
25 éves a Zengővárkonyi Népiegyüttes

Zengó'várkony nevét a ma
gyar kultúrtörténetben hány
szor olvashatták e század
ban? Ki ne hallott volna Dom- 
bay János „zengővárkonyi Ma
donnájáról’?  Ma is sokan em
lékeznek Zengó'várkony tudós 
papjára, Fülep Lajosra, akinek 
révén egy ország fedezte fel a 
Zengő tövében, szelídgeszte
nyék által ölelt kicsiny magyar 
falut, akinek talán ezt a mai 
ünnepséget is köszönhetjük.

Hiszen az általa építtetett 
kultúrházban az akkori taní
tó Császár János vezetésével 
álltak össze karikába a lá
nyok, és a férfiak kemény 
verbunkjához itt fújta a re
zesbanda először a marsot.

Erre a félévszázados ese
m ényre 1982-ben, 16 éve, 
ezen a napon emlékeztünk 
ugyanilyen zsúfolt teremben. 
Akkor a híres Gyöngyösbok
réta együttes 50 éves évfor
dulóját ünnepeltük.

A várkonyiak gazdag dal- 
és tánckincsét, pompás vise
letét 1932-ben állították szín
padra először. Addig csak a 
falu hétköznapjain és ünne
pein csodálhatták meg mind
ezt az idelátogató vendégek, 
rokonok. Akik minden évben 
nagy számban érkeztek az 
évszázadokon keresztül meg
ünnepelt „kálomista búcsú” 
alkalmával október 18-án Lu
kács-napkor, a gesztenyeszü
ret utáni pihenőidőben.

A Gyöngyösbokréta műsorá
ra az akkor még élő népi kultú
rát, a viseletét, dalokat, tánco
kat és a falusi mulatozások ze
néjét állították színpadra.

Császár János tanító úr 
eredményes munkát végzett, jó 
talajba hullottak a magvak. 
Igaz a háború végett vetett e 
mozgalomnak. És sok időnek 
kellett eltelnie mire vissza
nyúlva a gyökerekhez, új moz
galom saijadt a falvakban.

Ma már tudjuk, hogy az 
1970-es évek elején ott jöttek 
létre először pávakörök, ala
kultak hagyományőrző népi 
együttesek, ahol előzmény
ként jól működő gyöngyös
bokréta csoportok voltak.

És ma az 50 éves jubileum 
után „megfiatalodva” ezt az utób
bi 25 évet jöttünk ünnepelni.

1971 őszén, az akkor már 
nagybeteg Császár János is
mét szervezőmunkába kezd. 
Házal, felkeresi a régi tánco
sokat, ismerős családokat. 
Agitál és rábeszél, a régi hit
tel, meggyőződéssel biztatja a 
falu fiataljait. Nem szabad 
veszendőbe mennie a gazdag 
örökségnek. Következő év 
húsvétján a piciny kultúrház
ban felharsan Tolnai Zoltán 
prímás vezetésével a rezes 
banda és a színpadon ringa- 
nak a keményített pöndők, a 
selyem- és temószoknyák, re
pülnek a pántlikák, csillog

nak a tornyos bársonyok, a 
gyöngygallérok, feszülnek a 
zsinóros nadrágok, dobban
nak a kifényesített csizmák.

Kevesen gondolták akkor, 
hogy egy sikersorozat kezdő 
lépéseit teszik meg színpadon 
a várkonyi táncosok.

A Tanítóúr gondoskodik 
utánpótlásról, az együttes él
ére ekkor kerül a táncosok so
rából Töttös Sándor, aki a 
mai napig művészeti vezetője 
az együttesnek. (Zárójelben 
legyen szabad megjegyeznem: 
a csoport mindenese, a visele- 
tek megvarrója, a pöndők ke
ményítője, a gyöngyök fűzője, 
a pillempántok beszerzője, 
egyszóval a csoport lelke.)

Töttös Sándor tanul, olvas, 
gyűjt, néprajzosokat faggat, 
dr. Andrásfalvy Bertalan, dr. 
Imre Mária, Nagyné Bakondi 
Erzsébet, Lantos Miklós mú
zeumokban tanulmányozza a 
régi viseletét. Falujában lá
dák, szekrények mélyére néz. 
Ahogy teheti, felvásárolja a 
még megmenthető 100 éves 
darabokat. Megfogadja Peso- 
vár Ernő, Olsvai Imre, Vásár
helyi László, Martin György és 
Borbély Jolán szakmai zsűrik
ben elhangzó, segítő tanácsait.

Dalra, sőt táncra buja a fa
lu legidősebbjeit. Adatközlői 
voltak Botykai Józsefné sz. 
Csuma Erzsébet, Papp István
ná sz. Tolnai Éva, Cseh Sándor- 
né sz. Becző Erzsébet, Kurucz 
Jánosné sz. Szabó Erzsébet.

Mivel a jubileumi esemé
nyek mindig alkalmat adnak 
a visszatekintésre, az emléke
zésre is kell időt szakítani. 
Emlékezzünk meg a régiek
ről, azokról is, akik már nem 
lehetnek ma köztünk, azokról 
is, akik kezdetekkor sokat 
segítettek, ma gyermekeik, 
unokáik állnak itt körülöt
tünk őseik pompás viseleté
ben, ajkukon dalaikkal.

Folytatás a 6. oldalon
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Önkormányzati ülés - április
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Pécsvárad város 
képviselő-testületének 1998. áp
rilis hó 27-én tartott üléséről, 
Pécsvárad, Városháza. Jelen 
vannak: Kakas Sándor polgár- 
mester Papp Gyula, Gállos Orso
lya, Apaceller József, Zsáli Já
nos, Simsay István, dr.Bíró Fe
renc, Vértes László, Müller La
jos, dr.Menczer Gábor továbbá 
Dr.Fenyvesi János jegyző, Wolf 
József aljegyző Winkler György 
műszaki csop.vezetó'. A lakosság 
részéről 8 fó'.

Távol maradt igazoltan: Arató 
Márton alpolgármester és Bau- 
mann Mihály képviselő.

A polgármester köszönti a 
megjelenteket és megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, 
majd javaslatára a képviselő-tes
tület egyhangúlag az alábbi na
pirendet fogadja el:

1. ) Jelentés a lejárt határidejű 
határozatokról

2. ) Az Önkormányzat 1997.évi 
zárszámadása

3. ) Az Idősek Otthona műkö
dési feltételeinek jövőbeni bizto
sítása

4. ) A Gazdasági-Pénzügyi Mű
szaki Bizottság előterjesztései

5. ) Az ltalános Iskola pedagó
giai programjával kapcsolatos

6. ) llásfoglalás a középiskola 
jövőbeni üzemeltetéséről

L) Jelentés a lejárt határi
dejű határozatokról:

A napirendi pont tárgyalása 
írásbeli előterjesztés alapján tör
ténik. A 22/1998.(111.30.) számú 
határozatokhoz az alábbi hozzá
szólások hangzanak el. Dr.Bíró 
Ferenc: meg kell vizsgálni mi
lyen ismeretanyaggal rendelkez
nek az ügyvédek és a hiányzóa- 
kat rendelkezésre kell bocsátani. 
Kakas Sándor: az anyagban jel
zettek szerint a Viziközmű Kft. 
taggyűlésére legkorábban 1998. 
május 5-én 10 órakor kerülhet 
sor, egyben javasolja hogy azon a 
hivatal által már korábban fel
kért két jogász is vegyen részt. 
Simsay István javaslata, hogy 
ezen ülésen a polgármester mel
lett a képviselő-testület részéről 
Zsáli János képviselő is vegyen 
részt. Ezt követően a képviselő- 
testület 6 igen, 3 tartózkodás, 1 
fő nem szavazott, hozza a 
29/1998.(IV.27.) számú határoza
tot:

A képviselő-testület a Pécsvá- 
radi Viziközmű Kft. soronkövet- 
kező taggyűlésére és azon való 
tárgyalásra a polgármester mel
lett Zsáli János képviselőt dele
gálja. Határidő: értelemszerűen. 
Felelős: Kakas Sándor polgár- 
mester.

A 23/1998.(111.30.) számú ha
tározattal kapcsolatos észrevéte
lek az alábbiak: Papp Gyula és 
Zsáli János képviselők támogat
ják az AGROVER kérelmét. Vér

tes László véleménye szerint 
számszerűsíteni kell a költsége
ket, utána válik lehetségessé a 
döntés, a felértékelést követően. 
Müller Lajos véleménye szerint 
is a helyi termelőket kell előny
ben részesíteni, illetve támogat
ni. Dr. Bíró Ferenc felvetése, hogy 
zárt tárgyalásos értékesítés esetén, 
későbbi napirendben elfogadásra 
kerülő vagyonrendeletet is módosí
tani kell. Ezt követőén a képviseló'- 
testület 10 igen szavazattal egy
hangúlag hozta a 30/1998.(IV27.) 
számú határozatot

A képviselő-testület a 0151/2, 
és a 0192/2 hrsz-ú ingatlanokra 
vonatkozó döntéseit visszavonja. 
A Pénzügyi-Gazdasági Bizottság 
jelen anyagban lévő jegyzőköny
vének 2.) számú az ingatlan ér
tékesítésére vonatkozó javasla
tát nem fogadja el.

A 0151/2, és 0192/2 hrsz-ú in
gatlanok esetében számszerűsí
teni kell a bekerülési és felújítá
si költségeket, ezt követően az 
értékesítésről, a telek és épület 
felértékelés után dönt a képvise
lő-testület. Határidő: értelem
szerűen. Felelős: polgármester.

A 24/1998.(111.30.) számú ha
tározat végrehajtásával kapcso
latos észrevételek: Müller Lajos: 
továbbra is szükségesnek tartja 
a lakosság megkérdezését a csa
torna számszerűségét illetően. 
Papp Gyula: javaslata, hogy az 
indulatok félretétele után a szer
ződés tartalmát kell felül
vizsgálni, a rendszer átépítésé
hez mindenképpen önkormány
zati segítség szükséges. Vértes 
László: a lakosság ellátása érde
kében a rendszernek működnie 
kell, de a képviselő-testület csak 
tényleges számszerű adatok bir
tokában kerülhet döntés-hely
zetbe. Dr.Bíró Ferenc: egyetért 
Vértes képviselő' álláspontjával, 
a rendszert működtetni kell, át
építéséhez 50 %-os önkormány
zati költségvállalást javasol, tár
gyalásokat tovább kell folytatni. 
Gállos Orsolya: az Új Dunántúli 
Naplónak a kábeltv-ről adott in
formáció felől érdeklődött, de ar
ra konkrét választ nem kapott.

Kakas Sándor: javaslata, hogy 
május 25-éig gazdasági szakértő 
bevonásával készüljön a jövőbeni 
működésre javaslat.

Ezt követően a képviselő-tes
tület egyhangúlag hozta a 
31/1998.GV.27.) számú határoza
tot. A képviselő-testület szüksé
gesnek tartja szakértők bevoná
sával a jelenlegi üzemeltetővel 
további tárgyalások lefolytatá
sát, és annak eredményéről, a 
döntés érdekében tájékoztató be
kérését. Határidő: értelemszerű
en. Felelős: polgármester.

Az előterjesztésben szereplő 
további határozatokra, illetve 
azok végrehajtására a képvise
lők észrevételt nem tettek.

