
Falusi életet visz a középiskolai órarendbe
PÁMER LÁSZLÓ Huszár, lovas íjász és legfőképpen intéző az egykori kosárlabdázó
Példaértékű, amit Pécsett, 
a Ciszterci Rend Nagy Lajos 
Gimnáziumában kitaláltak. 
Vettek egy falusi portát a di-
ákjaiknak, ahol a vidéki élet 
élesben gyakorolható Pámer 
László néprajztanár vezetésé-
vel. A program olyan sikeres, 
hogy most bővítik az épü-
letet, és más gimnáziumok 
bevonását is tervezik.

Mészáros B. Endre

– Honnan jött a farm gondolata?
– Több kolléga közös ötlete 

volt, hogy kellene egy olyan hely, 
ahol a gyerekekkel kicsit vissza 
tudunk húzódni a „szerves” vi-
lágba. Végül egy zsákfaluban, 
Átán vásároltunk parasztpor-
tát, ahol a hagyományos falusi 
életforma majd minden részle-
tét megtapasztalhatják a gim-
nazisták. 

– Egy módos gazda házát vet-
tük meg, egyhektáros területtel. 
Jelenleg úgy húszan tudnak kint 
aludni, de pályázunk a bővítés-
re, ami kétszer ekkora gyerekse-
reggel számol. Továbbá két ló és 
harminc baromfi szaladgál itt, 
de már kész a disznóól és a mar-
hák tartására alkalmas istálló 
is. A kertben gyümölcsfák, zöld-
ségfélék és kaszáló található. 

-

– Én is ezt gondoltam, de fél 
óra akklimatizálódás után min-
denki megtalálja a helyét, ahol 
jól érzi magát. A lányok egytál-
ételt készítenek a társaságnak, 
a fiúk pedig az aktuális ház kö-
rüli teendőket végzik. 

– Minden évben minden osz-
tály sorra kerül. Szerdánként 
van az iskolások napja, s olykor 
a szülőket is fogadjuk. Például 
igen népszerűek a disznóvágá-
saink, amin hetvenen is meg-
fordulnak itt, s amit levágunk, 
aznap meg is esszük. 

– Mert a lovak nagy szerel-
mese vagyok, s minden érdekel, 
aminek a lovakhoz és a termé-
szethez köze van. A diákjaimat 
például bevonom a bogádi lo-
vasíjász-szakosztályunk tevé-
kenységébe is, emellett lovas 
hagyományőrző táborokat szer-
vezek nyaranta a gyerekeknek, 
s a Pécsi Huszár Egyesületnek is 
alapító tagja vagyok. 

porta? 
– Sokkal többe kerül, mint 

amit hoz, mert azért néha hét-
végére kiadjuk a birtokot. Az 
„eszmei” értéke viszont felmér-
hetetlen. Ha meglesz a bővítés, 
akkor azt tervezzük, hogy más 
iskolákat is bevonunk a működ-
tetésbe, és tej-, gyümölcs-, zöld-
ségfeldolgozást is beiktatunk 
a tanrendbe.

HIRDETÉS

BENKÓ DIXIELAND BAND KONCERT 
a Kodály Központban  

2013. november 23-án szombaton este!
Jegyek már kaphatók a Kodály Központ és a ZSÖK jegyirodáiban,  

a www.kodalykozpont.hu és a www.jegymester.hu internetes oldalakon.

HIRDETÉS

Esőköpeny, műanyag klumpa: veszélyes lehet!
Jó pár éve kongatták meg a vészharangot: a lágyí-

tott PVC anyagú cumik rákkeltőek! Az alapve-
tően kemény PVC-t a hozzákevert lágyítószerek 
teszik veszélyessé, ezek oldódnak ki, például a 
csecsemő nyálától. Ma már valószínűleg minden 
kismama tudja, hogy csak latexcumikat szabad 
használni.

A lágyított PVC-t azonban még sok más cikk 
készítésére is használják. Gyártanak belőle eső-
köpenyt, gumicsizmát (azaz helyesebben PVC-csiz-
mát) és játékokat is. Nos, a Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóság laboratóriumában nemrég elvégzett 
vizsgálatok szerint a mintaként kiválasztott, 
gyermekek számára készített esőköpenyek és csiz-
mák mindegyike nagy mennyiségben tartalmazott 
lágyítószereket. A szájjal, nyállal közvetlenül érint-
kező cumikra vonatkozó szigorú előíráshoz képest 
nagyságrenddel többet (akár 21 százalékot is!). 

