
IDŐSEK NAPJA
A Magyar Vöröskereszt pécsváradi 
csoportjának szervezésében Pécsvárad 
Város Önkormányzata és az Aranycipó Kft. 
támogatásával november 14-én tartotta 
városunk az IDŐSEK NAPJÁT.
A 65 éven felüli pécsváradi lakosok közül 
közel 300 fő fogadta el a meghívást. Lőrinczi 
Albertné képviselőasszony köszöntője után a 
pécsváradi zeneiskola tánccsoportja és a 
nagypeterdi nyugdíjasklub tagjai adtak 
kedves műsort a jelenlévőknek.

Legidősebb pécsváradiak névsora, akik között 

nincsenek férfiak...:
90 évesek Weibl Jánosné, Kerti Gézáné, Mezei 
Simonné, Varga Józsefné, Garzó Istvánná, Kováts 
Lajosné, Balog Józsefné és Gállos Ferencné. 91 
éves Steindl Ferencné. 92 évesek Vince Farkasné, 
Kálmán Istvánná és Speigl Józsefné. 93 évesek: 
Szabó Máténé és Tarr Sándomé. 94 évesek: 
Szentirmai Istvánné és Kuppi Erzsébet.
Pécsvárad legidősebb polgára a 95 éves Link 

Mártonné.
Jubiláló házaspárok:
50. házassági évforduló: Sebestyén József és 
Kocsis Erzsébet, Brém Ferenc és Lauer Margit, 
Michler János és Lutz Franciska, Fuller János és 
Frick Anna, Kovács Endre és Lakatos Margit, 
Gasteiger János és Horváth Elza, Gubik Sándor és 
Juhász Margit, Bállá László és Sági Ilona. 55. 
házassági évforduló: Kollár Sándor és Schmidt

Erzsébet, Pusch József és Harmat Katalin, Amrein 
István és Gemer Katalin, Apaceller József és Merk 
Julianna. 60. házassági évforduló: Feil János és 
Köbl Ilona 64. házassági évforduló: Kari József és 
Ruppert Katalin
Az alábbiakban közöljük Lőrinczi Albertné 

köszöntő beszédét:
Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntőm kedves 
mindnyájukat e jeles és szép napon, az Idősek 
napján. Köszöntőm azokat is, akik nem tudtak, 
nem tudnak eljönni, de gondolatban, lélekben 
velünk vannak. Köszöntőm vendégeinket, 
köszöntőm Zsáli János polgármester urat és 
képviselőtársaimat!
Hűvös esős novemberi napunk van, téli pihenőjére 
készül a természet, rövidebbek a napok, és a 
gyorsan sötétedő estében igyekszünk 
otthonunkba, lakásunkba húzódni.

Folytatás a 2. oldalon

VÁLASZTOTTAK A PÉCSVÁRADI FIATALOK
2004. november 6-án a szavazati eredmények alapján újjáalakult a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat. A 
fiatalok döntése alapján ifjúsági polgármester: Bognár András 60 szavazattal.
A képviselőtestület tagjai a kapott szavazatok sorrendjében Kiszt Viktória, Böröcz Lívia és Őry Levente, 
Mosonyi Gábor, Bayer Alexandra és Gál Krisztián, Györkő Tímea, Varga Vivien lett.
Mintegy 1500 meghívót küldtek ki az érintett korosztálynak a leköszönő PIFÖ tagok és segítőik. A 
választásra jogosultak közül összesen 62 fiatal jött el szavazni, ebből 60 érvényes szavazatot kapott a 
polgármesterjelölt és 62 érvényes szavazólap volt a képviselőjelöltekre.

PECSVÁRADI  

Hírmondó
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ■ 2004. NOVEMBER ■ ÁRA: 120 Ft



2 Hírmondó
Közlemény

2004. szeptember 1-vel új kormányrendelet került kiadásra „az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról” 
Célszerű a vállalkozóval írásbeli megállapodást kötni, melyben ki kell térni a megrendelt termék méretére, színére, minősségére, a vállalási 
árra, az előleg átadására, az elkészítés határidejére.
A rendelet előírja, hogy 20.000,-Ft-ot meghaladó szolgáltatás esetén a vállalkozót jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama hat 
hónap, mely határidő a szolgáltatás elvégzése után vagy az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a. )A vállalkozó nevét és címét.
b. )Az elvégzett munkát, a felhasznált alkatrészeket, anyagokat.
c. )A szolgáltatás díját.
d. )A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit és határidejét.
e. )A dolog fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.
f. )A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen magyar nyelven kell megfogalmazni.
g. )A fogyasztó jótállási igényét jótállási jeggyel érvényesítheti. Stb.

Ha a fogyasztó úgy ítéli meg hogy őt valami sérelem érte, akkor első lépésben a sérelmet okozóhoz kell írásban (ajánlott-tértivevényes 
levélben) fordulni. Amennyiben erre a beadványra választ 30 napon belül nem kap, vagy az általa leírtakra nem megfelelő intézkedés 
történik, úgy írásban, vagy személyesen megkeresheti a Baranya Megyei Békéltető Testületet.(7625. Pécs, Majorossy I. u 36.) A testület 
egyességre törekszik a vállalkozó és a fogyasztó közötti vitás ügyben. E témával kapcsolatban bárkinek bármilyen kérdése merülne fel, úgy 
készséggel állunk rendelkezésre, akár írásban, akár telefonon, akár személyesen. (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei 
Szervezete Pécs, Apáca u. 15. Tel: 211-399)

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Baranya Megyei Szervezete

7621 Pécs, Apáca u 15. 
Tel/Fax: 72/211-399

Folytatás az 1. oldalról.
De vannak napok, alkalmak, hogy 
összegyűljünk és egymás 
közelségében, derűs, vidám 
hangulatban felmelegítsük szívünket, 
és ünnepé varázsoljuk a találkozást. A 
mai nap is ilyen. Sütő András 
Erdélyben élő magyar író gondolatát 
idézem: „Önmagát becsüli meg 
minden nemzedék azáltal, hogy 
tudomásul veszi: a világ nem vele 
kezdődött.”
A mai nemzedék, a mi világunk 
Önökkel, szüléinkkel, 
nagyszüleinkkel kezdődött. Önök 
építették a mai nemzedék számára a 
jelent, a mi generációnk egy újabb 
nemzedék jövőjét alapozza, 
alapozhatja meg. Mindennapi 
munkánkba az elődök példájából 
merítünk erőt, hitet, bátorságot. 
Köszönjük a jó példát, az útmutatást, 
a buzdítást, amit kaptunk Önöktől a 
családban, a munkahelyen, a 
mindennapi életünkben. Az idősebb 
korosztály már megtette a nagy részét 
annak munkának, melyet a család, a 
szükebb környezet, a nemzet remélt,

