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56-os megemlékezések Pécsváradon
Az 56-os forradalom ünnepi meg
emlékezésére október 23-án a Kos
suth térre hívta Pécsvárad Város 
Önkormányzata a település lakosait. 
Az időjárás azonban közbeszólt, így 
az emlékműnél az intézmények, 
szervezetek elhelyezték koszorúi
kat, majd az ünnepi beszéd és a 
Kodolányi János Általános Iskola

tanulóinak műsora a művelődési 
központban hangzott el.
November elején a művelődési köz
pontban nyílt egy kiállítás a Baranya 
Megyei Múzeumok Igazgatósága 
segítségével. A Magyar Forradalom 
1956 c. kiállítást egyik alkotója, 
Rozs András történész, főlevéltáros 
nyitotta meg. A szuggesztív, érdek

feszítő előadás során a jelenlevőket 
nemcsak a tárlaton, hanem a forra
dalom napjain is végigvezette. A ta
valyi évben a múzeum és Baranya 
Megyei Levéltár együttműködésé
vel létrehozott kiállítást november 
23-ig tekinthető meg a művelődési 
központban.
Az alábbiakban közöljük Spannen- 
berger János képviselő október 23- 
án elmondott ünnepi beszédét.

Megemlékezés az 56-os forradalom 
és szabadságharc évfordulójáról

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Megemlékezők!
Kedves fiatal barátaim!

Egy angol filozófus szerint minden 
nemzet életereje ifjúságában mérhető le 
igazán.

51 évvel ezelőtt a magyar fiatalok új 
irányt szabtak a történelem menetének.

Az október 23-i megemlékezésen 
Spannenberger János 

mondta az ünnepi beszédet

A XX. Század legtisztább és legneme
sebb forradalmát indították el, nyugod
tan mondhatjuk nem valamely ideoló
gia, hanem az élet nevében. Mit is akar
tak tulajdonképpen?

Igazán egyszerű dolgokról volt szó.
Azt akarták, hogy szüleik - többsé

gükben kétkezi munkások és földműve
sek - embertelenül kemény munkájukért 
megkapják az őket megillető tisztességes 
bért. Ők tudták mit tesz az: látták szülei
ket hétszámra talicskázni Sztálinvárosban 
és káposztás kockán és cukros 
zsíroskenyéren, látták állni őket a futó
szalag mellett és látták azt is, amit a tava
szi vetésre félretett magot bőrkabátos ve
rőlegények rakják teherautóra.

Nyugodt életet akartak.
Azt akarták, hogy Magyarországot 

ne fosszák ki, se háborús jóvátétel, se 
kölcsönös gazdasági segítségnyújtás cí
mén. Ők tudták mit tesz az: látták Zá
hony felé dübörögni a mecseki uránbá
nyákból nyert érccel megtömött vago
nok százezreit..

Függetlenséget akartak.

Azt akarták, hogy váltsák le a sem
miért százakat kivégeztető, nem egyszer 
közönségesen agyon verető, százezreket 
bebörtönző, az országot teljes gazdasági 
romlásba döntő vezetőket. Ők tudták

mint tesz az: szinte nem volt család Ma
gyarországon, amelynek távolabbi köré
ben ne gyászoltak volna valakit, vagy ne 
jártak volna börtönökbe beszélőkre - ha 
ugyan lehetett.

Igazságot akartak.
Azt akarták, hogy mint magyar em

berek emelt fővel, egyenes derékkal áll
hassanak meg. Ők tudták mit tesz az: 
volt szerencséjük halálra unni magukat 
az ország megszállásának, vagy a „nagy 
októbernek” nevezett tragédia aktuális 
évfordulójára rendezett iskolai ünnepé
lyeken, fagyoskodhattak Sztálin temeté
sén, s napszúrást kaphattak a soron kö
vetkező szovjet emlékmű avatásán. 
Eközben március 15. tanítási nap volt, s 
azt hallották, hogy Petőfi kommunista 
agitátor, Magyarország pedig a nácik 
utolsó csatlósa volt.

Őszinteséget akartak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ezek a fiúk és ezek a lányok, akik itt 
is harcoltak, megmutatták, hogy milyen 
bátrak.

Mert ezek a fiúk és lányok szabadsá
got akartak!

Ezért ott voltak mindenhol, ahol a 
forradalom nagy eseményei zajlottak. 
Ott voltak a Bem szobornál, ahol először

folytatás a 2. oldalon
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Megemlékezés az 56-os forradalom 
és szabadságharc évfordulójáról

folytatás az 1. oldalról

jelent meg a lyukas zászló jelezve, hogy 
elég volt a kommunizmusból.

Ott voltak a parlament előtt, ahol a tö
meg Nagy Imre tudtára adta, hogy Ma
gyarország nem csak elvtársakból áll, a 
Sztálin szobor ledöntésénél, s a Rádió
nál, ahol a fegyvertelen tömegbe lőtt a 
bátorságát vesztő hatalom.

Ott voltak a megalakuló fegyveres 
csoportokban és vállalták a kezdettől 
fogva egyenlőtlen, esélytelen és re
ménytelen harcot az időközben bevetett 
szovjet páncélosok ellen, szedett-vedett 
fegyverekkel, Molotov koktélokkal.

Fekete István ír talán legszebben
erről, 1956. október 31-én:

„Itt nem voltak altábornagyok, itt 
nem volt stratégia és taktika, itt csak ha
lálba menő 14-20 éves gyerekek voltak, 
lányok is, akik betelvén egy istentelen- 
ség szörnyű ürességével, a jelszavak 
csatornalevesével, a hazugság emészt
hetetlen maszlagéval, nekimentek felbo
rítani a hegyet, megfordítani a történel
met, emészthetetlen céltudatossággal él
ni vagy meghalni.

És felborították a hegyet, és megfor
dították a történelmet és győzelmesen él
ve maradtak.

Élve maradtak elsősorban azok, 
akiknek testük meghalt, mert örökké él
nek az örökké valóban és a nemzet szívé
ben és élve maradtak a többiek, aki talán 
most eszmélnek ájult boldogságban a ki

tárult messzeség, a testi és lelki szabad
ság, a végtelenség szemléletében

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ott voltak, ahol kellett, de nem azért 

voltak ott, mert hősök akartak lenni. 
Nem akartak iskolai tananyag lenni.

ÉLNI szerettek volna!
Emberhez méltó szabad életet szere

tettek volna élni. Valaki egyszer azt 
mondta, hogy a szabadság olyan, mint a 
levegő. Ha van, észre sem vesszük, s ha 
nincs, meg lehet halni nélküle. Aki pró
bálta tudja milyen az, ha nem tud levetőt 
venni, mert nincs. Ők akkor, ott annak 
az október 23-ának délutánján és esté
jén megérezték mit jelent szabadon élni, 
és nem voltak hajlandók kevesebbel be
érni, mint a szabadsággal.

