettem a mestervizsgát, kereskedő 
boltvezetői oklevelet szereztem, klíma-, eme-
lő vizsgát tettem, minden végzettséget meg-
szereztem, ami műhelyünk teljes körű szol-
gáltatásainak ellátásához, illetve engedé-
lyéhez szükséges. A szükséges alkatrészek 
megfelelő időben történő biztosítása érde-
kében egy autóalkatrész üzletet is megnyi-
tottunk és a jelentősebb beszerzőkkel, vala-
mint autószalonokkal, márkakereskedőkkel 
is mind kapcsolatban állunk. Az ügyfél kéré-
sére bármilyen alkatrészt rövid időn belül be 
tudunk szerezni.

Apaceller Péter riportja és fotói

2022_PVH_tavasz.indd   30 2022. 03. 29.   10:03



31Pécsváradi Hírmondó

Honlapotokon olvastam, hogy szinte minden 
biztosítótársasággal szerződében álltok.
id. Mártusz Antal: Még az én időmben az ak-
kori biztosítókkal (Hungária, Állami Biztosító, 
Garancia, stb.) szerződést kötöttünk. Erre szük-
ség is volt minden főállású vállalkozónak. 
ifj. Mártusz Antal: Ez most is így van. Itt 
hely  ben történik a kárfelvétel is. Lejelentem 
a biztosítónak a kárt és független kárszakér-
tők jönnek ki. Tehát az ügyfélnek így is teljes 
körű ügyintézést biztosítunk. 
id. Mártusz Antal: Korábban Pécsett, az 
Endresz György utcában kellett sorban állnunk, 
szóval rengeteg időt vett el az ügyintézés. Ma 
már ez sokkal rugalmasabban és gyorsabban 
megy. Antalék bejelentik, a biztosító egy-két na-
pon belül kijön ide és felveszik a kárt.

Hogyan jellemeznétek a piacon való jelenlé-
teteket, ismertségeteket? Ügyfeleitek elsősor-
ban honnan keresnek meg benneteket? 
ifj. Mártusz Antal: Pécsett is elég nagy 
az ismertségünk. Azt lehet mondani, hogy 
munkáink 50%-a megyeszékhelyről jön. 
A másik fele pedig Pécsváradról és a kör-
nyékbeli településekről. 

Munkatípusok, szolgáltatásaitok közül 
gondolom még mindig a karosszériajaví-
tás a legmeghatározóbb?
ifj. Mártusz Antal: Természetesen, a ka-
rosszériajavítás. Mondhatjuk azt, hogy 100%-
ban. A többi szolgáltatás is fontos, de azok 
elsősorban kísérő tevékenységek, melyek a 
palettánkat bővítik. Persze szinte minden 
belefér a karosszériajavítás fogalmába, tu-
lajdonképpen minden meglévő területünket 
le lehet fedni vele. Ugyanúgy megcsináljuk a 
futóművet, hiszen az is sérülhet például egy 
karambol esetén.

Jelenleg hány fővel dolgoztok? Mivel csalá-
di vállalkozásként működtök, hogyan oszt-
játok fel egymás között a feladatokat, ki-
nek milyen munkaterület jut?   
ifj. Mártusz Antal: Három fővel dolgozunk. 
Jómagam, Attila és ez év január hónaptól 
van egy alkalmazottunk, Gál Csaba, aki egy-
ben autószerelő is. Az üzletet és az irodát én 
viszem, papírmunka, számlázás, stb. Attila 
van többet a műhelyben.
Mártusz Attila: Persze ez így nincs kőbe 
vésve. Mindig azzal foglalkozunk, ami ép-
pen adott, amire szükség van. Ha például gu-
miszerelés és centrírozás van, akkor azt közö-
sen, a hegesztéseket általában én, a finomabb 

dolgokat pedig Antal csinálja. Tulajdonképpen 
Csabi is minden feladatot el tud látni. 
id. Mártusz Antal: Egyébként korábban, az 
1990-es évek elejétől mindig voltak inasaink 
is, kétévenként öt ipari tanuló a pécsi 500. 
számú szakmunkás iskolából. 