várt. Most már a megérdemelt 
pihenés éveit kellene tölteniük. 
Tudom, hogy ez nem mindig és nem 
mindenkinek sikerül.
Nagyon fontos mindannyiunk 
számára, hogy a napok értelmesen, 
szépen teljenek, hogy gazdagodjunk 
tőlük és gazdagíthassuk magunk is 
környezetünket, és akkor nem érzi 
senki sem feleslegesnek magát. Mert 
mindenkire szükség van, szükség van 
az önök jelenlétére is még hosszú 
éveken, évtizedeken keresztül. A 
világ mindenkié: fiataloké, 
idősebbeké, hívőké és hitetleneké, s 
bizony nemcsak a jóké.
Fontos, hogy az embernek 
biztonságérzete legyen. Ezt egy társ, a 
család, egy közösség adhatja meg. Az 
egymáshoz tartozás biztonsága 
érzelmileg gazdagítja az embert.
Azt kívánom Önöknek, hogy napjaik 
értelmesen, szépen teljenek, 
szerezzenek örömöt apró 
figyelmességgel azoknak, akik 
körülveszik, szeretik Önöket. 
Egymásnak és az elesettebbeknek 
nyújtsanak vigasztaló jó szót, 
élvezzék aktívan az életet, hogy 
legyen meg a biztonságérzetük 
valamilyen formája, gazdagítsák 
önmagukat és bennünket is, 
Pécsvárad városát is. Pécsvárad 
Város Önkormányzata, a város lakói, 
és magam nevében nagyon jó 
egészséget, hosszú, boldog életet 
kívánok! A mai délutánra, estére 
kellemes időtöltést, jó szórakozást!

2004. október hónapban

Dicső József és Stroch Mária 
Kadarkuti József és Molnár Zsuzsanna

Gubik Sándor és Juhász Margit

Frick Tamás és Petzinger Melinda 
Halálesetek:

Törincsi Lajosné sz. Bózsa Mária78 éves, 
Bakonyi László 88 éves - Pécsvárad

Orsós Józsefné sz. OrsósBorbála 66 éves - 
Szilágypuszta 

Baumgartner Gyuláné 
sz.Torbó Ilona Lenke 88 éves 

Lovászhetény

2004. november hónapban

Kungl József és Vértessy Klára 
Reszler Ferenc és Link Mária 
Török Zoltán és Weibl Katalin

Michler János és Lutz Franciska

Vörösvári Károly és Kálmán Szilvia 
Halálesetek

Prigli László 22 éves - Lovászhetény 
Szalonnás Mátyásné

sz. Tandari Ilona 69 éves - Szilágypuszta

Anyakönyvi hírek



Hírmondó 3.

Kulturális ajánló:
Karácsonyváró programsorozat a Fülep Lajos Művelődési Központban

Az Advent négy hétvégéjén 
megpróbáljuk a karácsony-varás 
valódi, bensőséges hangulatát 
visszacsempészni a zaklatott, szinte 
csak a vásárlásról szóló decemberi 
hetekbe. Szombatonként 9 órától 14 
óráig várjuk a gyerekeket és 
felnőtteket süteménnyel és 
karácsonyi punccsal, játszóházzal 
és muzsikával, ajándékkészítési és 
vásárlási lehetőséggel. A délelőtt 
ünnepélyes pillanata a közös 
yertya-gyujtás az adventi 
oszorún 10 órakor. Civil 

szervezetek vállalták egy-egy 
alkalommal a házigazda szerepet: 
saját készítésű ajándékokkal, 
süteménnyel és műsorral 
készülnek. Receptek csereberéjére
is lesz lehetőség.

• Advent November 27. Szombat 
9-14 óráig

Házigazda: Német Barátsági Klub 
Betlehem fölépítése, Jézuska 
kívánságfala
Játszóhaz: Kochné Kovács Györgyi 
és Moschnitzka Zsuzsanna 
Szereplők: Baumann Szilvia 
fuvola, Papp Gyuláné - zongora

• Advent December 4. Szombat 
9-14 óráig

Házigazda: Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete
Jatszóház: Kiss Csilla üvegfestés, 
matricafestés, csuhékészítés 
Szereplők: az Egyesület dalárdája 
16.30 óra: Tűzben született Oláh 
Erika tüzzomác képeiből rendezett 
kiállítás megnyitója 
17 óra: Adventi koncert - fellépnek: 
Pécsváradi Női Kamarakórus,

Gramofon Jazz Bánd (Gubik 
András és Gubik Gergely), 
Pécsvárad Szaxofon Kvartett és az 
általános iskola hittanosai

Advent - December 11. Szombat 9- 
14 óráig
Házigazda: Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesülete
Jatszóház: Nagypalli Régi 
Mesterségeket Felelevenítő 
Egyesület- csuhékészítés és Sulyok 
Árnál - agyagozás
Szereplők: az Egyesület német 
kórusa és vegyeskara

• Advent - December 18. Szombat 
9-14 óráig

Házigazda: Keresztény Fiatalok 
Játszoház: Kiszt Viktória Adószegi 
Magdi: mézeskalács-sütés, 
szalmadíszek készítése

18 óra: Pécsváradi Szaxofon 
Kvartett: Gershwin Est

Kézműves vásár a rendezvények 
ideje alatt
Kempf Szilvia - ékszer, Ördög 
Béláné szőttes, Freund János - 
famüves, Nagypalli Régi 
Mesterségeket Felelevenítő 
Egyesület csuhékészítés, 
Gradwohl Zsolt fazekas, Sulyok 
Árnál fazekas, Kiss Csilla festett 
üveg és csuhé, Panta Márta 
gyékény, ajándék-tárgyak, Stb. 
Ajándékbórze'. Várjuk az Önök saját 
készítésű ajándékait is, melyeket a 
vásár ideje alatt szintén 
árusíthatnak.

A PIFÖ hagyományos Mikulás
napi nosztalgia bulija

táncversennyel, jó zenével 
december 3-án. pénteken lesz a 
művelődési házban 21 h-tól, belépő 
300 Ft.
December 5-én, vasárnap 15 órakor 
a Marcipán Gyermekszínház 
előadásában „Az elvarázsolt 
Mikulás" című előadást nézhetik 
meg az érdeklődők. Az eseményen 
megjelenő Télapó a jó, szófogadó 
gyermekeknek ajándékot ad! (A 
csomagok és a rövid jellemzés 
leadási határideje: december 3., 16 
óra.) Belépő: 250 forint.

