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A Dr. Entz Béla Egészségügyiközpont ünnepélyes átadója
Pécsvárad Város Önkormányzata az elmúlt időszakban számos pályázatot nyújtott be a település fejlesztésére. Ezek közé
tartozik a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítását, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozását célzó beruházás, melyben a helyi Egészségügyi Központ
fejlesztése történt meg.
A TOP-4.1.1-15 felhívásra benyújtott „A Dr. Entz Béla
Egészségügyi központ alapellátásának fejlesztése” című projekt
esetében több mint 105 millió Ft támogatást nyert Pécsvárad.
A pályázati forrásból az Egészségügyi Központ hátsó, nyugati felén új épületegyüttes került kialakításra, ami az önkormányzati
feladatellátáshoz köthető szolgáltatásoknak, az orvosi ügyeletnek,
illetve a védőnői szolgálatnak ad helyszínt. A projekt keretében az
épület berendezése, a működéséhez kapcsolódó eszközök, orvosi
műszerek is beszerzésre kerültek, így korszerű környezetben, magas színvonalú ellátással várja a betegeket illetve kisbabákat. Az
épület kialakítása környezettudatos, energiatakarékos megoldásokkal valósult meg. A Baranya Megyei Önkormányzat a pályázatban konzorciumi partnerként a koordinálásban, lebonyolításában
közreműködött. Az épület tervezője Winkler György, kivitelezője a
Pécsváradi Építőipari és Kereskedelmi Kft volt.
A már korábban átadott épület ünnepélyes avatójára május 21-én került sor az intézmény parkolójában.
A rendezvényt a Pécsváradi Zeneiskola Rézfúvós Kamarazenekara muzsikája nyitotta meg, majd Zádori János köszöntötte a jelenlevőket. A polgármester elmondta, hogy a kiváló,
korszerű épület minden használója elégedett és köszönetét fejezte ki a projekt előkészítése és megvalósítása során valamen�nyi közreműködőnek munkáját, segítségét. Dr. Hargitai János,
térségünk országgyűlési képviselője beszédében a kormány több

Üzenet a múltból….
„Trianon”– Ez a mindössze hétbetűs szó talán más nemzeteknek nem mond semmit, azonban a magyar ember, Magyarország számára ez egy olyan történelmi folyamatot jelképez, amely
fordulópontot jelentett az ország, annak népei, a magyarság
sorsában. Ez az a téma, amelyhez szinte mindenki úgy érzi,
hogy ért és mindenkinek megvan a saját igazsága vele
kapcsolatban.
A trianoni békeszerződés a versailles-i békerendszer részeként született meg, melyet a világháború lezárását követően
egy másfél éves konferencia készített elő. A győztes antant ha-
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éves, tervszerű erőfeszítését emelte ki, amelyet – oktatás mellett
- az egészségügyi alapellátás korszerűsítésére, fejlesztésére tett.
Az ünnepélyes szalag átvágás előtt Kis László református Tiszteletes Úr áldotta meg épületet.
A rendezvény végén a jelenlevők szabadon körbejárhatták
az épületet, saját szemükkel győződhettek meg, hogy milyen
szép környezetben várják a védőnők és ügyeletes orvosok a kismamákat illetve a lakosokat.
Bognár Gyöngyvér
(fotó: Kótsch Petra)
talmak 1919. január 18-án kezdték meg a tanácskozást a Párizs környéki kastélyokban, ahol a „négy nagy”, Clemenceau
francia, Lloyd George brit, Orlando olasz miniszterelnökök és
Wilson amerikai elnök szava dominált. A legyőzöttek képviselői is részt vettek a tárgyalásokon, de tényleges ráhatásuk nem
volt az események menetére, csupán az 1919. júliusától születő
szerződéseket írták alá.
A trianoni béke pontjai ismertek: Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát, ennek
megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1.oldalról)
Üzenet a múltból….
középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost
számláló kisállammá vált. Románia megszerezte a Partiumot
és Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia pedig
a Felvidéket és Kárpátalját. A béke minden más szempontból is
gúzsba kötötte az országot, miután a háború egyik felelőseként
tetemes jóvátételt szabott ki Magyarországra, hadseregét 35 000
főben határozta meg, és számos egyéb gazdasági és katonai kérdés kapcsán sértette a vesztes állam függetlenségét.
A Trianonnak” nevezett komplex kérdéskör – ilyen vagy
olyan formában, de napjainkig jelen van a magyarok és szomszédjaik közbeszédében.
„Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját
nemzetének – nem derék ember” – írja Széchenyi egyik művében. Mi is történt 99 évvel ezelőtt? Ahogy a korabeli sajtó írta,
elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: kincses Kolozsvárt, a Székelyföldet, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, Zrínyi Ilona Munkácsát.
“Az aláírás napjára a közép- és alsófokú iskolákban, illetve a hivatalok többségében gyászszünetet rendeltek el, a
zászlókat félárbocra eresztették. A boltok zárva voltak, csak
az élelmiszert árulók nyitottak ki. Az aláírás pontos dátumát még nem tudták, így a „gyászszertartásra” már reggel
gyülekeztek az emberek. Több tízezres, feketébe öltözött
tömeg gyűlt össze a Hősök terén… 10 órakor megkondult
Budapest összes harangja, megszólaltak a gyárszirénák,
megálltak a villamosok és a kocsik. Az egész országban a
dolgozó munkások, hivatalnokok letették a munkaeszközt
és néma csendbe burkolóztak. A bíróságok a tárgyalásokat
felfüggesztették, a fővárosi közgyűlés egy órás szünetet
hirdetett. Az 5, néhol 10 perces országos gyászszünetre
minden vonat megállt… a szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették…” – így írt a
Pesti Napló korabeli tudósítója 1920. június 4-ről, amikor
Magyarország elszenvedte ezeréves történelmének egyik
legnagyobb csapását.
Padányi Viktor visszaemlékezése…
Tíz órakor növénytan óra kezdődött és Kovách Demjén
tanár úr magas, szikár alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindig. Felment a katedrára, beírta az osztálykönyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem
lehajtott fővel meredt maga elé egy hosszú percig... és akkor megkondultak a harangok. Kovách Demjén tanár úr
felállt, odament a térképtartóhoz, kivette a térképet, amelynek felső sarkában még ez a név állt: „A Magyar Szent
Korona Országainak Politikai Térképe”, és felakasztotta a
térképállványra. Mi halálos csendben néztük a térképet és
az előtte álló, szürkülő hajú cisztercita papot, amint feje
egyre lejjebb esett a mellére és a kívülről behallatszó harangzúgás által még inkább kimélyített csendben inkább
magának, mint nekünk, ennyit mondott: „Consummatum
est” Elvégeztetett. Ötvennégyen voltunk, ötvennégy tizennégy éves magyar fiú. A golgota utolsó szavai után nem
bírtuk tovább, leborultunk a padokra és elkezdtünk sír-
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ni. Nagymagyarország keresztre feszítésének napja volt:
1920. június 4. péntek.
Az tény viszont, hogy e döntéssel több tízezer, több százezer
család életébe ez egy olyan változást hozott, amelybe sok család
belerokkant, felbomlott. A magyar történelem legnagyobb tragédiája a trianoni döntés. Ekkor szüntették meg végérvényesen
az 1000 éves, történelmi Magyarországot. Még a török hódoltság vagy a tatárjárás sem okozott ekkora kárt. Igaz sokszor foglalták el vagy darabolták szét részben az országot, de sohasem
szentesítette azt az adott korban nemzetközi szerződés. Szellemi
örökségünktől megfosztottak.
Az elcsatolt területeken igen gyors menetben számolták fel
iskoláinkat, kulturális, tudományos és vallási intézményeinket.
A magyar szellem óriásait elűzték, lehetetlenné tették, avagy
fizikailag likvidálták. Közel 400 ezer magyart kényszerítettek
otthona elhagyására és idegeneket telepítettek az egykor volt
magyar földre. Népünktől még nyelvét is megpróbálták megtagadni, és a kényszerek hatására rohamos lendületet vett a magyarság asszimilálódása.
Magyar az, akinek fáj Trianon. Trianon fájdalma a legkorábbi időktől már az irodalomban, a költészetben is megjelenik.
Karinthy írta „Levél kisfiamnak – Trianon emléknapjára” c.
művében:
„…De nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is
tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor
hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról – arról,
hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni
az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt:
Erdély, és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni, mire gondoltam.”
A magyarok a trianoni “béke” aláírásának a napját 1920. június 4-ét gyászolják. Ez rendjén van, hiszen egy nemzetnek meg
kell emlékezni a sorsforduló napokról.
Okuljunk a múltból, és éljünk a jövőért! A hazánkat szétszabdaló trianoni békeszerződést feledni nem lehet, de hinnünk kell
az összefogás erejében és abban, hogy összeköt magyarságunk.
Végezetül írásomat Böjte Csaba szerzetes, kettős állampolgárságról szóló gondolataival zárnám. „Hiszem, hogy nem a
határok tologatása a megoldás számunkra, hanem a testvéri
szeretetben, becsületes munkában való egymásra találás. Úgy
gondolom, hogy elég nagy ez a szép Kárpát-medence, hogy otthont adjon az itt élő népeknek. Nekünk nem egymástól kell elvegyük a betevő falatot, hanem váll a váll melletti kemény munkával kell azt mindannyiunk számára megteremtsük. Hiszem,
hogy együtt könnyebb és eredményesebb is az az útkeresés, a
munka, mely családjaink életét tovább tudja vinni az új évezredben. Hiszem, hogy a kétezer éve közénk jött betlehemi kisded
képes akkorára tágítani szívünk, melyben elfér a népünk, nemzetünk iránti őszinte szeretet, és a szülőföldünk iránti ragaszkodás, de a velünk együtt élő nemzetek iránti lojalitás is. Így, mi
a Trianon után kisebbségbe szakadt magyarok élő hidak lehetünk, s nem falak, melyek elválasztanak, vagy hideg vas ékek,
melyek széthasogatnak népeket, országokat.”
Bayerné dr. Sipos Mónika
Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének elnöke
(Lapzártánk után zajlott az önkormányzat Trianon megemlékezése, melyről következő számunkban számolunk be. szerk.)
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Az Európa Parlamenti választások helyi eredménye