És ez most már nem jellemző? 
Mártusz Attila: Sajnos nem népszerű már a 
szakma, nincs is nagyon képzés. Nincsen ka-
rosszériás tanuló. Legutóbb például női sza-
bókkal voltak egy osztályban. Összesen talán 
két-három fő karosszériás végez egy évben. 
ifj. Mártusz Antal: Igen, legutóbb a három 
évfolyamon volt kilenc gyerek. 

Meddig voltak nálatok ipari tanulók?
Mártusz Attila: Az utolsó inasunk három 
éve ment el. Azóta nem volt nálunk újabb ipa-
ri tanuló.
id. Mártusz Antal: És sajnos egy inasunk 
kivételével senki sem maradt a szakmában.

Antal és Attila, említettétek, hogy az 1990-
es évek elején csatlakoztatok a családi vál-
lalkozáshoz. A Mártusz Autó Kft. mikor 
alakult meg pontosan?
Mártusz Attila: Igen, egyéni vállalkozóként 
kezdtük és dolgoztunk együtt. Apu, ahogy 
említette is 2006-ban ment nyugdíjba.
ifj. Mártusz Antal:  Majd Attilával 2009-
ben megalakítottuk a Kft-t. Ennek több oka 
is volt. Egyrészt a piacon, a partnerek ko-
molyabban veszik ezt a vállalkozási formát, 
másrészt a biztosítókkal is hatékonyabban 
tudunk így tárgyalni.   

Mártusz Autó Kft.
7720 Pécsvárad, Vár u. 1.
Tel: 72/465-031
E-mail: martuszantal@gmail.com
Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00
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Mekkora területen folyik a munkavégzés? 
Milyen fejlesztéseket, beruházásokat tudta-
tok és szeretnétek még megvalósítani?  
ifj. Mártusz Antal: A műhelyrész kb. 200-
250 nm. A legutóbbi fejlesztésünk apu által 
már említett hátsó udvarban lévő emelő. 
Azt szeretnénk még befejezni. A közeljövő-
ben egyelőre nincsen semmi olyan fejlesz-
tési tervünk, ami szükséges lenne a további 
munkavégzéshez. Szerencsére minden meg-
van, minden feltétel adott, minden eszkö-
zünk és gépünk megfelelően működik, ami 
a karosszériajavításhoz elengedhetetlen. Már 
említettük, hogy mindegyik emelőnk 3,5 
tonnás, ezzel bármilyen személygépjárművet 
meg tudunk emelni. Teherautót amúgy meg 
nem szeretnénk javítani továbbra sem.    

Akkor megkérlek Antal, hogy ismertesd ol-
vasóinknak egy kicsit részletesebben a 
Mártusz Autó Kft. jelenlegi szolgáltatásait. 
ifj. Mártusz Antal: Tulajdonképpen a koc-
canástól a totálkárig, rövid határidővel vállal-
juk törött, sérült, nagy karambolos személy-
gépkocsik és kishaszonjárművek teljes körű, 
szakszerű karosszériajavítását márkafüg-
getlenül. Korszerűen felszerelt műhelyünk-
ben speciális- és célszerszámok állnak ren-
delkezésünkre. Tapasztalatból mondhatom, 
hogy a márkaszervizek árainak töredékéért, 
nagyságrendekkel rövidebb határidővel ál-
lunk ügyfeleink rendelkezésére. Lehetőséget 
biztosítunk gyári, utángyártott és bontott ka-
rosszériaelemek beépítésére, melyek beszer-
zését is vállaljuk, ezzel is levéve a gondot a 
károsultak válláról. Partnereink segítségével 
műanyag karosszériaelemeket javítjuk. Nagy-
javítás esetén pedig csereautót, bérautót biz-
tosítunk ügyfeleinknek.

Beszéltünk korábban arról, hogy teljeskörű 
biztosítási ügyintézéssel is foglalkoztok. 
ifj. Mártusz Antal: Valóban, szeretnénk 
megkímélni ügyfeleinket a biztosítónál törté-
nő több órás várakozástól, ezért biztosító tár-
saságtól függetlenül teljes körű ügyintézést 
vállalunk, adminisztrációval együtt. Ahogy 
apu is említette, minden biztosítóval kapcso-
latban állunk. A hitelre vásárolt autók banki 
hozzájárulásának ügyintézését is vállaljuk, a 
helyszíni kárfelvétellel, szükség szerint pót-
szemlével együtt.
 