December 7-én, kedden tartja a 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
Karácsonyváró rendezvényét. A 
Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete 
egy héttel később december 14-én 
ünnepel.

„Karácsonyi hangulatban”
A Pécsváradi Alapfokú Művészeti 
Iskola (Zeneiskola) decemberi 
programjai:
December 1-én 16.30-kor lesz a 
rézfúvósok Mikulás hangversenye a 
zeneiskolában.
December 10-én 17 órakor a 
katolikus templomban, 12-én a 
református gyülekezeti teremben 
adnak Adventi hangversenyt a 
növendékek. December 15-én az 
óvodákat keresik fel muzsikával. 
December 16-án, csütörtökön 17 
órakor tartják hagyományos 
Karácsonyi Koncertjüket a 
művelődési központban. 
Valamennyi programra sok 
szeretettel várják a növendékeket, 
családtagjaikat és minden 
érdeklődőt:

Az Ifjúsági Fúvószenekar november 20-án 
tartotta hagyományos évzáró koncertjét. Több 
mint háromszáz néző előtt, lelkesen, nagy sikert 
aratva muzsikáltak a fiatalok. Köszöntőt Zsáli 
János polgármester mondott. Kedves szokásként 
elbúcsúztatták azokat a zenészeket, akik 
felsőfokú tanulmányaik vagy egyéb okok miatt 
többé nem vesznek részt a zenekar munkájában. 
Idén nyolcán kapták meg a csapat 
búcsúajándékát, egy fotómontázst az emlékezetes 
pillanatokról. A hangversenyt kitűnő hangulatú 
buli, követte a zeneiskolában. Wágner József 
karnagy a zenekar valamennyi tagja nevében 
köszöni a Pécsváradi ÁFÉSZ, a Pécsváradi 
AGROVER és a Fülep Lajos Művelődési Központ 
támogatását.

Az Ifjúsági Fúvós Zenekar

 ÁLDOTT ADVENT



4. Hírmondó

A Kodolányi Általános Iskola hírei
2004 2005-ös tanév feladatai:
Már lassan három hónapja, hogy beindult a 2004 2005-ös tanév a Kodolányi János Általános iskolában. A 
szeptemberi szám kimaradása miatt most adunk legfontosabb feladatainkról egy kis ízelítőt, valamint néhány 
fontosabb közérdekű statisztikai adatot kívánunk közzétenni. Ez az év a közoktatási reform bevezetésének első éve. 
Új feladatok, új kihívások előtt állunk. Értékeinket, hagyományainkat megőrizve, bizonyos szempontból másképp 
kell végezni oktató-nevelő munkánkat. Új egyensúly kell, hogy kialakuljon a lexikális tudás és a készségek és 
képességek fejlesztése között. A közoktatási reform bevezetéséhez felülvizsgáltuk, kiegészítettük az iskolai 
Pedagógiai programot, elkészítettük a Minőségirányítási programot, melyeket előzetes szakértői véleményezés 

alapján Pécsvárad Város Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadott és szeptember 1 -vei bevezetésre került.
Új feladat az első osztályos tanulók szöveges értékelése, melynek lényege: a gyermeknek önmagához, a feladathoz való viszonyát, fejlődését 
értékeli. A cél az, hogy a gyermekben rejlő lehetőségeket kibontakoztassuk, segítsük őt, hogy megtalálja az életben a maga útját. Részben új, de 
kiemelt feladatot jelent a személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, környezeti nevelés, egészségnevelés. Alapvető feladatunk továbbra is a 
hatékony, alkalmazható tudást adó differenciált nevelés-oktatás, mely biztosítja a továbbtanulást és a társadalomba való beilleszkedés lehetőségét. 
2004-2005-ös tanév rendje: Iskolánk néhány fontosabb statisztikai adata:
A tanév 2004 szeptember 1-én kezdődött és 2005 június 15-én Tanulólétszám: 462 fő.
fejeződik be. Első osztályosok száma: 50 fő.
Őszi szünet: november 1-től november 8-ig tartott. Tanulócsoportok száma: 19 fő
Téli szünet: december 20-tól január 3-ig Napközi tan. száma: 95 fő
Első félév zárása : január 21. Félévi szünet várhatóan. Január 27-28. Napközis csop. száma: 3 fő
Tavasz szünet: 2005 március 24-től-március 30-ig Menzai étkezők száma: 98 fő

Kéttannyelvű okt.résztvevők száma: 161 fő
Német nemz.nyelvokt.: 203 fő
Német nyelvokt. (idegen nyelv): 72 fő
Angol nyelvokt: 106 fő
Bejáró tanulók száma: 120 fő

Tanórán kívül tanulóink részt vehetnek szakköri, tömegsport, 
versenysport foglakozásokon. A nevelő oktató munkát 30 fő pedagógus 
végzi. Az iskolai munkát 12 fő technikai dolgozó segíti. A szokásos 
nyári tisztasági felújítások mellett nagy felújítások is történtek az 
Iskolában, közel 6 miliő forint értékben. Alsó iskola: lépcsőfelújítás,
központi iskola: főzőkonyha felújítás (csempézés, lapozás) tanulói vizesblokkok 
(WC) teljes felújítása. Pályázatok: A minél eredményesebb nevelő-oktató munka, 
feltétel rendszerének biztosítása érdekében folyamatosan pályázunk. Elnyert 
pályázat: szemléltető eszközfejlesztés: 3 millió forint. Folyamatban levő pályázat: 
központi iskola teljes felújítása 230 millió forint.
A körvonalazott súlyponti célokat, feladatokat, melyeknek alárendelve szerveztük 
meg iskolai programjainkat mindennapjainkban évfolyamokra, osztályokra lebontva 
konkrét feladatok kapcsán kívánjuk megoldani.
Ezzel párhuzamosan egy átfogóbb összesítésen is dolgozunk, mellyel tíz évre 
visszamenőleg összesíteni kívánjuk iskolánk tanulóinak továbbtanulási mutatóit. 
Vizsgálódásunk fókuszában nemcsak a vizsgált idő intervallumban a továbbtanulás 
százalékos statisztikai alakulása áll, hanem kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a 
középfokú és felsőfokú oktatás különböző intézményrendszerében hogyan állták meg 
helyüket volt tanítványaink.