2. ) Az önkormányzat 1997. 
évi zárszámadása

A napirendi pont tárgyalása 
írásbeli előterjesztés alapján tör
ténik, melyet a melléklet szerin
ti tartalommal véleményezett a 
Pénzügyi-Gazdasági-Műszaki 
Bizottság, valamint a Könyv- 
vizsgáló is. Ezt követően a kép
viselő-testület egyhangúlag al
kotta az 5 /1998.CV.5.) számú 
rendeletet az Önkormányzat 
1997. évi zárszámadásáról, (hite
les szöveg mellékelve)

3. ) Az Idősek Otthona mű
ködési feltételei

A napirendi pont írásbeli el
őterjesztés alapján történik, me
lyet a képviselő-testület egyhan
gúlag fogad el és hozza a 
32/1998.(IV.27.) számú határoza
tot. A képviselő-testület az Idő
sek Otthona működési feltételei
nek jövőbeni biztosítása érdeké
ben a melléklet szerinti intézke
dési tervet fogadja el. Határidő 
és felelősök: Intézkedési Terv 
szerint.

4. ) A Gazdasági, Pénügyi és 
Műszaki Bizottság előterjesz
tései:

A napirendi pont tárgyalása 
írásbeli előterjesztés alapján tör
ténik, melynek témája: telekér
tékesítés és a versenyeztetés 
szabályainak elfogadása. Ezt kö
vetően a képviselő-testület az a.) 
pont esetében: egyhangúlag, a
b. ) pont esetében: egyhangúlag a
c. ) pont esetében egy ellenszava
zattal hozta a 33/1998.GV.27.) 
számú határozatot. A képviselő- 
testület a.) az Idősek Otthona 
mögött lévő 507/2 hrsz-ú telket 
nem értékesíti, b.) az Ipartele
pen kialakított 1818 hrsz-ú in
gatlant Schneider és Schneider 
Pécsvárad, Bem u.22. sz. alatti 
telephelyű Betéti Társaság ré
szére 1000 ft/m2 áron eladja, c.) 
a 387/9 hrsz-ú ingatlant, tekin
tettel a Rendezési Terv előírása
ira, nem értékesíti. A versenyez
tetés szabályairól szóló írásbeli 
előterjesztés alapján a képviselő- 
testület egyhangúlag alkotta a 
6/1998.(V.5.) számú rendeletet a 
versenyeztetés rendjéről.

(hiteles szöveg mellékelve)

5. ) Az Általános Iskola pe
dagógiai programja:

A napirendi pont tárgyalása 
írásbeli előteijesztés alapján tör
ténik. Apaceller József : a cso
portokban azért kevesebb a lét
szám mert a nemzetiségi okta
tás ezt indokolttá teszi. Dr. Bíró 
Ferenc a számítástechnikai ok
tatás széleskörű bevezetését 
szorgalmazza. Gállos Orsolya az 
anyag kollektív munka eredmé
nye, elfogadásra javasolja. Ka
kas Sándor: a plusz feladatok 
bevezetésére készüljön ütemterv

időrendben, ugyanakkor meg 
kell vizsgálni ezek költségkiha
tásait, a nem kötelező' feladatok 
körét is be kellene mutatni.

Ezt követően a képviselő-tes
tület két tartózkodás mellett 
hozta a 34/1998.GV.27.) számú 
határozatot. A képviselő-testület 
szükségesnek tartja az ltalános 
Iskola pedagógiai programjának 
jóváhagyása előtt annak megis
merését, melyek azok a felada
tok, melyek nem kötelező' jelle
gűek és ezek költségvonzatának 
bemutatását, valamint a jelenle
gi csoportbontás szükségességé
nek pontosabb indokolását. Ha
táridő: értelemszerűen. Felelős: 
polgármester, iskolaigazgató.

6.) Állásfoglalás a középis
kola jövőbeli üzemeltetéséről

Apaceller József: az Oktatási- 
Kulturális Bizottság foglalkozott 
a Szakiskola és Gimnázium 
helyzetével, mi szerint a jövőben 
mely önkormányzat működtesse 
a megyei- e, illetve a helyi? Te
kintettel arra, hogy a jelenlegi 
fejkvóta nem fedezi az intéz
mény működési költségeit, vala
mint annak kihasználtságát a 
létszámot illetően, csak mintegy 
35 %-ban a helyi gyerekek bizto
sítják, javasolják hogy továbbra 
megyei működtetésű intézmény
ként üzemeljen. A képviselő-tes
tület egyhangúlag hozta a 
35/1998.(IV.27.) számú határoza
tot. A képviselő-testület úgy fog
lal állást, hogy a Pécsváradi 
Szakközépiskola és Gimnázium 
működtetéséről a jelenleg ér
vényben lévő megállapodás le
jártát követően is a két Önkor
mányzat új megállapodása alap
ján a Megyei Közgyűlés gondos
kodjon. Határidő: értelemszerű
en. Felelős: Kakas Sándor pol
gármester.

NAPIREND UTÁN:

Apaceller József tájékoztatást 
ad a testületnek a közelmúltban 
megrendezett Fúvóstalálkozóról. 
Kakas Sándor: ismerteti hogy a 
közeljövőben pécsváradiak viszo
nozzák május 1- és 3-a között a 
felvidéki magyarok látogatását, 
illetve ugyanezen időpontban 
tesz látogatást Günther Köck ve
zetésével a hausmanstátteni de
legáció.

kmf.
Kakas Sándor 

polgármester 
Dr. Fenyvesi János 

jegyző

Következő 
önkormányzati ülés 

június 22.
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Kamarai idegenforgalmi fórum
Együtt a Zengó'-vidék 

vállalkozói
Szezon elején hívta össze a 

környék szállodával, étte
remmel, falusi vendéglátás
sal, kulturális és borturiz
mussal, népi kismesterségek
kel foglalkozó polgárait a 
várba a Pécs-B aranyai Ke
reskedelmi és Iparkamara 
Pécsvárad városi elnöksége, 
amely minden szezon elején 
tervez hasonló fórumokat.

Összetartozás
A meghívásnak Köves-tető- 

tól Mecseknádasdig, Hosszú- 
hété nytól Nagypallig, Ófalu- 
tűl Obányáig eleget tettek, 
nem beszélve Pécsvárad ven
déglőseiről, szállodásairól. 
E ljött Nádor Rudolfné  
hosszúhetényi polgármester 
falusi turizmussal foglalkozó 
hetényi asszonyok csoportjá
val és vezetőjükkel, Lovig 
Jánosnéval, továbbá Nied- 
lingné Grátz Erika nagy- 
palli polgármester a terület 
helyi felelősével. Ott volt 
Máriusz Antal, a Kézmű
veskamara helyi elnöke, Gö
dör András, a Pécs-vidéke 
Hegyközség alelnöke, Kár
pátiné Kovács Zita, a kul
turális és borturizmust szer
vező Művelődési Ház munka
társa. Az önkormányzati tes
tületet Apaceller József, a 
kulturális bizottság elnöke és 
a kulturális programok egyik 
fő szervezője valamint Zsáli 
János, képviselő kamarai el
nökségi tag, a helyi sportélet 
egyik vezetője képviselte.

Kakas Sándor polgár- 
mester köszöntőjében fölidéz
te, mint vágtak újba a turiz
mus, vendéglátás területén 
azok, akik autós panziót, 
csárdát, vadászvendéglőt, te
nisz-panziót nyitottak Pécs- 
váradon az elmúlt években. 
Következő fontos lépés a fe
hérbor útjának megszervezé
se a Keleti-Mecsekben. E tér
ség összetartozását, együttes 
fellépés szükségességét jelké
pezi a januárban közös össze
fogással megnyitott pécsvá- 
radi Tourinform iroda is -  ve
zetője, Adószegi Magdolna 
kiadványaival külön standon 
m utatkozott be a várban. 
Ugyancsak külön standon je
lentkezett Gradwohl Zsolt 
pécsváradi emléktárgy kerá
miáival, melyekre ezúttal is 
kapott megrendelést.

Újabb útikönyv
a Vendégváró

Most jelent meg a Vendég
váró Baranya egy országos

sorozat keretében, amit Sar- 
kadi Eszter m űvé
szettörténész, Pécs város
marketing csoportjának ve
zetője mutatott be a fórum 
résztvevőinek. Pécs és kör
nyéke, Ormánság, Mohács és 
térsége, a Hegyhát, Dél-Zse- 
lic mellett külön fejezet fog
lalkozik vidékünkkel, a Kele- 
ti-Mecsekkel. A fejezet szer
zője Gállos Orsolya. Bemu
tatja Pécsvárad és a környe
ző falvak táji, történelm i, 
műemléki nevezetességiet, 
azokat a célpontokat, ame
lyek a turistát érdekelhetik -  
címekkel, telefonszámokkal. 
A margón, külön szedve ol
vashatók a Zengó'-vidék 
mondái, legendái, érdekessé
gei.

A könyvet az önkormány
zatok és a vállalkozók támo
gatták, cégeik, hirdetéseik 
szerepelnek a kötet tárgymu
tatójában és reklámblokkjá
ban. Készül a német változat 
is. A színes fotókkal, térké
pekkel, tárgymutatókkal fel
szerelt útikönyv a Művelő
dési Házban és a Tourinform 
irodában kapható.

Megélhetési forrás
A vállalkozókat érintő legf

rissebb dolgokról adott tájé
koztatást Appelshoffer 
Anita, a PBKIK turisztikai 
referense. Hegyi Zsuzsa  
(néhai Öhler doktor unokája) 
a Dél-Dunántúli Idegenfor
galmi KHT ügyvezető igaz
gatója a térségben kialakított 
idegenforgalmi "csomagokat" 
mutatta be. Szőke Attiláné, 
a Magyar Iparszövetség Ok
tatási Központjának területi 
igazgatója ismertette a sokfé
le tanulási, szakmaszerzési 
lehetőséget, tanfolyam ot, 
amelyen a falusi vendéglátók 
vagy a kismesterségek űzői 
részt vehetnek. A találkozó 
azt is tudatosítani szerette 
volna, hogy e területek so
kaknak kínálnak megélhe
tést a jövőben.

A turizmus húzóágazat
Szabó Géza a Janus Pan

nonius Tudományegyetem 
adjunktusa, aki oktatja az 
idegenforgalmi szakmát, a 
Falusi Turizmus Országos 
Szövetség alelnöke, a Tourin
form hálózat egyik szervező
je. Elmondta, Pécs mellett a 
megyeszékhely környéke is 
egyre inkább belekerül a tu
risták érdeklődésébe. A cso
portokat Siklós-Villány borvi
déke mellett a Zengó'-vidék 
falvai és Pécsvárad érdekli. 
Ezért érdemes összpontosíta
ni az erőket, hiszen a turiz

mus 146 iparág mozgását, 
fejlődését húzza maga után.

Pichler József, a Hotel 
Kövestető vezetője a lovas
turizmus, a kocsikázás, a 
borutak felélesztésére báto
rította a megjelenteket. Hi
szen csak meg kell mutatni 
azt, amink van: a szép tájat, 
a finom ízeket, a múlt vere
tes emlékeit, a népművésze
tet -  mindez az itt élő em
berek vendégszeretetével 
párosulva jó  esélyt ad kör
nyékünknek.

Boldogulás helyben
A jövő legdinamikusabban 

fejlődő ágazata ugyanis az 
idegenforgalom. Ezen belül is 
az ökoturizmus, amely miná- 
lunk még nem agyonbetono
zott, beépített "tájat" kínál, 
hanem lovaglásra, túrázás
ra, sétára, kerékpározásra 
alkalmas fóldutakat, s azok 
végén hívogató célpontokat: 
pécsváradi apátságot vagy 
szentlászlói arborétumot. A 
fórum résztvevői is úgy fog
ták föl, nem konkurensei 
egymásnak, ugyanis csak az 
együttes fellépés, kulturá
lis, ipari, vendéglátói ágaza
tok egybefonódása hozhat 
eredményt: azaz munkát és 
boldogulást.

Ezer éves Pécsvárad
N ádor Rudolfné polgár- 

mester a pályázatok fontos
ságára hívta fel a figyelmet 
és ajánlotta fel a segítségét. 
Ugyanerre buzdított Kresz 
Erika a PBKIK Pécsvárad 
városi elnöke. Kakas Sándor 
zárszavában örömét fejezte 
ki, hiszen a fórumon annyi 
ötletről és jószándékról, ten- 
niakarásról tettek tanúbi
zonyságot a résztvevők, amit 
csak siker koronázhat.

