
Sok sikert kívánunk a végzős nyolcadikosoknak

A Kodolányi János Általá
nos Iskola tanulói és tanárai 
mozgalmas és egyben nagyon 
sikeres tanévet zártak. Á 78 
nyolcadik osztályos mind je 
lentkezett továbbtanulásra. 
Első' helyen 29 tanuló jelölt 
meg gimnáziumot, 16 szakkö
zépiskolát, 27 szakmunkás- 
képzó't és 6 egyéb speciális 
szakiskolát. Előfelvételik és 
versenyek eredményei alap
ján már januárban felvételt 
nyert 17 tanulónk, a nyolcadi
kosok 24 százaléka. Az első' 
helyen megjelölt iskolába 70 
tanuló nyert felvételt, a gye

rekek 89 százaléka. Ez az ér
ték fejezi ki legjobban isko
lánk sikeres beiskolázási, to
vábbtanulási eredményét.

Az 1997/98. tanévben gim
náziumban tanul majd to
vább 26 tanulónk, a nyolcadi
kosok 33 százaléka, szakkö
zépben 16 tanuló, 21 száza
lék, szakmunkásképző' inté
zetben 28 tanuló, 36 százalék, 
speciális szakiskolában 8 ta
nuló vagyis 10 százalék. A 
Pécsváradi Gimnázium köz- 
biztonsági osztályában 8 diá
kunk kezdi meg tanul
mányait. Idén kevesebben vá

lasztották a sütő- és a húsfel
dolgozó szakot.

A szakközépiskolába való 
jelentkezés érdekessége, hogy 
a közgazdasági szak iránt 
csökkent az érdeklődés, nőtt 
viszont az informatika, elekt
rotechnika szakokra jelentke
zők száma.

Az 1996/97. tanév tanulsá
gai

Iskolánk zavartalan műkö
déséhez megvoltak a szemé
lyi, tárgyi, anyagi feltételek. 
Az alapoktatáson kívül né
met nemzetiségi, német két- 
tannyelvű, emeltszintű mate

matika oktatás folyik isko
lánkban. Második idegen 
nyelvként angol és horvát 
nyelvet lehet tanulni.

Iskolánknak 27 osztályban 
537 tanulója volt, 40 pedagó
gus végezte oktató-nevelő 
munkáját. Az 54 elsőosztályos 
sikeresen vette az első aka
dályt: 40 jól m egfelelt, 14 
megfelelt.

Az iskolai tanulmányi átlag 
4,0 -  jó  minősítésű. Átlagon 
felül teljesített 14 osztály. Va
lamely tárgyból 39 tanuló bu
kott meg, a gyerekek 7,2 szá
zaléka.

A versenyek éve van mögöt
tünk, melyek sikereiről folya
matosan tájékoztattuk a köz
véleményt. Összesen 20 ta: 
nulm ányi versenyen, 15 
sportversenyen, 16 pályáza
ton, 2 önálló kiállításon vet
tünk részt, 3 műsort adtunk 
Pécsvárad város ünnepein.

Helyesírási, vers- és próza
mondó iskolai, körzeti verse
nyen vettünk részt. A magyar, 
matematika, földrajz, fizika, 
kémia, biológia, német, ének 
megyei versenyek első 10 he
lyezettje között volt minden 
versenyzőnk. Országos ver
senyre jutottunk alsó tagoza
ton környezetvédelemből, ma
tematika feladat-megoldásból 
és magyarból. Felső tagoza
ton németből és magyarból.

Legrangosabb országos és 
nemzetközi pályázati ered
m ényt rajzból értünk el. 
Sportlövészetben született or
szágos jó  helyezésünk, me
gyei, körzeti szinten pedig 
futballban és kézilabdában.

Pedagógusgárdánk egész 
évi odaadó munkáját ezúton 
is megköszönöm, és jó pihe
nést, kellemes vakációt kívá
nok.

Ló'rinczi Albertné 
igazgató

Áció-Káció-Akáció-Vakációóó!

Fotó: Lörinczi AlbertKépünkön a búcsúzó nyolcadikosok
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Önkormányzati ülés

Soros ülését Kakas Sán
dor polgármester elnökleté
vel tartotta a testület, Arató 
Márton, Baumann Mihály 
és dr. Menczer Gábor iga
zolt távollétében.

Pécsvárad 
Víziközmű Kft.

A tavaly létesült önkor
mányzati szolgáltató Kft. ala
pító okiratát módosította a 
testület dr. Fenyvesi János 
jegyzó' eló'terjesztésére, és 
meghallgatta Horzsa Zoltán 
ügyvezető' igazgató beszámo
lóját. Hosszan tárgyalta a tes
tület a Kft. működését és a 
víz árának a tavalyihoz ké
pest való emelkedését.

Az inflációs rátával meg
emelkedett ár és az állami do
táció az üzemeltetőhöz érke
zik. Itt marad és a működte
tés valamint a hálózat-korsze
rűsítés költségeit fedezi. E 
munkákat a Kft. mellékszol
gáltatásokra kötelezett tagja,

1 a BS-AXIS végzi.

Erdó'smecske visszatér

Keller János polgármester 
írásban kérte, hogy ism ét 
csatlakoznak a pécsváradi 
körjegyzőséghez. A falu anya
gilag nem tud külön jegyzőt 
tartani, a pécsváradi testület 
ezért 7 igen 1 tartózkodás és 1 
ellenszavazat mellett a csatla
kozási kérelmet elfogadta. A 
csatlakozás január 1-től érvé
nyes, addig Erdó'smecske tör
leszteni köteles a Pécsvárad- 
dal fennálló tartozását.

Üzemek kívánnak 
letelepedni

Több üzem jelentkezett 
Pécsváradon, amely telephe
lyet kíván létesíteni váro
sunkban. Az ipartelepen 
gyógyszer csomagolásra és 
előállításra alkalmas csarnok
hoz keres feltételeket hazai 
cég. Vásárló jelentkezett a 
volt mozi épületre, amit var
roda céljára kívánna haszno
sítani.

A  testület megállapította a 
feltételeket, amelyekkel új 
munkahelyeket létesítenek 
Pécsváradon.

1997. június 16.

Eladó tanműhely
Három je len tk ező  van a 

Gimnázium-Szakiskola gya
korló kollégiumának megvé
telére, az Új Dunántúli Nap
lóban közzétett hirdetés alap
ján. A pályázókat Papp Gyula, 
az intézet igazgatója ismertet
te, majd a testület a legmaga
sabb árajánlatot tevő MEDI- 
SOL BT. számára szavazta 
meg a vételi lehetőséget.

Augusztus 20-i 
kitüntetések

A testület döntött a város 
idei kitüntetéseiről. Eszerint
2 "Pécsváradért-díjat", 4 "A 
köz szolgálatáért" kitüntetést 
adományoz a város az idei év
ben. A  testület egyetértett ab
ban, hogy a polgármester ál
tal adományozott emlékpla
kettból 3, elismerő oklevélből
3 kerüljön átadásra augusz
tus 19-én, az önkormányzat
nak a várban tartandó ünnepi 
ülésén.

Környezetvédelmi
társulás

Pécsvárad önkormányzata 
csatlakozik a Kelet-Mecsek és 
a Völgység környezeti problé
máinak kezelésére alakult ön- 
kormányzati társuláshoz.

A ravatalozó rendje
Lakossági bejelentések ér

keztek a ravatalozó helyiségé
ben, hűtőjében uralkodó kegye- 
letsértő állapotokra - ismertette 
Kakas Sándor polgármester. A 
probléma megoldható úgy, hogy 
az azt használó vállalkozó tartja 
tisztán a helyiségeket vagy az 
önkormányzat végzi el a szük
séges feladatokat, és ellenszol- 
gálatásként bért kér. A testület 
az utóbbi változatot fogadta el.

Az ülésen módosították a 
Szociális Gondozási Központ 
Szervezeti és Működési Sza
bályzatát.

A Zeneiskola igazgatói 
pályázata

A kiírt pályázatra egyedül 
Apaceller József, a jelenlegi 
igazgató jelentkezett, akit 
1992-ben választott a testület 
az intézmény élére. A  Zeneis
kola szakmai munkájáért és 
a város rendezvényein kifej
tett tevékenységéért a testü
let Apaceller Józsefet e tiszté
ben m egerősítette. Kakas 
Sándor köszönetét mondott 
az elmúlt öt évben végzett is
kolai és közösségi munkáért, 
és a testület nevében is gratu
lált az igazgatónak.

Napirend után
Lakossági bejelentéseket 

tolmácsoltak a képviselők a 
hegyi kocsmában m űködő 
diszkóval kapcsolatban. A la
kosok a zaj szintet és a diszkó 
végeztével történő randalíro- 
zást tették szóvá. Dr. Fenyve
si János jegyző az ügyet ki
vizsgálja, és a szükséges in
tézkedéseket megteszi.

Dr. Bíró Ferenc kezde
ményezte, hogy hosszabbtá
vú program keretében széle
sítsék ki a Mecsekkörnyék 
utca kanyarulatát, amely 
igen veszélyes, és két kocsi 
nem tud elhaladni egymás 
mellett.

Kakas Sándor ismertette 
az Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal levelét a vár rekonst
rukciójával kapcsolatban - a 
hivatal csupán a kápolna 
freskóinak restaurálására lát 
lehetőséget a megfelelő pályá
zatok alkalmával.

Szent István Napok

Július 4. 18 óra. Görög 
táncest a várban a thessza- 
loniki Panagia Soumela 
együttessel. Belépők 100,- 
Ft.

Július 21. 19 óra. Orgo
nahangverseny a katolikus 
templomban. Fellép Klaus- 
Christhart Kratzenstein 
(Innsbruck).

Augusztus 15. 16 óra. 
Búcsúi szentmise a katoli
kus templomban.

17 óra. Baranya középko
ri templomai. Lantos Mik
lós fotókiállítása a várban.

18 óra. A mázai és a 
pécsváradi fúvószenekar kö
zös hangversenye a várban.

Augusztus 16. 18 óra. A 
Német Klub estje helybeli 
együttesek és a nagynyárá- 
di vagy a véméndi duó fel
léptével. Vendég a haus- 
mannstátteni harmonika
duó. Utána svábbál.

Augusztus 17. 17 óra. 
Dr. Ladocsai Gáspár tá
bori püspök miséje a katoli
kus templomban.

18 óra Pécsi Big Bánd 
dzsesszhangversenye. Belé
pődíj 100 Ft.