Közeljövő feladatai: E folyamatban végzett kötelező és felvállalt feladatok 
végzése közben gondolnunk kell a következő tanév sikeres előkészítésére is. 
Az iskola nyújtotta lehetőségek palettáját új színnel, feladattal kívánjuk 
gazdagítani.
Céljaink megismerésében segítségül hívtuk a Szülői Munkaközösség 
tagjait, hogy ismertessük a jövő évre vonatkozó elképzeléseinket.
Ezekből a teljesség igénye nélkül csak egy-két izgalmas feladatot ragadunk 
ki ízelítőül. 5 osztályosok Erdei Iskola programot kínálunk a tanévkezdés 
hetében.
Művészeti oktatás bevezetésén munkálkodunk (színművészet, 
képzőművészet) megfelelő érdeklődés esetén. Tervezzük az úszásoktatás 
beépítését tanrendünkben stb....
Lőrinczi Albertné
Iskolaigazgató
Versenyhírek:
AJanus Gimnázium (Pécs) által meghirdetett megyei matematikaversenyen 
iskolánkból 26 tanuló vett részt. A 6. évfolyamról 6-an, a 7. évfolyamról 10- 
en, a 8-osok közül 9 tanuló képviselte iskolánkat.
A gimnázium által a 8. osztályosok számára meghirdetett német nyelvi 
versenyen 2 tanulónk vett részt.
Sporthírek:
November 5-én rendeztük az újrainduló „Bozsik” program második 
kiskörzeti fordulój át. Három korosztályban versenyeztek a gyerekek. 
Pécsvárad és a PVSK 2 2, a Vasas 1 csapatot indított korcsoportonként. A 
pécsváradi csapatok közül elsősök és negyedikesek csapata szerepelt a 
legjobban.
Kiemelkedőpécsváradijátékosok:
U7: Poller András, Kleisz Bálint, Kresz István,
U9: Kleisz Krisztián, Jéhn Márk, Rückert András
Ull: Amrein Martin, Hoch Tamás, Kovács Szilveszter, Spannenberger 
Máté, Prigli Gergő, Wittenbart Valentin

Diákolimpia körzeti verseny Labdarúgás
IV. korcsoport: (7 8. osztály) II. hely. Pécsvárad
Csapattagok: Kovács Viktor, Horváth Ferenc, Papp Márk, Mayer Tibor, 
Hauk Mátyás, Gulyás Roland, Varga Mihály, Perényi Márió 
Legjobb kapus: Horváth Ferenc. Legjobb játékos: Kovács Viktor
Iskolai megemlékezések
Szokásunkhoz híven az idei tanévben is megemlékeztünk az aktuális 
nemzeti ünnepekről, illetve nevezetes évfordulókról.
Október 6-án a 7. b osztály tanulói készítettek vitrint, illetve megemlékező 
műsort osztályfőnökük Wágner Jánosné vezetésével.
Október 23-án az 5.a osztály ugyancsak a vitrinbe elhelyezett „képes 
híradóval” hívta fel a tanulók figyelmét az ünnep jelentőségére, Májemé 
Petz Anna segítségével.
November 13-án 160 éve annak, hogy V. Ferdinánd szentesítette azt a 
törvényt, amely kimondta, hogy az ország hivatalos nyelve a magyar. Erre az 
eseményre emlékeztünk az iskolarádióban és a faliújságon. A 
megemlékezést készítették: Csetényi Orsolya, Bakó Attila és Balogh 
Szabina.
Továbbképzés
Az új szemléletű környezeti nevelés jegyében került sorra a Kodolányi János 
Általános Iskola 2. B osztályában arra a bemutató órára, melyet dr. Mester 
Miklósné tankönyvszerző tartott. A gyerekek partnerei voltak az újszerű 
nevelésnek, aktívan részt vettek az órai munkában. A szerző is nagyon meg 
volt elégedve. Elmondása szerint otthon érezte magát, gratulált a tanulóknak 
a jó teljesítményükért. A megyei szintű rendezvényre a helybeli 
pedagógusokon kívül a környékbeli iskolák (Erdősmecske, Lovászhetény, 
Hosszúhetény, Himesháza) pedagógusai is eljöttek. A bemutató órát egy 
szakmai megbeszélés követte. A szerző beszélt az új szemléletről és 
elemezte az óráját. Ezután még sok értékes szakmai tanácsot adott, 
bemutatott új könyveket, ajánlott videó filmeket, CD-ket, a szemléltetéshez. 
A szakreferens Pálfayné Dán Ildikó is nagyon elégedett volt. Örült, hogy 
iskolánk évek óta helyet és lehetőséget biztosított hasonló rendezvények 
megtartására. A szerző is, Ő is köszönetét mondott az alsó tagozat tanítóinak.



Hírmondó 5.

MÁRTON-NAP AZ ÓVODÁBAN
Immár ötödik éve rendeztük meg óvodánkban a lampionos felvonulást és az azt követő kis műsoros estet, lakomát.

Minden évben más és más forgatókönyv szerint zajlott le a rendezvény.
Idén a Gesztenyés úti óvoda volt a házigazda. Mi láttuk vendégül a Vár utcai óvodásokat családostul, mert ez a rendezvény nálunk mindig családi összejövetelt 
jelent, ahol egy jó hangulatú kellemes estét töltünk együtt.

Idén a hűvös, csapadékos idő miatt a művházat választottuk helyszínül. Már hetekkel előbb kezdtünk készülődni. Énekeket tanultunk, meghívókat, 
lampionokat, dekorációt készítettünk, műsort szerveztünk. A zengővárkonyi asszonyok amatőr színjátszó csoportja felajánlotta, hogy a Ludas Matyit eljátsszák 
nekünk. Mi örömmel fogadtuk, mert az eddigi előadásaik is nagy sikert arattak.

A Szülők segítségét kértük a "lakoma" kellékeinek összeállításához /süteményt, bort hoztak./ A zsíros kenyeret - hagymával, a teát, forralt bort a 
konyhai dolgozók készítették -köszönet érte.

Márton napján már reggel kezdtük díszíteni az óvodát töklámpásokkal, házikókkal. Délután lefuvaroztuk a kellékeket a Müv-házba s ott is 
díszítettünk. 1/2 5-kor gyülekeztünk az óvodák udvarán. Meggyújtottuk a mécseseket, elénekeltük a dalokat, megettük az Aranycipó finom, hagyományos koszorú 
kalácsait és egyszerre indult a két óvoda lampionos csapata. A Műv-ház előtt találkoztunk. Közösen elénekeltük a tanult dalokat, majd megnéztük a Ludas Matyi 
című előadást, ami fergeteges sikert aratott. Ludas Matyi minden ovisnak adott egy kis linzer libuskát.
Előadás után kezdődött egy kis kötetlen beszélgetés "eszem-iszom" Este 7 óra után lett vége a vigasságnak.
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát és jövőre újra együtt leszünk.
Köszönetét mondunk a szülőknek, a zengővárkonyi asszonyoknak, az Aranycipó kft-nek, a Műv-ház dolgozóinak, mert nélkülük mind ez nem jöhetett volna így 
létre.