Gállos Orsolya a fórum 
szervezője m egköszönte 
Pflszter Gézáné és Kollár 
Erzsébet segítségét. A szoli
daritást, a kölcsönös tájékoz
tatást szorgalmazta, ami ed
dig is működött.

Mindez fokozott fontosság
ra tesz szert az ezredfordu
lón. Pécsvárad bencés apát
sága ebben az évben, augusz
tus 15-én ünnepli fennállásá
nak 1000. évfordulóját, a vá
ros és környéke készül a ma
gyar milleniumra, az állam- 
alapítás 2000-ben aktuális 
évfordulójára, am elynek 
ugyancsak egyedülálló em
lékhelye Pécsvárad és kör
nyéke.

Sokan fogják fölkeresni.
Várjuk, fogadjuk őket sze

retettel!

✓

így választottunk

I. Az országgyűlési képvisel- 
választások első' fordulóján, 
1998 május 10-én Pécsváradon 
3190 szavazópolgár közül 1818, 
57 % voksolt. A szavazatok sor
rendje: dr. Hargitai János (FI
DESZ) 476 -  26 %, Puch László 
(MSZP) 353 -  19,4 %, dr. Wekler 
Ferenc (SZDSZ) 311 -  17,1 %, 
Kerner Lőrinc 155 — 8,5 %, Ber
talan Zoltán (FKGP) 213 -  11,7 
%, Szendrő Annamária (MIÉP) 
110 -  6,1 %, Habjánecz Tibor 
(MDF) 93 — 5,1 %, dr. Heim Gás
pár (KDNP) 74 -  4,1, Horváth 
József 33 -  1,8.

Tagközségek:
1270 szavazó 632 szavazata

49.8 %, Puch 23,6 %, Bertalan
21.8 %, Hargitai 15,2 %, Wekler 
14,4 %, Kerner 6,5 %, Habjánecz
5.7 %, Horváth 5,1 %, Szendró' 
4,3 %, Heim 3,5 %.

II. A második fordulóba to
vábbjutott 1. dr. Hargitai János, 
2. Puch László, 3. dr. Wekler Fe
renc. A választás végeredménye: 
a 3187 választópolgár közül 
1882, 59,1 % szavazott.

I. Dr. Hargitai János 1086 -
57.7 %

II. Puch László 600 -  32 %
III. Dr. Wekler Ferenc 196 -

18 %
Tagközségek: 1270 szavazó 

663 szavazat 52 %, Hargitai 50,8 
%, Puch 37 % Wekler 84 %.

*

A választási bizottságok és 
szavazatszedö bizottságok 
tagjai:

1. szavazókor (alsó iskola) 
Bognárné Auth Mária elnök,

Bódis Béla elnökhelyettes, Spe- 
igl Józsefné, Weixl Ferenc, 
Dretzky Katalin

2. szavazókor (új óvoda) 
Pongrácz Viktorné elnök, Haj

nal Károlyné elnökhelyettes, 
Kuti Ferencné, Szabó Máténé, 
Resszer Ferenc

3. szavazókor (hegyi iskola) 
Hering Józsefné elnök, Gerst

Márton elnökhelyettes, Mihály 
Sándomé, Müller Lajosné, Boris 
Jolán

A pártok küldöttei:

1. szavazókor:
Tóth László (MSZP), Hosszú- 

né Horváth Ágota (SZDSZ), 
Beck József (MDF), Hoyck Fe
renc (FKGP), Frick Anita (FI- 
DESZ-MPP), Hein András 
(KDNP).

2. szavazókor:
Tóth Sándor (MSZP), Molnár 

Józsefné (SZDSZ), Tóth János 
(MDF), Haál Roland (FKGP), 
Ormai Sándor (KDNP).

3. szavazókor:
Kovács Károly (MSZP), Hor

váth László SZDSZ, Patacsi An- 
talné (MDF), Harmath Ferenc, 
Gonda Barnabás (FKGP), Varga 
Károlyné (KDNP).
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Hírek
a Kodolányi János 

Általános Iskolából

1998. április 26-án, vasár
nap hajnali négy órakor in
dult buszunk Budapestre, 
ahonnan Ném etországba 
utaztunk tovább. Ezt az utat 
a „Határokat átszelő' diákve- 
télkedő”-n nyertünk.

Baranyából 7 tanuló -  kö
zülük 3 a pécsváradi Kodolá- 
nyi János Általános Iskolá
ból, 4 pedig a pécsi Magyar
német nyelvű iskolaközpont
ból vett részt a körúton.

A hét elsó' felét Stuttgart
ban töltöttük. Az első' napon 
ünnepélyes díjátadáson vet
tünk részt, ahol oklevelet és 
jutalomkönyvet kaptunk. A 
stuttgarti körút után Rustba 
vitt utunk, ahol az Európa 
Parkban töltöttünk egy dél
utánt, majd az El Andaluz 
négycsillagos hoteljében éj
szakáztunk. Ez volt szá
munkra az egyik legnagyobb 
élmény.

Rustból Franciaországba, 
Strassbourgba utaztunk. Itt 
is egy izgalmas délelőttöt töl
töttünk.

Franciaország után a festii 
Fekete erdőn át Singenbe ér
keztünk, ahol két éjszakát 
voltunk. Ezután a Bodeni tó
ra mentünk egy hajóútra, 
érintve Svájcot is.(Képünkön)

A hét gyorsan elszállt és 
szombaton, ebéd után már 
indultunk is haza. Előtte 
azonban még megtekintettük 
a Duna hosszú eredését és 
Ulm városát a Dómmal 
együtt. Május 3-án 10.45-kor 
megérkeztünk Pécsre.

Az egész út nagyon szép, 
izgalmas és ismeretterjesztő 
volt. Reméljük még egyszer 
eljutunk ezekre a nevezetes 
helyekre!

G ungl A drienn  
K ófiás Tam ás 

8. b. osztá lyos  tan u lók

Iskolánk ifjúsági német 
tánccsoportja május 1-jén a 
pécsváradi német Barátsági 
Egyesület régi hagyományt 
felelevenítő májusfa állító ün
nepségen német táncokat 
adott elő.

-  Kollégáink közül Göblné 
N ém et P iro s k a , G u n g l 
L á sz ló n é , S za k á llo sn é  
Panta D óra és S ch w arcz
Éva május 4-én, 5-én sikeres 
vizsgával zárták számítás- 
technikai tanulmányaikat. 
Gratulálunk a szép teljesít
ményhez!

-  Május 11-15-ig a felső 
tagozat szaktanárai, vala
mint leendő 5. osztályosok 
osztályfőnökjelöltjei hospi- 
táltak a három 4. osztály
ban.

-  Május 12-én a Holló Szín
ház előadását tekintették 
meg iskolánk tanulói a Műve
lődési Házban.

-  Május 14-én 6. osztályos 
tanulóink Hali Zsolt földrajz 
szakos tanár vetítéssel egybe
kötött előadását hallgathat
ták meg Afrikáról.

-  17-én a Zengővárkonyi 
Művelődési Egyesület 25 éves 
jubileumi műsorán szerepelt 
ifjúsági német tánccsopor
tunk Tóth G yörgyi tanárnő 
vezetésével.

-  Május 21-én a nagycso
portos óvodások és óvónójeik 
vendégeskedtek iskolánkban 
az első osztályosoknál.

-  22-én Halász Judit szín
művész zenés irodalmi műso
rát hallgatták meg nagy élve
zettel tanulóink.

-  Felső tagozatos tanulóink 
számos versenyen értek el 
szép sikereket ebben a hó
napban is.

Az országos Hermann Ottó 
biológiai verseny megyei dön
tőjében Ló'rincz G ergely 7. 
a. osztályos tanuló 5. helye
zést, Takács Teodóra 7. b. 
osztályos tanuló 10. helyezést 
ért el. Felkészítő tanáruk 
M ajor Józsefné.

Megyei rajzversenyen 
P u ch  Szandra 6. a. osztá
lyos tanuló ért el II. helye
zést, felkészítő tanára Ká
rász Rózsa.

Megyei Dischka Győző fizi
ka versenyen M ájer M ari
ann 7. b. osztályos tanuló 8. 
helyezést ért el. Felkészítő ta
nára: Poller György.

Gratulálunk minden tanu
lónak és felkészítő tanáraik
nak a szép eredményekhez és 
további sikeres munkát kívá
nunk!

Vértes Lászlóné 
Wágner Jánosné

Szomszéd várak -  barangolás a történelemben
A pécsi Szivárvány Gyer

mekház nemzetközi vetélke
dőre hívta Siklós, Szigetvár, 
Pécsvárad, Déva és Vajdahu- 
nyad városaink diákjait. A 
megállapodást a városi ön- 
kormányzatok tavaly június
ban írták alá. Az eltelt hóna
pok kemény készülődés je
gyében zajlottak: 20 perces 
videofelvételt (Füri F erenc 
segítségével), fotókat (Lő- 
rinczi Albert) és 30 oldalas 
dolgozatot kellett készíteni a 
városról (természetfóldrajz, a 
várak története, műemlékek, 
a város jeles alakjai).

Majd ezek az anyagok gaz
dát cseréltek és megkezdő
dött a lázas tanulás. Termé
szetesen el is látogattunk a 
szomszéd városokba. Sikló

son, dr. Sim or Ferenc alpol
gármester szívélyes vendég
szeretetét és lenyűgöző vá
rosvezetését élvezhettük. Szi
getváron K ováts  V aléria  
m uzeológus volt a kalau
zunk. Városunkat Gállos 
O rsolya  és Szabó Éva ta
nárnő ismertette meg a má
sik két város diákjaival.

A döntőre május 22-én ke
rült sor a Szivárvány Gyer
m ekházban. Iskolánkat 4 
csapat képviselte:

V árad  v á rá n a k  v é d ő i  
Pontszám: 117 

Hegedűs Olívia, Szűcs Vivi
en, Vókó Rita, Györkő Zsu
zsanna, Magyar Nikolett 

Dream Team Pontszám: 96 
Kovács Roland, Peischer 

Zsolt, Szakács Gábor, Hor

váth Zoltán, Mezei Richárd. 
Felkészítő tanáruk: Riegel- 
man Zsolt.

Bencések Pontszám 108
Göbl Richárd, Dóm Anita, 

Balogh Péter, Antal Attila, 
Gungl Viktor.

Sárkányotok Pontszám 108
Józsa Enikő, O bendorf 

Szilvia, Dóm Nikolett, Czim- 
ber Gyöngyvér, Müller Esz
ter. Felkészítő tanáruk: Lan
tos Istvánné.

A szakmai zsűrinek kemény 
dolga volt, hiszen a csapatok jól 
felkészültek. Pécsváradot a 
zsűriben Szabó Éva, a Pécsvá
radi Várbaráti Kör vezetőségi 
tagja képviselte. A város nevé
ben Gyöngyös Jánosné, a 
Városi Könyvtár munkatársa 
vett részt a számunkra sikerrel

végződő nemes vetélkedőn.
Várad várának védői 2. he

lyezést értek el. Gratulálunk!
Majd továbbjutott még a he

lyezést elért csapat után a leg
több pontszámot gyűjtő Ben
cések csapata, akik holtver
senyben végeztek a Sárkányö- 
lőkkel, de a villámkérdések a 
„szerzeteseknek” kedveztek.

Ajutalom nem kevés, szep
temberben irány Erdély!

Persze ez az út sem csak 
kirándulás, hanem újabb 
verseny is egyben. Meg kell 
ismerkednünk Déva és Vaj- 
dahunyad várának törté
netével. A lelkesedés óriási!