Mondhatnánk, hogy senki, még egy gyermek sem 
nyalogatja az esőköpenyét vagy gumicsizmáját, de 
mi van akkor, ha az egyébként is izzasztó ruha-
darabok fedetlen bőrükkel hosszan érintkeznek? 
Bizony, ilyen esetben előfordulhat, hogy a főleg a 
nemzőszerveket károsító anyagokból kisebb-na-
gyobb mennyiség felszívódhat a szervezetükbe.

Lenézek a lábamra: olcsón vett, több évvel ezelőtt 
robbanásszerűen elterjedt, széles orrú, szellőzőnyí-
lásokkal és sarokpánttal ellátott műanyag klumpát 
viselek. Német laboratóriumi vizsgálatok szerint 
jó néhány ilyen papucsban rákkeltő, de legalábbis 
bőrallergiát, ekcémát okozó anyagokat mutattak ki 
(nem beszélve a környezetkárosító nehézfémtartal-
mú színezőanyagokról). A  márkás, drágább termé-
kekben nem, de az olcsó, másolt, utángyártottak-
ban jelentős mennyiségben mutattak ki egészség- 
és környezetkárosító anyagokat. 

Fontos tehát az elővigyázatos-
ság. A PVC anyagú esőköpenye-
ket lehetőleg ne húzzuk fel fedet-
len testre, melegben is húzzunk 
alá hosszú ujjú pólót, vékony 
hosszúnadrágot. A PVC anyagú 
gumicsizmát harisnyával, zok-
nival, esetleg betűrt nadrággal 
viseljük, használat után szárít-
suk ki, ha szükséges. A műanyag 
klumpába is csak zoknival búj-
junk bele. Vásárláskor a szag-
lásunkra is hagyatkozhatunk: az erős, édeskés 
vegyszerszag árulkodó lehet (a tömeggyártás során 
nem gondoskodtak az illékony adalékanyagok feles-
legének elpárologtatásáról). Az olcsó termékeknél 
jellemző a durva kivitel, a formából való kivétel után 
meghagyott sorják és a matt, fénytelen felület is.

P O S TA B O N TÁ S

Fél évszázad és fél évtized 
a kamarakórus mérlegén
Idén ünnepli fennállásának 55. 
évfordulóját a neves zeneszer-
ző-karnagy, Tillai Aurél vezette 
Pécsi Kamarakórus. Az elmúlt 
évtizedek alatt a kórus tagjai 
Európa szinte összes országát 
bejárták, és több mint 600 mű-
vet mutattak be. Az évforduló 
apropóján közös ünneplés lesz 
a Kodály Központban november 
22-én 19 órától. Ott lesz minden-

ki, akinek valaha köze volt az 
énekkarhoz: az 55 év során a kó-
rusban éneklők (több mint 300 
ember fordult meg az évek alatt), 
családtagok, barátok, a szakma 
képviselői. A műsorban a kórus-
irodalom gyöngyszemei mellett 
elhangzik Händel Dixit Domi-
nus című oratóriuma, valamint 
Tillai Aurél erre az alkalomra írt 
Te Deuma is.  M. B. E.

APOLLÓ MOZI: A jogász (16.00, 
20.00), Pinokkió (16.00), A nagy fü-
zet (18.00), Bettie-mobil (18.00), Egy 
francia család szexuális élete(20.00).
CINEMA CITY: Az éhezők via-
dala: Futótűz (felir. 00.01), A jogász 
(felir., 13.00, 15.20, 17.40, 20.00, 
22.20), Khumba (14.30), Khumba 3D 
(16.30, 18.45), Philips kapitány (fe-
lir., 16.45, 19.40), Végjáték (15.00, 
19.40, 22.20), Szupercella (20.00, 
22.20), Gravitáció 3D (felir., 18.30, 
20.30, 22.30), Vérmesék (17.15),  
Családi üzelmek (14.30, 20.30),  Idő-
ről időre (19.30), Turbó 3D (16.45), 
Turbó (14.45),  Derült égből fasírt 2. 
– A második fogás 3D (13.30, 17.30), 
Derült égből fasírt 2. – A második fo-
gás (15.30), Insidious – A gonosz há-
za (17.20, 22.00), Last Vegas (13.30, 
15.45, 18.00, 20.15, 22.30), Justin, a 
hős lovag 3D (14.00, 18.00), Justin, a 
hős lovag (16.00), Thor: Sötét világ 3D 
(13.10, 15.30, 17.50, 20.10, 22.30), 
Thor: Sötét világ (felir.,(14.20, 21.20), 
Thor: Sötét világ (16.40, 19.00), Dé-
monok között (21.45). 

