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Juh1ász Gy1u1la: Betleh1emes ének cím2ű versével kívánok minden kedves olvasónak
Békés Karácsony1t és Boldog Új Esztendőt!

Bognár Gy1öngy1vér szerkeszt2ő

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Betlehemben született ez este
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, kedves bambinó,

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Mint minden várak s kastélyok fölött.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá:
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya
És apja ács volt, dolgozó szegény
S az istállóban várt födél reájuk.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!
Ó, emberek, gondoljatok ma rá!

Lapzárta után történt. Pécsvárad várossá válásának 25 éves évfordulójára emlékeztünk december 1-én a művelődési központban. Részletes
beszámolót a következő Hírmondóban közlünk. Képünkön az 1993-as képviselőtestület jelenlevő tagjai: Kakas Sándor polgármester, Pap Gyula,
Vértes László, Müller Lajos, Zsáli János, Gállos Orsolya, Arató Márton alpolgármester, Lőrinczi Albertné, Apaceller József.

Pécsváradi Leányvásár 2018
Ha megkérdeznénk a pécsváradiakat, hogy mi jut eszükbe októberről,
nagy valószínűséggel a Leányvásár lenne a válasz, hiszen ez a település
legnagyobb közösségi rendezvénye. Lehet, hogy mindenkinek mást
jelent, mást vár tőle, de a település lakónak életében betöltött szerepe
vitathatatlan. Még a lakosok is hetekkel korábban készülnek rá, vendégeket hívnak, megtervezik az ünnepi menüt.
A szervezők ezt a felkészülést hónapokkal korábban megkezdik,
hogy a gazdag programot és annak zavartalan lebonyolítását biztosítsák. A három napot megelőző munkák felsorolását terjedelmi korlátok
nem engedik, hiszen csak a programok tömör leírása sem kevés.
Pénteken a kiállítás megnyitók és ünnepélyes megnyitó mellett
könnyűzenei koncertek illetve népdaléneklési verseny került a programba. A megye általános iskolásai a környék népdalaiból mutattak
be színes csokrot. A különdíjasok délután a kiállítás-megnyitón, a helyezettek másnap a nagyszínpadon is felléptek. Évtizedek óta a rendez-
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vény szerves része valamilyen tárlat. Ebben az évben a JPM Néprajzi
Osztályának Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia hagyatékából válogatott
„Mindig nyíló virágok” c. anyagát Burján István főmúzeológus nyitotta meg. Ezzel egyidőben nyílt meg az általános iskolásoknak meg-

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1.oldalról)
APécsváradi Leányvásár 2018
hirdetett „Leányvásár az űrben” témára képzőművészeti pályázatra
érkezett művekből készült anyag is. Este az ünnepélyes megnyitón
a Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház Senior Csoportja illetve a
Hosszúhetényi Népi Együttes közreműködött. Este más műfaj következett a művelődési központ előtt felállított színpadon: Tóth Gabi, Fenyő Miki és Gangxta Zolee és a Kartel koncertjei. A nézők még ezután
is találtak szórakozási lehetőséget a Bor-Téren, akár a borászoknál,
akár az utcabálon, ahol az Unterrock zenekar húzta a talpalávalót.
Szombaton reggel település több pontján a Pécsváradi Városi Fúvószenekar zenés csalogatója hívta a nézőket. Egész nap néptáncegyüttesek
táncosai léptek fel a nagyszínpadon, de bemutatkozhatott három helyi
amatőr csoport is. Ugyanezen a napon rendeztük a Leányvásár Szépe
választását, amelyet két kategóriában is meghirdettünk. Előbb délben a
nagyszínpadon magukat és viseletüket mutathatták be a jelöltek, s helyben tíztagú zsűri pontozással döntött az egyik „Leányvásár Szépe” díjról.
Haladva a korral – a facebookon is lehetett szavazni, így az internetes
szavazás eredménye alapján került ki a másik győztes. A zsűri Ambrus
Mirellát, az internet népe pedig Kondor Kírát ítélte a legszebbnek. A helyi
népszerű együttes, az Ap’sons műsorára is sokan voltak kíváncsiak. Aznap este két sztárvendég, Nagy Feró és a Beatrice illetve Kowalsky meg a
Vega műsorán soha nem látott tömeg érkezett Pécsváradra. Természetesen nem maradhatott el a sportcsarnokban a hagyományos leányvásári
bál sem a Perfect Zenekarral, itt Zoltán Erika volt a sztárvendég.
Az elmúlt évben kerültek először a Bor-Térre a gyermekprogramok
illetve népzenei együttesek, akik mindkettő nap élőzenével járultak
hozzá a hangulathoz. A legfiatalabb korosztály szórakoztatását szombaton a Hangoló Bábszínház „Megy a kocsi…” műsora, vasárnap pedig
a Csurgó Zenekar gyermekelőadása biztosította. Emellett ugyanennek
a korosztályt szombaton a Játékok Palotájában várta népi játszóház,
arcfestés, kézművesfoglalkozás, ugrálóvár, vasárnap pedig az Élményzóna Kötélkertjében próbálhatták ki ügyességüket, bátorságukat. A két
nap alatt népzenét a Wagner Banda, a „Mutter és Bandája”, a Mánfai
Tambura zenekar és a Bayerkreiners Trió szolgáltatta. Szombaton este
a táncoslábúaknak Retro disco biztosította a szórakozást.
Az EGYMI Pécsváradi Tagintézményének köszönhetően két napig
egy másik játszóház ugrálóvárát, népi játszóházát is birtokba vehették
a gyermekek, sőt Leila hercegnő és birodalmi katonák is érkeztek a
Star Wars-ból. foto pvlv1

Vasárnap reggel az együttesek menettáncára megtelt az utca nézőkkel. A felvonulás minden évben az egyik leglátványosabb programelem, melyen idén hat együttes közel 300 táncosa vett részt. Napközben ismét a néptácosoké volt a főszerep. Ebben az évben is káprázatos
műsorral készültek a Déli Kapu Folklór Szövetség együttesei, „Régi jó
tánc” címmel összeállított programjuk méltán aratott nagy sikert. A
hagyományoktól eltérően nem a Karikázó-Sárközi össztánc- Zengő

PVH_2018-03_December.indd 2

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ
Rezek műsora zárta le a három napot, még ezután következett a Mohácsi Zenészek Baráti Köre „Szívhangok” című kiváló Máté Péter emlékestje. Az utolsó műsorszám Atilla fiai Társulat musical válogatásán
is még nagyon sokan kitartottak a nézők közül. foto pvlv2

Szombaton és vasárnap 22 néptáncegyüttes Andocsi Dönöge Táncegyüttes, Andocsi Dönöge Ifjúsági Néptáncegyüttes, Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes, Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület, Dunszentgyörgyi
Vadrózsa Népi Együttes, Hagyományőrző Együttes (Szil), Hidas Néptáncegyüttes, Khelipeske Rom (Berkesd), Grüne Wiese Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület(Gyönk), Koppány Gyermek Néptáncegyüttes,
Magyarkeszi Hagyományőrző Népdalkör, Mórágyi Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttes, Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület, Zengővárkonyi
Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Zengővárkonyi Hagyományőrző Néptáncegyüttes utánpótlás csoportja; a Déli Kapu Folklór Szövetség Tagjai:
Baranya Táncegyüttes, Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes, Józsa Gergely
Táncegyüttes, Lelle Néptáncegyüttes, Mecsek Táncegyüttes, Misina Néptáncegyüttes, Somogy Táncegyüttes, Szigetvári Néptánckör, Villányi Német Nemzetiségi Táncegyüttes, Tamási Pántlika Táncegyüttes léptek fel.
Hagyományosan helyi amatőr művészeti csoportok is lehetőséget
kapnak a fellépésre, így a Pécsvárad Big Band, a Szivárvány Német
Nemzetiségi Óvoda, a Városi Fúvószenekar, a Fordan Táncstúdió
pécsváradi csoportja és a Baranya Mazsorett Egyesület tagjai léptek fel.
Rendezvényünk felújított formája megért félévszázadot, ez idő alatt
sokaknak nyújtott feledhetetlen szórakozást, lehetőséget biztosított
több ezer néptáncosnak a bemutatkozásra, és az elmúlt évszázadokhoz
hasonlóan a baráti-családi találkozók helyszíne volt.
2015-ben létrejött a rendezvény hivatalos honlapja, a www.
pecsvaradileanyvasar.hu és facebook oldala. Az előbbi oldalon az elmúlt évek fotó- és videó-archívumai mellett meg lehetett tekinteni a
naponta frissülő fotóalbumokat. A facebook oldal eseménye 286 ezres
látogatottságot produkált, ezen belül a Leányvásár Szépe felhívás 46
ezer volt.
Bognár Gyöngyvér
Népdaléneklési verseny eredménye:
Alsó tagozat:
1. Sántha Fruzsina- Pécsvárad
2. Bayer Botond- Pécsvárad
3. Kis Dorottya- PTE Gyakorló Általános Iskola
Felső tagozat:
1. Kecskés Emma- PTE Gyakorló Általános Iskola
2. Vástyán Kadosa- PTE Gyakorló Általános Iskola
3. Molnár Veronika- Hosszúhetényi Általános Iskola
Különdíjasok:
Bánhegyi Vivien- Siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskola
Nagy Lujza- Pécsi Belvárosi Általános Iskola
Faddi Máté- Pécsi Mátyás Király utcai Általános Iskola
(fotó: Kótsch Petra)
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Őszintén a Pécsváradi Leányvásárról!
Először is szeretném megköszönni annak
a sok embernek a támogatását, akik megerősítették bennem azt a hitet, hogy igen
is érdemes egy minőségi rendezvénybe ezt
a rengeteg energiát beletennem, beletennünk. Igen, többen jeleztétek az internetes
fórumokon keresztül, hogy folytassam,
igen is így tovább. Most engedjétek meg,
hogy leírjam az egész történésről a privát
véleményemet, úgy, ahogyan magánemberként megéltem ezt. És előre is elnézést,
hogy polgármesteri mivoltomat egy pár
pillanatra levetkőzöm, de így könnyebb.
Miért is gondoltuk pár barátommal
2015-ben, hogy a város megérdemel egy
jó szervezésű, minden engedéllyel felvértezett, fiatalok számára is emészthető Leányvásárt? Csupán azért mert úgy
gondoltuk, ez biztosan elnyeri majd mindenki tetszését, örömmel jön el annak tudatában a programokra, hogy itt minden
Ő érte van, Ő róla szól! Elhihetitek, hogy
bele adtunk apait, anyait, ami tőlünk tellett. Ma már tudom, nem volt elég! Úgy
ahogy minden más településen, úgy nálunk is van egy-két ember, akinek soha,
semmi sem lesz jó! Miért? Elmondom!
Kedves Kritikusok, nincs azzal baj, hogy
elmondjátok véleményeiteket, hiszen erről
szól a demokrácia. Na de, hogy hogyan,
milyen stílusban, milyen elferdített hivatkozásokkal támasztjátok alá szavaitokat,
az azért már nem mindegy. Hagyomány! A
legtöbbször elhangzott hivatkozás! A Pécsváradi Leányvásár történetében több olyan
óriási változás történt, amit mindenkor elfogadtak az itt lakók, ami pár év elteltével
„hagyománnyá” változott. (Képzeljék csak
el, hogy a kétszáz évvel ezelőtti ünneplők,
mit szólnának a „Leányvásár” elnevezéshez) Azt gondoltam, hogy ami a város
legalább 98%-nak tetszését elnyeri, az jó az
itt élőknek. De nem, itt nem így működik!
Kevés a szakmai, a kultúrpolitikai elismerés, itt még valami kell! Hogy mi, azt az
sem tudja, aki a kritikákat megfogalmazza.
Ők azok, akik 10-20 ember nevében küzdenek a „régi leányvásárért”.
Amikor megtudtam, hogy az internetes
felületeken érkezett vélemények semmit
sem érnek, hiszen azok nem a „meghatározó” emberektől jönnek, azok ilyen helyeken
nem osztanak meg véleményt, kicsit megdöbbentem. Nem azért mert én is ott posz-
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toltam, hanem azért mert ilyen mondat kimondása óriási bátorságra vall, hiszen ezek
az emberek véleményt mondanak Pécsvárad polgárainak többségéről. Még azokról
is, akik a kritika oldalán állnak.
Persze, így pár hét elteltével sok minden megvilágosodott számomra. Megértettem, hogy mi és ki is vezérli ezeket az
embereket. Persze a városvezetőt lehet
és néha kell is támadni, megtehetik, egy
polgármesternek minden helyzetben polgármesternek kell lennie! Azért továbbra
is szeretném mindenkivel tudatni, hogy a
város lakossága, öt évre engem választott
meg és bízott meg a város irányításával.
Ehhez minden jogot és eszközt megkaptam, amivel a múltban, jelenben és a jövőben is élni fogok.
Az is rosszul esett, hogy több kollégám,
közvetlen kollégám is megpróbálta aláásni munkánkat az elmúlt években, hamis
információkat sugalva, sározott bennünket, ahol tudott. Róluk csak annyit, hogy
az állásuk tőlem és nem mástól függ! Javasolnám a lojalitás szó megtekintését az
értelmező szótárban. Nincs szüksége egy
önkormányzatnak ilyen emberekre. Igen,
gondolkodj el, vajon Te ebben a csoportba tartozol vagy sem!? Az a baj, hogy nem
veszitek észre, hogy csak kihasználnak,
majd később eldobnak benneteket, de akkor már késő lesz! Azt meg végképp nem
értem, hogy még egymást is beáruljátok
nálam! Hihetetlen! Természetesen a közeljövőben döntenem kell, hogy ki maradhat a csapatban, kivel szeretnék együtt
dolgozni.
Vissza a Leányvásárhoz!
Miért kellet változtatni? Az alábbi pár
okot említeném:
Szükséges és kötelező minden ilyen
rendezvényt engedélyeztetni
Az elvárt szakhatósági feltételeket
biztosítani kell (mentő, orvos, WC, biztonsági szolgálat, ÁNTSZ, Állategészségügy, Katasztrófavédelem, Magyar Közút,
Rendőrség.
Az állami támogatások miatt szükséges volt a Fesztiválszövetség minősítése
(kiválóan sikerült)
Az alapelemeket vissza kellet hozni a
vásárba (gesztenye és bor)
Lassan, lassan senkit sem érdekelt a
rendezvény, nem nyújtott igazi élményt.

