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Pécsváradi

TélJózsef
Attila

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, – ó, boldog fogócska! –
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek…
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!
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MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK TARTALMAS, 
ÉLMÉNYEKBEN, EGÉSZSÉGBEN GAZDAG, NYUGODT 
ÉS BÉKÉS 2023-AS ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! 
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2 Pécsváradi Hírmondó

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

rendszeresen küldik fényképes tudósításaikat 

kádján vehettünk részt, decemberben pedig a 

jain hangolódhattunk közösen az ünnepekre a 

Továbbra is várom ötleteiket, javaslataikat a 

SZERKESZTŐI 
BEKÖSZÖNTŐ

Tartalmas programokban, kikapcsolódásban, 
élményekben, ugyanakkor egészségben gazdag 

Elérkeztünk az idei év első lapszámához. 
A Pécsváradi Hírmondó hagyományokra 
épülő, közérdekű, ugyanakkor terjedelmes, 
színvonalas, színes, érdekes és változatos 
városi lapként szolgáltat információt a Zengő 
lábánál élő lakosságnak negyedévenként.

 

Pécsváradi

Tisztelettel: Apaceller Gergely 
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3Pécsváradi Hírmondó

bevezetve korábban, persze ez nem derült ki régebben, hiszen a kazánt még 

lopot állítottunk fel a kémény mellett, elhelyezve rajta egy viharnak 

gül sikerült, minden megoldódott, a kéményt is sikerült kitisztítani, 

csupán egy gond léphet fel, hogy a gólya tavasszal ismét a korábbi 

Zádori János
Pécsvárad város polgármestere

MIK MEG NEM TÖRTÉNNEK
KIS VÁROSUNKBAN?!
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4 Pécsváradi Hírmondó

szeti Iskola, a Hosszúhetényi Általános Iskola 

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
A fotó az általános iskola földszinti aulájában készült.

HANGVERSENY 
A ZENE  VILÁGNAPJA
ALKALMÁBÓL

ti Iskola tanítványai közös koncertet adtak a 

zár Vilmos ezredes, valamint Batthyány Lajos 
miniszterelnök halálának napja a forradalom 

sem tiltották be, nem volt állami ünnep, de az 
iskolákban és az újságokban megemlékeztek 
a vértanúkról, ugyanakkor a megemlékezés 
hangsúlyai az osztrák terrorra és a beavatkozó 

vemberében nyilvánította nemzeti gyásznappá 

bócra engedik Magyarország nemzeti lobogóját, 

A pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, 
valamint a Baranya Megyei Szakképzési Centrum 
2. Béla Középiskolájában is méltó ünnepi meg-
emlékezést tartottak 2022. október 6-án.

dig koszorúzással emlékeznek a szabadságharc 

Forrás: https://oktober6.kormany.hu/az-em-
leknaprol

Ap
ac

el
le

r 
Pé

te
r 

fé
ny

ké
pe

s 
ös

sz
ef

og
la

ló
ja

2023_PVH_tel.indd   4 2023. 02. 13.   7:16



5Pécsváradi Hírmondó

PÉCSVÁRADI LEÁNYVÁSÁR

2022. október 14-15-16.

Az 1966-ban újból felelevenedett Pécsváradi 
Leányvásár napjainkra a térség meghatározó, egyik 
legnépszerűbb közösségi rendezvényévé vált. 
Kulturális értékeit megőrizve évről évre megújuló 
programokkal várjuk kedves vendégeinket.

2022. október 14-16. között, az idei  
évben 56. alkalommal rendeztük meg 
a Pécsváradi Leányvásárt.

Kótsch Petra és Apaceller Péter 
fényképes összefoglalója

tek, gyermekprogramok, a Leányvásári Bál, a 

Minden programnak a folyamatos megújulás 
jelenti az életében maradást, ez az elv tartotta 

tot, megcélozva a legfiatalabb korosztálytól az 

jainkban a néptáncegyüttesek találkozója és 
bemutatója mellett egy igazi multikulturális, 

Iskolások dolgozzák fel pályázatok során, 

dégek örömmel próbálják ki a gasztronómiai 
kínálatot, keresik a sült gesztenyét, élvezik a 

pülés lakóinak ma is a rokonok vendéglátása 
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6 Pécsváradi Hírmondó

helyezéseket lehetett elérni, hanem sok más 

emelt arany, és különdíj kategóriákat ítélt 

kiállítást nyitottunk meg ünnepélyes keretek 

sa tárgyát nem formai és stiláris szempontok, 
hanem emberi és társadalmi szükségletek 

nem az egyén kiteljesedésének és külvilágra 

zel méltó, igazi autentikus helyszínt biztosítva 

formátus lelkipásztor áldották meg közösen, 

mestere köszöntötte a megjelent vendégeket 

Polgármesteri díszoklevelet vehetett át a Bólyi 

tusi ünnepi testületi ülésen, de a személyes 

Sándor, Pécsvárad korábbi polgármestere, a 
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7Pécsváradi Hírmondó

