
Januárban Zsáli János polgár- 
mester és Apaceller József, a 
kulturális bizottság elnöke Pé
csett felkereste Bokor Bélát, a 
Baranya Megyei Önkormány
zat Közgyűlésének alelnökét, a 
Pécs-Baranyai Millenniumi 
Emlékbizottság társelnökét. Is
mertették Pécsvárad város el
képzeléseit, terveit a millenni
umi rendezvénysorozattal kap
csolatban. Kérték pályázataink 
figyelését és támogatását. Pár 
héttel később Mayer Mihály 
megyéspüspöknél tettek láto
gatást, egyeztetve a város és az 
egyház közös programterveze
tét az ünnepi esztendőre, vala
mint szóba kerültek az egyházi 
műemlékek felújítási gondjai. 
Az állami és egyházi vezetés is 
egyetértett abban és mindkét 
helyen támogatták Pécsvárad 
azon elképzelését, hogy 2000- 
ben a megyei központi ünnep
ség helyszíne a pécsváradi vár 
legyen, illetve augusztus 15-én 
a N agyboldogasszony-napi 
szentmisét Mayer Mihály püs
pök úr tartja.

•
Európa Uniós képzési program 
helyszínéről tárgyalt Anschau 
László közgazdász, referens 
Zsáli János polgármesterrel. A 
május második felében meg
rendezésre kerülő képzésben a 
dél-dunántúli régió kisvárosi 
vezetői vesznek részt. Meghí
vást kapnak polgármesterek, 
képviselők, intézményvezetők 
és a civil szervezetek képvise
lői. A program célja az EU-s ön- 
kormányzati csatlakozás, fel
zárkóztatás elősegítése a költ
ségvetés, a területfejlesztés és 
a tervezés témakörében. Tele
pülésenként három főt várnak, 
egy hivatalnokot, egy politi
kust, egy intézményi-gazdasá
gi vezetőt. A képzés helyszíne 
előreláthatólag a vár lesz.

•

Városok polgármesterei talál
koztak Szekszárdon március 
5-én. Az évenként megrende
zésre kerülő találkozón váro
sunkat Zsáli János polgármes
ter, dr. Fenyvesi János jegyző 
és Wolf József aljegyző képvisel
te. A meghívottakat Pintér Sán
dor belügyminiszter, dr. Dávid 
Ibolya igazságügyi miniszter és 
több államtitkár tájékoztatta a 
várható feladatokról.

•

A közel két évtizedes helyi ha
gyományokra építve (a nagy
pénteki tojáshímző játszóhá
zak, a kézműves vásárok) a 
Megyei Kulturális és Idegen- 
forgalmi Központ szervezésé
ben első alkalommal rendez-

Koltay Gábor film rendező 
március 15-én felkereste a 
pécsváradi monostort. Amint 
azt polgármesterünknek, Zsá
li Jánosnak elmondta, filmet 
forgatnak a Szent korona tör
ténetéről, útjáról, ennek kap
csán az előkészületi munka 
részeként látogattak váro
sunkba. Kiadványokat, doku
mentumokat kértek a hely
színről.

tűk meg a művelődési központ 
előtti téren április 1-jén, nagy
csütörtökön a húsvétváró prog
ramot. Tojáshímzők érkeztek 
Budapestről, Szentendréről, 
Pécsről és természetesen kap
hatók voltak  Bódog Éva,

„Zengőalji borút” -  tréfásan így 
nevezte el annak idején Nádor 
Rudolfné Hosszúhetény és Ka
kas Sándor, Pécsvárad polgár- 
mestere a két települést össze
kötő középkori hegytövi utat, 
azzal a szándékkal, hogy meg
építését mindkét település 
szorgalmazza. Zsáli János a 
kerékpárút közös megtervezte
tésének ügyében kereste fel a 
szom széd várban Nádor 
Rudolfnét. Az „északi összekö
tőút” lerövidítené a két telepü
lés közti távolságot, beépülhet
ne az idegenforgalmi progra
mokba, nemcsak mint borút.