Persze jóval több okot is felsorolhatnék, de szerintem most ennyit.
Annak azért nagyon örülök, hogy a
korábbi bejegyzésemet és a 2018-as Pécsváradi Leányvásárról szólót, ilyen sokan
néztétek meg (375-en), és kivétel nélkül
pozitívan értékeltétek. Nekem ennyi elég!
Nekem és kollégáimnak elég a Pécsváradi
polgárok, az ideérkező vendégek, az országgyűlési képviselő, az országos szakmai intézmény vezetők, polgármesterek
véleménye. Minden rendezvénynek ezt
kívánom.
Zárszóként:
Nekem, mint egy „bevándoroltnak”,
természetes dolog, hogy nem értettem
meg a városi összefüggéseket elsőre, de jelezném, hogy mára már tisztában vagyok
a vonalakkal. Tisztában vagyok, kik azok,
aki sekélyes életük miatt inkább a gépük
előtt töltik életüket, és ha már ott vannak,
írnak is valamit, valamihez. Igaz, hogy fogalmuk sincs a részletekről, de itt ez megengedett, nincs utána számonkérés. Vannak persze olyanok is, akik sérelmezik,
hogy vélt kiváltságaik, hatalmuk elveszett.
Sajnos ebbe bele kell törődni, a mai világ
kegyetlen, csak a hírnévből kevesen tudnak megélni. Értem én, hogy nehéz ebbe
beletörődni, de így megy ez! Sokszor hallom, hogy mennyit tettek a városért, ami
persze szép, de azt is nézzük meg, mennyit
vettek el a várostól és mennyit kaptak a várostól!!! Lássuk a mérleget!!! Ugye men�nyivel más a kép, ha így nézzük! Kedves
Hölgyeim és Uraim, ha valaki pénzt kap
a munkájáért az önkormányzattól, abból
él és gyarapszik, az ezek után ne hivatkozzon arra, mennyit tett a városért, mert elvégezte, az egyébként kifizetett munkáját.
Azt kell megvizsgálni, hogy ezen felül mit
tett és azt önzetlenül tette-e?! Sokan vannak olyan emberek, akik valóban sokat és
önzetlenül tettek a városért, ám ezek az
emberek kerülik a rivaldafényt. Minden
tiszteletem az Övéké!
Köszönöm, hogy végigolvasták soraimat, elnézésüket kérem, hogy kicsit
hosszabbra sikerült, de tudják be annak,
hogy nem írok minden hírmondóban!
Ezúton is Áldott Ünnepeket Kívánok
Mindenkinek!
Zádori János
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Akikre büszkék vagyunk…

Mindig örömmel tesszük közzé azokat a híreket, amelyek itt élő vagy a településről elszármazottak eredményeiről, kitüntetéséről számolnak be, s ezzel Pécsvárad jó hírét öregbítik. Ebben a számban több olyan személyről tudósítunk is vannak,
akik sikert értek el. Gratulálunk valamennyiüknek!

Nemzeti ünnepünk, október 23. alkalmából az Országos Atomenergia Hivatal munkatársa, Hódosi Viktória Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott munkájának elismeréseként. Az okleveleket
2018. október 12-én a Megyei Közgyűlés dísztermében tartották
a Megyenapot, ahol Dr. Bíró Ferenc elnöki különdíjat vehetett át
több évtizedes kiemelkedő szakmai és közéleti munkájáért.
Az alábbiakban közöljük a hivatalos indoklást.
Dr. Bíró Ferenc fiatalon elköteleződött a közösség ügyeinek
intézése mellett. 1980-tól helyi majd megyei tanácstag. 1989-ben
8 társával Pécs után Baranya megyében elsőként Pécsváradon
megalakították az MDF helyi, majd az MDF megyei szervezetét.
1990-1994 között a párt színeiben országgyűlési képviselő.
Pécsvárad alpolgármestere 2006-tól 2008-ig. 2008 és 2014 között 6 és fél évig Pécsvárad polgármestere. Ez idő alatt mintegy 1,8
Mrd forint pályázati forrást nyert el a település. Felelős gazdálkodás, takarékos költségvetés mellett számos fejlesztés valósult meg
a vezetésével. Ezek közül kiemelkedik az óvoda és iskola új épülete, a vár turisztikai fejlesztése, új zeneiskola építése, templomok
rekonstrukciója, az Idősek Gondozási Központjának bővítése,
több energiahatékonysági beruházás, közterek felújítása.
Dr. Bíró Ferencnek egész pályáján sikerült egyensúlyban tartani közéleti–politikai és szakmai munkáját.
2000 óta tagja a Nemzeti Egészségügyi Tanácsnak, 2001 óta
oktat a PTE Orvostudományi Kar Családorvostani tanszékén,
2003-2012 között a Mentők és Betegszállítók Egyesületének elnöke volt. 2006-ban a Baranya megyei Orvosi Kamara Háziorvosi szekciójának elnökévé választották.
Orvosi és közéleti munkáját összekapcsolva a pécsváradi
egészségügyet sikerült kiemelt modellé alakítani, az elsők között
alakult ún. Egészségügyi Központ, amely a PTE Családorvostani
tanszékének gyakorló és vizsgáztató helye lett, és országosan ismertté vált. Megírta a település Praxisközösség pályázatának
szakmai tervét, és az elnyert pályázat szakmai vezetője. A programban a pécsváradi és geresdlaki háziorvosi körzetekben szűrésekre alapozott egészségfejlesztés valósul meg.
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2018. október 27-én Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter adta át.
Hódosi Viktória biztonságtechnikai mérnökként végzett a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, majd 2015-ben kezdett dolgozni az Országos Atomenergia Hivatalnál nukleáris védettségi
felügyelőként.
Napi munkája mellett szerezte meg MSc fokozatú diplomáját
az Óbudai Egyetemen, melynek eredményeit sikeresen hasznosítja nukleáris védettségi felügyelői tevékenysége során. Nagy
szakmai rálátással rendelkezik a nukleáris létesítmények fizikai
védelmi rendszereire, különösen kiemelkedő szakmai színvonalon látja el a technikai alrendszerek ellenőrzését és értékelését.
A 2017-ben megrendezett nemzetközi fizikai védelmi tanácsadó
misszió lebonyolításában is kulcsfontosságú feladatokat látott el.
Hódosi Viktória nem csak szakmai munkájával, hanem emberi
kvalitásával, megbízhatóságával, lelkiismeretességével és elhivatottságával is nagyban hozzájárul az OAH-ban végzett magas
színvonalú szakmai munkához.
(forrás: oah.hu)
Dr. Bíró Ferenc választott politikai tisztségeitől függetlenül
aktív civil közéleti szereplő. Egyik vezetője volt a Zengőre tervezett lokátor elleni sikeres küzdelemnek. A Pécsváradi Várbaráti
Kör alapító tagja, 2016 óta elnöke. Számos történelmi, kulturális
program megvalósítása mellett személyesen közreműködött a
Pécsváradi Leányvásár anyagának összeállításában, Baranya
Megyei Értéktárba való felterjesztésében.
Dr. Bíró Ferenc orvost, volt országgyűlési képviselőt,
Pécsvárad volt polgármesterét több évtizedes kiemelkedő
közéleti és szakpolitikai munkájáért a Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke elnöki különdíjban részesíti.