2019. május 26-án illetve azt megelőző héten Európa-szerte Európa Parlamenti választásokat tartottak. Az egyfordulós, kötött
listás voksolásra ötévente kerül sor.
Az alábbiakban a pécsváradi eredményeket közöljük a https://
www.valasztas.hu/ honlap adatai alapján. Aki az országos eredményre, bármely település eredményére vagy esetleg Pécsvárad
szavazókörökre lebontott eredményeire kíváncsi, ugyanezen az
oldalon tájékozódhat.
A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 3228 fő
Megjelent: 1467 fő (45,45 %)
Érvénytelen szavazólap: 6 db (0,41 %)
Érvényes szavazólap: 1461 db (99,59%)
Listákra leadott érvényes szavazatok

Párt

érvényes szavazat

%

FIDESZ-KDNP

826

56,54

DK
MOMENTUM

195
119

13,35
8,15

JOBBIK

106

7,26

MSZP-PÁRBESZÉD

64

4,38

MI HAZÁNK

63

4,31

MKKP
LMP
MUNKÁSPÁRT

43
42
3

2,94
2,87
0,21

A Gondozási Központ hírei

90. születésnapot
ünnepeltünk

Egy születésnap minden ember életében
nagy esemény, de még különlegesebb, ha
kerek számhoz érünk. A 90. születésnap is
egy ilyen csodálatos ünnep, már csak azért is,
mert sajnos kevesen érik meg ezt a szép kort.
Intézményünk lakója, Schmidt Jánosné, Maca néni azon szerencsések egyike,
aki május 20-án betöltötte 90. életévét.
A mindig vidám, jó kedélyű néni régóta
készült erre a napra, számolgatta, mikor

érkezik el az „Ő ünnepe”. Családja a Tanya Csárdában ebéddel várta. Az intéz-

ményben tortával, virágcsokorral leptük
meg, valamint lakóink kedves szavakkal,
versekkel köszöntötték.
Zádori János, polgármester is eljött,
meglátogatta őt. Köszöntő szavai mellé
elhozta a miniszterelnöktől kapott oklevelet és egy gyönyörű virágcsokrot. Maca
néni elmondhatja, hogy az ő szülinapja
három napig tartott!
Mi is büszkék vagyunk arra, hogy város egyik legidősebb polgára intézményünkben él. Továbbra is egészségben,
vidám pillanatokban gazdag éveket kívánunk Maca néninknek!!!
Schiszlerné Rita, terápiás munkatárs

„Látszott a Zengő orma is. Egyszerű méltósággal emelkedett a magasba, néma csúcsát kedves, fodros felhők úszták körül.”
Kodolányi János: Boldog békeidők

Kodolányi János évforduló a Városi Könyvtárban.
Városunk méltán büszke az íróra, aki
gyermekkora egy részét itt töltötte.
Most, születésének 120. és halálának 50.
évfordulójának alkalmából rajzpályázatot
hirdettünk felső tagozatosoknak, ’Pécsvárad, Kodolányi János szemével’ címmel.
„Soha nem tudok eléggé hálás lenni
azért a tíz esztendőért, amit gyermekkoromban Pécsváradon töltöttem…. Ott
mentünk el húgommal minden reggel, és
délután a Vár előtt, a templomdomb kap-

tatóján, húgom rendesen a vállára vett,
mert gyenge lábam nehezen tudott megbirkózni a meredekkel….” Írta Kodolányi a
Süllyedő világ c. önéletrajzim regényében
Ehhez hasonló részletekből ihletet merítve, gyönyörű, szép kidolgozású, gondos
pályamunkák érkeztek. Érdekes, és jó dolog,
egy regényben rátalálni városunkra, és látni
a valóságban, a rajzokon, a regényben megjelenített helyszínt. Négy tanuló – Fehér Bulcsú 5. o., Ormándlaky Sarolta 6. o., Mártusz

Tisztelt Televízió Nézők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pécsváradi Városi televízió adása
2019. június 1-től a TARR Kft. hálózatán digitálisan is nézhető.
Az Önkormányzat támogatásával megvalósult fejlesztésnek köszönhetően a 291-es számú digitális csatornán (338 MHZ) láthatóak mind a képújság mind pedig a helyi tv adások. Adásunk
valamennyi kábeltelevíziós csomagban elérhető.
Egyes televízió készülékek és set-top-bokszok egy automatikus frissítés után megjelenítik az adást. Ha ez nem történik meg,
akkor egyénileg kell ráhangolni a készüléket.
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Dorina7. o., Schneider
Dóra 7.o., – kiemelkedő
szépségű rajzát különdíjjal
jutalmaztuk. Köszönjük minden tanulónak
a ráfordított időt, munkát és Pichler Nóra
rajztanárnőnek a szakmai segítséget! A hangulatos tabló megtekinthető egész hónapban a Könyvtárban nyitvatartási idő alatt.
Kodolányi János olvasmányos regényeit szívesen ajánljuk kikapcsolódásra.
a Könyvtár dolgozói