Augusztus 18. 18 óra. 
Francia tánccsoport a vár
ban. Belépődíj 100,- Ft.

Augusztus 19. 18 óra. 
Ünnepi önkormányzati ülés 
a várban. Pécsvárad város 
kitüntetéseinek átadása. 
Koncertet ad a Női Kamara
kórus, utána az udvarban a 
Zeneiskola rézfuvós és rene
szánsz kamaraegyüttesei.

Utána vacsoraest a vár
udvaron. Zene Reneszánsz 
Együttes.

Augusztus 20. 16 óra. 
Szent István szobrának 
megkoszorúzása.

17 óra. Műsor a Szenthá
romság téren: zengó'várkonyi 
Népiegyüttes, Pécsváradi if
júsági Fúvószenekar, Kodo- 
lányi János Általános Iskola 
Német Nemzetiségi Tánccso
portja.

Este utcabál a téren a 
Spitzbuben Zenekarral.

Augusztus 22. A Kígyós 
Emlékkor találkozója a Kí
gyós-műteremnél.

Augusztus 23. 18 óra. 
Unicum Laude koncert a vár 
dísztermében. Belépődíj 100 
Ft.

Augusztus 18-20. A Ma
gyar Néprajzi Társaság 
vándorgyűlése a várban ifj. 
Kodolányi János szerve
zésében.

Előkészületben: Székely 
Miklós orgonahangverse
nye, Mecseknádasdiak ven- 
dégtánccsoportja.

Mott János halálának első évfordulóján
Egy esztendeje, július 6-án reggel szomorú hírt zengtek 

Pécsvárad harangjai: meghalt Mott János címzetes apát
plébános, a város díszpolgára. Távozásával hatalmas űrt 
hagyott maga után. Atyai kedvessége, jósága, mindenkire 
kiteijedő figyelme és szeretete sohasem feledhető.

1997 július 11-én az egyházmegye több mint 70 papja és 
a hívek többezres serege kísérte utolsó útjára. Sírján min
dig van friss virág, valaki mindig megáll végső nyughelyé
nél egy fohászra, rövid emlékezésre.

Utódja, Kövesdi János plébános július 4-én 1? órakor 
mond gyászmisét apátúr halálának első évfordulóján.
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Együttműködés a kézművesekkel
A Baranya Megyei Kézműves Kamara együttműködési meg

állapodást írt alá Pécsváradon az önkormányzattal. Képünkön 
Máriusz Antal a kamara helyi képviselője, Borsós István a 
kamara titkára és Kakas Sándor polgármester. Az 1995 janu
árjában létrejött kamara minden városban irodát működtet a 
kereskedelmi és Iparkamarával közösen.

Pécsváradon az Iparosházban található a székhelyük. Az alá
írás alkalmával szóba került a gazdasági- és településfejlesz
tés, a szakképzés. Kakas Sándor hangsúlyozta, az iparosság 
mindig meghatározó volt Pécsváradon. A városnak is fontos, 
milyen beruházásokat valósítanak meg, és ezzel miképp járul
nak hozzá a település fejlesztéséhez.

Fotó: Patonai

Kollégium unk keresett szálláshely

Az egész országból ér
keznek a vendégek a 
Pécsváradi Gimnázium- 
Szakiskola kollégiumába, 
amely amikor lehet, olcsó 
szálláshelyként működik. 
Vezetője, Pálfai Erzsébet 
örömmel számol be arról, 
hogy az első félévben már 
sok kedves vendéget fo
gadtak:

A Gyermekvasutas Alapít
vány gyermekeit Budapest
ről, a cserkészeket Szekszárd- 
ról, a szegedi Piarista Gimná
zium tanulóit, a Kalevala Ala
pítvány finn és magyar ven
dégeit Zircról továbbá a rima- 
szombati testvériskola tantes
tületét és cseregyakorlatra ér
kező tanulóit.

Ö röm m el fogad tu k  a 
v issza térő  ven dégeket, a 
MAFC k osá rcsa p a tá t, a 
Tervezők Sportkörét, akik 
B ék éscsabáról érk eztek  
családostul. A Bajai Turis
ták minden évszakban cso
dáiéi a K eleti-M ecsek  e 
gyöngyszem ének, Pécsvá- 
radnak, és évente itt talál

koznak a Mecsek Túra részt
vevői.

Szerződésünk van a Békés
csabai Expressz Utazási Iro
dával, amely szinte minden 
hétvégére küld csoportot már 
évek óta. Idén is sok középis
kolai csoport látogatott hoz
zánk pl. Zalaegerszeg, Győr, 
Kaposvár, Kiskunfélegyháza 
városokból.

Nyáron sem csendesek a 
kollégium ódon falai. Várunk 
egy 45 fős BM dolgozó csopor
tot családos kirándulásra, to
vábbá kerékpáros turistákat, 
Pécsvárad múltját kutató diá
kokat, a Keleti-Mecsek bota
nikai jellegzetességeivel fog
lalkozó, érdeklődő embereket. 
Augusztusban ismét nálunk 
lesz a MAFC kosárcsapata. 
Várjuk a Kertészeti Szakkö
zépiskola táborát Szentesről 
és a JPTE Művészeti Kar al
kotótáborát.

Reméljük, a felújítási mun
kák ideje alatt is zavartala
nul tudjuk fogadni vendége
inket.

Pálfai Erzsébet 
Kollégiumvezető

Családi juniális avagy 
megkésett gyermeknap

Június 8-án, vasárnap senki nem csalódott, aki eljött Füri 
Ferenc kezdeményezésével szervezett gazdag programra a 
Művelődési Központba és annak környékére.

Az alábbiakban felsorolt szponzorok ( a rendezvény támoga
tói voltak -  jóvoltából számtalan vetélkedő nyertesei kaphattak 
értékes jutalmat. A meghirdetett programok közül csak a „csa
ládi főzőverseny” maradt el, vállalkozó kedvű apukák híján 
(Anyukák bizonyára a megszokott tűzhelyen készítették el a 
vasárnapi menüt).

A Zeneiskola Gyermek Fúvószenekara hívta, csalogatta az 
érdeklődőket kora reggel. Nagy sikere volt ismét a pécsi Bábovi 
műsorának, az aszfaltrajz versenynek Kárász rózsa tanárnő 
vezetésével, a kerékpáros és kismotoros ügyességi versenynek, 
melyet Link Antal irányított, a szülők is „rámozdultak” Panta 
Dóra zenés tornájára, sokan ügyeskedtek Tóth Györgyi ta
nárnő táncházában is.

Volt még lángosevő verseny, tréfás, játékos vetélkedők, sakk 
szimultán, videó és számítógépes játékok, kinder csere-bere, és 
diák disco zárta a napot, ahol több száz gyermek és szülő szó
rakozott.

Köszönet illeti mindazokat, akik e nemes kezdeményezést 
munkájukkal illetve anyagi támogatásukkal segítették: 

Művelődési Központ 
Füri Ferenc 

Barta Lászlóné 
RTTV Bt 

Aranycipó Kft.
ÁFÉSZ Pécsvárad 

„Zengő” Autósiskola Bt.
Borsodi Sörker. Kft.

Ez + Az 
Dili Box 

Wolf Józsefné 
Zengő Étterem  
Kovács József 

Rosenberger Gazdabolt 
Haklik Fényező Műhely 

Máriusz Autósbolt 
W Papír 

Pálma butik 
Adószegi Károlyné 
Gyógynövénybolt 

Vár u. Élelmiszerbolt

Képünkön aszfaltrajz-verseny (balról) Kárász Rózsa vezetésé
vel. Fotó: Patonai
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Kodolányi János Általános Iskola hírei
-  Április 23-án rendeztük 

iskolánkban az Arany János 
vers és prózamondó versenyt. 
A 7-8. évfolyamon 1. helye
zést ért el Friedszám Edit,
2. helyezést Pintér Mónika,
3. helyezést Bakó Réka és 
Bérezi Erzsébet.

Az 5-6. osztályosok közül:
1. helyezést ért el: Perényi 

Lívia és Balogh Péter
2. helyezést ért el: Lauer 

Mónika és Fenyvesi Orso
lya

3. helyezést ért el: Szűcs 
Vivien.

Április 29-én és 30-án dél
után vasgyűjtést szervez
tünk. Az esó's idő ellenére 
nagy mennyiségű hulladék 
gyűlt össze az iskola udvarán. 
A bevételből a legszorgalma
sabban gyűjtő osztályok ki
rándulási költségeiket egé
szíthetik ki, illetve ebből fe
dezzük az év végi jutalom- 
könyvek árát.

Május 8-án rendezték Pé
csett a Szivárvány Gyermek
házban a megyei rajzver
senyt, ahová az 59 résztvevő 
közé bejutottak Májer Mari
ann 6.b., Vókó Rita 5.a. és 
Hilmer Melinda 5. a. osztá
lyos tanulók. Közülük Vókó 
Rita munkáját művészeti ka
talógussal jutalmazta a dr. 
Pandúr József vezette zsű
ri.

Ugyanezen a napon volt a 
díjkiosztó ümiepsége a helyi 
Vöröskereszt által meghirde
tett rajzpályázatnak is. 16 al
só és 42 felsőtagozatos tanuló 
munkája került kiállításra. A 
bensőséges kis ünnepség ke
retében minden kiállításra 
került rajz alkotója apró aján
dékot kapott. Ajándékcsoma
got nyújtott át Kárpátiné 
Kovács Zita a helyi szerve
zet titkára 5 tanulónak, Ma
tesz Mónika, Fenyvesi Or
solya 5.a., Vókó Rita 5. a. , 
Tarnay Dóra 7. a., Bauman 
Tímea 8. b.

Külön díjat kapott: Fullér 
Zsanett 8.b., Molnár Betti
na 8. c., Piszmán Nikolett 
7. a., Wágner Dóra 8. b. osz
tályos tanulók.

" A „Tűzre, vízre vigyázza
tok!” alapítvány által meghir
detett megyei rajzpályázatra 
is sok értékes pályamunkát 
küldtek be az alsó tagozatos

szakkör tagjai. A zsűri dönté
se alapján az alkotók közül 
ezúttal Józsa Enikő' 4. b. 
osztályos tanuló részesült ok
levél díjazásban. Gratulálunk 
Enikőnek és az alsó tagozato
sok felkészítő tanárának Vér
tes Lászlónénak.