Képünkön: Dr. Bíró Ferenc és Madaras Zoltán, a Baranya Megyei Önkorm. Közgyűlésének elnöke. Fotó: Marsalkó Péter
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A Kodolányi János Német Nemzetiségi
Általános Iskola és AMI hírei
Az előző számból kimaradtak az iskolai hírek, így térjünk most vis�sza egy kicsit a nyárhoz! Talán ebben a hűvös időben jól is fog esni!
Az iskolai tanévzárót követően a diákok megkezdhették évi
rendes szabadságukat. Idén is nagyon sok lehetőség közül lehetett választani, sport- művészeti- nyelvi és egyéb táborokat tartottak a városban és a környéken, esetleg messzebbre is eljuthatott, aki szeretett volna.
Iskolánk is szervezett egy napközis tábort, mely a Tankerület
által elnyert EFOP -3.3.5. pályázatból valósult meg. A tábor a 3.4. -5. évfolyamos gyerekek részére teljesen ingyenes volt. A témamodulunk címe: „Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés és anyanyelvápolás”, amit a gyerekeknek úgy fordítottunk le,
hogy sokat fogunk játszani, beszélgetni és mesélni, valamint enni.
 A tábort Bősz Patrícia és Gyenisné Oszbach Mónika tartotta.
A kísérleti projekt célja, hogy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tematikus programokkal javítson
a köznevelés minőségén. A mi konkrét célunk az volt, hogy kreatív módszerekkel, változatos munkaformákkal tegyük élménnyé
a tanulást a gyermekek számára. Az egy hét során rengeteg játékot kipróbáltunk, meglátogattuk a Felvidéki Emlékszobát, melynek kapcsán egy délelőttöt szántunk a ki- és betelepítésekkel kapcsolatos projektnek, egy délutánt a Pécsváradi Élményvárban
töltöttünk, ahol saját kalácsot süthettünk, illetve különböző feladatok során ismerkedtünk a gyógynövényekkel, elfogyasztottuk
a saját magunk által szedett gyógynövényekből készült finom teát, és játszottunk is persze! A tábor zárásakor mindenki egyöntetűen úgy nyilatkozott, hogy végig remekül érezte magát! Ez volt
az cél, meg a szülők által megfogalmazott eredmény is: rengeteget
tanultak a gyerekek az egy hét alatt, nem csak a világról, de önmagukról is. Nekem, pedagógusként hatalmas élményt jelentett
a tábor, melyből jó sokáig tudok még töltekezni. Jó volna, ha a
tanítás, az iskolai hétköznapok során több hangsúlyt fektethetnénk a kommunikációra, a gyerekekkel való beszélgetésre, a játékos feladatokra, a csoportban való együttműködés gyakorlására,
a saját magunk és az egymás iránti felelősség fejlesztésére. Ezt mi
mind megéltük a táborban, és csak tanultunk belőle, amellett,
hogy végig jól szórakoztunk. A légkörnek, a módszereknek köszönhetően fegyelmezési problémák sem akadtak. A tábort idén
is megtartjuk, hiszen 2 éves projektről van szó.
Ezúton is szeretném megköszönni a Pécsi Tankerület, a Pécsváradi Élményvár, Kárpátiné Kovács Zita, valamint iskolánk segítségét, a konyhának pedig a napi négyszeri étkezés biztosítását!
2018. augusztus 19-én az ünnepi önkormányzati ülésen a
nyugdíjba vonuló Tolnai Zoltán Lászlónét a Köz Szolgálatáért
díjjal jutalmazták, iskolánk igazgató-helyettese, Friesz Péter pedig Emlékplakett elismerésben részesült. Mindkettőjüknek szeretettel gratulálunk!
A 2018/2019-es tanévet szeptember 3-án kezdtük az évnyitó
ünnepséggel. Az elsősök tanévköszöntő versei után a negyedik
évfolyamosok és a német szakkörösök vidám műsorát láthattuk.
Ez évben is a zeneiskolával közösen tartottuk tanévnyitó ünnepélyünket, így néhány zeneszám is színesítette a műsort.
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Iskolánk idén is folytatja a Boldog Iskola –programot, illetve
bevezettük az ún. Arizona-modellt, mellyel a nagyobb órai fegyelmet, együttműködést és a zavartalan tanításhoz- tanuláshoz
való jogot szeretnénk biztosítani.
Szeptemberben újjáalakult az iskolai Diákönkormányzat. Az
elnök Werner Kinga 8. a osztályos tanuló lett, helyettesei Báling
Zoé és Zsáli Zoé, mindketten 8.b osztályos tanulók.
Szeptember közepén a Városi Könyvtár által meghirdetett
„Kedvenc mesém” c. rajzpályázaton vehettek részt tanulóink, a díjazottak:
1. évfolyam:
I. Till Flóra
II. Szarka Luca
III. Fullér Gergő
2. évfolyam
I. Várszegi Liliána
II. Daradics Damira
III. Bogos Gréta
3. évfolyam:
I. Ormándlaky Bence
II. Lauer Júlia
III. Kresz Virág
4. évfolyam:
I. Fehér Lídia
II. Vászner Dávid
III. Biszak Fanni
Szeptember 21-én a 2.-3.- 4. évfolyamosok közül néhány tanuló jutalom állatkerti látogatáson vett részt Pécsett.
Szeptember 28-án emlékeztünk meg a népmese napjáról.
Többek között könyvtári mesevetélkedővel, illetve a tavaly már
nagy sikert aratott könyvtári Mesemozival.
Október 1. A Zenei Világnap alkalmából a Zeneiskola tanulói
adtak hangulatos kis koncertet.
Október hónap az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja.
Már évek óta kapcsolódunk a nemzetközi könyvjelzőcsereprogramhoz. Idén még rejtély, mely ország mely iskolájával sorsoltak össze bennünket, kíváncsian várjuk a remélhetőleg minél
messzebbről érkező könyvjelzőket.
Október 6-ára harmadik évfolyamosaink készültek műsorral.
Köszönjük a szép megemlékezést a tanulóknak, és felkészítő tanáraiknak: Jagados Dominikának és Váradiné Flódung Anitának!
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Október 10-én a Továbbtanulási fórumon a nyolcadikos
tanulókhoz „házhoz jöttek” a népszerű iskolák képviselői, hogy
bemutassák az intézményeik által kínált képzési formákat. Az
alsó tagozaton a Pályaorientációs Nap keretén belül különböző
foglalkozásokkal ismerkedhettek tanulóink játékos formákban.
Október 13 –án ünnepelte iskolánk a kéttannyelvű német
nyelv oktatásának 30 éves jubileumát. Figura Ede német nyelvű
előadásában aktív résztvevőkként a „Brémai muzsikusok” c. mesével ismerkedhettek meg a gyerekek. A nap eseményeit Májerné Petz Anna foglalta össze:
30 Jahre zweisprachiger deutscher Nationalitätenunterricht
in Pécsvárad
Am 13. Oktober haben wir ein kleines Kulturprogram zusammengestellt. An der Feier im Kulturhaus haben alle zweisprachigen Klassen teilgenommen. Es gab Prosa, Gesang, Musik sowie Rückblick von Videoaufnahmen der früheren
Ereignisse: Tanzgruppe, Ziehharmonikaspiel, Gesangwettbewerb. Zum Schluss sangen alle, auch das Publikum ein Lied zur
Schule von Rolf Zukowski. Die Einführung, die Festrede hat die
Direktorin, Frau Györgyi Tóth abgehalten, Moderatorin war
Frau Anna Petz-Majer. In der Vorhalle konnte man eine Ausstellung anschauen. Berichte ehemaligen Schüler waren zu lesen, sowie Klassenfotos. Am Morgen hat Ede Figura noch in der
Aula der Grundschule den Schülern und Schülerinnen mit seinen Märchen viel Freude bereitet. Das Programm endete mit
einem freien Gespräch der Lehrer und Lehreinnen mit den Mitgliedern der Deutschen Selbstverwaltung und des Bürgermeisters. Eine Überraschung erhielten die Kinder von der örtlichen
deutschen Selbstverwaltung, diese schenkte ihnen eine Bank,
auf der sie sich ausruhen können. Die Kinder erhielten auch
Pausenbrote von der GmbH Aranycipó.
Október 16-án alapműveleti matematika versenyt rendeztünk a felsős diákoknak, Takácsné Bakó Klaudia szervezésében. Eredmények:
5. évfolyam
1. Frick Tamás 5.b
2. Tóth András 5.c
3. Beck Simon Botond 5.b
6. évfolyam
1. Hudvágner Márton 6.b
2. Soós Míra 6.b
3. Szép Fülöp 6.b
7. évfolyam
1. Kiss Fülöp 7.b
2. Pongrácz Áron 7.b
3. Sulyok Ilka 7.a
8. évfolyam
1. Zsáli Zoé 8.b
2. Peck Domokos 8.b
3. Báling Zoé 8.b
A Janus Pannonius Gimnázium Megyei Matematikaverseny
eredményei:
Peck Domokos 10. (8.b)
Pongrácz Áron 12. (7.b)
Papp András 10. (7.b)
Hudvágner Márton 13. (6.b)
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Felkészítő tanárok: Liber Zsuzsanna, Pálinkás Judit,
Takácsné Bakó Klaudia
A 2. b osztály OTP-s pénzügyi program pályázati lehetőségen
keresztül nyert összegen megoldották tantermük ablakainak árnyékolását.
Október a Leányvásár hónapja. A hagyományos népdaléneklési versenyen szép eredményt ért el Sántha Fruzsina (3. b) aki
első, Bayer Botond (4. b) pedig 2. helyen végzett. A Leányvásárhoz meghirdetett „Leányvásár a világűrben” című rajzversenyról
Mohácsiné Pichler Nóra összefoglalója: Alsó-és felső tagozatos
diákok mutathatták be elképzeléseiket arról, hogy milyen lenne
a Leányvásár, ha nem a szokásos helyén és módján rendeznék
meg. A pályázatra rengeteg színvonalas munka érkezett, melyek
a művelődési ház galériáján kerültek kiállításra. Köszönettel fogadtuk az iskola tagintézményeiből (Zengővárkony, Nagypall,
Geresdlak, és Hidas) érkező diákmunkákat is. A zsűri döntése
alapján a díjazottak:
1. hely: Szalai Ákos 2.b
2. hely: Daradics Damira 2.b
1. hely: Lauer Júlia 3.b
2. hely: Hudvágner Borbála 3.b
3. hely: Váradi Vanessza 3.b
1. hely: Bachmayer Dalma 5.b
2. hely: Beck Simon Botond 5.b
1. hely: Dénes Anita 6.a
1. hely: Szabó Kamilla 8.b
2. hely: Schneider Dóra 7.
Ezenkívül Zádori János, a város polgármestere Tóka Gréta,
7.b osztályos tanulónak, a művelődési ház különdíját Bognár
Gyöngyvér Kresz Virág, 3.b osztályos tanulónak, Kófiás Endre
Zsolt a Tankerület nevében Tóth Emese, 8.a osztályos tanulónak, iskolánk igazgatónője, Tóth Györgyi pedig Tóka Domos,
5.c osztályos tanulónak ítélt különdíjat munkájáért. A diákok
értékes nyereményekben részesültek. Reméljük a következő pályázatra is ennyi lelkes diákmunka érkezik majd!
Október 25-én, délután papírgyűjtést tartott az iskola, az alsó
tagozaton összesen 10570 kg-ot, a felsőben 13047 kg-ot sikerült
gyűjteni, melynek ellenértékét az osztályok a gyűjtött kilogrammal arányosan kapják meg. Köszönjük az aktív gyerekek és szülők részvételét!
Idén is volt lehetőség hangversenybérletet váltani- az első előadást november elején élvezhették a művelődési házban a gyerekek.
November 5-én helyesírási versenyt rendeztünk a felső tagozatosoknak. Az eredmények:
5. évfolyam
1. Fuchs Fanni
2. Frick Tamás
3. Ottlakán Zelina
6. évfolyam
1. Hudvágner Márton
2. Peck Viola
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7. évfolyam
1. Kiss Fülöp
2. Kecskés Karina
3. Gerencsér Regina
8. évfolyam
1. Zsáli Zoé
2. Peck Domokos
November 5-én rendezték Pécsett immár hagyományosan
a Grimm mesevetélkedőt a Lenau Haus rendezésében és a Goethe Intézet támogatásával. 30 csapat mérte össze a tudását, iskolánkat három csapat képviselte. 2. helyezést ért el az 5. évfolyamon az 5.b osztály leánycsapata: Apaceller Anna,
Bachmayer Dalma, Fuchs Fanni és Bernáth Réka Emma. A
6. évfolyamon a 6. b csapata szintén 2. helyezett lett. A csapattagok: Váradi Panna, Hudvágner Márton, Märcz Réka és
Peck Viola. Minden tanuló 4000 Ft-os könyvutalványt is kapott az oklevél mellé. Felkészítő tanárok: Mosonyi Katalin és
Májerné Petz Anna