Úgy tudom autófényezéssel és –polírozás-
sal is foglalkoztok.
ifj. Mártusz Antal: A javított autók fénye-
zését korszerű anyagok és technológia alkal-
mazásával, jól képzett szakemberek végzik, 
szerződéses partnerünknél. Polírozással pe-

dig a szennyeződések, időjárási körülmények 
okozta károsodásokat és karcokat tudjuk el-
távolítani.

Mi a helyzet a szélvédők cseréjével? 
ifj. Mártusz Antal: Amennyiben az ügyfél-
nek nincs olyan biztosítása, amely fedezetet 
nyújt a szélvédő vagy egyéb autóüveg káro-
sodásra, akkor a hazai piac egyik legkedve-
zőbb szélvédő árát és beszerelési díját fogja 
kapni tőlünk.

Nekem többször javítottátok már az au-
tóm kipufogóját is és a klímát is feltöltötté-
tek már.
ifj. Mártusz Antal: Valóban, szervizünk az 
autó motorjától hátra a teljes kipufogó rend-
szert átvizsgálva javítja, cseréli a sérült, kor-
rodált kipufogó elemeket. 
Mint minden műszaki rendszert, az autók-
límát is időről időre gondozni, ellenőrizni 
kell, nem árt havonta egyszer megjáratni, hi-
szen ezzel, illetve a tisztítással jelentősen nö-
velhető a klíma élettartama. Tapasztalataink 
szerint évente érdemes átvizsgálni a klímát, 
ha szükséges, akkor pedig fel kell tölteni. 
Természtesen ebben is segítünk. 
Cégünk egyébként még autószállítással, au-
tóbérléssel, gyári és utángyártott alkatrészek 
forgalmazásával, beszerzésével, műanyaghe-
gesztéssel, kerékpáralkatrészek árusításával, 
autógumikkal, gumiszereléssel, centrírozás-
sal és defektjavítással is foglalkozik.   

Említették azt is, hogy a megfelelő alkat-
rész ellátottság miatt elindítottatok egy au-
tóalkatrész üzletet is és a megfelelő vég-
zettséget is megszerezted hozzá. 
ifj. Mártusz Antal: Igen, 1992. február hó-
napban kaptuk meg az üzletnyitási engedélyt 
és ehhez kellet az üzletvezetői tanfolyam, 
amit sikeresen el is végeztem.   
id. Mártusz Antal: A szakhatóság úgy en-
gedélyezte a bolt megnyitását, ha az épület 
homlokzata nem változik meg. Ennek meg-
felelően megtartottuk a cirádás felületet.
ifj. Mártusz Antal: Autóalkatrész üzle-
tünk használatával egyébként vásárlóink 
könnyedén megtalálhatnak minden szük-

séges terméket autójukhoz. Számos kérdés 
merül fel az emberben, főleg aki nem sza-
kavatott ezen a téren. Mennyit rendelhetek? 
Mikor vehető át üzletünkben? Milyen minő-
ségű? Mi a pontos mérete? Biztos jó az au-
tómhoz? Határozottan kijelenthetjük, hogy 
sokéves tapasztalatunkkal nagy rálátásunk 
van az autó alkatrész területén is. A megfele-
lő alkatrész kiválasztásához mindenképpen 
javasolni szoktuk, hogy legyen kéznél a for-
galmi engedély, de még a szervizkönyv is, ha 
van, mert az abban szereplő adatokra szük-
ségünk lehet. Gyári és utángyártott autó-
alkatrészek forgalmazását és beszerzését 
is természetesen vállaljuk. Amennyiben a 
visszahozott áru a fenti feltételek mind-
egyikének megfelel, cégünk kötelezettsé-
get vállal arra, hogy a vételárat a hatályos 
jogszabályokban rögzítetteknek megfelelő-
en, a vevő levásárolhatja. Bármilyen okból 
kifolyólag a rendelt termék nem kerül fel-
használásra, azt 14 napon belül visszahoz-
hatja részünkre sértetlen csomagolásban és 
a vételárral megegyező összegben azt levásá-
rolhatja. A célunk, hogy gyorsan és hatéko-
nyan tudjunk segíteni vevőinknek is.