-  A felső tagozatos tanulók 
is számos pályázaton vettek 
részt a tanév folyamán.

-  A Szivárvány Gyermek
ház a „Madarak, fák napja” 
alkalmából rendezett kiállí
tást, melyen iskolánkat Gál 
Erika 7. b. osztályos tanuló 
rajza képviselte. Erika elis
merő oklevélben részesült.

-  Kis csomagot hozott a 
posta Budapestről, melyben 
elismerő oklevelet küldött az 
Európáért -  verseny bizottsá
gának elnöke Tamás And
rea 5. a. és Májer Mariann 
6. b. osztályos tanulóknak az 
országos rajzpályázatra kül
dött munkájuk elismerése
ként. Vókó Rita 5. a. osztá
lyos tanuló rajzát oklevéllel 
és videókazettával jutalmaz
ták.

-  Május 28-án kaptak meg
hívást Budapestre Májer 
Mariann 6. b. és Puch 
Szandra 5. a. osztályos tanu
lók, akik a Mikszáth Kálmán 
emlékévben országosan meg
hirdetett -  Mikszáth művek 
illusztrálása témában rajza
ikkal az első harminc közé ju
tottak.

Az egésznapos emlékprog
ramok keretében vehetik át 
tárgyjutalm ukat. Gratulá
lunk a szép eredményeket el
érő tanulóknak és felkészítő 
tanáruknak Kárász Rózsá
nak.

-  A Hermann Ottó környe
zeti versenyre mindhárom 3. 
osztályból sok tanuló neve
zett. Ezen a többfordulós ver
senyen 470 általános iskola 
1600 tanulója vett részt. A 2. 
fordulón 16 tanuló képviselte 
a mi iskolánkat. Közülük 
Freund Ágnes 3. b. és Kon- 
csag Both András 3. c. (fel
készítője: Bátaszéki Fe
rencnél osztályos tanulók 
kaptak meghívást eredmé
nyük alapján az országos ver
senyre, amely május 31-én 
lesz Budapesten.

A gyerekeknek és felkészí
tőiknek gratulálunk és a to

Göbl Richárd Wágner Diána

Diáksikerek
Az országos általános iskolai tanulmányi versenyek döntő

jén 2 tanulón szerepelt május 23-án. Góbi Richárd 7. b. osz
tályos tanuló a „Nyelvünkben élünk” anyanyelvi verseny bu
dapesti döntőjén, Wágner Diána 8. b. osztályos tanuló pedig 
a Német nemzetiségi nyelvi verseny pécsi döntőjén öregbítette 
iskolánk jó hírnevét. Mindkét versenyzőnek és felkészítő taná
raiknak Simon Zsuzsannának és Wágner Jánosnénak gra
tulálunk az országos döntőbe kerülésért és eredményes helyt
állásért. Tanulmányi munkájukhoz további sok sikert kívá
nunk!

vábbjutóknak szorítunk az 
újabb helytállásért.

-  Május 20-án a 3. c. osz
tályban nyílt tanítási órákon 
vehetnek részt a kedves szü
lők. Tanít: Bátaszéki Fe- 
rencné és Hohmann-né 
Schunk Edit.

-  Kiemelkedő sportteljesít
ménnyel büszkélkedhet isko
lánk 6. a. osztályos tanulója 
Horváth Zoltán, aki az álta
lános iskolások megyei baj
nokságát lövészetben, légpus
ka kategóriában megnyerte, s 
így részt vehetett az országos 
versenyen, ahol 15. helyezést 
ért el Zoltán azonban nem 
csak saját korosztályában ér 
el kiváló eredményeket, ha
nem a felnőttek között is, 
ahol első helyezett lett. Ápri
lisban egy meghívásos lövész
versenyen ért el első helye
zést Herrné Kiss Éva társa
ságában a lövészek nyílt me
gyebajnokságán, nyíltirány- 
zékú légpuska kategóriában.

Gratulálunk a kiváló telje
sítményhez és további sikeres 
versenyt kívánunk.

-  Tantestületünk 10 tagja 
április 30-május 4-ig Külshe- 
imben tartózkodott. Vendég

fogadó kollégáink igen tartal
mas és változatos programot 
állítottak össze számunkra. 
Megérkezésünk estéjén még 
tanúi lehettünk a májusfa 
felállításának, május elsejét 
pedig az ottani hagyomá
nyoknak megfelelően túrá
zással ünnepeltük. Különö
sen szép élmény volt szá
munkra a kertészeti kiállítás 
m egtekintése, amelyen a 
pompás virágok mellett a Né
metországban honos zöldség 
és gabonaféléket, fákat is be
mutatták több hektárnyi te
rületen. A kirándulások mel
lett alkalmunk volt oldott 
hangvitelű beszélgetésekre, a 
szeptemberben Külsheimbe 
utazó diákok programjának 
megbeszélésére is.

-  Az idei tanévben 78 tanu
ló végzi el a 8. osztályt, mint 
arról már korábban is hírt 
adtunk a tanulók egy részét 
már az előfelvételik során, 
többségét az általuk válasz
tott első helyre vették fel. 
Ballagási ünnepélyük a ta
névzáróval együtt június 14- 
én 10 órakor volt.

Vértes Lászlóné 
Wágner Jánosné
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A Kihívás Napja Pécsváradon
Városunk hivatalosan má

sodszor vett részt az egész vi
lágon népszerű sportmozga
lomban. Ez minden évben 
május utolsó szerdáján van, 
sajnos munkanapon. Az éj
szakád kosárlabdázástól talán 
ez riasztotta vissza a felnőtte
ket. A nappali programokat 
az általános iskola tanulói in
dították el, az immár szoká
sos „Városfutással”. A tanulók 
egy csoportja rendőri felügye
let mellett kezdte meg a fu
tást, társaik a város különbö
ző pontjain csatlakoztak, a 
sportpályára már több mint 
500 gyerek érkezett be. Itt ze
nés gimnasztika következett, 
majd különböző helyszíneken 
folytatódtak a sportprogramok. 
Az alsósok váltóversenyeken, 
ügyességi vetélkedőkön és lab
dajátékokon vettek részt.

A felsőtagozatosok a sport- 
csarnokban kosárlabdáztak, 
a sportpályán labdarúgásban, 
kézilabdában, futásban és kö
télhúzásban mérkőztek meg. A 
versenyeket Szakálosné Pan- 
ta Dóra, Mayer Jánosné és 
Gelencsér János vezették az 
osztályfőnökök segítségével.
, A délutáni programok lehe
tőséget nyújtottak a felnőttek

m egm ozgatására is. Akik 
nem vettek részt délelőtt 
Bognár Gyöngyvér „üzemi 
tornáin”, most ingyen hasz
nálhatták Weisz Roland  
edzőterm ét, és Strecker 
Raymund teniszpályáját saj
nos elmosta az eső. A labda
rúgó pályán is „teltház” volt, 
a füves részen a serdülő csa
pat játszott barátságos mér
kőzést, a salakoson a kispá
lyás bajnokság zajlott. Sok 
szülő és gyermek indult el a 
„Tókerülő bringatúrán” is, 
Baumann Mihályné vezeté
sével. A  sportcsarnokban fo
lyamatosan zajlottak a kosár
labda mérkőzések.

Pécsvárad kategóriájában 68 
magyar település nevezett a „Ki
hívás napja” programjába. Déle
lőtt (amíg az általános iskola 
sportnapja tartott) 14. helyen áll
tunk, délután (amikor a felnőt
teknek is be kellett volna kapcso
lódniuk) visszaestünk, végül a 
középmezőnyben 28.-ként fejez
tük be, 13434 teljesített „egység
gel” (1 egység = 1 fő 15 perces 
mozgása) Ez csak statisztika, a 
lényege az, hogy lényegesen töb
ben és többet mozogtak, mint 
egy átlagos hétköznapon.

Gelencsér János

Kihívás éjszakája a sportcsarnokban
Első alkalommal határoztuk 

el kosárlabda csapatom tagjai
val, hogy a „Kihívás napja” prog
ramjait éjfélkor indítjuk el, ko
sárlabda mérkőzésekkel. Baráti 
körökből toboroztak vállalkozó
kat, de a plakátokon is hirdet
tük a lehetőséget. A vártnál jó
val több, negyven 14-20 év kö
zötti fiatal gyülekezett éjfélkor a 
sportcsarnokban. Az ifi kosár
csapat tagjain kívül voltak focis
ták az általános iskola kosarasai 
(szülői engedéllyel) és sportsze
rető „amatőrök” is. Csapatokat 
alkotva körmérkőzéseket vív
tunk hajnalig, a legkitartóbbak 
még reggel 7 órakor is dörgették 
a palánkokat. Kemény küzde
lem folyt László Zoli, Vadász

Csaba és Apaceller András
csapatai között, de a focisták is 
helytálltak Pere Gábor vezeté
sével és Virág Robi „amatőr” 
csapata sem vallott szégyent. A 
„gyengébb nem” képviseletében 
Bognár Gyöngyvér hajnali 
négykor, Papp Anikó és Menc- 
zer Kinga 5 óra körül csatlako
zott a sportolókhoz. A fáradtság 
leküzdését segítették vitaminok
kal és üdítőkkel, Beck József- 
né, Barta Lászlóné és Stei- 
gerwald József. Remélem jövó'- 
re még többen csatlakoznak az 
akár 24 órásra is kibó'víthető 
nagy sportélményt adó „vállakó
záshoz”.

Gelencsér János 
Fotó: Lőrinczi Albert

Kihívás a cégeknél

Május 28-án egy „kis beme
legítés” (éjszakai kosárlabda) 
vágtam neki Pécsváradnak, 
hogy a cégek, üzemek dolgo
zóik 15 perc mozgásra bírjam.

A korán kelő DÉDÁSZ-os fi
úk egy kis zavarral fogadnak, 
de Spani határozott fellépé
sére, s személyes példáját kö
vetve, könnyedén legyűrik a 
feladatokat.

Az előzetes m egbeszélés 
szerint a következő hely a 
Malom volt, ahol összesen 
ketten érnek rá(?!). Sebaj, az 
itt várakozó gyerekekkel már 
mintegy százan tornázunk.

Az önkormányzatnál már 
többen áldoznak negyedórát a 
városért és az egészségükért.

A Vas Műszaki Boltban dol
gozók férfias lendületét a csak 
nagyszámban betérő vevők 
álmélkodása törte meg (Kár, 
hogy a vásárlók közül senkit 
nem lehetett egy kis mozgás
ra rávenni.)