A bemutatók után Mohácsi István vezetésével 

rok igazi leányvásári hangulatot varázsoltak a 
nagyszínpara és kápráztatták el a nagyszámú 

cal indult a program nyolc néptáncegyüttes, 
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8 Pécsváradi Hírmondó

dos Dorina nyerte, aki másodszor vett részt a 

nyen és egy bátai katolikus lány nagy ünnepi 

den lánynak, aki vállalta a megmérettetést, a 
közönségnek köszönjük a rengeteg szavazatot, 

kításra és a sportpályánál sem hiányozhatott a 

zi Zoltánt és az Apsons zenekart, a Vivat Bacchus 

világ Gyerekzenekar, Pécsváradi Szivárvány 

Várunk szeretettel mindenkit 2023. 
október 13-15. között az 57. Pécsváradi 
Leányvásárra!
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#ZENEÓRA

MODELL KIÁLLÍTÁS

tárlatot Prucsi Zsolt középiskolai tanár, szintén 

kintéssel, sok érdekes információval a laikusok kintéssel, sok érdekes információval a laikusok 

Apaceller Péter fényképes összefoglalója

Kótsch Petra fényképes összefoglalója
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KOSZORÚZÁSI 
ÜNNEPSÉG AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC 
EMLÉKNAPJÁN

Andrics Aliz 
önkormányzati 

képviselő 
ünnepi beszéde:

Kótsch Petra fényképes beszámolója
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Idegen népek állnak vállainkon
Saját hazánkban rabként tartanak
S bennünk már a vágy, már nem maradhat titkon,
hiába tankok, gyilkosok vad hadak

Hundertwasser soraival zárom beszédemet:

Van reményünk és vannak álmaink
Gazdagok vagyunk

Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet, 
illetve a televízió és az internet közönségét!

Ahogy Aranyosi Ervin írta: 
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30 ÉVES TESTVÉRVÁROSI 
KAPCSOLAT

lálkozó programjában a városi intézmények és a tanösvény meglátogatása, a pécsi 

Külsheim és Pécsvárad testvérváro-
si kapcsolata immár 30 évre tekint 
vissza. A kerek évforduló alkalmából 

radra Thomas Schreglmann polgár-
mester úr vezetésével.

vábbá vártunk minden vendéglátó családot is, akik az elmúlt 30 évben fogadtak 

Kótsch Petra fényképes összefoglalója
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Már a gyülekezés alatt és az este során folyamatosan látható volt az elmúlt 

Az ünnepség hivatalos részében Zádori János és Thomas Schreglmann, a két 

A szándékunk a teljes program kialakításában az volt, hogy minél inkább ki
fejezzük: a külsheimiak az egész város vendégei, valamint hogy minél több 

leségének, Terinek, valamint a pécsváradi zarándokoknak: Balogh Istvánné 

nye volt a vendégeknek búcsúzáskor, hogy ez volt az eddigi legszebb testvérvá

rosunkban tartózkodott és nagyon elé

dégek további programjainak szervezését 
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14 Pécsváradi Hírmondó

A MECSEKI LÁTHATATLANOK 
PÉCSVÁRADI AKCIÓJÁRA 
EMLÉKEZTÜNK

még hetekig, a szovjet csapatokkal szemben 
szinte esélytelenül, de kitartottak, a mecseki 

parancsnoka az ellenállók egyik leghíresebb 

Kótsch Petra fényképes összefoglalója

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 

ROCKENBAUER PÁL
EMLÉKTÚRA

Kutas Éva fényképes beszámolója
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adatait Pécsvárad Város Önkormányzata és a 

tak és énekeltek, majd a Leányvásár után már 

Pécsváradon a legrégebb óta tartó házasságok 

Szeretettel köszöntjük ezúton is a rendezvényen 
megjelent vendégeket és természetesen azokat 

IDŐSEK NAPJA
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16 Pécsváradi Hírmondó

zül minden nap eggyel többet gyújtott meg 

tyák számának növekedése szimbolizálja a 

PÉCSVÁRADI 
ADVENT 2022-BEN
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Ez az egyik olyan 

amelyet mindenki 
egyforma izgalommal, 
szeretettel, 

ugyanilyen nemes 
érzelmekkel látogat.