Megköszönjük az alapítványunk részére felajánlott 1%-ot (74.000 Ft-ot), amit a 
gyerekekjavára fordítunk.

Programjaink: December 6-án tartjuk a Télapó ünnepélyeket. December 20-tól 2005. 
január 3-ig a Vár utcai óvoda tart ügyeletet.

Pécsvárad valamennyi lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk.

Óvodai dolgozók

Béla Középiskola, Élelmiszeripari 
Szakiskola 7720 Pécsvárad, Vak B.u.8.
Tel/fax: (72) 465-030; tel.: (72) 465-133

AII.Béla Középiskola beiskolázási 
tájékoztatója

www.bela2.sulinet.hu ; titkarsag@bela2.sulinet.hu 
Az iskola OM azonosítója: 027 446

A képzésről tájékoztatást ad: Papp Gyula ig.
ZakkAnna igh. 

Farkas Rudolf igh.

NYÍLT NAPOK:
2004. dec. 1-én, 9,30-12,00 szakma után,
2004. dec. 8-án, 9,30- 12,00 középiskola után érdeklődőknek.

BELÜGYI PÁLYÁRA ORIENTÁLÓ 
középiskolai képzés

01 Gimnázium 
02 Szakközépiskola
Felvételi: 2005. március 4-én, 8 órakor
Felvételi tárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom írásbeli a 7-8 
évf. anyagából, testnevelés.

Felvételi előkészítőt nem tartunk!

SZAKISKOLAI képzés
03 Élelmiszeripari szakmákra (pék, húsipar) orientáló képzés 9. osztály

SZAKKÉPZÉS
Pék (OKJ31 5212 10) 2 éves
Húsipari szakmunkás (OKJ 31 5212 07) 2 éves
Hús- és hentesáru eladó (OKJ 31 7862 03) 1 éves

Felvételi követelmények mindhárom szakmára:
egészségügyi, fizikai alkalmasság 
8 általános, betöltött 16. életév.

Felvételi vizsgát nem tartunk!

Gyakorlati képzőhelyet az iskola biztosít.

Jelentkezés módja: írásban, vagy személyesen az iskola titkárságán 2005. 
márciusától.
Felvett tanulóinknak kollégiumi elhelyezést és étkezési lehetőséget tudunk 
biztosítani.

nBarátságban a természettel”
A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 
Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és 
Gyermekotthonában élő fogyatékos gyermekek szeptember és 
október hónapban lovagláson vettek részt, melynek színhelye 
egy Bonyhád melletti község, Izmény volt.
A program megvalósításához szükséges összeget a Baranya 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és 
Sportbizottsága és az iskola „Küldj egy mosolyt” Alapítványa 
biztosította.
A program keretében a gyermekek megismerkedtek a lovaglás 
szépségével, a természet közelségével, a falusi élettel és a 
háziállatokkal, ezáltal befogadtak egy számunkra új környezetet. 
A lovas oktatások alkalmával számos új ismeretre tettek szert: 
megtanulták a lószerszámok nevét, ellátták, tisztították, etették a 
lovakat és megismerkedtek a háziállatokkal. Nagy örömmel 
segédkeztek a házkörüli teendők elvégzésében: almaszedés, 
falevelek összeszedése, fűnyírás, bevásárlás éspaprikafüzés.
A legnagyobb élményt azonban a lovaglás jelentette, ami 
elősegítette a mozgásfunkciós zavarban szenvedő gyermekek 
mozgáskoordinációjának javulását. Már néhány alkalom után 
képesek voltak egyenes testtartással biztonságos lovaglásra.
A program során a gyermekek nem csak a koordinációs 
képességeik, hanem szocializációs ismereteik is jelentősen 
bővültek. Alkalmazkodtak az új környezethez és annak 
szabályaihoz. Új kapcsolatokat alakítottak ki a számukra addig 
ismeretlen személyekkel.
A vendéglátónk akit a gyerekek csak Nusi néninek hívtak még 
tízórairól is gondoskodott és minden gyermeknek apró 
ajándékkal kedveskedett. Jókedve és kedvessége miatt a 
gyerekek hamar a szívükbe zárták, a két oktatóhoz hasonlóan. A 
Falu lakossága is szeretettel, barátsággal fogadta a gyerekeket. A 
tanfolyamot egy vidám hangulatban eltöltött közös pizzázás 
zárta le a közeli étteremben.
A programban résztvevő gyermekek észre sem vették, hogy 
mennyi mindent kellett megtanulniuk, mivel mindezt 
önfeledten, szabad, természetes környezetben, játékos formában 
tették.
Köszönjük az Önkormányzat és az Alapítvány segítségét.

Magyamé B író Andrea 
Lakóotthon vezető

3. sz. lakóotthon, November 29. U.
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6. Hírmondó
DR. GÖNCZ KINGA MINISZTER 

LÁTOGATÁSA 
PÉCSVÁRADON

Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat hírei
Halloween bulival kezdődött Tolnán november 12-én a regionális 
találkozónk. A települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatokat országosan 
tömörítő szervezet (GYIÖT) Dél-Dunántúli Tagcsoportjának (GYIÖT- 
DDRT) az idei második közgyűlésén vettünk részt. A PIFÖ-t három képviselő 
képviselte. A közgyűlés feladatai a tisztújítás, következő évi közösen 

megvalósítandó programok kigondolása és a nyári EU-tábor folytatásának új
helyszínkeresése voltak. Ami a számunkra örvendetes hír, hogy a GYIÖT-DDRT alelnöke Nagy 
Eszter, a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat (SZIFON) polgármestere, régi-új elnöke Böröcz Lívia 
képviselőnk lett. Az elnökségi tagok a három megye: Somogy, Tolna, Baranya egy-egy gyermek 
önkormányzatából kerültek ki. Az új elnökség december 4-én ül össze Pécsváradon. A megfeszített 
szellemi munka után a Mikulás napi mulatságon a PIFÖ szervezésében - lehet majd lazítani, melyre 
mindenkit szeretettel várunk!
B.L.

További PIFÖ hírek:

• Hagyományos Mikulás napi nosztalgia bulit 
szervezünk, táncversennyel, jó zenével! Helyszín a 
Művelődési Ház, időpont 2004. 12. 03., kapunyitás 
21 h-tól, belépő 300 Ft.