És tudták, hogy mit kockáztatnak, 
tudták, hogy mindenük, az egész életük 
rámehet erre a reménytelen harcra. Még
is tették a dolgukat, úgy, amint az egy 
diáktól telhetett. Éjszakákon át operáltak 
a kórházakban, törölték a sebesültek fáj
dalomtól nyirkos homlokát, besegítet
tek a pékségekben. S természetesen har
coltak, ott voltak az első vonalban, s ha 
úgy hozta a sor, gondolkodás nélkül ad
ták oda azt, ami mindenki számára a leg
drágább: az életüket.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezek az emberek, ezek a fiatalok nem 

akartak ott lenni, de ott voltak azok 
között, akiknek a lélegzete odafagyott a 
barikádok macskakövéhez, annak a ret

tenetes november 4-ének ködös regge
lén, azután, hogy a Sváb - hegyen felál
lított magyar légvédelmi üteg kétség- 
beesett, s egyre gyengülő tüzelése jelez
te a városnak, hogy mindennek vége. Ők 
nem adták fel., az utolsó erejükig védték 
ezt a teret is, a szabadságnak ezt a ma
roknyi darabját. Az életük árán is.

Nem akartak ott lenni, de ott voltak 
azok között, akik Nyugaton, a szabad vi
lágban keresték a boldogulást, s akiknek 
többségét évtizedeken keresztül rettene
tes honvágy kínzott, a szülők, a testvé
rek és mindaz után, amit a haza jelent.

Nem akartak ott lenni, de ott vol
tak, azok között akik itthon maradtak, 
leülték a börtönbüntetéseiket és másod
rangú állampolgárok lettek. Éltek, ahogy 
tudtak, és ahogy lehetett, mert élni kel
lett, mint ahogy élni mindig kell.

Kihasználták a rendszer enyhülő szi
gorát, szereztek kocsit, nyaralót, olcsó 
kenyeret és balatoni üdülést.

Évtizedeken keresztül hallgatniuk 
kellett mindenről, amin keresztül men
tek. Kaptak szívinfarktusokat, lett világ
bajnokok az egy főre jutó alkoholisták 
és öngyilkosok számában.

De erről talán József Attila (Ha
zám) ír a legszebben a forradalmat 
megelőzően jó húsz évvel.

,Jvlégis magyarnak számkivetve, lel
kem sikoltva megriad- édes Hazám, fo
gadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad! ”

így történt, és most itt vagyunk, hogy 
méltón fejet hajtsunk az emlékük előtt. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Kitüntetettek
Pécsvárad Város Képviselő-testü- 

lete 2007. augusztus 19-én tartott ün
nepi ülésén adta át a városi kitünteté
seket. Pécsvárad Város Önkormány
zata „Pécsváradért Díj”-at adomá
nyozott

Mártusz Antalnak, a pécsváradi 
Spartacus Sportkör elnökének, 
Pécsvárad Város Képviselő-testülete 
volt tagjának, az Ipartestület volt el
nökének négy évtizedes közéleti 
munkája elismeréséül, a sportegye
sület vezetőjeként végzett eredmé
nyes tevékenységéért

Vértes Lászlónénak, a Kodolányi 
János Általános iskola nyugalmazott

tanítój ának, igazgatóhelyettesének, 
közel 40 éves pedagógiai munkája 
elismeréséül, az iskolai alapdoku
mentumok elkészítésében vállalt ve
zető szerepéért, tanítványaival orszá
gos és nemzetközi versenyeken elért 
eredményeiért, kiemelkedő közös
ségépítő tevékenységéért, a fiatal pe
dagógus generáció szakmai támoga
tásáért és segítéséért.

„A Köz Szolgálatáért” díjban ré
szesült

Galambos Jenőné, a Kodolányi Já
nos Általános iskola nyugalmazott 
tanára, volt igazgatóhelyettese pél
damutató pedagógiai munkája elis-

méréséül, Pécsvárad és a környező 
települések kulturális életében vál
lalt elévülhetetlen érdemeinek, ma
gas színvonalú tevékenységének el
ismeréséül.

Gulyás Sándomé, a Pécsváradi 
Óvoda dolgozója, nyugdíjba vonulá
sa alkalmából, több mint három évti
zedes közalkalmazotti munkája elis
meréséül.

Pifkó Rezsőné, a Pécsváradi Óvo
da dolgozója, nyugdíjba vonulása al
kalmából, több mint három évtizedes 
közalkalmazotti munkája elismeré
séül.

folytatás a 3. oldalon



2007. November HÍRMONDÓ 3

Kitüntetettek
folytatás a 2. oldalról

Türk Ilona, a Kodolányi János Ál
talános Iskola nyugalmazott tanára, 
közel 40 éves oktató-nevelő munká
jának, a folyton gondolkodásra, 
problémamegoldásra nevelő pedagó
giai tevékenységének elismeréséül, a 
tehetséggondozás területén folytatott 
kiemelkedő munkájáért.

Emlékplakett elismerésben része
sült Andor Ilona karnagy, zenepeda
gógus, Liszt-díjas, érdemes és kivá
ló művész, Pécsvárad szülötte. Az 
1977-ben elhunyt művész kitünteté
sét átvette az Andor Ilona Baráti Tár

saság Kodály Zoltán Női Kara kar
nagya, Breinichné Horváth Andrea.

Mihály Sándor, a Kelet-Mecsek Rt. 
nyugalmazott agronómusa több mint 
négy évtizedes példamutató munkájá
ért, önzetlen segítőkészségéért.

Nyaka Szabolcs, a Dunántúli Nap
ló újságírója Pécsvárad mindennap
jait, eseményeit a sajtóban objektí- 
ven megjelenítő munkásságáért.

Paksi Rozália nyugalmazott fő
könyvelő a város civil szervezeteit 
segítő tevékenységéért.

Parragi Ede, a pécsváradi városi fú
vószenekar tagja, a zenekar 1979-es új
jáalakulása óta végzett önzetlen, szín
vonalas, lelkiismeretes munkájáért.

Sátor Józsefné Pécsvárad város 
egészségügyi ellátásban több mint 
négy évtizeden át végzett áldozatos 
munkájáért.

Dr. Várnai Ferenc zeneszerző, 
népzenekutató, a pécsváradi általá
nos iskola volt tanára, az ÁFÉSZ 
Női Kamarakórus megalapítója sok
éves emlékezetes tevékenységéért.