2022. évet az egyik legnépszerűbb közösségi 
eseménysorozatunkkal, a Pécsváradi Advent 
vasárnapi programjaival zártuk.
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Dóra kürtöskalácsosnak a sok finomságot, 

is sokan ellátogattak, a forralt bor és finom 

bi polgármesterünk, Pécsvárad díszpolgára 

Advent idején az Isten végtelen szeretetét és 

A már megszokott vendéglátóink, vagyis a 

a segítség sora most is kiegészült azzal, hogy 

A decemberi várakozásnak fontos eleme volt 

már a korábbi években is óriási sikert váltott 

kompozíciókat, majd lelkesen fel is töltötték 

A Szentháromság téri vasárnapi adven-
ti vásárokon befolyt adományok összbe-
vétele 582.460,- Ft volt, mely összeget a 

megrendezésére fordítják majd. 
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én szombaton ünnepi koncertet szervezett a 

Antal Géza címzetes apátplébános áldása után 

ADVENTUS DOMINI – 
AZ ÚR ÉRKEZÉSE, AZ ÚR ELJÖVETELE

programjainak sora 
idén egy új elemmel 

PÉCSVÁRADI NŐI KAMARAKÓRUS 
ADVENTI HANGVERSENYEI

Várkonyi Györgyi beszámolója
Fotó: Kótsch Petra

rakozás idejét ünnepélyessé téve világszerte 

volt részt venni a programon, bízunk benne, 

rult ahhoz, hogy az advent mindnyájunknak 
nyugalmat, megbékélést és áldott ünnepeket 

PÉCSVÁRADI NŐI KAMARAKÓRUS 
ADVENTI HANGVERSENYEI
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MISKOLCI 
GYÖKEREK

A szervezők március 14-én kedden 18 órától egy mozizással 
egybekötött újabb stand-up műsort hoznak el Pécsváradra 
„Badár&Szőke” címmel. Belépőjegyek még elérhetőek intéz-
ményünk 2-es irodájában, illetve online a tixa.hu weboldalon. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bővebb infó: 72/465-123
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ÜNNEPÉLYES MEGEMLÉKEZÉS A MAGYAR-
ORSZÁGI NÉMETEK ELHURCOLÁSÁNAK ÉS 
ELŰZETÉSÉNEK EMLÉKNAPJÁN

vezésében idén is megemlékeztünk a Ma
gyarországi németek elhurcolásának és el

nösség elve alapján több, mint 200 ezer, ma

lül kényszerültek elhagyni és indulni az is

Az idei évben a hagyományos koszorúzáson 

ducere is vendégünk volt, aki, bár nem ren

annyira megérintette, hogy fontosnak érezte 

alitása a filmnek, hogy bár hiába érzi és tud
ja mindenki, hogy ezeknek az eseményeknek 

A film után még egy könyvet is megismerhet

egyetemi docensek mutatták be a szintén ez

A szokásos megemlékezéseknél talán hosz
szabbra nyúlt, de tartalmas és tanulságos es

Kótsch Petra fényképes összefoglalója
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Tisztelt Polgármester úr, Alpolgármester úr, 

pon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag 

„Csak azt 
tesszük, ami a 
dolgunk, ezért 

EMLÉKTÁBLA AVATÁS, 
KOSZORÚZÁS, VERS ÉS 
FÚVÓS KAMARAZENE, 
VALAMINT A PÉCSVÁ-

A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA

Az önkormányzat döntése alapján ezentúl minden évben az emléktábla koszorúzásával veszi 
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„ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, 

és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a 

kodni lehet, valamint segíthet a mai gondok 

megemlékezik a magyar kulturális értékek

könyvbemutatókat, irodalmi esteket és szín

sze az épített örökségünk, legyen az egy táj

a néprajzi hagyomány, akár a nemzetisé

örökségünknek a természeti értékek gazdag 

foglalkozások eszközeinek, fogásainak be

dagságából villantottunk fel részleteket, nem 

Legyen szó akár egy punk zenekarról vagy fi
atalok által kedvelt valamelyik underground 

Úgy vélem Pécsvárad nem csak ezen a na

ramunk a Pécsváradi Leányvásár és a nyári 

civil szervezetek mellett a fiatalok is kiveszik 

minden korosztályban akad olyan tehetség, 
aki nem csak szabadidejében kíván a zené

tüket annak szentelték, hogy eljuttassák em

talon együtt dolgozni, amikor bekerültem az 

dig mindenkinek tetszeni, de akkor is az a 
lényeg, hogy közösségben legyetek és együtt 

városi televízió jóvoltából a koncertet ottho
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Az ünnepélyes kiállítás megnyitón október 