Folytatás a 2. oldalon

Szomorú Éva, Sárközi Katalin 
(Pécsvárad) és Tamicza Éva 
(Zengővárkony) hímes tojásai 
is. Nem maradtak a rendez
vényt felkeresők kézműves ter
mékek kínálata nélkül: Mezei 
Ottó fazekas, Ördög Béláné és 
Horváth Zsuzsa zengővárkonyi 
szövőasszonyok, Kempf Szilvia 
ékszerész, Freund János és 
Berta János faművesek, kínál
ták portékáikat.

A pécsváradi gyerm ekek 
műsorral járultak hozzá a hús
vétváró hangulathoz:
— a Pécsváradi II. sz. Óvoda 

magyar tánccsoportja Am- 
rein Ágnes vezetésével,

— az általános iskola német 
nemzetiségi tánccsoportja 
Tóth Györgyi vezetésével és

— a Zengővárkonyi Együttes 
utánpótláscsoportja Töttös 
Sándor vezetésével is fellé
pett a gyönyörű napsütés
ben.

Mint annyi programunk az 
elmúlt időszakban, a húsvét- 
várót idénynyitó idegenforgal
mi eseménynek is szántuk. 
Ezt igazolta a délelőtt folya
mán a nagyszám ú külföldi 
vendég, akik az ünnepeket a 
környék településein töltöt
ték, rokonoknál, ismerősök
nél, falusi vendéglátóknál. 
Utóbbiaknak köszönjük, hogy 
vendégeiknek ajánlották prog
ramunkat! D. K.

Fotó: Kárpáti Árpád
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Az első negyedévben történt
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pécsvárad Város Képviselő
testülete 1999. március 25-én, 
17.00 órai kezdettel tartotta 
rendes ülését a városházán. A 
képviselők az első napirendi 
pont keretében a szervezeti 
és működési szabályzat mó
dosításának tervezetét vitat
ták meg. A működés szabálya
it rögzítő dokumentum kiegé
szítése és pontosítása az előké
szítésnek megfelelően megtör
tént.

Két módosítási javaslat vál
tott ki vitát: a bizottságok szá
mának bővítésére, illetve a 
képviselői tiszteletdíjak meg
állapítására tett indítvány. Az 
első kérdésben egyhangú dön
tés született. Az eddigi oktatá
si, kulturális- és sportbizottság 
megszűnt, tevékenységét két 
bizottság, az oktatási, ifjúsá
gi és sportbizottság, illetve 
a kulturális, tájékoztatási 
és idegenforgalmi bizottság 
látja el a jövőben.

A képviselői tiszteletdíj 
kérdésében két alternatíva 
között kellett dönteni. A jelen
legi hatályos rendelet módosí
tására tett önálló képviselői 
indítvány lényege egy havi net
tó 5000 Ft-os díj volt, míg a 
másik javaslat a díjak 2500 Ft-

os csökkentésére irányult. Mi
vel egyik javaslat sem kapta 
meg a szükséges többséget, a 
jelenlegi rendelet maradt ha
tályban, mely szerint a képvi
selői tiszteletdíj összege —1996 
óta változatlanul — havi brut
tó 17 850 Ft.

Ezután került sor az új bi
zottságok tagjainak megvá
lasztására. Az oktatási, ifjúsá
gi és sportbizottság elnöke 
Ló'rinczi Albertné, tagjai 
Apaceller József, Kakas 
Sándor és Papp Gyula kép
viselők lettek. A kulturális-, tá
jékoztatási és idegenforgalmi 
bizottság elnökének Apa
celler Józsefet, tagjainak Ka
kas Sándort és Baumann 
Mihályt választotta meg a 
képvislőtestület. Döntöttek 
arról is, hogy nem választanak 
külső (nem képviselő) tagokat 
a bizottságokba. A bizottságok 
szükség esetén eseti tanács
adót, szakértőt alkalmazhat
nak.

•
Tájékoztatót hallgatott meg 

a testület a sportkör anyagi 
helyzetéről Speigl József 
egyesületi elnök előterjesztésé
ben. A  Spartacus Sportkör 
évek óta egyre nehezebb anya

gi körülmények között dolgo
zik. Költségvetésének 70%-át 
az önkormányzat biztosítja, a 
többi egyéb forrásokból szár
mazik. A támogatások nagysá
ga évek óta változatlan, ezért 
reálértéken egyre kevesebb 
pénz jut a szakosztályok fenn
tartására. Elképzelhető, hogy 
ebben az évben egyes szakosz
tályok megszüntetésére is sor 
kerülhet.