November 10-én Márton-napját ünnepeltük. Az első órában
a második évfolyamosok kedves műsorát tekinthettük meg. Nagyon köszönjük minden gyermek, és felkészítő tanár– Nagy
Szilvia, Patonainé Link Zsuzsanna és Tóth Györgyi – munkáját! Köszönjük az Aranycipó által felajánlott kalácsot, melyet
nagy örömmel fogadtak diákjaink. foto altisk3

Mosonyi Katalin és Gyenisné Oszbach Mónika ötlete és kivitelezése alapján elkészült az aulában a Szent Márton –ösvény,
melyet a bátrabbak végig is járhattak. Kvízzel, és Szent Márton
életútját bemutató tablóval is emlékeztünk.
November 13-án emlékeztünk meg az Anyanyelv Napjáról.
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Furfangos nyelvi feladatokkal tehették próbára a tanulók anyanyelvi készségeiket, illetve közösen kerestük a legszebb magyar szót.
November 15-én a Deák Ferenc Magyar Nyelvi és Szövegértési Versenyen az iskolai helyesírási verseny győztesei képviselték iskolánkat. Fullér Petra (4. b) 5., Fuchs Fanni (5.b) 13.,
Hudvágner Márton (6.b) 5., Kiss Fülöp (7.b) 9. és Zsáli Zoé
(8.b) 12. helyezést érte el.
November 22-én rendeztük az alsó tagozat számára a körzeti szépolvasási, valamint rajzversenyt „ A természet ritmusa az
évszakokban” címmel.
Olvasási verseny eredményei:
2. évfolyam
I. Haraszti Balázs
II. Kovács Fanni
3.évfolyam
I. Lauer Júlia
II. Sántha Fruzsina
A rajzverseny eredményei:
1.évf.
I. Lajos Eszter
II. Auth Zsombor
III. Cseke Júlia
Különdíj: Vászner Emma

2.évf.
I. Mészáros Zselyke
II. Winkler Loretta
III. Vogl Dávid
3.évf.
I. Ormándlaky Bence
II. Brandt Olivér
III. Lauer Júlia
4.évf.
I. Rádai Sylvius
Különdíj: Göbl Hanna
Az EFOP-3.3.2-16-2016-00321 Vár a tudás a Zengőalján c. projektben iskolán is részt vesz. Már beindultak a vállalt programok: séták Pécsett, kézműves szakkör, helytörténeti szakkör és
irodalmi teaház formájában. Az ötletadó és lebonyolító tanárok:
Oszbach Rita, Friesz Péter, Wágnerné Rozmer Anikó, Bősz
Patrícia
Bősz Patrícia, Fáth Hedvig
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Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjainak átadása

November 16-án került sor a Honvédelmi
Minisztérium ösztöndíjainak átadására a
Stefánia Palotában. A Pécsváradi II. Béla
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Katonai fakultációs diákjaik közül Balogh Bea (11.B), Bereczki Dzsenifer Barbara (11.B), Nikolausz Viktória
(11.A) Béri Balogh Ádám középiskolai
ösztöndíjat, Herczeg József (11.A), Ignácz Mária (11.A) Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjat nyert.
Az ösztöndíjakat Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért
felelős helyettes államtitkára adta át.

Nyílt napok a II. Béla középiskolában
A Pécsi SZC II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 2018. december 5-én nyílt napot tart élelmiszeripari képzéseinkről,
9.30-tól.
Apáczai Kupa
Az idei indián nyár melegében iskolánk, a
Pécsváradi II. Béla Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola kollégistái, az
évente megrendezésre kerülő megyei,
kollégiumok közötti atlétikai versenyen
vett részt, mely a pécsi Nevelési Központ

Apáczai Kollégium tanárai szervezésében
öltött testet. A barátságos légkörben, szép
időben, egy izzasztóan kellemes napot
tölthettünk el, ahol Balogh Bea
szakgimnázium tizenegyedikes tanulónk,
megyei ezüstérmes lett 1500 méteres síkfutásban.
Gratulálunk neki és a többi lelkes kollégistánknak is!
A képen balról-jobbra: Horváth Bence,
Zakar Dominik, Orsós II. Sándor, Horváth
Csaba, Horváth Elemér, Orsós I. Sándor,
Orsós Dániel, Bognár Patrik.
Guggolnak: Kisabonyi Anita és Balogh Bea.

A Zeneiskola hírei, eseményei

Kedves Barátunk! Kedves Támogatónk! Kedves Növendékünk!

Örömmel adunk hírt a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskola Intézményegysége rézfúvós tanszakának versenysikereiről.
2018. november 27-én és 28-án Kaposváron került megrendezésre a „Fehérvári József” III. Dél-Dunántúli Regionális
Rézfúvós Verseny, ahol hét növendékünk eredményesen szerepelt. A növendékeket Wagner József tanár úr készítette fel a
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megmérettetésre. Zongorán közreműködött Timkó János Pál
tanár úr.
A versenyen különdíjban részesült Keresnyei Levente a
trombita II. korcsoportban;
III. helyezést értek el:
Brandt Olivér a trombita I. korcsoportban,
Horváth Roland a trombita III. korcsoportban;
II. helyezést értek el:
Bayer Botond a trombita I. korcsoportban,
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Horváth Pál a trombita II. korcsoportban;
I. helyezést értek el:
Tóka Domos a tuba I. korcsoportban,
Zsifkó István a tenorkürt III. korcsoportban;
A zsűri Wagner József tanárurat felkészítői különdíjban, Timkó János Pál tanár urat korrepetítori különdíjban részesítette.
Köszönjük a résztvevők áldozatkész munkáját és szívből
gratulálunk a versenysikerekhez!
2018. november 24-én Váradi Panna klarinét szakos növendékünk részt vett a XIV. Országos Klarinétverseny területi válogatóján. Panna szép előadása alapján bizakodva várjuk a zsűri
értékelését a döntőbejutó tanulókról. Felkészítő tanár Molnár
Viktória Zsanett, zongorán közreműködött Timkó János Pál.
Kedves Barátunk! Kedves Támogatónk! Kedves Növendékünk!
Köszönjük, hogy követik zeneiskolánk munkáját, eseményeit, híreit. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy új Weboldalt
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és Facebook oldalt regisztráltunk, melyek segítségével szeretnénk hírt adni munkánkról, eseményeinkről, eredményeinkről
és más fontos, bennünket érintő, közérdekű információról.
Internetes hírfelületeink elérhetősége:
Web: https://sites.google.com/view/zenepecsvarad
Facebook: https://www.facebook.com/ZenePecsvarad
MEGHÍVÓ A ZENEISKOLA KARÁCSONYI
HANGVERSENYÉRE
Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket a Zeneiskola Karácsonyi hangversenyére 2018. december 20-án (csütörtökön) 17
órára a Fülep Lajos Művelődési Központba.
Kérem, hogy tartson velünk a hangversenyünkön, ahol közös zenéléssel, énekléssel szeretnénk hozzájárulni az ünnepi
készülődéshez!
A Zeneiskola közössége nevében:

Vida Lóránt
intézményegység-vezető

A Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda
és Bölcsőde hírei
SZEREPLÉSEK A VÁROSI RENDEZVÉNYEKEN
Október 20-án a Csigabiga csoport táncában gyönyörködhetett a leányvásári forgatag.
Október 27-én, a Mozgáskorlátozottak 40. évfordulóján
szintén a Csigabiga csoport készült egy műsorral. Mindkét fellépésért gratulálunk Réfi Csillának, Sás Bernadettnek és Peischer
Péternének.
November11-én, az Idősek Napján a Napocska csoport magyar
táncokkal örvendeztette meg a város legidősebb polgárait. Felkészítő óvónők: Orlai Ilona, Fekete Éva, segítőjük, Nagy Hajnalka. A
Gesztenyés úti óvoda német tánccsoportja pedig német táncokkal
léptek fel. A táncot betanította Scnell Bettina, Sás Bernadett, segítőjük Peischer Péterné volt. Nekik is szívből gratulálunk.

jük Breitenbach Antalnénak, Áginak a rendezvény színvonalas
megszervezését.
MÁRTON NAP
Több éves hagyománya van a Márton napi lampionos felvonulásnak óvodánkban, melyet november 9-én tartottuk Szokásainkhoz híven volt kalácsosztás, lampionos felvonulás lovas kíséretével, Márton napi dalok közös éneklése gitárszó mellett, a
Gesztenyés úti óvónők kedves kis műsora Ugriról és Bugriról, a
két kis mókuskáról, valamint zsíros kenyér hagymával és jó meleg tea, forraltbor. Örülünk, hogy ilyen sokan részt vettek ezen a
rendezvényünkön és köszönetet mondunk mindazoknak, akik
hozzájárultak rendezvényünk színvonalas megtartásához.
A Vár utcai óvoda óvodásai meghívást kaptak a lovászhetényi
Márton-napi felvonulásra november 16-án, mivel a településről
is járnak gyermekek intézményünkbe. Ezúton köszönjük a meghívást és a szíves vendéglátást.
MIKULÁS-KARÁCSONY
Az Adventi időszak ünnepi hangulatban telt.
December 6-án az óvodába is ellátogatott a Mikulás.
December 17-én a Zeneiskolások karácsonyi hangversenyt
adnak mindkét óvodában
December 20-án a Napocska csoportosok karácsonyi műsorral kedveskednek a Gondozási Központ lakóinak.
December 21-én a nagycsoportosok meghitt hangulatú karácsonyi műsorával zárul az év.

GESZTENYESZÜRETI MULATSÁG
Mint minden évben, idén is a Vár utcai óvodában került megrendezésre október 18-án a „Gesztenyeszüreti mulatság”. A gyerekek a szüleikkel kellemes hangulatban élvezhették a népzenét,
néptáncot, a Léghajó Színház műsorát, ehettek sültgesztenyét
és vásárolhattak a gyerekek által készített vásárfiát. Köszön-
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A Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
valamennyi dolgozója nevében kívánok minden pécsváradi lakósnak Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben
Gazdag Újesztendőt!
Weintrautné Benács Zsuzsanna
óvodavezető
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PÉCSVÁRADI EGYMI HÍREI

Színjátszó szakkör programjai
Szeptember első hétvégéjén, a Pécsváradi Vár falai közt szerepeltek meghívott vendégként a színjátszó szakkör tanulói
a Határtalan lakoma című rendezvényen. A szakkör vezetője
Mesterné Magyar Andrea, segítő pedagógus Bayer Zoltánné.
Október elsején a Budapesti Operaház színpadán szerepeltek, címátadó ünnepen vettek részt. A „Boldog Iskola program”
díszgála műsorában arattak nagy sikert.