Pécsvárad Város Képviselő-testü- 
lete elismerő oklevelet adományo
zott a pécsváradi Spartacus Sport
egyesület felnőtt labdarúgó csapatá
nak a 2006/2007-es Baranya megye
I. bajnokságban elért első helyezé
sért.

r

A Kodolányi János Általános Iskola hírei

Április 18-án német szavalóversenyt 
rendeztünk, melyre 50 tanuló nevezett 
be. Köszönet a Német Kisebbségi Ön- 
kormányzatnak az anyagi támogatá
sért, mely lehetővé tette értékes 
könyvjutalmak kiosztását.
Díjazottak:
l.évf.
I. Becker Bálint 1 .a
1. Penczel Richárd 1 .b /holtverseny/
II. Szakálos Fédra 1 .b
2. évf.
I. Panta Kamilla 2.b
II. Brand Bálint 2.b
II. Petrovics Tamás 2.a / holtverseny/
III. Weigert Klaudia 2.b
Különdíj:
Schnell Bianka 2.b / mese nyelvjárás
ban/
3. évf.
I. Bálint Benjámin 3.a
II. Pasin Dániel 3.a
III. Jaczkó Noémi 3.b
Különdíj:
Jéhn Máté 3.b 
Künsztler Dóra 
rásban/
4.évf.
I. Pusch Dalma
II. Papp Dávid
III. Resch Roxána

3.a /versek nyelvjá-

4.b 
4.b 
4.b

Különdíj:
Gász Bálint 4.b 
Becker Norbert 4.a / mese/

Április 20-án megyei kömyezetisme- 
reti versenyen a harmadik, negyedik 
évfolyam két csapata sikeresen képvi
selte tagozatunkat.
Április 23-án a 4. órában az l.a, l.b és 
a 2.a osztályokban rendhagyó kömye- 
zetismereti órát tartottak. Hat egyetemi 
hallgató érkezett iskolánkba a „Teddy 
Maci Kórház” program keretében 
Pécsről, az orvosi egyetemről, akik a 
Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete 
PHB tagjai, hogy a tanulók, mint „dok
torok” az ő segítségükkel meggyógyít
sák beteg plüssállataikat.
Az Ács Kató Irodalmi Alapítvány „Itt 
születtem én ezen a tájon....” címmel 
országos irodalmi és rajzpályázatot írt 
ki. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 6 
tanuló kapott meghívást tagozatunkról. 
Az irodalmi pályázaton 2. helyezést ért 
el gyönyörű meséjével Ömböli Gréta 
(2.b) ezen kívül még öt tanuló rajzát 
választották ki a 130 alkotásból álló ki
állításra. Muzslay Ferenc (4.b), Árvái 
Dorottya (4.b), Walter Benedek (4.b), 
Solti Réka (2.a), Künsztler Dóra (3.a). 
„Védett vagyok!” címmel a Szivár
vány Gyermekház hirdetett rajzpályá
zatot, ahol a kiállított munkák között 
Resch Roxána (4.b), Árvái Dorottya 
(4.b) és Kisföldi Diana (4.b) osztályos 
tanulók munkáiban is gyönyörködhet
tek az érdeklődök.
„A természet szépségei” címmel rajz
pályázatot hirdetett meg a Madarak és

Fák napja” alkalmából a berkesdi is
kola. A kiállítás ünnepélyes megnyitó
ján nyújtottak át Hock Helga (3.b) ta
nulónak a 3. helyezésért, Pusch Dalma 
(4.b) I. helyezésért járó emléklapot és 
ajándékot.
Május 15-én a leendő első osztályos 
óvodások és óvónénijeik látogattak el 
az első osztályokba.
Május 16-án az Árpád Fejedelem 
Gimnázium és Általános Iskola által 
megrendezett helyesírási versenyen jól 
megállták helyüket a két negyedik 
osztályt képviselő versenyzők.
3 „M” Mesevetélkedő (Mikszáth, Mó
ricz, Móra) zajlott heteken keresztül, 
melyre szintén benevezett I -1 csoport
tal a két 4. osztály. Mindkét csapat be
került a döntőbe, ahol a 4.a osztály 
csapata I. helyezést ért el. (Becker 
Norbert, Féld Balázs, Kecze Bence, 
Nyéki Viktória).
Jutalmuk anyanyelvi tábor Eszéken. A 
4.b osztály csapata 6. helyen végzett.

folytatás a 4. oldalon
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei
folytatás az 3. oldalról

Május 24-én az első úszóversenyt ren
deztük meg új uszodánkban, ami segí
tett felmérni az oktatás első évének ha
tékonyságát. Diákjaink évfolyamon
ként mérkőztek meg, három úszás
nemben indulhattak. Meglepően sokan 
(147 tanuló) neveztek, lelkesen és jó 
hangulatban versenyeztek. Az érmeket 
és díjakat, Zsáli János polgármester úr 
adta át a győzteseknek. A legeredmé
nyesebb versenyzőink: Poller András, 
Hámori Réka, Simor Márton, Hertrich 
Anna, Weisz Gábor, Brandt Petra, Há
mori Gergő, Bábics László, 
Abelovszky András és Pongrácz Edi
na. A következő tanévben körzeti ver
senyt is szeretnénk rendezni.
Május 25-26-án papírgyűjtésen szor
goskodtak tanulóink. A tagozat diákjai 
9.242 kg papírt gyűjtöttek. A 42.650.- Ft 
bevételt a gyűjtés arányában osztottuk 
szét az egyes osztályközösségeknek. 
Május 30-án a 4. évfolyam tanulói or
szágos kompetenciamérésen vettek részt 
matematikából és magyar nyelvből. 
Június 6-án ugyanaz az évfolyam né
met nyelvből írta meg az országos fel
mérőt.
Május hónapban a felső tagozat szak
tanárai a 4. osztályokban hospitáltak, 
ismerkedve leendő tanítványaikkal. 
Pécsvárad Város Önkormányzata Szo
ciális Bizottsága „Tollal, ecsettel”