PMKKM
KÖNYVTÁR
HÍREK
Arnold Istvánné összefoglalója

1. évfolyam     
1. helyezett: 
2. helyezett: 
3. helyezett:

2. évfolyam  
1. helyezett:
2. helyezett: 

                       
3. évfolyam  
1. helyezett: 
2. helyezett: 
3. helyezett: 
                       
4. évfolyam 
1. helyezett: 
1. helyezett: 
2. helyezett: 
2. helyezett: 
3. helyezett: 
3. helyezett: 
                                             

A gyönyörű, képek a 
Művelődési Központ ga-
lériáján még megtekint-
hetők.

Helyezettek: 

vében a teljesség igénye nélkül sok mindent 
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ramhoz tartozott diavetítés is, mely során a 

Minden ünnepnek szerves része a rákészülés 

Ilyenkor apró, de annál értékesebb ajándékok 

lálnak fel, bejárják a sivatagokat, a tengereket, 

megszelídít egy leopárdot, egy merész kismalac 

ket, melyeket a versek, az illusztrációk és ezek 

ret, az újborral kapcsolatos vigasságok adták, 

verve, mint élvezeti cikket, de szerepet kapott 

beszélgetés mellett többek közt meghallgattuk 

Könyvajánlónk
februári télutóra

vet, mintha ajándékba adná, és házhoz szállítja 

sa, egy kíváncsi és cserfes kilencéves kislány, 

forgatja fel fenekestül, hanem vásárlói olvasási 

Moser Erwin: 
Fantasztikus jóéjt-
mesék

Carsten Henn: 
A  könyvsétáltató
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ÓVODAI HÍREK

December 6-án óvodánkba is ellátogatott a 

December 12-én

December 4-én December 8-án a Gesztenyés úti óvodások 

December 13-án

December 14-én a Gesztenyés úti óvoda nagycso-
portosai a „Csillagok közt szeretnék élni” című ze-
nés meseelőadással kedveskedtek a Gondozási 
Központ lakóinak.

rekekkel együtt díszítettük fel. Az utol-
só nap pedig kisorsoltuk a gyerekek kö-
zött. Ez úton szeretnénk megköszönni a 
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A KODOLÁNYI JÁNOS NÉMET 
NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS AMI HÍREI

kreatívkodhattak, jó sokat mozoghattak, és 

hangulatban telt a délután, örülünk, hogy 

kezett, illetve ahogy mindig, a Sulikönyvtár 
idén is külön programot szervezett: e napon 

4. helyezett:

3. helyezett:
Simon Luca, Tóth Adrienn, Bitter Hanna, 

2. helyezett

1. helyezett:
Mim Hanna, Szabó Adél, Várszegi Liliána, 

Helyezettek: 

A Zenei Világnap alkalmából az udvaron 

tanulóink idén is meglepték diáktársaikat: 
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A Magyar Diáksport Napja

Október 4-én

Október 3-tól Ovisuli indult az óvodákban a nagycsoportosoknak.

hirdetett alsó tagozatos iskolások részére 

Helyezettek: 

Szeretettel gratulálunk minden 

tanító néniknek! 

Október 6-án

Iskolánkban hagyományosan a harmadik 

Idén is színvonalas, az emléknaphoz méltó 

ta tanító néniknek és osztályaiknak a szép 

Különdíjban részesült:

Október 14-én
senyen 3 tanulónk képviselte iskolánkat: Albert 

Október 21-én 

tartozók segítségét, mert ismét sikerült tetemes 

pír kilónkénti ára nagyon visszaesett, de azért 
örülünk, hogy az osztályok mégis tudták picit 

Október 23-áról is megemlékeztünk: Az 
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Október 26-án, a pécsi Lenau Ház szerve
zésében három év kihagyás után újra meg

-
lyet szerezte meg.

ka, Simon Laura, aki a versenyen betegség 
miatt nem tudott részt venni, de a felkészü

A 6. osztályosok között a „Glückliche Glü-

Bogos Gréta, Merkl Mátyás, Mim Hanna, 
Várszegi Liliána

Október 27-én

idén sikerült betekintést nyújtani a gyerekek 

Október 28-án az alsó tagozatos osztályok 

November 10-én iskolai nyelvtan és rajzversenyt hirdettünk:
A nyelvtan verseny eredményei: 

2. évfolyam: 3. évfolyam: 4. évfolyam:

1. évfolyam: 2. évfolyam: 3. évfolyam: 4. évfolyam:
A rajzverseny eredményei:

Október végén Pécsvárad németországi test

A tiszteletükre szervezett ünnepségen, melyen 
többek között a 30 éves partnerkapcsolat meg

valt a vendégeknek német nyelven, Bayer Ben

alkalmi kórus pedig baranyai sváb népdalokat 

November 4-én 

kis libáikkal a Szentháromság térre, ahol Már
ton napi dalokat énekeltek magyar és német 

kreatív ötleteket valósítottak meg a gyerekek az 

tály tanulói a bejáratnál található paravánt díszí

tették, illetve a népismeret órán készített zsíros 

November 14-én tanulóink, pedagógusaink 

mények és a Mecseki Láthatatlanok emlékére 

Új programsorozatot tervez a Sulikönyvtár nem 

tettel várunk mindenkit egy finom teával, és 
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December 2- án

December 6-án

December 13-án

Az adventi péntekeken

December 15-én

December 16-án, az utolsó tanítási napon nagyon jó hangulatú, nyitott karácsonyi vásárt szerveztünk, 

Sportsikerek:
Október 16-án 
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Szeptemberben

A Zene Világnapját szeptember 30-án

2022. november 8-án 

Decemberben

radi iskolában, a Vár utcai és Gesztenyés utcai óvodákban, az 

2022. december 16-án, 

A december és január

A 2. félév 

iránt, szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinkre.

MOZGALMAS FÉLÉVET 
ZÁRT A ZENEISKOLA

hangversenyekben gazdag,
mozgalmas félévet zárt. 
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A PÉCSVÁRADI 
EGYMI HÍREI

Bayer Zoltánné fényképes összefoglalója

Szeptember 

ba, célba gurítás, dobás, függeszkedés, lógás, 

mezetten, minden bátorságukat összeszedve 

Október

gén tiszteletünk jeléül koszorút helyeztünk 

Tök jó, tök buli!

Békés Annamária patronálásával idén is nagy 

szimpatikusabb játék közül

Még 1 esély!

tán vettek részt e csoportok tanulói, amelyet 

November

venciós szakemberek felhívták a figyelmet a 
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December 02. – Fogyatékos emberek vi-
lágnapja

rültként tájékozódni, mozgáskorlátozottként 

December 06. – Mikulás látogatott iskolánkba

Rajzpályázati eredmények: Szeptember végén a Magyar 

Díjazottak: Albert Alexandra, Link Péter, Tóth Barbara és 

Októberben

pest Art Brut Galéria a Lelki egészség világnapja 

November végén
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A Pécsváradi Coop Kft. karácsonyi rajz-
pályázatot hirdetett. Tanulóink aktívan 

 Orsós Melissza, Palkó Patrícia, 
Decemberben 

nek csapata által hirdetett plakátpályázaton 

A Magyar Honvédség Parancsnoksága szeptemberben hirdette meg a 

Karácsonyvárás
a zeneiskolás gyerekek varázslatos ünnepi 

December közepén

Az ünnepre hangolódva

Boldog, örömteli, szerencsében gazdag újévet kívánunk az iskolánk 
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BARANYA MEGYEI SZAKKÉPZÉSI 
CENTRUM II. BÉLA TECHNIKUM 
ÉS KOLLÉGIUM HÍREI

TANÉVKEZDET, VÁLTOZÁSOK

Továbbra is biztosítunk kollégiumi elhelyezést 

Ahogy sok más intézménynek, úgy nekünk is 

MEGEMLÉKEZÉSEK, MŰSOROK 
ÉS KULTURÁLIS PROGRAMOK

én diákjaink közül sokan megtekintették a 

ötödéves tanulóink Budapesten jártak, ahol 

ramsorozat keretében a pécsi bazilikában 

rácsonyfa mellett került sor a három héten 
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NYÍLT NAPOK 

dezvényei közé tartoznak intézményünk nyílt 

„A versenyképes közszolgálat személyzeti 

jekt keretében, eddigi szakmai munkánk el
ismeréseként a Belügyminisztérium intéz

ügyminisztérium két munkatársa, valamint 

je képviselte, akik ajándékkal is meglepték a 

ramban továbbá részt vettek a helyi és a Ba
tetésvégrehajtás, a Magyar Honvédség tiszt