Október 27-én a „Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei
Egyesületének 40. jubileumi évfordulóján” is hatalmas sikerrel
léptek fel a szakkör tanulói.
November 20-án az „Idősek Napja” alkalmából köszöntötték
tanulóink a Gondozási Központ szépkorú lakóit. Felkészítő pedagógusok: Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zoltánné.
„Kreatív gézengúzok” rajzszakkör eredményei
A 48. Pentel Nemzetközi rajzpályázaton Orsós Cintia 8. csoportos tanulónk bronzérmet szerzett „Állatokkal szép az élet”
című pályamunkájával. Értékes tárgyjutalomban részesült. 28
diákunk alkotását állították ki Japán közintézményeiben. Felkészítő pedagógusok: Kásáné Nagy Ágnes, Váradiné Madarász
Erika, Királyiné Pongrácz Anikó és Bayer Zoltánné.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár felhívására alkottak természetkedvelő szakköröseink. Ujvári Luca 10. parkgondozó szakos
diáklány a „Vidám nyüzsgés az erdőben” című pályázaton szintén
dobogós helyezést ért el. Felkészítő pedagógus Bayer Zoltánné.
Sport eredmények
Október 4-én Pécsett, Megyei Atlétika Versenyen remekelt 6
tanulásban akadályozott tanulónk:
Horváth Kristóf 100 m-es síkfutásban 4., Farkas József 3.
míg Fábri Martin 2. helyezést ért el.
Orsós Tamás kislabda hajításban 3. lett.
Kliegl Eszter 100 méteren és kislabda hajításban 4. helyezést
ért el.
Petrovics Gergő távolugrásban, 100 méteren 3. és magas
ugrásban 1. helyezést ért el.
November 8-án három tanulónk képviselte az iskolát a
Baranya Megyei Asztalitenisz Versenyen, amelyen kimagasló teljesítményt nyújtottak. Kliegl Eszter és Petrovics Gergő
szakiskolai diákok kategóriájukban aranyérmesek lettek. Bánfai Ákos bár lecsúszott a dobogóról, nagyon szépen játszott.
Gratulálunk a sportolóknak és a felkészítő testnevelőnek, Pónya
Juditnak a szép eredményekhez!
EFOP-3.1.6-16-2017-00002 „Gyökerek és szárnyak”- a köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése című pályázaton a
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Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával a Pécsi Tankerületi Központ 500 millió Ft-os vissza nem térítendő támogatását
nyertük, ezáltal a tanév kezdetétől több program valósulhatott meg.
Szeptember 27-én „Egészségnapot” szerveztünk intézményünkben, melynek keretében egészséges élelmiszerekkel ismerkedhettek meg tanulóink és egészséges ételeket is kóstolhattak.
Emellett alkalmuk nyílt régi népi játékokkal játszani, s kipróbálni
e játékokban ügyességüket. Homokképet festhettek, elektromos
autókat irányíthattak, s válhattak tündérekké, pillangókká, bohócokká arcfestés segítségével. Talán a legnépszerűbb program a légvár volt, amelyet iskolánk valamennyi tanulója igénybe vehetett,
kicsik és nagyok egyaránt.
Október 18-án „érzékenyítő” programunkon belül valósult meg
a „Tök jó tök buli!” Hagyomány, hogy e napon
- az intézményi DÖK
szervezésében-,
többségi iskolásokkal együtt
kézműveskednek
és
játszanak
tanítványaink. Idén a Nagypalli
Általános Iskola diákjait láttuk vendégül és a
„Jó gyakorlatok átadása- a régióban működő fejlesztő iskolák közötti együttműködés
erősítése”jegyében vendégül láttuk e rendezvényünkön a Kerek
Világ Alapítvány, a Bólyi Fejlesztő Iskola és a Pécsi Éltes Mátyás
Fejlesztő Iskola pedagógusait is. (fotó a buliról, táncoló gyerekek)
A „Leányvásáron” mutatták be intézményünket Tahiné Molnár Judit, Békés Annamária, Szabó Hajnalka és Tóth Boglárka
gyógypedagógusok. A fejlesztő iskolai nevelés- oktatás céljait,
feladatait tárták fel a kültéri játékok használata közben. Sok
boldog arcot láthattunk; a programra látogató gyerekek ingyen
tudták kipróbálni a népi játékokat. Nagy sikert aratott a homokfestés, a játszókamion és a Star Wars. (fotó a légvárnál)
Október 24-én 50 fővel vehettünk részt a Pécsi Állatkert rendezvényén. Az „Állatkertek küldetése” című rajzpályázat nyertes alkotói jutalomból, különjáratú autóbusszal utazhattak a
pécsi programra.
(állatkerti fotók 1 vagy 2 vagy 3)
Október 26-án, a nyertes- EFOP-3.3.-2-16 „Vár a tudás a
Zengőalján” című pályázat keretében, 30 fővel vehettünk részt
a „Csókos asszony” című operett előadáson. A színházi előadást
nagyon élvezték tanulóink!
„Szív örülj, higyj, remélj!”
Tavaly már újraélesztettük azt a karácsonyváró hagyományt, hogy együtt ünnepelünk nyugdíjas kollégáinkkal az
esztendő utolsó tanítási napján.
Idén is szeretettel várjuk Őket e vidám évbúcsúztatóra, melynek időpontja: december 21. péntek, délután 13 óra.
Mesterné Magyar Andrea, Tóth Boglárka, Pónya Judit,
Tahiné Molnár Judit és Bayer Zoltánné
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Új utakon gyermekeink védelemében
Általános tendencia, hogy miközben hazánkban a születések száma
csökken, a veszélyeztetett, gyámhatósági intézkedéssel védelembe
vett, vagy a családjából kiemelt, ún. „állami gondozásba vett” gyermekek száma növekszik. Ha leegyszerűsítve fogalmazunk, akkor
elmondhatjuk, hogy több évtizede tartó folyamat, hogy egyre kevesebb gyermekünkre egyre kevésbé tudunk vigyázni. A gyermekvédelemben dolgozók, pedagógusok, egészségügyi szakemberek
vagy a rendőrség munkatársai, ki-ki a maga területén meg tudja
erősíteni: minden korosztályban növekszik a magatartás problémás, beilleszkedni nem, vagy csak nehezen tudó, kötődési zavarokkal küzdő, tanulási nehézségekkel birkózó gyermekek száma.
Megkerülhetetlen a kérdés – milyen okok húzódnak meg a sűrűsödő problémák hátterében? Eme egyszerű kérdésre rendkívül
összetett, és e lap korlátait messze meghaladó választ lehetne csak
adni. Ami látható és mindannyiunk számára naponta tapasztalható tény: súlyos értékválság jellemzi a mai világot határainkon
belül és kívül, és ennek hatásai alapvetően határozzák meg a felnövekvő generációk értékvilágát, gondolkodását. Nincs ma könnyű
helyzetben sem szülő, sem pedagógus, ha stabil igazodási pontokat, követendő mintákat, értékeket, példákat, netán példaképeket
szeretne állítani a celebek, Való Világ üsTÖKÖSök, címlaplányok
kikerülhetetlen hatásain (is) szocializálódó gyermekeinek.(És
hogy tovább ne fokozzuk: mi van akkor, ha apu-anyu is egész nap
az okos telefonját nyomkodja, és dicsekszik, hogy már három
éves gyermeke is kiválóan kezeli a számítógépet?)
A gyermekvédelmi intézményrendszer fejlesztési iránya
szakmai szempontból megalapozott módon azt az irányt követi,
hogy egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre. Ezen
az úton fontos előrelépést jelent a köznevelési intézmények-
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ben végzett szociális segítő tevékenység, azaz az óvodai-iskolai
szociális munka, amely a járásszékhelyeken – így Pécsváradon
is – működő Család- és Gyermekjóléti Központok számára kötelezően bevezetett tevékenységi forma. A Pécsváradi CSGYK
(Család- és Gyermekjóléti Központ) esetében a Pécsváradi
Járás területén ez kilenc településen 22 intézményben ellátandó
feladatot jelent mintegy 1400 beíratott gyermek számára.
Mit is jelent mindez a gyakorlatban? Januártól mind a 22 járási intézményben rendszeresen jelen lesz a CSGYK munkatársa,
akit megkereshetnek szülők, gyermekek különféle problémáikkal, a pedagógusok számára pedig bármikor elérhető konzultációs partner a szociális segítő munkatárs. A szülők konfliktusos
kapcsolata, a válás, a váratlan veszteség mind-mind olyan probléma, amely anyagi-társadalmi helyzettől függetlenül fenyegethet minden gyermeket. És a gyermekvédelemben is kulcskérdés
az időben nyújtott segítség! A ma még megoldható probléma
később kezelhetetlen magatartásproblémává, rossz tanulmányi
teljesítménnyé, korai iskolaelhagyássá alakulhat. Gyermeki sorsok múlhatnak egy-egy időben érkező jelzésen, az ennek nyomán elinduló szakszerű segítségnyújtáson! A szociális segítő
munkatárs feladata a gyors probléma felismerés mellett a megoldáshoz szükséges szakemberek, intézmények bevonása is.
A családsegítésben, gyermekvédelmi munkában alapkövetelmény a partnerekkel, segítőkkel és segítettekkel való együttműködés. Az iskolai-óvodai szociális munka akkor lehet eredményes, ha a különböző területek – pedagógusok, egészségügyi
dolgozók, pszichológusok, szociális munkások – képviselői folyamatosan együtt tudnak működni. Erre ma a Pécsváradi Járásban minden esély megvan.
Mezey Mihály
intézményvezető

A 2018/2019-es tanévtől induló
szolgáltatások

Óvodai és iskolai szociális
segítő tevékenyég
Munkatársunk segítsége kérhető az alábbi esetekben:

Pécsváradi Várbaráti Kör meghívja
Önt, családját és barátait

• iskolához köthető problémák
(pl.: szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság,
konﬂiktus az iskolatársakkal, konﬂiktus a pedagógusokkal,
magatartási problémák)

• gyermeknevelési kérdések
(pl.: szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás,
szülő-gyermek viszonya konﬂikusos, önállótlanság)
• családon belüli problémák
(pl.: bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség,
anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat)

addiktológus előadására
időpont:

2018. december 18-án, kedden 17 óra

helyszín:

Fülep Lajos Művelődési Központ
(Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.)
A belépés ingyenes!

• közvetítés
szülők-iskola, tanár-diák, szülő-gyermek konﬂiktusában
• tanácsadás, segítségnyújtás ügyintézésben
• az iskolai, óvodai szociális segítőt a gyermekek és szülők
önként is megkereshetik, ha tanácsra, segítségre
van szükségük problémájuk megoldásában
Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat
7720 Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 13. Telefon: 72/465-360
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Gondozási Központ hírei

Idén is, mint eddig hagyományosan minden évben október 8-án
Máriagyűdre zarándokoltunk. Közösen imádkoztunk itthon
maradt lakótársakért, ismerősökért, rokonokért.

November elején a szociális munka napja alkalmából kirándulni mentünk Keszthelyre, Tapolcára. Vidám, élménydús napot töltöttünk együtt kizökkenve a hétköznapokból.

Születésnapokban, névnapokban bővelkedett ez az időszak
is. Lakóinkat, nappalis ellátottainkat minden alkalommal közösen felköszöntöttük.
Nagy létszámmal vettünk részt az időseknek szervezett városi
ünnepségen a művelődési házban. Az óvodások körjátékokkal,
Boris Sándor népdalokkal, valamint a Nyugdíjas Klub német
kórusa német énekekkel kedveskedett a résztvevőknek. A műsor végén önkéntes segítők kalácsot, pogácsát, üdítőt kínáltak
az időseknek.

