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Október 23. Pécsváradi naptár 2006
Pécsvárad polgárai az idei évben már 
október 21-én kezdték a megemlékezések 
sorát. Antal Géza apátplébános és dr. Bíró 
Ferenc szervezőmunkájának, sokak anya
gi segítségének köszönhetően a művelődési 
központban megtekinthették Polgár 
András: A húsdaráló c. darabját, Usztics 
Mátyás rendezésében és főszereplésével.
A hagyományos ünnepi megemlékezésre 
és koszorúzásra október 23-án vasárnap, 
gyönyörű napsütésben került sor a Kos
suth téren. Az ünnepi műsort a Kodolányi 
János Általános Iskola diákjai adták.

Az alábbiakban Tóth Györgyi, a 
Kodolányi János Általános Iskola igazgatója 
ünnepi beszédét tesszük közzé:

Tisztelt Ünneplők!
A mai napon azon, 49 évvel ezelőtti ese

ményekre emlékezünk, amelyeket a rend
szerváltozás óta különös, nagy figyelem 
övez.

Mi is történt majd fél évszázaddal ezelőtt?
Egy angol történész a forradalomról szóló 

könyvében a következőket írta: "1956 sokkal 
több, mint a gyűlölt elnyomó rendszer elleni 
felkelés. Az emberek sorsuk irányítását a ke
zükbe vették, cselekvőén beleszóltak alakítá
sába, és történelmet csináltak. A forradalom 
fejezte ki törekvésüket egy jobb holnapért és 
alkotó harcukat egy új világért, így képlete
sen azt mondhatjuk- az eget ostromolták. 
Ugyanekkor ez olyan forradalom volt, mely
nek hatása messze túljutott Magyarország ha
tárain, érdeklődést és csodálatot keltett az 
egész világon. Döntő lépés volt az emberiség 
szabaddá válásának történetében."

Fotó: Bognár Gyöngyvér

Pécsvárad Város Önkormányzata is
mét kiadott a városról készült felvé
telekkel illusztrált falinaptárt. A fo
tókat Baumann Mihály és Lévai Gá
bor, a grafikai munkát a Manográfia 
Stúdió készítette. A tervezetet meg
tekinthetik a művelődési központ
ban. Ugyanitt meg is rendelhetik a 
naptárt 1600 Ft-os kedvezményes 
áron november 26-ig. Várhatóan 
november végén már a nyomdai

1956. október 23-án, Budapesten néhány 
ezer egyetemi hallgató a Belügyminisztérium 
engedélyével néma tüntetést szervezett. Len
gyelországból napok óta izgalmas hírek ér
keztek. Varsót állítólag szovjet csapatok vet
ték körül, és a városban a lengyel kommunis
ta párt vezetői a szovjet államférfiakkal ke
mény szócsatát vívtak a rendszer megújhodá
sa érdekében. A budapesti egyetemi ifjúság a 
Bem-szobomál szervezett tüntetéssel Len
gyelország iránti szimpátiáját akarta kinyil
vánítani. Sem az egyetemi ifjúság, sem a kor
mány rendőri szervei nem gondolták, nem is 
sejtették, hogy a békésen, nemzetiszínű és 
vörös zászlók alatt vonuló diáksereghez órá
kon belül csatlakozni fog Budapest népe, 
majd az egész ország és a pár órára tervezett 
békés tüntető felvonulás egy véres forrada
lomba és szabadságharcba torkollik.

Déry Tibor Kossuth díjas író azt mondotta 
1956 nyarán: szeretné, ha a magyar ifjúság 
nem feledkezne meg elődjéről, a márciusi ifjú
ságról. "Negyvennyolcas iíjúságnak szoktuk 
őket nevezni- mondotta Déry, s azt szeretném, 
ha volna egy ötvenhatos ifjúságunk is, mely a 
nemzetnek segítségére lenne a jövő meghódí
tásában!" Kívánsága október 23-án, a magyar 
nemzet történelmének egy újabb csúcspont
ján, milliók tanúsíthatják, teljesült.

ők, a magyar ifjúság, amelyet jórészt az 
1945 utáni rendszer nevelt, alkotta a forrada
lom derékhadát, miután átvette a szabadság 
stafétabotját az események szellemi vezetői
től, az íróktól, költőktől és publicistáktól.

1956 története nemcsak forrongás és harc 
volt, hanem az elmúlt száz év legnagyobb 
boldogsága is. Míg a történész megírja és a 
politikus elemzi az eseményeket, addig az 
56-os ifjúság újra meg újra átéli szívében

munkálatok is befejeződnek, s átve
hetik a megrendelt példányokat.
A falinaptár teljes ára: 1800 Ft

azokat a gyönyörű napokat. Nekik maga a 
mennyország volt az a tíz nap! Boldogságban 
úszott az egész ország. A durvák megszelí
dültek, a zárkózottak kinyíltak, a zsugoriak 
bőkezűek lettek, a keserűek mosolyogtak, sőt 
a reményt vesztettek is bizakodni kezdtek. A 
nép, "az istenadta nép" egységbe forrott ösz- 
sze. Az öregek feledték sokévi megpróbálta
tásaikat, a fiataloknak megjött az életkedvük 
és tettvágyuk. Jó volt Magyarországon élni, 
jó volt magyarnak lenni. A munkás és értel
miségi meglelte egymást. A történelmi ese
ményeket ama napok szellemében kell átélni. 
Az ország a legtöbbet tette, amit akkor tehe
tett. Buzády Tibor, a Baranya megyei Mun
kások Nemzeti Tanácsának tagja így véleke
dett: 1956 a magyar nép nagy és egyetemes 
boldogsága volt. Szép és dicső. A balsorssal 
tépő történelmi idők közepette meleg sugár
zás és fénylés.

A történelmi-politikai publicisztikában e 
pár nap értékelése, "címkézése" igen változa- 
tos-már az események alatt is-: felkelés, nép
felkelés, demokratikus mozgalom, forrada
lom, ellenforradalom, fasiszta felkelés, sza
badságharc, stb.

Amíg a rádió este hét órakor lelkes tudósí
tásban számolt de "Kossuth és Petőfi ifjúsá
gának" felvonulásáról, addig Gerő nyolc óra
kor már provokatív módon a következő sza
vakkal bélyegezte meg a tüntetést: "Népünk 
ellenségének legfőbb követelése ma az, hogy 
megkíséreljék megingatni a munkásosztály 
hatalmát.. .megrendíteni népünk hitét pártjá
ban...rágalmakat szórni a Szovjetunióra." Es
te kilenckor azonban már szovjet csapatok 
indultak Szolnokról és Székesfehérvárról a 
főváros felé. Október 24-én hajnalban a szov- 

folytatás a 2. oldalon
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2005. november 7-ei ülésén fő napirendi 
pontként rendeletéit módosította, igazította 
hozzá a 2005. november 1-jén hatályba lé
pett, a közigazgatási hatósági eljárás és szol
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény előírásaihoz. A "technikai" 
módosításokon túl érdemben is módosította 
szervezeti és működési szabályzatát, így 
2005. november 14-től megváltozik a 
Pécsváradi Polgármesteri Hivatal ügyfélfo
gadási rendje. A változás lényege, hogy szer
dai napokon meghosszabbított, 17 óráig tar
tó ügyfélfogadás lesz, hogy azok a polgárok 
is el tudják intézni ügyeiket, akik korábbi 
időpontban ezt nehezebben tehetnék meg.