A  Gyógypedagógiai Intézet
ben még a foglalkozásokat is 
megszakítják, s gyerekek, fel
nőttek örömmel csinálják ve
lem a gyakorlatokat.

Az Egészségügyi Centrum
ban rengeteg a beteg, így itt 
tornáról szó sem lehet. Talán 
nem is baj, lazíthatok 20 per
cet. Mostanra már úgyis annyi
ra bemelegedtem, hogy rántot
tét lehetne sütni rajtam.

Az ÖNO-ban izgatottan fo
gadnak az idősek. Számukra 
olyan tornát találtam ki, amit 
széken ülve is el tudnak vé
gezni. Fiatalos lendülettel 
vágnak bele, s bizony az előírt 
idő végére, már szaporán sze
dik a levegőt.

Mire fölérek az Aranycipó
hoz már én is rendesen fújta
tok. Büki Laci előző napi 
ígéretéhez híven szép számú 
dolgozót terel a főnök az ud
varra. Van, akit nagyon za
varnak a bámészkodók, s leg

nagyobb energiájukat ennek 
leplezésére fordítják. Látni 
azonban szép, kidolgozott 
mozdulatokat is.

A Kresz és Fiedler Kft-hez 
a legnagyobb munka közepén 
érkezem. Kresz Erika utasí
tása azonban határozott, így 
ez az egyetlen hely, ahol min
den dolgozó lejön az udvarra 
s végigtornázza a 15 percet.

Ebéd utánra már csak két 
hely maradt, ahova az iskolai 
sportnapot teljesítő lányaim 
is elkísérnek. Az Agroverhez 
szakadó esőben biciklizünk. 
Szerencsére mire végzünk 
csendesedik az idő, így már 
csak alig csepeg, mire megér
kezünk a KTSZ-hez. A mun
kahelyi torna méltó befejezé
se a Zsáli János vezette 
hölgycsapat. Lelkesedésük, 
igyekezetük kellemes desz- 
szert ennek a hosszú délelőtt- 
nek a végén.

Bognár Gyöngyvér

A Vöröskereszt 
hírei

-  A Magyar Vöröskereszt helyi 
szervezete köszönetét mond 
mindazoknak, akik a május 8-i 
világnap alkalmából támogatták 
a szervezetet. Pécsvárad utcáit, 
tereit járó általános iskolás gye
rekek perselyeibe 12.000 forint 
adomány gyűlt össze. Ezt az 
összeget a Vöröskereszt a no
vemberben tartandó Idősek 
Napjára és a decemberi Véradó 
napra fordítja.

-  Tagsági igazolvány, illetve 
az éves tagdíj befizethető a Mű
velődési Központ irodájában. 
Dolgozóknak 100,- diákoknak, 
nyugdíjasoknak 500,-/év.

-  Felhívjuk a lakosság figyel
mét, hogy a Vöröskereszt évente 
egyetlen alkalommal szervez 
pénzgyűjtési akciót. Dyenkor 
Megbízó levéllel rendelkező' Ál
talános Iskolás gyerekek csen
gethetnek be a lakásokba.

A gyűjtést előzetesen a helyi 
sajtóban, Tfeletexben közzétesz- 
szük. Értesüléseink szerint az 
elmúlt időszakban idegenek kér
tek adományokat a vöröskereszt 
nevében. Tőlük, mind a területi, 
mind a helyi szervezet elhatárol
ja  magát.
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A felvidéki magyarok 50 esztendeje
Ötven esztendeje Pün

kösdkor érkeztek Pécsvá- 
radra a felvidéki magya
rok. Ez alkalomból május 
18-i ünnepi istentisztele
tén a pécsváradi gyüleke
zet megemlékezést tartott. 
Nagyon sokan töltötték meg 
a pécsváradi református 
templomot, nemcsak a helyi 
reformátusok, hanem azon 
családok tagjai is, akik 50 
évvel ezelőtt kerültek Felvi
dékről Pécsváradra.

Prédikációjában Szabó 
Lászlóné Kiss Mária úgy fo
galmazott, Isten az átkot ál
dásra fordította, és a felvidéki 
magyarok otthonra találtak 
Pécsváradon. Tizenhatan 
konfirmáltak azon az 50 évvel 
ezelőtti Pünkösdön: őket is kö
szöntötte a tiszteletesasszony. 
Az ünnepségen közreműködött 
a Nyugdíjas Klub és a Keresz
tény Fiatalok kórusa.

Könny szökött sokak sze
mébe, amikor Kis Bocz Éva 
Kisfaludy Károly sorait sza
valta: "Szülőföldem szép hatá
ra, m eglátlak-e valahára? 
Ahol járok, ahol megyek, min
denütt csak feléd nézek..."

Sokan vették magukhoz ez 
alkalommal az úrvacsorát, 
melynél dr. Kiss Ervinné se
gédkezett.

A kitelepítéseket kisgyer
mekként átélő Lőrinczi Al- 
bertné, a Kodolányi János 
Általános Iskola igazgatója 
emlékezett vissza a történtek
re (képünkön):

*

Részese voltam 
az áttelepítésnek

"Megtisztelteltetés, hogy én 
emlékezhetem, de érzelmileg 
igen meg vagyok rendülve, hi
szen én is részese voltam az 
áttelepítésnek. A Felvidéken 
születtem, Alsószeliben. Na
gyon kicsi gyermek voltam, 
magára az eseményre nem 
emlékszem, de mindenről tu
dok, hiszen hosszú évekig, év
tizedekig csak erről beszél
tünk otthon. Láttam, tapasz
taltam szüleim, a családmik, 
a felvidékiek megpróbáltatá
sait és emberi helytállásukat.

Emlékeznünk kell, hiszen 
Vörösmarty Mihály szavaival 
"Emlékek nélkül nemzetnek 
híre csak árnyék".

1946 február 21-én írták

alá a magyar-csehszlovák la
k osságcsere-egyezm én yt, 
amely szerint kölcsönösségi 
alapon Magyarország annyi 
szlovákiai magyart vesz át, 
ahány magyarországi szlovák 
kéri áttelepítését Csehszlová
kiába. 1947 április 10-én 
megkezdődött a lakosságcsere 
végrehajtása, amely 1948-ban 
fejeződött be.

Édesanyám  nagynénje, 
Eszter nénénk -  akit egyszál 
magában telepítettek át -  ha
gyatékából való Bibliába 
fontos eseményeket jegyzett 
be. Az utolsó oldalon, az 
utolsó bejegyzés tintaceruzá
val, öreges írással tudatja: 
"1946 április 28-án hattam el 
Alsószelit kedves szülőfölde
met, május 4-én értünk Her- 
cegszabarba".

Miért is történhetett meg 
mindez?

Hogy megértsük, beszél
nünk kell néhány történelmi 
tényről.

1920 június 4-én a Kis Tri
anon palotában írták alá a 
győztes hatalm ak és Ma
gyarország képviselői az első 
világháborút lezáró békeszer
ződést. Magyarország területe
282.000 négyzetkilométerről
93.000 négyzetkilométerre 
apadt, lakóinak száma 18 mil
lióról 7,6 millióra csökkent.

Csehszlovákiába 63.000 
négyzetkilométerre 3,6 millió 
lakos került, ebből 1,72 millió 
magyar -  főként a határmenti 
színmagyar területeken.

Az 1938-as bécsi egyez
mény értelmében felvidéki te
rületeket visszacsatoltak ha
zánkhoz, de ezek a második 
világháború végén ismét 
Csehszlovákiához kerültek.

A magyarság sorsa 
megpecsételődött

1945-ben elkészült a cseh
szlovák nemzetállam megte
remtésének programja, me
lyet kiegészítettek a magyar 
nemzetiségű lakosság kitele
pítésével. A  magyarság teljes 
jogfosztásával és üldözésével 
törekedtek céljuk felé. A szlo
vákiai magyar kisebbség arra 
ébredt, hogy a csehszlovák ál
lam biztonsága érdekében az 
etnikai határokat az államha
tárokig akarják kitolni. Va
gyis a határmenti kisebbsége
ket m integy félm illiós lét

számban el kívánják távolíta
ni Szlovákiából.

1946 február 21-én a ma
gyar nemzetiségűektől meg
vonják a választójogot.

1945 áprilisában közzétet
ték a csehszlovák kormány el
ső programját, amelyben a 
magyar kisebbséget teszik fe
lelőssé Csehszlovákia felbomlá
sáért. Ezért a Benes-dekrétum 
szerint a magyarokat meg
fosztják állampolgárságuktól.

1945- ben magyarokat uta
sítanak ki az országból. Elbo
csátják a magyar nemzetisé
gű tisztviselőket.

1946- ban, aki szlováknak 
vallja magát, visszakapja ál
lampolgári jogait.

1946 novemberében mun
kaerőtoborzás címén 44.000 
dél-szlovákiai magyart depor
tálnak Csehországba, a Szu- 
déta-vidékre.

1947 február 27-én aláírják 
a magyar-csehszlovák lakos
ságcsere egyezményt, melyet 
erőszakkal kényszerítettek ki, 
de amit a magyar kormány a 
magyarok javára igyekezett 
fordítani.

Elhagytam kedves 
szülőföldemet

Az első vonatok 1947 ápri
lis 23-án érkeztek Dél-Szlová- 
kiából. Pécsváradra 1946 má
jus 5-én érkezett az első 
transzport: 51 családot, mint
egy 180 főt telepítettek a kite
lepített németek helyébe.

Idézet az 1946. július 30-án 
kiadott kormánybiztosi körle
vélből, amely valamennyi 
alispánnak, főispánnak, tör
vényhatósági jogú város pol
gármesterének szól, és a nép
csere zökkenőmentes lebo
nyolítására kérik az illeték
eseket. „Ez az érdeke az átte
lepülő magyaroknak is, akik 
akaratukon kívül szakadtak 
el az ősi rögtöl, és keresnek itt 
új életlehetőséget. Az ősi ta
lajból, az ősi gyökerekből való 
kiszakítás nagy lelki meg
rázkódtatását és fájdalmát a 
fogadtatás módja, az elhelye
zés körülménye és a lehető 
legnagyobb életlehetőség 
nyújtása által kell csökkente- 
nünk, ez a legnagyobb fel
adat, ami ránk vár.”