A helyi tv két hónapig még mindkét csatornán (analóg és digitális) nézhető.
Július végén az analóg csatornát a szolgáltató kikapcsolja.
Az átállás idején (néhány napig) előfordulhatnak apróbb
technikai nehézségek pl. kép, hang kimaradás. Ezekért elnézésüket kérjük.
Televíziónk korább adásai a városi honlapról (www.
pecsvarad.hu/mediaanyag) elérhetők.
Jó szórakozást kívánunk!
VTV Pécsvárad szerkesztősége
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A Kodolányi János Német Nemzetiségi
Általános Iskola és AMI hírei
Március 2-án került megrendezésre Pécsett a megyei Német Szavalóverseny, melyen tagozatunkat Gradwohl Zalán,
Drávafalvi Ármin, Lantos Kata, Lauer Júlia, Fullér Petra és
Bayer Botond képviselte.
Márciusban rendeztük a területi Szondi József Matematikaversenyt, melynek eredményeit az előző lapzártakor még nem ismertük.
2. évfolyam
I. Lantos Kata 2. b
III. Bayer Bence
2. b
3. évfolyam
I. Hudvágner Borbála 3. b
II. Szép Simon		
3. b
4. évfolyam
I. Kőműves Bendegúz 4. b
Gratulálunk a díjazottaknak, és felkészítőiknek! ( Nagy Szilvia, Váradiné Flódung Anita, Göblné Németh Piroska)
Március 21-én, a Down-szindróma világnapja alkalmából
két sérült tanuló és kísérőik tartottak tagozatunk tanulóinak érzékenyítő foglalkozást az EGYMI –ből.
Március 22-én a NYELVÉSZ anyanyelvi verseny megyei fordulója zajlott le, ahol Hudvágner Borbála 3. b osztályos tanuló
5. , Fullér Petra 4. b osztályos tanuló 6. helyet ért el - gratulálunk!
Március 24-én iskolánk tanulói közül többen is részt vettek
családi, baráti körrel a Dombay- tó és környékére szervezett
TeSzedd szemétszedési akcióban. Jövőre remélhetőleg még többen csatlakoznak az akcióhoz!
Március 25-én a leendő elsős osztálytanítóink (Gungl Lászlóné és Wagnerné Rozmer Anikó) „Ovisuli” foglalkozásokat
tartottak a majdani elsős gyermekeknek.
Március 29-én a Benedek Elek mesemondó versenyen vett
részt Hannl Rebeka 3. b osztályos tanuló.
Március 29-én a Hevesy György Kémiaverseny megyei fordulóján iskolánkat Papp András 7. b osztályos tanuló képviselte. Felkészítő tanára: Győrffy Zsuzsanna
Április 5-én részt vettünk a Magyar Madártani Egyesület
szervezésében a Madarak és Fák Napja Verseny megyei döntőjében, ahol 5. helyezést értek el tanítványaink. A csapat tagjai:
Hudvágner Márton, Kanta-Györkő Domonkos és Peck Viola
6. b osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Győrffy Zsuzsanna
Április 11-én tankerületi német nyelvi mesevetélkedőn vettek részt tanulóink, 3-4. osztályos, vegyes csapatokkal, s szép
eredményeket értek el. Felkészítőik: Váradiné Flódung Anita
és Gungl Lászlóné
I. hely: Békási Gréta, Békási Laura és Schneider Jázmin
III. hely: Sántha Fruzsina, Ormándlaky Bence, Fullér Petra
Április 13-án a Pécsváradi Élményvárban a VII. Ispotályos
Nap záróeseménye a Lélekispotály. című felolvasó est volt, melyen kihirdették a Vers- és meseíró verseny győzteseit is. A
Gyermek korcsoportban több tanulónk is díjazott lett.
1. helyezett: Parcsami Csongor (5.c): A pécsváradi törökverő
2. helyezett: Lébenthal Ádám- Schiszler Ádám (4.b): Szent
István keresése
és Schneider Jázmin (3.b): Az én városom
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Szívből gratulálunk a nyerteseknek! A zsűri tagjai: Arnold Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Kósik Melinda
gyermekkönyvtáros, és Bősz Patrícia könyvtárostanár voltak.
(Nekem személy szerint nagy élmény volt minden alkotó munkáját végigolvasni! – B.P.)
Április 16-án rendezték Geresdlakon a tankerületi magyar
szavalóversenyt, melyen szép eredményeket értek el tanulóink.
Felkészítők: Szabó Tamásné Gasteiger Eszter, Schwarcz Éva,
Nagy Szilvia, Váradiné Flódung Anita és Gungl Lászlóné
1. évfolyam
I. Putnoki Jázmin
1. b
II. Tóth Adrienn
1. a
2. évfolyam
I. Haraszti Balázs
2. b
II. Várszegi Liliána 2. b
III. Nagy-Skáfár Antal 2. b
3. évfolyam
I. Hannl Rebeka
3. b
4. évfolyam
I. Bayer Botond
4. b
Április 16-án zajlott Mohácson a Muskát Területi Matematika
Verseny, ahol Peck Viola 6. b osztályos tanuló 4., Peck Domokos 8.b osztályos tanuló szintén 4. helyezést ét el.
Április 17-én, Mohácson vettek részt tanulóink a Brodarics
Területi Anyanyelvi versenyen. Fullér Petra 4. b osztályos tanuló 4. helyezést ért el. A 7. évfolyamon Peck Viola 4. helyezést; a
8. évfolyamon Zsáli Zoé 2. helyezést, Schmidt Kata 8. helyezést
ért el. A csapatversenyben az 1. helyezést sikerült megszerezni.
Április 26-án a Kaán Károly Természetismereti Verseny megyei
fordulóján iskolánkból két tanuló vett részt, a hatodikosok versenyében Hudvágner Márton 3. helyezést, Kanta-Györkő Domonkos 4. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Győrffy Zsuzsanna
Április 28-án a „Tavasz a pincénél” címmel meghirdetett városi rajzverseny eredményhirdetésén a következő eredmények
születtek.
2. évfolyam
I.
Szalai Ákos		
2. b
II. Bachmayer Panna
2. b
III. Vogl Dávid
2. b
Felkészítők: Nagy Szilvia, Gungl Lászlóné
Május 7-én ismét iskolánkba látogatott Figura Ede, aki két
rendhagyó magyar, illetve irodalom órát is tartott az érdeklődő
alsós, illetve felsős tanulóinknak.
Május 12-én Budapesten, a Műegyetemen rendezték meg
a Herman Ottó Természetismereti Verseny országos döntőjét,
ahová iskolánk három tanulója is bejutott: Fehér Éva Réka 5. a,
Hudvágner Márton 6.b, Kanta-Györkő Domonkos 6.b. A versenyen Hudvágner Márton 8. helyezést ért el. Felkészítő: Győrffy
Zsuzsanna
Május 14-én a mecseknádasdi tankerületi sakkversenyen az
1.-2. évfolyamosok közül Bayer Bence 2. b osztályos tanuló az 1.,
a 3.-4. évfolyamon Fehér Szabolcs 4. a osztályos tanuló szintén
1. helyen végzett. Bayer Botond (4. b) pedig a 2. helyet szerezte
meg. Az 5-.6. évfolyamon 3. helyezett Czirok Márton (5. b) lett.
Hudvágner Márton (6. b) pedig egy kategóriával feljebb indult, a 7.-8. osztályosok között a 2. helyet szerezte meg.
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Május 17-én tartották Budapesten a német nemzetiségi
szavalóverseny országos döntőjét, amelyen Csibi Benett (5.
b) az 5-6. osztályosok „Hochdeutsch” kategóriájában 24 versenyző közül a 9. helyen végzett. Felkészítő tanára: Mosonyi
Katalin.
Tavasszal, április –május hó folyamán minden alsó tagozatos
osztályunk erdei iskolai foglakozásokon vehetett részt a környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódó témakörökben.
Megérkeztek a továbbtanulási eredmények is, szinte minden
nyolcadikos tanuló oda nyert felvételt, ahova eredetileg is szeretett volna menni.
Május 22-én zajlott az idegen nyelvi mérés iskolánkban német és angol nyelvből, illetve május 29- én az országos kompetenciamérést bonyolítottuk a 4., 6. és 8. évfolyamon.
Május 23-án irodalmi vetélkedőt rendeztünk a felső tagozatosoknak. Idei könyvünk Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
c. regénye volt. Ehhez kapcsolódtak a feladatok, melyeket Bősz
Patrícia könyvtárostanár állított össze. Köszönjük a segítséget
Arnold Istvánné Jutka néninek, aki a zsűri elnöke is volt egyben, illetve a másik két zsűritag (Szabó Gyöngyi és Skáfár Katalin magyar szakos tanárok) munkáját is köszönjük!
Az eredmények:
1. hely : 5. c (Majdics Nóra, Tóka Domos, Lantos Balázs
Soma)
2. hely: 8. b ( Görcsi Alexa, Schmidt Kata, Zsáli Zoé )
3. hely: 5. b (Kopa Dorottya, Czirok Márton, Frick Tamás)
A Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola ebben a tanévben ünnepli 15 éves Jubileumát. Ez alkalomból a névadó, Dr.
Berze Nagy János etnográfus, népmesegyűjtő munkássága előtt
tisztelegve Gyermeknapi Népmesemondó Versenyt hirdettek
május 25-ére, melyen Kopa Dorottya 5. b osztályos tanuló 1.
helyezést ért el.
Június 5-én legeredményesebb tanulóink polgármesteri
fogadáson vehettek részt a művelődési házban. Itt került sor
ünnepélyes keretek között a magyar, német és matematika tantárgyban kimagasló eredményt elért tanulóink számára a Dr.
Péter Károlyné-, Bognárné Auth Mária-, és Szondi József- díj
átadására. Ugyanekkor pedagógusainkat is díjazták az Erdősi
Tibor-díjjal.
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Díjazottak:
Szondi
József-DÍJ

2. évfolyam

Simon Luca
Abigél
Lantos Kata

3. évfolyam

Kádár Balázs

1. évfolyam

4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam

Kömüves
Bendegúz
Rubint
Marcell
Hudvágner
Márton

Dr. Péter
Bognárné Auth
Károlyné-DÍJ
Mária-DÍJ

Wéber
Hanna
Kovács Kata
Hudvágner
Borbála

Schneider
Ervin
Haraszti Balázs

Fullér Petra

Fullér Petra

Kopa
Dorottya

Csibi Benett

Peck Viola

Hudvágner
Márton

Lauer Júlia

7. évfolyam

Papp András

Kecskés
Karina

Papp András

8. évfolyam

Peck
Domokos

Zsáli Zoé

Ruppert Luca
Paulina

ERDŐSI TIBOR-DÍJ:
Magyar: Wagnerné Rozmer Anikó; Szabó Gyöngyi
Matematika: Göblné Németh Piroska; Takácsné Bakó Klaudia
Német: Gungl Lászlóné; Mosonyi Katalin
Gratulálunk a gyerekeknek és kollégáinknak az elismeréshez!
Június elején megrendezésre került immár hagyományos iskolai úszóversenyünk, eredmények a következő lapszámban!
Június 14. az utolsó tanítási nap, ezt, azt hiszem, diák és pedagógus egyaránt nagyon várja! Évzáró és ballagási ünnepélyünkre június 22-én kerül sor.
Június 17. és 21. között két napközis tábort is szerveztünk tanulóinknak, illetve sporttábort is, Emellett nagyon sok egyéb táborozási lehetőség is szerepel a városi, és környékbeli kínálatban.
Bízunk benne, hogy mindenki tud majd választani! Élményekben gazdag, tartalmas, de egyben pihentető szünidőt kívánunk
minden tanulónknak, és kollégánknak!
Bősz Patrícia, Fáth Hedvig

Remek idő, jó hangulat – gyereknap Pécsváradon

A ragyogó napsütésnek a kiváló programoknak köszönhetően sokan keresték
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fel a várkertet május utolsó vasárnapján.
Kora délutántól a PIFÖ négy-állomásos

játékkal várta a gyerekeket, akiknek fagyi
volt a jutalma, ha teljesítették a feladatokat (célbadobás, mocsárjárás, labirintus,
lufifújás) + megoldották a kvízfeladatokat
is. A legkisebbek a versenyautó-légvárban
szabadulhattak meg felesleges energiájuktól, vagy épp a Ringatón, Szabó-Beck Angélával énekelhettek. A zenés foglalkozás
kézműves foglalkozással is várta az érdeklődőket; kitűzők, hűtőmágnesek készültek
az ügyes kezek nyomán. A VR szemüvegek virtuális világa a nagyobbakat kötötte
le. S bár a Csurgó zenekar – és vezetőjük,
Siklósi Krisztián – is nagyon sokakat megmozgatott, és Ribizli bohóc is nagy tapsot
aratott, ám a népszerűségi versenyt egyértelműen a Hab-Party nyerte.
Fotó: Kotsch Petra
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A Pécsváradi EGYMI hírei

Tavaszi programjaink, eredményeink

A Down- szindróma világnapján, március 21-én iskolánk
néhány pedagógusa érzékenyítő foglalkozást tartott a Kodolányi János Általános Iskola diákjai és az alsó tagozaton tanító pedagógusai körében. Két tanulónk- Komjáti Adél és Keresztes
Réka- személyesen is bemutatkozott. Megismertették mindennapjaikkal, szakkörös sikereikkel a többségi általános iskolás
gyerekeket, akik a tréningen nagyon érdeklődően és elfogadóan
viselkedtek.