Szívből gratulálunk minden 
csapatnak, és további sikereket 
és élménydús kirándulást kí
vánunk!

Baden-Württembergi utazásunk
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Túlélési táborban 
a Hangyaboly csapat

Ebben a tanévben először 
nevezett be a Kodolányi János 
Általános Iskola 6. a osztály
ának Hangyaboly csapata az 
Életrevaló Plussz vetélkedőre. 
Sok érdekes feladatot oldot
tunk meg a három forduló so
rán, míg április 28-án faxon a 
következő levelet kaptuk.

Kedves Mester Károlyné és 
Kedves Hangyaboly csapat!

Szeretnénk gratulálni, mivel a 
legéletrevalóbb csapatok közül a 
Ti csapatotok az egyik, aki beju
tott a TV. Életrevaló Plussz Prog
ram döntőjébe.

Egész éves kitartó és lelkes 
munkátok meghozta a várva várt 
sikert. A benevezett 1130 csapat 
közül Ti bejutottatok a döntőbe! 
Jutalmatok egy nagy kaland, 
amelyre vendégül látunk Benne
teket! Lehetőséget kaptok arra, 
hogy a legéletrevalóbb 14 csapat
tal összemérjétek bátorságotok, 
ügyességetek, leleményességetek.

Szeretettel:
Egerszegi Krisztina
Dohány Erika

Hurrá bejutottunk a döntőbe!
A jutalom: kétnapos túlélési 

sátortáborozás a Mátrában, a 
vadregényes Ágasvár és környé
kén.

Nagy örömmel, izgatottan, 
szinte „tűkön ülve” vártuk május

15-ét, amikor reggel fél hatkor 
indultunk a nagy kalandra. 
Mátrakeresztesen Egerszegi 
Krisztina köszöntött bennün
ket, majd hamarosan nekivág
tunk most már gyalog, a hegy
nek. Halálosan kimerültünk, mi
re a több kilós csomagokkal fel
értünk a táborhelyre, az Ágasvá
ri menedékházhoz, ahol már a 
következő' feladat várt, a sátor 
felállítása. Mivel éhesek vol
tunk, ez is elkészült. Ebéd után 
3 órás „kiképzés” következett, 
amit a mindkét napon többször 
megismétlődő záporeső sem tu
dott megzavarni.

A vacsora utáni tábortűznél 
mind a 15 csapat kis műsorral 
mutatkozott be. Alig bújtunk be 
a hálózsákokba, máris „baleset
hez” riasztották a csapatokat, 
majd a sikeres mentőakció után 
takarodó következett.

Szombaton, 16-án, volt a dön
tő, igen érdekes feladatokkal.

A 15 csapatot két részre osz
tották: a hegyszirt -  és a kanyon 
csapatra. Mi a hegyszirten kezd
tünk. Itt szelektált hulladék- 
gyűjtés, tájfutás, közigazgatási 
társasjáték, valamint különböző 
térképismereti és tájékozódási 
feladatok voltak, végig a hegyge
rincen.

Ebéd után a kanyon, a Csörgő 
patak völgye következett, ahol 
ügyességi feladatok vártak ránk. 
Ilyenek pl. vietnami hídon átjut
ni a szakadék felett, ugyancsak

ilyen hídon kannákban vizet át
juttatni a másik oldalra, labirin
tus hegyen-völgyön, patakon át, 
labirintus bekötött szemmel, 
szikla- illetve hegymászás, első
segélynyújtás, stb.

Szerencsésen túljutottunk az 
akadályokon és izgatottan vár
tuk az eredményhirdetést. Csa
patunk 10. helyezést ért el, ami
nek nagyon örültünk, hiszen eló'- 
ször szerepeltünk ilyen vetélke
dőn. Örömünket fokozta, hogy az 
oklevelén kívül a csapat -  az 
eredményes munkájáért -  
100.000 forintot, ezenkívül vala
mennyi csapattag értékes aján
dékokat -  egyenruhát, pólót, 
sapkát, hátitáskát, kosárlabdát, 
tollasütőket, EGO pólót és rövid
nadrágot, könyvet, irattömböt, 
pénztárcát, Plussz pezsgőtablet

tát -  kapott.
Fantasztikusan jól éreztük 

magunkat, így igazán sajnáljuk, 
hogy máris „kiöregedtünk” a 
versenyből (csak 5-6. osztályo
sok vehettek részt), de az élmé
nyek, az öröm és a tanulság még 
sokáig megmarad.

Végül szeretnénk mindenki
nek köszönetét mondani, akik 
egész éves munkánkat segítet
ték, valamint az Önkormány
zatnak az ingyenes utazásért.

Hangyaboly csapat

Bálint Ólja (kapitány), Bö- 
röcz Júlia, Tóbiás Zsuzsa, 
Györkő Zsuzsanna, Matesz 
Mónika, Fenyvesi Orsolya, 
Téglás Anita, Szűcs Vivien, 
Varga Vivien, Vókó Rita.

II. Gyermeknapi juniális
Az elmúlt évben Füri Ferenc kezdemé

nyezésére szervezték meg első ízben hagyo
mányteremtő szándékkal a családi juniálist 
a Gyermeknap alkalmából. Idén is az ő hívó 
szavára ült össze a szervező, előkészítő bi
zottság: az általános iskola részéről Wágner 
Jánosné és Tóth Györgyi, a vállalkozók 
részéről Barta Lászlóné. Az egész napos 
gazdag, változatos, színes program sok gyer
meket, szülőt, nézőt vonzott a Művelődési 
Központ környékére, ami hagyományosan 
Wágner József vezette ifjúsági zenekar tér
zenéjével kezdődött

Egy-egy eseményen 50-80 gyermek vett 
részt, állt rajthoz. Természetesen a szemlélő
dök száma ennél jóval több volt.

A délelőtti programokon példaértékűnek 
mondható az Általános Iskola alsó tagozatos 
tanárainak teljes létszámban való megjele
nése és kollégáik által vállalt részfeladatok 
lebonyolításában való közreműködése.

Népszerű volt a papírhajtogatós játszóház 
is.

A Művelődési Központ idén is meghívta a 
gyermekek és a felnőttek kedvencét, a BÁ- 
BOVI-t, melynek új műsorát több százan él
vezték a délelőtti program zárásaként.

Délután került sor a játékos sportvetélke
dőkre, amelyeket Sarlósi Adrienn és Im- 
reh Ajtony testnevelő tanárok állítottak 
össze és bonyolítottak le. A kerékpáros 
ügyességi versenyt levezető Link Antalt is 
dicséret illeti, hiszen a több évtizedes hőre

kord ellenére pályára tudott állítani renge
teg gyermeket. Az ügyességi versenyek után 
„maradék erejüket” mozgósítva igen lelkesen 
húzhatták az Aranycipó kis teherautóját, 
amiből pogácsa „potyogott” a végén.

Anélkül, hogy rangsorolnánk az esemé
nyeket, nem túlzás ha azt mondom, a nap 
fénypontja a „TÁTIKA” (mini play back) 
show volt. A Művelődési Ház színpadán 15 
műsorszámnak, több mint 50 szereplőnek 
tapsolt a termet zsúfolásig megtöltő nézőse
reg. A zsűrinek „csak” az értékes jutalmak 
tulajdonosait kellett kiválasztania, amelye
ket Kakas Sándor polgármester adott át és 
köszöntötte a gyermekeket.

Már csak a könnyű levezető mozgást nyúj
tó diszkó volt hátra... Köszönet illeti Tóth 
Györgyi tanárnőt, aki az egész nap főrende
zőjeként mozgatta az eseményeket, valamint 
Füri Ferencet, aki a technikai háttér biztosí
tásával műsorközlő- és vezetőként tartotta 
kézben az eseményeket. A Művelődési Ház 
részéről Patonai Attila volt segítségére az 
egész napos rendezvényeknek.

A gyermekeink nevében is köszönjük min
denkinek és gratulálunk a szervezőknek, le
bonyolítóknak.

Mindez nem jöhetett volna létre, ha nin
csenek az alábbi támogatók, akik jóvoltából 
minden gyermek kaphatott apró ajándékot, 
nyereményt, fagylaltot, tortát, lovagolhatott, 
stb.

D. K.

Köszönet a támogatóknak
Pécsvárad Önkormányzata, 
Általános Iskola - Pécsvárad, 
Pécsváradi Műveló'dési Központ, 
ÁFÉSZ Pécsvárad,
Aranycipó Kft.,
Barta Lászlóné,
Beck Bt., Ez + Az,
Feketemacska Videotéka,
Frézia Virágbolt, Füri Videó, 
Hacklik Fényezó'műhely, 
Háztartási Bolt,
Ifjúsági Fúvószenekar 

- Wágner József vezetésével -, 
Kolmann Autósbolt,
Kovács Fagyizó,
Mártusz Autósbolt,
Pálma Butik,
Szikra Diszkont,
Sziringa Virágbolt,Tamai István, 
Zengő' Étterem,
Váradcoop Bt,
W Papír, Wolf Zöldségbolt, 
Pécsváradi Vöröskereszt,
Zengő Autósiskola Bt.,
Somogyvári Lovasiskola.



6 Hírmondó 1998. június-július

25 éves a Zengővárkonyi Népiegyüttes
(Folytatás az első oldalról)

A jubilálok megköszönik

Tolnai Zoltánnal, az első' 
zenekar vezetőjével játszott 
Reisz József, Bögyös István, 
Józsa László, Papp János, 
Papp Sándor, Dómján János, 
Reisz József és Papp János 
bácsi, aki ma ismét beállt 
„egy kicsit turutykolni”. Mint 
minden felsorolás, ez sem le
het teljes, de emlékezzünk 
Takó Ferencre, Tóth Jánosra 
és azokra is, akik ma talán 
k icsit hom ályos szem m el 
néznek fel a színpadra, de 
itt vannak még köztünk. 
Boldog vagyok, hogy még 
láthattam színpadon együtt 
táncolni a Töttös Sándort és 
Hevesi Évát, Mohácsi Ká
rolyt és Farkas Erzsébetet, 
Németh Józsefet és Biszak 
K atalint, Ördög B élát és 
Frick Anikót.

Egy piciny település gaz
dag kultúráját ápolták, őriz
ték, feldolgozták, színpadra 
állították és megismerhette 
az egész ország, stb. Európa 
is.

Hogy ma itt sikerekben, 
örömökben gazdag negyed- 
századot ünnepelhettünk, 
illik megemlékezni a min
denkori tám ogatókról is. 
K ezdetben a pécsváradi 
Mgtsz Lelkes Ede vezetésé
vel és a Simon Gyula által 
vezetett ÁFÉSZ segített. 
1978-tól tíz éven át az 
együttes nevében is szere
peltek a fenntartók: Pécsvá
radi Szövetkezetek Zengő- 
várkonyi Népi Együttese 
(ÁFÉSZ, KTSZ, TSZ, illetve 
ezek felsőbb szervei.)

Némi túlzással ezt az évti
zedet nevezhetnénk  az 
együttes életében  az 
„aranykorszaknak”. A szö
vetkezeti néptáncmozgalom 
a komoly anyagi támogatás 
mellett szakmai bemutató
rendszert, fesztiválokat is 
működtetett. A helyi veze
tők, Grünhut Alfréd, Mol
nár János és Walter Tiva
dar szem élyesen is figye
lemmel kísérték együttesük 
életét, elkísérték őket bél
és külföldi útjaikra.

Az utolsó tíz év az önálló
sodás kemény útjáról is szól. 
Az egyesületté válást a meg
változott körülmények is ki
kényszerítették. A Hagyomá
nyőrző Művelődési Egyesület 
elnökévé Galambosné Fónai 
Évát választották, aki azóta 
is segítőtársa Töttös Sándor
nak. Mára mindkét település 
magáénak érzi az együttest. 
Ördög Béla és Kakas Sándor 
polgármesterek személyesen 
is támogatásukról biztosí

tották a csoportot.
Az eltelt időszakban közel 

370-en tá n co lta k , 80-an 
m uzsikáltak az együttes
ben, ki hosszabb, ki rövi- 
debb ideig.