Baranya megyében kevés 
volt az elhelyezési lehetőség, 
az egy faluból való felvidékie-

Fotó: Lőrinczi Albert

két 8-10 településen helyez
ték el. így a körülmények a 
széttagolódás, szétszóródás 
irányában hatottak. Vallási, 
felekezeti szempontokat sem 
tudtak figyelembe venni - áll 
a korabeli jelentésekben.

Ehhez a nemzetm entő 
munkához kéri a kormány- 
biztos a támogatást. Dél-Ke- 
let-Dunántúlra 4573 családot, 
17356 főt, Baranyába 1583 
családot, 16093 főt, Pécsvárad
ra 51 családot, mintegy 180 főt 
telepítettek a Felvidékről.

Közzétesszük a jelenleg is
mert adatokat, melyek ponto
sítását szívesen fogadjuk az 
érintettektől:

A Pécsváradra érkezett 
felvidéki családok

Alsőszeliből:
Bihercz János (4 fő)
Deák Imre (5 fő)
Kajos József (4 fő)
Vörös Lajos (4 fő)
G alántárói:
Bárdosi András (4 fő)
Deák Géza (2 fő)
Keppert Gyula (4 fő)
Kovács Endre (3 fő)
Dr. Nagy László (2 fő) 
Papanek Jenő (2 fő) 
Papanek Lajos (1 fő)
Szálai Gyula (3 fő) 
Takács-család (?)
Várkonyi Imre (5 fő) 
Garamszentgyörgyről: 
Béres István (2 fő)
Füri Ferenc (4-5 fő)
Füri István (4 fő)
Gubik Sándor (5-6 fő) 
Gyügyi János (1 fő)
Jakab János (4 fő)
Juhász Károly (3-4 fő) 
Kácsor Lajos (?)
Kiss Gyula (3-4 fő) 
id. Kotasz András (2 fő)



1997. június-július Hírmondó 7

Nőikarunk Budapesten

ifj. Kotasz András (3 fő) 
Laczkó Károly (?)
Magyari Gyuláné (3 fő) 
Pásztor János (3-4 fő)
Való István (2 fő) 
Hontfüzesgyarmatról: 
Bakai Dezső (5 fő)
Bállá Sándor (?)
özv. Dudás Gyuláné (3 fő)
Molnár Géza (2-3)
Nyilas János (?)
Szegfű András (?)
Kisóvár:
Dalnoki András (4 fő)
Léva:
Baranya Sándor (4 fő) 
Palika J. (?)
Nagyfödémes:
Andrási Károly (?)
Gombai Mihály (5 fő) 
Mikóczi Boldizsár (?)
Méhes Géza (5-6)
Óvári Gyula (?)
özv Szajkovics Bddizsámé (2 fő)
Nagymácséd:
Cimonder (Szimonder?) Fe

renc (2 fő)
Gál Lajos (5 fő)
Horváth Vince (4 fő)
Kiaszta Tibor (2 fő)
Tóth János (5 fő)
Valentai Imre (4-5 fő)
Vörös István (5 fő)

Itt élned, halnod

A korabeli dokumentumok 
tartalmaznak ú.n. hangulatje
lentéseket a felvidékiek beil
leszkedéséről. A pécsváradi já
rásról ezt írják: elkülönülésük 
oka, hogy az áttelepítettek 
szentül hiszik, hogy előbb- 
utóbb visszakerülnek elhagyott 
lakóhelyükre. Mostani helyze
tüket átmenetinek tekintik.

Számolnak azzal is, hogy a 
kitelepített illetve a birtoká
ból kim ozdított ném etség 
helyzete is lényegesen meg
változik, birtokaikat vissza
kapják, illetve visszatérhet
nek eredeti lakhelyükre.

Emiatt nem egy esetben ta
pasztalható, hogy a felvidéki 
magyarság a német lakosság
gal jó viszonyban él, a néme
tekben nem lát ellenséget, sőt 
sorsában az övéhez hasonló
ságot fedezett fel.

Most már tudjuk, 50 év el
teltével, hogy a kezdeti remé
nyek nem valósultak meg. 
Tudjuk, hogy itt élnünk s hal
nunk kell..."

A befogadó Pécsvárad

A mostani pécsváradi Pün
kösdön tele volt a református 
templom, kálvinista és katoli-

"Nemzeti fény a cél..." -  
Kölcsey Ferenc sorai csendül
tek fel Bárdos Lajos kórus
művében a Pécsváradi Női 
Kam arakórus budapesti 
hangversenyén, május 18-án, 
Pünkösd vasárnapján.

A Kórusszövetség minden 
évben megrendezi a múze
umi hangversenysorozatot, 
melynek keretében a pécs
vá ra d i kórus Kut- 
nyánszky Csaba karnagy 
vezetéséve l a Budai Vár-

kus felekezetűekkel, régi és 
még régebbi pécsváradiakkal. 
Az 50 éve érkezettekből is so
kan részt vehettek e közös 
ünnepen. A megemlékezésen 
részt vett Kövesdi János 
katolikus plébános.

A történeti visszapillantó 
után Kakas Sándor, Pécs
várad polgárm estere szólt 
a megemlékezőkhöz. Emlé
k eztetett, Pécsváradon  a 
la k ossá g  n agy hán yadát 
mozdították meg az elmúlt 
évszázad történelm i erői. 
Az érkezők  szívükben k i
csit mindig otthon marad
nak. És a bizonyítás vágyá
val akarják  m egm utatni, 
nem kevesebbek a régebb 
óta itt élőknél. És kibonta
kozhatnak valam ennyien, 
hiszen Pécsvárad elegendő 
életteret kínál m indazok
nak, akik itt találják meg a 
boldogulásukat.

bán lépett a közönség elé.
A koncert programján gre

gorián dallam m ok m ellett 
zsoltárfeldolgozások, népdal- 
feldolgozások és megzenésí
tett versek szerepeltek. Ge- 
renday László karnagy, a 
Kórusszövetség tagja köszön
tő szavaiban külön kitért Ko
dály 150. genfi zsoltárának el
őadásbeli szépségeire, a kórus 
szépen csiszolt hangzásképé
re. Ugyancsak kiemelte, hogy 
ritkán hallható zenei cseme-

Májusi pécsi kiállítása 
után egész nyáron a vár
ban láthatóak a Pécsvára
don éló' Szabó László szob
rai, kisplasztikái. Szabó 
László 1948-ban Nagyvá- 
tyon született, az elmúlt 
másfél évtizedben, Pécsvá
radon bontakozott ki szob- 
rászi pályája.

Első mestere a szigetvári 
néhai Zágon Gyula volt -  az 
ő nyomán születtek Szabó 
László történelmi ihletésű 
domborművei. Majd itt, Pécs
váradon jutott el a spirituális 
ihletésű szobrokon át -  ame
lyek odaillenének bármelyik 
templomba -  a természeti for
mákig. Hosszúhetényben új 
mesterre talált Bocz Gyula 
személyében. Először Püspök- 
szentlászlón, a Deák Galériá
ban majd Pécsváradon mü

géket is hallhatott a közön
ség, ezekhez érzékenyen tár
sult Nagy Ferencné Mari
ka szólója.

A kórusnak a fellépésen 
túl módja volt a tartalmas ki- 
kapcsolódásra is: a Bartók 
Emlékmúzeum és a Zenek- 
akadémia megtekintése és 
egy kellemes várbeli séta zár
ta a budapesti napot.

Kép és szöveg:
Kutnyánszky Csaba, 

karnagy

tatkozott be 1983-ban, aztán 
következett számos hazai és 
külföldi kiállítás, hogy több 
mint egy évtized elmúltával 
után újra megmutassa a 
pécsváradiaknak a bejárt 
utat, a legfrissebb műveket.

Azóta köztéri munkái elke
rültek az angliai Cambridge- 
be, az ausztriai Trofaiachba, 
1989-ben avatták városunk
ban, a Kossuth téren 1956-os 
emlékművét.

Életművének része családja 
és otthona is, a feleség, Kiss 
Mária lelkészasszony, négy 
gyermekük, és a család szá
mára sajátkezűleg vályogból 
épített otthon a Táncsics Mi
hály utcában.

Szabó László kiállítása 
egész nyáron látogatható, és 
az alkotások megvásárolha
tók a várban.

Szabó László szobrai a várban
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Annuska emlékezete
Súlyos veszteség érte 

Pécsvárad közösségét Kő- 
berling Jenóné Rittberger 
Anna -  Annuska elhunyté
val. Hosszú szenvedés, mű
tétek sorozata után 55 éves 
korában távozott örökre a 
Pécsváradi Nyugdíjas Klub 
elnöke, a Szociális Gondozá
si Központ nyugalmazott ve
zetője.

Minden érdek nélkül for
dult kedves mosolyával em
bertársaihoz, közülük is a 
legelesettebb  idősekhez. 
Nekik szentelte életének 21 

esztendejét és amiál is többet. Területi gondozóként kez
dett dolgozni 1971-ben Pécsvárad mellett a környező fal
vakban is. 12 idős embert látott el kezdetben, hazavitte a 
mosni- vasalnivalót, bevásárolt. 37 éves volt, amikor beis
kolázták és elsajátította az általános ápolói és asszisztensi 
képzettséget majd szociális nővér szakosító vizsgát tett.

Amikor 1978 szeptemberében létre jött Pécsváradon az 
Öregek Napköziotthona, őt nevezték ki a vezetőjének. 21 
éven át dolgozott Pécsvárad és a környék öregjeiért. Ked
vességével, az általa szervezett programokkal igyekezett 
szebbé tenni napjaikat.

Egészségügyi okokból, a szíve miatt korábban ment 
nyugdíjba, de ekkor is folytatta a többi emberrel való fog
lalkozást. Vöröskeresztes munkája is hozta a felismerést, 
hogy a Művelődési Házban meg kell szervezni a Pécsvára
di Nyugdíjas Klubot, amely néhány év alatt a város egyik 

' legelevenebb civil szervezetévé vált.
Sok emlékezetes együttlét idéződik fel most a klubtár

sakban, akik mélyen gyászolják eltávozott vezetőjüket. 
Egy éve alakították asszonykórusukat, amely fellépett a 
Zengővárkonyi lakodalmasban, kardalokat énekelt ünnepi 
alkalmakkor.

Ennyi mindenre futotta Annuskától és ezer apró figyel
mességre a klubtársak, a másik ember iránt. Es futotta 
szeretetre, kedvességre férje, Kőberling Jenó' és az éde
sanyja nyomdokába lépő leányuk, Mónika iránt is. Nem
csak közvetlen hozzátartozói, hanem mindannyian szegé
nyebbek lettünk e kedves lélek távoztával. Odaköltözött az 
örök hazába, a pécsváradiak végső nyughelyére.