Az ügyfélfogadás az alábbiak szerint ala
kul.

A hivatal munkarendje (az okmányiroda 
kivételével):

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7.30-15.30
7.30- 15.30
7.30- 17.00
7.30- 15.30
7.30- 14.00

Az okmányiroda ügyfélfogadása:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7.30- 15.00 
nincs
7.30- 16.30 
nincs
7.30- 13.30

Az Országos Mentőszolgálat kereste meg 
az önkormányzatot mentőállomás létesítésé
nek gondolatával. A finanszírozásról, a meg
valósíthatóság módjáról további tárgyalás 
szükséges, de elviekben a testület támogatja 
a mentőállomás létesítését, akár épület fel
ajánlásával is, amely csökkenthetné a beru
házás költségeit.

JÁRDAFELÚJÍTÁSOK

Az önkormányzat saját forrásból finanszí
rozva számos járdát felújított a közelmúlt
ban. így új burkolatot kaptak a Tavasz utca, 
Vasút utca, a Rákóczi utca egy része, a Kos
suth L. utca egyes szakaszai, valamint a Bem 
u. járdái.

A járdafelújítást megelőző útaszfaltozás 
külön beruházás keretében, a Területfejlesz
tési Tanácstól nyert pályázati forrásból való
sult meg a Tavasz utcában ill. a Szenthárom
ság tér nyugati oldalán, a Kálvin, az Entz B. 
és a Liszt F. utcában.

UTCANÉVTÁBLÁK

Városunk újabb színfolttal gazdagodott: igé
nyes kivitelű utcanévtáblák jelzik október 
végétől helyieknek és vendégeknek az utat. 
Ugyanakkor új várostérképeket is elhelyeze
tek, felvételünkön a központban, a művelő
dési ház előtt található táblát böngészik a kí
váncsiak. A polgármesteri hivatalban arról 
tájékoztatták szerkesztőségünket, hogy rövi
desen a felsőváros, a "hegy" kis utcáiban is 
helyükre kerülnek az utcanévtáblák, illetve a 
kivitelezővel tárgyalnak egyedileg megren
delhető, hasonló kivitelű házszámtáblák ké
szítéséről.
Hasonló funkcióval, de egészen más formá-

Október 23.
folytatás a 2. oldalon
jet csapatok hozzáláttak a "rendteremtéshez" 
és reggelre a középületek többségét vissza
foglalták.

A szomorú következményeket mindnyá
jan ismerjük, hiszen tanultunk, olvastunk ró
la, de az elkeseredettség és csalódottság érzé
se Buda Ferenc gondolataiként "Rend" című 
versében szívet-lelket marcangolóan hatnak :

Minket meggyaláztak, megöltek, 
hemyótalpak halomra törtek, 
töltött ágyúcsövekkel vártak, 
tízszeres vasgyürübe zártak, 
bombáztak, lőttek, aprítottak, 
fegyvert letenni szólítottak 
hazug szavakkal, fenyegetve, rendre, 
de nekünk

nem kell semmi rend, 
ha tűz s terror teremti meg, 
minékünk nem kell jóbarátság, 
ha ágyúszóval magyarázzák 

minket nem győz meg érv, sem eszme 
bombázva és szuronyt szegezve!
A véres, megfeszített Béke

bán várja az érdeklődőket a közelmúltban el
készült Információs oszlop a Vár bejáratánál. 
Szabó László szobrász ötlete, kezdeménye
zése és kezemunkája nyomán került a muta
tós oszlop a város leglátogatottabb pontjára, 
hogy ráirányítsa a vendégek figyelmét egyéb 
nevezetségeinkre is. Az alkotó elmondta, 
hogy a az "első fecskét" továbbiak is követik 
majd: az elképzelések szerint még további 
fontos helyszíneken találkozhatunk hasonló 
információs oszlopokkal. Köszönjük Szabó 
Lászlónak!

TROMBITAVERSENY

A X. Lubik Imre zeneiskolai trombita ver
seny területi válogatóján 5 ifjú trombitással 
vettünk részt októberben. Varga Viktor, 
Veszelovszki Gábor, Jekl Gábor, Böröcz Ist
ván és Wagner Balázs a négy megye 32 
résztvevője között nagyon figyelemre méltó
an szerepeltek. Közülük ketten Varga Viktor 
és Veszelovszki Gábor (Mecseknádasd) az 
országos döntőbe jutott. A zalaegerszegi 
döntőt egy nagyon patinás koncertteremben, 
a helyi Zsinagógában tartották, mely óriási 
élmény volt növendéknek és tanárnak egy
aránt. Az ország legjobb 60 trombitása kö
zött szerepeltek és mindketten az I. kategória 
8. helyét szerezték meg holtversenyben. Gra
tulálunk nekik és tanáruknak Wagner József
nek!

KÖSZÖNET

"Társadalmi összefogás az iskolai nyelvokta
tásért" Alapítvány számlájára befolyt 2004 
évi 1%-os jövedelemadó támogatás 246.417 
Ft volt, melyet a tanulók külsheimi kirándu
lásához és eszközök vásárlására használta 
fel. Köszönjük a támogatásukat!
Az Alapítvány kuratóriuma

Lenéz a fegyverek csövére.
Hazánk zúzott szívén a vér 
görcsös, sajgó csomókba alvad. 
Rőtcsillagos, komor, kövér 
Tankok teremtenek nyugalmat.

49 év telt el. És mi történt azóta? Bizony 
sok minden. De vajon megtettünk e mindent, 
mindenki a maga helyén, annak érdekében, 
hogy 56 eszménye, céljai, eszmeisége ne 
csak néhány oldalt jelentsenek egy történe
lem tankönyvben, mely előbb vagy utóbb a 
feledés homályába vész? Tudatában va- 
gyunk-e felelősségünknek minden esetben - 
bármilyen szerepet is rótt ránk sorsunk: ta
nár, politikus, orvos, mester, ápoló, segéd
munkás... gyermekeink, utódaink, az ifjú
ság, a jövő nemzedéke tekintetében?

"Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi ál
dozatra." -idézem Albert Camus Nobel díjas 
francia író gondolatait. "De meg kell kísérel
nünk, feledve vitáinkat, revidiálva tévedése
inket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, 
szolidalitásunkat egy végre egyesülő Európá
ban. Hisszük, hogy valami bontakozik a vi
lágban, ... az emberi felemelkedés hatalmas 
mozgalma, melyet kultúrának nevezünk."

Köszönöm, hogy meghallgattak.



November HÍRMONDÓ 3

Régmúlt idők emlékei...
A pécsváradi

református temető felmérése
A régmúlt idők ismert és kevésbé ismert 
embereinek síremlékei az egykoron itt 
lakók emberi léptékben mért örök me- 
mentói. Küzdelmes életek, sorsok, ame
lyek összegzése alapozta meg a város je
lenét. Emlékezni rájuk az utódok köte
lessége, mint ahogy kötelességünk meg
őrizni a múlt haladó hagyományait, 
megtartani az emlékét neves elődeink
nek és mindezt átadni a jövő nemzedéké
nek. A régi sírjelek tömeges pusztulása 
egyben saját múltunk tudatos pusztítását 
jelenti. Ha tehát nem ügyelünk ezeknek 
az emlékkeltő jeleknek fennmaradására, 
múltunk megismerésének lehetőségétől 
fosztjuk meg magunkat.
Ezen gondolatok jegyében kezdték meg 
a pécsváradi református temető sírjainak 
feltérképezését, feldolgozását. Évekkel 
ezelőtt diákok szakdolgozatuk témájául 
választották a pécsváradi temetőt. Kár
páti Árpád (Pécsvárad), Bareith Zoltán 
(Mecseknádasd) és a pécsi Szécsei Já
nos, miután elkészítették a temető tér
képét, a jövőbeni bővítést is tartalmazó 
új parcellák kijelölését, felvetődött egy 
részletes regiszter elkészítése is. Október 
elején Szabóné Kiss Mária lelkészasz- 
szony irányításával a sírokat egyenként 
felmérték. Az adatok tartalmazzák a sír
emlék helyét, jellegét, állapotát, anyagát, 
leírását, feliratát. Jelenleg idős emberek 
segítségével az ismeretek bővítése zajlik 
az anyakönyvek alapján.
Majd folyamatosan számítógépre viszik 
az adatokat. A munkában közreműkö
dött Kiss Bocz Jánosné, Kotasz Irénke, 
Böröcz Pétemé, Örzsike és e sorok írója 
Dretzky Katalin (foto).

„Köztünk éltek, itt dolgoztak”

Dr. Győrffy Boldizsár
(Szepesbéla, 1908. szeptember 1.- Pécs, 

1995.november 23.)

Dr. Győrffy Boldizsár mindössze 15 évet 
dolgozott Pécsváradon, 1962-1977 kö
zött, mint a helyi Tüdőgondozó vezetője, 
főorvosa. Mégis mindenkit ismert és min
denki ismerte, tisztelte. Nyugdíjazása 
után még 18éven át köztünk élt, rendsze
res sétái során meg-megállt beszélgetni fi
atalokkal, idősekkel egyaránt.
Ötgyerekes pedagógus családból szárma
zott, apja természettanár, anyja botanikus 
tanár.
Nővére biológia tanár, egyik húga ve
gyész (Szentgyörgyi Albert gyakornoka 
volt), másik ugyancsak biológiatanár, 
öccse genetikus orvos volt.
Nagyszülei orvosok voltak. Nagyapjától 
örökölte sokoldalúságát, a természet és 
történelem iránti érdeklődését, aki hivatá
sa mellett őslénytannal, vegyészettel, tör
ténelmi relikviák gyűjtésével foglalko
zott. Polihisztor volt ő is.
Lakása kertjében a Mecsek növényeiből 
botanikus kertet varázsolt.
Kolozsváron volt elemi iskolás 1914-18 
között. Innét menekültek egy tehervagon
ban Budapestre 1919-ben, Nagy-Románia 
megalakulásakor.
A család 1821-ben Szegedre költözött, 
ekkor helyezték a kolozsvári Egyetemet 
Szegedre. Apja itt alapította meg a híres 
szegedi füvészkertet.
Dr. Győrffy Boldizsár 17 évet töltött Sze
geden, ott lett orvostanhallgató 1927- 
1933 között, majd ott lett orvosgyakomok 
és közben nyelveket tanult, sportolt (ví
vás, úszás, evezés). Mint cserkészvezető 
országjárásra, táborozásra vitte a nála fia
talabbakat.
1938-tól napidíjas segédorvos lett a Tátrai 
Tüdőszanatóriumban, Mátraházán.
A következő állomás: 1940-ben a Szent 
János Kórház tüdőosztályán dolgozott 
Budán, majd állami ösztöndíj elnyerésé
vel Rómában tüdősebészeti tanulmányo
kat folytatott.
Az Olaszországban töltött néhány hónap 
alatt a német, francia, angol mellett meg
tanult beszélni olaszul, de értette még a 
spanyol és román beszédet is, a pécsvára
di cigányokkal is gyakran beszélgetett az 
ő nyelvükön.
1941-ben megpályázta - közben vissza
csatolt - Nagyvárad melletti Élesden a tü
dőszanatóriumi orvosi állást.
A II. Világháború idején katonaorvosként 
szolgált, közben Somogy megyében és

környékén körorvosokat helyettesített 
(Ajka, Keszthely, Csákvár és Somogy- 
megyei kisebb községekben).
Leszerelése után visszakerült Mátraházá
ra. Itt az országban elsőként vezette be a - 
olasz mintára - tbc. elleni szervezett fellé
pést, majd Gyula következett, ahol 1947- 
53 között végzős orvostanhallgatókat ok
tatott óraadóként, egy ideig Mátraházáról 
utazgatva.
Gyulán megszervezte a tüdőgondozói és 
továbbképzési központot, bevezette a be
osztott ápolók, asszisztensek oktatását és 
kidolgozta annak a tematikáját, amely ké
sőbb országos program lett.
Gyulát 1957-ben, vallásossága miatt el 
kellett hagynia, újabb munkahelye a 
domai tüdőszanatórium lett.
Első házassága felbomlott, egy gyermeke 
született (Emese), majd Dobán megismer
kedett második feleségével, aki megözve
gyült.
Felesége Kovács Ilona, akinek első házas
ságából egy gyermeke volt, az 1961. ápri
lis 13-án született Mihály, akit adoptált. 
(Felesége Olaszfán született, 1938. IX. 
24)
1962-évben költöztek Pécsváradra és lett 
a helyi Tüdőgondozó Intézet főorvosa. 
Első lakásuk az Entz u. 6. szám alatt volt, 
itt született 1964. július 3-án közös gyer
mekük, Zsuzsa. Felesége körzeti orvosi 
asszisztensként dolgozott nyugdíjazásáig. 
1966. december 3-án költöztek a Dózsa u. 
3. szám alatti lakásba.
A természetjárás mellett festett, rajzolt. 
Lakásában a Mecsek, Tátra, Bakony, Ba
laton és a Tisza tájai mellett a pécsi Idrisz 
Baba Türbéje és más nevezetességek, va
lamint a Vas megyei boronás házak fest
ményei láthatók.
1977-ben ment nyugdíjba, a Tüdőgondo
zó egyidejű megszűnésével. Ezt követően 
az Öregek Napközi Otthonában látta el a 
tiszteletdíjas orvosi munkakört és nyújtott 
"lelki segélyt" az időseknek. Gyakran tar
tott szakmai előadásokat a Nyugdíjasok 
Klubjában.
1993. augusztus 19-én a helyi önkor
mányzat a "Köz Szolgálatáért Díj"-ban 
részesítette. Ez volt az első kitüntetése. 
1995-ben a megyei közgyűléstől megkap
ta az "Egészségügyi és Szociális" díjat. 
Fáradhatatlannak tűnt, járta a hegyeket, 
majd váratlanul kórházba került és ott 
1995. november 23-én meghalt.
A pécsváradi temetőben nyugszik, sírját 
erdélyi kopjafa díszíti.

