
„ÖTVENHAT ÉVVEL ’56 UTÁN”
Az október 23-i forradalom 56.évfordulójára emlékeztünk a Kossuth téren, Szabó 
László alkotása mellett. A II. Béla Szakközépiskola diákjai színvonalas műsora után 
Pallos József Péter, a Pannonpharma Zrt. vezérigazgatója mondott ünnepi megem
lékezést, majd az önkormányzat, intézmények, civil szervezetek képviselői és magán 
személyek a szobor lábánál elhelyezték az emlékezet virágait és koszorúit.

Pallos József Péter,
a Pannonpharma ZRt vezérigazgatójának megemlékezése

Tisztelt ünneplő, megemlékező pécsváradi honfitársaim!
Ötvenhat évvel '56 után, így kezdeném a megemlékezést. És szabadkezet kapva személyes 
történelmet szeretnék először röviden ismertetni. Kortársainkkal mi 33 éven át 1989-ig 
szemérmesen elhallgatva, börtönfenyegetés alatt, tiltások mellett éltük meg a magunk 
’56-os megemlékezését. Én kisgyerekkorom óta emlékszem rá. ’56-ban négy éves voltam, és 
ahhoz képest sokra emlékezem. Valószínűleg négy évesen is érezhettük, hogy milyen nagy 
dolgok történnek.
A történelem, különösen a személyesen is megélt történelem, nagyon fontos számomra. 
1956 néhány - szülővárosombeli, dombóvári - eseményét magamban most is fel tudom 
idézni. Láttam, amint a primitív megszálló szovjet hatalom gyűlölt szimbólumát, a győztes 
emlékművét, hogyan húzzák a felkelők csörlőkkel a megásott gödörbe, döntik és földelik 
le. Láttam, amint a nemzetre kényszerített Rákosi címert verik le a járásbíróság homlok
zatáról. Láttam szüleim lelkes arcát a reményteli
jövőt tervezve.
Aztán láttam a Kaposvár ellen vezényelt rengeteg 
harckocsiból álló hadoszlop furcsa szemű katoná
it. Láttam, hogy a második szomszédból hogyan 
viszik el orosz páncélautóba belökve Kovács Gyula 
bácsit. Aztán láttam sok-sok jó embert, akiket rossz 
emberek ellenforradalmároknak neveztek és oly so
kan voltak, akiket már soha többet nem láttam.
Igen. Gyerekként, szüleim gondos lélekgondozása 
által már kellett tudnom, hogy kik a jó emberek és 
kik a nem jók, sőt gonoszok, rosszak. Pedig nekem, 
a kisfiúnak nagyon tetszett volna a legmagasabb 
ember a szürke egyenruhások között, akinek a leg
nagyobb volt a puskája és mindig elől ment. Apám
tól tudtam csak meg, hogy a „nagypuska” a golyó
szóró és aki hordozta, maga Pálinkás elvtárs, már a
Szálasi-legények között is az első volt a sorban. (folytatás a 2. oldalon)

Ragyogó Pécsváradi

Lukács napján, a csütörtök esti koszo
rúzáskor még igencsak csípett a levegő, 
amikor a külsheimi vendégek és az őket 
váró pécsváradiak egyditt emlékeztek meg 
a kitelepítettekről. Gászné Bősz Berna
dett életsorsokat felidéző szavai után 
a kitelepítettek emlékére állított kőnél 
koszorút helyezett el a Német Kisebb
ségi Önkormányzat, a Német Barátság 
Klub, Pécsvárad Város Önkormányzata, 
Külsheim Város Önkormányzata és a 
Felvidékiek Klubja. A jelenlevők egy-egy 
mécses meggyújtásával rótták le tiszte
letüket az áldozatok előtt. A külsheimi 
delegációt Thomas Schreglmann polgár- 
mester vezette, aki első alkalommal járt 
Pécsváradon. A vendégek négy napig 
tartózkodtak városunkban, látogatásuk 
fő eseménye a testvérvárosi szerződés 20 
éves jubileumának megünneplése volt.

(folytatás a 9. oldalon) a

A 2012-es év 12.000. látogatóját fogadta a vár
Október 29-én, az őszi szünet első napján köszönthettük az idei év 12.000. látogatóját a pécsváradi 
ÉLMÉNYVÁR-ban! Családi belépőjegyet váltottak, de úgy döntöttek, hogy a 12.000. és 12.001. ven
dég a két kislány, Anna és Zita volt. Ajándékcsomaggal köszöntötte őket Gászné Bősz Bernadett a 
vár szakmai vezetője.
A Torjay család Budapesten él, dombóvári üdülésről látogattak el Pécsváradra. Lelkes, kedves ven
dégek voltak, ígérték, feltétlenül visszatérnek: mindenképpen szeretné a két ügyes kisleány kiállni a 
hőspróbát. Gratulálunk és visszavárjuk őket! 2011-ben 12.073 vendég kereste fel a várat.

Leányvásár
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PALLOS JÓZSEF PÉTER, A PANNONPHARMA ZRT 
VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK MEGEMLÉKEZÉSE

(folytatás az 1. oldalról)

Magam nemrég, 12 éve vagyok lelkileg telje
sen is pécsváradi, az itt élőknek pedig talán 
csak egy idegen, ismeretlen. Tudom, érzem 
Pécsvárad ezer éves történelmi fontosságát 
és talán kicsit későn veszem észre e városka 
legújabbkori nagyságát, erkölcsi, politikai 
tisztaságát, polgári értékeit, nemzeti öntu
datát. E helység méltó 1956 szellemiségére. 
Erre a felismerésre, tulajdonképpen egy 
véletlen, szakmai-baráti kapcsolatból szár
mazó, számomra új ismeretek adtak lehe
tőséget. Tavaly Csizmadia László munka
társunk 1956-os érdemrend kitüntetése 
alkalmából erősödött fel bennem az emlé
kezet késztetés. Azután nemrégiben volt egy 
másik momentum is. Nincs hat hete annak, 
hogy az akkori legfiatalabb pécsváradi 
nemzetőr a lelki békéjét megtalálta. Olyan, 
egykor vagyis '56-ban kisfiú, mivel 16 éves 
korában kisfiú volt még, aki élete legifiúbbi 
napjait Pécsváradon élhette meg. Polgár- 
mesterünket kérdeztem: „Ki volt ő? Ki tud 
róla? Miért nincs az érdemesek között?" 
Egyáltalán én mint idegen nem is tudom, 
van itt dicsőségtábla az ’56-osokról? Ha 
nincs, miért ne lehetne?
Talán ezek gondolatok mentén gondolt rám 
Bíró doktor, hogy a mai megemlékezést én 
tartsam. Ugye nem ünnepi beszédet kell 
mondanom. Az ország jelenlegi anyagi 
helyzetében van egyáltalán okunk az ün
neplésre? Én legalább is úgy gondolom, le
gyen megemlékezés.
Az emlékezés jó az 56 évvel ezelőtti esemé
nyek felidézésre itt Pécsváradon, az itteni, 
helyi néhány történés boldog, fájdalmas 
eseményére emlékezek. Nem történelmet 
mondok, mert számomra egyébként is a 
történelem azon féligazságok részhalmaza, 
amit mindig a győztesek írnak. Vagy ha
zudnak.
Az elmúlt két és fél hétben igyekeztem tá
jékozódni. Olyan, számomra hiteles, em
berek visszaemlékezését kerestem, akik 
itt voltak és maguk is átélték azokat a di
csőséget, majd a rettenetes napokat. Nem 
történelmi időrendet, kronológiát írtam, 
nem a rideg tényeket és nem azt idézem fel, 
csupán azokat, amik engem megragadtak 
ezekből a történésekből. Mondhatni szub
jektív történelem. Olyan, mint egy váz
latírás, egy benyomás, amely olyan talán, 
mint egy impresszionista festmény. Inkább 
vázlatrajz, nem a részletek fontosak benne,

hanem az összes. A behatás. Nem dicsőség
lista a pécsváradi történelemmel kapcsola
tos gyűjtésem és nem vádirat. Határozott 
vélemény, egy kiállás. És ezeket az egykori 
élményeket szubjektív benyomások alapján 
ugyancsakfel kell jegyezni. Úgy gondolom a 
történelem elsősorban lecke,, amiből az okos 
emberek tanulnak, vagy okos következteté
seket vonnak le és változtatják a cselekvés 
irányát. Azért is meg kell örökíteni az itteni 
’56-os élményeket, eseményeket, hogy az 
utánunk következő nemzedék tudja, akar
ja, tiszteljen hőstevőket és átkozzon hitvány 
árulókat, kollaboránsokat.
Ezen nemzeti ünnepen neveket dicsőség 
okán illik említeni, de hitványság okán 
szégyenben el kell hallgatni. Ami néhány 
gondolatot leírtam, nem én mondtam, az 
itteniek emlékeznek, nyilván az emlékezet 
szűrőin át az ’56-os történésekre.
Mint minden a történelemben ok-okozati 
kapcsolatban volt 1956 is, a hazai és he
lyi eseményeket illetően. '56 csak tizenegy 
évvel volt a világháború után. 1945-ben 
Magyarországot vesztes történelmi sorsra 
kényszerítette a politika két meghatározó 
ereje, a Nyugat és a Kelet. Az ebből adó
dó fájdalmas, megalázó sorsot szüléink és 
nagyszüleink viselték, viselik. Isten áldja 
meg őket! Mindazt a viszonyt, amit a há
ború előtt, alatt és után éltek, nem követte 
a mindent feloldó békeidő, hanem megte
tézte a nácista borzalmakat überelő, az 
embert kísérleti alannyá leállatosító szovjet 
rendszer. Primitív, magukat szocialistának, 
kommunistának való, tudatlan, tanulatlan 
tüskök hatalma kiteljesedett, egy szörnyű 
világhatalmi gonosz teljhatalmú hóhéra