Márton-napon útban a templom felé

címmel rajzpályázatot hirdetett. Az 
ünnepélyes díjkiosztón, június 8-án a 
„Tíz éves a Gyermekvédelmi Tör
vény” című konferencia záró napján 
az alsó tagozat tanulói közül Balogh 
Nikolett (2.a), Gyarmati Zsófia (3.a) 
Brand Réka (4.b) és Pusch Dalma 
(4.b) tanulók III. helyezést érdemeltek 
ki alkotásaikkal.
Június 11 -én Polgármester Úr fogadta 
azokat a tanulókat (40 fő), akik az év 
folyamán valamelyik tantárgyból ki
magasló teljesítményt nyújtottak. Ek
kor adta át az ez évi díjakat is.
„Szondi József”-díjat a legjobb mate- 
kosoknak:
1. évf. Becker Bálint (1 .a)
2. évf.: Petrovics Tamás (2.a)
3. évf. Poller András (3.b)
4. évf. Becker Norbert (4.a)
A „Péter Károlyné”-díjat magyarból 
legjobban teljesítőknek:
1. évf. Walter Anna (l.b)
2. évf. Ömböli Gréta (2.b)
3. évf. Hock Norbert (3.a)
4. évf. Szilágyi Fruzsina (4.b)
Új díjat is alapítottak Erdélyi Zoltán 
építész tiszteletére (a központi iskola 
tervezője) rajz tantárgyból. E díjban 
részesült 1-2. évfolyamon:
Brandt Bálint (2.b), 3-4. évfolyamon: 
Tamicza Bence (4.b)
Az alsó tagozat pedagógusai közül 
„Erdősi Tibor” díjban részesült szín
vonalas matematika oktatásért: 
Göblné Német Piroska, színvonalas

magyar nyelv-és irodalom oktatásért: 
Gungl Lászlóné tanító.
Június 11-én nyitottuk meg Erdélyi 
Zoltán építész emlékére rendezett rajz
kiállításunkat is.

Helyezettek:
I. Brandt Bálint (2.b)
II. Horváth András (2.b)

1-2. évfolyamon
I. Tamicza Bence(4.b)
II. Pap Ágnes (3.b)
III. Szakálos Fédra (l.b)

3-4.évfolyamon
III. Hámori Réka (4.b)

Június 12-én Sport napot tartottunk az 
alsó tagozaton, mely igen jól sikerült. 
A változatos programban szerepelt: 
váltóverseny, szellemi vetélkedő, kö
télhúzás, foci, futóverseny. A csapatok 
az ünnepélyes eredményhirdetésen ve
hették át a teljesítményükért kiérde
melt jutalmakat.

Az alsó tagozat hírei 
2007.

szeptember-október

A 2007/2008-as tanévet az alsó tago
zat udvarán ünnepélyes keretek között 
nyitottuk meg szeptember 3-án. A kis 
nebulók szép szavalatai jelezték, a 
nyár véget ért, kezdetét veszi a szorgos 
munka.
Szokásos munkarendünknek megfele
lően minden évfolyamon lezajlottak a 
szülői értekezletek.
Szeptember 21-23. között felejthetet
len három napot töltöttek sporttábor
ban Eszéken Becker Norbert, Féld Ba
lázs, Kecze Bence, Nyéki Viktória fel
készítő tanárukkal, Göblné Németh 
Piroskával. Ők a Szivárvány Gyer
mekház által meghirdetet 3M (Mik
száth, Móricz, Móra) elnevezésű me
gyei vetélkedő első helyezettjei. Kivá
ló teljesítményükhöz gratulálunk! 
Október hónaptól tagozatunkon meg
kezdődtek a szakköri foglalkozások. 
Rendkívül színes kínálatból választ
hatnak tanulóink: német, matematika,

folytatás az 5. oldalon
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A Kodolányi János 
Általános Iskola hírei

folytatás a 4. oldalról

angol, német néptánc, rajz,úszás, 
sport, labdarúgás szerepel a palettán. 
Október 6-án az Aradi vértanúk em
léknapján a 3.b és 3.a osztály tanulói 
Göblné Németh Piroska és Patonainé 
Link Zsuzsanna tanítónő felkészítésé
vel meghitt műsort adtak az emléktáb
la előtt iskolánk udvarán.
Október 9-én a Baranya Megyei Peda
gógiai Intézettől érkeztek hozzánk 
kollégák, hogy a kompetencia alapú 
oktatás továbbképzési program újabb 
feladatait szakmai területenkénti fele
lősök segítségével összehangoljuk. Is
kolánk november 21 -én nyílt bemuta
tó órákat tart, amelyekre a környező 
oktatási intézmények pedagógusait is 
szívesen várjuk.
Ezen az őszön is szorgos kis kezek 
szedték a vadgesztenyét, aminek ered
ményeképpen 3200 kg-ot sikerült ösz- 
szegyűjteni, s több mint 50 000 Ft-ot 
oszthattunk szét az osztályok között a 
gyűjtések arányában.
Az október 10-11- én lezajlott papír- 
gyűjtés eredménye 9439 kg. Ezúton

Az október 5-i műsor szereplői

szeretnénk megköszönni a szülők se
gítségét!
Október 19-én a központi iskola udva
rára áthelyezett Szabó László alkotta 
56’-os szobornál megtekinthettük a 
városi megemlékezésre készülő gyere
kek megható műsorát. Az úgynevezett 
főpróba színvonalas műsort és felejt
hetetlen élményt nyújtott a kis alsós

gyermekeknek, közelebb hozva hoz
zájuk az ünnepet.
Tagozatunk október 27-én egészség- 
nevelési napot tartott, melynek keretén 
belül változatos programokat kínál
tunk tanulóinknak. Volt védőnői ta
nácsadás, cipőtisztítás, TOTO az 
egészséges táplálkozás jegyében, gyü
mölcssaláta- és plakátkészítés.

Sz-né P.D.

A felső tagozat hírei
Április 19-én rendezték Pécsett az 
Országos Kaán Károly természet- 
ismereti verseny megyei döntőjét, 
ahol iskolánk tanulója, KungI Nóra 
94%-os teljesítménnyel első helyen 
végzett, így Baranya megyét ő kép
viselhette az országos döntőben. A 
május 18-án Mezőtúron rendezett 
háromnapos megmérettetésen a te
repismereti versenyben második, 
míg az összesítettben 4. helyezést ért 
el. Nóra ebben az évben másodszor 
lett a megye legjobbja, hiszen tavaly 
is ő képviselhette a megyét az orszá
gos versenyen hasonlóan szép ered
ménnyel. Felkészítő tanára Major 
Józsefné volt.

Az 5.c osztály tanulói április köze
pén három napot töltöttek a 
Dombay-tavi táborban működő Zen
gő tanodában. Kirándultak a Zen-

gőre, megtekintették a Várat Friesz 
Péter tanár úr vezetésével, valamint 
jelmezbe öltöztek, és királyi lakomát 
rendeztek.