04.04-én „pályaorientációs nap” keretében az általános iskolások Zengővárkonyba kirándultak, és a családi gazdaságokban folyó munkába pillanthattak be.
E napon a készségfejlesztős 11. és 12. csoport a Kresz&Fiedler
Kft.-be látogatott. Májusban pedig a Vár Kft. fogadott bennünket. Köszönjük Szélig István operatív igazgatónak a meleg fogadtatást és a részletes üzembemutatót; Gászné Bősz Bernadett
szakmai vezetőnek a Pécsváradi Élményvárban működő munkaterületek s munkafolyamatok bemutatását!
Tanulmányi versenyek
04.11-én a XXXV Koncz Dezső Országos Tanulmányi
Verseny regionális fordulóján a pécsi Éltes Mátyás EGYMIben Békés Annamária és Kellerné Csepregi Kitti tanítványai
5. helyezést értek el. Versenyeztek: Horváth István, Horváth
Krisztián, Rónai Krisztina, Gáspár Tamara, Gáspár Richárd
és Orsós Cintia 7.-8. csoportos diákok.
Április 24-26. között Baján, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által szervezett szakiskolák végzős tanulóinak
meghirdetett Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny döntőjén,
Háztartástan tantárgyi versenycsoportban Rokaly Kinga kiemelkedően szerepelt. Felkészítője: Patacsi Éva szakoktató.
A Mezőgazdaság szakmacsoport Szakma Kiváló Tanulója
Verseny döntőjén a Parkgondozó részszakképesítésben két diáklányunk is kiválóan képviselte intézményünket. Kliegl Eszter mentesült a parkgondozói szakmunkásvizsga gyakorlati és
szóbeli vizsgája alól, míg Tichy Csenge 30.000 forintot nyert
a vizsgaremekével. Felkészítő pedagógus: Várkonyi Mónika
mérnök- tanár és Patacsi Éva szakoktató.
A színjátszó szakkör sikerei
A Kaposvári EGYMI-ben, április 16-án került megrendezésre
a Regionális KI MIT TUD, amelyen készségfejlesztős tanulóink
idén is sikerrel szerepeltek. Tánc kategóriában az egész csoport,
míg ének kategóriában Miskovity Sándor György 2. helyezést
ért el. Színdarab kategóriában a Micimackó- jelenet különdíjat nyert, így ez a produkció továbbjutott az országos versenyre,
Kiskőrösre. Felkészítő pedagógusok: Mesterné Magyar Andrea
és Bayer Zoltánné.
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A XVII. Lánycsóki Regionális Gyermekszínjátszó Találkozón, május 4-én, a csoport arany minősítést kapott. A felkészítő szakkörvezetőjük Mesterné Magyar Andrea a „kiváló
rendezésért”, Komjáti Adél és Tóth Evelin „versmondásért”,
Rokaly Kinga a „hiteles alakításért” különdíjban részesült.
Május 24-26. között Pécsett, a Széchenyi téren gazdag kulturális program várta az érdeklődőket. Az ÉFOÉSZ Baranya
Megyei Egyesülete szervezésében, idén is integrációs hétvégét
tartottak „Mindannyian Mások Vagyunk” címmel. Iskolánkat
Tóth Evelin KF 12. csoportos tanuló képviselte nagy sikerrel.
„EFOP -3.3.2-16-2016-00321 Vár a tudás a Zengőalján”
A Fülep Lajos Művelődési Központtal közös pályázat eredményeként, április 29-én diákjaink a Pécsi Kamaraszínházban
vehettek részt a Hamupipőke előadáson. A meseopera felejthetetlen élményt nyújtott számukra.
„EFOP- 3.1.6-16-2017-00002 Gyökerek és szárnyak”
Május 23-án Fischerné Virág Éva egészségfejlesztő járt intézményünkben. Vidám, játékos „egészségvédő” délutánt szervezett az iskola pedagógusai számára.
„Kreatív gézengúzok”- a rajzszakkör sikerei
Márciusban a Katasztrófavédelem Központi Múzeum pályázatán alkotásával Orsós Cintia 8. csoportos diák különdíjat
nyert.
Április 16-án, a kaposvári Regionális KI MIT TUD- on rajz
kategóriában a „Tavasz színei” címmel készült alkotásaikkal I.
helyezést ért el Keresztes Réka KF 12. csoportos és Orsós Vanessza 2. csoportos tanulónk. Munkáikat az országos versenyre
küldték tovább.
Április 25-től - május 10-ig a Szombathelyi Szépítők Egyesülete kiállítást rendezett a Szombathelyi Aranyhíd EGYMIben a szakkör három év alatt összegyűlt - Szombathely város
patinás épületeit, szobrait ábrázoló - alkotásaiból.
Tanulóink munkáit Székesfehérváron és Nagyváradon
is kiállították. A „Süvegemen nemzeti szín rózsa” elnevezésű
Kárpát- medencei gyermekrajzpályázatra készültek pályamunkák az 1848-49-es forradalom és szabadságharc témában. Jutalmul, a Pákozdi Történelmi Emlékpark munkatársai az új tanév kezdetén, korhű öltözetben, játékos interaktív programot
tartanak iskolánkban.
Pécsett, a „Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány” által kiírt „Egyedül is közlekedem” című rajzpályázaton
Dikter Attila (7. osztály) és Bogdán Éva (KF. 10. csoport) pá-
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lyaművét díjazták az Apáczai Művelődési Házban. Felkészítő
szakkörvezető: Bayer Zoltánné.
Sportversenyek
2019. március 21-én Megyei Asztalitenisz Versenyen volt
Bánfai Ákos 8. osztályos tanuló Siklóson, aki kiegyensúlyozott,
nyugodt munkájával szép eredményt ért el.
2019. május 10-én rendezték meg Pécsen a Megyei Atlétika
Versenyt, ahol az iskolánkat most az általános iskolások képviselték: Palkó Patrícia, Horváth Kristóf, Farkas József és Farkas Ferenc. Mindegyik tanuló ügyesen teljesített, valaki most
szerepelt először ilyen megmérettetésen.
2019. május 22-én, Oldon jártunk tanulóinkkal, ahol
futásban, dobásban, és játékos vetélkedőben versenyezhettek. A
csapat csodálatos eredményekkel térhetett haza:
- Gáspár Tamara: kislabda hajítás és 60 méteres síkfutás - 1.

Erdély

2018/19-es tanév során a 7.b osztály
tagjaiként egy pályázat szerencsés
nyertesei lettünk, amelynek köszönhetően egy hetet töltöttünk Erdélyben. Az utunk időpontja április vége
május eleje volt. A kirándulás fő célja,
megismerjük Erdély történelmét és
mondáit, legendáit. Az osztályban
nagy feszültség és várakozás övezte
a kirándulás előtti heteket, napokat!
Ami persze a kiruccanás közeledtével
egyre inkább kezdett szertefoszlani!
Már az odaúton az idegenvezetőnk
rengeteg érdekességet és tudnivalókat
mondott Erdélyről. Már az úton megtapasztaltuk Erdély hegyes, völgyes
utait, ami miatt a buszon sokan ros�szul lettek, de a táj látványért minden
megérte. Az út egyik felén a tájban
gyönyörködtünk, a másikban meg
aludtunk, ezért gyorsan el is ment.
Gernyeszegen volt a szállásunk, itt
egy kis takaros otthonos hotel várt
minket. Nagyon kedves személyzete van. A szobák 2 ágyasok voltak
és minden szobára jutott egy WC
és egy zuhanyzó. A második napon
már 7-kor keltünk és a szállásunktól
kapott úticsomaggal útra is keltünk.
Először Kemény kastélyt néztünk
meg majd utunk a Gyilkostóhoz és
a Békásszoroshoz vezetett. Mind a
két helyet gyalogszerrel tettük meg.
Miközben a monumentális sziklák
között sétáltunk többünkben az a két
kérdés fogalmazódott meg, hogy :
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helyezés
- Bogdán Éva: kislabda hajítás - 2. és 60 méteres síkfutás - 1.
helyezés
- Orsós Cintia: 60 méteres síkfutás - 2. és kislabda hajítás - 3.
helyezés
- Gáspár Richárd: kislabda hajítás - 3. helyezés
- Horváth István: kislabda hajítás - 2. helyezés
- Horváth Krisztián: kislabda hajítás és 60 méteres síkfutás
- 1. helyezés
A játékos vetélkedőn a dobogó harmadik fokára állhatott fel a
csapat. Felkészítő pedagógus: Pónya Judit testnevelő.
Tóth Boglárka, Pónya Judit és Bayer Zoltánné
(Fotók: Szabó Hajnalka, Kliegl Eszter, Pónya Judit és Bayer
Zoltánné)

Hogyan keletkeztek ezek a sziklák?
Mi van ha ránk omlik?
Ezzel a tudattal és rengeteg élménnyel, sajnos, már indultunk is a
szállásra, ahol egy kiadós vacsora után
mentünk aludni. A harmadik napon
megnéztük a Parajdi sóbányát, itt
mindnyájunknak leesett az álla az óriási barlang láttán. Utána a Mikó várat
látogattuk meg. Két kiállítást néztünk
meg az Erdélyi emberek minden napjairól és a Mikó várról, majd elmentünk imádkozni a Csíksomlyói- kegytemplomhoz. Ezután a Medve tóhoz
mentünk sétálni, végül a hazaút volt
hátra. A szálláson megvacsoráztunk
és fáradtan mindenki aludni ment. A

negyedik napon Máréfalván a székely
kapukat néztünk meg. Megnéztünk
egy Trianoni emlékművet és rengeteg
kopjafát. Utána Korondra látogattunk
és a helyi kézműves termékekből kis
apróságokat vettünk az itthon maradottaknak. Ezen a napon is vidáman,
de fáradtan tértünk vissza a hotelbe.
Összepakoltuk a csomagunkat, majd
nyugovóra tértünk. Rengeteg emlékkel és kalanddal telve a hazaút állt
előttünk. Hazaúton megálltunk Vajdahunyadon, majd a vár meglátogatása után Pécsvárad volt a cél!
Az osztály nevében köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette az utat.

