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Tisztelt Olvasóink!
Ünnepi lapszámunkat tartják kezükben. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére nemcsak lelkünket „öl
töztettük ünneplőbe”, hanem a Pécsváradi Hírmondót is.
Újságunkban beszámolunk mindazokról az eseményekről, rendezvényekről, melyek az 50.évforduló megünneplésére telepü
lésünkön történtek. Részleteket közlünk azokból a munkákból, melyek Pécsvárad Város Önkormányzata pályázati kiírásá
ra érkeztek. Teljes terjedelmében közöljük Zsáli János polgármester október 23-án elhangzott ünnepi beszédét.

Köszönjük a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága támogatását, mely lehetővé tette, hogy 
a Pécsváradi Hírmondó ünnepi szánta színes formátumban eljusson Önökhöz-

Vannak történelmi események, évfordulók, 
melyeket kicsi és nagy, fiatal és öreg, városi 
és vidéki egyformán ünnepel, ugyanúgy em
lékezik. És vannak, amelyek a mai napig 
megosztják társadalmunkat, melyek - még — 
nemcsak történelmi adatok, tények, hanem 
sokaknak átélt, szubjektív élmény. Ezek közé 
tartozik az 1956-os forradalom.
Él még az a generáció, amely személyesen, 
és felnőttként élte át, ők - a szemtanúk - saj
nos egyre kevesebben vannak. Él egy gene

A lelkek kitárultak, és egymásra találtak ba
rátságban, bizalomban, szeretetben. Megha
sadt az Égbolt, mert egy nép azt mondta: 
elég volt!
Dr. Orbán Viktornak Magyarország volt Mi
niszterelnökének egy beszédéből idéztem.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim!

1956. végén az egész világ Magyarország 
nevétől volt hangos. Október 23-a felrázta az 
egész világot, amely a szimpátián túl alapve
tő értékekkel szembesült. Márai Sándor ezen 
a bizonyos év végén Mennyből az angyal cí
mű versében így ír: „És kérdik, egyre többen 
kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik - 
Ők, akik örökségbe kapták Ilyen nagy do
log a Szabadság? "

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim!

Október 23-a üzenete nagyon egyszerű szá
munkra: győzelem! A szabadság győzelme! 
A szabadság győzelme a vereségben! A sza
badság vér nélküli győzelme a nyers, durva 
erőszak, a szuronyokra és páncélosokra épí
tett zsarnokság felett!
Amikor október 23-án az egyetemisták Pes
ten az utcára vonultak nagyon gyorsan kide
rült, hogy a rendszer, amelyet a hazugság és 
az erőszak drótozott össze, a szabadság és a

ráció, amely az iskolában ellenforradalom
ként tanult róla (majd később sehogy). Nap
jainkban - részben az ötven éves évforduló
nak köszönhetően - egyre nyíltabban, őszin
tébben beszélnek az akkori eseményekről. 
Történészek, levéltárosok munkájának ered
ményeként az ötven éve történt események 
teljesen megismerhetővé válnak, az egykori 
hősök elnyerhetik méltán megérdemelt meg
becsülést.

bátorság előtt kártyavárként omlik össze. 
Egy szempillantás alatt kiderült, mit is akar 
valójában a magyar nemzet. Lapok alakul
tak, civil szervezetek nőttek ki a főidből, és a 
pártok is újrakezdhették demokratikus mű
ködésüket ott, ahol a kommunista diktatúra 
abbahagyatta velük.
November 4-én hajnalban azonban, amikor 
megdördültek a fővárost ostromló páncélo
sok ágyúi, és a felkelők viszonozták a tüzet,

Pécsvárad Város Önkormányzata ez év tava
szán létrehozta a Pécsváradi 56-os Emlékbi
zottságot, melyben hónapokon keresztül pél
da értékű összefogással dolgoztak a tagok. A 
bizottság feladata az 50.éves évforduló mél
tó megünneplésének előkészítése és lebo
nyolítása volt.
Az önkormányzat az előkészítő munka során 
a település oktatási intézményeiben képző-

folytatás a 3. oldalon

úgy tűnt, hogy minden elveszett. A zsarnok
ságot jelképező és napokkal korábban alá
hullott vörös csillagok rövidesen visszaröp
pentek a helyükre. A falvakban újraindult az 
erőszakos tsz-szervezés, a rádióban és az új
ságokban a hazugságáradat. A felkelő hősö
ket köztörvényes bűnözőkként emlegették, 
és kíméletlenül leszámoltak velük. Erre a 
sorsra jutott a kommunista Nagy Imre, Ma
gyarország mártír miniszterelnöke éppúgy, 
mint az a sok ártatlan fiatal és gyermek, apa 
és anya. Utánuk árvák és özvegyek tömege 
maradt az országban.
A hatalom mindent megtett azért, hogy októ
ber 23-át és a szabadságot az emberek elfe
ledjék. Az elvett szabadságért cserébe jóléti 
intézkedések sorozata indult, s míg a szocia
lista tábor többi államában olykor fűtésre és 
világításra sem tellett, nálunk volt a viharka
bát után orkán kabát, volt farmer, volt hétvé
gi telek és volt maszekolás is. A hatalom - 
Faludy György szavaival - “kolbászra cse
rélte fel a kötelet". Ám az igazság igazság 
marad, ha a föld mélyére temetik is. Az igaz
ság igazság marad, ha elhallgatják is. És az 
igazság igazság marad akkor is, ha valaki 
nem akar tudomást venni róla. Ezért győzött 
végül 1956!

Mert, tisztelt Hölgyeim és Uraim, 1956 és a 
magyar forradalom végül mégis győzött!

folytatás a 2. oldalon

1956-os megemlékezések településünkön
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folytatás az 1. oldalról

Győzött, hiszen belőle fakadt a rendszervál
toztatás. Győzött, hiszen nincs ma olyan va
lamire való politikai párt, amely ne tekintené 
örökségének legszebb forradalmunkat. Győ
zött, hiszen követeléseinek döntő része való
ra vált. És győzött, hiszen most ünnepeljük 
hőseit, szívünkben hordozzuk eszményeit. 
Győzött, mert velünk él. Győzött, még ha 
sokba, nagyon-nagyon sokba került is ez a 
győzelem!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim!
Amikor összegyülekezünk a világ legnagy
szerűbb forradalmának megünneplésére, 
mindenekelőtt fejet kell hajtanunk annak hő
sei előtt!
Fejet kell hajtanunk azok előtt, akik fegyver
rel a kézben álltak ki a világ legerősebb had
serege ellen mérkőzni!
Fejet kell hajtanunk azok előtt, akik a szerve
zésben, a különböző tanácsokban küzdöttek 
a szabadságért!
Fejet kell hajtanunk azoknak az emléke előtt, 
akik borzalmas halállal lakoltak ezért a bi
tón! Fejet kell hajtanunk azok előtt, akik ke
gyetlen börtönökben sínylődtek évekig!
Fejet kell hajtanunk az asszonyok előtt, akik 
magukra vették a rájuk eső részt, akik épp
úgy megszenvedték ezeket az éveket, mint 
maga a kedves!
Fejet kell hajtanunk azok előtt, akik már nin
csenek közöttünk, akik már megkapták azt a 
bizonyos égi behívót!
Fejet kell hajtanunk mindazok előtt, akik ve
lünk élnek!
És fejet kell hajtanunk azok előtt, akiknek 
1989. októberében több volt a bároságuk, 
mint sokaknak e hazában. Éltek a résnyi le
hetőséggel és Baranyában elsőként itt ezen a 
téren, a város középkori főterén emlékművet 
állítottak a Hősöknek.
Ma 2006. október 23-án itt a lyukas és a 
nemzeti színű zászlóink előtt köszönetét 
mondok mindenkinek, aki résztvevője és tá
mogatója volt annak az akaratnak, hogy 
Pécsvárad az 50. évfordulón eseményeivel, 
programjaival ismét említésre méltót, a mö
göttem álló gyönyörű emlékművel pedig ma
radandót alkotott.
Köszönjük, hogy nagy számban vesznek 
részt a Pécsváradi “56-os Emlékbizottság és 
az Önkormányzat által szervezett ünnepi és 
megemlékező napokon.
Különösen nagy szeretettel köszöntjük mind
azokat, akik ma eljöttek, hogy együtt ünne
pelhessünk!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! 
56-nak mára is sok üzenete van. Hisz 56 ra
gyogó példája az összefogásnak, a nemzeti 
egységnek határon belül és határon túl. 
Magam is hiszem, s több mint hiszem, meg
győződésem, hogy eredményt elérni egyedül 
semmilyen szinten és semelyik korban nem 
lehet. Nagy tisztelettel emlékszem tanáraim
ra, akik mindig közösséget igyekeztek for
málni - 56 szellemiségét óvatosan belénk 
plántálni- még az oly tehetséges vagy kevés
bé tehetségek ifjakból is. Jó szívvel, hálával 
és tisztelettel emlékszem szüléimre, valami
kori vezetőimre munkatársaimra, akik élet