inak alakjában. Már nem a háború alatti 
szörnyűséges koncentrációs táborok kellet
tek, hanem az egész országot, nemzetet zár
ták kommunista gettóba, vasfüggöny mögé. 
Aljas pribékek törték mega nemzetet, előbb 
tanult politikai, gazdasági, műszaki elitjét, 
majd egyházi, lelki, szellemi vezetőit sem
misítették meg. Magyarországra elérkezett 
a gonosz hatalma, a Magyar Dolgozók 
Pártja intézményesítette a terrort. Ennek a 
pártnak ma is boldogan él utóda, ezen esz
me szellemi bizományosai ma is itt vannak, 
csak kevesen tudják ezt történelmi távlatba 
visszavezetni.
Pécsvárad az ország kicsiben. Most is az, 
akkor is az volt. A kemény elvtárs idők 
végével a budapesti forradalmat figyelve, 
a remény fellobbant Pécsváradon is. 56 ok
tóbere nagy ünnepet hozott a pécsváradiak 
öröm ünnepét.
Az egyik pécsváradi visszaemlékező mond
ta: Gyurka bácsinak és persze feleségének 
köszönhetnek a pécsváradiak mindent. 
Gyurka bácsi beléjük nevelte a magyarság- 
tudatot, hogy szeressék a hazájukat. Példa
mutató szerény emberek napok alatt törté
nelmi személyiséggé váltak Pécsváradon is. 
Hogy történtek az események? 1956. ok
tóber 23-a keddi nap volt. Gyülekező a 
könyvtár mostani épülete előtt volt. Ahogy 
mondja az emlékező: „Voltunk sokan. Vé
gig skandáltuk: Ruszkik, mars ki! Ruszkik, 
mars ki!’’ A Szentháromság teret, Tanács, 
vagy szép magyar szóval, Szovjet térnek 
hívták. Ott volt a sarkon a rendőrség, ez 
volt a járási kapitányság. A rendőrség ké
szenlétben volt, lestek ki a vaskapunál. Lel
kesen vonultunk a főutcán. Az emlékműnél 
szavalt Gyurka bácsi, a tanár úr. Ott már 
rengetegen voltak. Az állomásfőnök hozta 
a létrát, verte le a csillagot. Onnan a sport
pályára vonultunk és ünnepeltük a szabad
ságot. Megalakult a nemzetőrség, ami a 
pártbizottságra beszékelt, most zeneiskola 
az az épület. A rendőröket lefegyverezték és 
a fegyverszobába zárták a fegyvereket. 
Hogyan teltek a szabadság napjai? „Gyu
ri bácsi szép, hazafias verseket tanított és 
égettük az orosz könyveket az udvaron’’. 
Volt-e fegyveres beavatkozás a szabad
ság napjai során? A strandnál a padláson 
pécsváradi ávós géppuskások fészkelték be 
magukat, a 6-os utat figyelték. Pesti nem
zetőr egyetemisták mentek Pécsre, megáll-
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tak a pécsváradi kocsmánál inni valamit. 
Fehér zászló volt az egyik diák kezében, az 
ávósok hátba lőtték. Nem volt csak tizen
nyolc éves. Másnap is ott volt a holtteste, a 
szülei vitték el.
Aztán a boldog napok hamar elszálltak. 
Gyurka bácsifelesége is tanárunk volt, egyik 
nap sírva jött be a tanterembe. Novem
ber 5-e volt. Az oroszok Pestet támadják, 
mondta. Mi itt nyugodtan megvagyunk, 
Pesten verik az embereket. Pécsvárad, le
het hogy Isten segítségével vagy véletlenül 
maradt ki. A legfiatalabb nemzetőr, aki hat 
hete örökre elment, kint állt strázsán nem
zetőr társával a 6-os út feletti vasúti hídon. 
Ő, amikor látta a híd alatt átbújó tankokat 
élesítette a fegyvert és ki akarta lőni az első 
tankot. A legfiatalabb mondta: „Ne tedd! 
Ezek bemennek a városba és mindent szét
lőnek." Megállította.
Aztán jött a megtorlás. A legfiatalabbat 
bevitték a sárgaházba Pécsre, ott volt a Ba
ranya Megyei rendőrkapitányság. Minden 
fogát kiverték. Tizenhat éves korában. Az 
ávósok. Csak Németországban, húszéves 
korában kapott új fogakat. Korábban már 
három év börtönre ítélték, mert át akart 
menni a határon, hogy tanulhasson. A 
nemzetőröket lecsukták. A tanár úr öt évet 
kapott majd további tíz évet a bányában 
kényszermunkázott, nem engedték máshol 
dolgozni. Az árulás mindig is kifizetődő 
volt a magyar történelemben. A gyilkosok

és utódaik itt élnek, most is köztünk van
nak. Azok akik 56-ban lőttek, most is bár
mikor képesek rá. Ezeket a gyilkosokat a 
pécsváradiak ma is meg tudják nevezni, 
tudják kiről van szó.
Ágyban párnák között haltak meg.
Van-e okunk ünnepre? És mit mondjunk 
az ‘56-os hősöknek, amiért ők az életüket 
áldozták. Mit mondjunk az embereknek, 
azoknak akik aktívan alakították az ese
ményeket és a mai napig vállalják a passzív 
áldozatot. De ennél sokkal fájóbb, hogy mit 
mondunk az ’56-os hősök gyermekeinek, 
unokáinak, dédunokáinak? 56-osok voltak 
azok a hősök, akikben élt a nemzet, az erő, 
akarat, akik egy mocskos rendszert felülbí
rálni.
Ma, ki képes erre?
Ma hogy ünnepeljük 1956-ot? Van iskola, 
ahol délután ünneplő ruhában, méltóság
gal, gyönyörű műsorral emlékeznek. És 
vannak bizony iskolák, ahol tíz percben 
gyorsan ledarálják.
Akikkel beszéltem a mai napig büszkék ‘56- 
ra. Lehetnek is.
És vannak olyanok, akiket meghallgattam, 
azt mondták: „Ó, hát ő jobboldali!” 
Emberek! Ez borzalom! Az jobboldali, aki 
büszkén magyar?! Milyen rendszer ez? 
Minden normális országban az, hogy nem
zettudat, az politika felett van. Csak eb
ben az országban lehet országolni, tévéből 
mocskot szórni a magyarra. Magyarkodás

-ilyen új szót, gyalázkodást kitalálni, min
den más normális országban a nemzettu
dat politika felett van. Minden normális 
politikai párt onnan kezd el politizálni, 
hogy egyben egyek vagyunk, nemzettuda
tunk van, magyarság tudatunk van. Hát 
itt vagyunk 56-tól. Mondjanak nekem öt 
olyan napot, amikor mert valaki magyar 
lenni, úgy, mint ők akkor. Ma szórják ránk 
a mocskot. Az udvaron orosz könyveket 
égettek, ma mit kellene égetni?! Televíziót, 
újságot, amiért mocskolnak bennünket.
Az hogy gazdasági helyzetünkről ne szól
jak, az idő korlátoz. Mindenesetre mint 
Pécsváradi hagy mondjam el, hogy amit 
Önök éreznek az sokkal rosszabb, mert 
mindenki naponta küzd azért, hogy 
fennmaradjon. És látjuk azt is, hogy mi
lyen erők működnek ellenünk. Mi, mint 
pécsváradi vállalkozás nem jutunk mun
kához, a termékeinket nem tudjuk eladni, 
mert az országonülők, egy magyarkodást 
szító, magyargyűlöletet keltő társaság, akik 
magyar árut, a magyar munkát lebecsmér- 
li, nem enged minket dolgozni. Mi gyarmat 
lettünk. 56-ban vajon miért küzdöttünk, 
hogy ne legyünk orosz gyarmat. Tehát az 
56-osokról, pécsváradi 56-osokról azért is 
gondolok nagy szívvel és tisztelettel, mert 
ők voltak az utolsók, akik mertek örömben, 
boldogságban nyolc napig magyar lenni. 

Isten áldja őket! Isten áldja Önöket!

Nyugdíjas Egyesület hírei:
#a Október 27-én Komlón megtartott megyei Idősek Napi 

Ünnepségen szerepelt a Nyugdíjasklub tánccsoportja és 
kórusa.