•
Elfogadta a képviselő-testü

let a polgármester 1999. évre 
javasolt településfejlesztési 
terveit. A pályázati lehetősé
gek és az év közben várható 
megtakarítások függvényében 
a következő főbb célok megva
lósítására kerülhet sor:

— szennyvíztelep, szennyvíz
csatorna-hálózat bővítése

-  a Vár utcai óvoda gázfűtés
re történő átállítása

-  a Dombay-tavi szabadidő- 
központ szennyvíztározójá
nak felújítása

— Zeneiskola, Gesztenyési úti 
óvoda és vár tetőbeázásá
nak megszüntetése

-  temetőfal helyreállítása
— ápolási szoba kialakítása a 

gondozási központban

-  az István Király Szálló és a 
vár fűtésrendszerének re
konstrukciója, földgázzal 
történő ellátása.

Áttekintették a képviselők a 
város rendezési terve alapján 
a rendelkezésre álló lakó- és 
iparterületek elhelyezkedé
sét. Többségi vélemény szerint 
nincs szükség újabb lakóterü
letek kialakítására, a jelenle
gi igények ismeretében az épí
teni szándékozóknak évekig 
biztosítható telek. Az iparterü
letek kialakítása viszont fon
tos cél, a jelenleg rendelkezés
re álló területek kevesek ah
hoz, hogy számottevő érdeklő
dés mutatkozhasson Pécsvá
rad iránt.

•
A napirendi pontként tár

gyalt ciklusprogram  n a
gyobb időtávra, három és fél 
évre adhat feladatot az önkor
mányzatnak. A program most 
tárgyalt változata egyelőre 
csak a javaslatok összegzését, 
csoportosítását tartalmazza, 
júniusra készül el a realitáso
kat figyelembe vevő vitaanyag.

Dr. Fenyvesi János 
jegyző

Az e lső  negyedévben történt...
Folytatás az I . oldalról

Március 23-án Pécsváradra 
látogatott Mayer Mihály me
gyéspüspök, dr. Kékes Ferenc, 
a Baranya M egyei Ö nkor
mányzat Közgyűlésének elnö
ke és Bokor Béla alelnök. A 
megyei elöljárókat fogadta 
Zsáli János polgármester, aki
nek kíséretében megtekintet
ték az elkövetkezendő ünnepi 
esztendő rendezvényeinek  
helyszíneit. Kölcsönösen tájé
koztatták egymást az előké
születi munkákról. Antal Géza 
esperes-plébános a római ka
tolikus tem plom ot mutatta 
meg vendégeinknek.

•
Kimozdulni látszik a holtpont
ról az Állami Vagyonkezelő

Vállalattal folyó tárgyalások a 
vár ügyében. Zsáli János tájé
koztatása alapján megtudtuk, 
hogy az ÁVKV a vár fűtéskor
szerűsítésének terveinek elké
szíttetését vállalta. Megbízást 
adtak a tervezőnek, ezzel nagy 
terhet vettek le az önkormány
zat válláról. Köztudott, hogy a 
fűtés rekonstrukciója nélkül a 
műemlékegyüttes további mű
ködtetése komoly nehézségek 
elé állította volna a város ve
zetőségét.

Ugyancsak a millenniumi elő
készületek jegyében járt váro
sunkban Levárdi Henrietté, a 
Baranya Megyei Műemlékvé
delmi Felügyelőség vezetője. A 
város képviselőivel tekintette

meg az altemplomot és az ott 
található freskótöredékeket. A 
bejáráson jelen volt Miilei Ilo
na, a Baranya Megyei Múzeu
mok igazgatóhelyettese.

Mindketten támogatják azt 
a pályázatot, amit az önkor
mányzat nyújt be a Kulturális 
Örökség Minisztériumához a 
X. századi altemplom egyedül
álló értéket képviselő freskói
nak feltárására, illetve konzer
válására.

Első lépésben azonban a 
nem szellőző aljzatbetont kell 
eltávolítani és az új burkolatot 
lerakni. Levárdi Henrietté ígé
retet tett arra, hogy a volt 
gyógyszertár felújítási tervei
nek elkészülte után a műem
lékvédelem anyagilag is támo

gatni fogja az ott folyó munká
latokat.