pályám kezdetén útbaigazítást adtak a forra
dalmár -, ellenforradalmár-, a tisztességes-, a 
hitvány-, az erkölcsös-, és az erkölcstelen-, 
az ügyes-, és a tolvaj ember felismerésében. 
Azonban a legtehetségesebb ember -ritka ki
vételtől eltekintve- sem képes önmaga nagy 
tettekre. Pécsvárad városában a rendszervál
tás óta figyelemre méltó változás és fejlődés 
következett be. Sosem hittük, hogy az ered
mények a Képviselőtestület vagy ne adj Isten 
a Polgármester kizárólagos érdemei, szükség 
volt az Önök, a város Lakóinak mindenkori 
alkotó támogatására. Téved, aki azt hiszi, 
hogy boldogul a többiek nélkül, de még na
gyobban téved az, aki azt hiszi, hogy a többi
ek nem tudnak boldogulni nélküle. A min
dennapi munkánkban azonban a legfonto
sabb, a legfontosabb a család támogatása. 
Az ember korától függ, hogy mikor számít
hat leginkább a szülők, a társ, a férj vagy a 
feleség, vagy a gyermekek támogatására. De 
a gyökerek a szülői ház útmutatása mindig 
meghatározó marad. Mert az embernek úgy 
kell élnie, úgy él, ahogy nevelték. Ahogy ne
velték, úgy fog gondolkodni, mert ha ez nem 
igy történik, előbb- utóbb úgy fog gondol
kodni ahogy él. Ebben a világban, ahol a fej
lődést bankszámla összegben, lakás- és üdü
lő m2-ben, autó márkában, luxus nyaralás tá
volság kilométerében mérik, igen nehéz az 
igazi értékeket felfedezni. Magam is úgy 
gondolom, hogy egy település értékét nem az 
aszfalt m2-ek, az infrastruktúra vagy az in
tézmény rendszer mértéke vagy mérete hatá
rozza meg, hanem ezeknek és sok más össze
tevőnek az az integrációja, ami abban jelenik 
meg, hogy az egyén vagy a család jól érzi e 
magát, szívesen, jó érzéssel él-e egy telepü
lésen. Csodálatosan fogalmazza meg ezt 
Pozsgai Zsolt, amikor a Boldog Asztrik című 
müvében Asztrik azt mondja: A templom 
nem elég, a lelkek templomát kell felépíteni. 
Ahhoz, hogy ez sikerüljön szükség van arra 
az összefogásra, ami gyerektől a nagyszülő
ig, a pedagógustól a szülőig, a munkaadótól 
a munkavállalóig, a vezetőtől a beosztottig, a 
fiataltól az idősig, a városvezetőtől a város 
lakosságáig tart. Az összefogás alapja az 
egymás iránti empátia és tolerancia. Ahogy 
az a már említett műben elhangzik szintén 
Asztrik szájából:
Mindenkit embernek tekintek, akinek két lá
ba van, és kezével emeli szájához az ételt és 
látott már írást. 21 év önkormányzati tapasz
talata mondatja velem, hogy egy család, egy 
közösség, a Képviselőtestület, de a város 
működtetéséhez is elengedhetetlen a komp
romisszum készség és a vélemények kölcsö
nös tiszteletben tartása. Közössége válogatja, 
hogy a döntések hierarchikus, diktatórikus 
vagy demokratikus módon jönnek létre. Sok
kal könnyebben tudjuk feldolgozni azonban 
véleményünknek esetleges elfogadását, vagy 
részleges vagy teljes elutasítását, ha figye
lembe vesszük a már említett műben Péter 
szájába adott szavakat: Nincs különbség áru
lás és hűség között. Ellentétek, de nem kü
lönbözőek. Mindig elárulsz valakit ha más 
valakihez hű vagy, mindig hű maradsz vala
kihez ha árulást követsz el.

Pécsvárad minap megválasztott Képviselő
testülete ma még általunk sem teljesen ismert, 
nehéz feladatra vállalkozik. Nem a tervünket

nem tudjuk megfogalmazni, hanem a műkö
dés körülményei -elsősorban az ország gaz
dasági helyzete, a politika kiszámíthatatlansá
ga miatt- ma még nehezen prognosztizálható- 
ak. Bizton Ígéretet tehetünk azonban az intéz
ményrendszer biztonságos és magas színvo
nalú működtetésére, garantáljuk, hogy az idő
sebbekre és iíjúságunkra megkülönböztetett 
figyelmet fordítunk. Megőrizzük kulturális és 
sport programjaink számát és színvonalát. 
Mindent megteszünk központi iskolánk, a vár 
utcai óvodánk felújításáért. Előkészítjük egy 
korszerű idősek otthona megvalósítását. Min
den feladat nehéznek látszik mielőtt megpró
báltuk volna. Számunkra azonban Martin Lu
ther King szavai lehetnek iránymutatóak: Hit
tel tedd meg az első lépést, nem kell hozzá 
látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfo
kot. Megtesszük, hisz hisszük hogy ennél mé
lyebbre már az ország morális és gazdasági 
helyzete nem süllyedhet. De legyünk optimis
ták. Higgyük, hogy üres zsebbel is lehet ma
gasra jutni és nemcsak akkor, ha kéménysep
rőnek tanultunk. Egy óriási különbség van 
azonban az esélyt illetően Magyarország éle
tének megváltoztatására 1956 és 2006. kö
zött. Akkor a Magyarságnak sajnos csak a bá
torsága adatott meg, ma a bátorsága mellett a 
lehetőség is adott. Bízom benne, hogy élni fo
gunk, élni fog a nemzet a lehetőségével.

A közelmúltban zajlottak le az Önkor
mányzati és a Megyei Közgyűlési választá
sok. Igen sok ígéret hangzott el. A kampá
nyokban szoktak merészeket, nagyokat ígér
ni, nagyokat mondani, nagyokat álmodni, ne 
adj Isten nagyokat hazudni.... és azután. Na, 
ez nem az én stílusom. Én úgy gondolom, 
hogy nem nagyokat kell ígérni, hanem ha le
het említésre méltókat cselekedni. Meggyő
ződésem, hogy aki tenni akar valamit, előbb- 
utóbb talál rá társat, eszközt, eszközöket. Aki 
nem akar tenni semmit, biztos, hogy talál rá 
magyarázatot, mentséget. Mi hisszük, hogy a 
rendszerváltás óta eltelt 15 év verejtékes 
munkája is eredménnyel járt. Az általunk el
viselt nehézségek és a sokszor akaratunkon 
kívül is vállalt áldozatok gyermekink vagy 
unokáink életét teszik majd könnyebbé. Ezért 
mondhatjuk, hogy az 56-os hősök áldozatho
zatala hídként köti össze a múlt és a jövő 
nemzedékét. Mindegyikünk számára nyilván
valóvá vált, építhetünk az előző generáció, 
szüléink, nagyszüleink értékeire. Ugyanígy 
-nagy felelősségünk- az általunk megvívott 
harcok és döntések eredményét is tovább fog
ja vinni gyermekeink és unokáink nemzedé
ke. Elgondolkodtak már azon, miért van az, 
hogy az 56-os hősök a “pesti srácokként” 
maradtak meg az örökkévalóságnak, jóllehet 
azon kevesek akik még köztünk vannak rég 
nagymama és nagypapa korúak. A régi görö
gök úgy tartották, akit az Istenek szeretnek, 
fiatalon hal meg. Én inkább úgy mondanám, 
akik az Istenek kegyeikbe fogadnak, azok ha
lálukig fiatalok maradnak. 56 igazi örökösei 
azok, akik lélekben fiatalok maradtak. Fiatal
nak kell maradnunk szívben, lélekben egy
aránt. Ekkor mondhatjuk: Nem félünk a hol
naptól, mert látjuk a tegnapot és szeretjük a 
remélhetőleg sokkal szebb és jobb mát.

Köszönöm a figyelmüket!
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művészeti illetve esszé pályázatot hirdetett 
meg komoly díjakat felajánlva a helyezettek
nek, az 56-os Emlékbizottság pedig összeál
lította egy ünnepi rendezvény sorozat prog
ramtervét.
A bizottság Csizmadia László és dr. Bíró Fe
renc kezdeményezésére döntött egy doku
mentum kiállítás megrendezéséről, melynek 
anyagát a két kezdeményező gyűjtötte és ál
lította össze, a tablókat Csizmadia László 
tervezte és szerkesztette, a jubileumra meg
jelent kiadványokból és számos internetes 
forrásból. A kiállítás elkészítésében nagyon

Dr. Bíró Ferenc mondott köszöntőt 
az október 22-i ünnepségen

sokan nyújtottak segítséget, személyes emlé
keiket, féltve őrzött irataikat átadva vagy 
szabadidejüket, munkájukat áldozva a közös 
ügyért. A dokumentumok mellett bemutatás
ra kerültek a képzőművészeti pályázatra be
érkezett legszebb munkák és az esszé pályá
zatra beérkezett anyagok fénymásolata is. 
Előzetesen az alkotásokat az oktatási intéz
mények pedagógusai, majd a képzőművé
szeti munkákat Csizmadia László grafikus és 
Szabó László szobrász, az esszéket Molnár 
Zsuzsanna nyugalmazott tanár és Gállos Or
solya újságíró értékelte, döntöttek a helyezé
sekről.
Az 56-os rendezvénysorozat, melyről az igé
nyes meghívó minden pécsváradi lakos pos
taládájába eljutott október 20-án e kiállítás 
megnyitójával kezdődött. A számos megje
lent érdeklődő előtt tartott megnyitó beszé
dében Csizmadia László egyrészt bemutatta 
a koncepciót, amelyet követett a kiállítás 
összeállítása során, megköszönte mindazok
nak, akik tevőlegesen vagy anyagilag támo
gatták a létrejöttét. Méltatta a tanulók kiállí

Az 50-éves jubileumon kitüntetett Szendrő 
Jánosné sz. Haller Anna és Molnár Zsuzsanna

tott munkáit, kiemelve, hogy ezeken is meg
jelennek azok a motívumok, amelyek a tab
lókon. A kiállítás megnyitóját követően 
Rozs András történész, főlevéltáros az 1956 
októberében-novemberében lezajlott bara
nyai eseményekről tartott előadást.
21-én Koncsag András, egykori „Mecseki 
Láthatatlan” vezetett túrát Vágotpusztára, a 
mecseki ellenállók valamikori központjába, 
érdekfeszítő elbeszélésében bemutatva az 
egykori helyszíneket.
Október 22-én a művelődési központ szín
háztermében ünnepi emlékmüsor keretében 
adta át a Pécsváradi 56-os Emlékbizottság 
kitüntetését Szendrő Jánosné sz.Haller An
nának, Molnár Zsuzsannának és Koncsag 
Andrásnak, Zsáli János polgármester, dr. Bí
ró Ferenc alpolgármester és Apaceller Jó
zsef, az 56-os bizottság elnöke Szabó Lász
ló: 1956 c. szobrának kicsinyített mását. Az 
ünnepségen dr. Bíró Ferenc alpolgármester, 
az 56-os bizottság tagja mondott köszöntőt.
Majd valamennyi, a pályázaton résztvevőt a
színpad elé szólítottak és egy igényes emlék- folytatás az 4. oldalon
lappal köszönte meg munkájukat Zsáli János

Zsáli János emléklappal köszöni meg a pályázók munkáját

és Apaceller József. Ezt követően a képző
művészeti és esszé pályázatok helyezettéi
nek adták át a díjakat. (Részletes felsorolás a 
cikk végén). A díjkiosztót követő műsorban 
a Kodolányi János Általános Iskola 56-os 
versenyén I. helyezést elérő diákok szavala
ta után az esszé pályázat helyezettéi olvastak 
fel részleteket pályázati anyagukból. Az es
tét a Kertész Attila, Liszt-díjas karnagy ve
zette Pécsi Mecsek Kórus nagy sikerű műso
ra zárta le.
Október 23-án a Kossuth téren a hagyomá
nyos megemlékezés ebben az évben még ün
nepibb volt. A ragyogó napsütésben a katoli
kus templom harangjának szavára gyülekez
tek az emberek.
Zsálí János polgármester ünnepi beszédében 
megemlékezett az 56-os forradalom hősei
ről, melyek nemcsak a forradalmárok voltak,