ífe November 13-án KLUBNAP
ífia November 16-17-18. Nagyatádon a Szépkorúak 

Művészeti Találkozóján vesznek részt a klubtagok.
ife November 24-én Budapestre utazunk a SYMA 

Csarnokban megrendezésre kerülő IV. Nyugdíjas 
Expóra.
Autóbusz indul Pécsváradról, a művelődési ház elől 8
órakor
Program:
10.30-12.00 óráig a Nyugdíjasklubok műsora 
13.00-13.30 óráig Mészáros János Elek (Csillag születik 
győztese)
14.00-15.00 óráig Endrei Judit Kor-határtalanul

kerekasztal-beszélgetése életvezetési, öltözködési és 
színtanácsadási témákról 
15.00-16.00 óráig Koós János és Dékány Sarolta 
Közben játék, tombola, utazási irodák ajánlatai, 
egészségügyi szűrések.
Részvételi díj: 4000,- (tartalmazza az útiköltséget és a 
belépődíjat)
Hazafelé igény szerint vacsora lehetőség saját költségen, 

tfe December 6-7-8-án „Népek tánca, népek zenéje”
rendezvény sorozat országos döntőjét tekintjük meg 
Szegeden

ifa December 11 -én, kedden 16 órától Karácsonyváró 
KLUBNAP.
Összejöveteleinkre szeretettel várjuk tagságunkat, 

és minden kedves érdeklődőt!
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A KJÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

• Októberben ismét beindultak a szakkörök és a levelezős ver
senyek, valamint elkezdődtek a fogászati szűrések is a gyerekek 
számára.
• 6-án, az aradi vértanúk napján szép megemlékezést hall
hattunk és láthattunk a 3. évfolyam előadásában. Köszönjük 
mind a gyerekek, mind a felkészítő tanáraik - Szabó Tamásné 
Gasteiger Eszter és Szakálosné Panta Dóra - munkáját.
• Október hónappal befejeződött a beszoktatási időszak első
seink számára: óvónőik 18-án győződhettek meg arról, hogy 
egykori kis ovisaik igazi kisdiákokká váltak.
• A 2. évfolyamos tanulók erdei iskolai foglalkozásokon bővít
hették ismereteiket e hónapban.
• 26-án papírgyűjtésen vettek részt diákjaink, melynek ered
ményességéről következő számunkban tudósítunk.
• A Fülep Lajos Városi Művelődési Központ és Könyvtár által 
kiírt „Nagyi meséi” rajzpályázaton szépen szerepeltek tanuló
ink.
Alsó tagozat:

Sulyok Lilla (3.a) - I. hely 
Dorn Máté (2.b) - II. hely 
Bedegi Réka és Zsifkó István 
(2.a) - III. hely

Felső tagozat:
Hédi Emese (6.a) - I. hely 
Hédi Vivien (8.a) - II. hely 
Vas Eszter (6.a) - III. hely

Gratulálunk a helyezetteknek!

ISKOLAI SAKKVERSENY
Az iskolai sakkversenyt ebben az évben szeptember 28-án ren
deztük. Az első két helyezett, Poller Péter (7. b) és Varga Miklós 
(7. a) így emlékezik erre az eseményre.
„Már nagyon régóta vártam ezt a sakkversenyt. Ez az első olyan, 
ahol úgy érzem, végre nyerhetek. Az idén meglepően kevesen je
lentkeztek. Az alsó tagozaton csak 9, a felsőben 18 induló volt. 
Délután fél kettőkor kezdődött a verseny. Izgatott voltam, mert

Varga Mikivel nem akartam az első körökben összekerülni. Ő 
nagy ellenfél! Hét forduló volt. Minden forduló kb. 15-20 percig 
tartott. Két játszma között pogácsát is kaptunk, amellyel Lantos 
Levente és Andrics Márk szponzorálta az eseményt. A felsősök
nél ők ketten, az alsósoknál apukám, Poller György ügyelt a ver
seny tisztaságára és a lépésekre.
Ösztönözlek titeket, hogy jövőre minél többen gyertek sakkozni. 
Addig is készüljetek sokat! Aki meg nem tud, szóljon az apuká
jának, papájának, hogy tanítsa meg.
Higgyétek el, nagyon klassz sport!
Köszönjük a szervezést Andrics Márknak, Lantos Leventének és 
Poller Györgynek.” Poller Péter
„A sakkversenyt majdnem minden évben megrendezik Lantos 
Levente vezetésével. Idén is sokan jelentkeztek. Az alsósok és a 
felsősök külön csoportokban mérték össze az tudásukat. Az első 
két helyezett nagyon szoros csatát vívott. A játszmák nagyjából 
tízpercesek voltak. Én nagyon izgultam, és ha jövőre megrende
zik, biztosan újra versenybe szállók az első helyért. Mindenkinek 
ajánlom a sakkot, mert jó kikapcsolódás, sport és hobbi. Aki sze
retne sakkozni, az a könyvtárban és az interneten könnyen meg
tanulhatja ennek a játéknak a fortélyait.” Varga Miklós

KÜLSHEIMI PARTNERKAPCSOLAT

„2012.október 2-án végre elérkezett a várva várt nap. Este 8 órakor 
megérkeztek Külsheimből a gyerekek. Mindenki nagyon izgatottan 
várta, vajon ki fog hozzá kerülni. Én egy nagyon kedves, aranyos 
lányt kaptam, de szerintem a többiek se panaszkodhattak. Haza
mentünk és a finom vacsora közben próbáltuk egymást jobban 
megismerni. Megmutattam a ház minden zegét-zugát és persze az 
ágyát is. Ezek után le is feküdtünk, mert tudtuk, hogy másnaptól 
érdekes, de fárasztó programok várnak ránk.”
Hering Vivien (7.b)
„Tanáraink színes programsorozatot állítottak össze számunkra. A 
vendégek itt-tartózkodása alatt nem unatkoztunk. Szerdán délelőtt 
az Aranycipóba látogattunk el. Péksüteményeket készítettünk, amit 
aztán meg is ehettünk. Nekem legjobban a csütörtöki kirándulás 
tetszett. Gyönyörű volt a cseppkőbarlang Abaligeten! Érdekes volt 
látni, hogy a természet milyen csodák létrehozására képes. Linának 
is és nekem is nagyon tetszett, hogy a föld alatt, egy barlangban 
mentünk. Közben gyönyörködtünk a látványban. Bár hideg volt, 
de igazán nem is nagyon figyeltünk az időjárásra, mert elvarázsolt

bennünket a látvány.” Andics Csenge (7.b)
„Szerintem mindenki a pénteki és a hétfői programot élvezte a 
legjobban. Pénteken elmentünk Pécsre. A „kaland” a Dotto vona
tozással kezdődött, ami elvitt a következő állomáshoz, a Zsolnay 
Kulturális Negyedbe. Itt játszhattunk, amíg el nem kezdődött az 
előadás a Planetáriumban, amelyben csillagképeket is mutattak.” 
Becker Bálint (7.a)
„Szombaton a Zengőre másztunk fel, ami elég fárasztó volt, de annál 
érdekesebb, mert visszafelé a Réka-völgyben szalonnát sütöttünk, 
és sokat játszottunk. Vasárnap családi programot szerveztünk. Mi 
délelőtt Mecseknádasdra mentünk a mamámhoz, ebéd után pedig 
a siklósi fürdőben töltöttük el a délutánt. Ide nagyon sokan jöttek 
közülünk, így igen jó volt a hangulat. A jéghideg vízből a forróba, 
a forróból a jéghidegbe ugráltunk egymás kezét fogva. Hétfő reggel 
már nehezebben keltünk fel, mert igen fárasztóak voltak a napjaink, 
de összeszedtük magunkat és kisétáltunk a Dombay-tóhoz a tábor
ba. Ott ügyességi játékokban vettünk részt, fociztunk, majd batiko
lással pólót készítettünk, virágos karkötőt fűztünk, íjászkodtunk, 
és talán sok program eszembe se jut, annyi mindent csináltunk.

Eredmények:
Alsó tagozat: Felső tagozat:

1. Pataki Roland 1. Poller Péter
2. Rejtő Olivér 2. Varga Miklós
3. Krizsán Gábor 3. Kopa Bence
4. Martinék Krisztofer 4. Zsáli Zsombor
5. Sulyok Lilla 5. Resch Róbert
• Az országos Bolyai megyei matematika csapatverseny me
gyei fordulóján iskolánk tanulói - Laki Anna, Lébenthal Kris
tóf, Pap Marcel 5.b és Resch Róbert 5.c osztályos tanulók - 2. 
helyezést értek el. Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőjük
nek, Poller Györgynek!
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JÁRÁSI HIVATALOK FELÁLLÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁS

ISKOLAI SPORT
(2012. szeptember-október)
Diákolimpia:
Labdarúgás, sakk és úszás sportágakban neveztünk, 
de vannak más sportágban (pl.: lövészet) versenyző 
tanulóink is.
Labdarúgás:
MLSZ-Iskolai Program: Iskolánk tanulói három kor
csoportban vesznek részt a programban. A versenyek 
októberben kezdődnek. Körzetünkhöz Hosszúhetény, 
Mecseknádasd, Hidas és Komló (Gagarin Ált. Isk.) 
tartozik.