•
Lokátor. A Pécsváradi Várba
ráti Kör tiltakozó aláírásgyűj
tésének híre eljutott a Honvé
delmi Minisztériumba is, de 
nem csak ez volt az apropója a 
minisztérium magas rangú ve
zetőinek látogatására. Novák 
Lajos mk. alezredes, HM osz
tályvezető, Szabó Pál ezredes, 
a 64.Veszprémi Radar Ezred 
parancsnoka április 6-án tájé
kozódni jöttek a lokátor építé
sének helyszínére. Zsáli János 
polgármestertől kérték, hogy a 
közeljövőben egy lakossági fó
rum keretében találkozhassa
nak a Zengő alján lakókkal. 
Reményeink szerint ezen a ta
lálkozón a pécsváradiak, váro
sunk lakói nagyobb létszám
ban vesznek majd részt mint 
egy évvel ezelőtt!
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Emlékezés a forradalomra

Március 15-én a II. Béla Középiskola tanulóinak dr. Fenyvesi Jánosné által összeállított irodalmi műsorával emlékez
tünk meg az 1848-as forradalmi eseményekről. Kossuth Lajos szobránál Zsáli János polgármester mondott ünnepi 
beszédet és koszorúzás volt Hegedűs Imre emléktáblájánál is

Fotó: Kárpáti Árpád

Kodolányi János születésének 
100. évfordulójára emlékeztek 
Pécsváradon március 12-én. Az 
ünnepségek főszervezője az író

nevét viselő pécsváradi ált. is
kola volt. Az alsó tagozatosok 
nagyszabású szava lóver
sennyel és rajzkiállítással ké
szültek. 37 tanuló vett részt a 
szavalóversenyen, felkészülé
süknél a természet volt a téma.

Az alsó iskolában, a tanév vé
géig látható kiállításon 69 
gyermek 129 alkotása látható. 
Korosztályonként választhat

tak témát: Pécsvárad és a 
vár; Mesevárak, kasté
lyok; Meseillusztrációk; 
Évszakok váltakozása.

A kiállítás megnyitójá
ra megérkezett ifj. Ko
dolányi János, az író fia, 
és Tüskés Tibor író, a 
Kodolányi-életmű egyik 
gondozója. Ezt követően a 
tanulóifjúság tanáraikkal 
és vendégeikkel megemlé
kezett az író Vár utcai em
léktáblájánál, koszorút 
helyezett el az ált. iskola 
nevében Lőrinczi Albertné 
iskolaigazgató, a város 
nevében Zsáli János pol

gármester és dr. Fenyvesi Já
nos jegyző, a kulturális élet és 
az óvodák képviselői.

A Kodolányi János Általános 
Iskolában folytatódott a meg
emlékezés, ahol ifj. Kodolányi 
János emlékezett apjára. Tüs

kés Tibor az ősök tiszteletére, 
eleink értékeinek felkutatásá
ra és ápolására biztatta a ta
nulóifjúságot.

A zeneiskola és az általános 
iskola növendékei zenével és 
irodalmi összeállítással tették 
színesebbé az ünnepséget. Fo
tókból, irodalmi illusztrációk
ból válogatott kiállításon mu
tatták be az író munkásságát, 
illetve Pécsváradhoz való kötő
dését.

V. Gyermek 
és Ifjúsági 
Fúvóstalálkozó
A Gyermek és Ifjúsági Fú
vóstalálkozó V. alkalom
mal kerül megrendezésre 
Pécsváradon, április 24- 
25-én. A találkozó április 
24-én, szombaton 13.30- 
kor térzenével kezdődik a 
művelődési ház előtti té
ren; majd az intézmény 
színháztermében folyta
tódnak a bem utatók és
17.30- tól gálaműsorral zá
rul a nap.

Szombaton fellép a Bólyi 
Ifjúsági Fúvószenekar, 
Palotabozsok , M ohács, 
Somberek Ifjúsági Fúvós
zenekara, a Siklósi Ifjúsá
gi Fúvószenekar, valamint 
a pécsi Sopianae Ifjúsági 
Fúvószenekar.

Április 25-én, vasárnap
8.30- kor kezdődik a ren
dezvény ugyancsak a mű
velődési ház előtti térzené
vel. Ezt követően szintén 
bemutató, majd 15.30-tól 
gálaműsor lesz a ház szín
háztermében.