Huszonnyolc külföldi sze
replést tudhatnak maguk 
m ögött, az első  1976-ban 
Szabadkán volt. A magyar 
kultúra képviselőiként be
mutatták szűkebb hazájuk 
népi hagyományait a Bosz
porusz partján, az Akropoli- 
szon, az Eiffel-torony árnyé
kában , az A tlan ti-óceán  
partvidékén, a Magas Tátra 
alján, jártak Olaszország
ban, Németországban, Uk
rajnában. Sokunk számára 
legemlékezetesebb marad a 
háború előtti Kórógy és az 
azóta rombadöntött Szent- 
lászló utcáin való m enet
tánc és műsor.

Köszönjük Töttös Sándor
nak és köszönjük az együttes 
minden volt és jelenlegi tag
jának  a sok szép felejt
hetetlen élményt. Azt hogy a 
színfalak mögötti kemény, 
soha nem könnyű, izzadsá- 
gos munkából nekünk csak a 
szépet mutatták. Műsoraik
kal minden alkalommal a 
szórakoztatás mellett egyben 
figyelmeztetnek is bennün
ket felelősségünkre, az örök
ségünk megbecsülésére, az 
értékek megőrzésére.

K öszön jük, hogy gyer
mekeinknek, unokáinknak 
is m egtanították ezeket a 
da lokat, táncokat, hogy 
megismerve őseik kulturá
lis örökségét, mely életük 
részévé vált, a felelősségre 
nevelték őket, ami kötelező
vé teszi számukra is az ér
tékek megbecsülését, továb- 
béltetését.

Öröm ism ét az idősebb 
korosztályt, a pécsváradi 
nyugdíjas táncosokat látni a 
színpadon. Tiszta szívemből 
szeretném, ha a ma színpad
ra lépő régi táncosok, házas
párok és gyermekeik közül 
mind többen visszatérnének 
és továbbra is maradnának 
az egyesületben.

Végezetül m indnyájunk 
nevében kívánok az együt
tes vezetőinek, Töttös Sán
dornak és Galambosné Fó
nai Évának, valamint a tán
cosoknak és zenészeknek 
további sok sikert, eredmé
nyekben gazdag éveket va
lamennyiük örömére és gaz
dagodására.

Dretzky Katalin

A Zengővárkonyi Hagyo
mányőrző Művelődési Egye
sület május 16-án ünnepelte 
fennállásának 25 éves évfor
dulóját.

Az ünnepség Zengővár- 
konyban, Császár János taní
tó tiszteletére elhelyezett em
léktáblánál kezdődött, majd 
Pécsváradon, a művelődési 
házban folytatódott.

Az együttes fergeteges mű
sorral mutatta be az elmúlt 
25 év m unkáját, mintegy 
összegezve Töttös Sándor 
életművét.

A záróképben felléptek a 
régi táncosok, zenészek, 
együtt táncolva, zenélve 
gyermekeikkel, unokáikkal.

Az együttes köszönetét 
mond mindazoknak, akik je
lenlétükkel megtisztelték a 
rendezvényt. Külön megkö
szönjük Császár Piroska és 
férje részvételét.

K öszönetét m ondunk a 
hosszúhetényi, a bátai hagyo
mányőrző együtteseknek és a

így kezdó'dik egy pikáns kálo
mista történet a régmúltból, 
ahogy azt a zengó'várkonyiak 
mesélik.

A Pécsváradi Várbaráti Kör má
jus 16-án indult 30 fővel, feleleve
nítendő' apáink korát, amikor még 
gyalog keltek át a hegyen, hogy a 
váraljai búcsúbál után hajnalra 
visszaéljenek, és fordítva jöttek a 
váraljai legények a Lukácsi búcsú
ba megtáncoltatni az itteni szépsé
geket. Tény: mindkét település né
pe egy tóról fakadt. A török után 
sziget magyarságként, a reformá
ció hitét felvéve, a betelepített né
metséggel körülvéve, a mai napig 
őrzik a valamikori Sárközhöz tar
tozó népi kultúra legszebb hagyo
mányait.

Megjárva az igen szép, helyen
ként kaptátokkal nehezített 
utat, Óbánya érintésével, meg
csodálva az elénk táruló változa
tos tájat, a váraljai Parkerdőn át 
érkeztünk a falu Múzeumához.

pécsváradi német tánccso
portnak.

Megköszönjük a pécsvára
di és a zengővárkonyi önkor
mányzatok által felajánlott 
támogatási összegeket.

Nagyon sok köszönettel 
tartozunk a művelődési ház 
valamennyi dolgozójának.

Az évforduló méltó megün
neplését az együttes vala
mennyi jelenlegi és volt tag
ja, valamint a szülők segítet
ték elő. Kiemelten megkö
szönjük a Deák és a Tóth há
zaspár fáradságos munkáját.

Köszönjük Schiller Szilvi
nek, az egykori táncosnak a 
díszítésre felajánlott virágo
kat.

Mivel a felsorolás bizonyá
ra nem teljes, ezért ezúton 
mondunk köszönetét minden 
közreműködőnek, a közön
ségnek, hogy velünk együtt 
ünnepeltek.

Galambosné Fónai Éva 
az egyesület elnöke

Régi malomban kapott helyet a 
község magyar, német lakóinak 
egy-egy szobányi gyűjteménye. 
Külön teremben mutatják be a 
nagy múltú Váraljai Népi 
Együttes relikviáit. A csodás, 
gazdag gyűjteményt a régi bá
nyász falu újraéledő idegenfor
galma élteti, tartja fenn.

Autóbusszal folytattuk utunkat 
Bonyhádra, ahol a Völgység Múze
umot mutatták be számunkra. 
Egy ilyen kisvárosi múzeum a 
pécsváradiak vágya is! A Perczel- 
családdal, az 1846-as emlékekkel, 
a városka ipartörténetével, kézmű
vességével magyar-német-székely- 
zsidó lakóik emléktárgyaival, kul
túrájával ismerkedhettünk meg a 
röpke másfél óra alatt,

Fáradságos, élményekben 
gazdag utunkról a váraljai roko
noktól még ideértünk a Zengó- 
várkonyi együttes 25 éves jubile
umi ünnepségére is.

D. K.

„Amikor a koma és a komaasszony Váraljára mönt...”
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Konfirmáció
Szabó Lászlóné Kiss Mária tiszteletesasszony kétéves 

felkészítőmunkája után május 25-én konfirmált Pécsváradon, 
a református templomban nyolc gyermek és egy felnó'tt. Szép 
szokássá vált, hogy a konfirmandusok első úrvacsora-vétele- 
nél szülők, keresztszülők és nagyszülők együtt járulnak az Úr 
asztalához. Az ifjúsági csoport ünnepi műsorral köszöntötte a 
gyerekeket és a templomot megtöltő hozzátartozókat, híveket. 
Buszlauer Miklósné egyházközségi gondnok a gyülekezet 
nevében köszöntötte a fiatalokat, kérve, legyenek hűséges 
tagjai a gyülekezet közösségének.

Fotó: Lőrinczi Albert

Családokért, gyermekekért

Az Olt partján

Közhasznú szerevezetként 
nemrég jegyezték be a pécs- 
váradi Család és Közösség Ala
pítványt, amely június 12-én 
összehívta mindazokat, akik 
eddig támogatták tevékenysé
gét, és akiknek együttműködé
sére a továbbiakban is számíta
nak. Háziorvosok, gyermekor
vos, védőnők, óvónők, szociális 
munkások, az alapítványnak 
otthont adó Művelődési Ház 
dolgozói, önkormányzati képvi
selők vettek részt az összegező 
megbeszélésen.

Négy fő területen működik a 
Családsegítő Alapítvány Hor
váth Márta szociális munkás 
és számos pécsváradi segítő 
közreműködésével. Fél éve 
kezdett tevékenységükről dr. 
Varsányi Erika szociológus, a 
program szakmai irányítója 
adott tájékoztatást. Család- 
gondozó programjukra szociá
lis ügyekkel, kapcsolati problé
mákkal, gyermekekkel kapcso
latos gondokkal érkeznek a 
polgárok. Az alapítvány célja a 
családdal együttműködve 
megtalálni a megfelelő megol
dást. Egyik első eredményük 
egy volt állami gondozott le
ányanyának és gyermekének 
elhelyezése.

A gyermekvédelem terüle
tén a megelőzésre helyeznek 
hangsúlyt. Folyam atosan 
tartják a kapcsolatot a rászo
ruló családokkal. Először a 
buszra várakozó gyerekeket

keresték meg az egyik édes
anya kérésére. Csoportot hoz
tak létre számukra, kézmű
ves tevékenységeket folytat
nak velük, és a tevékenységet 
az iskolai szünet alatt is foly
tatják. A foglalkozásaikba be
kapcsolt gyerekek problémá
ja, hogy otthonról nem kap
nak kulturális megerősítést. 
Nem képesek tagolni az időt.

Az alapítvány elve, hogy 
nem megoldás, ha más intéz
ménybe küldik a problemati
kus gyerekeket, mert az az 
intézménynek kedvez, de a 
gyermeknek nem biztos. A 
problémát ott szeretnék meg
oldani, ahol az keletkezik.

Közösségi munkaprogram
jukkal a környező kis falvak
ban szeretnék kialakítani ön
kéntes segítők hálózatát, tanfo
lyamokat kívánnak biztosítani.

Dr. Varsányi Erika megkö
szönte dr. Hutvágner Rozá
lia, dr. Biró Ferenc, dr. Wil- 
heim Andrea orvosok támo
gatását továbbá a kuratóri
um elnöke, Kárpátiné Ko
vács Zita m unkáját, és 
mindazokét, akik segítséget 
nyújtottak abban, hogy az 
alapítvány segíthesse az itt 
élő legelesettebb emberet. 
Szerencsés helyszín a Műve
lődési Ház 3. irodája, ahová 
rendszeresen bekopogtatnak 
a rászorulók. Egyre többen 
keresik meg őket, és ez a 
munka folytatására buzdít.

A 25 éves jubileum át 
ünnepló' Zengó'várkonyi 
Népiegyüttes Töttös Sán
dor vezetésével június 6- 
9-ig Erdélyben járt 43 fő
vel az Olt-parti Alsóráko- 

i són.A  pécsváradi Tóth 
Sándor ősei, valamennyi 
felmenője Rákosról szár
mazik. Az ő közvetítő és 
szervező munkájának kö
szönhető, hogy a telepü
lés legnagyobb ünnepére, 
a „kicsi pünkösdnek” is 
nevezett Szabadság Nap
jára ez alkalommal a vár- 
konyiak is m eghívást 
kaptak.

A Tóth-család kiterjedt ro
konságára misem jellemzőbb, 
minthogy mind a 43 fő a ro
konoknál kapott szállást. Van 
aki 6 főt látott vendégül.

A M aros-völgyén utazó 
megfáradt táncosokat a falu 
polgármestere fogadta, kö
szöntötte és bemutatta a tele
pülést.

„Bérces hazánknak leg
szebb és legregényesebb tája 
ez....” írja Orbán Balázs, a 
legnagyobb székely.

Az Olt-szoros mellett, a fa
lu fölé emelkedő 800 m-es he
gyek aljában a tatárjárás ide
jén pusztult el a régi besenyő 
település. Ma 2600 lelket 
számlál, 1400 magyar, 207 
román és 470 román anya
nyelvű kanalas (kalányos) ci
gány és 497 magyar anya
nyelvű cigány. Az őslakó ro
mánok is magyarul beszélnek 
otthon.