A következő hetekben a karácsonyra készülünk. Délelőttönként elkészítjük a karácsonyfadíszeket valamint az intézmény dekorációját. Közös mézeskalács sütést is szervezünk, melyre várjuk
házigondozottainkat és nappali ellátottainkat egyaránt. A foglalkozásokon beszélgetéssel, zenehallgatással arra törekszünk, hogy
a mindennapi rohanást elfelejtve készítsük lelkünket az ünnepre.
A karácsony előtti hetekben újra eljönnek hozzánk az óvodások, zeneiskolások és az általános iskola 4. osztályos tanulói, hogy
vidám műsorukkal hozzájáruljanak az idősek meghitt ünnepéhez.
Továbbra is sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, látogatót intézményünkben.
Schiszlerné Rita
mentálhigiénés m.társ

A Vörösmarty Városi Könyvtár eseményei, ajánlója

November 14-én és 15-én mindkét óvoda nagycsoportosai, 22én pedig a kisegítő iskola óvodásai ismerkedtek meg a könyvtárral és a könyvekkel. Életkoruknak megfelelően megtanulták
a könyvtár rendjét, szabályait.
E hónapban Szent Mártonhoz, a jószívű katonából lett püspök emléknapjához kapcsolódva foglakozásainkon a ludaké lett
a főszerep. A népi hagyomány szerint ekkor volt az újbor bírálata és a terményeket betakarították, a libák is meghíztak és lehetett vigadni. Könnyebb volt átvészelni a hosszú sötét estéket az
ünneppel, mely az utolsó volt a Karácsonyt megelőző negyven
napos böjt előtt. Sok-sok népi mondóka született ehhez az ünnephez, amiből néhányat ismertek már a gyerekek. A népi mondókák mellett az Aranylúd című szép népmesét hallgatták meg,
melynek tanúsága szerint a legkisebbik fiút jószívűsége segítette
hozzá a próbák sikeres elvégzéséhez, míg önző bátyjai pórul jártak. Nils Holgersonról és Márton lúdról készült rajzfilm szép
zenéje mellett kedvenc időtöltésként a gyönyörű mesekönyvek
lapozása, válogatása sem maradhatott el. Megbeszéltük, hogy
mindenkit visszavárunk apuval, anyuval vagy tesóval délutánonként, nyitvatartási idő alatt. A gyerekeknek ingyen be lehet
iratkozni, és ingyenes a kölcsönzés is, sok szép mesekönyv várja,
hogy lapozgassák, olvassanak belőle.
November 3. szerdáján a szokásos időpontban az Olvasókörön
nagyon hasznos és népszerű tárgykört, a generációs különbsé-
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geket és az ebből adódó kommunikációs sajátosságokat vitattuk
meg, a téma időszerűségét érdekes videó támasztotta alá. Következő alkalommal még visszatérünk a témára egy generációkutató
értékes meglátásaival színesítve. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk, december 12-én 17 órakor, a karácsonyi ünnepek miatt
rendhagyó módon a hónap második szerdáján.
Ajánlatunk, szórakoztató olvasmányok a hosszú téli estékre:
Tan Twan Eng: Az est ködök kertje
Davis Baldacci: Senki földje
Karácsonyi fények: Felvidéki írók karácsonyi novellái, versei
Oravecz Nóra: Élet másképp
Tari Annamária: Y generáció
Kicsiknek: Lauren Child: Nem vagyok álmos és nem akarok
lefeküdni
Ifjúsági: Holly Smale: A lány, aki előtt nincs akadály /Geek girl/
A könyvtár nyitvataratása:
h: 12-18; k: szünnap; sz: 12-18; cs: 8,30- 11,30 (páratlan héten)
13-18 óráig; p: 12-18; sz: (páros héten) 8-13
Minden kedves olvasónknak áldott ádventet, és békés karácsonyt
kívánunk szeretettel
a Könyvtár dolgozói
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A Nyugdíjas Egyesület hírei

Öt település kórusai találkoztak november 24-én Pécsváradon
a Nyugdíjas Egyesület meghívására. A tavaly tavasszal indult
Dalos-találkozó első helyszíne Zomba volt, majd Véménd és
Bonyhád következett. Pécsvárad a kölesdieknek adta át a stafétát, ahol január 26-án találkoznak az énekesek.
Az együttlétek a közös dalolásról, a zene szeretetéről, a barátságok szövődéséről szólnak.
Köszönjük a Pécsváradi Vár Kft. és a Mecsek Tea támogatását.
December 11-i klubnapunk egyben Karácsonyváró ünnepség,
melyre vacsorával és ajándékcsomaggal várjuk kedves tagjainkat.
2019. január 8-án zenés-batyus bált, PÓTSZILVESZTERT
tartunk.
Februári éves közgyűlésünkön értékeljük a 2018-as esztendőt
és megtervezzük az új esztendő programjait.

Áldott, békés Karácsonyi ünnepeket és egészségben, szerencsében gazdag, békés Új esztendőt kíván a Nyugdíjas Egyesület.

Idősek napja

Az Idősek Napját Pécsváradon hagyományosan minden év
novemberében tartjuk. Idén Márton napkor gyűltünk össze a
művelődési központ nagytermében. Nagy örömünkre az eseményen ebben az évben is szép számmal vettek részt a meghívott 65 év feletti pécsváradiak.
A rendezvényen köszöntőt mondott Kárpátiné Kovács Zita, a
Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének elnöke, illetve Zádori János
polgármester. A szokásoknak megfelelően külön köszöntöttük a
legidősebbeket és a jubileumi házassági évfordulókat ünneplőket.
Pécsvárad legidősebb lakosa betöltötte már 101. életévét, illetve
alkalmunk volt 74. házassági évfordulót is köszönteni!
A színpadi műsorban a pécsváradi óvodások örvendeztették
meg kedves műsorukkal a vendégeket, majd Boris Sándor nótaénekest hallhattuk, végül a nyugdíjasklub németkórusa teremtette meg a jó hangulatot az estéhez.
Köszönjük minden résztvevőnek, aki hozzájárult a rendezvényünk megvalósításához.

pszichomotoros,
mentális
fejlettség
ellenőrzése

3 éves kortól
vérnyomásmérés
testméretek
ellenőrzése,
testsúly,
testmagasság, fejés
mellkörfogatmérés

3 éves kortól
érzékszervek
vizsgálata, látásés
hallásvizsgálat

Áldott, Békés Karácsony1t

és Boldog Új Évet Kívánnak
Manszfeld Lajos és Sólyom Julianna - 50 éves házasok
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A Pécsváradi Várbaráti Kör hírei
Az elmúlt időszakban az egyesület munkaterve alapján folytattuk tevékenységünket, folyamatosan készítettük elő programjainkat.
Szeptemberben részt vettünk a várban megtartott Határtalan lakoma programján, ahol félóra alatt elfogyott a „várbaráti”
halpaprikás.
Október elején a Megyenapon Dr. Bíró Ferenc, az egyesület
elnöke, különdíjat vehetett át. (A hivatalos méltatás szövege a
Hírmondóban megtalálható.)
Mindenszentek alkalmával az I. Világháborús emlékműnél
és II. Világháborús emléktáblánál az egyesület tagjai mécses
gyújtással és néma főhajtással emlékeztek meg a világégések áldozatairól.

Novembere elején az I. Világháború lezárásának 100 éves
évfordulója alkalmából Dr. Hornyák Árpád, egyetemi docens
tartott kiváló előadást. A jelenlevők egyöntetű tetszése alapján, biztos, hogy még meghívjuk más alkalommal is más témában.
Harmadik alkalommal hirdettünk meg az 1956-os pécsváradi eseményekre való emlékezésként fáklyás felvonulást. A református templomnál az egyesület elnöke röviden ismertette az
esemény történeti hátterét, majd a Kossuth teret érintve – ahol
Szabó László 1956-os szobránál a résztvevők elénekelték a Himnuszt – a Vár utcán és Kossuth Lajos utcán keresztül érkezett
a menet a Szentháromság térre. Az itt elhelyezett emléktáblánál Benkő László, a Várbaráti Kör vezetőségi tagja beszédében
személyes-családi emlékeivel kiegészítve hívta fel a figyelmet
az 1956-os forradalom, a Mecseki Láthatatlanok tetteinek máig
fontos üzenetére.
Közel 30 éve emlékezünk túrával Skócia Szent Margitra. A páros években Pécsváradról, a páratlan években Mecseknádasdról
induló túra megálmodója és hosszú évekig vezetője Dr. Novotny
Iván volt, a Pécsváradi Várbaráti Kör és a Pécsi Túrakerékpáros
Klub egykori tagja. Iván bá’ emlékére ebben az évben a Várbaráti Kör emléktáblát állított. Dr. Bíró Ferenc, az egyesület elnöke
és két embere több mint egyórás erőfeszítéssel juttatta fel a meredek hegyoldalban a Réka várhoz a mázsás követ, amelyre az
emléktábla került. November 19-én a gyönyörű táj és verőfényes
napsütés sokak kedvét hozta meg, így mintegy 90 fő tette meg a
kb. 10 km-es távot. A túra végén a mecseknádasdi Réka várban
Antal Géza pécsváradi apát ismertette Skóciai Szent Margit életének főbb eseményeit, beszédében felhívta a figyelmet azokra a
cselekedeteire, amelyek az egykori skót királynő szentté válásához vezettek. Dr. Novotny Ivánra emlékezve makulátlan életét
állította példának. A köszöntés után Novotny Iván özvegye, Terike leplezte le a márványtáblát.
Tavaly nagy sikert aratott Trábert Attila addiktológus, így
ismét meghívtuk, hogy előadást tartson. December 18-án az
alkoholról és drogokról és ezzel kapcsolatos problémákról fog
beszélni.
Természetesen készülünk az Óév-búcsúztató Zengő túra
megszervezésére is, melyre a hagyományoknak megfelelően
december 30-án kerül sor.
(fotó: Sárközi Gergely)
Bognár Gyöngyvér, a PVBK titkára

Megvan az új PIFÖ testület
November 10-én került sor a rendhagyó ifjúsági önkormányzati választásra, mellyel megalakult a következő 1 évre a PIFÖ testülete.
A tagok választása alapján Jaczkó Noémi lett az ifjúsági polgármester, míg a képviselők:
• Bayer Bojána Bettina
• Hevesi Bianka
• Kovács Bálint
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• Laczkovics Máté
• Lippert Viktória
• Podolszki Evelin

• Szakálos Fédra
• Werner Noémi

Ötleteikkel, észrevételeikkel keressék őket bizalommal!
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„Youth takes the floor” – Portugália

A DYPALL Network egy olyan informális hálózat, melynek tagjai helyi szinten foglalkoznak a fiatalok aktív állampolgárrá válásával,
valamint a fiatalok és a döntéshozók közötti kapcsolat erősítésével. Ennek a hálózatnak tagja Magyarországról a Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzati Társaság, akikkel immár 10 éve dolgozunk együtt helyi, országos és nemzetközi projektekben. Ezúttal őket képviselhette két pécsváradi fiatal, Jaczkó Noémi és László Miklós, Portugáliában, mely útról előbbi élménybeszámolóját olvashatják.