írta : Emeneth Péter
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Pécsváradi Zeneiskola - a Kodolányi János
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola - Zeneiskola Intézményegységének hírei
A tavasz folyamán két új kollega kapcsolódott be zeneoktatásunkba. Kovács-Madai Zsuzsanna fuvolaművész-tanár és Álló
Judit klarinétművész, tanárjelölt a 2019/2020-as tanévben is
folytatja a tanítást a fafúvós tanszakon.
Beiratkozás: Áprilisban tartott hangszerbemutatóink után közel 30 kisdiákot írattak be a Zeneiskolába, ezért tanulólétszám
emelkedés várható.
A 2019/2020-as tanévben újra indul a csellóoktatás. Várjuk
azokat a diákokat, akik szeretnének bekapcsolódni a zenetanulásba a szeptemberben újra induló cselló tanszakon.
Kérjük azokat a szülőket, akik tervezik gyermekük zenetanulását, hogy keressenek bennünket az a Kodolányi János Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
2018. június 30-ig munkanapokon 10.00 – 14.00 óra között,
vagy az Interneten a Zeneiskola - Pécsvárad néven elérhető oldalainkon közzétett elérhetőségeken:
- Zeneiskola – Pécsvárad: https://sites.google.com/view/
zenepecsvarad
- Zeneiskola – Pécsvárad: https://www.facebook.com/
ZenePecsvarad
Meghívó: Szeretettel várjuk Évzáró Növendékhangversenyünkre
a zeneiskola növendékeit, szüleiket, a hozzátartozókat, iskolánk
pedagógusait, munkatársait és minden kedves érdeklődőt 2019.
június 13-án 17:00 órára a Fülep Lajos Művelődési Központba.

Pongrácz Áron (hegedű-4. év.)
- bronz fokozatú oklevél elismerésben részesült a Baranya Megyei Vonós Találkozón, Siklóson
Peck Domokos (hegedű-6. év.)
- bronz fokozatú oklevél elismerésben részesült a Baranya Megyei Vonós Találkozón, Siklóson
Szabó Beck Angéla tanárnő növendékeinek eredményei:
Märcz Réka (fuvola-4. évf)
- Märcz Réka (fuvola-4. évf) ezüst fokozatú oklevél elismerésben részesült Baranya Megyei Fuvolás Találkozón, Bólyban
- zongorakísérő: Boris Sándorné
Bitter Hanna (fuvola-előkészítő 1. évf.)
- bronz oklevél elismerésben részesült a IV. „Apró Fúvósok”
Találkozóján, Dombóváron
- zongorán közreműködött: Boris Sándorné
Rózsa Nóra (fuvola-előkészítő 2. évf.)
- ezüst oklevél elismerésben részesült részesült a IV. „Apró Fúvósok” Találkozóján, Dombóváron
zongorán közreműködött: Boris Sándorné
Wagner József tanár úr növendékeinek eredményei:
Brandt Olivér (trombita-1. évf.)

A 2018/2019-es tanévben az alábbi szakmai eredmények és
sikerek születtek:
Molnár Viktória tanárnő növendékének eredménye:
Váradi Panna (klarinét-4. évf.)
- szép teljesítménnyel képviselte iskolánkat a XIV. Országos
Klarinétverseny - Területi Válogatóján, Pécsett
- zongorán közreműködött: Timkó János Pál
Papp Gyuláné tanárnő növendékének eredménye:
Kopa Dorottya (zongora-1. évf.)
- a tanév során példaértékű hozzáállással, eredményes munkával teljesített a zongora főtárgy, a gitár választható tantárgy és
a szolfézs tantárgy területén
Boris Sándorné tehetséggondozó tevékenységének eredményei:
Bayer Botond (3. évf.)
- II. helyezést ért el a Harmadik népdaléneklési versenyen,
Pécsváradon
- arany minősítést ért el a Megyei Népdaléneklési Versenyen, Pécsett
Ruppert Luca Paulina (3. évf.)
- arany minősítést ért el a Német Nemzetiségi Népdaléneklési
Versenyen, Pécsett
Naszvadiné Podányi Eszter tanárnő növendékeinek eredményei:
Ottlakán Anna Zelina (hegedű-3. év.)
- bronz fokozatú oklevél elismerésben részesült a Baranya Megyei Vonós Találkozón, Siklóson
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- III. helyezést ért el a „Fehérvári József” III. Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Versenyen, Kaposváron
- a IV. „Apró Fúvósok” Találkozója, Dombóváron kiemelt arany
oklevél elismerésben részesült
zongorakísérő: Timkó János Pál
Ormándlaky Bence Mátyás (tenorkürt-1. évf.)
- ezüst oklevél elismerésben részesült a IV. „Apró Fúvósok” Találkozóján, Dombóváron
• felkészítőtanára: Wagner József
• zongorakísérő: Timkó János Pál
Bayer Botond (trombita-3. évf.)
- II. helyezést ért el a „Fehérvári József” III. Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Versenyen, Kaposváron
- kiemelt arany oklevél elismerésben részesült a IV. „Apró Fúvósok” Találkozója, Dombóvár
- zongorán közreműködött: Timkó János Pál
Tóka Domos (tuba-3. évf.)

2019.06.02. 16:32:43

XXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2019. június

- I. helyezést ért el a „Fehérvári József” III. Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Versenyen, Kaposváron
arany oklevél elismerésben részesült a IV. „Apró Fúvósok”
Találkozóján, Dombóváron
zongorakísérő: Timkó János Pál
Horváth Pál (trombita-5. évf.)
- II. helyezést ért el a „Fehérvári József” III. Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Versenyen, Kaposváron
zongorakísérő: Timkó János Pál
Zsifkó István (tenorkürt-6. évf.)
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- I. helyezést ért el a „Fehérvári József” III. Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Versenyen, Kaposváron zongorakísérő: Timkó
János Pál
A Zeneiskola Rézfúvós Kvartettje
- III. helyezést ért el II. „In Medias Brass” Nemzetközi Rézfúvós
Kamarazenei Fesztivál és Versenyen
- az együttes tagjai: Horváth Roland (trombita-7. évf.), Horváth
Pál (trombita-5. évf.), Zsifkó István (tenorkürt-6. évf.), Tóka
Domos (tuba-3. évf.)
Az összeállítást és a fotót készítette: Vida Lóránt

Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi
Óvoda és Bölcsőde
Parlament 2019. március 21.
• Ezen a napon Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár és Ritter Imre német nemzetiségi
képviselő a Parlament vadásztermében átadták a 2019. évi
kiegészítő működési támogatásokat az intézményfenntartó
helyi nemzetiségi önkormányzatoknak és a helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi köznevelési
intézményeknek. A Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat és az általa fenntartott intézményünk 17 millió forint
kiegészítő támogatásban részesült fenntartásra, működése.
Ezt az összeget mindkét óvoda karbantartására, fejlesztésére
szeretnénk fordítani: elavult, régi gyermekbútorok cseréjére,
polcrendszer kialakítására a tároló helyiségekben, óvodakerítés felújítására, járdafelújításra, ütéscsillapító felület kialakítására a hinták alá, stb…
• A fenntartási kiadások egyik sarkalatos pontja a gyermekétkezés finanszírozása, ugyanis intézményünkben magas az ingyenesen étkező gyermekek száma, amire nincs állami támogatás. A magas étkezési költség így a fenntartót terheli. Ebben
az évben ehhez is kaptunk plusz támogatást.