Április 25-én rendezték meg Pécsett 
a Szivárvány Gyermekházban a 
Zöld Fürkész program zárókonfer
enciáját. Iskolánkat a Zengő Fürké
szek csapata képviselte. (A csapat 
tagjai: Féld Bettina, Fischer Kris
tóf, Hámori Gergő, Kresz Kíra, 
Kungl Nóra, Májusi András, Mol
nár Csanád, Schrempf Luca. Fel
készítőjük: Győrffy Zsuzsanna.)
A Fürkészek örökbe fogadták a Vár
kertet, posztert készítettek egész 
éves munkájukról, valamint a terüle
ten végzett vizsgálataikról.
Minden csapat feladatául kapta még, 
hogy írjon eredetmondát, melyet a 
konferencián elő is kellett adniuk.

Kungl Nóra: Madarak kertje, és 
Schrempf Luca: A sárkányok völgye 
című történeteit mutatták be társaik
nak
A sikeres munkajutalma erdei iskolai 
táborozás Gyűrűfűn május 10- 12-ig. 
A Zöld Fürkész program június 12- 
én fejeződött be. A csapatok Pécsett, 
a Városházán átadták a „Jövő Gene
rációk Képviselete Környezeti Érté
kei Gyerekszemmel” című kiad
ványt az általuk örökbe fogadott te
rület illetékes polgármestereinek, il
letve képviselőinek. Kungl Nóra és 
Fischer Kristóf a Zengő Fürkészek 
csapat tagjai átadták a kiadványt is
kolánk igazgatójának, Tóth Györgyi
nek, aki Pécsvárad képviselőtestüle
te nevében jelent meg.

Április végén 12 diák tett látogatást 
iskolánkból a Művészetek Palotája-
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bán, ahol Varnus Xavér népszerűsí
tette az orgonát. A Ladik versenyen 
jól szereplő csapat jutalma volt ez a 
Dunántúli Naplótól. A Pengék csapa
ta beszámolót írt az eseményről, 
mely olvasható volt az említett új
ságban.

Május 1-jén a német szakkör tagjai 
és más németet tanuló alsó tagozatos 
diákok színvonalas műsorral ked
veskedtek az Európa téren összegyűlt 
közönségnek a hagyományos 
„Maifest” májusfaállítás alkalmából.

Május 8-án és 31-én egy hetedike
sekből és nyolcadikosokból álló cso
port látogatott Szekszárdra, a Német 
Színházba, ahol egy érdekes ifjúsá
gi darabot tekintettek meg Creeps 
címmel.

Május 31-én, a Nemdohányzó Világ
napon tartották meg a Füstmentes 
Osztály program zárórendezvényét 
Pécsett az ÁNTSZ székházában, 
ahol a rajzpályázat nyerteseit is ki
hirdették. Kempf Eliza 7.b osztá
lyos tanuló I. helyezést ért el. A tel
jes programban az egész 7.b osztály 
részt vett, akik a tanév során „füst- 
mentességet” vállaltak.

A Litteratum német nyelvi levele
zés versenyen a tanulók többsége 
arany fokozatot ért el.

A házi matek verseny résztvevői

Kovács Klaudia 6.a osztályos tanu
ló vett részt az országos „FORGÓ
SZÉL” elnevezésű honismereti ve
télkedőn. A levelezős fordulóban 
bejutott a középdöntőbe, majd a 
több mint 200 versenyző közül leg
jobbnak bizonyuló 43 tanulóval 
együtt az országos döntőbe is. Erre 
Budapesten, a Hagyományok 
Házában került sor május 16-án. A 
többszintű feladatokat sikeresen ol
dotta meg, 3. helyezést ért el. Felké
szítő tanára Kárász Rózsa.

Iskolánk tantestülete május 17-e és 
21-e között fogadta a külsheimi isko
la tanárainak delegációját, akik hat 
fős delegációval érkeztek városunk
ba. A négy nap gyorsan eltelt, hiszen 
érdekes programokat állítottunk ösz- 
sze számukra: a kollégák megtekin
tették új uszodánkat / kicsit irigyeltek 
is érte bennünket/, kirándultak Vil
lányba és Pécsre. A megyeszékhelyen 
megnézték a világörökség részét ké
pező siremlékeket, majd a Székes- 
egyházat és a püspöki pincét. A közö
sen elköltött vacsora jó lehetőség volt 
egy kis szórakozásra, tapasztalatcse
rére és közös éneklésre is.

Június 2-án tartották Pécsett az or
szágos „világörökségünk” rajzpályá
zat kiállítás megnyitóját és díjkiosz
tóját. Iskolánkból Kungl Nóra raj
zát mutatták be. Nóra és tanára az

egész napos rendezvényre kapott 
meghívást. Az új világörökségi 
együttes és a Székesegyház megte
kintése, valamint kézműves foglal
kozás szerepelt a programban. Ká
rász Rózsa tanárnő továbbképzésen 
vett részt, ahol a különböző előadá
sok és a világörökségi helyszínek 
megtekintése segítette további mun
káját.

Június 7-én és 8-án tartották a Műve
lődési Központban a „Tíz éves a 
Gyermekvédelmi Törvény” című 
konferenciát, melyen Bátai Réka
5.b és Baumholczer Marcella 8.b 
osztályos tanulók IV. helyezettként 
vehettek át díjat családrajzaikért.

Az Erdélyi Zoltán építész emlékére 
rendezett rajzkiállításon a követke
ző eredményeket érték el tanulóink.
5.-6. évfolyam:
I. Gyenis Dóra 5.a
II. Szabó Szimonetta 6.a
III. Gradwohl Martina 5.c 
7.-8. évfolyam:
I- Abelovszky András 7.b
II. Hegedűs Pálma 8.a
III. Féth Dávid 7.a

Az ’56-os forradalom és szabad
ságharc 50. évfordulója alkalmá
ból hirdetett pályázat nyertesei ju
talomból Budapestre látogattak. 
Megnézték a Terror Házát, majd 
megkoszorúzták a Corvin közben 
Pongrátz Gergelynek, a Corvin köz 
főparancsnokának az emléktábláját. 
Kísérőik: Friesz Péter, Kövesi Feri 
bácsi, Lantos Istvánné, Mártusz 
Antalné.