S Z Í N H Á Z

BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ (Felső-
vámház u. 50.): Árgyélus királyfi és 
Tündérszép Ilona – bábos mesejáték 
(Kós Lajos terem, 10.00, 14.00). 
PÉCSI HARMADIK SZÍNHÁZ 
(Hajnóczy u. 41.): Príma környék – kor-
társ színmű (19.00). 
PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ 
(Színház tér 1.): A dzsungel könyve 
– mesemusical (15.00), KAMARA-
SZÍNHÁZ: 39 lépcsőfok – krimi-
vígjáték (19.00). 

KO N C E R T

KODÁLY KÖZPONT (Breuer Mar-
cell sétány 4.): A Nemzeti Filharmoni-
kus Zenekar, a Nemzeti Énekkar és 
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 
Gyermekkara koncertje. Közreműkö-
dők: Szabóki Tünde – szoprán, Timothy 
Bentch – tenor, Stephan Loges – bari-
ton, vezényel: Howard Williams. Műsor: 
B. Britten: Háborús requiem. Prológus 
(18.00), Koncert (19.00). 

T U R M I X

CELLA SEPTICHORA LÁTO-
GATÓKÖZPONT: Éjszakai Tár-
latjárat. Jelentkezni és a programok 
részleteiről érdeklődni az alábbi elérhe-
tőségeken lehet: 06-72/224-755.
PÉCSI GALÉRIA (Széchenyi tér): 
Textil Avantgard – A szombathelyi Sa-
varia Múzeum gyűjteménye. A szom-
bathelyi gyűjtemény számszerűségben 
nagyobb és gazdagabb kortárs magyar 
anyagban, mint az Iparművészeti Mú-
zeumé. Ebben az anyagban a textil-
művészet sokféleségében szinte tob-
zódnak a briliáns megoldások (10.00). 
ZSOLNAY KULTURÁLIS NE-
GYED (Labor): Varázstér. A Ginkgo 
téren áll a Zsolnay kerámiagyár egy-
kor laborként szolgáló épülete, mely az 
Interaktív Varázstér fantázianévre hall-
gató „csodák palotájának” ad otthont, 
ahol a játszósaroktól a Tesla-tekercsig 
sok érdekesség, izgalmas kísérlet 
megtalálható (10.00).

M O Z I

A programokat a következő e-mail címre várjuk:
KORZO@DUNANTULINAPLO.HU

„ADÓKEDVEZMÉNY”: Nagyon 
jó, hogy támogatja a kor-
mány a családokat. De aki 
elvált, több gyermeket már 
felnevelt, egyedül élve küz-
di át a mindennapokat, és 
elérve a nyugdíjazást még 
özvegyi nyugdíjra sem lesz 
jogosult, pedig egész életét 
becsületben végigküzdötte, 
az kitől várhat segítséget?
„RUTINPÁLYA”: Élethűbbé le-
hetne tenni a rutinpályát. 
Ha kiöregedett, forgalomba 
nem helyezhető autókat 
állítanának a 45 és 90 fo-
kos parkolókba. Akár a 
párhuzamos megállást gya-
korolva a járdaszegélyhez. 
Ez zárt rutinpálya lenne, 
így nem zavarva a parko-
lókban lévő forgalmat. Ha 
szerez valaki egy kis ru-
tint, könnyebben boldogul 
a forgalomban. Ez saját ta-
pasztalat.
„VÁSÁR”: Felháborító! 33 ezer 
négyzetméterért 360 mil-
lió?! Öt mecseki családi ház 
ára. Mi lesz a több ezer em-
berrel, akiknek a vásárba 
járás az egyetlen szórakozá-
sa? Ez a város érdeke? Örül-
nénk, ha a tervekről a Hol-
ding illetékesei részletesebb 
tájékoztatást adnának.  
„REKLÁM”: Felháborítónak 
tartom, hogy több ezer fo-
rintos bevásárlásoknál is 
egyes hipermarketekben 
160 forintért árusítják a 
reklámszatyrot, amin az 
üzlet önmagát reklámozza, 
és amit éppen azért ingyen 
kellene adnia vásárlóknak. 
„MULTI”: Az is kedvenc 
trükkjük a multiknak, hogy 
pár havonta átpakolják az 
árut, egy két sorral arrébb 
lévő gondolára. Nehogy 
már célirányosan oda men-
jen és megtalálja a kedves 
vásárló a keresett terméket. 
Bolyong jon csak körbe-kör-
be a hatalmas boltban. Nyil-
ván így nagyobb az esély, 
hogy esetleg olyan dolgokat 
lát és meg is vásárol, amit 
eredetileg nem tervezett. 