Koncsag András meghatottan köszönte 
meg a kitüntetést
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1956-os megemlékezések településünkön
folytatás az 3. oldalról

Képünkön a cserkészek róják le tiszteletüket

kiemelte a közösség, család erejét, fontossá
gát. A beszédet követően a II. Béla Gimnázi
um és Középiskola diákjai adtak műsort, me
lyet dr. Fenyvesi Jánosné és Czigola Orsolya 
állított össze.
Az 1989-ben Pécsvárad az elsők között állí
tott szobrot az 1956-os októberi események
nek. Szabó László akkori fából készült mű
vét másfél évtizeddel később bronzban ál
modta újra. Az október 23-i ünnepi műsor
ban Bencsik István, Kossuth-díjas szobrász- 
művész mondott avatóbeszédet, és Zsáli Já
nos polgármesterrel közösen leplezték le a 
mintegy három méteres alkotást, majd Szabó 
Lászlóné, református lelkész imát mondott, 
Antal Géza, címzetes apát megáldotta a 
szobrot. Pécsvárad Város Önkormányzata

Antal Géza címzetes apát megáldja a szobrot

Pécsváradért Díjban részesítette az alkotót, 
melyet az indoklás után Zsáli János adott át. 
A műsort Németh János, a Pécsi Nemzeti 
Színház művésze megindító szavalata zárta. 
Végül a helyi önkormányzat, az intézmények, 
az 56-os bizottság, civilszervezetek, pártok 
képviselői és magánszemélyek helyezték el a 
megemlékezés koszorúit az emlékműnél. 
Mindezzel nem ért véget a programsorozat. 
Október 26-án Dr. Sári Mihály, a PTE Fel
nőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési 
Karának intézetvezető tanára tartott "Az '56- 
os forradalom az európai költészet tükrében" 
címmel érdekfeszítő előadást. Az Európa 
számos országának költészetéből bemutatott 
versekkel, melyeket, Sári Szilvia, a Bajai Ta
nárképző Főiskola tanársegédje több nyelven 
olvasott fel, érzékeltette az előadó, hogy mi
lyen mély hatást gyakorolt az 56-os forrada
lom nemcsak a magyar történelemre. 
November 6-án Dr. Péter Károly, egykori 
MEFESZ tag előadására is sokakat vonzott. 
A találkozáson Péter Károly közvetlen elő
adásmódja hozta közel a közönséghez az 
egykori eseményeket.
Az '56-os rendezvénysorozat záró eseménye 
zajlott november 14-én. 50 évvel ezelőtt ezen 
a napon vívtak tűzpárbajt a Mecseki Láthatat
lanok a pécsváradi rendőrökkel. A megemlé
kezés a Kossuth téren Friesz Péter tanár sza
vaival kezdődött, majd a több mint száz részt
vevő fáklyák fényénél vonult le a Szenthá
romság térre. Az itt elhelyezett emléktáblánál 
Koncsag András, egykori Mecseki Láthatat
lan, mondott beszédet, koszorút helyezett el a 
Pécsváradi 56-os bizottság, Pécsvárad Város 
Önkormányzata, a Kodolányi János Általá
nos Iskola, a II .Béla Gimnázium és Középis
kola, a Pécsváradi Várbaráti Kör és Nagy Jó
zsef, 56-os forradalmár.
Településünkön az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 50.éves évfordulójának ünne
pi megemlékezései ezzel az eseménnyel ér
tek véget. Köszönjük mindazoknak, akik je-

Dr. Sári Mihály előadása az 1956-os forradalom 
hatását elemezte az európai költészetben

lenlétükkel a rendezvényeinket megtisztel
ték, előadást tartottak, a pályázaton akár al
kotásukkal, akár felkészítőként részt vettek, 
a műsorokban szerepeltek, a kiállítás elkészí
tésében, összeállításában segítettek, időt, 
energiát, pénzt áldoztak, azaz a jubileumi 
megemlékezések lebonyolításában bármi
lyen formában segítséget nyújtottak.

Kép és szöveg.Bognár Gyöngyvér

KITÜNTETÉSEK
AZ 50. ÉVFORDULÓN

Déry Tibor-díj

Október 20-án, Déry Tibor születésnapján 
adták át az író özvegye által alapított - 
egyik legrangosabb hazai - irodalmi díjat, 
melyet lírai kategóriában

SIMON PÁLNÉ FISCHER MÁRIA 
költő, író,

kapta, aki Pécsváradon született, és szá
mos alkotásában megörökíti szülőföldjét. 
Kötetei a Művelődési Házban kaphatók. 
Fischer Mária 2006-ban „Pécsváradért 
emlékéremben” részesült.

1956-os Emlékérem

Október 20-án Sólyom László köztársasá
gi elnök Budapesten az 1956-os 

Emlékérmet adományozta 
KISBALÁZS GYÖRGY 

tanárnak,
a pécsváradi Nemzeti Tanács tagjának, a 

helyiek elleni per egyik elítéltjének.

Szabó László szobrászművész „1956” 
című emlékművének

kicsinyített másolatát adományozta 
a

Pécsváradi ’56-os Emlékbizottság
A történelmi események Pécsváradon élő 

résztvevői közül

KONCSAG ANDRÁS 
a mecseki harcok résztvevője, 

MOLNÁR ZSUZSA
a budapesti események diák-résztvevője, 
SZENDRŐ JÁNOSNÉ, HALLER ANNA 

a pécsváradi per elítéltje számára
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Kirándulás Vágót pusztára
Az 1956-os forradalom emlékére, az 50 éves 
jubileum alkalmából kerestük fel a mecseki 
ellenállás egykori központját, Vágót pusztát. 
A Mecsek erdeiben eldugott helyen, nehezen 
megközelíthető kicsiny pusztán ma 10 ház 
áll, valamennyi hétvégi nyaralóként, új gaz
dákkal.
Koncsag András vezette túránkat, aki maga 
is Vágót pusztán töltötte a forradalom leveré
se utáni napokat, végsőkig kitartva, a novem
ber 22-i feloszlatásig. Az első helyszíntől, a 
Büdöskúti kulcsosháztól indult gyalogos tú
ránk. Koncsagék terepjárójának köszönhető
en velünk tarthatott az egykori ellenálló

Nagy József is. A harangtomyon 10 éve el
helyezett tábla előtt megpihenve hallgattuk 
meg a két egykori elitéit történetét. Bepillan
tást kaptunk a „mecseki láthatatlanok” életé
be, küzdelmes napjaiba. Elhelyeztük koszo
rúnkat és a megemlékezés virágait. Az élet 
nagy rendező! Nekünk, mai szemlélőknek is 
katartikus élményt jelentett az egykori har
costársak váratlan találkozása. A Pécsről ér
kező, Rozs András vezette egyetemi csoport
ból megemlékező Berkovits Tivadar kérte, 
lépjenek ki az egykori régi Vágót pusztaiak. 
Voltak, akik 50 év után most találkoztak elő
ször, s egy öleléssel köszöntötték egymást dr.

Debreczeni László, dr. Molnár Lajos, dr. Pé
ter Károly (egykori MEFESZ tagok), Konc
sag András és Nagy József.
Az ellenállók útvonalán érkeztünk Mániára, 
ahol az estebéd elfogyasztása után megnéz
tük a románkori templomot is. Külön öröm 
volt, hogy velünk tartott Friesz Péter történe
lem szakos tanár és 3 tanítványa. (Koncsag 
András felajánlotta öt gyermek költségeinek 
fedezését) Szeretnénk az évfordulóhoz kap
csolódva évről-évre felkeresni Vágót pusztát, 
és az újaknak továbbadni 1956 szellemét.

Dretzky Katalin

Pécsvárad Város 
Önkormányzatának 

1956-os pályázatának 
helyezettéi

Képzőművészeti kategória:

Kodolányi János Általános Iskola 
Alsó tagozat:
1. Hettrich Anna és Orbán Éva (közös 

munka)
2. Bátai Réka 

Kajos Noémi
3. Kungl Ádám és Spannenberger Máté 

(közös munka)
Szilágyi Fruzsina 
Pusch Dalma

Felső tagozat:
(első díj nem került kiosztásra)
2. Baumholczer Marcella
3. Szakállos Sziringa
3. Muzslay Melinda

Dicséretben részesült:

Tóth Gabriella
II. Béla Gimnázium és Szakközépiskola 
(első és második díj nem került kiosztásra) 
3. Németh Szabolcs
3. Németh Szabolcs
3. Réfi Barbara és Kisztner Barbara (közös 

munka)

Esszé pályázatok:

Általános iskolások:
(Első díj nem került kiosztásra)
2. Abelovszky András és Abelovszky Barna 
2. Benkő László
2. Mártusz Viktória
Csoportos díj: A 8.b osztály tanulói 
Középiskolások:
(Első díj nem került kiosztásra)
2. Sári Eszter
3. Böröcz István

Hírek röviden
Erdélyi Zoltán (1931-2006) Október 19-én 
elhunyt Erdélyi Zoltán Ybl-díjas pécsi épí
tész. A 60-as évek elején fiatal építészként 
készítette a pécsváradi általános iskola ter
vét, amely merészségével és a településkép
be való mintaszerű illeszkedésével ország
szerte elismerést aratott. Később a pécsvára
di Mali-kertben az O tervei alapján épült fel 
Kígyós Sándor szobrászművész műterme, 
amely a természetbe, tájba simuló vonalaival 
és anyagával még sokáig emlékezteti a 
pécsváradiakat Erdélyi Zoltánra, az építész
re is. (d.k.)

* * *

17/ könyv iskolánk névadójáról

Tüskés Tibor: Az újraolvasott Kodolányi
című könyvét mutatja be
2006. december 4-én, hétfőn este 18 órakor, 
a Művelődési Házban, 
a Pécsváradi Várbaráti Kör 
Az est vendégei:
Tüskés Tibor József Attila-díjas író
Dr. Szirtes Gábor, a Pro Pannónia Kiadó
igazgatója
A beszélgetést vezeti Gállos Orsolya,
A Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke 
Az esten a kiadó Kodolányi-könyvei 
kedvezményesen kaphatók

* * *
Naptár

A 2007-es pécsváradi naptár kiadására az 
idei évben is sor kerül. A mintapéldány meg
tekinthető a művelődési központban. 
Előrendeléseket felveszünk!
Ára 1400 Ft
Aki december 1-jéig rendel és ki is fizeti a ren
delést 1300 Ft darabáron juthat a naptárhoz!