MLSZ-Egvesületi Program: A két őszi fordulón - 
(Pécsvárad, Hosszúhetény) mindhárom korosztály
ban jól szerepeltünk.
A legjobb pécsváradi játékosok:
U7: Erdei Trixi, Bánfai Balázs, Matesz Kristóf, Ko
vács Krisztián
U9: Dénes Viktor, Kovács Zsolt, Heil Máté, Kárpáti 
Kristóf
Ull: Ladányi Patrik és Viktor, Zsigrai Ákos, Erdei 
Szabolcs, Pohli Péter.
Az U7 és Ull edzéseit Gelencsér János, az U9-ét 
Friesz Péter vezeti. Iskolánk felső tagozatos tanulói 
közül sokan játszanak a Pécsváradi Spartacus Sport
kör U 13-as és serdülő csapataiban is.
Úszás:
Uszodánk bezárása megszüntette a rendszeres gya
korlás lehetőségét, de az elmúlt években eredménye
sen szereplő tanulóinkat beneveztük az idei verse
nyekre is. Gelencsér János testnevelő

Fáth Hedvig, Szabó Gyöngyi

Sajnos hamar elérkezett a kedd reggel, amikor fájó 
búcsút kellett vennünk egymástól. Hétkor a művelő
dési ház elől indultak haza a vendégeink. Remélem, 
jövőre, amikor majd mi utazunk hozzájuk, ugyanolyan 
jól fogjuk érezni magunkat, mint ahogy ők is.” Hering 
Vivien

Baranya megyében 2013. január 1. napjától tíz járás kerül kialakításra az 
alábbi székhelyekkel: Pécs, Mohács, Szigetvár, Siklós, Sellye, Szentlőrinc, 
Pécsvárad, Boly, Komló, Sásd. A pécsváradi járás kialakításával kapcsolatos 
megállapodás-tervezetet a pécsváradi képviselő-testület is elfogadta. A járás
hoz tartozó települési önkormányzatokkal a járási hivatalok tárgyában kötött 
megállapodás ünnepélyes aláírására 2012. október 24-én került sor a Baranya 
Megyei Kormányhivatal törzshivatalának dísztermében.
A megállapodások, melyet a Baranya megyei kormánymegbízott, Dr. Hargitai 

János és a járásba tartozó települé
sek polgármesterei írnak alá, Bara
nya megyében 409 státuszt érint. Ez 
azt jelenti, hogy a járási hivatalba 
kerülő személyek jogviszonya át
alakul, az eddigi köztisztviselőkből 
kormánytisztviselők lesznek. A 
megállapodások rendezik továbbá 
az ingó és ingatlan vagyon és a va
gyoni értékű jogok átadását is, mely 
szükségszerű részét képezi a járási

hivatalok tényleges működése realizálásának.
A járási hivatalok államigazgatási feladatokat vesznek át a jegyzőktől, többek 
között okmányirodái feladatokat, gyermekvédelmi és gyámügyeket, vala
mint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek 
intézését. A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi 
szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg 
maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az államnak 
van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd hatéko
nyabban eljárni.
A járási rendszerrel minden település lakójához közelebb kerül az állam, azaz 
egyszerűbben, könnyebben intézhetik majd az állampolgárok az ügyeiket. A 
járási rendszer felállításának további fontos állomása a várhatóan 2013 őszétől 
az okmányirodák helyén funkcionáló kormányablakok, amelyek az addig meg
szokott helyeken ügyfélközpontúbb, költséghatékonyabb, az emberek számára 
könnyebb, hatékonyabb eljárást tesz lehetővé számos ügykör tekintetében. 
Ahol nem kerül sor kormányablak kialakításra, ott is megjelenik a kormányhi
vatal állandó, vagy időszakos ügyfélszolgálattal a járási hivatalok kirendeltségei 
és ügysegédei révén. Ez a megoldás is a „Jó Állam” kormányzati célkitűzésének 
megvalósítását célozza.
(képünkön Dr. Bíró Ferenc és Dr. Hargitai János)

Gesztenyeszüreti mulatság 
az óvodában

Mint az eddigi években, újra megrendeztük 
óvodánkban a Gesztenyeszüreti mulatságot.
Kis városunk hagyományait próbáljuk behozni 
óvodánk falai közé a Leányvásár előtti héten.
Több napon keresztül kézműveskedtünk a gyerekekkel. Különböző aján
déktárgyakat készítettünk bőrből, textilből batikolással, agyagból illetve só
liszt gyurmából. Ezeket a gyönyörű remekműveket a vásári forgatagban a 
szülők segítségével “ kiárusítottuk”.
A jó hangulatról a “ Hangoló “ műsora gondoskodott. A népes vendégsereg 
éhségét a gyerekek által készített finomabbnál finomabb sütemények és 
gyümölcssaláták csillapították. Az őszi hangulat megteremtésében a szülők 
segítettek az általuk hozott termésekkel. Köszönjük!
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„Hullanak a falevelek,
Őszi eső búsan pereg. 
Ködben fürdik erdő, mező, 
A medve sem jön már elő.”

PÉCSVÁRADI
TAGINTÉZMÉNYE

ŐSZI KIRÁNDULÁS
Az idei tanév őszi kirándulása gazdag programot nyújtott a komlói 
és pécsváradi diákjaink számára. A felső tagozatos tanulók elláto
gathattak Máriagyűdre, ahol egy ferencesek által épített templomot 
nézhettek meg. Utána a siklósi várat és környékét járhatták be. A 
kirándulást, egy drávai hajózás zárta. A kisebbek, a pécsi állatkert 
lakóit látogatták meg, ahol élőben tekinthették meg a könyvekből 
jól ismert állatokat. A szakiskola tanulói a Duna-Dráva Nemzeti 
Park gemenci erdejét fedezhették fel. A vadregényes ártéri erdőben 
kipróbálhatták az erdei vasutat, és a kijelölt tanösvényen jellegzetes 
ártéri-erdei élőhelyeket és az élővilág legjelentősebb tagjait fedez
hették fel.
A legkisebbek egy várostörténeti sétán vettek részt, ahol megnéz
hették Pécsvárad nevezetességeit. A kirándulások élményekben és 
tapasztalatokban gazdagok voltak.

ÜNNEPEK
Október 6-án ünnepélyes keretek között emlékeztek meg diákjaink 
az aradi vértanukról a Kossuth téren. A történelmi eseményeket 
felelevenítő műsor után, a kisebbek letűzték saját készítésű zász
lócskáikat, majd a nagyobbak megkoszorúzták a Kossuth emlék
művét.
Október 19-én, iskolai ünnepségen emlékeztünk az 1956-os forra
dalom eseményeire. Az ünnepi megemlékezés során, élményszerű- 
en tekinthettünk a kor történelmi eseményeibe.
A városi ünnepélyen, iskolánk is elhelyezte a kegyelet virágait az 
emlékműnél.

PAPÍRGYŰJTÉS
Ebben a tanévben is két alkalommal kerül megrendezésre a papír- 
gyűjtés. Az őszi gyűjtés alkalmával:

1. a 11-12. csoport 387 kg
2. a 7-8. osztály 370 kg
3. a 10. osztály 340 kg papírt gyűjtött.

A többi osztály készülhet legyőzni őket tavasszal.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Az állatok világnapját, 1931 óta ünnepük minden esztendőben, 
Szent Ferenc napján. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok

védőszentje halálának napja. A világnapon már nem csak a vadon 
élő, hanem minden állat védelmére felhívják a figyelmet. Ez alka
lomból az „Állatok szépsége” címmel rajz illetve írásos pályázatot 
hirdettünk meg iskolai szinten az összes évfolyamnak. A gyerekek
nek kis kedvenceiket és ahhoz fűződő élményeiket kellett megele
veníteni a kiválasztott módon. Sok szép pályamunka érkezett, a 
legsikeresebbek jutalomban részesültek.

PROJEKTHÉT A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL
Október 18. a festők védőszentjének, Szent Lukácsnak a napja. 
2002 óta ezen a napon ünnepeljük a Magyar Festészet napját. Eh
hez kapcsolódott a szakiskolai munkaközösség projekthéttel. 
Meghívott előadónk, Szántó Ferencné a pécsváradi iskola rajztaná
ra volt, aki őszi jellegű képeket alkotott a szép számban megjelent 
tanulóinkkal és tanáraikkal. Az elkészült műveket az emeleti aulá
ban állítottuk ki. Ezen a napon még Vasarely fénymásolt műveiből 
szintén kiállítást rendeztünk.
Kedden minden szakiskolás osztály egy magyar festő képének szét
vágott másolatát kapta. Az összeállított kép festőjéről és a műről rö
vid tájékoztatást kellett írni, melyet a pénteki záráson felolvastak. 
Szerdán a szakiskolai osztályok Vértes Lászlóné Klári néni nagysi
kerű előadását hallgatták meg munkásságáról, aki művein keresz
tül bemutatta a különféle technikákat is.
Csütörtökön, délutáni elfoglaltságként, ki lehetett próbálni a szá
mítógépes festészetet. Pénteken ellátogattunk a városi könyvtár 
emeleti kiállítótermébe, ahol többek között Platthy György műveit 
tekintettük meg. Nagyon tartalmas és ismeretekben bővelkedő he
tet zártunk.

NYÍLT NAP
Iskolánk kollégiumi nyílt napot tartott az érdeklődő szülők, neve
lők és diákok részére. Az alkalom során betekintést nyerhettek a 
délutáni programokba, a kollégiumi élet mindennapjaiba. 

VÉRADÁS
Hazánkban a Magyar Vöröskereszt, 1939 óta szervez véradást. A 
biztonságos hazai vérellátáshoz évente 500 000 egység vérre van 
szükség. Ehhez évente közel fél millió önkéntes embertársunk vér
adományát, önzetlen segítségét várják beteg embertársaink.
Ennek jegyében iskolánk is véradást szervezett október 24-én, ahol 
felnőttek, és nagykorú diákok lelkesen adták vérüket e nemes cél 
érdekében.
SZÍNJÁTSZÓK
Október 20-án, a leányvásári előadások sorát színesítette, iskolánk 
színjátszó szakköre a Lúdas Matyi című előadásával. Ugyanezen 
a napon diákjaink az általános iskolásokkal közös fellépése nagy 
sikert aratott. Összeállította: Kolmann Éva, Királyiné Pongrácz Anikó

Látogatóban a Zsolnayaknál
Az EKF jóvoltából megújult és új hivatást nyert Zsolnay Kul
turális Negyedet járták be a Pécsváradi Várbaráti Kör tagjai, 
az összes megújult egykori gyárépületet, s bennük a gyár- és 
családtörténet kiállításait, a rózsaszín fejezetét, a megújult 
Zsolnay-palotát. Körbejárták a cifra kéményt, bebújtak egy ke
mencébe, sorra vették a Gyugyi-gyűjteményt és a mauzóleum 
méltóságteljes együttesét, hogy végül a Janus Pannonius Mú
zeum Zsolnay-kiállításán vegyenek búcsút ettől a nagyszerű 
családtól.
Képünkön a Zsolnay-palota, a mai Bóbita Bábszínház teraszán.
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ
1938. október 16- 2012. július 14.