Bölcsődei csoportbővítés a Gesztenyés úti óvodában
• Előzetes tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több család
dönt úgy, hogy az édesanya munkába áll még a gyermeke 3
éves kora előtt, ezért intézményi szinten szükséges volt megoldani a gyermekek napközbeni ellátását. A Gesztenyés úti
óvoda bölcsődei csoportbővítése áprilisban elkezdődött, ami
magában foglalja az óvodaépület felső szintjének beépítését is.
Az építési munkát ezúttal egy helyi vállalkozás, a Pécsváradi
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Építő és Kereskedelmi Kft. végzi Bogos István vezetésével. Az
átadási határidő 2019. augusztus 30. az új épületet szeptember 1-vel szeretnénk használatba venni. A beruházás révén 12
fővel fog gyarapodni a bölcsődei férőhelyek száma, tehát a 2
bölcsődei csoportban 26 bölcsődés gyermek ellátását tudjuk
majd biztosítani. Reményeink szerint egy bölcsődés korú kisgyermeknek sem kell várólistára kerülnie.
A bölcsődei és az óvodai felvételekről
• A bölcsődei és az óvodai beiratkozás áprilisban zajlott. A bölcsődei beiratkozásnál 7 fő igényelte a bölcsődei elhelyezést,
valamennyien 2,5 év alatti gyermekek. Az óvodai beiratkozásnál összesen 19 óvodás korú gyermek jelentkezett. A körzethatárt figyelembe véve 9 kisgyermek a Gesztenyés úti óvodába
és 10 kisgyermek a Vár utcai óvodába fog járni. A csoportok
kialakításánál igyekeztünk a gyermekek érdekeit szem előtt
tartva a legmegfelelőbb csoportba beosztani.
Tanév lezárása, nyári élet kezdete
• A 2018/2019-es tanévet június 17-én tanévzáró értekezlettel
zárjuk és június 18-án megkezdjük a nyári élet megszervezését
intézményünkben. A bölcsődés gyermekek elhelyezése marad
a Gesztenyés úti óvoda épületében, az óvodás gyermekeket
pedig a Vár utcai óvodában összevont csoportokban fogjuk
fogadni augusztus 9-ig. Intézményünk (óvoda és bölcsőde)
nyári zárásának időpontja: augusztus 12 – 23-ig lesz zárva.
Nyitás augusztus 26-án a nyári élet szerint. Az új tanév szeptember 2-án kezdődik, amikor várjuk az új gyermekeket is.
Német tábor szervezése az óvodás gyermekeknek
• Idén nyáron, július 22-26-ig, immár 2. alkalommal szervezünk német tábort óvodásaink részére. Idén is 20 gyermek
vehet részt a táborban. A tábor ingyenes, a költségeket a
művelődési központ EFOP pályázata finanszírozza. Ezúttal a
helyszín a Dombay-tavi tábor lesz, ahol négy német nemzetiségi óvodapedagógus segítségével ismerkedhetnek a gyermekek a német nemzetiségi hagyományokkal, gazdagodhatnak
a svábság által képviselt értékekkel, átélhetik a közösségi élet
örömeit. Az előző évben is a jókedv, vidámság és sok tánc jellemezte a tábort. Ezt szeretnénk folytatni idén is.
Weintrautné Benács Zsuzsanna
óvodavezető
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Egy éves 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. Szinte
észre sem vettük és máris elrepült az első év!
Kik a Zengő Praxisközösség munkatársai, akik a lakosság
érdekében dolgoznak? Négy felnőtt háziorvos, egy gyermek
háziorvos és kilenc ápoló, asszisztens írnok, akikkel leggyakrabban az orvosi rendelőkben találkozhatunk Pécsváradon,
Geresdlakon és a külközségekben. A kismamákkal, gyermekekkel kapcsolatos programokat elsősorban a két védőnő szervezi.
Gyógytornászunkkal és dietetikusunkkal egyéni és csoportos
foglalkozások alkalmával találkozhatunk. Média referensünk
szerkeszti honlapunkat, készíti plakátjainkat. A koordinálás és a
szervezés az ún. projektmenedzsment feladata, mely egy orvos
– szakmai vezetőből, két népegészségügyi koordinátorból és a
pénzügyeket kezelő projektmenedzserből áll.
A következőkben szeretnénk bemutatni – a teljesség igénye
nélkül -, hogy kis csapatunk milyen életmódváltó programokat
szervezett az elmúlt 12 hónapban. Mivel még legalább egy évig
működik praxisközösségünk, továbbra is várjuk nagyon sok
szeretettel az érdeklődőket!
A felnőtt és gyermek prevenciós rendeléseken előzetes
meghívás alapján a rizikófaktorokkal rendelkező lakosokat
hívtuk. A heti egy rendelésen összesen tavaly májustól 1188 fő
vizsgálata történt meg. A prevenciós rendeléseken zajlik az állapotfelmérés, a kiszűrtek gondozásba vétele, egyéni tanácsadása.
Szükség esetén, a betegeket további vizsgálatokra utaljuk (kardiológia, endokrinológia, stb.). Az orvosoknak lehetőségük van
ingyenes dietetikai tanácsadásra és szintén ingyenes gyógytornára utalni a klienseket.
Egészségfejlesztési egyéni tanácsadás keretében dietetikai
tanácsadás várja a prevenciós rendeléseken kiszűrt, rizikótényezőkkel rendelkező vagy már betegségben szenvedő klienseket. Összesen 97 fő vette igénybe egy vagy több alkalommal ezt a
szolgáltatást és kezdte meg életmódváltó programját. Dietetikusunk vezeti ezen kívül a januártól elindult, havi két alkalommal
megrendezésre kerülő főző klubunkat, melyre alkalmanként
8-10 fő jár el rendszeresen és tanulja meg, hogy lehet kevesebb
kalória mellett is egészséges és finom ételeket készíteni.
A hét négy napján a praxisközösség gyógytornásza várja
különböző mozgásformákkal a beutalóval rendelkezőket. A
csoportos foglalkozásokon az összes megjelenés 1379 volt. Egy fő
több alkalommal is igénybe veheti a foglalkozásokat Egyéni tanácsadás keretében 73 fő jelent meg az idei évben gyógytornászunknál.
A klubfoglalkozások a már gondozásba vett betegek, illetve a
téma iránt érdeklődők számára érhetőek el. Az Érbarát klubunk
kéthavonta jelentkezik újabb témákkal, vendégelőadókkal. A
négy alkalommal megrendezésre kerülő klubban átlagban 1015 fő vesz részt az interaktív programon (63 fő összesen), akik
otthoni használatra vérnyomásmérőket is kaptak az öngondozás
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hatékony elsajátítása érdekében. A Diabetes klub tagjai szintén
kéthavonta találkoznak, átlagban 10 fő vesz részt a programokon
(összesen 41 fő). A program során vércukormérőket biztosítottunk az otthoni méréshez. Mindkét klubban sor került diétás
ételek bemutatójára, kóstolójára.
A praxisközösség védőnői minden hónapban aktuális és érdekes
témákkal, kiváló szakemberekkel várják az érdeklődőket a Babamama klub foglalkozásaira. Összesen 23 alkalommal, 316 gyermek és felnőtt résztvevővel valósultak meg ezek a programok. A
geresdlaki óvodában és iskolában egészségfejlesztő beszélgetések
is zajlottak a védőnő vezetésével, melyen 97 gyermek vett részt.
Csoportos előadásaink közül havi rendszerességgel tarjuk
a Fogyjunk együtt! című előadás sorozatot, melyre kiváló, a
táplálkozástudománnyal foglalkozó előadókat hívtunk. A 2019
februárjától induló programban három előadás zajlott eddig, 48
fő részvételével.
Az eddig eltelt időszakban kampány szűrések szervezésére
is sor került. Hat nőgyógyászati szűrés, 150 hölgy részvételével
zajlott le eddig a program keretében. Elsősorban a harminc év
feletti nők szerepeltek, mint célcsoport, mivel az ő esetükben fokozottabb a méhnyakrák kialakulásának veszélye. Jelentkezésre
a védőnőknél, valamint a praxis orvosoknál volt lehetőség. A
következő nőgyógyászati szűrések szeptemberben várhatóak.
Anyajegyszűrésre az egészségnapok keretén belül kerül sor
2018. decemberétől kezdődően. Eddig 4 anyajegyszűrést szerveztünk, melyen összesen 120 fő vett részt.
Az egészségnapok adnak lehetőséget arra, hogy kötetlen formában találkozzunk a saját településükön a lakossággal. A tavalyi
évben tíz egészségnapot szerveztünk, sok esetben az adott település falunapjához, vagy véradáshoz csatlakozva. Ezeken az egészségnapokon 2018-ban 550 fő, 2019-ben eddig 179 fő jelent meg
és vett rész az állapotfelméréseken, tanácsadásokon, szűréseken.
Legfrissebb, májusban induló programunk a Nordic Walking
klub, melyre első alkalommal 14 vállalkozó kedvű, mozogni vágyó ment el a Várkertbe. Ezt a programot – terveink szerint –
keddenként szervezzük meg, gyógytornászunk vezetésével.
A Praxisközösség tevékenységei a folyamatosan frissülő
www.zengopraxiskozosseg.hu honlapon és facebook oldalon
is elérhetőek (https://www.facebook.com/zengopraxis/). Az
online felületek segítségével elérhetőbbé válnak az aktuális tevékenységek és információk a lakosság számára. Folyamatosan
kerülnek fel képes beszámolók is a lezajlott programokról és
eseményekről.
További információkért érdeklődjenek háziorvosuknál, illetve figyeljék a Zengő Praxisközösség logójával
ellátott plakátokat, szórólapokat!
Várunk mindenkit sok szeretettel ingyenes rendezvényeinken!
Gyöngyösi Jusztina és Fischerné Virág Éva
népegészségügyi koordinátorok
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Nyári eseménynaptár – a teljesség igénye nélkül...
Időpont

Program

Téma

Helyszín

06.01. 9-12 óra

Egészségnap

Állapotfelmérések, tanácsadások, anyajegyszűrés

Zengővárkony

06.04. és minden kedd Nordic Walking klub
18 óra

Mozgásprogram

Pécsvárad, Várkert

06.13. 16 óra

Baba mama klub

A megelőzés lehetőségei a kisgyermekek körében leg- Pécsvárad, Művelődési Ház
gyakrabban előforduló nyári balesetekesetében

06.17. és 06.20. 17 óra

Főzőklub

Egészséges desszertek, italok

Pécsvárad, Művelődési Ház

06.20. 17 óra

Érbarát klub

A magasvérnyomás betegség kísérő és társbetegségei
és azok gyógyszerelése. Előadó: Dr. Bíró Ferenc

Pécsvárad, Művelődési Ház

06.22. 16 óra

Egészségnap

Állapotfelmérések, tanácsadások, anyajegyszűrés

Fazekasboda

06.24. 17 óra

Diabetes Klub

A cukorbetegség krónikus szövődményei vese és szemészeti betegségek, neurológiai és szívérrendszeri
szövődmények

Pécsvárad, Művelődési Ház

Előadó: Dr. Kapuvári Péter
07.06.

Egészségnap

Állapotfelmérések, tanácsadások, anyajegyszűrés

Nagypall

08.10.