Dr. Kófiás Mihály krónikája nyomán
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Szép időben, gazdag programmal vártuk az érdeklődőket péntektől vasárnapig. A Bajor Nap jó hangulatú kiállítás-megnyitója, 
az informativ kiállítás vagy a német nyelvű színházi előadás sokaknak szerzett kellemes estét. Pál Bözsi gyönyörű népviseletei 
kiállítását Töttös Sándor megszívlelendő gondolatokban gazdag köszöntője nyitotta meg. A Borutcában idén is teltház volt, 
kellemes színfoltot jelentett a férfikórus vidám műsora. Az idei gesztenyetermés is jól sikerült - így minden együtt volt egy szép 
gesztenyeszüreti fesztiválhoz. A vásározók, játszóházasok, körhintások mellett a főszerep idén is a néptáncosoké volt:

A fesztivál fő vendége a Lengyelországból érkezett gyermek- és 
ifjúsági tánccsoport volt

A fiatal sátorhelyi tánccsoport első alkalommal szerepelt 
Pécsváradon, de színvonalas műsorukat látva, biztosa nem 

utoljára!

A véméndi gyermek-táncosok a májusfával

Osztrák testvérvárosunk, Hausmannstatten 
zenekara nagy sikert aratott - ha valakit a 
muzsika nem érintett meg, akkor a pálinkásbu- 
tykos segítségével...

Gesztenyeszüret 
a Zengő alján

2005. október 14-16.

Képes
összefoglaló

Gesztenyeszüret a Zengővárkonyi Népi 
Együttes nélkül

Talán a legemlékezetesebb pillanat volt, 
amikor a Sárközi össztáncban együtt ropta a 

táncot pécsváradi, zengővárkonyi, 
hosszúhetényi, pörbölyi és kalocsai táncos a 

Köpüfa zenekar muzsikájára.

Az egész hétvégét végigtáncolta a zeneiskola 
Zengő Néptánc Együttese- csodálatosan!

Fotó: Bischojf Balázs, Bognár Gyöngyvér
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KULTURÁLIS AJÁNLÓ
PROGRAMVÁLTOZÁS! November 19-én 
ELMARAD a Pécsváradi Ifjúsági Fúvósze
nekar koncertje a vendégzenekarok elfoglalt
sága miatt. A Jubileumi Koncertre várhatóan 
márciusban kerül sor. December 10-én vi
szont szeretettel várunk minden érdeklődőt a 
zenekar Karácsonyi koncertjére, december 
9-én, pénteken 17 órakor az Áldott Advent 
rendezvénysorozat keretében.

• Három nemzedék - Horváth János, lánya és 
unokája kiállítása, december 2-ig látogatható!)
• November 23-án, szerdán 18 órától a Felvi
dékiek Klubjába rendhagyó történelemórára 
hívja az érdeklődőket: „Észak fele dél felé”- 
Felvidék visszafoglalása korabeli híradófel
vételek vetítésével illusztrálva.
• November 24-én, csütörtökön 18 órakor 
Természetbarát Klub indul, melyet a jövőben 
havi rendszerességgel szervezzünk meg a 
Országos Erdészeti Egyesület Baranya Me
gyei Csoportja és a Természetbarát Szövet
ség közreműködésével. A novemberi prog
ram: Nagy hegyek között 1. - Nepáli élmé
nyek. Diavetítéssel szinesített élménybeszá
moló előadói: Varga Jenő, Ambrus Sándor és 
Merk István. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

A VÁROSI TELEVÍZIÓ következő adása 
november 24-én csütörtökön 18.30 órától 
látható, sport összefoglalóval (ismétlés 25- 
én).

ÁLDOTT ADVENT

Idén is megrendezzük a tavaly nagy sikerrel 
zajló karácsonyváró hétvégéket, hogy han
gulatosan, örömmel, magunk készítette aján
dékokkal tudjunk készülni az eszetndő leg
szebb ünnepére. A teljes program még szer
vezés alatt áll, a decemberi programsoroló
ból, illetve a plakátokról mindenki értesülhet 
a részletekről. Várjuk ünnepi étel- és süte
ményreceptjeiket, melyek csereberéjére, sok

szorosítására is lehetőség nyílik. Ha szívesen 
csatlakoznának műsorral, árusítandó aján
déktárgyakkal, egyebekkel a programhoz, 
nagy szeretettel várjuk Önöket!

Előzetes a programokból:

1. gyertyagyújtás -November 25-26.
25- én, pénteken 10 órától a Holló Együttes 
előadja Nagy Bandó András: Apró szentek c. 
zenés gyermekdarabját. Belépő: 300,- forint
26- án, szombaton 9-13 óra: a Freundeskreis 
von Pécsvárad- Német Klub tagjai újból fel
építik a betlehemet, és muzsikával, énekszó
val, teával és forralt borral, sült tökkel és tö
kös-mákos rétessel várják a vendégeket. Ká
rász Rózsa tanárnő az általános iskola hon- 
és népismeretet tanuló diákjaival Katalin- és 
András-napi népszokásokkal ismertet meg 
bennünket, és Férj- és feleségjósdába várja a 
kíváncsiakat. Kézműves-vásár és játszóház, 
karácsonyi puncs és ünnepi receptek. Saját 
készítésű ajándéktárgyaikat is árusíthatják.
2. gyertyagyújtás - december 2-3.
2- án, pénteken 17 órától Adventi Filterklub 
teaházzal és az Intermagyar zenekar fellépé
sével
3- án, szombaton 9-13 óra: Kézműves-vásár 
és játszóház. Népszokások. Vándorfotográ
fus várja a gyerekeket és családokat a betle
hemben, 10.30-kor megnyitjuk a karácsonyi 
dekorációkból készült kiállítást.
3. gyertyagyújtás -december 8-10.
8- án, csütörtökön 18 órakor Nyisztor Ilona 
csángó énekes ad jótékonysági hangversenyt 
a művelődési központban. A kékesdi temp
lom javára szervezett előadáson közremű
ködnek az Alapfokú Művészeti Iskola rézfú
vós növendékei Wagner József tanáruk veze
tésével. A belépés díjtalan, adományokat az 
épülő templom javára elfogadnak. (Nyisztor 
Ilona az augusztusi Szent István Napok "Mű
vészek a templomokért" rendezvénysoroza
tában szerepelt hatalmas sikerrel.)
9- én, pénteken 17 órakor az Ifjúsági Fúvós- 
zenekar Karácsonyi Koncertjére hívjuk a ze
nebarátokat.
10- én, szombaton 9-13-ig, Kézműves-vásár 
és játszóház. "Luca-napi Banyatanoda" és 
más népszokások. Vándorfotográfus, közben 
a PIFÖ által szervezett nyári 1. Médiatábor 
anyagából rendezett kiállítás megnyitója
4. gyertyagyújtás -december 17.
17-én, szombaton 9-13-ig, Kézműves-vásár 
és játszóház. Népszokások. Az általános is
kola betlehemes játéka.Mézeskalács-sütés. 
Ünnepeljünk együtt!

Kistérségi
örökségvédelem
a Zengő- alján

A Pécsváradi Várbaráti Kör 2005. no
vember 22-én, kedden a Művelődési 
Központban örökségvédelmi előadásso
rozatot indít, melyre meghívja mindazo
kat a helyben és környékünkön élőket, 
dolgozókat, akik úgy érzik, hogy a szel
lemi örökség ápolásáért, az épített és a 
természeti környezetünk védelme iránt 
felelősséggel tartoznak, azért tenni köte
lesek vagy tenni kívánnak.
Találkozásaink célja, hogy a különböző 
szintű döntéshozók, a települések vállal
kozói, véleményformálói, a polgárok és 
azok civil szervezetei megismerkedje
nek az örökségvédelem fogalmával, an
nak problematikájával, a kulturált, ma 
kívánatos megoldásaival. Pécsváradon 
és a Zengő-alji kistérség területén az 
alábbi témakörök gondozása szükséges:
- A természeti környezet, erdők, parkok, 
ősi művelődési módok felmérése, védel
me
- Az épített környezet értékeinek felmé
rése és bemutatása, közzététele (Pécsvá
radon 1981 óta folyamatos), az értéklel
tár elkészítés a Zengőalja Kistérségi Tár
sulás településein
- Pécsvárad főutcájának nagykapui, a 18. 
századi német polgárházak, a barokk 
uradalmi épületek állományának, a he
gyi óváros ősi településstruktúrájának és 
a református magyarok házainak védel
me
- A zsalugáteres, tornácos német házak 
és kovácsoltvas kerítéseik védelme 
Óbányán, Ófalun, Mecseknádasdon, 
Fekeden és másutt.
- Temetőink védelme
A Pécsváradi Várbaráti Kör e témakö
rökben kíván neves előadók, szakembe
rek közreműködésével találkozókat 
szervezni a 2005-2006-os téli hónapok
ban.
"Kőbe vésett történelem" - mai város az 
ősi kövek között"
November 22-én, kedden 18 órakor első 
vendégünk Miklósi - Sikes Csaba, a Sü
megi Városi Múzeum igazgatója lesz.

Lapzárta után érkezett
A Pécsváradi Többcélú Kistérségi társulás 
munkatársaitól kaptuk a hírt, hogy a Mező- 
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöké
nek november 3-án kelt levele szerint a kis
térség "AVOP LEADER+" című pályázatá

nál elfogadta az elutasító döntéssel szemben 
benyújtott kifogást, mert:
" A hiányosság mértéke nem olyan mértékű, 
mely indokolná a pályázat elutasítását, emel
lett a pályázó az egy darab hiányzó aláírást 
("Családért Roma Egyesület" képviselője - a 
szerk.) a kifogáshoz mellékelve pótolta.

A fentiekre tekintettel döntöttem a Mec- 
seknádasdi Német Kisebbségi Települési Ön- 
kormányzat kifogásának helyt adása mellett, 
egyben utasitom a Somogy megyei Kiren
deltséget a pályázat további feldolgozására." 
A részletes pályázatot december elejéig kell 
elkészíteni.
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Szinte minden alsós kisdiák gyűjtötte a vad- 
gesztenyét. A 4.500 kg-ért kapott pénz az 
osztálypénzt gyarapítja.

A sakk-versenyen 39 tanuló mérte össze egy
mással tudását, ők a következők:
Stang Károly, Gradwohl Erik, Brand Bálint 
1 .b, Jéhn Máté, Poller András, Hohmann Er
vin 2.b, Hoch Norbert, Pető Patrick 2.a, Bog
nár István, Bognár Richárd 3.a, Rückert 
András, Tamicza Bence 3.b, Bera Krisztián, 
Regősi Ádám, Kajos Marcell, Fazekas Máté, 
Fábián Sebestyén, Szendrői Boglárka, Moli- 
tor Gergő 4.a, Wittembart Valentin, Weisz 
Gábor, Jéhn Márk, Tamicza Dávid, Lembach 
Zoltán 4.b, Török Alexandra, Orsós Róbert, 
Kiss Dávid, Jakab Gergő, Virág Lajos, ők az 
alsó tagozatról, a felsőből pedig Gyenis Éva
7.a, Gál Ágnes 7.b, Kovács Klaudia 5.a, 
Mózsi Diana 5.a, Imhoff Gábor 6.a, Szilágyi 
Áron 8.a, Hoch Tamás, 5.a, Moschnitzka 
Ádám 6.b, Abelovszky Barna 6.b, Benkő 
László 6.b osztályosok.

Helyezettek:
1. Wittembart Valentin 4,b, II. Regősi
Ádám 4.a, III. Fábián Sebestyén 4.a, IV. Jéhn 
Márk 4.b, V. Fazekas Máté 4.a, VI. Stang 
Károly 1 .b, ők az alsó tagozatosok, a felső
sök közül, lányok: I. Gyenis Éva 7.a, II. Gál 
Ágnes 7.b, III. Kovács Klaudia 5.a, IV. 
Mózsi Diána, a fiúk: I. Inhoff Gábor 6.a, II. 
Szilágyi Áron 8.a, III. Hoch Tamás 5.a, IV. 
Moschnitzka Ádám 6.b, V. Abelovszki Barna 
6,b, VI. Benkő László 6.b osztályosok lettek. 
Gratulálunk a versenyzőknek a szép eredmé
nyekhez!