Fekete zászlót lobogtatott a szél a Fülep 
Lajos Művelődési Központ homlokza
tán: eltávozott örökre a régi munkatárs,
Sárközi László gépkocsivezető. Kígyós 
Sándor hívására kezdett dolgozni 1977. 
január 1-én az akkori Járási Művelődési 
Központban.
Pécsváradra 1962-ben költözött családjával. Kocsit vezetett a 
KTSZ-ben, előtte taxizott Pécsett, Pécsváradon.
Kígyós Sándor szerezte be a Művelődési Központ számára 1970 
táján a mikrobuszt. Előbb egy Nysa, utána egy Latvija szolgálta 
nemcsak a művelődési ház, hanem a város, a szakiskola szük
ségleteit is. A kocsit előbb Csille Lajos, majd 1977-1995 között 
Sárközi László vezette.
Akkoriban a települések nem rendelkeztek mikrobuszokkal, így 
a Művelődési Központ kocsija szállította Baranya településeire, 
Pécsre, Komlóra és a falvakba a különböző művészeti csoporto
kat kezdve az irodalmi színpad fiataljaitól, a bábosokon át a kézi
munkaszakkörig, a Női Kamarakórusig. Sárközi László fuvarozta 
a különböző kiállítások anyagát, vitte a munkatársakat a szak
mai programokra. Hosszabb bel- és külföldi utakat is megtett a 
kocsi a munkatársakkal, kulturális csoportokkal. Sárközi László

Gállos Orsolya: Szlovéniai változatok
h.________________________ ______________ __________

„Szlovéniai változatok” címmel jelent meg Gállos Orsolya könyve, 
mely a szerző több évtizedből válogatott, korábban magyar és szlovén 
folyóiratokban is megjelent írásait tartalmazza.
A kötet egyszerre dokumentációs igényű gyűjtemény és szubjektív 
leltár. A szerző tanulmányokból, esszékből és interjúkból válogatta 
a könyv anyagát, megközelítésében pedig egyesíti a régebbi múltat 
feltáró történész nézőpontját (írások a népmeséi motívumokról, 
az eposzok keletkezéstörténetéről, a Cillei-dinasztiáról) a szlovén 
irodalomban is jártas műfordítóéval, aki személyes ismeretséget 
ápol számos szlovén íróval. Közülük többen nem csak az iroda
lomban, hanem a közéletben is aktív szerepet vállaltak, derül ki a 
„Találkozások az Alpok napos oldalán” fejezetéből.
A nagyon különböző témákról és különböző időben keletkezett 
írásokon keresztül sajátosan rajzolódnak ki a szlovén társadalom 
sorskérdései, traumái - a kultúrák és vallások találkozásában élő, 
nemzeti identitását kereső, hányatott sorsú nép vívódásai, a II. 
világháborút követő véres leszámolások borzalmai, a közös jugo
szláv állammal kapcsolatos remények, elképzelések és a délszláv 
háborúba torkolló kilencvenes évek. Az „elátkozott” Balkán, az 
együttélés fájdalmas epizódjai, a későbbi politikai függetlenedés 
folyamata és a szlovénok örök életérzése, az elvágyódás témái is 
vissza-visszatérnek.
A délszláv háború a XX. századi európai történelem egyik máig 
feldolgozatlan tartománya. Ezért is emelném ki azokat a feljegy
zéseket, melyeket a szerző „Boszniai képek - csata után” című 
írásában foglal össze, és melyek a háború utáni Boszniában tett 
látogatásait követően születtek. Ez a fejezet némileg kilóg a sorból 
az elemző írások, interjúbeszélgetések közül: megdöbbentő pil
lanatképek, dialógusok, történetek képsora elevenedik meg. Úti 
szemelvények ezek egy kultúrán, országhatáron kívülről érkező

feladata volt a sportolók szállítása. Sokan emlékezhetnek rá azok, 
akiket kisgyermekkért vitt 1978-79-től úszásoktatásra Bony- 
hádra, Pécsre: óvodások, kisiskolások tanultak meg így úszni. A 
művelődési központ a mikrobusszal segítette ki a Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Néptáncegyüttest, amikor a zenekar tagjait és a 
hangszereket szállította. Bérfuvarokat is vállalt a ház külső meg
rendelésre, és ezzel a fenntartás költségeit egészítették ki.
Azóta jórészt átalakuló és leépülő rendszer része volt az, amiben 
Sárközi László aktív éveit töltötte. Amikor nem fuvarozott, a ház 
többi munkatársával a különböző kisebb és nagyobb rendezvé
nyek, kiállítások, ismeretterjesztő előadások feltételeit biztosítot
ta: székeket rakodott, műtárgyakat cipelt, kiállítások rendezésé
ben segédkezett. Ügyeletet látott el társaival a Szent István Napok 
vagy a Leányvásár forgatagában. A hétköznapokon hozzá fordul
hattak horgászjegyért - nagy hobbija volt a pecázás.
Másfél évtizede, 1998. december 6-án ebből a folyton zakatoló 
gépezetből vonult nyugdíjba, hogy élvezze a Keszthelyi-hegység
ben meghúzódó tanya nyugalmát, otthon a felesége, fia, menye 
és unokája szeretetét.
Sokan őrzik emlékezetünkben Laci kedélyes természetét, fanyar 
humorát, ugratásait, örökös mosolyát. Ezzel a fegyverrel nézett 
szembe az élet megannyi kihívásával, ezzel kezelte a keserű ta
pasztalatokat, az élettel járó lemondásokat, csalódásokat.
A motor most leállt, a gépkocsivezető örökre megpihent a 
pécsváradi földben. Gállos Orsolya

megfigyelőtől, aki azonban mégis érezhetően sokat ért abból, amit 
lát, ismeri a táj múltját, jelenét.
,,(...)el akarom mondani, mi ez a szlovén-magyar kettős, ami most 
már bizonyos, hogy teljesen meghatározza az életemet” - írja 1998- 
ban Gállos Orsolya, és olvassuk a kötet záró fejezetében. Szubjektív, 
naplószerű írással zárul ugyanis a gyűjtemény. A családi örökség 
két gyökere: Pécsvárad és Ribnica. Ez a két kulturális bölcső később 
visszaköszön az életműben is, melynek egyértelmű bizonyítéka a 
jelen kötet. Történelmi-tárgyilagos és személyes-lírai összegzés ez, 
vallomás a kötődésről, adózás az anyai szülőhazának.
Gállos Orsolya 1973 óta fordít magyarra szlovén, horvát, szerb 
irodalmat. A fordítással párhuzamosan tanulmányokat közöl a 
szlovén irodalom témáiból, szlovén művek magyarországi, magyarok 
szlovéniai megjelenését készíti elő. Műfordítói tevékenységét határon 
innen és túl is számon tartják, elismerik. Több ízben nyerte el az 
Európa Könyvkiadó nívódíját, néhány éve a Szlovén Műfordítók 
Egyesülete tüntette ki fordítói életműve, kulturális közvetítő tevé
kenysége elismeréséül.

Gállos Orsolya: Szlovéniai változatok. Esszék, tanulmányok, inter
júk. Pannónia Könyvek, 2012, 278 oldal, 2690 Ft

A kötet megvásárolható a 
Művelődési Központban, a várban 
és a könyvesboltokban.

Bayer Alexandra

Gállos Orsolya Szlovéniai válto
zatok című könyvének bemutatója 
volt 2012. november 5-én a műve
lődési központban. A szerzővel dr. 
Szirtes Gábor, a Pro Pannónia Ki
adó igazgatója beszélgetett.

Gállos Orsolya

Szlovéniai
változatok
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MEGEMLÉKEZÉS ÉS TÖKPARÁDÉ GARAMSZENTGYÖRGYÖN