Egészségnap

Állapotfelmérések, tanácsadások, anyajegyszűrés

Erdősmecske

Tisztelgés Kodolányi János emléke előtt

Régóta tervezett kulturális kirándulásunk szervezésekor nem is
gondoltunk azokra a baljós időjárási körülményekre, amelyek az
utazás hetében hideggel, állandó esővel, viharral riogattak. A kora
reggeli gyülekezőkor azonban a kellemes hőmérséklet és enyhén
felhős ég fogadta a Pécsváradi Várbaráti Kör 25 fős csapatát.
Vezetőnk, Tillai Gábor, Pécsett csatlakozott hozzánk, majd
rögtön Drávasztára felé vettük az irányt, ahol az 1948-ban épült
római katolikus templomot néztük meg. Drávaiványban a felújított református templomban vezetőnk bemutatta a fakazetták
motívum kincsét, külön kitérve a kuriózumnak számító sellőre.
Sellyén a Kiss Géza Múzeum és Skanzen néprajzi gyűjteményéből az Ormánság gazdag népi hagyományait és a talpas házat is
megismerhettük. Ekkor már a nap is kisütött, így a barokk stílusú
Draskovich kastély parkjában tett séta során lenyűgözve néztük
a növény ritkaságokat, a többszáz éves fenséges fákat. Feil Jenő
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javaslatára útközben Csányoszrón egy pillanatra megálltunk Kígyós Sándor szobrát megnézni, majd folytattuk utunkat Vajszlóra. A régi erdőgondnoki épületben működő Kodolányi János
Múzeum falán a Várbaráti Kör koszorúját Bárdos Sándor és Dr.
Bíró Ferenc elnök helyezte el. Az épületben a korabeli erdészeti
hivatalnak berendezett szoba mellett két másik szobában kaptak
helyet az író műveit, életét bemutató tárgyak, dokumentumok,
fényképek; emellett volt egy terem a hagyományos paraszti használati tárgyak sorakoztak.
Már jóval elmúlt dél, amikor megérkeztünk Szaporcára a Duna-Dráva Nemzeti Park 2015-ben átadott látogatóközpontjába.
A térség természeti és kulturális értékeit bemutató interaktív
kiállítást szakértő vezető mutatta be a csoportnak, majd a fűszerkert növényeit vették sorra tagok, a kedvenceiket keresve. Mivel
az idő gyorsan múlt, ezért csak rövid sétát tudtunk a majorságban az őshonos fajtáknak szentelni, s már indultunk is Kémesre.
A helyi csárdába elköltött késői ebéd gyors elfogyasztása után
Drávaszabolcs felé robogtunk, ahol már csak ránk várt a sétahajó. A verőfényes napsütésben megtett másfélórás hajóút méltó
megkoronázása volt a napnak.
Jóleső fáradtsággal érkeztünk meg este Pécsváradra, s elmondhatjuk, hogy rengeteg szépet láttunk. Leróttuk tiszteletünket a 120 éve született és 50 éve elhunyt Kodolányi János
előtt, akinek emlékét egyesületünk is ápolja. Mivel nagyon sok
kulturális kincs vár még ránk, továbbra is szervezünk rövidebbhosszabb utazásoka. Ezeket is és előadásainkat honlapunkon és
facebook oldalunkon hirdetünk meg.
Bognár Gyöngyvér
A Pécsváradi Várbaráti Kör titkára
(Käsz László fotóján a hajózásra készülő csapat)
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Szent György Napok – borverseny
Pécsvárad életében mindig is nagy szerepet töltött be a szőlőtermesztés és borkészítés. Legkorábbi, szőlőtermesztéssel
kapcsolatos írásos emlékünk is Pécsváradhoz kapcsolódik:
említésre kerül az 1015-ben keltezett alapító okiratban,
melyben Szent István király gazdagon ellátta földi javakkal
a pécsváradi monostort.

A hagyományos Szent György napi bor- és pálinkaverseny
szervezését néhány évvel ezelőtt a Pécsváradi Borbaráti Egye-

sület vette át, és a hagyományokat követve sikerült új arculatot
adni a rendezvénynek.
A díjátadó idén is az iskolások rajzversenyének értékelésével
kezdődött. „Tavasz a pincénél” témában kellett a fiataloknak alkotásaikat elkészíteni, a zsűri évfolyamonként külön ismerte el
a legjobbakat.
A borok és pálinkák megmérettetésén a szakértő zsűri 133
bor- és 95 pálinkaminta közül választotta ki a legjobbakat. A leadott borminták közül 21 arany, 64 ezüst és 33 bronz minősítés
született, 15-öt pedig oklevéllel jutalmaztak.
Legjobb fehérbor díját Hauk Gábor, a legjobb vörösborét
Pusch Csaba, míg a legjobb rozét Gruber József bora érdemelte ki. A legjobb pécsváradi olaszrizling díját a borszenátus tagjai
ítélik oda, idén Koch Lajos olaszrizlingje nyerte el. A legeredményesebb bortermelő Koska Károly lett.
A pálinkák versenyében 31 arany, 26 ezüst és 19 bronz minősítés, illetve 19 oklevél-elismerés született.
Idén a Zengő könnye - díjat Nidling Günter meggypálinkája érdemelte ki, a helyi vállalkozó hölgyek díját, a Sárkány
díjat pedig Hoyck Balázs kajszibarack-pálinkája kapta.
Gratulálunk!
(forrás: www.pecsvarad.hu)
(Kótsch Petra fotóján Koch Lajos és Vogl Attila, a Pécsváradi
Borbaráti Egyesület elnöke)

Térségünkből hárman jutottak laptophoz a MEOSZ pályázata révén
sítéséhez, életminőségük javításához. Az átadott számítástechnikai eszközöket a helyszínen beüzemelték, bemutatták a távsegítség
használatát, ismertették a programban ellátandó feladatokat.
kép és szöveg: Bognár Gyöngyvér

A IX. Várad-Futás eredményei
Az abszolút első helyezett női kategóriában Tóth Emese,
a férfiaknál Kovács Bálint.
Teljesítményükhöz gratulálunk!
Korcsoportok szerinti eredmények:

Május végén a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központban
vette át három mozgáskorlátozott lakos azokat a laptopokat,
amelyek elősegítik önrendelkezésüket és közügyeik intézését. A
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége EFOP
1.1.5-17-2017-0004 számú „Korlátok nélkül- mozgáskorlátozott
emberek info-kommunikációs akadálymentesítése” – a Magyar
Kormány és az Európai Unió támogatásával megvalósuló nyertes
pályázatában országszerte 600 fő részesül társadalmi aktivitását
fokozó eszközellátásában és mentorálásban. A projektvezető Csizmadia Péter az eszközök átadása során kifejtette, nem csak az cél,
hogy a mozgásukban akadályozott felhasználók könnyebben tudják ügyeiket intézni, hanem tapasztalataik és észrevételeik megosztásával hozzájáruljanak a szolgáltatások fejlesztéséhez. Hosszú
távon a visszajelzések hozzájárulhatnak sorstársaik érdekérvénye-
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2009 és utána születettek:
1. Kovács Kornél 1. Bori Zsófia
2. Szép Simon
2. Marcsik Réka
3. Szép Mánuel
3. Bareith Fruzsi
2005 – 2008 között születettek:
1. Török János
1. Tóth Emese
2. Téglás Krisztián 2. Tóth Enikő
3. Sárosi Dávid
3. Gonda Jázmin
2001 – 2004 között születettek:
1. Kovács Bálint
1. Balogh Bea
2. Takács Tamás
2. Török Dominika
3. Merics Marci
3. Emeneth Petra
2000 és előtte születettek:
1. Lakatos Gábor 1. Hakszer Erika
2. Lizitzky Márió
2. Darmos Mónika
3. Gyenis Gábor
3. Románsz Linda
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Szent György Napok Fúvós minősítő

Több mint két évtizede találkozhatnak fúvós zenét játszó együttesekkel Szent György Nap környékén a pécsváradiak településükön. Nem volt ez másként ebben az évben sem.
A Landesrat német nemzetiségi zenét játszó gyermek és ifjúsági fúvószenekarnak meghirdetett minősítőjére a helyieken
kívül Villány és Babarc együttesei érkeztek április utolsó hétvégéjén. A találkozón a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar Wagner
József karnagy vezényletével „Kitüntetéses arany” minősítést
ért el. Gratulálunk az együttesnek!

A Város Napjával zárult az ez évi
Szent György Napi rendezvénysorozat
A római katolikus mise után a Pécsváradi Városi „Tűzoltó” Zenekar adott Wagner József karnagy vezetésével térzenét a templom előtt, ezzel kezdődtek meg a város Napja eseményei.
Közben a várkertben Krasz Péter irányításával a Városüzemeltetés emberei a rendezvényhez szükséges eszközöket, asztalokat, székeket pakolták, segítettek, ahol kellett. (Ezúton is köszönjük a munkájukat.) A fiatalok is korán ébredtek: a „PIP4U
azaz Pécsváradi Ifjúsági Programok – Neked” projektet információs napját készítették elő. A délelőtti 9. Várad-Futásra több
mint 200 fő nevezett, a leggyorsabb ismét Kovács Bálint volt.
(részletes eredménylista külön)

Déltől ismét megtelt a Várkert. A Caritas pécsváradi csoportjának jótékonysági sütemény-vására ismét hatalmas siker volt,
s ebben az évben már játékokat is vásárolhattak, azok, akik jó
ügyet szerettek volna támogatni. A katonai toborzó iroda tiszt-
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jeinél érdeklődni lehetett a katonaság, a jelentkezés részleteiről,
de emellett – hatástalanított – fegyvereket is bemutattak, a vállalkozó kedvűeknek terepszínű arcot festettek. A várkertbe kilátogatókat a délutáni program nyolc csoportjában közel kétszáz
fellépő műsora szórakoztatta, melyet a Nyugdíjasok Körzeti
Egyesülete Férfikórusa népdalcsokra nyitott meg. A Horvátországból, Újgrácról érkezett tamburazenekar zenéjére a nézők
közül is néhányan táncra perdültek. Számos táncos produkcióval köszöntöttük a Tánc Világnapját. A Fordan Táncstúdió
Pécsváradi Mozgáskuckója akrobatikus rock and roll táncosait
Heckerné Jagados Diána és Jagados Dominika készítette fel. A
művelődési központban ez év január óta tart Nagyné Marika
„Senior örömtánc-„ot, első fellépésük hatalmas sikert aratott.
Az óvodások három csoportja is bebizonyította, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a tánc és ének tanulást. A Gesztenyési
úti Csigabiga csoport német nemzetiségi táncokat mutatott
be, melyet Schnell Bettina és Sás Bernadett tanított be. A Vár
utcából érkezett Napocska és Süni csoport magyar táncokkalénekekkel-csúfolóval bűvölte el a közönséget. Előbbi felkészítője Orlai Ilona, utóbbié Breitenbach Antalné, Ági óvónéni volt.
Évekkel ezelőtt a pécsváradiak fellépőként már megismerhették
a Baranya Mazsorett Táncegyesület táncosait. Kb. egy éve már
településünkön is tanulhatják a gyerekek ezt a műfajt Marton
Zitától. A hideg idő, a hely szűke és a szél sem tudta megakadályozni a lányokat, hogy nagy sikerrel mutassák be koreográfiáikat. Az amatőr együttesek előadását a Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület gyermekcsoportja műsora zárta, az ő
felkészítőjük Mohácsi Barbara volt. A műsorok végén a PIP4U
képviselői hirdették ki azoknak a nevét, akik programjaikon
nyertek. (további részletek www.pip4u.hu oldalon). Természetesen a gyermekek számára egész nap ingyen volt óriáscsúszda,
légvár és rodeóbika, ahogy azt már megszokhatták a lakosok.
Ebben az évben kevés csapat szánta rá magát a közös főzésre,
beszélgetésre, talán az időjósok által ígért rossz idő tántorította
el a többieket, azonban a Pécsváradi Várban megnyílt fotókiállítással kezdődő és a Város Napjával záruló Szent György Napi
események sok látogatót vonzottak, a programok között mindenki megtalálhatta érdeklődésének megfelelőt.
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A Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének hírei

A pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete több nagy rendezvénynek volt házigazdája az elmúlt időszakban.
Május 4-én ünnepeltük a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet
az éveknek” Országos Szövetség megalakulásának 30. évfordulóját. A Baranya megyei megemlékezést Fűri Ferenc alpolgármester úr nyitotta meg. Ezt követően 12 település nyugdíjasai
17 műsorszámmal mutatkoztak be. A közös ebédet követően
táncmulatsággal zárult a délután.
Május 29-én a ”Kihívás Napja” alkalmából Szenior Örömtáncosok Találkozójára került sor a pécsváradi várban. Zádori János Pécsvárad Város Polgármestere köszöntötte a résztvevőket,

majd nyolc tánccsoport mutatkozott be, akik többször közös
táncra hívták a közönséget.
A rendezvény célja: a lakosság figyelmének felhívása a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges életmódra, kedvteremtés a rendszeres mozgáshoz .
Mivel a SENIOR ÖRÖMTÁNC mozgás- öröm- agytorna, mi
így csatlakoztunk a Kihívás Napjához.
Versmondóink a Magyar Költészet Napja alkalmából a Komlón megrendezett megyei versenyen sikeresen mutatkoztak be.
Kovács Judit és Bárdos Sándor tovább jutott az országos döntőbe.
Előadó csoportjaink és szólistáink (Hagyományőrző Tánccsoport, Férfi Dalkör, Örömtánc csoport) is többször szerepeltek a megye különböző rendezvényein.
Nagy sikere volt májusi „Kiránduló Kedd”-i programunknak.
A Dráván hajóztunk, majd látogatást tettünk a Drávaszabolcsi
Nyugdíjasklubba, ahol kedvesen megvendégeltek bennünket.
Harkányban fagyiztunk, Siklóson megnéztük a várat és Malkocs
bég dzsámiját. Hazafelé betértünk a Máriagyűdi Kegytemplomba.
Júniusi egy napos kirándulásunkat a györkögyi pincefaluba tervezzük, júliusban négy napra a Felvidékre utazunk, ahol
megnézzük a régi magyar bányavárosokat és „meghódítjuk” a
Magas Tátrát.
Rendezvényeinkről, programjainkról és a kirándulásokról
egyesületünk irodájában lehet érdeklődni.
(fotó: Kárpáti András)

A Család és Közösség
Alapítvány hírei
Hálásan köszönjük a folyamatosan érkező adományokat! Ezeknek a felajánlásoknak köszönhetjük, hogy a befolyt összegből támogatni tudunk bizonyos rendezvényeket, szervezeteket. A
Város napján a Palánta bábcsoportot hívhattuk
meg, nyáron pedig megint tudunk segíteni Czirokné Higi Rékának, hogy néhány pécsváradi
fiatalt eljuttasson a Szemfüles Táborba, Kadarkútra.
Pár kérésünk lenne az adományozással kapcsolatban. Akik jártak már az Adományboltban,
láthatják, hogy igencsak hely szűkében vagyunk.
Próbálunk folyamatosan szelektálni is, hiszen
sajnos a rengeteg csodaszép ruha és cipő mellett
nagyon sok olyan érkezik, ami koszos, szakadt.
Arra kérjük a adományozóinkat, hogy olyan
ruhákat hozzanak a boltba, melyeket még lehet
hordani. A másik kérésünk, hogy aki bútort adományozna, küldjön fényképet a Család és Közösség Alapítványnak, a képet megosztva pedig tudunk segíteni abban, hogy új gazdára találjanak
a bútorok.

PVH_2019-02_Június.indd 14

2019.06.02. 16:32:48

XXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2019. június

15

A Pécsváradi Pályázati Csoport hírei

Két újabb TOP pályázati forrásból megvalósuló beruházás kivitelezése kezdődött meg a közelmúltban Pécsváradon. A Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportbővítése történik, melynek építési munkái már
zajlanak. A fejlesztés 131 592 318 Ft vissza nem térítendő pályázati forrásból valósul meg, az épület bővítése mellett eszközök,
játékok is beszerzésre kerülnek majd.
A Pécsvárad nappali szociális ellátásának fejlesztése című
ugyancsak TOP forrásból megvalósuló projekt is kivitelezési
fázisába jutott, a 78 941 712 Ft költségvetésű beruházás által a
Gondozási Központ nappali ellátása és a házi segítségnyújtás
feltételei újulnak meg.
Elkezdődött a Magyar Falu program 5000 fő alatti települések
számára kiírt pályázatainak beadása, melynek keretében Pécsvárad

Város Önkormányzata a Művelődési Központ fejlesztésére, illetve a
fogorvosi ellátás feltételeinek javítására nyújtott be pályázatot.
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a Pécsváradi Pályázati Csoport a Művelődési Központból a Polgármesteri Hivatal
épületébe költözik, így ezentúl ott leszünk megtalálhatók, továbbá az alábbi elérhetőségeken:
palyazat.pecsvarad@gmail.com
+3630/624-3477

Az alábbiakban közöljük Ilijin Petár ácsmester rövid beszámolóját,
aki elmúlt időszakban munkáival külföldön járt, több helyen is
bemutatkozott. A cikkben írt videó címe „Elkészült immár a tető
dicső koronája” és a https://tetoepitok.hu/elkeszult-immar-ahaz-dicso-koronaja-video/ linken nézhető meg.

Erdélybe vittem Pécsvárad hírét
Az elmúlt évben háromszor tartottam Erdélyben (Mákófalván)
tábort, a fakötések készítésének módjáról. Ennek eredménye az
lett, hogy megkértek, adjam át nekik kiállítási célokra, a Várban
elhelyezett fakötéseimet. A tárlatot ez év január-februárjában
nézhették meg az érdeklődők Kolozsváron, a Szabók bástyájában.
A helyszínen TV riport is készült velem, míg a Népművészeti Múzeumban rádióriportot adtam a munkáimról. Ezt követően Brassóba vitték a tárgyakat.
Minden kiállításmegnyitó után előadást is tartottam, amit
nagy érdeklődéssel hallgatott a közönség. Brassóban még a gyerekeknek is tartottam foglalkozást. A fakötések című kiállítás jelenleg a pécsváradi Várban megtekinthető, ezen kívül, még régi
faipari szerszámok is tarkítják a látnivalókat.
A kiállítások között, amikor itthon voltam, megkeresett a Tető
Építők Egyesülete (TEGY), és egy kisfilmet forgattunk a bokrétaünnep hagyományáról, és az ács szakma jelentőségéről, feladatairól.
Ezt a kisfilmet a TEGY országos találkozóján be is mutatták (megtekinthető a honlapjukon), amikor tiszteletbeli taggá fogadtak.

Programsoroló
június 13.		
június 14.		
június 18.		
június 22.		
június 29.		
Július 13.		
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Zeneiskolai évzáró
Caritas vásár
Véradás
Általános Iskola ballagása
A Vár Napja
Ifjúsági bál az Európa téren
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A Pécsváradi Spartacus Labdarúgó szakosztályának hírei
A 2018/19-es szezonban U16-os labdarúgó csapatunk nyerte
a bajnokságot, ezzel megvédve tavalyi bajnoki címét. A csapat
ősszel mind a 12 mérkőzését megnyerte, majd összesen 21 fordulón keresztül őrizte hibátlan mérlegét. 24 mérkőzésből 22
győzelmet 1 döntetlent és 1 vereséget értek el. A gólkirály is
csapatunkból kerül ki Ladányi Patrik személyében, aki jelenleg
127 gólnál jár. Ő az utolsó hétvégén még növelheti góljai számát,
ami már most is új rekord.
A csapat tagjai: Balogh Szabolcs, Bánfai Balázs, Bátai László,
Bősz Norbert, Dénes Viktor, Dénes-Gál Alex, Gál Bálint, Heil Máté,
Horváth Pál, Horváth Roland, Katona Levente, Kárpáti Kristóf,
Kincse Konrád, Ladányi Patrik, Ladányi Viktor, Orlai Roland,
Pohli Péter, Rejtő Olivér, Sasvári Levente. Edző: Szigeti Endre
Gratulálunk a kiváló eredményhez! (szerk.)

Futni jó

Az idei évben 13. alkalommal megrendezett Ultrabalaton 221 kilométeres távjának rajtjához rekordszámú induló sorakozott fel

köztük a pécsváradi PécsváRUN- Team 8 fős csapata és ott volt a
Badacsonyi félmaratoni verseny rajtjánál - most először - László
Miklós is. 300 egyéni induló és 1450 váltócsapat, több mint 13000
futó nevezett a rangos futófesztiválra. Balatonfüredről 11 órakor
indulva Keszthely felé róttuk a kilométereket és kerültük meg a
Balatont, remek tempóban futva, tűző napsütésben és éjjel szakadó esőben is. Köszönet a kerékpáros kísérőnknek Gelencsér
Évának a segítségért. Végül remek idővel, igazi csapatként 21 óra
26 perc alatt futottuk körbe a Balatont. 1473 csapat ért célba, a
574. helyen végeztünk. „Csak egy kör” - ahogy a szlogen szól és
valóban 220 felett elhagyod a valóságot!
Fullér Zoltán

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

Piloxing minden szerdán 18:00-19:00-ig a pécsváradi művelődési központ emeleti termében!
Gyere el és próbáld ki a legújabb fitness őrületet, amiben megtalálható a box és a Pilates egy kis tánccal fűszerezve, mindez egy intervall edzés keretén belül!
Oktató: Jakab Yvett
Ár: 800ft/alkalom
Tel.: 20/513-24-02
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