"Szeretném, ha vadalmafa lennék..." cím
mel megyei gyermekrajz pályázatot hirdetett 
az elmúlt tanév májusában a Csorba Győző 
Megyei Könyvtár József Attila születésének 
100. évfordulója alkalmából. A legszebb 50 
alkotásból díszes albumot állítottak össze a 
szervezők. A képanyagba két pécsváradi ta
nuló: Sulyok Villő (4.c), és Kajos Noémi 
(4.b) munkája is bekerült. Gratulálunk! (Fel
készítőjük: Vértes Lászlóné)

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT Lámpáské
szítési versenyt hirdetett meg az alsó és felső 
osztályos tanulók között összesen 53 igen öt
letes, szellemes, de sajnos meglehetősen rö
vid életű kis remekmű született, melyek 3-4 
napig lehettek a folyosók díszei.
• Október 6-án a 4.c. osztály tanulói Sza- 
kálosné Panta Dóra osztályfőnök betanításá
ban nagyon színvonalas, bensőséges hangu
latú ünnepi műsorral emlékeztek meg az ara
di vértanúk tragikus sorsáról. A felső tagoza

A Kodolányi János Általános Iskola hírei
ton Friesz Péter tanár úr segítségével emlé
keztünk e szomorú eseményre.
• Október 23-án a Kodolányi János Általános 
Iskola felső tagozatos diákjai adtak műsort, 
ünnepi beszédet mondott Tóth Györgyi, is
kolánk igazgatónője.
A műsor szereplői a következő tanulók vol
tak:
5.b: Fischer Kristóf, Simor Kamilla, 6.a: 
Mester Gréta, Sás Bernadett, Perger Áron,
8.a: Szabó Dániel, Kemer Gergő, Szilágyi 
Áron, 8.b: Illés Dániel, Reil Evelin.
Az énekkar tagjai:
Mohácsi Barbara, Schnell Bettina, Müller 
Noémi, Szendrői Balázs, Bayer Viktória, 
Czimber Zsófia, Napirana Linda, Ratting Ri
ta, Völgyi Nóra, Jagados Dominika. 
Felkészítő tanárok: Lantos Istvánná, Boris 
Sándorné
• Október 25-26-án délután papírgyűjtést 
szerveztünk az általános iskola minden osz
tálya számára. Alsó tagozaton 12.228 kg pa
pírt gyűjtöttek, a felső tagozaton pedig 13 
326 kg papír gyűlt össze. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a lakosság segítségét, hogy 
hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez.

A 4.a osztály képviselői a helyi speciális ál
talános iskola "Labdaolimpia"című délutáni 
sportvetélkedőjén vettek részt.
Ugyanez az osztály meghívást kapott az is
kola rajzkiállítására is, melyre őszi témájú 
munkákkal készültek.
át tekinthettek meg a szülők a nyílt nap al

kalmával.
Mindkét első osztályban vendégül láttuk 
egy-egy matematika órán az óvónéniket.
A volt 4. osztályosok osztályfőnökei több íz
ben hospitáltak az 5. osztályokban.

Négy tanítónő és három szakos tanár tapasz
talatszerzésen járt Egyházaskozárban az Er
dei iskolában.
Két utolsó éves főiskolai hallgató kezdte 
meg tanítási gyakorlatát tagozatunkon men
toraik irányításával.

Néhány alsós kolléga szabadidejében, ké
résre - díszletet festett az itt vendégeskedő 
német amatőr színház színi előadásához. A 
"honoráriumon" az alsó tagozatos rajz szak
körnek vásároltunk rajzeszközöket.

A Nagy könyv - akció keretében meghirde
tett pályázat díjkiosztó ünnepsége a Városi 
Könyvtárban

DIÁKOLIMPIA

Atlétika: körzeti verseny - Pécs
II. helyezés - csapat: Abelovszky
András és Barna, Kőszegi Krisztosz 
Perényi Márió, Marcsik Ákos, Kugyelka 
Bence.
Mezei futás: körzeti verseny - Pécs 
I. helyezés - csapat: Abelovszky
András és Barna, Perényi Márió,
Pusch Dániel, Németh Rajmund. 
Labdarúgás: kiskörzeti verseny - Pécsvárad 
5. - 6. osztályosok
I. Pécsvárad - csapat: Abelovszky 
András és Barna, Perényi Márió,
Kőszegi Krisztosz, Moschnitzka Ádám, 
Kugyelka Bence, Marcsik Ákos, Amrein 
Martin,
Völgyi Péter.
II. Mecseknádasd
III. Hidas.
Bozsik program:
Az őszi 2 forduló legjobb pécsváradi játékosai: 
U7: Petrovics Tamás, Szendrői Bence,
Poller Péter, Penczel Richárd
U9: Rückert András, Kisföldi Dávid, Matkó 
Gábor, Bayer Krisztián,
Hoch Norbert, Poller András, Kleisz Bálint. 
U11: Prigli Gergő, Pámer Tamás, Moschnitz
ka Dávid, Fazekas Máté,
Lembach Zoltán, Jéhn Márk, Wittembart Va
lentin, Weisz Gábor.

X. SZÁZSZORSZÉP 
KULTURÁLIS FESZTIVÁL 

ZÁNKA,
2005. SZEPTEMBER 20-22.

Az Értük-Velük Egyesület 1994 óta dolgozik 
a fogyatékos gyermekekért. Többek között 
sok olyan rendezvényt szervez, ahol a fogya
tékos gyermekek szórakozva tanulhatnak, 
bemutathatják tevékenységüket társaiknak 
és a külvilágnak, emberi kapcsolatokat ala
kíthatnak ki és barátságokat köthetnek. Je
lentősebb rendezvényeik közül kiemelkedik 
a 2005-ben 10. alkalommal megrendezésre 
került Százszorszép Fesztivál. Iskolánk tanu
lói színvonalas műsorral mind a 10 alkalom
mal részt vettek ezen a fesztiválon. Az or
szág minden tájáról, sok tagintézmény vesz 
részt e nemes találkozón. Ide mindenki adni 
megy... a sok-sok lelkes kolléga, akik fárad
hatatlan nevelő-oktató munkájukon felül 
vállalják a gyermekek érdekében - az együtt- 
játszást, a játék, az adni tudás öröméért, a 
rejtett képességek kiaknázásáért, a sokszínű 
és arcú tehetségek megcsillogtatásáért, a bol
dog percekért - hogy felkészítsék tanítványa
ikat.
Ezen az integrált fesztiválon nincsenek vesz
tesek, csak nyertesek, itt mindenki első az 
egyenlők között.
Baranya Megyei Önkormányzat Általános 
Iskolája

Mesterné Magyar Andrea pedagógus
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PlFÖ HÍREK Ifjúsági Fórum

...ÉS A FILTER KLUB !!!