A klubtagok a zengővárkonyi tájházban Fotó: Kárpátiné KZ.

Nyugdíjas klub
Fájdalmas veszteség érte klubunkat. Szeretett klubveze

tőnk Kőberling Jenőné, mindenki drága Annuskája elhunyt. 
Fiatalon, 55 évesen ragadta el ő t  a kegyetlen halál. Teste 
eltávozott közülünk, de emlékét szívünkben őrizzük örökre.

Klubunk, melynek mozgatórugója és motorja volt immá
ron nélküle, de az ő  szellemében folytatja munkáját.

Július 8-án (kedd) kirándu
lás Tamásiba. Fürdés. Indulás 
8 órakor a Művelődési Ház el
ől. Részvételi költség: 600.- 

Július 19-én (szom bat) 
Nyugdíjas Klubok Országos 
Találkozója Budapesten 

Klubunk meghívást és fel
lépési lehetőséget kapott a

budapesti Orzczy-kertben 
megrendezésre kerülő orszá
gos találkozóra.

Jelentkezés és információ a 
Művelődési Házban. 

Augusztus: nyári szünet 
Legközelebbi klubnap: 

szeptember 9. (kedd) 16 óra 
Művelődési Ház.

Csöpike
Hetven éves volt idén áprilisban, de legtöbben csak be

cenevén, Csöpikének emlegettük. Gungl Lászlóné Boldi
zsár Erzsébet személyében kedves, aktív tagját, egy színes 
egyéniséget vesztett a Pécsváradi Várbaráti Kör, a Pécs
váradi Nyugdíjas Klub, régi nyugdíjasát a Szakiskola, 
teremőrét a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága. 
Hűséges gondozója volt az 1989-ben megnyílt Nemes Ná- 
gel Emlékszobának. Nem egyszerűen teremőre, hanem 
háziasszonya volt a Városházán található kis múzeum
nak, aki maga hívogatta a látogatókat az érdekes látniva
lók megtekintésére. Nyugodjék békében!

A Német Klub hírei
Június 21-én egynapos kirán

dulást rendeztek Opusztaszerre. 
*

Ösztöndíj-pályázat
a nemzetiségi képzésben részt 

vevő' közép- és főiskolások részé
re.

Pályázhatnak azok a magyar 
állampolgárok, akik a nemzeti
ségi oktatási program alapján 
oktató gimnáziumba vagy szak- 
középiskolába járnak, és tanul
mányi átlaguk legalább 3,8 il
letve a felsó'fokú intézmények 
diákjai.

Az elnyerhető' ösztöndíj össze
ge 10 hónapon át felső' fokon 
7000, a többi tanulónak 5000 
forint. Döntés felsőfokon 1997 
november 13., a többieknél 
szeptember 25.

Tavaly is sok pécsváradi diák 
részesült ebben az ösztöndíjban. 
Pályázati űrlap a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán kérhető'. Ér
deklődni a Német Kisebbségi 
Önkormányzatnál lehet.

Baumann Mihály 
elnök 

Tel: 465-266
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Pécsvárad az Interneten.
http://www.c3.hu/pvmuvhaz

Ballagást rendeztek a pécsváradi óvodások is. Képünkön a 
Gesztenyés úti óvoda német csoportjának tagjai Schulteisz Jó- 
zsefné vezetésével. Fotó Patonai

Óvodai hírek

A Soros Alapítvány támoga
tásával városunk február óta 
található meg az Internet 
számítógépes világhálózaton. 
Bemutatkozó anyagunkat fo
lyamatosan bővítettük, június 
közepére készültek el a Pécs
várad szellemi-kulturális éle
tét bemutató Web-oldalak. 
Ezzel már a világ bármely 
pontjáról teljes körű informá
ció szerezhető településünk
ről.

A  polgármesteri köszöntő 
után általános tájékoztató ol
vasható a városról és környé
kéről (a település történelme, 
földrajza, művészeti emlékei 
és idegenforgalmi informáci
ók: szálláshelyek stb.). Megta
lálhatók az önkormányzat és 
intézményei telefonszámok
kal és pontos címekkel, szel
lemi-kulturális életre jellemző 
adatok (nagyrendezvények, 
kiállítások, Pécsváradhoz kö
tődő alkotók stb.), a város tér
képe, civil szervezetek adatai, 
sportszakosztályok fényké
pekkel. A külföldi érdeklődők 
számára német és angol nyel-

Születtek:
Pécsváradon Muzslai Re

náta, Pichler Soma, Fekete 
László, Nemes Nádin, Heim 
Dániel, Szilágypusztán Aká
cos Zsófia, Lovászhetényben 
Nyéki Veronika,

Házasságkötések
máj. 17. Becker Ervin — 

Pocskai Aliz; máj. 24. M(rcz 
Roland István -  Szűcs Kata
lin (Martonfa); máj. 30. Hédi 
Péter -  Boris Eszter; jún. 7. 
Szekeres Árpád -  Mike Vero
nika (Berkesd)

25. házassági évforduló
jukat ünneplőit 1997.1. fél
évben:

jan. Tüske László -  Schwe- 
itzer Irén; febr. Baumgartner 
Gyula -  Torbó Ilona; Bada 
László -  Szabó Teréz Erzsé
bet; Kász László — Szabó Jú- 
lianna; ápr. Németh Ferenc -  
Grátz Rozália; Frick Miklós -  
Mártz Franciska Magdolna; 
Simó Imre Csaba -  Molnár 
Zsuzsanna (Nagypall); Lasz- 
szer Ferenc -  Schweitzer Er-

vű bemutatkozó anyag talál
ható. Az Aktuális oldalra ha
vonta kerülnek a kulturális 
programok és sportrendezvé
nyek.

Kereszthivatkozásokkal a 
megyei információkat közlő 
Baranyanet szolgáltatóra, és 
a legolvasottabb hazai inter
netes kiadványra, az iNteR- 
NeTTo-ra kapcsolódunk. Ez 
utóbbi Fényújsága révén a 
Pécsváradi home page-n a 
legfrissebb MTI, kulturális és 
számítógépes információk is 
olvashatók. Kapcsolódások 
(linkek) találhatók még a So
ros Alapítványhoz, és a C3 
Kulturális és Kommunikációs 
Központhoz is. A megyeszék
hely a "Home Pécs"-en láto
gatható. Az 1997.06.15. óta 
elhelyezett számláló adatai 
alapján oldalainkat naponta 
3-4-en keresik fel.

A Városi TV-vel együttmű
ködésével a közeljövőben a 
városi kábel TV hálózat előfi
zetői is megismerkedhetnek a 
Pécsváradi Web oldalakkal.

Patonai

zsébet Anna; máj. László Gé
za -  Bazsika Margit (Zengő- 
várkony); Nagl István -  Hor
váth Mária (Apátvarasd); Hor
vátit János -  Botos Zsuzsanna; 
Sárközi István -  Dretzky Kata
lin; Horvátit Vince Zoltán -  Nagy 
Hona; jún. Schzweitzer Kálmán 
-  Boldog Anna; Szabó György 
László -  Wéber Éva; Stritzki Zol
tán -  Katona Zsuzsanna Judit; 
júl. Major Gyula -  Pichler Tferéz; 
Zsáli János -  Papp Hona; Kis 
Bocz János -  Kotasz Irén; Micek 
Péter -  Tillmann Irén

Szívből gratulálunk és még 
sok boldog évet kívánunk a ju
biláló házaspároknak. Az Ön
kormányzat és a Szerkesztőség

Halálozás
máj. 2-án Ruppert Antalné, 

Brückner Mária (88); máj. 17- 
én Fitykos Istvánné, Schwartz 
Mária (97); máj. 27-én Kiss Já- 
nosné, Szabó Berta (88); jún. 1- 
jén Kóberling Jenőné, Rittber- 
ger Anna (55); Gungl Lászlóné 
Boldizsár Erzsébet, jún. 4-én 
Mihály Jánosné, Hammer Gi
zella (75) Nagypall.

A pécsváradi 2. sz. óvodá
ban hagyománnyá vált, hogy 
anyák napján mi, édesanyák 
gyermekeinkkel együtt me
gyünk kirándulni. Idén az ál
latkertbe látogattunk el, majd 
a Tettye játszótéren fogadhat
tuk mi szülők gyerekeink mű
soros köszöntőjét, saját készí
tésű ajándékaikat.

Ebédelni a Tettye étterem
ben voltunk, ahol valameny- 
nyien meggyőződhettünk az 
étterem jó híréről, a dolgozók 
szolgálatkészségéról.

Ezúton mondunk köszöne
tét Maszler József üzletve
zetőnek a kedves fogadtatá
sért, az „ajándékért” és továb
bi jó erőt, egészséget kívá
nunk sok sikerrel. ígérjük va-

Június 6-án, pénteken 8 
órakor n y itotta  m eg Ló'- 
rinczi Albertné iskolánk 
igazgatónője a Kodolányi- 
kupa tavaszi fordulóját. A 
résztvevő iskolák (Pécsvá
rad, Mecseknádasd, Hidas, 
Hosszúhetény) kézilabda és 
labdarúgó csapatai mérkőz
tek meg. Az izgalmas mér
kőzéseket az általános is
kola tanulói, tanárai és a 
játékosok szülei szurkolták 
végig. Kézilabdás lányaink
nak nem sikerült megismé
telni az őszi jó  szereplést, a 
labdarú gó fiú k  v iszon t 
megnyerték a kupát.

1 amennyi szülő nevében, hogy 
ezentúl többször fogunk talál
kozni a Tettyén. A finom ebé
det fagyizással zártuk a Mag
da cukrászdában, ahová most 
először, -  de biztosan nem 
utoljára -  tértünk be. Hálá
san köszönjük a türelmes ki
szolgálást, s a gyerekek nevé
ben az ajándékot.

Reméljük, Magda Attila 
és dolgozói sok felnőttnek és 
apróságnak okoznak örömet 
finom és sokféle fagyijukkal, 
melyhez kitartást és jó egész
séget kívánunk.

A 2. sz. Óvoda 
kétnyelvű csoportjának 

Szüló'i 
Munkaközössége

Eredmények:
Kézilabda (7-8. o.) 1. Hosz- 

szúhetény
2. Mecseknádasd
3. Hidas
4. Pécsvárad
Labdarúgás (5-6. o.): 1. 