* * *
Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő 12.00-18.00

Kedd szünnap
Szerda 12-18.00
Csütörtök 8.30-11.30
Péntek 12.00-18.00

Iskolai könyvtár:
Kedd, Csütörtök 12.00-14.00

* * *
Köszönet

Köszönjük mindazoknak, akik 2006. augusz
tus 13-án, a református templomban rende
zett jótékonysági hangversenyen adománya
ikkal hozzájárultak az orgona tervezett fel
újításához. A pénzadományokból 174.000 Ft 
gyűlt össze.
Református Egyház Presbitériuma

* * *

500 ÉV TÖRTÉNELME VERSBEN-DAL- 
BAN II.
DINNYÉS JÓZSEF gitáros-énekes előadás- 
sorozata indult nagy sikerrel november 10- 
én. A következő előadásra december 8-án, 
18 órakor kerül sor a református gyülekezeti 
teremben. (Kálvin u.2.)
A történelem, a költészet és a zene közös 
múltunk igaz ismerői!
A szabadiskola keretében nyolc előadás 
hangzik el, havonta egy-egy alkalommal. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Diny- 
nyés József így vall programjáról:
„A Szabadiskola nem életkorhoz kötött, nem 
ad diplomát, nem ad osztályzatot. Az előadás- 
sorozat olyan ismereteket ad, amelyek kiegé
szítik a résztvevők tudását, segíti őket eliga
zodni a művelődés világában. Segíti az önálló 
érdeklődésnek megfelelő ismeretek megszer
zését. Dallamos, verses előadássorozatot hir
detek azok részére, akik szeretnék megismer
ni a régi magyar balladákat, a zsoltáros anya
nyelvet, az elmúlt 500 év irodalmi irányzatait, 
vonulatok költőit határon kívül és belül.”
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Az 1-93 6-üo i'Drtr n Ál ifiJ ollli IP(|(gwáirai(fl®ai
A pályázatot készítette: Abelovszky András és Abelovszky Barna 

(részlet)

Megkérdeztem nagyapámat az 1956-os 
forradalomról, hogy mi történt itt 
Pécsváradon. Leginkább az apukája vett 
részt ebben a lázadásban, ő maga akkor 
még gyerek volt,

1956. október 28-án vasárnap kezdődött 
a tüntetés Pécsváradon, ami a vasútállo
másról indult. A tüntetést Takács Géza ál
lomásfőnök indította el. A lázadáson való 
részvételre hangosbemondón hívták fel a 
lakosok figyelmét. Az emberek jelszava
kat kiabálva vonultak.

A következő szavakat kiáltották a pol
gárok: Ruszkik mars haza, aki magyar ve
lünk tart, halál a kommunistákra!

A tüntetésen 250 fő vett részt, akik vé
gigvonultak Pécsvárad utcáin, majd a Kos
suth szoborhoz mentek. Még mielőtt az 
emlékműhöz értek volna, megálltak a Járá
si Pártbizottság épülete előtt, és egy kül
döttség ment be Kaminek Ferenc vezetésé
vel. Követelték, hogy a pártbizottság épü
letéről vegyék le a vörös csillagot. A tün
tetők közül felment valaki a tetőre és le
dobta a csillagot, melyet a tömeg széttört. 
A Kossuth szobornál Kaminek Ferenc sza
valt, majd Takács Géza tartott beszédet. 
Utána mentek a Községi Tanács elé. Itt az 
emberek 12 tagú jelölőbizottságot válasz
tottak, melynek feladata a Nemzeti Tanács 
kijelölése.
Takács Géza felolvasott egy 16 pontból ál
ló követelést, ami így hangzott:
-szovjet csapatok azonnali kivonulása, 
-politikai foglyok szabadon bocsátása, 
-termelőszövetkezetek feloszlatása,
-szabad vallásgyakorlás, stb.

Ez idő alatt a tüntető tömeg leverte a 
Magyar Dolgozók Pártjának székházáról a 
címert és ezt összetörték.

Innen e tüntetők a rendőrség épülete fe
lé vonultak, ahol a vasutasok közül páran 
bementek a rendőrségre, és felszólították a 
rendőröket, hogy csatlakozzanak a láza
dókhoz. A rendőrök azonban nem álltak 
melléjük. Ezután a szovjet emlékműhöz 
vonultak, de már előtte leverték a vörös 
csillagot. Itt elszavalták a Nemzeti Dalt, 
utána Takács Géza beszélt a tömeghez. 
Szónoklata során elmondta, hogy ledőlt a 
moszkvai bálvány, Sztálin gonosz tetteiről 
beszélt, azt mondta, hogy miatta kellett a 
szovjet katonáknak itt Magyarországon 
meghalniuk.

Ezt követően több forradalmi követelés 
hangzott el, és egyes emberek, a szovjet 
emlékművet kezdték bontani. Utána a tö
meg az első világháborús síremlékekhez 
vonult, itt többen tartottak beszédet. Ezek 
közül Heffter József tanár szónoklata so
rán Szovjetunió vezetőinek kegyetlen, 
zsarnoki tetteiről beszélt. Kijelentette, 
hogy a kommunista rendszernek vége, ez
után mi magunk urai leszünk. A felvonulás 
a Himnusz éneklésével ért véget.

1956. október 28-án, délelőtt megala
kult a jelölőbizottság, délután pedig össze
ült és megválasztotta a Nemzeti Bizottsá
got. A Nemzeti Bizottság élére Takács Gé
za állomásfőnököt választották, elnökhe
lyettesnek Kisbalázs György tanárt és 
Heffter József tanárt választották, tagok
nak pedig Kovács Józsefet, Benkő Lászlót, 
Szendrő Jánosnét és még néhány embert.

Pécsvárad község dolgozó lakóinak kö
vetelését 16 pontban foglalták össze. A 
megválasztott bizottságok még 28-án el
foglalták helyüket a Községi Tanács szék
házában és átvették az ügyek intézését.

A nemzetőrség parancsnokává Bősz 
Mátyás volt csendőrt választották meg. A 
nemzetőrséget, a rendőrségtől elvett, vala
mint a kiegészítő parancsnokságról szer
zett fegyverekkel szerelték fel. Aktív sze
repet vállalt Bősz Mátyás mellett nemzet
őr parancsnok mellett Vörös Mihály volt 
katonatiszt is.

1956. október 30-án ismét összeült a 
Pécsváradi Községi Nemzeti Tanács Ta
kács Géza vezetésével, és határozatot hoz
tak a Járási Pártbizottság épületének a 
nemzetőrség részére történő átvételére.

1956. november elsején, Községi Nem
zeti Tanács ülésén határozatot hozott a já
rási rendőrkapitányság bezárásáról. A ha
tározatot Freund Károly nemzetőr egy sze
mélyben hajtotta végre, a rendőrkapitány
ság kulcsát pedig Bősz Mátyás nemzetőr
nek adta át.

Létrehozták a Járási Nemzeti Tanácsot, 
elnökének Kovács Józsefet választották. 
Megszervezték a nemzetőrséget, elnöké
nek Vörös Mihályt jelölték.

Kovács József a Járási Nemzeti tanács 
elnöke követelte a Járási Tanács helyisége
inek átadását. A hatalmat a Járási Nemzeti 
Tanács vette át.

1956. novemberében a pécsváradi rend
őrök értesítést kaptak arról, hogy Mohács

felől jönnek a felkelők. A volt régi tégla
gyár épületéből a rendőrök meglesték a 
felkelőket és ott fegyveres harcot vívtak. 
Az összecsapásban egy ember meghalt.

A forradalmárok látták, hogy nem győz
hetnek, elmenekültek a Mecsek helyei közé.

November végén, huszonötödiké körül, 
a felkelők újabb támadást indítottak a 
rendőrőrs ellen, amit sikerült nekik elfog
lalni. A harcok során Habiing László rend
őr halálos lövést kapott.

A szovjet csapatok 1956. november 4- 
én vonultak be Pécsváradra. Feloszlatták a 
nemzetőrséget, eltávolították a Nemzeti 
Tanács vezetőit. A Nemzeti Tanács tagjait 
1957. májusában vették közbiztonsági őri
zetbe, 1957. szeptember 8-án előzetes le
tartóztatásba helyezték őket. A szabadság- 
harc helyi vezetőit börtönbe vetették.

A Nemzeti Bizottság Járási Elnöke 
Kovács József dédnagyapánk volt. Bün
tetése: 5 évi szabadságvesztés, egyes ál
lampolgári jogaitól nyolc évi eltiltás, va
lamint 5.000 Ft értékű vagyonának el
kobzására ítélték.

Nagyobbik fia- nagyapánk - egyetemi 
felvételét elutasították, “A szülőktől ka
pott negatív élmény miatt”.

Adatok: Kovács József, született: 
Kékesd, 1897. szeptember 6.

Anyja Neve: László Mária
Fia Kovács Miklós, született:

Pécsvárad, 1942. december 6.
Anyja neve: Wolf Etel.

Érdekesség: Nagyapám elmondása sze
rint azt hitték a szovjet katonák, hogy a 
szuezi csatorna védelmére jöttek. Hiszen a 
forradalommal egy időben zajlott a szuezi 
válság, melynek hatására az ENSZ köz
gyűlésén az 1956-os forradalmat levették 
napirendről, hiszen fontosabb volt egy 
kontinenseket elválasztó csatorna sorsa 
mint egy kis ország kis népének nagy for
radalma.

A szovjet katonák tankokkal vonultak 
végig Pécsváradon. A mai lőtéren volt a 
támaszpontjuk. A katonák nem tudták a 
pontos tartózkodási helyüket. Az itteniek
től tudták meg, hogy hol is vannak. Itt ér
tesültek a budapesti helyzetről is.