Június 7-én rendeztük a lassan ha
gyományossá váló tanév végi iro
dalmi vetélkedőnket Fekete Ist
ván: Kele című regényéből. A gye
rekek nagyon lelkesen, ügyesen dol
goztak. Az első helyezést a 6.b csa
pata érte el, második lett a 6.a, har
madik a 8.b osztály csapata.
Nagyon köszönjük Arnold Jánosné 
munkáját, aki már évek óta összeállít
ja a feladatokat, és vezeti a versenyt.
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SPORT

Labdarúgás: Iskolánk két csapata ju
tott be a Diákolimpia pécsi városi 
döntőjébe. Az I. korcsoportos csapa
tunk (1998-99) a második fordulóig 
jutott. Legjobb játékosok: Jéhn Má
té, Poller András, Petrovics Tamás, 
Marcsik Máté, Penczel Richárd. II. 
korcsoportos csapatunk (1996-97) 
megnyerte a pécsi városi döntőt, és 
korosztályában második lett! A me
gyei döntő eredményei:
1. Szigetvár- 2. Pécsvárad- 3. Mo
hács- 4. Pécs- 5. Siklós- 6. Komló. A 
csapat tagjai: Kungl Ádám, 
Spannenberger Máté, Kleisz 
Krisztián, Váradi Richárd, 
Moschnitzka Dávid, Prigli Gergő, 
éhn Márk, Matkó Gábor.
Legjobb játékosunk Kungl Ádám 
volt.
A Litteratum német levelező teszt- 
verseny országos fordulóját április 
21-én tartották Budapesten, amelyen 
Amold Krisztián 7.b osztályos tanu
ló 3. helyezést ért el. Felkészítő taná
ra: Scháffer József

Amold Krisztián 8.b osztályos tanu
ló az országos Litteratum német ver
senyen előkelő 3. helyezést ért el. 
Gratulálunk a kiváló eredményhez!

A 2007-2008-as tanév a pályázatok, 
az átalakulás éve:

Iskolánk felújításának lehetősége 
minden kollégát nagyon lelkesít, 
azonban egyelőre a pályázat elkészí
tésének folyamata zajlik. Gőzerővel 
dolgoznak a szakértők, a pályázat
írók, hogy minél tökéletesebb, elfo

gadhatóbb pályázat kerüljön majd a 
bírálók elé. Iskolánk részéről a mun
ka oroszlánrészét igazgatónőnk Tóth 
Györgyi végzi. Reméljük, hogy az 
első forduló nekünk kedvez majd, és 
iskolánk épületét sikerül majd szeb
bé, komfortosabbá, használhatóbbá 
alakítani.
Iskolánk új feladatkörrel is bővül, je
lenleg az integrált oktatás bevezeté
sének előkészületei folynak.

Híreink:
Szeptemberben a szokásoknak meg
felelően szülői értekezleteket tartot
tunk, ahol a tanév legfontosabb fel
adatait, programjait beszéltük meg a 
szülőkkel.

Szeptember 12-én 15 fős tanulócso
port indult partneriskolánkba 
Külsheimbe, Bognámé Auth Mária 
és Scháffer József kollégák kíséreté
vel. Igen szép és tartalmas napokat 
töltöttek el.

Október elsejétől számtalan, változa
tos szakkör kezdte meg működését, 
ahol minden tanuló megtalálhatta a 
számára legmegfelelőbbet. Választ
hattak a színjátszó, matematika, rajz, 
informatika, német, angol, nyelvtan, 
média, labdarúgás és természetbarát 
szakkörök közül.

Október 1-től mentortanár foglalko
zik olyan 7-8-osztályos tanulókkal, 
akik tanulási nehézségekkel küzde
nek. Ezek a kiscsoportos foglakozá
sok lehetővé teszik, hogy pótolják a 
hiányosságokat, elősegítse a tanulók 
továbbhaladását, megkönnyítse pá
lyaválasztásukat.

Október 9-én a Baranya Megyei Pe
dagógiai Intézet kollégáival találkoz
tunk, ahol a kompetencia alapú okta
tás programján belül újabb feladato
kat kaptunk. A november 21-i bemu
tató órák részleteit beszéltük meg. Is
kolánkban bemutatót tartanak: Gungl 
Lászlóné, Wagnemé Rozmer Anikó, 
Lászlóné Auth Mária, Molnár 
Józsefné és Szabó Gyöngyi.

Az őszi hulladékgyűjtésen rekord 
mennyiségű papírt gyűjtöttek tanuló
ink: 24 746 kg-ot. Az iskola bevétele 
145 000 Ft. A befolyt pénzösszeget a 
tagozatok között a gyűjtött mennyi
ségek arányában osztjuk szét. Ez
úton is szeretnénk megköszönni a 
szülők aktív közreműködését.

Október 23-án nagysikerű ünnepi 
műsort adtak iskolánk tanulói a vá
rosi ünnepség keretében. A színvo
nalas műsor betanítását Szabó Gyön
gyi kolléganőnk végezte. A zenei fel
készülésben Boris Sándomé tanárnő 
segédkezett.

Októberi hónapunk bővelkedett 
sporteredményekben is. Több kupán 
vettek részt focistáink Friesz Péter és 
Gelencsér János tanáraink felkészí
tésében.

1. Október 6. NUPI 7 éven aluliak 
focitomája Kozármisleny.
3. helyezés
2. Október 21. NUPI 9 éven aluliak 
focitomája Pécs 2. helyezés
3. Október 28.NUPI 9 éven aluliak 
focitomája Kozármisleny
2. helyezés

KAPTÁR

Új Ifjúsági Klub Pécsváradon!
Júpíszí dájrekt!

Kapcsolat a fiatalok között!!!

Az unalmas otthon ülés helyett bandázz 
inkább velünk!

Helyszín: régi tüzoltószertár, 
Időpont: keddenként du. 3-tól 5-ig, 
illetve péntekenként du. 4-töl 6-ig

Csocsó, darts, póker, társasjátékok, 
teázás, beszélgetés...

Lehetőség tréningeken való részvételre különböző 
érdekes témákban (önismeret, szenvedélybetegségek, 

személyiségfejlesztés, stb....)

Tel.:0670 327 2678, 0630 441 2155
UI: szeretettel várunk stílustól és érdeklődési körtől 

függetlenül! (kb. 14-22 éves korig)
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Meghívó!
Mindenkit szeretettel várunk egy ha
misítatlan zengővárkonyi napra, de
cember első vasárnapján, amikor nagy 
örömmel mutatjuk be az érdeklődők
nek munkánk gyümölcsét. Elkészült 
ugyanis Zengővárkony cimmel az a 
turisztikai és kulturális album, mely 
Zengővárkonyról szól helybélieknek 
és másoknak...mindenkinek, akit ér
dekel a falu összes kincse. 
Megtisztelne, ha velünk együtt ünne
pelne!
Egy hangulatos délutáni program ke
retében mindenkinek lehetősége lesz

kikapcsolódásra várkonyi módra, a 
teljes Sárköz bebarangolására Hauck 
Levente „A sárközi népviselet” című 
fotókiállítása segítségével, és a 
Zengővárkony album megismerésé
re, kedvezményes megvásárlására!