Pécsvárad
2. Mecseknádasd
3. Hidas
4. Hosszúhetény
A győztes pécsváradi csapat 

tagjai: Tolnai Gábor, Dénes 
Sándor, Szederkényi Máté, 
Cser Csaba, Spercic Dean, 
Szakács Gábor, Gungl Viktor, 
Galgóczi László, Lempel Ta
más. Edző: Gelencsér János.

Anyakönyv

Kodolányi-kupa

http://www.c3.hu/pvmuvhaz
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Olaszország 1997. május 30-június 8.
Umbriai tájakon a Pécsváradi Várbaráti Körrel
Ez évben tizenkettedik al

kalommal indultunk a hagyo
mányos nyári kirándulásmak
ra, 38 fővel. Az éjszakai uta
zás fáradalmait első állomá
sunk Padova feledtette. A 
2000 éves város pár órás ott 
tartózkodás alatt csak legdrá
gább kincseit mutatja meg az 
azt tudatosan keresőknek.

Művészettörténeti zarán
doklatunkat a Scrovegni-ká- 
polnában kezdtük, ahol a re
neszánsz festészet ősével Gi- 
ottóval utunk során itt talál
koztunk először. A kápolna 
teljes falfelületét borító világ
hírű freskók látványa döbbe
netes élmény. Ugyancsak itt 
a parkban áll az az Ágoston- 
rendi XIII. sz. román stílusú 
templom (az Eremitani) ami
nek freskóit Mantegna készí
tette. A sérült maradványo
kon található az egyetlen Ja- 
nus Pannoniusról készült 
kép, ami hitelesnek mondha
tó.

A város neve összeforrt Pá- 
duai Szent Antallal, akinek 
ereklyéit őrzi a S.Antonio Ba
zilika, ami hét kupolájával, 
keleties stílusával uralja a te
ret. Előtte áll Donatello Gat- 
tamelata zsoldosvezérről ké
szített lovasszobra. A régi vá
rosközpont zeg-zugos, szűk 
utcáit árkádos ódon, 6-800 
éves házak övezik, (mint min
den városban, ahol utunk so
rán megfordultunk). Felke
restük a világhírű Padovai 
Egyetem ősi épületét, ahol a 
kapualjban magyar népzené
szek muzsikája adott különös 
hangulatot a régi diákok cí
mereinek böngészéséhez.

Szállásunkra sietve a ten
gerparton, áthaladva a Pó- 
deltavidékén, megpihentünk 
Pomposa bencés kolostorá
nak falai között.

Közel a tengerhez, de távol 
egymástól voltak apartmanja
ink Marottán, Rimini és An- 
cona között félúton. Vasárnap 
Loreto hires Mária-búcsújá- 
róhelyet kerestük fel, ahol a 
Madonna názáreti házát ma- 
gábafoglaló templomot és kör
nyékét csodálhattuk meg. 
Majd a siracusaiak alapította 
Ancona középkori óvárosá
nak pazar középületeit, temp

lomait néztük meg, a szirtfok 
tetejéről pedig a tengert, part
ján Traianus-diadalívét és a 
római amfiteátrum már elő
került részleteit.

Az időjárás kedvezett a kul- 
tur-turismonak, ahogy gond
nokunk, Giovanelli úr vigasz
talt a nem éppen tengerparti 
üdüléshez való szélben, eső
ben. Assisit nagy várakozás

előzte meg. Szent Ferenc vá
rosában szinte a Szent lába- 
nyomában járhattunk a hegy 
tetején épült településen 
(egyike a legépebben megma
radt középkori városoknak).

Assisiben római templom
ból alakított Mária-templom 
(Santa Maria sopra Minerva), 
8 évszázados házak között, si
kátorokon keresztül jutottunk 
el a Dómhoz. Itt ismét Giotto 
mesterműveiben gyönyörköd
hettünk, megismerve Sz.Fe
renc életútját.

Következett Perugia. Az 
500 m magas hegy tetején el
terülő városba Itália legneve
zetesebb etruszk emlékén,

egy hatalmas boltíves kapun 
(Kr.e.IV.sz.) átjutottunk be. A 
főtéren a Katedrális monu
mentális tömbje áll és a leg
szebb olasz városházák egyi
ke, a Palazzo dei Priori. A vá
ros peremére nyíló utcákból 
pompás kilátás nyílik a kör
nyező tájra, a távolban az Ap- 
peninek hegyóriásaira.

Hazafelé - bár már azt hit

tük, nem lehet fokozni az él
m ényeket - beugrottunk 
Gubbióba, a hegyre kúszó 
középkori városkába. Szerb 
Antal "Utas és holdvilág" c. 
könyvéből ismert komorságá
val fogadott. Felhőkbe burko- 
lódzva, majd szakadó esővel, 
a halottak befalazott kapui
val, komor kőfalak, sötét ut
cák, átjárók, a messzire kima
gasló Palazzo dei Consoli, (itt 
őrzik a kihalt umber nyelv 
legrégibb szöveges emlékeit), 
a Palazzo Dúcaié a Duomo- 
val emlékezetes képként ma
rad meg mindnyájunkban.

Még mindig nincs strandi
dő - sűrítjük a programokat.

Urbino városa ma is elfér kö
zépkori városfalain belül. Raf- 
faello Santi szülőhelyén sétál
va, megálltunk szülőháza és 
emlékműve előtt, élveztük a 
gazdag reneszánsz épületek 
sokaságát, pompáját. A város
ka fölé emelkedő Dómjával és 
Palotájával fogva tartja ven
dégeit, akik hangulatos tera
szokon kávézva pihenik ki fá
radalmaikat. (erre utunk so
rán mindenhol szakítottunk 
időt.,

És a kapuccinóról még nem 
is szóltam!)

Sofőrjeink jóvoltából a "hát
só kapun", gyönyörű, vadre
gényes útvonalon érkeztük a 
világ legrégibb és legkisebb 
köztársaságába San Marino- 
ba. A 800 m. magas sziklao- 
romon, a vidéket uralva elte
rülő főváros látványa, utcái
nak, üzleteinek turistacsalo
gató forgataga csoportunkat 
is magával ragadta.

Riminibe három neveze
tesség miatt "ugrottunk be" 
Itt is a rómaiak... A 2000 éves 
Tiberis-híd, amit Augustus 
kezdett el építem (ma is for
galom halad át rajta), ugyan
csak a nevezett császár Dia
dalíve (éppen tatarozták) és a 
korai reneszánsz egyik leghí
resebb temploma a Malatesti- 
ano megtekintése után indul
tunk haza.

Ravenna a mozaikok váro
sa! A S. Vitale kupolás temp
loma építéstörténeti neveze
tesség, a bizánci centrális 
templom-típus a késői római 
építészet emléke. Gazdag mo
tívumokkal kirakott padló 
mozaikjaival, a kupolákban 
aranyozottan ragyogó mozaik 
képek látványától nehezen 
tudunk szabadulni. Justinia- 
nus császár és Theodora csá
szárné képei a korról adnak 
hű képet. A templom mellett 
áll külsejében igen szerény 
síremlék, amit Gállá Piacidia 
az utolsó római császárnő 
440-ben építetett magának. A 
belseje viszont maga a meny
ország. A csillagos égbolt kék
jében aranyozott minták, az 
alabástrom-márvánnyal fe
dett parányi ablaknyílásokon 
beszűrődő fény teszi egyedivé 
az élményt. ...sétálva a gaz

Képünkön Urbino főutcája, útban Raffaello szülőháza felé. 
Fotó: Sárközi Kata
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dagságáról árulkodó belváro
son a bizánci korszak másik 
csodájában gyönyörködhet
tünk. A S. Apollinare Nuovo 
bazilikát az ariánus gótok 
építették. A szerény külső' 
mögött ismét mozaik-pompá
val találkoztunk, minden ara- 
nyozottan ragyogott. Theodo- 
rik palotája mellett elhaladva 
érkeztünk a Dóm melletti or
todox baptisteriumhoz, majd 
Dante mauzóleumánál emlé
keztünk a nagy költőre, élet- 
tjára. Passuth László köny
vét, a "Ravennában temették 
Rómát" sokszor emlegettük a 
nap folyamán. Számunkra is 
itt ért véget közép-itáliai uta
zásunk, illetve még megte
kintettük a szomszédos Fa- 
enza városának világhírű 
Kerámia mzeumát. A  fajansz 
városában ízelítőt kaptunk 
egy évszázados a kerámiák 
történetéből, őskortól napja
inkig.

Két nap pihenés, napfényre 
vágyakozás után (ami aztán 
az utolsó délután pár órára 
meg is adatott) hazafelé várt 
minket Velence. Vaporetto- 
val végig a Canal Grandén, 
megérkezés a Szent Márk 
térre. Sóhajok hidja, Doge-pa- 
lota, Szent Márk templom és 
a világ legszebb terének neve
zett környezetben eltöltött 
két óra után folytattuk felfe
dező sétánkat. Rialtó-híd, a 
piac-utcák hangulata, után a 
sokak számára még ismeretlen 
Velencében, a gettón keresztül 
sétáltunk, távol a zajos köz
ponttól igazi gyöngyszemekre 
bukkanva érkeztünk a Frari- 
hoz, Velence patheonjának is 
nevezett templomhoz. Még egy 
megállót vapórettoztunk, szép 
és kevésbé fárasztó befejezés
ként a parkolóig.

Egy ügyesen megszervezett 
busz-cserével fáradtan, de na
gyon boldogan, sok élmény
nyel, kővel és kagylóval meg
rakodva érkeztünk Pécsvá- 
radra reggel 8 órakor.

Azt hogy az egy hét alatt 
nem csak láttunk, de tanul
hattunk, gazdagodhattunk 
köszönhető Gállos Orsi mű
velődéstörténeti- és Szabó 
Éva történelem  és föld
raj zóráinak, a kirándulást vi
deofelvételen m egörökítő 
Novotny Iván építészettör
téneti magyarázatainak.

Arrivederci! Jövőre Veletek, 
Kedves Utastársak valahol 
Európában.

Dretzky K.