A garamszentgyörgyiek részéről érkezett meghívás a Pécsváradi 
Város Önkormányzathoz és a Felvidékiek Klubjához, egy évek 
óta tartott rendezvényre, a 2012. szeptember 29-én megrende
zésre kerülő Tökfesztiválra. A meghívást az ottani polgármester 
asszony, Helena Velentova írta.
Szeptember 29-én reggel a kitelepítettek és a I. és II. Világhábo
rú áldozatainak emlékművénél volt a koszorúzás. A kitelepítet
tek között két nagyon fiatal gyermek volt: Bogácsi Erzsébet és 
az én nagymamám, Füri Gizella. Az elmúlt 65 évre emlékezett 
Helena Valentova polgármester asszony, a kitelepítettek nevében 
elmondta gyermekkori és későbbi
emlékeit nagymamám. Az egyházak 
képviseletében Pásztori Attila refor
mátus lelkész magyarul, Mgr. Igor 
Vano katolikus plébános magyarul és 
szlovákul, Tubomír Trnavsky evan
gélikus lelkész szlovákul mondta el 
gondolatait, imáját a kitelepítéssel, a 
háborús hősökkel és a megemléke
zésen résztvevőkkel kapcsolatban.
Ezután az önkormányzatok, az egy
házak képviselői és a kitelepítettek le
származottai helyezték el koszorúikat 
az emlékműveknél.
A pécsváradiak koszorúit nagymamám, édesanyám és húgom 
helyezték el az emlékezés mécseseivel együtt. Itt olyan története
ket hallottam, amelyek mély és erős benyomást tettek rám. Ezek 
által megismerhettem a múltat. A megemlékezés és a koszorúzás 
után a helyiek egy rendkívül finom, ízletes ebéddel vendégeltek

meg bennünket. A helyiek fogadtatása és vendégszeretete olyan 
érzést keltett az emberben, mintha „hazamentünk” volna. Ebéd 
után mindenki a Tökparádéra készült. A Tökparádén sok ember 
vett részt, és sok különlegességgel kínáltak meg mindenkit. 12 
csoport (a faluban működő polgári társulások, szervezetek) vett 
részt a főzőversenyen. Az ételek közül három ínycsiklandozó fo
gást emelnék ki: a halászlét, a vadpörköltet és a kakashere pör
költet. Ezek mellett számtalan finomabbnál finomabb ételt kínál
tak a vendéglátók. Az ételeket többtagú zsűri pontozta, melynek 
elnöke Helena Valentova polgármesterasszony volt. A zsűritag

ok között volt a község két díszpol
gára: prof.MUDr. Viliam Fischer, 
CSc, FISC, szívsebész és Mgr. Jozef 
Hornak nyugalmazott pedagógus. 
Kiértékelték a legszebb kertet, udvart, 
a legnagyobb terméseket, az udvarok 
őszi díszítését. A mi pécsváradi kü
lönlegességünk Baranya megye ne
vezetessége a medvehagymaméz és a 
nagymamám, Füri Gizella készítette 
medvehagymás pogácsa volt. Vit
tünk az augusztus 20-ra készült Ma
gyarok kenyeréből is. Az itt töltött

idő alatt számtalan új tapasztalatot szerezhettünk a barátoktól és 
a családtagoktól egyaránt. Jó érzés volt olyan emberekkel lenni, 
akiket szinte a családomnak tekinthettem. Köszönettel tartozom 
a megszerzett tapasztalatok és ismeretek miatt minden kedves 
ottani barátomnak és a családom tagjainak. Köszönjük a veletek 
együtt eltöltött órákat. Szöveg: Jerszi Gergő, Kép: Jerszi Eszter

Magyar Örökség Díj
Hetényi Varga Károlynak ítélték oda a 2012. évi Magyar 
Örökség Díjat kutató, tényfeltáró és adatközlő tevékeny
sége elismeréseként, halálának 10. évfordulóján. Idén 
hét kitüntetést adott át a Magyar Örökség és Európa 
Egyesület.
Hetényi Varga Károly 1932-ben született Hosszú- 
hetényben, Pécsett hunyt el 2002-ben. Életét a fasiszta és 
a kommunista rezsimek alatti egyházi ellenállás feltárá
sának szentelte. E témában számos dokumentumkötetet 
publikált és lett e téma jelképes alakja. 1992-2002 között 
Pécsváradon élt és dolgozott Táncsics utcai házában. Itt 
születtek a Papi sorsok (szerzetesek) a horogkereszt és a 
vörös csillag árnyékában kötetei, itt kapcsolódott 1990- 
ben a Kereszténydemokrata Néppárt újjászervezésébe. 
A Pécsváradi Várbaráti Kör 2005. augusztus 14-én em
léktáblával jelölte meg egykori otthonát.
Anyagi gondokkal, betegséggel, rendőri zaklatással 
kellett szembenéznie, elismerés csak élete alkonyán és 
halála után lett osztályrésze. Hagyatékát, így a könyvek 
újabb kiadásait, kéziratok közzétételét felesége, Varga 
Borbála gondozza. Ő vette át szeptember 22-én, szom
baton, Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében rendezett ünnepségen Hetényi Varga 

.. Károly posztumusz Magyar Örökség Díját.

A Mátra és a Bükk lábánál
Eger felé vezetett a 
Pécsváradi Várbaráti 
kör őszi kirándulása 
szeptember 21-23-án.
Megcsodálták kö
zépkori építészetünk 
XI. századi kimagas
ló és ritka emlékét,
Feldebrő altemplo
mát, Mezőkövesden
a színpompás viselet és a hímzés tárházaként ismert Matyó Múze
umot és a noszvaji kastélyt. 33 fős csoportjuk bejárta az egri várat, 
ellátogattak Gárdonyi Géza házába, a Líceum könyvtárába és az egri 
Bazilikába, hogy a városnézés után az egerszalóki fürdőben találjanak 
felüdülést. Itt a pécsváradi Kosa Károlyné Vetsey Kinga várta őket.
A Bükk belsejében rejtőző Bélapátfalván hazánk egyedül épségben 
megmaradt román kori cisztercita apátságát és templomát keresték 
fel. Miskolc belvárosában Öhler Annával tettek egy sétát, majd a lil
lafüredi Palotaszálló termeit járták végig vezető kíséretében. A Bükk 
fennsíkján keresztül indultak haza, és búcsúzóul a kirándulás egyik 
legkülönösebb látnivalóját, a Jézus családfáját ábrázoló Jessze-oltárt 
nézték meg Gyöngyöspatán.
Képünkön déli pihenő Feldebrő ezeréves falainál 

<___________________________ _____________________________)
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(folytatás az 1. oldalról)
A Pécsváradi Leányvásár hagyományo
san a két napos forgatag előtti pénteken 
a rendezvényhez kapcsolódó tárlattal 
kezdődik. Ebben az évben sem volt ez 
másképp. A Leányvásárok egykori és 
mai viseletéit mutatta be az a kiállítás, 
amelyet dr. Andrásfalvy Bertalan nyitott 
meg a Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete 
Énekkarának népdal csokra után. A közel 
húsz ruha - köztük sárközi, sváb, csángó, 
sokac, székely, felvidéki, hosszúhetényi, 
magyaregregyi - ízelítőt adott azokból a 
népviseletekből, amelyben a rendezvé
nyen valaha fellépők szerepeltek.
Kegyes volt az időjárás a Pécsváradi Le
ányvásár szervezőihez, a vénasszony
ok nyarának legmelegebb napsugarai 
köszöntötték szombaton a táncosokat, 
résztvevőket, látogatókat.
A Baranya Vadászkürt Együttes nyitó
száma után Dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad 
Város polgármestere köszöntője után 
Horváth Zoltán országgyűlési képviselő 
nyitotta meg a rendezvényt. Ezen a napon 
három együttes, az izményi, a berkesdi 
és a kásádi táncosok mellett elsősorban a 
helyi amatőr csoportok mutatkoztak be. 
A BM EGYMI tanulóinak „Lúdas Matyi” 
előadása -talán Márió mezítlábas fellépé
sének köszönhetően is - fergeteges sikert 
aratott. A Szentháromság tér színpadán 
estébe hajlott már az idő, amikor a Régi
ók Szépe Választáson hét csinos dél-du
nántúli lány közül a zsűri kiválasztotta 
az országos döntőbe továbbjutókat. Ám 
a téren ezzel még nem ért véget az este. A 
színpadon 3 zenekar felváltva szolgáltatta 
a talpalávalót, a vendégek pedig táncol
tak, énekeltek és fogyasztottak a jóféle 
itókákból és a finom harapnivalókból. 
Vasárnap már reggel kellett érkeznie an
nak, aki nem akart semmiről lemaradni. A 
menettáncot a Langaléta Garabonciások 
hosszúlábú komédiásai vezették fel, akik 
az Európa téren zajló Szerelem-ébresztő
be is úgy belelovalták magukat, hogy egy 
helybeli bátor kisfiút is paripájukra kap
tak. „Bátor Bendi’nem ijedt meg sem a 
magastól, sem a vágtától, nyugodtan rótta 
a „lovon” a köröket.
Délelőtt még egyszer a Fabula Bábszínház 
Vitéz László és az ördögök vásári komédi
áján is megmozgathatták rekeszizmaikat 
a kicsik - és persze a nagyobbak is.
Báta, Buzsák, Decs, Egyházaskozár,

Görcsönydoboka, Himesháza, 
Pécsvárad, Pörböly,
Véménd és Zengővárkony 
néptáncegyütteseinek és zené
szeinek bemutatóját követte a 
Leányvásár Szépe és Legszebb 
Párja választása, majd a Zengő- 
Rezek fúvósai zendítettek rá.
Ám a hosszú hétvégének köszönhetően 
idén a vasárnap is szokásosnál hosszabb 
volt. Előbb a gálán a néptáncosoké volt a 
főszerep, este-éjszaka a leányvásári bálon 
már a nagyérdemű csillogtathatta meg 
tánctudását.
A két nap alatt mintegy ötszáz fellépő 
produkciója kereste a közönség kegyeit, 
száz árus portékája kellette magát, közel

harminc önkéntes kétnapi és tizenegy 
munkatárs több heti szervező munká
jának eredményeképpen. Csak remél
ni tudjuk, hogy akik eljöttek jól érezték 
magukat, nem maradtak vásárfia nélkül 
és megérte a fá- I
radozás.
A rendezvényt 
támogatta:

Nemzeti
Kulturális
Alap

Pécsvárad Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Pécsváradi 
Szervezete szeretettel meghív minden 65 éven felüli pécsváradi lakost

az IDŐSEK NAPJÁRA
2012. november 11 -én, vasárnap 15 órára a pécsváradi művelődési központba.