Az élelmiszeripari nyílt nap keretében a 

tés, továbbá a tankonyhában a színes, fonott 
kalácsok és linzerek elkészítésének rejtelme
ibe vezették be a diákokat oktatóink és tanu

kóstolhatták vagy akár haza is vihették az 

Köszönjük tanáraink és diákjaink segítségét a szervezésben és 

SZALAGAVATÓ

lyok bevonulása és a Himnusz elhangzása után 
Zakk Anna igazgató asszony üdvözölte a tanu

sebb eseményeinek olyan fényképeit mutat

dott, melynek koreográfiáját Ács Tibor taní

ákok kérték fel szüleiket, nagyszüleiket vagy 

zös fotózkodás és gratuláció sem maradha

tanárok és diákok lelkes munkáját, valamint 

nek, dolgozóinak, hogy helyet és rengeteg se
gítséget biztosítottak rendezvényünk megva
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VERSENYEK, VETÉLKEDŐK, 
SPORTRENDEZVÉNYEK, PROJEKTEK

bókat, pereceket és menyasszonyi tortákat készítettek, melyekre egy valódi lakodalmi vendégsereg is 

Intézményünkben, szeptemberben indítottuk 

tatás kontaktórák keretében és távoktatásban 

számára a jelen tanévre meghirdettük a féléves 

FELNŐTTEK OKTATÁSA

alapfeladata. Az intézmény 
folyamatosan igyekszik 
megfelelni ennek a 
feladatnak is.

2023_PVH_tel.indd   39 2023. 02. 13.   7:17



40 Pécsváradi Hírmondó

PIFÖ HÍREK

kalommal segítik a pedagógusok munkáját, 
játékos programokkal készülnek a gyerekek 

res foglalkozásokat tartanak, valamint egyéb 

latokat sikerült kialakítanom több országos 

A versenyre való nevezés feltétele egy olyan 

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság 

lok, hogy mélyebb betekintést nyerhessenek 
munkánkba és ötletet meríthessenek a saját 

élethez hasznos tudásokat adjunk át, mint 

latokkal dolgozhatunk közösen, mint a Lego, 

gyunk benne, hogy rengeteget tanulhatunk 
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nek a rengeteg munkát melyet a sütemények 
és egyéb finomságok elkészítésére áldozott, 
továbbá minden pécsváradi lakosnak, akik 

gatott a Mikulás, gyerekzsivajjal telt meg a 

gulatban telt hajnalig ünnepeltük az új év 

A tréningen a házigazda spanyolok mellett 

lyen még a munka sem indult be igazán, így 

melynek tagjai Ábel Tibor, Zsifkó István és 

désem alatt együtt dolgozhattam a szervezet 

fontos része volt, hogy megkülönböztessük 

kérdésekkel dolgozik, kérdések segítségével 
próbálja rávezetni a fiatalt, hogy megtalálja a 

désfeltevéshez ismertünk meg módszereket, 
amiket egyéni és csoportos coaching során 

latban is kipróbáljuk, így a tavasz folyamán 

ningen tanultakat is bemutathatjuk és tovább 

atalokkal végzett munkám során, valamint 
Tibi és István is alkalmazni tudja majd a 

megkezdtük 
utazásainkat is, kis 
csapatunk a spanyol 
Alicanteba utazott 

vagy idejekorán 
elhagyó fiatalokról 
szóló tréningre, 
melynek célja a 
fiatalok bevonása a 
mindennapi életbe, 
ehhez való eszközök, 
módszertanok 
megismerése.

TRÉNING TÉLEN, 
SPANYOLORSZÁGBAN
László Miklós

fényképes beszámolója 
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A PÉCSVÁRADI 
VÁRBARÁTI KÖR HÍREI

Kutas Éva elnök beszámolója
Fotó: Kótsch Petra

GYERTYAGYÚJTÁS A HŐSI 
HALOTTAK EMLÉKÉRE

Gyertyagyújtással emlékeztünk a háborúkban elvesztett 

majd egy rövid séta után a Szentháromság téren, a második 

FÁKLYÁS FELVONULÁS 
AZ 1956-OS PÉCSVÁRADI 
ESEMÉNYEK EMLÉKÉRE

hetekig, a szovjet csapatokkal szemben szinte 

tó, a Mecseki Láthatatlanok szakaszparancsnoka 
az ellenállók egyik leghíresebb akcióját vezette 

ságharc pécsváradi eseményeinek 
emlékére Pécsvárad Város Önkor-
mányzata és a Pécsváradi Várba-
ráti Kör fáklyás felvonulásra hívta 
november 14-én a pécsváradiakat.
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ADVENTI 
SÜTEMÉNYVÁSÁR