• Szilveszteri bátyus bál a Randy zenekarral! Helyszín 
a Művelődési Ház, belépő 2000 Ft, de aki december 
23-ig átveszi a jegyeket, 10 % kedvezményt kap!
Jegyek december 1-től a Tourinform irodában Bősz

A VÁRBARÁTI KÖR A MOSTARI HÍDON
Dubrovnik, Kotori-öböl, Szarajevó a Balkánon át az 
Adriáig

Amíg leértünk a tenger balzsamos ölelésébe, 
végigjártuk Bosznia és Hercegovina festői völgyeit, 
városait. A Pécsváradi Várbaráti Kör nem az autópályát, 
hanem a látnivalókat választotta idei nagy nyári túráján 
is. Történelmi csemegékkel ismét Molnár Zsuzsa 
szolgált, a fantasztikus földrajzi attrakciókat Szabó Éva 
tolmácsolta, a bosnyák, horvát, montenegrói múlt, a 
városok, a kultúra bemutatását Gállos Orsolya 
teljesítette.
Szarajevó ahol fordult a XX. század történelme volt az 
első állomás. Mindenütt láthatóak még az 1992-96 
között dúló háború nyomai, de a bosnyák nép élni 
akarása is. Óvárosi sétánkat a Városháza, később 
Nemzeti Könyvtár kiégett épületénél kezdtük. Innen 
indult végzetes útjára 1914 június 28-án Ferenc 
Ferdinánd és hitvese. Hamarosan az utcasarkon álltunk, 
ahol Gavrilo Princip lelőtte a trónörökös párt. 
Körülöttünk korok, kultúrák kavalkádja: a bosnyák 
negyedek jellegzetes házai, a dzsámik, a minaretek, 
körülöttük a temetők. A Miljacka folyó partján az 
osztrák-magyar idők városépítészete. Jó szívvel 
gondolnak vissza a bosnyákok Kállay Béni magyar 
kormányzóra és korára, amely Európához kapcsolta a 
sokat szenvedett országot. Európa legnagyobb 
dzsámijába fedett fővel és utcai cipő nélkül léphettünk 
be, mellete volt a bazár, a Bascsarsija, a 
szőnyegkereskedők, a rézművesek üzletei, kávé és 
csevap illata szállt. Feledhetetlen szarajevói csevoppal 
zártuk a városnézést egy nyájas bosnyák vendéglő 
pamlagain. Mások a burekoX fogyasztották minden 
változatában.
Másnap hosszú kapaszkodás után elhagytuk a 
szarajevói katlant, a Boszna folyó völgyéből átértünk a 
Neretva kanyonjába. Ködből napsütésbe léptünk és 
Mostarig gyönyörködtünk a vadregényes sziklafalak 
között kanyargó zöldszínű folyóban. Mostar óvárosa a 
nemrég átadott Öreg hiddad megújulva fogadott 
bennünket. Nehéz volt betelni a hegyek között átívelő 
híd, a körülötte emelkedő minaretek, a régi bosnyák 
város szépségével. Sok kis üzlet és műhely, kávézó és 
vendéglő hívogatott, de a hídnál már gyülekezett a nép, 
hogy a mélyen zubogó N'eretvába ugró mostari fiúk 
merészségét csodálja.
Tovább haladtunk Pocitelj vára mellett, amelyet még 
Mátyás király épített az Adriára vivő út mentén, majd 
egy kitérővel a középkori Bosznia eretnekei, a 
bogumilok temetőjénél álltunk meg. Faragásokkal 
díszített hatalmas sírköveik épp olyan titokzatosak.

mint maga az ország.
A Neretva deltájában csodásán művelt öntözéses kertek felett 
robogtunk Cavtat felé, ahol azután egy héten át laktunk. A 
város ősrégi, kétezer éves görög település, innen népesült be a 
híres Dubrovnik a népvándorlás idején. Pihenőnapok és 
kirándulások váltogatták egymást ezután. Ki-ki megkereste a 
maga strandját, és élvezte a langymeleg Adriát. Iván MeStrovic 
a nagy horvát szobrász egy mauzóleumáról is híres a város. A 
temető a hegytetőn, a fehér kőből emelt sírbolt, a mester 
szobrai sokáig emlékezetesek maradnak.
Dubrovnik is súlyos bombázások után, de már teljesen 
újjáépülve fogadott bennünket. Mindenütt sok volt a turista. 
Közösen majd egyenként jártuk be a régi Ragusa nevezetes 
tereit, templomait, a híres főutcát, a Stradunt, a régi kikötőt. 
Fürödtünk az ősi falak lábánál, majd felkapaszkodtunk a 
városfalakra, és onnan gyönyörködtünk a város tornyaiban, 
bástyáiban. Mivel Dubrovnik esti fényben él igazán, egyik este 
is átruccantunk itt: a kivilágított épületek szebbek voltak, mint 
nappal, s Dubrovnik igazi déli városként pezsgett késő 
éjszakáig.
Öblök, fenyőligetek, séták Cavtatban majd egy újabb ország, 
Szerbia-Montenegro, amely csak pár kilométerre volt tőlünk. A 
Kotori-öböl, Dél-Európa legnagyobb fjordja a meredek 
hegyfalak között, a Holtak és a Szirti Madonna szigetei, a régi 
kalózvárosok, Perast és Kotor / Cattaro komor palotáival, újabb 
időutazás volt a századokba. Sofőrünk nem vállalta a Lovcen- 
hegy panorámaútját, így be kellett érnünk a már magyarok által 
is látogatott montenegrói tengerpart fővárosa, Budva 
strandjával, kicsiny, de festői óvárosával és aztán 
Hercegnovival, ahol a Nobel-díjas író. Ivó Andric dolgozott 
nyaranta.
Hamar eltelt a hét, de hazafelé sem maradtunk azonban 
néznivaló nélkül: rövid pihenőnket Mostarban tartottuk, még 
egy pillantást vetve az Öreg hídra, majd a Neretva völgyéből 
meredek hágón átkeltünk a Vrbas kanyonjába, amely talán a 
korábbinál is vadregényesebb volt. Itt várt bennünket Jajce, 
amit Mátyás király is meghódított, s ahol újra találkozhattunk a 
kultúrák, a korok kavalkádjával.
A tojás alakú hegyre épült bosnyák városban a mecset mellett 
olaszos harangtorony, templomromok, ahol az utolsó bosnyák 
királyt koronázták, a város fejedelmének földbe vájt sírboltja 
és temploma a föld mélyén, az üldözött bogumil vallás 
jelképeivel. Tito bunkerje volt a második világháborúban, s 
ebben a városban vetették meg a második, szövetségi 
Jugoszlávia alapját, amely aztán az 1991-es háborúban esett 
szét örökre. A közelben eredeti Mitrász szentélyt láthattunk.
És persze ott volt a vízesés, ahogyan Csontváry is látta, aki 
szívesen örökítette meg Bosznia szépségeit, hiszen a bibliai 
tájak előképét látta bennünk...