Alsórákos híres műemléké
nek a Bethlen-kastélynak 
megmentése érdekében min
den erejét mozgósítja a telepü
lés. 1992-ben létrejön a Beth
len Alapítvány, melynek célja a 
falu turisztikai, közművelődési 
és gazdasági fellendítése.

Van unitárius templom 
(1675), református templom 
(1686), görögkeleti templom 
(1864), a római katolikus 
templomot 1936-ban építet
ték, panorámája nagyon ha
sonlít Pécsvárad és Zengővár- 
kony fekvéséhez. Hagyomá
nyos ünnepeik közül a legna
gyobb a Szabadság Napja. Az 
1848-as jobbágyfelszabadítás 
híre későn jutott el. Huszár 
János Kolozsvár környéki lel
kész hozza a hírt a Pünkösd 
utáni első hétfőn. Petre Mó

zes akkori ref. lelkész vezeté
sével a hívek megfogadták, 
hogy ez a nap ünnep lesz 
mindenkoron. Ezen a napon 
szünetel a munka és minden 
elszármazottat hazavámak, 
és azok jönnek és szép szám
mal, vendéget is híva.Vasár- 
nap az Együttes a Békás-szo
roshoz és a Gyilkos-tóhoz ki
rándult.

Hétfőn az ünnepnapnak 
megtisztelt vendégei és ter
mészetesen szereplői is vol
tak. A 150. évfordulóra szá
mos egyházi és világi vezetőt 
hívtak, akiket a várkonyiak 
menettánca kísért délelőtt a 
ref. erődtemplomba.

A holland református egy
ház segítségével épült újjá ez 
alkalomra valamennyi egyhá
zi épület és a templom is, 
ezért a holland küldöttség is 
helyet kapott a vendégek so
raiban. Dr. Hegedűs Lóránt 
ref. püspök is köszöntötte az 
ünneplőket. Igét hirdetett va
lamennyi felekezet tisztelen- 
dóje, papja.

A  9 órától délután 15 óráig 
tartó ünnepség keretében a 
zengővárkonyiak is megko
szorúzták a temetőben Pet
re Mózes sírjánál az ez al
kalommal felállított kopja
fát. A délutáni nagy népün
n epély  zárószám a volt a 
zengővárkonyiak műsora, 
fergeteges sikert arattak, 
az idős em berek m egcsó
kolták a nemzeti színű sza
lagokat. Másnap a búcsú is 
könnyesre sikeredett, meg- 
hatódottan tudtak csak el
v á ln i. Idős p a ra sztb á cs i 
kért nemzeti színű szalagot 
fekete kalapjára, majd ezt 
sokan k övették ... Böröcz 
Örzsikének is nagyon örült 
a rokonsága, aki a csoport
tal „hazamönt” egy kicsit.

Hazafelé útbaejtették Far
kaslakán Tamási Áron sírját 
(meg is koszorúzták), majd a 
köröndi fazekasok munkái
ban gyönyörködtek, és onnan 
már csak a határ felé...

Ezúton is megköszönik az 
együttes tagjai Tóth Sándor
nak és ott élő családjának a 
felejthetetlen perceket. így 
emlékeznek a határainkon 
kívül élő magyarsággal való 
találkozásokra, ahol másként 
fogadják, értik a hagyomá
nyok őrzőit.

D.K.
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Felvidéki
pillanatok

Nagymácséd kitelepítési emlékműve 
eló'tt sorakozott fel a pécsváradi csoport 
Kakas Sándor polgármesterrel, hogy elé
nekelje a Himnuszt (1. kép).

Nagyfödémes temetőjében a Felvidéki
ek Klubja és a Pécsváradi Önkormányzat 
koszorúját helyeztük el Borovszky Lász
ló polgármesterrel (2. kép).

Ebben a faluban július 4-5-én várják ha
za a szülőföldről kitelepített nagyfödéme- 
si születésű polgárokat. Alsószeliben Ple- 
va László polgármester emlékezett meg a 
második világháború halottainak emlék
művénél. amit az alsószeli születésű Deák 
Erzsébet, Deák József és Ló'rinczi Al- 
bertné, A Felvidékiek Klubjának elnöke, 
Általános Iskolánk igazgatója koszorúzott 
meg. Ajobbszélen Mézes Rudolf, a CSE- 
MADOK Galánta járási titkára. (3. kép)

Fotók: Lőrinczi Albert
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Ezer éves a pécsváradi 
bencés apátság

Az államalapítás útjára lé
pő' magyar uralkodók, Géza 
fejedelem és István az 1000. 
év eló'tt két térító'monostort 
alapítottak. Az elsó't Géza 
996-ban Szent Márton he
gyén, Pannonhalmán. A má
sodikat fia, István 998-ban, a 
Vashegy (a Zengő') tövén, a 
későbbi Pécsváradon, a vár
ban, ahol a várkápolna és a 
palotaszárny áll.

István 998-ban előbb le
győzte ellenségét, Koppányi, 
majd a felszabadított terüle
tektől délre, egy királyi ud
varházat és két kápolnát ado
mányozott Asztrik (Ascherik) 
apát térítő, missziós bencései
nek. Asztrik ezekben az idők
ben többször is járt küldetés
ben Rómában, hogy kieszkö
zölje István számára a koro
nát II. Szilveszter pápától. 
Feltehető, hogy nemcsak 
Asztrik, Géza és István imád
kozott a monostorkápolna falai 
között, hanem a korona is volt 
itt hazánkba érkezte idején.

A missziós bencések felada
ta a térítés volt Dél-Magyar- 
ország területén. Ok végezték 
be István király művét, a ke
resztény egyház és a magyar 
állam megszervezését. Misz- 
szós területükön 1009-ben 
alakul a pécsi püspökség, 
amelytől a pécsváradi apát
ság független volt.

Térítőútja során szenve
dett mártírhalált a második 
apát, Bonifác az ország déli 
részein . A térítés m ásik 
m ártírja, Szent Gellért is 
járt Pécsváradon és prédi
kált 1015 július 10-én. Szent 
Mór pécsi püspök és Anasz
táz, a harmadik pécsváradi

apát beszélte rá, hogy marad- 
jon hazánkban, és segítsen 
megtéríteni a magyarokat. 
1030-ban Szent István pécs- 
váradról küld szerzeteseket 
Gellérthez: Anzelmet és Ist
vánt, aki tökéletesen beszélt 
magyarul. Vagyis az apátság 
iskolájában ekkorra már ma
gyar növendékek is kineve
lődtek.

A X. század végének, az ál
lamalapítás korának egyedül
álló épülete a monostorkápol
na. Másutt nem maradt re
ánk templom e korból, mivel 
mindenütt átépítették azo
kat. Pécsvárad monostorának 
élete a török támadáskor, 
1543 júniusában befejeződött, 
de két, egymás fölé épült 
temploma reánk maradtak 
Géza és Szent István korából.

A monostorkápolnát 1996 
augusztus 15-án szentelte új
ra Asztrik, a Szent Benedek 
Rend főapátja, a bencés rend 
magyarországi fennállásának 
1000. évében.

Öt éve nyerte vissza 
városi rangját

A Vashegy-tövi monostor 
körül egymásbanövekvő Csi- 
gerkútja, Gyulakútja, Váral
ja, Új Pécs falvakból, Olasz- 
falvából, Németek utcájából 
alakul ki a város, amit 1212- 
ben Várad, 1316-ban Pécs
várad néven írnak le.Város- 
ként (civitas) 1333-ban emlí
tik először Pécsváradot. Vá
rosi rangját Pécsvárad egy 
időre elvesztette, ezt a köz- 
társasági elnök rendeletével 
öt esztendeje, 1993-ban 
helyreállította.

Egyházi hírek
Mayer Mihály megyéspüspök május 17-én 76 gyermeket 

részesített a bérmálás szentségében. Május 31-én, Pünkösdkor 
46 gyermek járult elsőáldozáshoz, 7 gyermek Erdó'smecskén 
pedig Úrnapkor.

Máriagyűdi zarándoklat
Augusztus 1. A máriagyűdi régi kegyszobor tiszteletére az 

egymegyei Mária-év keretében tartja zarándoklatát a pécsvá
radi esperesi kerület. Mayer Mihály megyéspüspök misézik a 
zarándokok számára 10.30 órakor. Délután keresztúti ájtatos- 
ságot tartanak magyar és német csoportokban. A zarándoklat 
közös litániával fejeződik be.

Az odautazásról később történik tájékoztatás.

Bencés diáktalálkozó
A pécsváradi monostorká

polna szentélyének mennye
zetfreskójáról egy angyal te
kint ránk ezer év tudásával -  
mondta szentbeszédében Bí
ró László Kalocsa-kecskemé- 
ti segédpüspök, a budapesti 
Központi Szeminárium rekto
ra. O tartotta a szentmisét jú
nius 13-án az apátság X. szá
zadi kápolnájában, a Bencés 
Diákszövetség évi hálaadása 
alkalmával. Vele együtt mi
séztek az egykori bencés diák 
paptestvérek, köztük a győri 
bencéseknél végzett Kövesdi 
János pécsváradi esperes.

Benedek olyan szentje az 
egyháznak, aki az általa meg
testesített eszményekkel Eu
rópa védó'szentje. Az ezer éves 
falak között a régi eszmények 
mai érvényességéről beszélt

Bíró püspökúr. A boltívek 
alatt, ahol valaha Géza, Aszt
rik és Szent István imádko
zott, megindítóan csendültek 
fel az imák, énekek és végül a 
Bencés induló. Mintegy ötven 
bencés diák vett részt család
jával a szertartáson és többen 
a pécsváradi hívek közül.

A pécsváradi apátság meg
alapításának idén van 1000. 
évfordulója, ezért választották 
találkozójuk helyszínéül a 
bencés diákok. Első apátsága
ink egyikének falait, épületeit 
Kárpáti Gábor régész mu
tatta be a diáktalálkozó részt
vevőinek, akik Kövesdi espe
res úr vezetésével a Nagybol
dogasszony plébániatemplo
mot is megtekintették, majd 
közös ebéden vettek részt a 
felső iskolában.

Szent István Napok
Augusztus 14. 17 óra A

Pécsváradi Várbaráti Kör ün
nepi közgyűlése a várban 

19 óra Botond kiállítása: 
Zengő 1984-1990. Megnyitja 
Kurdy Fehér János költö.

Augusztus 15. 10.30 óra 
Hálaadó szentmise a pécsvá
radi bencés apátság 1000 
éves jubileuma alkalmával a 
vár udvarán. A misét celeb
rálja Kari Jozef Rauber c. 
érsek, budapesti apostoli 
nuncius. Koncelebrál Mayer 
Mihály megyéspüspök, Kö
vesdi János esperes és az 
esperesi kerület papsága.

Augusztus 16. A német 
klub kulturális estje, bállal: 
játszik a tavaly megismert 
Tony Schöpfer észenekara.

Augusztus 18. 18 órakor 
Thüringiai Együttes fellépése

*

Augusztus 19. 17 óra Ün
nepi önkormányzati ülés. A 
város kitüntetéseinek átadá
sa. Közreműködik a Női Ka
marakórus, a Favúvós Rene
szánsz Kisegyüttes. A Tűzol- 
tózenekar térzenét ad a vár 
udvarán. Vacsoraest a Rene
szánsz Kisegyüttes közremű
ködésével.