Anti bácsi és fiai egy igazi példát állíta-
nak a pécsváradi családok és a pályavá-
lasztó fiatalok elé, hiszen az édesapa be-
fektetett munkáját Antal és Attila vitték 
tovább. A családi vállalkozást mindkét 
generáció elismertté és sikeressé tette. 
Céljuk mindig is az volt, hogy pontos és 
precíz munkát adjanak ki kezükből. Jó-
magam szívesen nosztalgiázom a ’80-as 
évek hangulatában, de a Trabik és a Zsi-
gulik korszaka átalakult, így a karosszé-
rialakatos szakma is állandó kihíváso-
kat támaszt a fiúknak is. Az informatika 
fejlődésével új és újabb technológiák je-
lennek meg, mellyel nekik is folyamato-
san lépést kell tartaniuk. Ha úgy tetszik 
ez a szakma is a Life Long Learning-ről, 
azaz az élethosszig tartó tanulásról szól.  

Ugyanakkor a Mártusz Család egy igazi, 
tradicionális iparos család, hiszen a ka-
rosszéria lakatosság és az autók világa 
mellett a család tagjai közül többen is a 
fodrász szakmát választották és több évti-
zede ebben dolgoznak hatalmas elismert-
séggel és népszerűséggel Pécsváradon.

Büszke vagyok rá, hogy a barátaimnak 
mondhatom őket. Tiszta szívből kívánok 
nekik további sok sikert, szeretetet, örömöt 
és jó egészséget! 
Egyben köszönöm az interjút!   
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2022. ÁPRILIS 8. (péntek) 19.00 óra
NEMZETKÖZI ROMA NAP ünneplése a Pécsváradi 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
Bővebb infó: www.facebook.com/Pécsáradi-Ci-
gány-Német-Nemzetiségi-Önkormányzat 

2022. ÁPRILIS 9. (szombat)
ISPOTÁLYOS NAP ÉS VIII. EGÉSZSÉGPIAC
Látni- és tennivalók az egészséges életmód jegyében
Az egész napos programon sportos és egészséges 
feladatokkal és kihívásokkal, testet-lelket felfrissítő 
élményekkel várjuk a család apraját-nagyját! Persze, 
a várunkat is bemutatjuk!
Bővebb infó: Pécsváradi ÉlményVár - 72/671-235, 
www.pecsvaradivar.hu

2022. ÁPRILIS 20. (szerda) 9.00-13.00 óra
ÖNKÉNTES VÉRADÁS a Magyar Vöröskereszt szer-
vezésében a Művelődési Központban
Bővebb infó: 
https://www.facebook.com/nyissunkegymasra/ 

2022. ÁPRILIS 21. (csütörtök) 19.00 óra
Feledi János-Feledi Project: „SZÁLKÁK” c. tánc-
előadás a Művelődési Központ Színháztermében
Bővebb infó: PMKKM NKft. - 72/465-123,
www.kulturvarad.hu

2022. ÁPRILIS 22. (péntek) 18.00 óra
IFJÚSÁGI ÉS VÁROSI FÚVÓSZENEKAROK ÜNNEPI 
HANGVERSENYE a Város Napja alkalmából 
a Művelődési Központ Színháztermében
Bővebb infó: PMKKM NKft. - 72/465-123,
www.kulturvarad.hu

2022. ÁPRILIS 23. (szombat)
BORVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS BORBÁL 
a Pécsváradi ÉlményVárban
Bővebb infó: Pécsváradi ÉlményVár - 72/671-235, 
www.pecsvaradivar.hu

2022. ÁPRILIS 24. (vasárnap)
PÉCSVÁRAD VÁROS NAPJA A VÁRKERTBEN
X. jubileumi Várad-Futással, főzéssel és helyi művé-
szeti csoportok műsorával
10.00 óra – Térzene a Városi Tűzoltó Zenekarral a 
Templom téren a mise után
Bővebb infó: Pécsváradi ÉlményVár - 72/671-235 
www.pecsvaradivar.hu
PMKKM NKft. - 72/465-123, www.kulturvarad.hu

2022. ÁPRILIS 28. (csütörtök) 9.00 óra
#ZENEÓRA – Ifjúsági Koncert a Filharmónia 
Magyar ország szervezésében a Művelődési 
Központ Színháztermében
Bővebb infó: PMKKM NKft. - 72/465-123,
www.kulturvarad.hu