A FILTER KLUB nem más, mint egy prog
ramsorozat, amely magába foglalja az eddigi, 
jól ismert teaházas-rockclubos hangulatot, és 
lehetőséget ad a kikapcsolódós-beszélgetős- 
táncikálós időtöltésre és egyéb hétvégi vígas
ságokra. Ami más: végre rendszeresen (és 
sokkal gyakrabban!), végre egységes névvel 
és dizájnnal, valamint az eddigieknél válto
zatosabb programokkal és a zenekarok részé
re több fellépési lehetőséggel!

Az ötlet apropóját a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumának új programja, a 
PANKKK (Program A Nemzeti Kulturális 
Könnyűzenei Kultúráért) adta. Ez egy olyan 
kezdeményezés, amely a vidéki élőzenei ifjú
sági klubok működtetéséhez, "fel- 
tuningolásához" kíván segítséget nyújtani... 
(Végre) van, ki felfigyel az amatőr zenészek 
eddig nem túl fényes esélyeinek mutatóira, és 
tesznek is azért, hogy azok (végre) elkezd
hessenek felfelé ívelni. De itt nem csak az 
együttesek "felkarolásáról" van szó, hanem 
arról is, hogy (végre) "egészségesebb" körül
mények között élvezhessük az élő könnyűze
ne (legyen az pop-rock, púnk, jazz, világzene

FELHÍVÁS
Az elmúlt időszak megszaporodott be
törései miatt szükséges volna a 
Pécsváradi Polgárőrség újjáélesztése. A 
koordinátor szerepét a Pécsváradi 
Rendőrőrs munkatársai vállalták, náluk 
jelentkezhetnek azok, akik polgárőrként 
dolgoznának heti beosztásban nappali 
és/vagy éjszakai ügyeletben, s ezzel vé
denék valamennyiünk tulajdonát, érté
keit. Jelentkezni személyes vagy telefo
non lehet a Pécsváradi Rendőrőrsön, 
Liszt F. u. 20. Telefon: 465-004. 
Köszönjük segítségüket előre is!

A POSTÁS NEM VISZ HAMIS 
PÉNZT!

Kérjük, hogy saját érdekében olvassa el 
felhívásunkat!
A közelmúltban több olyan eset is elő

vagy egyéb tetszőlegesen választott műfaj) 
örömeit... Ennyit a programról.
A PIFÖ sikeresen pályázta meg a PANKKK- 
ot, és ez hoz egy kis - inkább kedvezőbb, 
mint kedvezőtlen - változást az eddigiekhez 
képest: szeptembertől kezdve minden hónap
ban lesz élő koncert az ifjúsági önkormány
zat szervezésében, és ezek a legkülönbözőbb 
könnyűzenei műfajok közül kerülnek majd ki 
(csak ízelítő a tervezett fellépők sorából: 
Zagastic, InterMagyar, Gramofon Jazz Bánd, 
Suttogó Company és elsőként lépett fel a fő
ként pécsváradi fiatalokból álló NAIV zene
kar!).

És a FILTER... Őrzi a teaház és a rock-club 
hagyományát, de ami lényegesebb: 
összeakapcsolja azokat az alkalmakat, ami
kor a fiatalok és idősebbek találkozási pont
jává válik a művház, valamint helyt ad annak 
a "láthatatalan szűrőnek", ami elősegítheti a 
könnyűzenei élet fellendülését. Egy hely, 
ahol "kicsiben" átélhetjük az élőzene vará
zsát, és mégsincs messze... nos, ez volna a 
FILTER KLUB.

Az aktuális programok a plakátokon, a váro
si TV hirdetőjében, a programsorolóban és a 
PIFÖ-KOKTÉLban!

Bayer Alexanra 
PIFÖ képviselő

PIFÖ-PROGRAMAJÁNLÓ

• 25-én, pénteken 20 órától Katalin-napi bál 
meglepetésekkel. Belépőjegy: 800,- forint
• 28-án, hétfőn 19 h PIFÖ Filmklub Új téma: 
Oscar-díjas filmek

fordult, amikor a bűnelkövetők magu
kat rendőrnek álcázva csaltak ki pénzt 
gyanútlan, jóhiszemű, idős emberektől. 
Arra hivatkoztak, hogy a postás a nyug
díjkézbesítéskor hamis bankjegyeket 
adott át. A magukat rendőrnek kiadó 
bűnözők hamist pénzt keresve csönget
tek be idős emberekhez, visszaéltek jó
hiszeműségükkel.
A Magyar Posta kézbesítői minden 
esetben ellenőrzött bankjegyeket adnak 
át a lakosoknak. Soha nem fordulhat 
elő, hogy a kézbesítők hamis pénzzel fi
zetik ki a nyugdíjakat!
A hasonló bűncselekmények megelőzé
se érdekében felhívjuk a figyelmet, a 
szolgálatot teljesítő valódi rendőrök 
egyenruhájának és egyedi azonosítói
nak ismertetőjegyeire:
- A rendőrt intézkedése során az egyen

A Baranya megyei ifjúságkutatásról szá
molt be nekünk november 8-án délután 
Kárpáti Árpád, Baranya megye ifjúsági 
referense. A kutatást a Megyei Önkor
mányzat megrendelésére a Szocio-Gráf 
Kutatóintézet végezte a baranyai fiata
lok körében. A felmérés eredményeit a 
vidéki kistérségekben fórumsorozat ke
retében mutatták be a Baranya Ifjúságá
ért Kht. vezetője és munkatársai, lehető
séget adva a helyi fiataloknak, intéz
ményvezetőknek, képviselőknek az ötle
tekre, véleményezésre. A fórumok során 
kialakult beszélgetések, vélemények 
nagyban hozzájárulnak a megyei kutatá
son alapuló megyei ifjúságpolitikai kon
cepció elkészítéséhez. Kérdésünkre, 
hogy milyen létszámban jelentek meg 
kistérségenként az ifjúság ügye iránt ér
deklődők, azt a választ kaptuk, hogy ve
gyesek a tapasztalatok, mert volt olyan 
kistérség, ahol páran jelentek meg és 
volt olyan is, ahol az intézményvezetők 
és képviselők fontosnak tartották az 
ügyet.