A bemutató helye: 
Zengővárkony, Művelődési Ház 

Ideje:
2007. december 8. (szombat), 15:00

A könyvbemutatót megnyitja: 
Ördög Béla, polgármester

A fotókiállítást megnyitja: dr. Balázs 
Kovács Sándor, néprajzkutató 
Várjuk nagy szeretettel!

Pécsváradi Kistérségi
TELEHAZ

ÚJRA NYITVA
A PÉCSVÁRADI 

KISTÉRSÉGI TELEHÁZÜ!

Művelődési Központ, 
Kossuth Lajos u. 31.

Szolgáltatásaink:
• Internet hozzáférés 

• Irodai szolgáltatások 
• Számítógépes ügyintézés

Továbbá:
„Tett-Hely”

ifjúsági információs pont 
(fiatalokat érintő információk)

Nyitvatartás:
Hétköznap 9-17 óra között

Telefon: 06/30 356 3570, 
valamint 06/30 541 9832 

Honlap:
http://www. zengovidek.hu/ 

telehaz.htm
e-mail: pecsvarad@felehaz.hu

SEGÍTÜNK
A HÉTKÖZNAPOKBAN!

Pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesületének hírei

Az Önkormányzati és Területfejlesz
tési Minisztérium Sport Szakállam
titkársága pályázatot írt ki a” telepü
lési önkormányzatok többcélú kis
térségi társulásai” és a településeken 
működő időseket tömörítő civil szer
vezetek kooperációjának erősitésé- 
re, valamint ” szenior sportháló” lét
rehozására.
Cél az életminőség javítása, pozitív 
irányú változások elérése az idősek 
egészségi állapotában, az egészséges 
életmód, az idős korú lakosság fizi
kai aktivitásának ösztönzése.
A pályázaton a pécsváradi Nyugdí
jas Egyesület is támogatást nyert. 
Tagjai szakember segítségével

gyógytornán vesznek részt, ahol ge- 
rinctomát, Ízület kimozgató gyakor
latokat végeznek, (képünk) valamint 
az egészséges étrendhez táplálkozási 
tanácsokat is kapnak.
Ahhoz, hogy szellemi frissességük is 
megmaradjon, a helyi Teleházban 
internetes ismeretek elsajátítására, 
ill. elmélyítésére is lehetőségük van. 
A program decemberi záró foglalko
zásán a tanult receptek alapján közö
sen készítik el az ételeket.

ÖNKÉNTES VÉRADÓNAP

December 5.-én, szerdán, 9 -13 
óráig a művelődési házban.

Szeretettel várunk 
minden nemes lelkű 
véradót, akiknek 
csekély ajándékkal 
köszönjük meg pél
damutatásukat, se
gítségüket, mely 
nélkül a folyamatos 
betegellátás, a bete
gek gyógyítása el
képzelhetetlen.
A 30-szoros vér
adók itt kérhetik az 
igazolást a vizitdíj 
és kórházi napidíj 
mentességre.

zengovidek.hu/
mailto:pecsvarad%40felehaz.hu
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HÍREK RÖVIDEN
A művelődési központ volt a hely
színe novemberben a Magyarországi 
Német Tánccsoportok és Ifjú Kore
ográfusok Fesztiváljának. A Heil 
Helmut szervezte rendezvényen 7 te
lepülés 9 tánccsoportjának több, 
mint 350 táncosa vett részt 11 prog
ramot bemutatva. A nagyszerű prog
ramokat bemutató együttesek az es
tét bállal zárták, melyen az 
Unterrock zenekar szolgáltatta a 
talpalávalót.

* * *

November 23-án, pénteken 11 órától 
a művelődési központban az ürömi 
Nektár Színház mutatja be a Diótörő 
c. mesejátékot. E. T. A. Hoffmann 
meséje alapján a Nektár Színház 
olyan előadást írt, amelybe a balett 
szervesen illeszkedik. Belépő: 300 
Ft/fő

***

December 6-án 17.30 órakor a Pé
csi Nemzeti Színház színészeinek 
közreműködésével meglátogatja a 
művelődési házat a Mikulás, és a 
program végén a jelenlevő gyerme
keknek kiosztja a csomagokat. (Kér
jük, legkésőbb ezen a napon 15 órá
ig névvel és rövid ajánlással, bemu
tatással legyenek szívesek leadni a 
csomagokat művelődési központ iro
dájában)

Ebben az évben is megrendezi a mű
velődési központ az „Áldott Advent” 
ünnepi hétvégéket.
A hagyományoknak megfelelően de
cember 1-én, az első szombaton a 
Németklub lesz a házigazda, akik 
felépítik az egyre nagyobb népszerű
ségnek örvendő betlehemet.

December 8-án a Nyugdíjasok Kör
zeti Egyesülete készül a vendéglá
tásra. Ezen a napon 11 órától a Már
kus Színház előadásban a már sok
szor és sok helyen hatalmas sikert

aratott Betlehemi történetet nézhetik 
meg az érdeklődők a művelődési ház 
színháztermében. A belépés díjtalan! 
A harmadik adventi hétvége gazdája 
a Mozgáskorlátozottak Klubja lesz. 
Mindhárom civil szervezet szeretet
tel várja a látogatókat. Természete
sen a szokásokhoz híven kézműves 
foglalkozások, árusok is színesítik a 
programot.
A rendezvénysorozathoz csatlakozva 
a Közösségi Kerekasztal több prog
ramot meghirdet. Felhívásaikat az 
alábbiakban olvashatják.

***

„A KEZDET Karácsonya- a Kará
csony kezdete”
A Pécsváradi Közösségi Kerekasztal 
az „Áldott Ádvent” rendezvénysoro
zathoz csatlakozva a karácsony mél
tó megünneplésére Ádventi Vásárt 
szervez
2007. december 16-án vasárnap a 
Szentháromság téren.
Várjuk bármely jószándékú polgár 
ötletét, felajánlását, vállalkozók je
lentkezését erre az eseményre és az 
ehhez kapcsolódó Ádventi hétvégék
re. Kérjük, hogy működő, de felesle
ges háztartatási gépeiket, eszközei
ket a jótékonysági vásár céljára 
ajánlják fel.
December 16-án a Szentháromság 
téren az átadott eszközök jótékony- 
sági vásáron kerülnek kiárusításra, a 
befolyt összegből pécsváradi rászo
ruló családok karácsonyát varázsol
ják szebbé. E napon jótékonysági sü
teményvásár is szolgálja ugyanezt a 
célt. A település intézményei, szer
vezetei, polgárai változatos műso
rokkal vesznek részt a téren felállí
tott sátor színpadán. A vásáron for
ralt bor, tea és sült kolbász segítségé
vel melegedhetnek át, ezek megvá
sárlásával is jótékonysági célokat 
szolgálva.