2022. MÁJUS 1. (vasárnap) kora délelőtt
MAIFEST – májusfaállítás és ünnepi műsor a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a Műve-
lődési Központ előtt
Bővebb infó: PMKKM NKft. - 72/465-123,
www.kulturvarad.hu

PÉCSVÁRADI
PROGRAMSOROLÓ

2022. MÁJUS 3. (kedd) 12.30 óra
Petőfi Sándor: „JÁNOS VITÉZ” c. színjátéka a Műve-
lődési Központ Színháztermében
Bővebb infó: PMKKM NKft. – 72/465-123,
www.kulturvarad.hu

2022. MÁJUS 6. (péntek) 18.00 óra
ZEASY DRUMMERS – Keszthelyi Zsolt dobtanár ta-
nítványainak koncertje a Művelődési Központ Szín-
háztermében
Bővebb infó: PMKKM NKft. – 72/465-123,
www.kulturvarad.hu

2022. MÁJUS 7. (szombat) 18.00 óra
ZENEISKOLA JÓTÉKONYSÁGI KONCERT ÉS BÁL a 
Művelődési Központ Színháztermében
Bővebb infó:
https://www.facebook.com/ZenePecsvarad

2022. MÁJUS 14. (szombat) 
FELVIDÉKIEK NAPJA 
16.00 óra – Megemlékezés és koszorúzási ünnepség 
az Európa téren
18.00 óra – Másik Lehel-Vizeli Csaba: „FEHÉRLAPOSOK” 
c. rockopera a Művelődési Központ Színháztermében 
Bővebb infó: PMKKM NKft. – 72/465-123,
www.kulturvarad.hu

2022. MÁJUS 22. (vasárnap) 8.00-14.00 óra között
SAKK VERSENY a Művelődési Központ Uszoda Fo-
lyosóján
Bővebb infó: PMKKM NKft. – 72/465-123,
www.kulturvarad.hu

2022. MÁJUS 28. (szombat) 14.00-20.00 óra között
FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ a Pécsváradi Zengő 
Művészeti Egyesület szervezésében a Művelődési 
Központ Színháztermében
Bővebb infó: www.facebook.com/Pécsváradi-Zen-
gő-Művészeti-Egyesület 

2022. MÁJUS 29. (vasárnap) délelőtt
GYEREKNAP A PIFÖ szervezésében
Bővebb információ hamarosan.

2022. JÚNIUS 4. (szombat)
TRIANON – a Nemzeti Összetartozás Napja
Bővebb információ hamarosan.

2022. JÚNIUS 16. (csütörtök)
ZENEISKOLA ÉVZÁRÓ HANGVERSENYE 
Bővebb információ hamarosan.

2022. JÚNIUS 17. (péntek)
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola 
és AMI TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGE
Bővebb információ hamarosan.

2022. JÚNIUS 24. (péntek)
LEVENDULASZÜRET A VÁRBAN 
Bővebb információ hamarosan.

2022. JÚNIUS 25. (szombat)
A VÁR NAPJA
Bővebb információ hamarosan.

A szervezők a program- és műsorváltozás jogát fenntartják maguknak.
Bővebb információért keressenek bennünket a megadott elérhetőségeken 

és kövessék közösségi oldalainkat.
Szeretettel várjuk Önöket programjainkon!
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PMKKM – SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK 
a DÉRYNÉ PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL

2022. ÁPRILIS 21.
19.00-20.00 óra között

FELEDI JÁNOS-FELEDI PROJECT: „SZÁLKÁK” c. 

táncelőadás a Művelődési Központ Színház-

termében csatlakozva a tíz nappal azelőtti 

Magyar Költészet Napjához és a hétvégi 

Város Napi rendezvényekhez.