Böröcz Lívia Ifjúsági referens

Fotó: Böröcz Lívia

ruhája (váll-lap, dombomyomású öv
csat, névtábla) és a számozott azonosító 
jelvénye, vagy szolgálati igazolványa 
igazolja. A civil ruhában intézkedő 
rendőr az intézkedés előtt köteles magát 
igazolni.
- A szabályos egyenruhán jobb oldalon 
találhatjuk a névtáblát, míg baloldalon 
az öt számjegyet tartalmazó jelvényt. A 
hamis jelvényen nincs számozás, he
lyette általában a POLICE felirat látha
tó, illetve az igazolványtok sem tartal
mazza a megfelelő igazolványkártyát.
- Az álrendőrök mindig tolakodóan, fe
nyegetően lépnek fel, írásos engedély 
nélkül akarnak házkutatást végezni.
Ha ilyen helyzetbe kerül, vagy kételyei 
vannak az intézkedők rendőri mivoltát 
illetően, kérjük hívja a 107 vagy 112 se
gélyhívó telefonszámok valamelyikét. 
Országos Rendőr-főkapitányság
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SPORTHÍREK
Labdarúgás

A nagyszerű rajtot követően csökkent egy 
kicsit a megyei I-es labdarúgócsapat 
lendülete, de így is nagyon jónak mondható 
negyedik helyen állnak a tabellán. A Bogád 
elleni hazai vereséget sajnos még két további 
követte, idegenben a PEAC-tól 3-0-ra, oda
haza pedig az eddig száz százalékos mutató
val rendelkező Nagyárpádtól kaptak ki. 
Utóbbi találkozón, volt esély a pontszerzésre, 
de sajnos kimaradtak a helyzetek. Ócsárdon 
szerencsére már agára talált a csapat és 3-2- 
es győzelmével feljebb kapaszkodott a tabel
lán. A gesztenyeszüret alkalmából sokan 
látogattak le a sportpályára és voltak kívánc
siak a Pogány vendégjátékára. A mérkőzés 
előtt mindenki biztos pécsváradi sikert 
remélt, de a végén örülhettünk, hogy a 
találkozó hajrájában Tóth Adrián góljával 
pontot sikerült menteni. A tizedik forduló 
legnagyobb meglepetését a Pécsvárad szol
gáltatta azzal, hogy Sellyén tudott diadal
maskodni 2-1 arányban. Sajnos azonban a 
következő fordulóban ismét vereségbe szal
adtak bele a fiúk. Idehaza sima 3-0-ás verést 
mért ránk a Szászvár. A Pellérd ellen szintén

A Művelődési Központ 
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig 9-21 h között 
Lakossági szolgáltatás:
(hirdetésfelvétel, fénymásolás és faxküldés, 
időpont egyeztetések)
Hétfőtől péntekig 10-16 h között

Tourinform Iroda:
Hétfőtől péntekig 10-16 h között

Teleház (Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete) és 
ifjúsági információs pont (Pécsváradi Ifjúsá
gi Önkormányzat) nyitva tartása:

Hétfő: 10-12 és 13-17 h
Kedd: 13-17 h
Szerda: 10-12 és 13-17 h
Csütörtök: 13-17 h
Péntek: 10-12 és 13-17 h

Kéijük a zavartalan munkavégzés érdekében 
tartsák be az időpontokat! Együttműködésü
ket, megértésüket köszsönjük!

Városi Könyvtár nyitva tartása:

Hétfő, szerda, péntek: 12-18 h
Kedd: szünnap
Csütörtök: 8.30-11.30 h

Iskolakönyvtár:
Kedd és csütörtök: 12-14 óra

Elérhetőségeink:
Telefon/Fax: 72/465-123 
E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu

hazai pályán kötelező volt a győzelem, ami 
ha nem is könnyedén de sikerült, a csapat 2- 
0-s győzelmével jelenleg a negyedik helyen 
áll a tabellán.
Megye Il-es csapatunk sajnos nem szerepel 
ilyen jól. Idegenben és hazai pályán sem 
megy jól, ráadásul a közvetlen vetélytársak 
ellen. Legutóbb például a Vokány együttese 
nyert itt 1-0-ra és idegenben is kikaptak a 
Kozármisleny II. ellen. Jelenleg a 10. helyen 
állnak négy pontra az utolsótól és csak egyre 
az utolsó előttitől. Érdekes viszont, hogy a 
megyei II. osztályt az a Hímesháza vezeti, 
ahol több egykori pécsváradi játékos játszik.

Kézilabda

A szakosztályok közül az egyik legjobb tel
jesítményt az NB II-ben szereplő női kézilab
dacsapatunk nyújtja. Az együttes idegenben 
is bármikor pontot vagy esetleg pontokat tud 
szerezni, hazai pályán pedig nagyszerű 
közönségének segítségével nem is tud 
veszíteni. A Zalaegerszeg együttesét például 
12 góllal verték meg idehaza, de a legnagy
obb eredmény a listavezető Hévíz legyőzése 
volt. Az izgalmas mérkőzésen egyik csapat

Toborzó
Elmúltál 14 éves, de nem vagy 24 éves
nél idősebb? Szeretsz énekelni és jó is a 
hangod? Nem félsz a színpadtól? 
Szívesen szerepelnél különböző zenés 
színpadi produkcióban? Kipróbálnád 
magad musicalben, rockoperában, 
operettben?

sem engedte el több góllal a másikat, a végén 
szerencsére a hazaiak örülhettek, akik 30-28 
arányban bizonyultak jobbnak. Ezzel az ered
ménnyel a Pécsvárad a negyedik helyen áll.

Sakk

Októberben került sor az általános iskolások 
sakkversenyére. Eredmények. Alsó tagozat: 
1. Wittenbart Valentin, 2. Regősi Ádám., 3. 
Fábián Sebestyén. Felső tagozat. Lányok: 1. 
Gyenis Éva, 2. Gál Ágnes, 3. Kovács Klau
dia. Fiúk: 1. Imhof Gábor, 2. Szilágyi Áron, 
3. Hock Tamás.

Küzdősport

Budapesten rendezték a shaolin kung-fu 
magyar bajnokság döntőjét, ahol több 
pécsváradi is dobogóra állhatott. Ered
mények. Ifjúsági. 50 kg: 1. Hauck Máté, 2. 
Gubik Gábor, 3. Baumholczer János. 60 kg: 
3. Farkas Dániel. Felnőtt. 65 kg: 1. Birics 
Tamás. 70 kg: 1. Herczer Klaudiusz, 3. 
Horváth Donát. 80 kg: 1. Nemes Zsolt. 85 kg: 
1. Bertalan Zsolt.

Friesz Péter

Gyere! A művelődési központ Kreszits 
Margit vezetésével Zenés dalszínpad-ot 
szervez. Az első találkozás időpontja: 
november 18., péntek 18 óra, a 
művelődési központ emeleti klubterme. 
Jelentkezés és bővebb információ: 
70/339-2134
72/465-123
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pécsváradi
Hírmondó
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