***

A Pécsváradi Közösségi Kerekasztal 
pályázatot hirdet a közelgő Kará
csony alkalmából,

Karácsonyi Betlehem készítésére. 
Várjuk vállalkozó kedvű gyermekek 
és felnőttek (akár osztályok, csopor
tok) munkáit, melyeket december 3- 
ig adhatnak le a Művelődési Köz
pontban működő Teleházban, hét
köznapokon 9-17h között.
A felhasznált alapanyagokra és tech
nikákra vonatkozó kötöttségek nin
csenek, de a művek alapterülete ne 
legyen nagyobb 25x35 cm-nél! A 
legszebb, legötletesebb munkákat el
ismerésben részesítjük, és azokat a 
pécsváradi üzletek kirakataiban kiál
lítjuk!
A beérkezett munkák megvásárol
hatóak lesznek, a befolyt összeget 
pedig jótékony célokra fordítjuk!
További információ: 70/382-6332

Kedves Barátaink!

JÓTÉKONYSÁGI MIKULÁS 
BÁLT RENDEZÜNK A VÁROS 
ADVENTI SZÉPÍTÉSÉRE

GYERTEK EL december 7-én este 
8-kor a Kultúrházba.

GYERTEK EL, és hozzatok enni- és 
innivalót magatokkal

GYERTEK EL, és bújjatok jelmez
be (férfiak mikulás, nők krampusz) 
ha nincs a helyszínen biztosítunk

GYERTEK EL, hogy jól érezzük 
magunkat, jót táncoljunk a PER- 
FECT (Tóth Gáborékjzenéjére

GYERTEK EL, de előtte szóljatok 
telefonon (465-123) asztalbiztosítás 
miatt

GYERTEK EL, belépőjegy nincs, 
tárgyi(tombola) vagy pénzbeli fel
ajánlást szívesen fogadunk 
Mindenkit szeretette! vár a Mikulás
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SPORTESEMÉNYEK

Labdarúgás

Tizennégy fordulót követően, min
den előzetes várakozást túlszár
nyalva a negyedik helyen áll a 
Pécsvárad együttese. Mindössze 
három ponttal vannak lemaradva a 
második helyezett, tavaly még NB 
Il-es Balatonlellétől. A hátralevő 
fordulókban a Paks juniorcsapatát 
és a Szentlőrincet fogadják és utaz
nak Bonyhádra. Legutóbbi eredmé
nyek:

2007. 11. 10.
Tamási - Pécsvárad 1-5
G.: Somodi (2), Koch, Tóth A.,
Dénes.

11.04.
Pécsvárad - Boly 2-1
G.: öngól, Tóth A.

10.28.
Beremend - Pécsvárad 0-3 
G.: Somodi, Schweitzer, Tóth A.

10.23.
Pécsvárad - Mohács 4-3
G.: Somodi, Schweitzer (2), Tóth
A.

Megyei II. osztályú együttesünk a 
tizennégy csapatos bajnokság tize
dik helyén áll. Legutóbb éppen ha
zai pályán sikerült győzniük 3-1 
arányban a Babarc ellen. Sajnos 
azonban úgy néz ki, hogy a pontva
dászat során inkább az alsóbb régi
ókban fog a Pécsvárad II. szerepel
ni. Legutóbbi eredményeik:

11.11.
Pécsvárad II. - Babarc 3-1

11.04.
Kozármisleny II. - Pécsvárad II. 2-0

10.28.
Pécsvárad II. - Olasz 5-0

10.21.
Vókány - Pécsvárad II. 2-1

Véget ért a tavasz óta zajló Városi 
Kispályás Labdarúgó Bajnokság. 
Az utolsó fordulóig izgalmas küz
delmek zajlottak, és csak itt dőlt el, 
hogy ki nyeri a kupát. Végül egy 
ponttal a Holsten csapata végzett az 
élen megelőzve a Pit-Bulls együtte
sét a harmadik helyen a hosszúhe- 
tényi FC VBK végzett.
Díjazottak:
Legjobb kapus: Herczeg Tamás 
(Holsten)
Gólkirály: Buzádi Zoltán (Holsten) 
32 góllal.
Legjobb mezőnyjátékos: Kaprényi 
Péter (FC VBK).

Kézilabda

Női kézilabdázóink idén a megye
bajnokságban szerepelnek. Ebben a 
szezonban már a siker sem kerüli el 
a Hegedűs Tímea által edzett lá
nyokat. A szinte teljes egészében 
pécsváradi együttes a legutóbbi 
négy találkozóját megnyerte.

Pécsvárad - Sellye 25-22 
Vörös Meteor - Pécsvárad 18-21 
Pécsvárad - Szentlőrinc 23-15 
Garleo Pécs - Pécsvárad 13-20

Thai-box

Az 5. Chan Wu Világkupán Duna
újvárosban, Sanshou szabályrend
szerben Pusch Kornél -60 kg-ban
2. helyezést ért el. A viadalon több 
mint félszázan vettek részt Európa 
több országából. Kornél olasz ve- 
télytársat győzött le az elődön
tőben, de a döntőben magyar ellen
felétől vereséget szenvedett. Ez 
azonban az ezüst ellenére is nagy 
siker egy ilyen rangos mezőnyben.

A Pécsváradi Református Egy
ház Presbitériuma ezúton is köszö
netét mond mindazoknak akik 
résztvettek az orgona felújítására 
szervezett jótékonysági esten, júli
us végén. Árva Bethlen Kata tragi
kus életét bemutató irodalmi ösz- 
szeállítást megrázó erővel tolmá
csolták számunkra Kökényessy 
Ági és Őze Áron Jaszai-díjas mű
vészek.
Az emlékezetes előadáson 
195.000,-Ft (egyszáz-kilencvenöt- 
ezer Ft) jött össze, gyarapítva az 
eddig gyűjtött alapot.

Felhívás sütésre!
Ismét itt a karácsonyi süteményvá
sár ideje.
Kedves Asszonyok, akik eddig is szí
nesítették az Adventét és azok is, akik 
most kezdik, várjuk a süteményeket 
december 16-án, a Szentháromság 
térre rendezendő adventi vasárnapra. 
A sütemények mellé örömmel ven
nénk azok receptjeit is, hogy elindít
sunk ezzel egy receptklubot nagy
anyáink süteményeiből.
A kultúrházban várunk minden aktív 
sütőasszonyt december 16-án, va
sárnap 10 óráig!
Köszönjük! Adószegi Magdi néni

Pécsváradi
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