A mai ember számára ez egy hihetetlen 
történet, de a történelem igazolja önmagát.
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A Kodoláaya János Álfcsilános Iskola Mra
A tanuszoda ünnepélyes átadása miatt a 
2006/2007-es tanév tanévnyitóját rendhagyó 
módon szeptember 4-én tartottuk, ahol ünne
pi műsorral fogadtuk iskolássá az óvodából 
érkező 29 kislányt és kisfiút.
Szeptember első, második hetében tartottuk 
az alsó tagozaton a szülői értekezleteket, a 
felsőben pedig október elején.
Szeptember hónap közepén dokumentumfil
mesek a Zengőről természetfilmet forgattak 
Pécsváradon. Kérésükre alsó tagozatos tanu
lók több mint 30 rajzot készítettek „A Zengő 
hegy” mondájához. A rajzos illusztrációk a 
mondát 7 fejezetre osztva többféle techniká
val készültek. Kíváncsian várjuk a film meg
jelenését.
Szeptember 15-én a Művészetek Házában 
Egyiptomi Kiállítást tekintettek meg isko
lánk 5. osztályos tanulói, Lantos Istvánná ve
zetésével.
Szeptember 22-29-ig Külsheim testvérváro
sunk iskolás csoportját láttuk vendégül. A 
változatos program összeállításában, szerve
zésében és lebonyolításában mindkét tagozat 
pedagógusai tevékeny szerepet vállaltak. 
Szeptember 27-én iskolánk nemzetiségi 
nyelvoktatásának 30 éves évfordulóját Nem
zetiségi nappal tettük emlékezetessé. A gaz
dag programból, a kiállítás rendezéséből vet
tük ki többen részünket: Wagnerné Rozmer 
Anikó, Göblné Németh Piroska, Bognámé 
Auth Mária, Vértes Lászlóné, valamint a 
nyelvi munkaközösség minden tagja.
A színvonalas irodalmi műsorban a 3.a, 3,b 
és 4.b osztály tanulói közül szerepeltek töb
ben nagy sikerrel. Felkészítőik: Bognámé 
Auth Mária és Gungl Lászlóné tanítók voltak. 
A felsős tanulókat Májemé Petz Anna, Scháf- 
fer József és Wágner Jánosné készítette föl. 
Sok izgalmat hozott az a vetélkedő is, melyet 
Wágner Jánosné állított össze a csapatok szá
mára. Az eredményhirdetést táncház, közös 
vacsora, süteménykóstoló követte.
Az elmúlt időszakban a kollégák közül igen 
sokan sokféle továbbképzésen vettek részt. 
A teljesség igénye nélkül ezek közül néhány: 
német nyelvi, erdei iskolai, higénés feladatok
és egészséges életmódra nevelés stb.......
A sokféleség közül említést érdemel a 
HEFOP továbbképzés, mely a kompetencia 
alapú oktatás sikeres elterjesztését szolgálja. 
Az alsó tagozatról 7 tanító: Wagnerné 
Rozmer Anikó, Patonainé Link Zsuzsanna, 
Tolnai Zoltánné, Göblné Németh Piroska, 
Szakálosné Panta Dóra, Patacsi Antalné és 
Gungl Lászlóné, a felsős kollégák közül: 
Lászlóné Auth Mária, Molnár Józsefné és 
Szabó Gyöngyi vett részt ezen a nem kis erő
feszítést igénylő továbbképzésen.
Az alsós tanulók idén is szorgalmasan gyűj
tötték a vadgesztenyét. A pénz az osztály
pénzüket gyarapitotta.
Október 6-án nagyon bensőséges műsort ad
tak az évforduló tiszteletére a 3. évfolyam ta
nulói. Gratulálunk a szereplőknek és felké
szítőiknek, Wagnerné Rozmer Anikó, Tolnai 
Zoltánné és Bognámé Auth Mária tanítók
nak. A felső tagozaton Májemé Petz Anna 
vezetésével vitrint készítettek a gyerekek és

az iskolarádión keresztül rövid műsorral em
lékeztünk a vértanukra, a műsort felkészítet
te Friesz Péter
Október 10-én az óvónők hospitáltak a két 
első osztályban, akik nagyon jó benyomá
sokkal távoztak a színvonalas órákról. 
Októberben beindultak a különböző iskolai 
szakkörök: rajz, német, matematika és a kü
lönböző sportfoglalkozások, úszásoktatás.
Az 56-os forradalom és szabadságharc méltó 
megünneplésére ünnepségsorozattal, gazdag 
programmal készült a város. Ebbe igyekez
tünk mi is tevékenyen bekapcsolódni, illetve 
a programokon résztvenni. Pl.: sikeresen vet
tek részt tanulóink a meghirdetett rajzpályá
zaton. A kiállítás rendezésében Wagnerné 
Rozmer Anikó és Vértes Lászlóné segédke
zett. Október 23-át a felső tagozaton is kis 
ünnepséggel tettük emlékezetessé. Vitrint 
készítettek Wágner Jánosné tanítványai.
Az 50. évforduló alkalmából szavalóver
senyt is tartottunk, melynek eredménye: 5-
6. évfolyam:
I. hely. Jéhn Márk 5.b és Virág Lajos 5.c
II. hely. Simor Kamilla 6.b, III.hely. Tolnai 
Gréta 5.a és Török Alexandra 5,c osztályos 
tanulók, a 7-8.évfolyam: I.hely. Perger Áron
7. a, II. hely. Knyúr Petra 8.b, III. hely. Hu
szár Roland 7.a osztályos tanulók. Felkészí
tők: Lantos Istvánná, Schaffer József, Szabó 
Gyöngyi és Kárász Rózsa.
A harmadik évfolyam tanulói Árpádtetőn ér
dekes erdei iskolai foglalkozáson - nem tan
órai módon: tanultak.
Október 25-26-án az iskolai papírgyűjtésen 
az alsó tagozat tanulói igen szorgalmasan 
gyűjtöttek, összesen 9.107.50 kg-ot, így egy 
tanuló átlagosan 52 kg papírt gyűjtött a tago
zaton. A felső tagozat eredménye: 10.680 kg, 
itt az átlag 50 kg volt.
November 10-én a római katolikus templom
ban színvonalas műsorral, német és magyar 
dalokkal lampionok fényénél emlékeztünk 
meg Szent Márton püspök legendás jótevő 
alakjáról. Az Egyházközség részéről Dr 
Novotny Iván köszöntött bennünket és be
szélt a szent püspök egyházi vonatkozású le
gendáriumáról. Köszönet érte.
A műsorért köszönet a 3. 4. évfolyam tanuló
inak és az őket felkészítő tanítóknak: Göblné 
Németh Piroska, Wagnerné Rozmer Anikó, 
Bognárné Auth Mária és Gungl Lászlóné pe
dagógusoknak.
Az ünnepre utaló ötletes dekoráció Wagn- 
emé Rozmer Anikó tanítónő kreativitását 
dicséri. A nagyobbak Kárász Rózsa tanárnő 
segítségével az iskolarádió műsorában ünne
pelték a Márton napot.
November 11-én 7 - 8 osztályos tanulók 
Kiskunmajsára látogattak Lantos Istvánná, 
Friesz Péter és Dékány Károlyné kíséreté
ben, ahol az ’ 56-os Múzeumot nézték meg, 
és megkoszorúzták Pongrácz Gergelynek a 
Corvin köz főparancsnokának a sírját. A Mú
zeumlátogatás után a 85 éves Pongrácz Ödön 
dedikált a gyerekeknek könyveket és képes
lapokat.
November 13-án fogadóórát tartottunk 
mindkét tagozaton.

ÓVODAI
HÍREK

2006. november 10-én, pénteken került 
sor az óvodában a Márton napi rendez
vény megtartására.
Az idei tanévben a Gesztenyés óvoda 
vállalta fel a szervező szerepet.
A program menete:
A Márton napi legenda ismertetése után 
mindkét óvodában elfogyasztották a 
gyermekek az Aranycipótól kapott fo
nott kalácsot, majd 16.30-kor elindult a 
„menet” lampionokkal a Gesztenyés 
óvodából a „gépállomásig”, ahol bevár
ták a Vár óvoda gyermekeit s a kísérő 
szülőket, vendégeket.
Együtt sétáltak a Gesztenyés óvodába, 
ahol a nagycsoportosok műsorral kö
szöntötték a vendégeket.
Az est további részét a tábortűz, forró 
tea, forralt bor, zsíros kenyér tette han
gulatossá.

November végén várhatóan akkreditált 
nemzetiségi továbbképzés lesz a Vár ut
cai óvodában.

A pécsváradi nyugdíjas napon szerepelt 
a helyi művelődési házban az óvoda né
met tánccsoportja.
December 2-án ismét egy nemzetiségi 
rendezvényen lépnek fel.
December 6-án mindkét óvodában nyil
vános télapó ünnepség lesz, majd 7-én 
Pécsre látogatnak az óvodások a Bóbita 
bábszínházba.
Karácsony előtt a zeneiskola növendé
kei adnak műsort az óvodákban, teszik 
szebbé a karácsony várás örömét. 
December 21-én, csütörtökön tartjuk 
karácsonyi ünnepségünket az óvodában.

Pályázataink:
Több sikeres pályázat készült az óvodá
ban.
A Baranya megyei Közoktatásfejlesztési 
Közalapítványtól 173.000.- Ft-ot, a 
Nemzeti Kulturális Alaptól 60.000.- Ft- 
ot, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért Alapítványtól 50.000.- 
Ft-ot, az Oktatási Minisztériumtól pedig 
40.000.- Ft-ot kapott az intézményünk. E 
pályázatokhoz szükséges önrészt az ön
kormányzat biztosította. A pályázati tá
mogatásból óvodai gyermekszékeket, 
képesség- és készségfejlesztő eszközö
ket, népviseleti ruhákat vásároltunk, va
lamint akkreditált programunk sikere
sebb megvalósításához szükséges felté
teleket biztosítjuk.
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A II. Béla Középiskola hírei
A tanévkezdés „izgalmait” iskolánkban egy 
jól sikerült SZECSKAAVATÓVAL vezettük 
le. A végzős diákok szellemes és sokszínű 
feladatokkal avatták fel a 111 elsős tanulót. 
Október a megemlékezések jegyében telt el. 
Hagyományainkhoz híven megemlékeztünk 
október 6-ról, az Aradi Vértanúk Emléknap
járól.
Ebben az évben ünnepeltük az 1956-os forra
dalom 50. évfordulóját. Iskolánk tantestülete 
már májusban elfogadta az októberi esemé
nyekre emlékező hetek programját és a kije
lölt tanárok elkezdték a szervező munkát 
Zakk Anna igazgatóhelyettes vezetésével. 
Szántó Ferencné kapcsolódva a város által 
meghirdetett pályázathoz plakátpályázatot 
hirdetett, amiből az iskola aulájában kiállí
tást rendeztünk. Szintén az aulában Fuchs 
Sándorné és Józsáné Merk Márta dokumen
tum és képkiállítással emlékezett 56 esemé
nyeire. Ehhez az anyaghoz kapcsolódott az 
október 12-én megtartott vetélkedő, ahol a 
11. és 12. osztályok csapatai mérték össze tu
dásukat. A legtájékozottabbnak a forradalom 
eseményeiben a gimnázium 11. osztály bizo
nyult. Október 16-án élő történelem óra ke
retében Koncsag András idézte fel tanulóink
nak a jeles napok történéseit. Október 17-én 
a BMÖ középiskolái számára rendvédelmi 
csapatversenyt rendezett a mohácsi Radnóti 
Miklós Középiskola. Diákjainkat Szabóné 
Debredeni Erzsébet kísérte el erre a vetélke
dőre, ahol II. helyezést értek el. Október 18- 
án Dr. Nagy Ferenc Budapesten élő történész 
tartott előadást iskolánk tanárai és diákjai 
számára, új összefüggésbe helyezve 56 törté-