házunknál a téli zimankó ellenére is kellemes 

HARMINCADIK ALKALOMMAL 
BÚCSÚZTATTUK AZ ÉVET A ZENGŐN

www.varbaratikor.hu, valamint facebook oldalunkon!www.varbaratikor.hu, valamint facebook oldalunkon!
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Az általános iskolát Pécsváradon végezte, 

rületen dolgozott néhány évig, majd pályát 

szakiskolában kezdte, majd Hidason folytat

talános Iskolában tanított nyugdíjba vonulá

tanítani, szerette a tanítványait és ez kölcsö

legetik: hóna alatt az osztálynapló, kezében 

nök lenni: rengeteg tanórán kívüli progra
mot szervezett diákjainak: kirándulások, or
szágjárás, külföldi utazás, Dombay tavi tábo

tanítványok elmondása alapján mind életre 

tak, mikor megismerkedtek, s a diákszere

di házat építettek, s rendezett körülmények 

Sokan nem ismerték Albertet, hogy milyen 

és családjukkal, valamint felesége családjá

lemes estéket töltöttek el együtt, a „Várbaráti 

LŐRINCZI ALBERT 
TANÁRÚRRA 
EMLÉKEZÜNK

„Mindent láttam, 
amit szerettem szági magyarokat, akik ezért hálával és tisz

korában a helyi sportkörben sakkozott, ver

Szerette a szépet, nemcsak az öltözködés

Több ezer dia és fotó van a szekrényében s 
számítógépén sorba rendezve, albumba té

közösségi, városi és nemzetközi eseménye
ket, rendezvényeket, kiállításokat örökítettek 

tálta a világ kulturális emlékeit, öröksége

nyekben volt részük, mindez képekkel doku

szágot, majd az egykori szocialista országok 

ben alig várta, hogy jöjjön a tavasz, és a jó 

dozta, pótolta a fákat, melyek roskadoztak a 

A kedves ház erkélyén pompázó muskátlik, 

Szép, tartalmas, élményekben, szeretet
ben és szerelemben gazdag életet éltek meg 

mert bárhová is mentek, kéz a kézben jár

10 hónapot élt. 
Nyugodjon békében, Isten vele. 
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ikkel, a hazalátogatások, intézményen kívüli 

ket a város zeneiskolájának növendékei, akik 

bennünket, a kalácsot, zserbót, linzert, islert 

gatóján, immár hagyományosan a szentestén, 

„Mindent láttam, 
amit szerettem 

GONDOZÁSI 
KÖZPONT HÍREI

Hujberné Pej Márta

szociális munkatárs
fényképes összefoglalója 

A 2022-es év második fele
 – a pandémia után – 

li ellátottaink, néhány nyugdíjas kollégánk, 

zös éneklésével mindenkiben felelevenedtek 

vány adományaként, melyet intézményünk 

denkinek, aki valamilyen módon hozzájárult 
ahhoz, hogy ünnepünk hangulatos, meghitt 

Az óévre visszatekintve elégedettek vagyunk, 

újévet is hasonlóan, vidám programokkal 

fényképes összefoglalója 
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rultak azon közösségi kezdeményezésekhez, 

gunk elé, s együtt eltervezzük, hogy mit is 

pécsváradi várat, s Ilijin Petár alelnökünk 

lászlé, a belváros szépsége mindannyiunkat 

sunkban, testvértelepülésünk, a kárpátaljai 

Visszatekintés az elmúlt évre

állítást a helyi emlékházban, majd nemzeti 

mekes család számára juttattunk el tartós 
élelmiszereket a Máltai Szeretetszolgálat, a 

temberében a Pécsváradi Vár ad otthont a 

dalom és szabadságharc emlékére szervezett 

re mindig számíthatunk, akár egy sütemény, 

dék, hogy szeretnénk megismerni hajdani 

Szeretnénk, az idei évben is legalább annyira 

TARTALMAS ÉV A ZENGŐVIDÉKI 
HATÁRON TÚLI MAGYAROK 
EGYESÜLETE MÖGÖTT
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várad Város Önkormányzatának, Apátvarasd elnöke

Továbbra is 
várjuk Önöket 
programjainkon, 
rendezvényeinken, 
tagjaink között, 
facebook 
oldalunkon: 

Határon Túli 
Magyarok 
Egyesülete
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MEGÚJULT PÉCSVÁRAD 
REFORMÁTUS 
TEMPLOMA

BELSŐ UTAK - SZABÓ LÁSZLÓ 
KIÁLLÍTÁSA

mel nyílt kiállítása 
Szabó László pécs-
váradi szobrász-

szúhetényi Nemes 

Központban 2022. 
december 2-án.
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A CSALÁD ÉS KÖZÖSSÉG 
ALAPÍTVÁNY HÍREI

A 2023-as év néhány változást 
hozott az Alapítvány életébe.