Hírek
Tisztújítás az ÁFÉSZ- 

nél. A Pécsvárad és Vidéke 
ÁFÉSZ május 13-i tisztújító 
küldöttgyűlésén felmentette 
az eddigi tisztségviselőket. Az 
elnöki poszt betöltéséről pá
lyázat útján döntenek, addig 
a teendők ellátásával So- 
mogyvári Ferencnét bízták 
meg. Újraválasztották az öt
tagú igazgatóságot és a há
romtagú felügyelőbizottságot, 
melynek elnöke Fullér Sán
dor lett.

*
Tisztújítás a Kolping  

Családnál. Az 1993 júniusá
ban alakult 40 tagot számláló 
Pécsváradi Kolping Család 
Egyesület esedékes tisztújítá
sa alkalmával újraválasztotta 
világi elnökét Szilágyi Do
mokost, titkárát Apaceller 
Józsefnét, gazdasági vezető
jét Gradwohl Antalnét. Egy
házi elnökük a múlt év őszén 
megválasztott Kövesdi Já
nos plébános.

*

A Mozgáskorlátozottak
Pécsváradi Tagegyesülete 
május 29-én tartotta éves tag
gyűlését. Főként a szociális 
helyzet javításának és az ér
dekképviseletnek lehetőségei
ről beszéltek. A  taggyűlésen a 
120 tagból 40 volt jelen. Ezt 
követően 41 fővel ópuszta
szeri kiránduláson vettek 
részt a Gimnázium-Szakisko
la buszával. Ezúton is köszö
netét mondanak az intéz
m énynek és Tóth Sándor
gépkocsivezetőnek.

*
Emlékkő a Zengő lábá

nál. Emlékkövet állított má
jus 18-án a pécsi Apáczai Cse
re János Nevelési Központ 1. 
sz. Á ltalános Iskolájának 
Zengő Vándortábora, amely 
1981 óta viszi nyaranta tábo
rozni és havonta túrázni a diá
kokat. ABaczur József farag
ta táblát a Pécsváradi Erdészet 
segítségével a Zengő északi ol
dalán, a Bodzás-völgyben, az 
erdei útnál helyezték el. A Zen
gő Vándortábor védnökséget 
vállal a környék felett, igyekez
nek az emlékkő környékét 
rendben tartani. Jelzést feste
nek és útjelző táblát újítanak 
fel a környéken.

*
Felújítják az apátvaras- 

di templomot. Az alig 150 
lelkes Apátvarasdon püspöki

engedéllyel valamint német 
egyházi támogatással és a he
lyi önkormányzat által nyúj
tott mintegy 300 ezer forint
tal végzik templomuk felújí
tását. Új faszerkezetet kapott 
a torony, vörösréz-lemezzel 
fedték be a toronysisakot, ezt 
követte a tetőszerkezetjavítá
sa és a cserepezés, majd a 
külső tatarozás. Végül a 
templom belsejét újítják fel, 
hogy a búcsúkor, november 9- 
én ünnepélyesen felavathas
sák megújult templomukat. 
Egyúttal szeretnék felújítani 
a templom előtt lévő I. világ- 
háborús emlékművet, illetve 
kiegészítem azt a II. világhá
ború halottainak névsorával.

*

A zengővárkonyi ha
rangláb. Zengővárkonyban 
Reisz József szervezésében 
felújították a falu közepén ál
ló haranglábat. Az önkor
mányzat 30.000 forinttal já 
rult a költségekhez, a Pécsvá
radi Építőszövetkezet adott 
állványt, amit Djin Péter ács 
állított föl. A  kőművesmunkát 
Keszler Mátyás, a festést
Kengyel Tibor végezte el.

*

Püspökszentlászlói bú
csú. A hosszúhetényi temp
lomtól indul június 29-én 9 
órakor a zarándoklat Püspök
szenti ászlóra, ahol 10 órakor 
kezdődik az ünnepi szentmi
se. A Pécsi Határőrigazgató
ság és Hosszúhetény önkor
mányzata 11 órakor koszo- 
rúzza meg Szent László ki
rály szobrát. Egész napos lesz 
a kézműves kirakodóvásár és 
a határőrség haditechnikai 
bemutatója, Kaszás János 
kiállítása az Életrendezés 
Házában, a cserépvásár a De
ák Galériában. A  hosszúheté
nyi művészeti csoportok 16 
órától lépnek fel. Lesz divat- 
bemutató és föllép a Szigetvá
ri Társastánc Egyesület.

A Szent László-napi búcsú 
alkalmával, június 28-án 9 
órától rendezi harmadik ta
lálkozóját Hosszúhetény Ba
ráti Köre.

*

Nyári patikaügyelet. Jú
nius 23-július 13. Szent Ist
ván Patika. Július 14-Július 
20. Szentháromság Patika. 
Július 21-augusztus 10. Szent 
István Patika. Augusztus 
11-Augusztus 17. Szenthá

romság Patika.
*

Mecsek-turistatérkép.
H iánypótló turistatérépet 
adott ki 10.000 példányban a 
Kartográfiai Vállalat. A tér
kép hátoldalán bemutatkoz
nak a Mecsekben lévő telepü
lések, melyek hozzájárulásá
val, szép összefoggással ké
szült el a térkép: köztük fény- 
kéépel, szöveggel Pécsvárad, 
Zengővárkony stb. A térkép 
kapható a várban, a Geszte
nyés Panzióban, a fizetőven
dégszobákban, a Művelődési 
Házban.

SPORT
Labdarúgás

A Kodolányi János Általá
nos Iskola labdarúgó csapata 
második helyezést ért el Pé
csen, a „Jurisics Kupa” kispá
lyás labdarúgó versenyen. Az 
ezüstérmes csapat tagjai: Tbl- 
nai Gábor, Szederkényi Máté, 
Dénes Sándor, Sporcic Dejan, 
Szakács Gábor, Cser Csaba; 
Gungl Viktor, Pataki Zoltán, 
Galgóczi László. Edző: Gelen
csér János.

Dombay-tó közelében 
kétszintes épület telekkel 
eladó. Érd.: 72/320-828.

Nyáron már  hűsíti  
télre kifizeti

Miniredőny, reluxa , 
harmonikaajtó, 

napellenző,
valamint

nagy színválasztékú 
szalagfüggönyök 

megrendelhetők akár 
12 havi részletre is.

BUDAI
REDŐNY
RELUXA

7694 Hosszúhetény 
Iskola u. 40.

490-349
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Sakk-matt hírek

A pécsváradi sakkosok má
jus utolsó négy napján a né
m etországi Berghülenben 
vendégeskedtek. A jövőre 10 
éves kapcsolat ismét egy em
lékezetes találkozóval lett 
gazdagabb. Vendéglátóink 
változatos programot szervez

tek számukra. A Mercedes 
Múzeum és az Európa hírű 
Morbach Méntenyészet meg
tekintése után hagyományo
san ismét összemérte erejét, 
tudását a két sakk-csapat.

A  pécsváradi sakkosok 21- 
9-es játszmaarányban bizo

nyultak jobbnak. Reméljük, 
hogy az 1998-as, jubileumi ta
lálkozó is hasonló hangulatban 
és eredménnyel zárul majd.

A. M.

P ü n k ösd i sakk-torna
K oncsag András sörkertje 

adott helyet immár harmadik 
alkalommal a Pünkösdi sakk 
versenynek. Ezúttal több 
mint 50 résztvevője volt a tor
nának. Az egésznapos kitűnő 
hangulatú, családi együttlét 
este közös vacsorával ért vé
get. Csapatban a pécsi Fúzió 
csapata harmadszor is első 
helyen végzett, így a kupát 
véglegesen elnyerték.

2. helyen Komló C csapata, 
3. helyen a Pécsi Sütő csapata 
végzett.

Egyéniben: 1. Iván Attila -  
Komló

2. Juhász József -  Fúzió
3. Solti László -  Fúzió

Legjobb ifjúsági versenyző 
Lantos Márk -  Pécsvárad -  
lett.

Megyebajnokság
Sakkosoknál is véget ért a 

Megyei I. osztályban a baj
nokság, aminek hosszú évek 
óta résztvevői a pécsváradi 
sakkosok is. 14 csapatból a 
Pécsváradi Spartacus Sport
kör Sakk Szakosztálya az 5. 
helyezést érte el.

Legjobb pontszerzőink:
Borcsa Lajos -  12 forduló

ból 8 pontot szerzett, Szigeti 
János -  9 fordulóból 7 pontot 
szerzett, Lantos Levente és 
Lantos Márk 12 fordulóból 6 
és fél pontot.

Szigeti Endre, mint a leg
fiatalabb játékosmik 7 fordu
lóból 5 pontot ért el, dicsére
tes teljesítmény.

A. M.

III.
Városi Asztalitenisz Bajnokság

Augusztus 1-2-án kerül har
madik alkalommal megrende
zésre a Városi Sportcsarnok
ban a kaucsuklabda szerel
meseinek találkozója. A hátra
lévő időben lehet edzeni, fel
készülni a megmérettetésre. A 
szervezők három kategóriá
ban várják a jelentkezőket:

I. kát. Ifjúsági 18 éves korig
II. kát. Felnőtt 40 éves korig

III. kát. Senior 40 év felett.
Mindhárom kategóriában 

várják a hölgyek jelentkezé
sét is.

Nevezési díj: ifjúsági. -150,- Ft.
felnőtt és senior -  250,- Ft.
Nevezési határidő: augusz

tus 1. (péntek) 16 óráig. (Ek
kor kezdődik)

Ütőt, labdát biztosítanak a 
szervezők is.

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 
Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 

Szerkesztő': Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés:

Művelődési Központ,
Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

Tel/fax: 465-123
Tipográfia: Ferlingpress-Hosszühetény 

Nyomási munkálatok: Molnár Csaba nyomdája, Pécs

V_______________________________ J

Festék, festőszerszám, 
háztartási-vegyiáru

OKKER festékboltok
•  Számítógépes színkeverés!

• 20 000,-Ft feletti kp-s festékvásárlásnál
3% visszatérítés

• 30 000,-Ft feletti kp-s vásárlásnál
5% visszatérítés!

•  vállalkozók, vállalkozások számára 
-  törzsvásárlói igazolvánnyal -  
további jelentős

ÁRENGEDMÉNYEK!
•  hitelvásárlási lehetőség
•  nagyobb tétel vásárlása esetén

díjtalan kiszállítás

OKKER ÁRPÁD
ÜZLETHÁZ ÜZLETHÁZ
Pécs, Hajnóczy u. 6. Pécs, Csikor K. u. 24. 
Tel.: 72/251-715 (Baumax mellett)

Tel.: 72/437-878

A pünkösdi sakkozók