Könyvbemutató
Bogádi Kis György: Ülj a tüzünkhöz

Rendkívül személyes légkörű könyvbemuta
tó zajlott néhány hete a művelődési központ
ban. A Hetedhéthatár kiadásában megjelent 
Bogádi Kis György Ülj a tüzünkhöz című, 
több mint száztíz írást tartalmazó könyve. A 
bemutató szervezésében oroszlánrészt vállalt 
Tám László fotóművész, bevezetőjében el
mesélte a könyv kiadásának körülményeit. 
L.Csépányi Katalin, felelős szerkesztő mél
tatta a szerzőt és mindazokat akik a kiadást 
támogatták. Az est folyamán Zilahy Lajos és 
Huber Márta olvasott fel részleteket a műből. 
Az eseményen a szerző számos régi tanítvá
nya és ismerőse is megjelent, meleg szavak
kal köszöntve Bogádi Kis Györgyöt vagy 
ahogy talán néhányan jobban ismerik Kis- 
balázs Györgyöt. Szót kért Rónaki Edit és 
Nienhaus Rózsa is, aki kifejezetten erre az 
alkalomra utazott Pécsváradra Németország
ból. A településhez kötődő szerző meghatva 
köszönte meg a méltató, köszöntő szavakat.

A könyv megjelenését anyagilag támogatta 
Pécsvárad Önkormányzata, Pécs MJ Város

néseit. Október 20-án iskolánk minden tanu
lója filmvetítés keretében Szabó Márta Te
lneteden holtak című alkotását tekintette 
meg. A filmvetítést Büki Bernadett tanárnő 
szervezte. Ezen a napon 13 órakor iskolai ün
nepélyen emlékeztünk nemzeti ünnepünkre. 
Október 23-án a Kossuth téren diákjaink 
részvételével zajlott a városi ünnepség. Fel
készítő tanáraik Czigola Orsolya, Dr. Feny
vesi Jánosné.
Október 13-án kirándulási nap volt intézmé
nyünkben. Diákjaink túráztak a Zengőre, át
sétáltak Zengővárkonyba, s két osztályunk 
Budapestre kirándult, ahol megtekintették a 
a Terror Háza emlékkiállítását is.
Október 25-én 40 tanulónk a Pécsi Nemzeti 
Színházban a „Nem félünk a farkastól” című 
darabot nézte meg. Minden évben az iskola 
Kulturális Alapja színházbérieteket vásárol. 
Nagy örömünkre egyre több az érdeklődő, a 
színházi előadásokra fogékony diák.
Ebben a tanévben is folytatódik a BMÖ által 
támogatott jogosítványszerzési program. A 
kreszoktatás iskolánkban heti két alkalommal 
történik, diákjaink már a napokban vizsgáz
nak. A támogatás mértéke kb. 45.000.- Ft. 
Élve a városi uszoda nyújtotta lehetőséggel, 
64 elsős tanulónk kedd és csütörtök délután 
úszásoktatáson vesz részt.
Szakképzős és szakiskolai tanulóink meg
kezdték szakmai és pályaorientációs gyakor
lataikat. Emellett több alkalommal üzemláto
gatáson vettek részt a 9-10. osztályosok. 
Speciális belügyi pályára orientáló középis
kolai osztályaink önvédelmi bemutatón és 
határállomás látogatáson vettek részt.

Önkormányzata, MIOK, Bárdos Sándor 
(Pécsvárad), Hagner, Judit (Németország), 
Hering József (Pécsvárad), Kadosa-Kamer 
Beatrix (Szekszárd), Leidecker Lajos 
(Kozármisleny), Nienhaus Rózsa 
(Zengővárkony/Havixbeck), Olesch, Irma és 
Gerhard (Németország), Sárán Ferenc 
(Pécs), Szántó János (Pécs) és Tám László 
(Pécs). A címlapképet és a könyvben lévő 
rajzokat Szigeti Szabó János készítette.

A könyv megvásárolható a művelődési köz
pontban!

A bemutatón elhangzott, hogy számos élet
bölcsességet, “aforizma-szerűen” fogalmaz 
meg könyvében Bogádi Kis György. Álljon 
itt bizonyságul s kedvcsinálásként néhány: 
“Minél kevesebbet tudunk valamiről, annál 
hangosabban kiáltjuk el azt a semmiséget ró
la, amit sikerült mégis megértenünk. Meg
próbáljuk többet tudónak, értőnek sejtetni és 
úgy adni el magunk, ha akad ránk vevő.”

Zengő Rezek 
a Pécsváradi 

Leányvásáron
Mohácsi István remek ötlete vált valóra. 
Minden várakozást felülmúló siker koro
názta az ötletadó és a szervező munkáját. 
Közel 80 rezes szólalt meg a Művelődé
si Központ előtti téren. A legnagyobb 
közönséget csalogatva és maradásra 
késztetve szólt a muzsika, zengtek a re
zek egy órán át. Sok szempár könnye
zett, több zenész is elérzékenyült...

Mohácsi Ági a szervezőtárs, a feleség 
összekötőszövegével emlékezett az el
múlt időkre.

Kevesen tudják, hogy az ebben a régi
óban található rezesbandák szinte egye
dülállóak a magyar népzene területén. A 
német hatásra alakult rezesek kisérték 
már a 30-as években szerveződött 
gyöngyösbokréta együtteseket is. Aztán 
a 70-es évek elején térségünkben is 
újjászülető falusi hagyományőrző együt
teseket, a hosszúhetényit, a 
zengővárkonyit is rezesek kisérték óriási 
sikerrel, a szakmai elismerések mellett. 
Kezdetben az egyik leghíresebb zenekar 
a Hegyi Győző által vezetett Lotthárdi 
együttes volt. Most bejátszásról hallhat
tuk dr. Várnai Ferenc felvételét. Hegyi 
Győző meghatott szavakkal köszönte 
meg a szervezőknek ezt a páratlan lehe
tőséget. Kérte a zenekarban nagyszám
ban helyet foglaló fiatalokat, a harmadik 
generációt, hogy legyenek hű ápolói és 
folytatói a rezes hagyományoknak. Igaz 
ők már csak kottából játszanak, míg elő
deik nem ismerték az “írásos útmuta
tást”, hallás után játszottak.

Jó ötlet volt a szünetekben régi felvé
telek bejátszása, még akkor is, ha néha 
recsegett, ropogott a régi szalag, de so
kaknak felejthetetlen élményeket eleve
nített fel a több mint három évtizedes ar
chív felvétel. Nótával tisztelegtek azok 
emléke előtt, akik már nem lehettek itt: 
id.Papp János, Ifj. Papp János, Link Kár
oly, Rückert János, Gungl András, Tóth 
János, Domonkos Sándor; Czukor Péter, 
Dómján János, Papp Sándor, Papp La
jos, Takó Ferenc, Göndöcs János, Ka
szás Sándor.

Mohácsi István elmondta, hogy közel 
száz egykori zenészt keresett meg, volt 
aki eljött, de hangszer hiányában nem 
játszhatott. Külön öröm, hogy a 35 évvel 
ezelőtti zengővárkonyi alapítók eljöttek,
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volt közülük aki 26 éve nem vett hang
szert a kezébe. Álljon itt a névsor: Reisz 
József, Barát János, Huber Béla, Józsa 
László, Bögyös István, Tolnai Zoltán, 
Keszler Ádám. A “kistérségi” rezes ta
lálkozóra érkeztek Egerágról, 
Lothardról, Vasasról, Hirdről, Komlóról, 
Hosszúhetényből, Hidasról, Bolyból.

Utólag hallottam több zenésztől, hogy 
legszívesebben ők is meghallgatták vol
na “kívülről” magukat, volt aki felpat
tant és bele hallgatott. Talán többen em
lékeznek az 1996-os első “sárközi össz
táncra”, amikor is félezren táncoltak a 
téren a hosszúhetényi és a 
zengővárkonyi rezesek muzsikájára. Hát 
annak volt ekkora közönségsikere.

Ezúttal a hetényi, várkonyi, pécsvára

Pécsváradi Leányvásár 2006
„40 év -40 000 táncos”
Idén október 13. és 15. között rendezték 
meg az immár 40 éves Pécsváradi Leányvá
sárt. Az ország hagyományőrző együtte
sei 1966 óta találkoznak, mutatkoznak be e 
rendezvényen Pécsváradon, így idén a 
Leányvásár mottója “40 év - 40 000 táncos” 
lett.
A program már pénteken megkezdődött, 
amikor gyönyörű kiállítás nyílt a pécsi Nép
rajzi Múzeum anyagából, “Sárköziek Bara
nyában” címmel. Hagyományosan egyben 
egy másik kiállítás is bemutatatásra került a 
helyi Díszítőművészeti Szakkör gyönyörű 
munkáiból.
Szombaton délután térzenével kezdődött a 
program. Ezután a Művelődési Ház előtti

A Pörbölyiek végig táncolták a vásározók sorát

di táncosok jöttek be az utolsó számra 
és kerekedett egy fergeteges finálé. Hi
ányzott a nézők közül Kaszás János, 
(több mint 30 évig állt a hetényi tánco
sok élén) aki betegsége miatt nem lehe
tett köztünk, viszont Töttös Sándor itt 
volt.

Végezetül Mohácsi István ez
úton is köszönetét mond mindazoknak 
akik anyagilag is támogatták a találko
zó létrejöttét: Ördög Béla, Jekl Zoltán, 
Tok Attila, Vogl Norbert.

Reméljük, hogy kétévenként a leány
vásárokon összeáll megint a nagy csa
pat. Köszönjük az élményt és gratulá
lunk ZENGŐ REZEK!