Az Adományboltot a megszokott formájában nem tudjuk tovább nyitva tartani, így egy más 
megoldást választottunk, hiszen nagy segítség volt az elmúlt években a rengeteg adomány 

A gyűjtés Rebekának még mindig zajlik, a számla-
szám él. 

2023_PVH_tel.indd   49 2023. 02. 13.   7:17



50 Pécsváradi Hírmondó

PÉCSVÁRADI RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA ZARÁNDOK ÚTJAINAK 
ÉS RENDEZVÉNYEINEK 2022. ÉVI 
HÍREI

fényképes összefoglalója

Szeretettel köszön-
töm a Hírmondó 
olvasóit!

Balogh Istvánné vagyok a Zarándoklatok és 

Május 14-én
geket, mindenütt nagy szeretettel fogadtak 

riapócson nagyon klassz zarándok szálláson, 
tunk igazán a programunkat teljesíteni 

tésével, ezúton is nagyon szépen köszönjük 
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Lourdes következett, szentmise a Grottánál, 

te gyertyás körmenet, éneklés a nemzetközi 
kórusban, földalatti nagy bazilika, szent víz, 

Augusztus 13-án

Szeptember 3-án a Határtalan Lakomán a 

tóber 3-ig
Odafele Szentegyházán vártak bennünket 

November 5-én 

 következett az év 

sek voltak, így váltunk el fogadás után, hogy 

és Balogh Istvánnak a nagyon lelkes odaadó 

ló és feleségének, valamint Balogh István és 

jük a 2023. évi útjainkat, melyre szeretet-
tel várjunk kedves utasainkat, az eddigi 
részvételt köszönjük!

Útjainkhoz a pogácsát és a kalácsot az 
Aranycipó pékség adta. 

Köszönjük szépen! 

Az utazásainkhoz az autóbuszt a Cityliner Kft, 

Köszönjük szépen!
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Kézilabda

Labdarúgás

lányok a harmadik helyen zártak, ezért a 

H
A

JR
Á

 
V

Á
R

A
D

!

Fullér Zoltán elnök fényképes beszámolója

posztokra nagyon kevés cserénk volt ebben az 
idényben, ezért folyamatosan szeretnénk az 

felhozni azokat a játékosokat akik technikailag és taktikailag 

A tavaszi felkészülést január második hetében kezdtük el, a 

bajnokin!

PÉCSVÁRADI SPARTACUS 
SE HÍREK
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munkahelyi és egyéb elfoglaltságok miatt 

lyett. Ellenfelünk játék nélkül megkapta a 
maximális pontszámot. Utána a bajnoke-
sélyes Komló ellen tisztességesen küzdöt-
tünk, de nem tudtuk borítani a papírfor-
mát. A harmadik fordulóban egy közvetlen 

de itt sem sikerült nyernünk. Folytatás 
márciusban.

Tömegsport

Szeptemberben ismét egy kiváló kerékpáros 

Az októberi SPAR Budapest Maraton 
Fesztivál

zés futólépésben: világörökségi helyszínek, 

ton.

is hagyományosan a futóbarátságokról és a 

maraton, harmadmaraton és hatodmaraton 

Ismét megrendeztük a mikulásnapi kondi-
verseny

SE évvégi decemberi Záróbu-
lifutásán is több pécsváradi sportember vett 

legsikeresebb, kisvilágbajnoki címét is ebben 

je vett részt a versenyen, még Szlovákiából is 

Küzdősport

Reisch Barnabás
Schwindli Hajnalka
Háhn Kevin 

Pécsváradi eredmények:

Eredmények:
1. forduló
2. forduló
3. forduló

Sakk

Vidám szilveszter
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ROLF ZEITLER
UNTERSCHLEISSHEIM VOLT POLGÁRMESTERE

ÉS DÍSZPOLGÁRA EMLÉKÉRE

Minden hónap második keddjén köszöntöttük 

pelt és a szlovákiai Garamszentgyörgyön is 

letünk által létrehozott Pécsváradi Önkéntes 

Kárpátiné Kovács Zita, 

fényképes beszámolója

NYUGDÍJASOK KÖRZETI 
EGYESÜLETÉNEK HÍREI
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Kótsch Petra, Kutas Éva, Rosenberger 

Apaceller Péter, valamint az 

Tördelésszerkesztés és nyomdai munkálatok:
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Pécsváradi
 pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 31. 

       www.kulturvarad.hu
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