Pécsváradi Várbaráti Kör

Október 26-án a pécsváradi Művelődési 
Központ adott helyet annak a 
konferenciának, amelyet a Család és 
Közösség Alapítvány rendezett. A 
rendezvény alapjául részben a 
településeken kezdeményezett közösségi 
projektek, részben a Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak 
különböző hazai és nemzetközi szakmai 
fórumokon szerzett tapasztalatai 
szolgáltak.
Az Esélyegyenlőségi Minisztérium által 
támogatott konferencia célja az volt, hogy 
ne csak a szakmához tartozók, hanem azok 
a civilek is részt vegyenek egy közös 
beszélgetésben, akik saját szűkebb 
környezetükben már aktív kezdeményezői 
valamilyen önszerveződésnek. A 
meghívott önkormányzatok közül, nem 
meglepő módon, a protokoll szerepet 
vállaló pécsváradi polgármester jelent 
meg.
A találkozó témájaként meghatározott 
hálózatfejlesztés az átfogó szociális munka 
egyik területi elvű módszere, s ehhez a 
Közösségfejlesztők Egyesületének 
munkatársai, pécsi szociális munkás, a 
Nemzeti Szociális- és Családpolitikai 
Intézet munkatársa, valamint dr. Varsányi 
Erika tartottak előadást.
Az ezután kezdődött beszélgetés már dr. 
Göncz Kinga esélyegyenlőségi miniszter 
asszony részvételével folyt.
Az előadások olyan témákat fogtak át, 
amelyek ma Magyarországon 
mindenekelőtt egy szakmai és politikai 
kisebbség elvi törekvései, s amelyek olyan 
állampolgári igényeket fejeznek ki, illetve 
szándékoznak ébreszteni, amelyek a 
demokráciát a propaganda szólamokból 
valóságossá tehetik. Ezek az elvek az 
állampolgári öntudatot, a civil bátorságot, 
az együttműködést, a közös cselekvésért 
folyó önzetlen társulást jelentik, amelyek 
legfőképpen a településen együtt élőket 
köthetik össze.
A közös beszélgetés, valamint az 
előadások hangsúlyosan a fejlesztésről 
szóltak, amit alapvetően másképp 
értelmeznek a szakemberek, a jelenlévő 
civilek, mint a települések választott 
testületéi, illetve a kistérségi társulásba 
tömörülő polgármesterek.
Míg a szakemberek számára a fejlesztés a 
demokratikus közéletet, az életminőség 
javítását jelenti, addig a testületek a 
beruházásokat vélik olyan politikai 
teljesítménynek, amellyel a lakosság 
körében népszerűségre tehetnek szert.

A Család és Közösség Alapítvány 
köszönetét mond mindazoknak, akik 
2003. évi adójuk 1%-ával 29.999 Ft- 
tal támogatták a Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkáját.
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A NYUGDÍJASOK
EGYESÜLETÉNEK

HÍREI

A pécsváradi Nyugdíjas
Egyesület október 29-én
Budapesten országos Ki
Mit Tud? versenyen vett 
részt. A
Nyugdíjasklubok és az 
idősek ,,Életet az 
Eveknek” Országos 
Szövetsége rendezésében 
megtartott három napos 
rendezvénysorozaton az 
ország valamennyi 
megyéjéből 
bemutatkoztak az aktív 
nyugdíjasklubok 
csoportjai es szólistái. 
Baranya megyét Komló, 
Pécsvárad, 
Vásárosdombó és Pécs- 
Meszes képviselte. 
Ajpécsváradi nyugdíjasok 
férfikórusa és az 
asszonyok tánccsoportja 
nagy Közönség sikert 
aratott. Ezúton is 
gratulálunk a sikeres 
szerepléshez.

•
November 9-én tartotta 
tisztújító közgyűlését a 
Nyugdíjas Egyesület. Az 
öt évvel ezelőtt választott 
vezetőség mandátuma 
lejárt. A jelölőbizottság 
gondos előkészítő 
munkája során a tagság 
titkos szavazással ismét 
elnöknek választotta 
Kárpátiné Kovács Zitát. 
Elnökhelyettes: Nagy 
Vincéné. Elnökségi 
tagok: Link József Paksi 
Rozália és Valkai Pál. Az 
új elnökség megköszönte 
a tagság bizalmát és már 
tervezik a jövő évi 
programokat.

•
Az egyesület 
legközelebbi találkozója 
a december 14-én 
tartandó 
KARACSONYVARO 
ünnepség lesz, melyre 
szeretettel várják a 
tagságot!

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATAINK

Hausmannstatteni kirándulás

2004. november 12-én Hausmannstattenbe utaztunk az ottani iskola 
fennállásának 40-éves, a zenei tagozat 25 éves jubileumára. Zeneiskolánk 
vonós tanárai ( Naszvadiné Podányi Eszter, Szabó Hedvig) hegedűs 
növendékei, és Apaceller József igazgató úr képviselte városunkat és 
iskolánkat. A jó hangulatú utazás után vendéglátóink meleg vacsorával 
fogadtak bennünket, majd közös műsorunk próbája következett fellépésünk 
helyszínén: a sportcsarnokban. Saját műsorszámaink közt Corelli, Strauss és 
Bartók müvei szerepeltek. Szállásunkról a vendéglátó tanárok gondoskodtak, 
nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Masnap délelőtt városnézés 
következett Grazban, majd ebéd után próba, próba,„próba..
A koncert és az ünnepség este 6 orakor kezdődött, mindannyian nagy 
izgalommal vártuk a feliepést. Nagyon koncentráltunk és figyeltünk a 
karmester Horst Bauer kézmozdulatait. Sikerült hibátlanul végigjátszani a 
programot, igazán elégedettek lehettünk. A hangverseny végén pedig átadtuk 
az iskola ajándékait.Találkozunk 2006-ban a Pécsváradi Zeneiskola narminc 
éves jubileumán!