Köszöntőt mond: László Miklós ifjúsági polgármester 
Műsort adnak: Pécsváradi óvodák csoportjai 

A legidősebb pécsváradiak és a jubileumi házassági évfordulójukat ünneplők köszöntése
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Balti zarándokok
Emlékezetes zarándoklat részesei le
hettek azok a pécsváradiak, akik Ba
logh Istvánná, Ilike szervezésében a 
Baltikumba utaztak idén júliusban. 
Kuzmányi István publicista volt a kísé
rőjük, Litvánia jó ismerője. A Litvánia, 
Lettország, Észtország, Finnország vá
rosait, kegyhelyeit felölelő út annyira 
összekovácsolta a résztvevőket, hogy 
szinte mind eleget tettek Baloghné 
meghívásának, és szeptemberben el
jöttek Pécsváradra, a várba. Újraélték 
a nyári együttlét eseményeit.
A pécsváradiak igazi házigazdaként 

fogadták, itallal, süteményekkel kínál
ták a Budapestről, Pécsről, Mohács
ról, Szekszárdról és a két utóbbi város 
környékéről érkező zarándoktársakat 
valamint az utat szervező MSE Tours 
vezetőit. A pécsváradi vár is megint 
jól vizsgázott udvariasságból és ven
dégszeretetből. A vendég hölgyek sem 
maradtak le a házigazdáktól, szintén 
süteményekkel megrakodva érkeztek. 
A vár nevezetességeit Gállos Orsolya 
mutatta be a vendégeknek, majd az 
Asztrik teremben Tám László fotó
művész vetítette le a zarándoklatról 
készült fotóit. A várkápolnában újra 
közös szentmisét ünnepeltek az út 
lelki vezetője, Kondé Lajos, a szegedi 
Fogadalmi Templom plébánosa veze
tésével, aki a Szent Kereszt Felmagasz- 
talásának ünnepe alkalmával a mind
annyiunk által hordozott keresztről 
tartotta szentbeszédét. A szentmise, 
akárcsak a teljes zarándoklat kántora 
Balogh István volt, aki az út minden 
napját emlékezetessé tette énekével.
A vendégek - akik közül többen a 
várban éjszakáztak - nagy lelkesedés
sel adóztak Pécsvárad kincseinek és 
az azokat a nehéz időkben is megőrző, 
megbecsülő pécsváradiaknak. Érzé
seiket Kuzmányi István levele foglalja 
össze: „Jó volt látni az összetartó, ked
ves váradi és környékbéli közösséget, és 
nem utolsó sorban, hogy sokan vettétek 
a fáradságot és messzebbről is leutazta
tok. Nem tudom szavakba foglalni azt 
a kedves, melegszívű, baráti légkört, 
amit közöttetek tapasztaltam meg. Egy 
szóban tudom kifejezni az érzéseimet: 
köszönöm”.

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

Tisztelt Közlekedők:
Október hónapban már javában érzékelhetjük a korai sötétedést és az időjárás viszontagsá
gait - melyek hatással lehetnek a látásunkra - akár gyalogosan, akár jármüvei közlekedünk. 
Biztonságunk érdekében indul útjára 2012. október 15-től két hónapon keresztül a'Látni 
és látszani” című baleset-megelőzési kampány. A program során lehetőség nyílik szemünk 
és járművünk fényszóróinak ingyenes “ellenőrzésére”.
Miért fontos a közlekedésben jól látni?
Aki vezetés közben jól lát, az azt jelenti, hogy képes egyidejűleg távolra, közeire, oldalra látni 
és gyorsan! Az autóvezetéshez szükséges döntések és mozdulatok 90 százaléka a látástól 
függ. Az olyan külső tényezők, mint az éjszaka, a köd vagy az eső, rontják a látást.
Mi a jó megoldás ? Ellenőriztesse látását rendszeresen szakemberrel, évente legalább egyszer, 
akkor is, ha egyébként nincs is szüksége látáskorrekcióra.
Rendszeresen ellenőrizni kell az autó összes szerkezetét, ezen belül azokat, amelyek arra 
szolgálnak, hogy Ön lásson és látszódjon:

• A lámpák megfelelő működése: az izzók elhasználódnak, tehát évente többször is el
lenőrizni kell őket. Ha egy izzó “kiég”, túlfeszültséget idéz elő és emiatt a másik izzó 
is tönkremegy, ezért célszerű a kettőt együtt kicserélnie. És mindig legyen izzókészlet 
az autójában.

• A fényszórók beállítása : ha a fényszóró rosszul van beállítva és 1 fokkal feljebb hord 
a kelleténél, a szembejövő gépkocsik vezetőit 20-szor jobban vakítja! Ha a fényszóró 
1 fokkal lejjebb hord, a világítás hatékonysága 20-ad részére csökken, ami 30 méteres 
látáscsökkenést jelent.

• A fényszórók tisztasága: a szennyezett fényszóró világítási teljesítményének legalább 
30 százalékát elveszíti.

• Szélvédő és ablakok: a szennyeződés és a cigarettafüst szürkés réteget képez, ami rontja 
a látásminőséget.

Az ellenőrzés során a szervizek térítésmentesen vizsgálják át az alábbiakat az október 15-től 
december 15-ig tartó időszakban:
- lámpák, fényvisszaverő elemek (a működésen túl egyúttal vizsgálják a lámpatestek álla
potát, rögzítettségét, színét), a fényvető egységek állapotát, valamint a világítási tulajdon
ságokat.
Látásellenőrzés során a szakember megállapítja, szükség van-e szemének korrekciós se
gítségre, azaz szemüvegre. Látásvizsgálat alkalmával megállapítja a dioptria mértékét és 
tanácsot ad a megfelelő szemüveg elkészítésével kapcsolatban.

Vezetés és látás

Felmérések szerint az emberek húsz százalékának van olyan látási problémája, amely aka
dályozhatja a vezetés során - másképpen fogalmazva, minden ötödik sofőrnek fel kellene 
keresnie egy szemorvost vagy optometristát. Annál is inkább megfontolandó ez a tanács, 
mert az esetek többségében a probléma megfelelő segítséggel megszüntethető. A szembeteg
ségek okozta változások lassúak, akár évekbe telnek és gyakran tünetmentesek. A rendszeres 
ellenőrzés kimutatja, és még kezdődő állapotban analizálja a problémákat, így azok jobb 
eredménnyel kezelhetők. Ha szeme bevörösödik, bevérzik, szemhéja megduzzad, esetleg 
foltokat lát, kettős látást tapasztal, homályosan lát, mihamarabb keressen fel szakembert, 
de akkor is érdemes szemészhez vagy optometristához fordulni, ha hosszan tartó fejfáj ástál 
szenvedünk, ugyanis sok esetben állhat mögötte látásromlás.
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság 2012. 
november 15. napjától2012. december 15. napjáig Magyarországon először országos  fokozott 
közúti ellenőrzést hajt végre, ahol teljes körűen és kiemelten vizsgálják a személy-, illetve 
haszongépjárművek és motorkerékpárok világítását, láthatóságát. A vizsgálatokon megjelent 
gépjárművezetők részére a szervizek külön, a kampányra készített tanúsítványt és a tervek 
szerint a szélvédőre kiragasztható matricát adnak át, mely igazolja, hogy a jármű a vizsgá
laton részt vett és ott megfelelt a jogszabályokban előírtaknak. Az igazolólapot az intézkedő 
rendőr intézkedése során kötelezően nem kérheti, de meggyőződhet annak meglétéről. Az 
igazolás egy esetleges szabályszegés elkövetésének jogkövetkezménye alól nem mentesítheti 
a gépjárművezetőt, de alapját képezheti a helyszínen a rendőri mérlegelésnek.
További információ, valamint szervízkereső és optikuskereső a www.latnieslatszani.hu 
honlapon. Sárosdi Péter r. őrnagy s. k., mb. őrsparancsnok

http://www.latnieslatszani.hu
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PROGRAMAJÁNLÓ
NOVEMBERI PROGRAMOK:

* november 9. péntek: 16-20 óráig Ruhagyűjtés 
(Ökoteregetés)

* november 10. szombat:
* egész nap: PIFÖ választás
* este: PIFÖ buli az uszodafolyosón
* Ökoteregetés

x november 11. vasárnap: Idősek Napja 
» november 12. hétfő: 16 óra Testületi ülés a Polgármesteri

Hivatalban
» november 13. kedd: 16 óra Nyugdíjas klub 
» november 15-16. csütörtök, péntek: Népművészet a vizuá

lis nevelésben - Platthy György emlékkonferencia 
x november 17. szombat: Vár, 10 óra Skóciai Szent Margit

Emléktúra

18 órától SKÓT VACSORAEST az István Király 
Étteremben
Vendégünk Kéri György skótdudás, aki nemcsak 
muzsikál, hanem mesél is a skót hagyományokról 
A talpalávalót a Kreszits-Poller duó szolgáltatja 
A vendégeket háromfogásos ínyencvacsora várja 
Részvételi díj: 2.900,- Ft/fő
A vacsoraest a Skóciai Szent Margit-túra kísérő 
programja.
Érdeklődés és asztalfoglalás:
Tel: 72/671-235, 30/3878435, 30/2206 370

E-mail: kolostorvar@gmail.com
ÉLMÉNYVÁR PÉCSVÁRAD ahol számos ÉLMÉNY VÁR! 
7720 PÉCSVÁRAD, VÁR U. 45.

x november 20. kedd: 9-12 óráig Mozgáskorlátozott 
fogadónap

* november 23. péntek: 11.30 óra Ifjúsági Filharmónia 
Hangverseny
Pécsi Szimfonietta 
vezényel: Stauróczky Balázs 
moderátor: dr. Lakner Tamás 
Műsor: „Erdőzsongás“

DECEMBERI PROGRAMOK:

* december 4. kedd:
* 14-15 óráig Mozgáskorlátozott fogadónap
* 15 órától Mozgáskorlátozott klubnap

* december 8. szombat: Adventi vásár és Érkezik a Mikulás 
x december 10. hétfő: 16 óra Testületi ülés a Polgármesteri

Hivatalban
x december 11. kedd: 16 óra Karácsonyváró Nyugdíjas klub 
x december 18. kedd: 8 óra Véradás
* december 20. csütörtök: 17 óra Zeneiskola karácsonyi 

hangversenye

A külön helyszínnel fel nem tüntetett programok helyszíne a 
Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelődési Központ.