Augusztus 20. 9 óra Ün
nepi szentmise

10 óra Szent István szobrá
nak megkoszorúzása

17 óra Népünnepély a 
Szentháromság téren: táncs- 
csoportok, zenekarok, utcabál

Ceciel Müller
Véletlen hozta Pécsváradra 

a kedves holland házaspárt, 
Ceciel és Franz Müllert. 
Megszerették ezt a helyet, és 
pár éve vettek egy tanyát a 
Mali-kert fölött. Barátokra 
tettek szert városunkban, 
akik összegyűltek május 26- 
án, amikor Ceciel Müller ké
peiből kiállítás nyílt a Műve
lődési Házban. Kárász Ró
zsa, a Kodolányi János Álta
lános Iskola tanára megnyitó 
szavaiban hangsúlyozta az al
kotás örömét és szeretetét,

"talált tárgyai"
am ellyel a holland hölgy 
am atőrként is figyelem re 
méltó alkotásokat hoz létre. 
"Talált tárgyakat" helyez egy
más mellé, pl. holland és ma
gyar pénzérméket, újságcik
keket, továbbá flittert, mű
anyagot, virágot, falevelet. 
Képei ezek által válnak sze
mélyessé és egyedivé. A fes- 
tőnő férje, Franz Müller újsá
gíró köszönte meg a Művelő
dési Ház adta lehetőséget és 
a trombitán közeműködő 
Wágner Balázs játékát.

Ceciel Müller "talált tárgyai"



10 Hírmondó 1998. június-július

Gödöllőn jártunk
Egy nagy álom, a gödölló'i 
királyi kastély rekonst
rukciójának megvalósu
lásából kaptak ízelítőt 
hatvanan a Pécsváradi 
Várbaráti Kör tagjai kö
zül, am ikor június 7-én  
Gödöllőre látogattak. Az 
élm ények hírét hozta a 
Nyugdíjas Klub és lapzár
takor járn ak  a m agyar 
Versailles-ban iskolánk  
pedagógusai is, évvégi 
ajándékként.

Néhány gödöllői polgár 
1970-ben egyesületet alapí
tott a Gödöllői királyi kasté
lyért cím m el, közülük dr. 
Mélykúti Csaba helytörté
nész vezette minden alkalom
mal csoportjainkat. Érdeke
sen idézte fel a főként értel
miségiek lakta város múltját, 
a Grassalkovich-család törté
netét, majd azt a kort, amikor 
Gödöllő kastélyát, parkját és 
vadaskertjét a magyar állam 
a magyar királlyá koronázott

I. Ferenc Józsefnek és Erzsé
bet királynénak koronázási 
ajándékként felajánlotta. A 
két háború között ez volt 
Horthy kormányzó nyaraló
helye.

Ottj értünkkor már látogat
ható volt az Erzsébet szár
nyon a magyarok által oly
annyira kedvelt királyné em
lékeit őrző három helyiség. A 
m agyar m űem lékvédelem  
legnagyobb vállalkozása a gö
döllői komplexum, amelyben 
helyreállították a király és a 
királyné lakosztályait és a 
márványborítású dísztermet, 
látogatható a még helyre nem 
állított számos épületszámy 
is. Nagyon érdekes látni, mi
lyen romlásból adják vissza 
régi fényét legnagyobb ba
rokk kastélyunknak. Pl. a ki
rályi istállóknak, a márvány
jászlakkal. Pár éve még orosz 
katonai raktárként használ
ták a híres műlovas Erzsébet 
királyné kedves helyeit. A 
kastély színházán dolgoznak, 
készül a kastélyszálló, ahová 
az interneten már szobát foglal-

A Nyugdíjas Klub hírei
Június 9-én ismét a Nyug

díjas Klub tagjainak éneklé
sétől volt hangos a Szász
völgy. A májusi esőzések mi
att elmaradt majálisból juni- 
ális lett. A hagyományokhoz 
híven -  idén immár ötödik 
alkalommal -  tartotta meg a 
klub szokásos szabadtéri ösz- 
szejövetelét. Ügyeskezű szaká
csasszonyaink (Grátz Henrik- 
né, Nagy Vincéné, Borbélz 
Ilonka és a szorgosan segítő 
kukták 80 főre főytek finom 
ebédet. Köberling Jenő és ki- 
szenekara, Gasteiger Ferenc 
és Kreszits József) húzták a 
talpalávalót, hogy ne csak a 
Nap sugaraitól, hanem a tán
colástól is kimelegedjenek. A 
kitűnő hangulatban eltelt nap 
után fáradtan, de szép élmé
nyekkel mentek haza a nyugdí
jasok. Köszönet a Kelet-Mecsek 
Rt-nek, hogy igénybe vehettük 
a szászvölgyi vendégházat.

Június 16-án a Szigetvárra, 
a term álfürdőbe látogat a 
Nyugdíjas Klub. Autóbusz

indul reggel 8 órakor a Mű
velődési Ház elől. Részvételi 
költség: 650 Ft.

Június 20-án Váralján ren

dezik a Tolna Megyei Nyugdí- 
jas Klubok Találkozóját. 
Bonyhádi klubkapcsolatunk 
révén a rendezvényre meghí
vást kaptak a pécsváradiak is. 
Az egész napos programban 
szerepel nyugdíjas nagyfórum, 
ahol Földesi Józsefiié a Tolna 
Megyei Nyugdíjbiztosító igaz
gatója és Péti Imre MSZOSZ 
titkár tart előadást. Lehető
ség lesz a nap folyamán túrá
zásra, horgász és halfőző ver
senyen való részvételre, va
lam int m egtekinthetik az 
érdeklődők a Tolna megyei 
néptánccsoportok és fúvós- 
zenekarok műsorát is. A nap 
tábortűz gyújtással és sza
badtéri bállal zárul. Autó
busz indul a M űvelődési 
Ház elől.

Július 31-én Dunaszekcsőn 
rendeznek területi nyugdíjas 
találkozót, kapcsolódva a 
„2000 éves Dunaszekcső” ün
nepségsorozathoz. A találko
zóra meghívták a pécsvára- 
diakat is, a műsorban fellép a 
tánckar és a vegyes kórus. Az 
utazással kapcsolatos megbe
szélés július 14-én, kedden a 
szokásos klubnapon lesz.

tatott II. Erzsébet angol ki
rálynő. Különleges élményt 
nyújtott a kastély kápolnája, 
a parkban álló Erzsébet szo
bor, amit Gödöllő város höl
gyei emeltek, a mögötte az or
szág köveiből emelt szikla, és 
a kálvária barokk együttese. 
Ibvábbá a pálmaház és a ko
csiszínek.

Vezetőnkkel ellátogattunk 
a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemre, ahol sok pécsvá
radi mezőgazdasági mérnök 
szerzett diplomát. Láthattuk 
Amerigo Tót "A mag szüle
tése" című domborművét,

amely fontos szerepet játszott 
a Kígyós Sándorral kötött ba
rátságukban.

Kilátogattunk Máriabesnyő- 
re, a "magyar Lorettóba", és a 
kapucinus temető mellett felke
restük az egykori miniszterel
nök, főcserkész gróf Teleki Pál 
sírját. Végül a gödöllői művész
telep alkotásaiban gyönyörköd
tünk a városi múzeumban.

Sok hasonlóság mutatta 
meg, miként teheti közkincs- 
csé történeti emlékeit egy kis
város, amelyet szeretnek és 
ismernek a polgárai.

G.O.

Pályaválasztás 1997/98-as tanévben
Az 58 nyolcadik osztályos ta

nulóból mindenki jelentkezett 
továbbtanulásra. Első helyen 
gimnáziumot jelölt meg 23 ta
nuló, a jelentkezettek 39%-a; 
szakközépiskolát 13-an, ez 
20%; szakmunkásképző inté
zetet pedig 20-an, ez 30%; spe
ciális szakiskolát 2 tanuló.

53 tanuló az első helyen 
megjelölt intézménybe nyert 
felvételt, ez a jelentkezettek 
90%-a.

A következő tanévben gim
náziumban tanul majd 22 ta

nulónk, szakközépiskolában 
14, szakmunkásképző intézet 
9. osztályában 20, speciális 
szakiskolában 2 tanuló.

A Leőwey Klára német 
nemzetiségi négy tanuló, a 
pécsváradi gimnáziumban öt 
tanuló kezdi majd meg tanul
mányait. Szakközépiskolák 
közül a kereskedelmi és a 
közgazdasági orientáltságúak 
voltak a legnépszerűbbek 8. 
osztályosaink körében.

Fotó: Lőrinczi Albert
Major Józsefné
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Hétvégi kirajzás. Külsheim- 
be, testvérvárosába utazik június 
24-28-án Pécsvárad önkormány
zata részéről Kakas Sándor pol
gármester, Apaceller József és 
Baumann Mihály képviselők, 
továbbá a Pécsváradi Német 
Klub tagjai és érdeklődő' polgá
rok.

Misbachi partneréhez látogat a 
Művelődési Ház Kutnyánszky 
Csaba vezette Nőikara június 
24-28-án. Ez időpontra esik a 
Pécsváradi Várbaráti Kör szoká
sos évi nagy kirándulása, amit 
idén Ausztriába szerveztek, a 
másik testvérváros, Hausmann- 
státten érintésével.

Valamennyi útra szeretettel 
várják még az érdeklődőket.

*
Hőségcsúcs. Horváth János

a következő' melegrekordokat 
mérte: június 6-án, szombaton 34 
°C, 7-én, vasárnap 35 °C és 8-án 
hétfőn 35 °C volt Pécsváradon.

*
Vanyúr István kiállítása. A

szigetvári szobrászművész kiállí
tása július 15-én nyílik a vár ki
állítótermében.

*
Néptánc a várban. Makedó- 

nia fővárosából, Szkopjéból, a Ko- 
cso Racin Táncegyüttes szerepel 
vérpezsdítő makedón táncaival 
július 10-án 18 órakor a vár ud
varán, az V. Nemzetközi Nép
táncfesztivál keretében.

*
Gyógyszertári ügyelet. Jú

nius 15-június 21. Szenthárom
ság Patika, június 22-július 12. 
Szent István Patika, július 13-jú- 
lius 19. Szentháromság Patika, 
július 20-augusztus 9. Szent Ist
ván Patika, augusztus 10-au- 
gusztus 16. Szent István Patika. 

*

Feltárták a Zengó'-várat
Lapzártakor fejezte be a 

Zengó'-csúcson lévő vár feltá
rását Miklós Zsuzsa régész, 
a Magyar Tudományos Aka
démia tudományos főmunka- 
társa, a magyar kisvárak ku
tatója. A későbbiekben a pé
csi mú'emlékvédelemvégzi el a 
hiányzó falszakaszok pótlá
sát, konzerválását.

A kutatás eredményeiről 
következő számunkban 
adunk részletes beszámolót

Hűtők, fagyasztók, 
háztartási gépek 
javítása

Rippl Fidél

06-30-477-324
484-288

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
szakmai programja a PÉCS-EXPO-n

Június 26.
10.00 Sajtótájékoztató 
Higi Gyula PBKIK elnök 
Június 27.
10.00 Ünnepélyes megnyitó 
Higi Gyula PBKIK elnök
10.30 Az "Év üzletembere" ka

marai díjátadás
Higi Gyula PBKIK elnök, dr. 

Síkfői Tamás titkár
11.30 Pécs-Eszék-Tuzla Euró- 

régió
együttműködési szándéknyi

latkozat aláírása 
14-16.00 Tőzsde klub 
D-épület, Rl-es terem 
Június 28.
13- 15.00 Bankfórum
A Konzumbank Rt. tevékeny

ségéről, szolgáltatásairól. 
Helyszín: Rl-es terem. 
Június 29.
12-17.00 Osztrák-Magyar ka

marai és üzletember találkozó. 
D. épület, Rl-es, R2-es terem 
11-17.00 Ügyféltalálkozó 
Az Otthon Lakástakarékpénz

tár Rt. - a Magyar Fejlesztési 
Bankcsoport tagja. Váija az ér
deklődőket a Konzumbank Rt. 
standján. D-épület.