Dretzky Katalin

Európa téren felléptek Báta, Mecseknádasd, 
Homokmégy, Mórágy, Pörböly hagyomány- 
őrző csoportjai, az egyeki Népdalkor és a ha
zaiak, a pécsváradi Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének Vadrózsa Dalárdája és a Zen
gő Néptáncegyesület. A fellépések között a 
Holló Együttes műsorát hallgathatta nem 
csak a gyermekközönség, de mindenki, aki a 
vásári forgatagot járta. Este a Művelődési 
Házban nagy sikerű gálaműsor zajlott az 
együttesek részvételével, majd következett a 
tűzijáték. De az este még nem ért véget, hi
szen hajnalig rophatták a táncoslábúak a 
Wery Take együttes zenéjére a leányvásári 
bálban.

Vasárnap már reggel megkezdődtek a 
programok, a Városi Fúvószenekar 
Pécsvárad több pontján is zenés ébresztőt 
tartott. Szerencsére az égiek is velünk voltak,

A helybeli fiatalokból álló Zengő Néptánc 
Egyesület táncosai mindkét nap felléptek

így vasárnap is csodálatos, meleg őszi nap
sütésben táncolhattak a csoportok az Európa 
téren: Hosszúhetény, Kaposfő, Pellérd, 
Véménd, a Misina együttes, a gerdei Limba 
Nostru és a felvidéki Nemeskosút és Dió
szeg táncosai mellett felléptek a 
hosszúhetényi daloskor, a magyarkeszi Nép
dalkor , valamint a Zengő Néptáncegyesület 
és az elmaradhatatlan Zengővárkonyi Ha
gyományőrző Néptáncegyesület tagjai. A 
gyerekekhez e napon Paprika Jancsi Báb
színháza és Csúzlizdája látogatott el, kicsik 
és nagyok örömére. A program össztánccal 
zárult, valamint egy premierrel: a Zengő-re- 
zek koncertjével. A rezesbanda az elmúlt 
évek, évtizedek környékbeli fúvószenekara
iból verbuválódott, majd 80 zenész fújta a 
közönség ütemes tapsa mellett. A végén a 
néptáncosok és civilek is “kénytelenek vol
tak” táncra perdülni a hangulatos muzsikára! 
Mindkét napon választhattunk a különböző 
vásárfiákból, ehettünk mindenféle finomsá
got, kemencés lángost, kürtös kalácsot, sült 
gesztenyét, mézet, kóstolhattuk a finom 
pécsváradi borokat!

Szombaton egész nap kézműves játszóház 
várta gyerekeket, ahol Moschnitzka Zsuzsi 
és Kochné Kovács Györgyi türelmesen ma
gyaráztak és segítettek, vasárnap pedig a 
MIOK József Nádor Gimnázium és Szak
képző Iskola, valamint a Simonyi Károly 
Szakközépiskola és Szakiskola kézműves ta
nulói és gyakorlatvezetőik mutatták be a 
mesterségük fortélyait. Ezúton is köszönjük 
a segítségüket!

A rendezvényhez a helyi éttermek külön
leges gasztronómiai ajánlatokkal csatlakoz
tak és a cukrászda finomabbnál finomabb 
süteményeket, tortákat sütött az alkalomra. 
Több ezer embert láttunk vendégül 
Pécsváradon, reméljük, velük és vendégeik
kel is találkozunk legközelebb!

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap 
Népművészeti Kollégiumának a rendez
vényhez nyújtott támogatását!
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Jelölt neve Jelölő szervezet(ek)
Kapott

érvényes
szavazat

%

Adószegi Attila FÜGGETLEN 142 8,07
Dr. Dránovits Pál FÜGGETLEN 115 6,53

Hohmann István

Zsáli János

Magyar Szocialista Párt
SZDSZ- a magyar liberális párt 
FÜGGETLEN

319

1 184

18,12

67,27FÜGGETLEN 1 184 67,27

Az önkormányzat összetétele:

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek)
Kapott

érvényes

Dr. Bíró Ferenc független
szavazat

888
Zsáli János független 813
Tóth Györgyi független 756
Benkő László független 753
Kakas Sándor független 734
Dr. Hutvágner Rozália független 699
Kárpáti Árpád független 628
Gállos Orsolya független 618
Baumann Mihály független 594
Spannenberger János független 582

Hohmann István Magyar Szocialista Párt - 574

Apaceller József
SZDSZ- a magyar liberális párt 
független 572

Gászné Bősz Bernadett független 549
Apaceller Péter független 546
Csizmadia László független 497
Arató Márton független 469
Máriusz Antal független 451
Müller Lajos Magyar Demokrata Fórum 375
Kempf József független 364
László Zoltán független 344
Bognár Gyöngyvér független 332
Dretzky Katalin független 331
Adószegi Attila független 314
Kopa Zoltán független 283

Dr. Feledi Éva Magyar Szocialista Párt - 251

Gál Krisztián
SZDSZ- a magyar liberális párt 
független 251

Müller Gábor Magyar Szocialista Párt - 250

Molnár József

SZDSZ- a magyar liberális párt 
SZDSZ- a magyar liberális párt - 237

Lőrinczi Albertné
Magyar Szocialista Párt 
független 222

Ács Tibor független 218
Weintraut János független 198
Pörös Zoltánné független 170
Szendrői Gábor független 85

A Német Kisebbségi Önkormányzat:

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) érvényes
szavazat

%

Apaceller József Baranyai Német Önkormányzatok 83 16,73 Képviselő
Tóth Györgyi Baranyai Német Önkormányzatok 96 19,35 Képviselő
Wagner József Baranyai Német Önkormányzatok 82 16,53 Képviselő
Baumann Mihály Baranyai Német Önkormányzatok 99 19,96 Képviselő
Gászné Bősz Bernadett Baranyai Német Önkonnányzatok 89 17,94 Képviselő
Baumann Mihályné Baranyai Német Önkormányzatok 47 9,48

A
Képviselő-testület 

alakuló ülése
Napirend:

1. ) A Helyi Választási Bizottság elnökének 
tájékoztatója a választásokról
2. ) Eskütétel
3. ) A polgármester programjának ismerte
tése
4. ) A polgármester illetményének megálla
pítása
5. ) A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 
megválasztása
6. ) Alpolgármester választása, tiszteletdíja 
megállapítása
7. ) Bizottságok megválasztása
8. ) Az SZMSZ felülvizsgálta

A himnusz elhangzását követően Gállos Or
solya korelnök üdvözölte az alakuló ülésen 
résztvevőket, egyben felkérte a Választási 
Bizottság elnökét tájékoztatója megtartására, 
illetve a megbízólevelek átadására.
Resszer Ferenc a Helyi Választási Bizottság 
elnöke ismertette a választás eredményét, át
adta a megbízóleveleket.
A korelnök felkérésére először a polgármes
ter, majd a képviselő-testület letetette az es
küt.
Zsáli János polgármester köszöntötte a meg
jelenteket, röviden ismertette az önkormány
zat elkövetkező időszakra vonatkozó elkép
zeléseit és megköszönte a választópolgárok 
bizalmát.
A korelnök javaslatot tett a polgármester ja
vadalmazásának meghatározására.
Gállos Orsolya korelnök javasolta, hogy a 
polgármester illetményét az eddigieknek 
megfelelően 478. 000.- Ft-ban, költségtéríté
sét 96.000.- Ft-ban határozza meg a testület. 
A képviselő-testület Zsáli János polgármes
ter illetményét, 2006. október 1-jétől havi 
bruttó 478.000.- Ft-ban, költségtérítését 
96.000.- Ft-ban állapítja meg.
A polgármester javaslatot tett a Jogi, Ügyren
di és Etikai Bizottság tagjainak megválasztá
sára.
Elnöknek Gállos Orsolya, tagoknak 
Hohmann István és dr. Hutvágner Rozália 
képviselőket javasolta.
A képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi és Eti
kai Bizottság elnökének Gállos Orsolya, tag
jainak Hohmann István és Dr. Hutvágner Ro
zália képviselőt.

A polgármester javaslatot tett dr. Bíró Ferenc 
társadalmi megbízatású alpolgármesterré va
ló megválasztására.
A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 
az alpolgármester választása titkos módon 
történik.
Ezt követően az Ügyrendi Bizottság elvégez-

PÉCSVÁRADI ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁSOK

Polgármester
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A Cigány Kisebbségi Önkormányzat:

Jelölt neve

Kovács Milán Miklós 
Kovács Roland 
Kovács László János 
Kovács Judit 
Virág Brigitta 
Kalányos Lajos 
Kalányos Sándor 
Pápai József 
Kovács András Róbert 
Kalányos Sándomé 
Csonka Sándor 
Palov Tibomé

Jelölő szervezet(ek)

Cigány Kis.Önk.Bm-I Szövetsége 
Cigány Kis.Önk.Bm-I Szövetsége 
Cigány Kis.Önk.Bm-I Szövetsége 
Cigány Kis.Önk.Bm-I Szövetsége 
Cigány Kis.Önk.Bm-I Szövetsége 
MCF A Mo-I cigányok fóruma 
MCF A Mo-I cigányok fóruma 
MCF A Mo-I cigányok fóruma 
MCF A Mo-I cigányok fóruma 
MCF A Mo-I cigányok fóruma 
Khetanipe Egyesület 
Khetanipe Egyesület

Kapott
érvényes %
szavazat

44 16,99 Képviselő
40 15,44 Képviselő
39 15,06 Képviselő
37 14,29 Képviselő
36 13,90 Képviselő
16 6,18
11 4,25
10 3,86

8 3,09
7 2,70
7 2,70
4 1,54

A Képviselő-testület alakuló ülése
folytatás a 11. oldalról

te a titkos szavazással kapcsolatos teendőket, 
majd a szavazatok összeszámlálása után Gál
los Orsolya a bizottság elnöke ismertette az 
eredményt, mely szerint a képviselő-testület 
11 igen szavazattal, egy tartózkodással dr. 
Bíró Ferencet választotta meg alpolgármes
ternek.
Dr. Bíró Ferenc alpolgármester megválasztá
sát követően, e minőségében esküt tett.
Zsáli János polgármester javaslatot tett az al
polgármester tiszteletdijára. Javaslata szerint 
a tiszteletdíj mértéke 50.000.- Ft legyen.
A képviselő-testület dr. Bíró Ferenc alpolgár
mester tiszteletdíját 2006. október 16-tól 
bruttó 50.000.- Ft-ban állapítja meg.