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

VÁRHÍRADÓ
Lapzártánk után zajlott az ÉLMÉNY
VÁR PÉCSVÁRAD szezonzárója és a III. 
Pécsváradi Esküvő Élménynap. Ez utóbbi 
ismét megmutatta, hogy a helyi vállalko
zások és várat üzemeltető önkormányzati 
cég összefogásával nagyszerű eredményt 
elehet elérni. A rendezvényről és a tu
rista szezon tapasztalatairól következő 
számunkban olvashatnak. Itt az oldalon 
pedig az előző élménynap egyik tombola
nyertesének levelét közöljük.
Képünkön: Az Élménynap „ifjú házaspár
ja” a zeneiskola saxofon kvartettje muzsi
káját hallgatja.

Nyereményvacsora - olvasói levél
Mint a Pécsváradi Esküvő Élménynap 
egyik partnere, szívemen viselem a ren
dezvény sorsát, propagandáját, és remé
lem, még sokáig partner lehetek a már 
lassan hagyománnyá váló programban. 
Sőt, elmondhatom, hogy nem csak a 
Vár, hanem Pécsvárad, valamint bármi
lyen helyi rendezvény sorsáról van szó, 
mindig is szívesen segítek, segítettem, 
„divatosan” lokálpatriótának is mond
hatnám magam.
Természetesen én is vettem tombolát a 
márciusi eseményen, reménykedve ab
ban, hogy valami olyasmit nyerünk, ami 
nem esküvővel kapcsolatos, hiszen mi 
ezen már úgyis túl vagyunk, nehéz lett 
volna felhasználni például egy „esküvői 
fotózásos” nyereményt...
Persze az történt, ami történik akkor, ha 
valamit nagyon szeretnénk, mi nyertük 
meg a romantikus vacsorát! Bár a ren
dezvény még tavasz elején volt, szeptem
berre tartogattuk nyereményünket, mert 
ebben a hónapban ünnepeljük házassági 
évfordulónkat.

Szeptember 28-án 19 órára foglaltunk 
asztalt. Már az ajtóban fogadóbizottság 
várt bennünket, ahonnan Zsófi és Gyön
gyi (a pincérlányok) ízlésesen megterített 
asztalunkhoz vezettek bennünket. A Vár 
történelmi hangulata, az asztalunkon égő 
mécsesek igazán kellemes környezetet ad
tak ünneplésünkhöz, amire volt is okunk, 
hiszen ez már a 15. évfordulónk volt! 
Mindent összefoglalva, kellemes környe
zetben, udvarias kiszolgálással, egy na
gyon finom vacsorát fogyaszthattunk el. 
Ezúton kívánok a Vár „gazdáinak” sok 
sikert, fejlődést, és rengeteg vendéget a 
jövőben! Bayerné Andrics Aliz

mailto:kolostorvar%40gmail.com
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LABDARÚGÁS: JÓ JÁTÉKKAL A BAJNOKSÁG ÉLÉN
Megyei 1. osztályú csapatunk a 10. forduló után az 1. helyen 
áll a bajnokságban. Jól rajtolt a csapat, 9 győzelemmel és egy 
döntetlennel áll az élen. A legyőzött ellenfelek között nem csak 
az előző bajnokság 2. helyezettje, a Siklós található, hanem az 
idei szezonban eddig kiemelkedően szereplő PVSK, és a volt NB 
III-as Mohács is.
Annak ellenére, hogy a csapat összeállítása megváltozott, a játék 
minősége és a küzdeni akarás a régi maradt. Az újonnan igazolt 
játékosok kiválóan beilleszkedtek a csapatba, amit eddigi telje
sítményük is igazol, hiszen Tóth Adrián 11 lőtt góllal a góllövő 
lista élén áll, de Varga Balázs is már 6, Dénes Sándor pedig 5 lőtt 
gólnál tart.
Az eddigi mérkőzések eredménye:
Pécsvárad - Siklós 4-1 
Geresdlak - Pécsvárad 2-2 
Pécsvárad - Ócsárd 3-1 
PTE PEAC - Pécsvárad 0-2 
Pécsvárad - Szigetvár 7-1

Szászvár - Pécsvárad 0-1 
Pécsvárad - Villány 2-1 
Boda - Pécsvárad 0-2 
Pécsvárad - PVSK 3 - 1 
Pécsvárad - Mohács 2 - 1

NB II. NŐI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS EREDMÉNYEI:
Pécsvárad - Szekszárd FGKC 25:31 (12:17)
Az első NB II. mérkőzés összeállítása: Pető-Kis Radó 1, Szöllősi,
Gál R. 5, Gyenis P. 4, Gyertis A. 2, Kozsán 6, cserék: Sándor, Gebhardt 
(k), Gál P. 3, Farkas 4, Emmert
Tisztességesen helyt álltunk a második helyezett csapat ellen, Gyenis 
Alexandra korai sérülése ellenére, mely a poros pálya rovására írha
tó. Sajnos sérülése tartósnak bizonyult, keresztszalagja szakadt el. 
Pécsvárad SSE - Kozármisleny 27:36 (11:19)
Pécsvárad: Pető-Kis Radó 3, Kozsán 4, GÁL R. 11, Gál P. 3, Szöllősi, 
Farkas 3, cserék: Sándor, Gebhardt (K), Gyenis P. 3, Emmert,

A felnőttekéhez hasonló jó eredményeket ért el az U19 (ifi) csa
pat is, jelenleg a 2. helyen áll a bajnokságban.
Serdülőcsapatunk (U16) a sok kezdő és fiatal játékos miatt még 
szerényebb eredményekkel rendelkezik. Reméljük az edzésmun
ka előbb utóbb náluk is meghozza az eredményt.
U19- es mérkőzések: 

Pécsvárad - Geresdlak 14-1 
Ócsárd - Pécsvárad 0-6 
Pécsvárad - PTE PEAC 6-1 
Szigetvár - Pécsvárad 2-2 
Pécsvárad - Szászvár 18-4 
Villány - Pécsvárad 5-4 
Pécsvárad - Boda 2-3 
PVSK - Pécsvárad 1-2 
Mohács - Pécsvárad 2-2

U16- os mérkőzések: 
Pécsvárad - Geresdlak 3-4 
Ócsárd - Pécsvárad 2-0 
Pécsvárad - PTE PEAC 0-10 
Szigetvár - Pécsvárad 14-0 
Pécsvárad - Szászvár 1-4 
Villány - Pécsvárad 8-2 
Pécsvárad - Boda 2-1 
PVSK - Pécsvárad 2-1 
Mohács - Pécsvárad 11-1

Köszönjük lelkes szurkolótáborunk bíztatását, és várjuk továbbra 
is szurkolóinkat a mérkőzésekre!
Hajrá Pécsvárad! (Wágner)

A nyáron „lerabolt” megye bajnokcsapat tisztességesen helyt állt a 
NB I./B sorral felálló vendégek ellen.
Tamási - Pécsvárad 32:21 (15:12)
Pécsvárad: Pető-Szöllősi 2, Gál R. 5, Gyenis P. 5, Gál P. 1, Puskás 
3, FARKAS 4, cserék: SÁNDOR, Gebhardt (K), Kozsán, Kis-Radó 1, 
Emmert
Elfogytunk mint a gyertya, de így benntarthatjuk a PEAC-ot! Nyár 
óta öt játékosunkat csábították el, utóbbit most bajnokság közben.

A hátralévő hazai mérkőzések időpontjai: felnőtt

2012.11.10., szombat Pécsvárad - BRB Siklós 16 ó
2012.11.24., szombat Pécsvárad - Bácsbokod NKSE 16 ó

IFJÚSÁGI

18 ó 
18 ó

Az akció 2012. november 1-től visszavonásig érvényes a Tarr Kft. lakossági Előfizetői körében. Digitális 
Univerzum csomagunk az HB0 csatornák kivételével a teljes digitális csatorna kínálatunkat tartalmazza. 
Abban az esetben ha az Előfizetői végponton már van élő HBO szolgáltatás, az akcióban érintett időszak 
első napjától kezdődően a Digitális Univerzum csomagunkat biztosítjuk. Digitális csatomakiosztásunkért 
és az akció részleteiért érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon, vagy a 1223-as telefonszámon.

Pécsváradi Hírmondó 
A Pécsváradi Városi 

Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 800 példányban.

Felelős kiadó:
Pécsvárad Város Önkormányzata

Szerkesztő:
Bognár Gyöngyvér

E-mail:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

Hirdetésfelvétel:
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com

+36-72/465-123

Kodolányi János ÁMK Fülep Lajos Művelődési 
Központ

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

Tel./fax: +36-72/465-123 
E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu
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