VÁROSSZÉPÍTÉS
Bizonyára Önök is észrevették, hogy a Bem utca- Kossuth L. utca sarkán, a 
megújult trafóház körül megszépült a kis terecske Galambosné Fónay Éva, 
Galambos .Éva és Biszakné Brém Szilvia ötlete és munkája nyomán, 
Pécsvárad Önkormányzata anyagi segítségével. A hölgyek maguk vásárolták 
Hidason a növényeket és ültették el mindenki örömére az öreg fűzfa körül. A 
további gondozásukat is magukra vállalták. Nekünk csupán annyi a 
feladatunk, hogy vigyázzunk rá, ne tegyük tönkre, ne parkoljunk, és ne 
szemeteljünk a mini parkban. Ugye. nem túl nagy feladat? Bár valakiknek a 
művelődési központ előtti hídon elhelyezett virágládák is útban voltak, s a 
patakba hajigálta őket. Pedig ezzel nem a testi erejét bizonyította, csak a 
szellemi gyengeségét... De vegyük észre a jót is: köszönjük a három hölgy 
példamutató magatartását és ígérjük, vigyázunk munkájukra és városunkra!

PÉCSVÁRAD SZAXOFON KVARTETT

December 18-án este 6 órakor a 
Pécsvárad Szaxofon Kvartett 
Gershwin estjére várjuk a kedves 
közönséget. A szerző olyan ismert 
művei csendülnek fel mint pl. az „Egy 
amerikai Párizsban”. ,,On,Lady be 
good” vagy az „I got rnytnm”.
Az együttes nemrégiben érkezett haza 
Svédországból, ahol három 
nagysikerű koncertet adott a 
Svédországi Magyarok Országos 
Szövetségének 30. éves évfordulójára 
rendezett programon. A Baranya 
megyei delegáció tagjaként 
képviselhették Magyarországot, 
bemutatva Baranya kulturális életenek 
egy szeletét.
Ajánljuk a koncertet mindazoknak, 
akik kedvelik a szaxofon muzsikát, 
Gershwin zenéjét és azoknak, akik 
Karácsony előtt szeretnének 
feltöltődni e kellemes muzsikával.
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SPORTHÍREK
Labdarúgás

Megyei I. osztály 
10.31.
Vasasi Bányász 
Pécsvárad 1-1-re 
végződött találkozót a 
pécsváradiak 
megóvták, a hazaiak 
ugyanis jogosulatlanul 
szerepeltették egyik 
játékosukat és a 
Fegyelmi Bizottság 3-0 
arányban a 
vendégeknek ítélte a 
mérkőzés 3 három 
pontját.
11.07
Pécsvárad Harkány 3- 
2(M)
Pécsvárad 100 néző. V.: 
Imhof.
Pécsvárad: Kovács 
Botos (Koch), Nagy A., 
Csoboth, Stolcz 
Székely, Kajtár, 
Adorján, Tóth A. 
(Dénes) Somodi 
(Imhoff), Schweitzer 
(Riegl). Edző: 
Andreidesz József. G.: 
Nagy A. ( 2 ) ,
Schweitzer.
11.14.
Lánycsók Pécsvárad 
1-1(1-0)
Lánycsók, 100 néző. 
V.: Scheffer. 
Pécsvárad: Kovács 
Stolcz, Adorján, 
Székely (Koch), 
Csoboth Somodi 
(Galgóczi), Scweitzer, 
Nagy A., Kajtár Botos, 
TóthA. G.: Nagy A.

Megye II. osztály,
Tamási-csoport
13. forduló
11.14
A Pécsvárad - Bár 
mérkőzés elmaradt.

Kézilabda

NőiNBII.

11.06.
Pécsvárad Fonyód 20- 
27(11-17)
Pécsvárad, 100 néző. 
V.: Kuklis, Zsubori. 
Pécsvárad: Tamás 
Menczer 1, Perjési, 
Patkó, Marián 4, Gál 6, 
Illés. Cs.: Sebestyén, 
Schwedics, Csordás. 
Edző: Bognár Norbert. 
11.13
Szekszárd Pécsvárad 
31-21(13-11) 
Szekszárd, 150 néző. 
V.: Fógl, Hazzag. 
Pécsvárad: Bodáné 
Illés, Marián 8, Gál 4, 
Patkó 2, Perjési 3, 
Menczer 3. Cs.: Tamás 
(k), Sebestyén, 
Schwedics 1, Csordás. 
Edző: Bognár Norbert.

A Pécsváradi Hírmondó 2004. novemberi számában megjelent fotókat Bognár 
Gyönyvér, Füri Ferenc, Kreszits Margit és Tóth Györgyi készítették.

IPécsváradi 
HÍRMONDÓVéradás

Talán Önök is értesültek róla a médiákból, hogy 
országszerte műtétek maradtak el a vérhiány 

miatt. Kérjük, segítsenek, hiszen ezt most 
egyszerűen, helyben megtehetik. 

December 8-án, szerdán 9-13 óráig 
a pécsváradi művelődési központban 

lesz véradás.
Minden véradó tombolát kap, amellyel értékes 

ajándékokat nyerhet.
Minden egészséges, felnőtt embert várunk. 

Karácsony előtt ne felejtkezzenek meg arról, 
hogy a vér a legnemesebb ajándék! 

Kérjük, jöjjenek el, segítsenek!

Küzdősport

Halmozzák az érmeket 
Blazsekovics Ferenc 
tanítványai. 
Budapesten rendezték 
a shaolin kung-fu 
magyar bajnokságot, 
ahol öten is dobogóra 
léphettek. 65 kg-ban 
Birics Tamás 1. lett. 85 
kg-ban Berta Attila 
ezüst, Olaszi Csaba 
pedig bronzérem jutott. 
Ugyancsak főváros 
adott otthont a wu-shu 
Világkupának., ahol 
Birics Tamás ismét 1. 
lett, egy hónapon belül 
ez már a második 
aranya volt. A 
megmérettetéseknek 
ezzel még nem volt 
vége, mert november 
13-án, Veszprémben 
egy profi thai-boksz 
gálán a 85 kg-osok 
között Ács Marcell a 90 
kg-osok között 
Bertalan Zsolt is a 
dobogó legfelső fokára 
léphetett.

Sakk

A megyei
csapatbajnokság még 
nem kezdődött el ezért 
sakkozóink egy, illetve 
többfordulós 
viadalokon indulnak. 
November 13-án, 
Siklóson a Hollós-kupa 
ifjúsági 
csapatbajnokságon a 
középiskolások között 
Petz Dávid és Györkö 
Tímea is 1 helyet ért el.
A Hegyhát-kupán 12 
csapat vesz részt 
Dombóvártól 
Szentlőrincig. A 
csapatok 
körmérkőzések során 
döntik el a bajnoki cím 
sorsát. A pécsváradiak 
(Lantos Levente, Lantos 
Márk, Böröcz István, 
Petz Dávid, Rein Viktor, 
Cseh Annnamária) 
három fordulót 
követően dobogós 
helyen állnak 
holtversenyben.

Friesz Péter

A Pécsváradi Önkormányzat 
havilapja
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Zsáli János polgármester
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