Pilinszky János azonos című kötete inspirálta 
előadás rólunk, emberekről szól. Mit üzen 21. 
században nekünk Pilinszky szellemisége? Eh-
hez ezt a Pilinszky matériát kell átengednünk 
magunkon. Saját élethelyzetünkben, fejlődé-
sünkben hol tartunk épp? Hogyan illeszkedünk 
a világba, és hol tart személyiségünk, lelkünk 
fejlődése? Miben vagyunk közösek Pilinszky-
vel? Lelkünkben, a hinni akarásban. Megszü-
letünk. Tapasztalni kezdünk. Elindulunk egy 
úton. Kialakítunk magunk körül egy érzékeny, 
lázadó, ám törékeny burkot. Hogyan viszonyu-
lunk a világhoz, hol a helyünk benne?
Miképp illeszkedünk bele, és értjük meg a kö-
rülöttünk lévő mindenséget? Merünk-e teljes, 
szép életet élni?
Elkerülhetetlen a konfrontáció. Belső vívódás, ma-
gány, egymásra találás mind-mind életünk része.
De a különböző élethelyzetekben, szakaszok-
ban merjük észrevenni a jót. Higgyünk ma-
gunkban. Higgyünk abban, hogy előrébb ju-
tunk, ha szeretettel viszonyulunk egymáshoz. 
Merjünk önvizsgálatot tartani, és eljutni a meg-
bocsátásig, a bocsánatkérés felszabadító aján-
dékáig! A szeretet felismerése talán a legfonto-
sabb a megtisztulás útján. 
Az előadás a közelmúltban Los Angelesben be-
mutatásra került. Egy felújítás, mivel színész 
bevonásával egy teljes összművészeti fúziót 
kap a néző: tánc, zeneművészet és próza, vers 
együtt egy előadásban.

Előadók, táncművészek:
LÁZÁR ESZTER, SPALA KORINA, TRILL ZSOLT 

m.v., FELEDI JÁNOS
Zongora: TÓTH MARIANN
Jelmez: HENEZ MARIANN, MATISZ GÁBOR
Fénytervező: HEPKÓ MIKLÓS
Díszlet-látvány: MINORICS KRISZTIÁN
Rendezés-koreográfia: FELEDI JÁNOS (Haran-

gozó Gyula-díjas)

2022. MÁJUS 3. 
12.30-13.30 óra között 

A Déryné Társulat bemutatja Petőfi Sándor: 

„JÁNOS VITÉZ” c. halhatatlan klasszikusát.

Szereplők:
Jancsi: HORVÁTH MÁRK

Iluska: VAS JUDIT GIGI

Boszorkány: LOSONCZI KATA

Huszárkapitány: JANKA BARNABÁS
Francia király: IVASKOVICS VIKTOR

Francia királylány: TARPAI VIKTÓRIA 
Jászai Mari-díjas
Zsiványvezér, huszár: SZÉPLAKY GÉZA

Gazda, zsivány, huszár: TURI BÁLINT
Gazdaasszony, magyar lány, francia lány: 

SZEMERÉDI BERNADETT
Öreg halász, zsivány, huszár: DÁNYI KRISZ-

TIÁN

Török vezér, zsivány: HABODÁSZ ISTVÁN
Zsivány, huszár, török: HAVASI PÉTER

Szerecsen király, magyar lány, francia 

lány: GULYÁS GABRIELLA
Zsivány, huszár, török: KÁRPÁTI BARNABÁS
Jelmez: GYÖNGYÖSI RENÁTA

RENDEZŐ: BERETTYÁN NÁNDOR
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Szerb Antal írta Petőfi emblematikus mű-
véről: „A magyar irodalomnak vannak 
sokkal nagyobb szabású alkotásai, mint 
a János vitéz. De a János vitéz az, amit az 
ember szeretne odaajándékozni külföldi 
ismerőseinek, hogy megérezzék a magyar 
népjelleg melegségét, humorát, semmihez 
sem fogható báját, hogy megérezzék a ma-
gyar szívverését. Ebben a műben csodála-
tosan együtt van a magyar föld valósága és 
a magyar lélek álma. Ilyesmi, mint a János 
vitéz, a legnagyobbaknak is csak egyszer si-
kerül”.
„Én vagyok János vitéz” – mondják sorban 
az előadás színészei a „János vitéz misszió” 
című előadásában. A Déryné Program 
előadása rendhagyó formában, egy óra le-
forgása alatt kívánja bemutatni a nézők 
számára Petőfi Sándor halhatatlan klasz-
szikusát. Az előadás nem csupán az isko-
láskorúak, hanem az egész család számára 
maradandó élményt nyújt, lendületes, fia-
talos játékmódjával.