Zsáli János polgármester javaslatot tett a lét
rehozandó bizottságok elnökeinek és tagjai
nak személyére.
A Pénzügyi, Gazdasági és Műszaki Bizottság 
elnökének Baumann Mihályt, tagjainak 
Benkő László, Hohmann István, Kakas Sán
dor és Spannenberger János képviselőket ja
vasolta.
A képviselő-testület a Pénzügyi, Gazdasági 
és Műszaki Bizottság elnökének Baumann 
Mihály, tagjainak Benkő László, Hohmann 
István, Kakas Sándor és Spannenberger Já
nos képviselőt választja meg.
A polgármester a Szociális Bizottság elnöké
nek dr. Hutvágner Rozáliát, tagjainak Bau
mann Mihály, Benkő László és Tóth Györgyi 
képviselőket javasolta.
A képviselő-testület a Szociális Bizottság el
nökének választja meg dr. Hutvágner Rozá
lia, tagjainak Baumann Mihály, Benkő Lász
ló és Tóth Györgyi képviselőt.

Zsáli János polgármester javaslatot tett az

Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökére 
Tóth Györgyi személyében, tagjaira: 
Apaceller József, Kárpáti Árpád és Spannen
berger János képviselőkre.

A képviselő-testület az Oktatási, Ifjúsági és 
Sport Bizottság elnökének választja meg 
Tóth Györgyi, tagjainak Apaceller József, 
Kárpáti Árpád és Spannenberger János kép
viselőt.

Zsáli János polgármester javaslatot tett a 
Kulturális, Tájékoztatási és Idegenforgalmi 
Bizottság elnökére, Apaceller József képvise
lő személyében, illetve tagjaira: Gállos Or
solya, Kárpáti Árpád és Kakas Sándor képvi
selőkre.
A képviselő-testület a Kulturális, Tájékozta
tási és Idegenforgalmi Bizottság elnökének 
választja meg Apaceller József, tagjainak 
Gállos Orsolya, Kárpáti Árpád és Kakas Sán
dor képviselőt.

Zsáli János polgármester elmondta, hogy az 
SZMSZ-t fél éven belül felül kell vizsgálni. 
Javasolta, hogy a képviselő-testület e feladat 
elvégzésére kérje fel a jegyzőt.

A testület egyhangú határozata:
A képviselő-testület elrendeli Szervezeti és 
Működési Szabályzata felülvizsgálatát. A fe
lülvizsgálat elvégzésével a jegyzőt bízza 
meg.
Határidő: 2003. március 31.
Felelős: Dr. Fenyvesi János jegyző

Több képviselő felvetette, hogy a bizottsá
gokba indokolt lenne választani nem képvi
selő tagokat. A polgármester véleménykérő 
szavazást kért. 10 igen szavazat, 1 nem sza

vazat és egy tartózkodás lett a szavazás ered
ménye. A polgármester felkérte a képviselő
ket, hogy javasoljanak a bizottságokba nem 
képviselő tagokat, leginkább azok közül, 
akik. a testületbe be nem került, de a válasz
táson elindult jelöltek közül a legtöbb szava
zatot kapták.

Kakas Sándor képviselő javasolta, hogy az 
immár 10 éves hivatali Mazda személygép
kocsi helyett legfeljebb 6 millió Ft értékben 
új gépjármű vásárlására kerüljön sor.
A testület egyhangú határozata:
Pécsvárad Város Képviselő-testülete felha
talmazza a polgármestert legfeljebb 
6.000.000.- Ft értékhatárig gépkocsi vásárlá
sára.
Felhatalmazza a polgármestert a GFC 605 
frsz-ú Mazda személygépkocsi értékesítésére 
vagy becserélésére.

Zsáli János polgármester javasolta, hogy a 
testület akként módosítsa a Kodolányi János 
Általános Iskola alapító okiratát, hogy telep
helyként kerüljön bele a Dombay-tavi Ifjúsá
gi tábor. A tábor hasznosításával több évtize
de az iskola foglalkozik, jogilag azonban ez 
a helyzet rendezetlen.
A testület egyhangú határozata:

1. Pécsvárad Város Képviselő-testülete a 
Kodolányi János Általános Iskola módosított 
és kiegészített alapító okiratát a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pont alatti 
módosított és kiegészített alapító okiratot a 
törzskönyvi nyilvántartás vezető szervnek 
küldje meg.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a pol
gármester az ülést berekesztette.
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1%
Köszönet a 2005-ös évi 1%-ról

A pécsváradi Kodolányi János Általá
nos Iskola "Társadalmi összefogás az 
iskolai nyelvoktatásért" alapítvány ér
tesíti támogatóit, hogy a 2005-ös évi 
SZJA-ból befolyt 205.391 Ft-ot a ta
nulók németországi utazásának finan
szírozására használta fel.

A Nyugdíjasok Körzeti Egyesületé
nek az évi SZJA 1%-ból befolyt ösz- 
szeg 44.600 Forint, amelyet az V. 
Nemzetiségi és Kisebbségi Nyugdí
jasklubok Találkozójára használt fel.

Pécsváradért Alapítvány számlájára 
1%-ból befolyt összeg: 116.009 Ft, 
amelyet a helyi civil szerzetek számá
ra pályázati úton osztott szét.

A Zengőnéptánc Egyesület számlájára 
54.000 Ft érkezett a tavalyi év SZJA 1 
%-aiból, amelyet az egyesület még 
nem használt fel.

A Spartacus Sportkör részére 8415 Ft 
gyűlt össze az 1%-okból, amelyet a já
tékvezetői költségekre használt fel.

A Zengővárkonyi Hagyományőrző 
Művelődési Egyesület ezúton köszöni 
meg a támogatást. A befolyt összeget, 
87.000 Forintot, a viselet ápolására, új 
cipők vásárlására használják fel.

A Barátsági Egyesület Pécsvárad (Né
met klub) számlájára 100.063 Ft érke
zett a tavalyi SZJA 1%-ból, amelyet a 
helyi német kulturális programokra 
használt fel.

Pécsvárad Középfokú Oktatásáért Ala
pítvány értesíti támogatóit, hogy a 
2004.éves SZJA-ból 187.002 Ft bevéte
le származott, amelyet a tanulók szín
ház és hangverseny bérletének megvá
sárlására fordított. Köszönjük a támo
gatást. Az Alapítvány Kuratóriuma

A Pécsváradi Várbaráti Kör köszöne
tét fejezi mindazoknak, akik adójuk 1 
%-val támogatták az egyesület céljai
nak megvalósítását. 2006-ban 
64.293,- Ft érkezett a számlára, me
lyet az alapszabályban rögzített célok
nak megfelelően használtak fel.

Köszönet a támogatóknak!

SPORTESEMÉNYEK
LABDARÚGÁS

Megyei I-es focicsapatunk ragyogóan 
szerepel a bajnokságban. Tizenkét fordu
lót követően mindössze csak egy döntet
len és egy vereség szerepel a tíz győze
lem mellett. Október elején a listavezető 
a tavalyi ezüstérmes Nagyárpádhoz láto
gatott, amely idén nem szerepel valami 
fényesen. Esélyeshez méltó játékkal 
győztek is a pécsváradiak 2-1 arányban. 
Október 15-én látogatott hozzánk az 
utolsó helyezett Szászvár. Biztos hazai 
sikert várt mindenki, aki a helyiek közül 
kilátogatott a mérkőzésre, de a mosoly 
hamar az arcunkra fagyott amikor egy tá
voli lövéssel megszerezte a vezetést a 
vendégcsapat. Somodi révén gyorsan si
került egyenlíteni, de hiába egykapuzott 
a Pécsvárad szinte az egész találkozó, az 
eredmény nem változott. Az apró kisik
lást a következő fordulóban feledtették a 
fiúk, amikor idegenben 5-0 arányban le
lépték az Ócsárd együttesét. A gólfeszti
vál egy héttel később folytatódott a Sely- 
lye ellen. Az ormánsági csapat mindösz- 
sze 5 ponttal volt lemaradva tőlünk és 
ugyanúgy mint a Szászvár hamar meg
szerezte a vezetést. Ezt követően azon
ban a házigazdák fordítottak és meg sem 
álltak fél tucat gólig. A találkozót a 
Pécsvárad nyerte 6-2-re. A gólzápor to
vább folytatódott a PEAC ellen idegen
ben is, ahol az ellenfelet 5-0 arányban 
verték a vendégek. Ezzel a pécsváradiak 
tizenhárom fordulót követően tizenegy 
győzelemmel, egy döntetlennel és egy 
vereséggel vezetik a tabellát.

Megyei Il-es együttesünk a csoportjában 
a nyolcadik helyen áll négy győzelem
mel, egy döntetlennel és öt vereséggel. 
Október elején odahaza 4-2 arányban le
győzték a Márok együttesét. Ezt követő
en folytatódott a sikersorozat és 
Lovászhetényben nyertek 5-2-re. A két 
siker után azonban két kudarc követke
zett. Először Pécs váradon egy 5-1-es ve
reség a Véménd ellen, majd Geresd- 
lakon egy 2-0. Reméljük, hogy ismét 
visszatér a csapat a siker útjára.
Több mind húsz hét után befejeződött a

Városi Kispályás Bajnokság. Az utolsó 
fordulókban még nagy izgalmak köze
pette csatáztak az együttesek a pozí
ciókért. Végül is a bajnoki címet a Szil
ágy szerezte meg, legjobb játékosa Imrő 
Zsolt pedig 28 góllal gólkirály lett. A 
második helyen az Ifi végzett, a harma
dik helyre pedig a Szesz Szantosz ért fel. 
A találkozókat, mindig nagyszámú kö
zönség követte és érdekes, izgalmas csa
tákat láthatott. Reméljük jövőre hasonló 
élményben lesz részünk.

SAKK

Megyei I-es együttesünk számára nem
rég kezdődött el a bajnokság és még 
csak az első fordulón vagyunk túl, ahol 
sajnos a Siklóstól vereséget szenved
tünk. A keret nem változott, egyedül 
Cseh Annamária tért vissza a csapatba.

KÉZILABDA

Együttesünk átalakult a nyáron és sokan 
távoztak, illetve érkeztek. A teljesítmé
nye még hullámzó a csapatnak, de re
méljük, hogy ha összeszoknak a lányok 
akkor a sikerek is megjönnek. Minden
esetre hazai pályán jobbak az eredmé
nyek, mint Pécsváradtól távol.

Friesz Péter

Pécsváradi
Hírmondó
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