2018. október 28-tól – november 4-ig Portugáliában vehettem
részt egy tréningen. A tréning középpontjában az állt, hogy miként tudjuk bevonni a fiatalokat a helyi döntéshozatalba. A témát
különböző módszerek segítségével dolgoztuk fel. A hét első felét
Fundaoban töltöttük, ahol különböző feladatok keretein belül
tapasztalatot cserélhettünk portugál, lengyel, litván, dán, makedón, szlovén, szlovák, olasz ifjúsági szervezetek képviselőivel.
Megtudhattuk, hogy a településen, ahonnan ők érkeztek, a fiatalok mennyire aktívak, mennyire állnak ki saját érdekeik mellett,
valamint, hogy milyen az együttműködés az önkormányzat, és
ha van, akkor az ifjúsági önkormányzat/szervezet között. Egyik
kreatív program során, csoportokba gyűlve megtervezhettük,
hogy mi miként képzeljük el az ideális ifjúsági önkormányzatot.
Érdekes feladatnak bizonyult, hiszen a csoport tagjai mind másmás országból jöttek és vitatták meg ezt a kérdést, de a végeredmény fantasztikus volt. A vélemények olykor eltérőek voltak,
de sikerült közös nevezőre jutnia minden csapatnak. A feladat
végén minden csapat prezentálta saját tervét, s megbizonyosodtunk arról, hogy szinte minden csapat hasonlóan gondolkodott, az „ideális ifjúsági önkormányzat” megalakulását, tagjait,
s céljait illetően. Szerintem mindezt a való életben nehéz lenne
megvalósítani, de a jövőben törekedni fogunk a PIFÖ-vel arra,
hogy fejlődjünk, megerősödjünk, s új színt hozzunk az ifjúság
mindennapjaiba. A helyi intézmények látogatása, ismereteink
bővítése sem maradhatott el. Utolsó napunkon megtekintettük
a helyi, tehát a fundaoi önkormányzatot, ahol találkozhattunk a
helyi alpolgármesterrel, aki mesélt nekünk: az önkormányzat és
a fiatalok közötti együttműködésről, az ifjúsági életéről, továbbá szó esett még a pályázatokról, valamint a költségvetésről is.
Fakultatív programként részt vehettünk a FabLab látogatásán,
amely egy olyan épület, hol fiatalok élhetik ki kreatívitásukat,
tervezhetnek, fejleszthetnek vagy akár gyárthatnak különböző
modern gépek (pl. CNC, 3D nyomtató) segítségével.
Tapasztalatszerzésünk következő állomása Lisszabon és környéke volt. Először Cascaisba utaztunk, ahol nemcsak az óceán
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szépségében gyönyörködhettünk, hanem az önkormányzatra
is elmehettünk, ahol bemutatták nekünk, hogy hogyan vonják
be helyben a fiatalokat és a város lakosságát, valamint mivel
nyerték el 2018-ra Európa Ifjúsági Fővárosa címet! Majd ismét
következett egy fakultatív program, amely során eljuthattunk
Európa legnyugatibb részére, Cabo de Roca-ra. Utunk innen
vissza Lisszabonba vezetett. Utolsó napokban összefoglaltuk a
téma főbb pontjait, s visszatértünk a nehézségekre is. A felmerülő kérdésekre közösen kerestünk válaszokat, hol kisebb, hol
pedig nagyobb sikerrel. A hét zárásaként pedig felvázolhattuk
egymásnak egyéni céljainkat, vagy akár, hogy szervezetünkkel
mit szeretnénk elérni a közeljövőben.
Szerintem nagyon hasznos volt ez a tréning, hiszen megtudhattuk, hogy más országokban, hogyan működik egy ifjúsági
önkormányzat, emellett megtudhattuk azt is, hogy a fiataloknak milyen szerepe van a helyi önkormányzatban, döntéshozatalban. Lehetőségünk nyílt arra is, hogy kapcsolatokat építsünk,
tapasztalatokat szerezzünk, s ha úgy alakul akkor a későbbiekben együtt dolgozhassunk más országok ifjúsági szervezeteivel.
Jaczkó Noémi
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Bemutatkozik a Zengő Praxisközösség
Az „EFOP-1.8.2-17 Egészségügyi alapellátás fejlesztése a Pécsváradi Járásban” című pályázat keretén belül, Zengő
Praxisközösség néven 2018. május 1-től egy komplex népegészségügyi program indult el Pécsváradon és 9 környező
településen. A Praxisközösség 25 munkatársa két éven keresztül azért dolgozik, hogy javuljon a lakosság egészségi
állapota, egészségtudatossága. Az alábbiakban szeretnénk bemutatni a Praxisközösség szolgáltatásait, eddig elért
eredményeit.
tos ismertek bővítésére, valamint a pályázatban biztosított eszközfejlesztés révén az öngondozás módszereinek elsajátítására van lehetőség.
Védőnőink az elmúlt időszakban 19 Baba-mama
klubfoglalkozást szerveztek, 4 településünkön: Pécsváradon, Geresdlakon, Fazekasbodán és Marázán. A
résztvevők száma klubonként 6-8 fő volt. A klubokba
való toborzás személyes úton, plakátok, szóróanyagok terjesztésével, ill. honlapunkon és facebook oldalunkon keresztül történik.
4. A dohányzás visszaszorítására történő tevékenység
a praxisközösségben
Novemberben elindult Pécsváradon egy 5 alkalomból álló dohányzás leszokást segítő tréning, melynek
tagjai (jelenleg 11 fő) komoly elhatározásra jutottak a
leszokást illetően.
5. Kampány szűrések szervezése
Az eddig eltelt időszakban három nőgyógyászati szű1. Prevenciós rendelések
rést szerveztünk az ellátási területünkön, melyen 73
Az eltelt időszakban felnőtt prevenciós rendelést 94
hölgy vett részt. Elsősorban a harminc év feletti nőket
alkalommal tartottunk, melyen 537 fő jelent meg.
céloztuk meg a vizsgálatokkal.
Gyerek prevenciós rendelés 18 alkalommal volt, 99
gyermeket vizsgáltunk meg. Ezekre a rendelésekre
elsősorban a rizikófaktorokkal rendelkező, de orvoshoz nem járó embereket hívjuk meg. Itt zajlik az
előszűrtek teljes állapotfelmérése, gondozásba vétele,
egyéni tanácsadás, valamint szükség esetén, a már kiszűrt betegek további vizsgálatra utalása (kardiológia,
endokrinológia, stb.) .
2. Egészségfejlesztési egyéni tanácsadás
A prevenciós rendelések lehetőséget adnak arra, hogy
több idő jusson egy-egy ellátott egyéni felvilágosítására, adott betegség rizikócsoportjába tartozók motiválására. A praxisközösség logójával ellátott és külön
erre a célra készült beutalók segítségével a kiszűrt,
rizikótényezőkkel rendelkező vagy már betegségben
szenvedő klienseket egyéni dietetikai tanácsadásra és
csoportos gyógytorna foglalkozásokra irányítjuk. Dietetikusunk hétfőn és pénteken háziorvosi beutalóval
várja az érdeklődőket. A hét négy napján gyógytornászainkkal az alábbi foglalkozásokon vehetnek rész:
gerinc, lúdtalp, asszonytorna, vízitorna.
3. Klubok
A már gondozásba vett betegeknek, ill. a témák iránt
érdeklődőknek indítottuk el klubjainkat Az Érbarát
és Diabetes klub lelkes tagjai eddig 2-2 alkalommal
találkozhattak. A klubokban a betegséggel kapcsola-
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6. Egészségnapok
került sor. A találkozókon összegeztük a szűrési taAz eddig eltelt időszakban kilenc településén szervezpasztalatokat, megbeszéltük az egészségnapokkal
tünk egészségnapot, melyek során komplex módon
kapcsolatos feladatokat, kampányszűréseket, a jelentörténtek szűrések. A programokat a településeken
tési és monitoring rendszer kérdéseit.
szokásos módon megrendezésre kerülő események- 8. Egyéb tevékenység
hez kötötten szerveztük meg, a községek polgármes- a.) Életmód tábor túlsúlyos gyerekeknek
tereivel előre egyeztetett módon. Az egészségnapokon
A gyermek prevenciós rendeléseken megjelent
összesen 348 fő jelent meg. Ezek a rendezvények hoztúlsúlyos gyerekeknek 4 napos életmód tábort szerzájárultak a praxisközösség szélesebb körben történő
veztünk Pécsváradon, melyen 22 általános iskolás
megismertetéséhez, a prevenciós rendelések népszegyermek vett részt. A tábor célja volt, hogy a gyermerűsítéséhez. Tájékoztattuk a lakosságot a dietetikai
keket megismertessük az egészséges életmód alapjaitanácsadás és a gyógytornászok foglalkozásainak
val, különböző mozgásformákkal, egészséges ételekigénybevételi lehetőségeiről is. A praxisközösség nyújkel. A tábort követően, a résztvevőknek ősszel
totta szolgáltatásokról készült szóróanyagokat is terelindultak a csoportos gyógytorna foglalkozások is.
jesztettük.
b.) Praxisközösség tevékenységének bemutatása
Az egészségnapokon az alábbi szolgálatatásokkal
Elindítottuk honlapunkat
vártuk a részt vevőket: vérnyomásmérés, vércukor
(www.zengopraxiskozosseg.hu) és facebook oldalunszint ellenőrzés, testzsír mérés, BMI számítás, valakat (https://www.facebook.com/zengopraxis/), memint CO mérés. A praxisközösség dietetikusa diétás
lyek segítségével a tevékenységeinket, a lezajlott progételek bemutatójával és kóstolóval várta az érdeklődőramjainkat és az aktuális információkat közvetítjük a
ket, a gyógytornászok helyes ülési és emelési technilakosság felé.
kákat tanítottak az érdeklődőknek. A gyermekek
Gyöngyösi Jusztina és Fischerné
egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteket szeVirág Éva népegészségügyi koordinátorok
rezhettek játékos feladatok segítségével. Minden vállalkozó szellemű gyermeket kis aprósággal ajándékozták meg a praxisközösség munkatársai.
A „Zengő” Praxisközösség tizedik, egyben utolsó
idei egészségnapja 2018.12.08-án kerül megrendezésre Pécsváradon, önálló rendezvényként. (A program
plakátja megtalálható a Hírmondóban. szerk.)
7. Praxisközösségi közös értekezletek
A népegészségügyi koordinátorok irányításával praxisközösségi közös értekezletre havi két alkalommal

Fotókör alakul Pécsváradon

Alapítvány elnöke ismertette a kezdeményezés részleteit a jelenlévőkkel. Az érdeklődők száma és lelkesedése egyaránt bíztató,
reméljük a folytatás is hasonlóan jól alakul majd. Elsődleges célunk, hogy közösen tudjuk öregbíteni környékünk hírét, bemutatni annak szépségeit közös kiállításokon is.

A Pécsváradért Alapítvány és néhány helyi fotós kezdeményezésére fotókör alakul Pécsváradon. A környékbeli amatőr és profi
fotósokat tömörítő kör első találkozására 2018. november 16-án
került sor a pécsváradi várban, ahol Link Zoltán, a Pécsváradért
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Adománygyűjtés játszótérfelújításra
A Pécsváradért Alapítvány adománygyűjtést hirdetett a Bemközben található játszótér felújítására. Ezúton köszönjük meg a
helyi vállalkozók és magánszemélyek eddig érkezett felajánlásait. Az adományokat 2019. március 31-ig várjuk a 1173110420003359 bankszámlaszámra. Fogjunk össze, hogy gyermekeink minőségi környezetben élvezhessék a játék örömét!
Kövessenek minket facebookon, instagrammon, honlapunkon.
Veled. Érted. Pécsváradért.
www.pecsvaradert.hu
www.facebook.com/pecsvaradert
www.instagram.com/pecsvaradert
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Pécsváradi
programok
december 9,16,23

Adventi programok a
Szentháromság téren
december 15., szombat Zengővárkonyi
Hagyományőrző Egyesület
karácsonyi műsora
december 18. kedd
Véradás
december 18. kedd
Dr. Trábert Attila addiktológus
előadása
december 30. vasárnap Óév búcsúzató Zengő túra
a Várbaráti Kör szervezésében
december 31. hétfő
Szilveszteri batyus bál a Perfect
zenekarral
január 5.szombat
Pécsváradi Bigband újévi
koncert
január 12.szombat
Svábbál
január 19.szombat
Óvoda szülők-nevelők bálja
január 22.kedd
Magyar Kultúra Napja –
ünnepi műsor
január 26.szombat
Gyereksakkverseny
február 1.péntek
Általános iskola felsős farsang
február 8.péntek
Általános iskola alsós farsang
február 9.szombat
Zengővárkonyi
Hagyományőrző Egyesület
farsangja
február 19.kedd
Pécsváradi Várbaráti kör
közgyűlése
február 22.péntek
Wass Albert felolvasó est
február 25. hétfő
Kommunista Diktatúrák
Áldozatainak Emléknapja

VÉRADÁS
2018. december 18.