Mohács  
Őrtilos  
Barcs  
Szentborbás  
Drávaszabolcs

354 cm, apadó, 9,6 fok,  
–34 cm, apadó, 9,7 fok,  

–7 cm, apadó, 8,3 fok,  
79 cm, apadó, 8,3 fok,  

183 cm, apadó, 8,0 fok.

V Í Z Á L L Á S

 (A szer kesz tő ség fenn tart ja ma gá nak a jo got, 
hogy a be kül dött SMS-ek kö zül vá lo gas son, 
a le ve le ket rö vi dít ve, szer keszt ve kö zöl je. Az írá-
so kat nem őriz zük meg és nem küld jük vis  sza.)

S M S

WALD KATA
ROVATA

Olvasószolgálatunk elérhetőségei
Cím: Dunántúli Napló,
7601 Pécs, Pf. 134 
E-mail: waldk@dunantulinaplo.hu
SMS: 30/35-11111
Telefon: 06-80/200-088,
hétköznap 8.00–10.00-ig díj men te sen hív ha tó.

Hír szer kesz tő: Babos Attila. Te le fon: 72/505-000, 
fax: 72/505-068. Hír ügye le tes 16.00-tól 19.00 
órá ig: Kaszás Endre.

„A hagyományos falusi élet minden részét megtapasztalhatják a diákok”
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Egy igazi hagyományőrző házaspár
PÁMER LÁSZLÓ 1959-ben szüle-
tett Pakson. Biológia–testneve-
lés szakon diplomázott a Pécsi 
Tanárképzőn, elvégezte a ter-
mészetvédelmi szakmérnökit 
és az egyetemi szintű néprajz 
szakot is. Tanított Szentlőrin-
cen, csaknem húsz esztendeje 
pedig a Nagy Lajos Gimnázi-
um testnevelő és néprajzos ta-
nára. A PEAC-ban kosarazott, 
s Bogádon létrehozta a Megyer 

Törzs Gyepüvédői Lovas Ha-
gyományőrző Egyesületet, 
vagyis a baranyai lovas-
íjász-szakosztályt. 
FELESÉGE, IDA néphagyomány-
őrző óvónő Rácvárosban. 
Ahogy Pámer László fogalma-
zott: gyermekük sajnos nin-
csen, de az óvodában és az is-
kolában megkapják a kárpót-
lást a rengeteg lelkes tanít-
ványtól.

Beszédes zeneművek, 
virtuóz előadók
Egy jó cím kulcsot ad a műhőz, 
a jó előadóművész pedig ajtót 
nyit a zene világába. A Pannon 
Filharmonikusok november 
21-én 19 órakor a Kodály Köz-
pontban beszédes műsorral és 
virtuóz közreműködőkkel vár-
ja közönségét MÚZSA & SZE-
GEDIEK című koncertjén. Az 
idén 70 éves Dubrovay László 
Tavaszi szimfónia című műve 
nemcsak keletkezése körülmé-
nyei miatt viseli ezt a címet, 
a  tavasz könnyedsége a har-
madik tétel vidám, humorral 
teli hangeffektusai közt is ott 
bujkál. Saint-Saëns A múzsa és 
a költő című műve pedig már 
címében  bemutatja a két fősze-
replőt, a hegedűt mint múzsát, 

aki dallamaival inspirálja a köl-
tőt megszemélyesítő gordonkát. 
A műben Jávorkai Sándor és 
Jávorkai Ádám virtuóz játéka 
folytat párbeszédet egymással. 
A fiatal muzsikus testvérpárt 
néhány éve Bécsben rangos 
szakmai zsűri választotta az Év 
Ifjú Muzsikusaivá.  A múzsa és 
a költő szenvedélyes futamai-
val most a pécsi közönségnek 
is ízelítőt adnak tehetségükből. 
A koncertet az aprólékos mű-
gonddal dolgozó Anton Bruck-
ner IV. Romantikus szimfóniá-
ja zárja, amit a szerző hatszor 
átdolgozott, ám a romantikus 
jelzőt már a kezdet kezdetén 
felírta a címoldalra, s nem vé-
letlenül.

HIRDETÉS

Folkmann Miklós 
nyugalmazott 

fogyasztóvédelmi 
felügyelő
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