Július 1.
11-19.00 Nemzetközi Üzlet

ember Találkozó és Üzletközve
títés D-épület, könyvtár és Rl-es 
terem

11-17.00 Ügyféltalálkozó 
A Magyar Cetelem Bank Rt. - 

a Magyar Fejlesztési Bankcso
port tagja. D-épület

14- 16.00 Tőzsde Klub 
D-épület, R2-es terem 
Július 2.
11-19.00 Nemzetközi Üzlet

ember Találkozó D-épület, 
könyvtár és Rl-es terem 

11-19.00 Innovációs Nap 
Magyar Szabadalmi Hivatal 

egész napos szakértői konzultá
ciója

Kamarai támogatású műszaki 
fejlesztési eredmények bemuta
tása (kiállítás)

14-16.00 Fórum: régiónk fej
lesztése - lehetőségek, kihívások

- OMFB - műszaki fejleszté
sek bővülő támogatási rend
szere,

-  Innovációs eredmények a 
társmegyékben.

Tolna-Somogy-Zala megyei 
KIK innovációs vezetői

-  Az iparjogvédelem, mint in
novációt segítő eszköztár.

Magyar Szabadalmi Hivatal 
D-épület R2-es terem 
11-17.00 Ügyféltalálkozó

A Konzumbróker Rt. -  a Ma
gyar Fejlesztési Bankcsoport 
tagja, várja az érdeklődőket a 
Konzumbank Rt. standján. 

D-épület.
14-16.00 Tőzsde klub 
Forgalomelemzés -  Háttérin

formációk -  Nemzetközi kitekin
tés. Mire spekuláljunk?

Diana Investment Kft. 
D-épület, R2-es terem.
Július 3.
11-17 óra Ügyféltalálkozó 
A Fraternite Nyugdíjpénztár 

Rt. a Magyar Fejlesztési Bank
csoport tagja, válj a az érdeklő
dőket a Konzumbank Rt. stand
ján. D-épület.

13-15 óra Bankfórum 
Az ABN-AMRO (Magyar) 

Bank Rt. tevékenységéről, szol
gáltatásairól 

D-épület, Rl-es terem.
16-18 óra: Tőzsde klub 
Forgalomelemzés -  háttérin

formációk -  nemzetközi kitekin
tés. Mire spekuláljunk?

DD-NEX Értékpapír Rt. 
D-épület, Rl-es terem.
9-14 óra: Borút Villányba.
A Pécs-Baranyai Kereskedel

mi és Iparkamara programja a 
nemzetközi üzletember találko
zók résztvevői számára.

A kamara önálló standdal, 
szolgáltatási prezentációval jele
nik meg.

*

A Pécs-Baranyai Kereskedel
mi és Iparkamara tőzsde tagoza
tának szervezetében megjelenik 
és szolgáltatásait bemutatja a 
vásár teljes ideje alatt:

ABN-AMRO (Magyar) Bank 
Rt. Délnyugat Régió: 

Konzumbank Rt. Pécsi Régió: 
június 27-július 4.

Magyar Cetelem Bank Rt. jú 
lius 1.

Fraternite Nyugdíjpénztár Rt. 
július 3.

Konzumbróker Rt. július 2. 
Otthon Lakáspénztár Rt. júni

us 29.
A Bróker standon:
Quaestor Pénzügyi Tanácsadó 

Rt. Regionális igazgatósága: jú 
nius 27-28-29-én 

Diana Investment Kft.: június 
30-július 1.

DD-NEX Értékpapír Rt. júli
us 2-3-4.

Fogadnak még jelentkezőt
a Pécsváradi Várbaráti Kör ausztriai kőrútjára

Időpont június 24-28. Utazás luxusbusszal
Szállás: Annaberg, Jugendherberger, 4 ágyas szobákban 
Útvonal: Hausmannstátten, Graz, Mariazell kegyhely, Erlaufí-tó, 

Wachau, Göttweig bencés apátság, Krems, Dürnstein, Melk bencés 
apátság, Ötscher Természetvédelmi Park, Lilienfeld ciszter kolostor, 
Mayerling emlékhely, Baden fürdőváros, Fraknó vára.

Érdeklődni lehet a Művelődési Házban.

Anyakönyv

Születtek: Pécsváradon 
Fullér Botond, Hara András, 
Scheich Richárd, Várszegi 
Beáta, Zengővárkonyban Aji- 
de Deborah, Nagypallon Ba
kó Zsolt, Baráth Bertalan, 

Házasságot kötöttek: 
Dongó Tímea Teréz és Vas

vári Zsolt, Gál Mónika és Ig- 
nácz Sándor, Ruppert Nor
bert és Szebényi Hajnalka, 
Fuchs Ibolya és Matesz Atti
la, Zsigray Attila és Jenei Ilo
na, Orbán István és Gonda 
Mária.

Elhunyt: Pécsváradon
Szabó Máté 63 éves, Wehr- 
ling József 69 éves, Zengó'vár
konyban Szél Pálné sz. Bár
dos Erzsébet 89 éves, Erdó's- 
mecskén Sturcz János 71 
éves, Budapesten Hintsch 
Sándor 71 éves, Werb János- 
né Stolcz Éva 75 éves.

Bencés Barát 
Natúrpatika

Június 1-jén nyitotta meg 
dr. Biró Ferenc háziorvos 
natúrpatikáját az Entz Béla 
Egészségügyi Központ előte
rében. Elmondta, gyógyké- 
szítményekkel, gyógyteákkal, 
természetes kozmetikumok
kal foglalkoznak. Nagy segít
séget adhat a betegeknek, 
hogy a rendelési idő' alatt itt 
juthatnak hozzá a különböző' 
gyógyászati segéd
eszközökhöz.

Visszajött a gólyapár
A Művelődési Ház kémé

nyére negyedik éve tér vissza 
a gólyapár. A környék lakói 
évek óta kísérik figyelemmel 
családi életüket. Az első évad 
a régi fészek kijavításával 
telt, mivel korábban is lakott 
itt gólyapár, és a bentlakókkal 
vívott látványos csatározással. 
A következő évben egy kései 
utódért aggódva hívtuk ki a 
természetvédelem szakem
bereit, akik nyilvántartják az 
ilyen eseményeket. Távaly a há
rom utódból kettő repült el ősszel 
a szüleivel (egy elpusztult, kilök
ték illetve kiesett a fészekből). 
Idén már korán megérkeztek, és 
a szülők már az utódnevelés 
nem könnyű feladatával vannak 
elfoglalva. Kelepelésüktól hango
sak a reggelek, az esték. Remél
jük városunk e kedves színfoltjá
ban meg sokáig, sokunknak lesz 
öröme.

D.K.
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Halász Judit koncertezett a Sportcsarnokot zsúfolásig megtöl
tő gyereksereg előtt, dr. Wekler Ferenc országgyűlési képviselő 
vendégeként.

Fotó Kacsándiné Savanya Gizella

III. Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság
Tavaszi fordulóját első ízben 

rendezték a Városi Sportcsar
nokban. Az őszi bajnokságok a 
csarnok megnyitása óta itt zajla
nak.

A több mint 110 játékos és 
hozzátartozóik, barátaik 10 hét
fői esten töltötték meg a küzdő
teret és a lelátót.

Az igen népszerű torna főszer
vezője Haklik Lajos vállalkozó. 
A bajnokság elnöki tiszljét Zsáli 
János tölti be, a Felügyelő' Bi
zottság Elnöke pedig ifj. Botló 
Béla.

A lemorzsolódás után 11 csa
pat vett részt a küzdelemben. 
Lapzártakor sajnos még egy for
duló vissza volt, de az már biz
tos, hogy a tavaszi forduló győz
tese az ICI AUTOCOLOR(Had- 
lik Lajos támogatta csapat) csa
pata lett. A dobogós helyekért jú 
nius 16-án még csatáznak a Ju- 
lianus Kávéház a Térni Bt., a 
Dóm FC és a pécsi Bagolyvár ét
terem csapatai.

Az is biztos, hogy a Gólkirály 
ismét a kékesdi Gyurkity Zol
tán lesz a maga 20 góljával.

Tej-tej terméig

AKCIÓ
az ÁFÉSZ élelmiszer-üzleteiben 

július 11-ig

Politej 2,8 % 
Trapista sajt 
Papsajt

89 Ft/1 
839 Ft/kg 
760 Ft/kg

Figyelje piros árjelzőmket 
és akciós polcainkat

Sportcsarnok május eredményei
Május L, péntek 17 óra: 

NB II. nó'i kézilabda: Terni- 
Pécsvárad-Marcali 23-34 

Május 6., szerda 19,15 Me
gyei I. o. férfi kézilabda Pécs- 
várad-Hosszúhetény 52-38 

Május 9., szombat 11 óra: 
NB II. férfi kézilabda-mérkőzés 

Pécsváradi Spartacus-Szent- 
gotthárd 26-21, 17 óra: NB II. 
nó'i kézilabda: Pécsvárad-Agro- 
ver-Term Pécsvárad 27-22 

Május 17., vasárnap 10.30 
óra: NB II. női kézilabda: Ter- 
ni-Pécsvárad-Nagyatád 22-20 

Május 20. szerda 10.00

Megyei I. o. ifi kézilabda Pécs- 
várad-Pécsi Darazsak 35-28 

Május 22. péntek: 15 óra: 
NB II. nó'i kézilabda Pécsvá- 
rad-Agrover-Csurgó 32-20 

17 óra: NB II. férfi kézilab
da Pécsváradi Spartacus- 
Csurgó 39-31

Május 27., szerda 19.00: 
Megyei I. o. férfi kézilabda Pécs- 
várad-Mecseknádasd 29-25 

Május 30., szombat 14 óra: 
NB II. kézilabda mérkőzések: 
Temi-Pécsvárad-Siófok 36-29, 
18 óra: Pécsvárad-Agrover- 
Nagyatád 44-25

Pünkösdi sakktorna
Az immár hagyományos ta

lálkozót a helyi sakk-szakosz
tály ismét Koncsag András 
sörkertjében rendezte meg. 
A hőségben jól is jött a hűsítő 
nedű. A megyei I. osztályban 
játszó helybeliek meghívását 
idén sok NB I. és NB II. játé
kos is elfogadta. Végül 68 
versenyző állt rajthoz, azaz a 
kockás táblákhoz.

Eredmények: Egyéni I. 
Iván Attila (Komlói Bá
nyász), II. Iván Zoltán  
(Komlói Bányász), III. Hor
váth Péter (DDGÁZ). A leg
eredményesebb hazai játékos 
Gazda István volt. Az ifik kö
zül legjobban játszott a Komlói 
Bányász versenyzője, Horváth 
Viktória A legjobb II. osztályú 
versenyző Papp György volt 
Pécsvárad színeiben.

Csapatverseny: I. Komlói

Bányász II. Pécsi DDGÁZ III. 
Pécsi A-RÉSZ IV. Pécsvárad 
(Borcsa Lajos, Gazda Ist
ván, Lantos Levente)

A Spartacus SC sakk-szak
osztályának vezetősége ezúton 
is köszönetét mond mindazok
nak, akik nélkül sem a hagyo
mányos Pünkösdi Sakktoma, 
sem a baráti találkozó nem jö
hetett volna létre:

Pécsváradi Aranycipó Kft., 
Pécsváradi AGROVER Rt., 
MECSEKKŐ Kft., Koncsag 
Bt., RT-TV Bt., Pécsvárad és 
Vidéke ÁFÉSZ, MECSEKFÜ- 
SZÉRT.

Külön köszönet illeti Stei- 
gerwald Józsefet és fel
eségét, M arikát valamint 
Kreutz Andrást, akik ko
moly segítséget nyújtottak a 
szervezésben és lebonyolítás
ban.

KOCH KUPA Nagymácsédi
házi teniszverseny focisták
L Vadász Csaba Augusztus 1-2-án a ha-
2. Beck András gyományos focitalálkozóra
3. Mayer András és érkeznek városunkba a

Mátyás Attila nagymácsédiak.
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Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 
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