2022. MÁJUS 14. 
18.00-20.00 óra között 

MAGYARROCK DALSZÍNHÁZ bemutatja 

Másik Lehel-Vizeli Csaba: „FEHÉRLAPOSOK” c. 

rockoperáját a Művelődési Központ Színház-

termében a Felvidéki Nap zárásaként.

Az 1947-es felvidéki kitelepítéseket két csa-
lád történetén keresztül mutatja be az új 
magyar rockopera. A drámai hatású tör-
ténet megható jelenetekben tárja elénk a 
nem túl távoli múltban, a velünk élő törté-
nelmünket. 

Szereplők:
Gál István, a falu lelkésze: VARGA MIKLÓS/ 
KÓSA ZSOLT
Géza bácsi, Molnár László és Molnár János 

apja: MAKRAI PÁL
Molnár László, családfő: CSENGERI ATTILA
Tóth Béla, Molnár László barátja: LAKLÓTH 
ALADÁR/ MOLNÁR ÁRPÁD
Irma, Molnár László felesége: BODNÁR VIVIEN/
MOLNÁR ÁGNES

Molnár András, Molnár László fia: MÉSZÁROS 
TAMÁS

Molnár Ilona, Molnár László lánya: TAR GABRI-
ELLA/ESZLÁRI JUDIT
Tóth Imre, Tóth Béla fia, Molnár Ilona fér-

je: GOMBÁS ÁDÁM
Tóth Etelka, Tóth Béla lánya, Kerék István 

szerelme: KUCZMANN ÁGNES
Molnár János, Molnár László öccse: TIHANYI 
DÁNIEL/BENE ZOLTÁN
Erika, Molnár János felesége: ENYINGI ZSÓFIA
Kerék István, Molnár András barátja, Etelka 

szerelme: MÁSIK LEHEL
Baros, csehszlovák tiszt: GERDESITS FERENC/
KRNCAN MILÁN

Közreműködik:
a MAGYARROCK DALSZINHÁZ társulata
Díszlettervező: SIKLÓSI JÓZSEF Ybl-díjas 
építész
Jelmez: BALAI ZSUZSANNA – MÁSIKNÉ 
VIZELI ANITA
Színpadi mozgás: GÁBOR SÁNDOR – 
ORBÁN VIKTOR
Rendező munkatársa: KORMÁNYOSI 
MIKLÓS
Rendező: VIZELI CSABA

A Déryné program támogatásának köszönhetően mindhárom előadás 200,- Ft-os kedvezményes jegyáron 

tekinthető meg. Jegyek elővételben és a rendezvény napján kaphatók a Művelődési Központ 2-es irodá-

jában. Bővebb infó: 72/465-123  A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!
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7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 31.7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 31.

PÉCSVÁRADI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
PÉCSVÁRADI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2022.05.03.

12:30

2022.05.03.
12:30

A belépőjegy ára: 200.-
Az előadás kedvezményes jegyára a Déryné Program hozzájárulásának köszönhető.
Az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező!
Jegyek elővételben kaphatók a helyszínen.

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

2022. április 21. csütörtök 19:00

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
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Pécsváradi Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum Színházterme

MACI KIÁLLÍTÁS A 
PÉCSVÁRADI  
EMLÉKHÁZBAN
Idén is sok érdeklődő látogatta meg a Maci kiállítást a Pécsváradi 
Emlékházban. Gyerekek és felnőttek örülhettek a kedves plüss 
maciknak, akik most elköszönnek, hogy jövő év február elején 
ismét visszaköltözzenek a brummogók.

A Pécsváradi Emlékházban (Dózsa György utca 4.) egész évben 
szeretettel várjuk az érdeklődőket egy múltidéző sétára, ahol 
meg lehet nézni a sváb szobát és a felvidéki szoba- konyhát.
Időszaki kiállításainkról www.facebook.com/pecsvaradiemlek-
haz közösségi oldalon tájékozódhatnak. 

Az Emlékház látogatható előzetes bejelentkezés követően a hét 
minden napján a 06-30/39-00-105-ös telefonszámon.
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Pécsváradi

Hirdetésfelvétel: pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

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

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

Fotó: Kótsch Petra
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