9-13 óráig
Fülep Lajos Művelődési Központ
Pécsvárad
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40 éves a Pécsváradi Női Kamarakórus

2018-ban jubilál a kórusunk, idén 4 évtizede, hogy megalakultunk, negyven éve vagyunk együtt.
Ennek a jeles évfordulónak a megünneplésére gyűltünk össze november 17-én a pécsváradi művelődési
központban, abban az épületben, ahol annak idején egy
maroknyi lelkes énekelni tudó-és szerető kis csapat kórussá alakult. Nagyszerű dolog, hogy hat alapító taggal
énekelhetünk együtt, töretlen lelkesedéssel, szívvel-lélekkel próbákon, szerepléseken, szabadidős programjainkon, ékes bizonyítékaként annak, hogy a zene, az
éneklés hogyan tudja összekapcsolni az élet különböző
területéről érkező embereket.
A programsorozat a kórustörténeti kiállítás megnyitásával kezdődött. A tárlat elmúlt évek relikviáit, díjait,
okleveleit mutatja be. A fotókon láthatóak az együttes
életének eseményei, a fellépések, a vidám, de „dolgos”
kórustáborok, a külföldi utak és az elmaradhatatlan karácsonyi, évadnyitó-és záró összejövetelek. Újra „megcsodáltuk” a megalakulástól napjainkig hordott egyenruhákat, jó hangulatban elevenítettük fel a ruhákhoz fűződő
vidám történeteket. A megnyitón erdélyi népdalcsokrot
adtunk elő, majd Apaceller József köszöntő szavai nyitották meg a kiállítást.
A jubileumi koncerten velünk énekelt két baráti kórus is. Elsőként a Szigetvári Tinódi Vegyeskar mindig
színvonalas, változatos zenei repertoárját hallgathattuk karnagyuk, Vucskics Anett vezényletével. Az együttessel
már több éves barátság köt össze bennünket. Ezt követően az ausztriai Singkreis Hausmannstätten következett,
ők immár 25 éve testvérvárosunk kórusa, színpompás
viseletükben, megjelenésükkel, hangzásukkal ünnepi
hangulatot varázsoltak. Kedves színfoltja volt az estének
amikor Heinrich Adam karnagy úr megénekeltette a közönséget.
Végül jubiláló kórusként a Pécsváradi Női Kamarakórus következett. Karnagyunk változatos, igényes műsort
állított össze. Magas színvonalú munkájának köszönhetően olyan zenei irányítója a kórusnak, akinek a művészi
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célok mellett fontos a baráti közösség, az éneklés szeretetének átadása.
Ezután Kertész Attila Liszt-díjas karnagy, a Magyar
Kodály társaság elnöke köszöntését hallhattuk, aki vis�szaidézte az elmúlt 4 évtized eseményeit, méltatta az
együttes és karnagyunk kiemelkedő művészeti tevékenységét, a kórus közösségformáló erejét.
Várnai Ferenc tanár Úrtól méltó ajándékot, egy a kórusunknak írt művet kaptunk.
Műsorunk után a vendégkórusok köszöntötték kórusunkat, ezt követően Zádor János, Pécsvárad polgármestere meleg köszöntő szavai hangzottak el, majd átadta a
város nagyvonalú ajándékait, amit ezúton is szívből köszönünk. Kiemelném a gyönyörű, bordó, a kórus színeivel harmonizáló kottatartó dossziékat, mivel néhányszor
már emlegettük, hogy milyen jól illene az öltözékünkhöz. Nagyon örülünk neki. A koncert végén „érkezett” a
nézőtérre a hatalmas tűzijátékos torta, amit a kórusok és
a közönség közösen fogyasztott el.
Ezután a dalostársak és a vendégek a Pécsváradi Vár
Asztrik termében egy finom vacsorát fogyasztottak el.
Az ódon falak között remekül éreztük magunkat, közös
dalolással, baráti beszélgetéssel méltó befejezése volt a
napnak. Másnap az ausztriai kórus a katolikus templomban szerepelt, majd búcsút vettek Pécsváradtól.
Köszönet Gászné Bősz Bernadettnek a sok segítségért,
a konferálásért, tolmácsolásért, a vacsora profi megszervezéséért. A Pécsváradi Vár kiváló és méltó helyszíne
volt a vendéglátásnak.
Köszönet Bognár Gyöngyvérnek és kollégáinak, akik
hozzáértő segítségükkel biztosították az est sikerét.
Köszönjük mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak a jubileumi koncert, a kórustörténeti kiállítás
és az azt követő fogadás sikeres lebonyolításához.
A Pécsváradi Női Kamarakórus ezúton szeretné kifejezni köszönetét Pécsvárad Város Polgármesterének és
képviselő testületének a nagylelkű támogatásért, mely
hozzájárult ahhoz, hogy a jubileumi ünnepség méltó
megrendezésben valósulhatott meg és maradandó élményként őrizhetjük.
Köszönjük a lelkes közönségnek, volt kórustársaknak,
családtagoknak, barátoknak hogy velünk ünnepeltek és
együtt élhettük át azt a nagyszerű érzést, amit a közös
éneklés öröme nyújt mindannyiunk számára.
Támogatók: NKA Nemzeti Kulturális Alap, Pécsvárad
Város Önkormányzata, Fülep Lajos Művelődési Központ, Kresz és Fiedler Kft, QP Gazek Kft, PannonPharma
Kft, Mecsek Drog Kft, Winkler és Társa BT, Pécsváradi
Vár Kft, SzappAnna, Naiv Art, V-Tesa BT, Haklik Anna,
Zengő Cukrászda.
Várkonyi Györgyi
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Jóga, a testtartásokon túl
Hogyan lesz a jógából tudatos jelenlét?
A hétfői Gerincjóga óra és a szerdai Hatha jóga óra az
összes többi jógafajtához hasonlóan a tudatos mozgáson,
testtartásokon, stressz oldáson és koncentrált légzésszabályozáson alapszik. Ezeknek a gyakorlatoknak sok-sok
jótékony fizikai hatása mellett a tudati folyamatok befolyásoló ereje is éppen olyan jótékony, jelentős és fontos.
A gyakorlás során kizárólag önmagunkra fókuszálunk,
és az alkalmazott jóga technikák hatására a gyakorló megtapasztalja a tudatos jelentét állapotát, a mindfulnesst. Az
így működő elme két sajátos vonása a fókuszáltság és a tudatosság. A fókusz révén összpontosítjuk a figyelmünket
az éppen végzett tevékenységre, a tudatosság pedig segít
felismernünk és kiiktatnunk a felesleges figyelemelterelő
tényezőket, amik jelentkeznek.
A rendszeres gyakorlónak a jógaórákon megtanulható
mindfullnes technika a mindennapokban is az előnyére
válik. A tudatos jelenléttel végzett munka, életvitel annyit
jelent, hogy az ember fókuszáltan és teljes tudatossággal
végzi minden tevékenységét. Ez bárki számára elérhető,
csak összpontosítani kell az ez „itt és most”-ra, az éppen
aktuális tevékenységre, feladatra, illetve fel kell ismerni
és ki kell iktatni a belső és külső figyelemelterelő tényezőket, amik felbukkannak. Ily módon a tudatos jelenlét
segít eredményességünk növelésében, a hibák elkerülésében, sőt a kreativitásunk felszabadításában is.
Az órák helyszíne a Fülep Lajos Művelődési központ,
ahol hétfőnként 18:00tól GERINCJÓGA órára, szerdánként 18:00tól pedig HATHA JÓGA órára tud bármikor
– bárki csatlakozni előzetes regisztráció nélkül.
Az ünnepek előtt, december 22-én (szombaton) 9
órától egy KARÁCSONYI GYERTYAFÉNYES JÓGA
workshop lesz a Fülep Lajos Művelődési központban. A
workshop célja, hogy a karácsonyi forgatagban megálljunk, lehetőség legyen időt adni magunknak a kikapcsolásra, arra, hogy az ünnepi sürgés-forgásban is képesek
legyünk megélni a pillanatot, megtanuljunk az „itt és
most”-ban lenni, ugyanis a legszebb ajándék, amit adhatunk az ünnepek alatt a társaságunk, a szeretetünk, a
törődésünk és a türelmünk.
Ratting Diána

GYERTYAFÉNYES JÓGA
WORKSHOP
December 22. 9:00-12:00
Fülep Lajos Müv. Központ
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Labdarúgó bajnokság felnőtt
Megye I. osztály eredményei
08.18. Szombat 17:30 PÉCSVÁRAD-Szászvár
08.25. Szombat 17:30 PVSK-PÉCSVÁRAD
09.01. Szombat 17:00 PÉCSVÁRAD-Lovászhetény
09.08. Szombat 16:30 PÉCSVÁRAD-PEAC
09.16. Vasárnap 16:00 Bóly-PÉCSVÁRAD
09.22. Szombat 16:00 PÉCSVÁRAD-Villány
09.30. Vasárnap 15:00 Harkány-PÉCSVÁRAD
10.06. Szombat 15:00 PÉCSVÁRAD-Komló
10.14. Vasárnap 14:30 Szederkény-PÉCSVÁRAD
10.20. Szombat 14:30 PÉCSVÁRAD-Boda
11.03. Szombat 13:30 PÉCSVÁRAD-Szentlőrinc II.
11.10. Szombat 13:30 Mohács-PÉCSVÁRAD
11.17. Szombat 13:00 PÉCSVÁRAD-Siklós
11.25. Vasárnap 13:00 Sellye-PÉCSVÁRAD

3-0
0-2
7-0
4-2
1-2
7-1
1-4
3-0
1-2
7-0
2-0
1-1
0-1
1-2

A téli szünetben 5 pontos előnyünk van a második Szederkény, illetve 11 ponttal előzzük meg a harmadik Siklós
csapatát.

Keszler Mátyás 25. bajnoki címe
A szezonzáró Nyíregyháza Rallyn az örökifjú pécsváradi autóversenyző Keszler Mátyás megszerezte a 25. bajnoki címét az
ORC Youngtimer 4WD kategóriában ezzel is megünnepelve
67. születésnapját.
Ez a verseny is nagyon küzdelmes volt, akárcsak az autósportban eltöltött 42 éve. A ködös, esős időben hetven indulóból csak harmincan értek célba., köztük természetesen
Matyi is navigátorával Galgóczi Istvánnal. Ebben a szezonban
egyébként hat navigátor olvasta neki az itinert, köztük az unokája Fullér Bianka is. Rendkívül népszerű versenyző, sokan
örülnek neki, hogy két éve, amikor pénzügyi gondok hátráltatták mégsem hagyta abba az autósportot. Nagyon sok pécsváradi néző is szurkolt neki különösen a Mecsek Rallyn, ami
neki hazai pálya és akár csukott szemmel is simán teljesítené.
Ebben nagy érdeme van elnyűhetetlen autójának az Audi S2
Coupénak vagy ahogyan ő nevezi az „Öreglánynak” is. Köszönet illeti Keszler Mátyás támogatóit és szurkolóit is.
Matyit szinte minden róla megjelent cikkben a baranyai
sport/rally nagy öregjeként említik. Nagyon büszkék vagyunk
Pécsvárad legsikeresebb sportolójára! Jó egészséget és sok sikert kívánunk neki a következő Rally szezonra is!

Pécsváradi Hírmondó
Pécsvárad Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik negyedévente, 1500 példányban.
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