A vasárnapi program
ban fellép a Babarci Ifjú
sági Fúvószenekar, a Lip- 
pói Ifjúsági Fúvószenekar, 
a Magyarszéki Német Ha
gyományőrző Fúvószene
kar, a Mecseknádasdi Ifjú
sági Fúvószenekar, a 
Nagymányoki Ifjúsági Fú
vószenekar, a Pécsváradi 
G yerm ek Zenekar, a 
Szászvári Ifjúsági Fúvós- 
zenekar, a Véméndi Né
met Nemzetiségi Fúvósze
nekar és a Sterlein Har
monika Zenekar

ISMÉT NYITVA A VÁR!
Hosszú téli szünet után március 15-től újra látogatható a 
város legnagyobb műemlékegyüttese. A helyi kulturális és 
idegenforgalmi szakemberek felismerve az igényt, kérték 
Pécsvárad önkormányzatának vezetőit, hogy együttesen ta
láljanak megoldást arra az időre, amíg az új bérlő átveszi a 
vár üzemeltetését. A múzeumi teremőrzést, idegenvezetést 
Szabó Éva nyugdíjas történelem szakos tanár látja el lel
kiismeretes munkával. A hétköznapok forgalma is igen biz
tató, de pl. húvét hétfőjén közel 150 fő kereste fel a bencés 
monostort.
Nyitva tartás: hétfő kivételével mindennap 9-17 óráig

Kodolányi-napok múltán...
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Gyakorlati vizsgára készülők egy csoportja a Gádor-pincénél Fotó: Kárpáti Árpád

HÍREK
Zenészeink
Hausmannstattenben

Április második hétvégé
jén az ausztriai Haus- 
m annstattenbe, Pécs- 
várad testvérvárosába 
utaztak a Pécsváradi Ze
neiskola növendékei és 
tanárai Apaceller József 
igazgató vezetésével. A 
Graz melletti kisvárosban 
40 növendék és 6 zeneta
nár vett részt a testvérin- 
tézvény jubileumi koncert
jén.

Szent Benedek 
napján

Ez év március 21-én Antal 
Géza esperes-plébános 
első' ízben szervezett meg
em lékezést a katolikus 
tem plom ban a ben cés
rend m egalapítójáról. 
Gyárfás Tamás volt bencés 
diák ismertette Szent Be
nedek életét.

A Bencés Diákok Pécsi 
Csoportja által tavaly a 
Pécsváradi Várbaráti Kör
nek adományozott Pan
nonhalma c. fotókiállítás 
ezúttal a templomban volt 
megtekinthető. Volt ben
cés diákok mintegy har
mincán jöttek el Baranyá
ból és Tolnából a közös 
m egem lékezésre. Az 
együttlétük kiváló alkal
mat adott a jövő évi mil
lennium i rendezvények 
előkészületeire való felké
szülésre is.

Tisztelet
Kodolányinak

A pécsi Apáczai Csere Já
nos N evelési Központ 
„Zengő vándortábora” 
Kodolányi János iránti 
tisztelete jeléül koszorú
zással egybekötött meg
emlékezést tartott az író 
születésének 100. évfordu
lója alkalmából a Vár ut
cai emléktáblánál március 
13-án, szombaton.

Elméleti és gyakorlati vizs
gával zárult a Magyar Ipar- 
szövetség Oktatási Központ 
Dél-Dunántúli Kirendeltsé
ge által szervezett háromhó
napos tanfolyam.

A helyi szervezést Tourin- 
form-irodánk végezte. 63-an 
iratkoztak be a tanfolyamra, 
48-an jelentkeztek vizsgára és 
mindegyikük sikeres vizsgát 
tett: M ecseknádasdról 21,

A Szlovákiai Magyar Társa
dalmi és Közművelődési 
Szövetség (régi-új nevén 
Csemadok) galántai terüle
ti választmányának meghí
vására, a Csemadok megala
kulásának 50. évfordulója 
alkalmából rendezett ün
nepségen részt vett váro
sunkból Zsáli János polgár- 
mester, Apaceller József 
képviselő, a kulturális bi
zottság elnöke, Lőrinczi 
Albertné képviselő, mint a 
Pécsváradi Felvidékiek  
Klubjának vezetője, vala
mint Dretzky Katalin, a mű
velődési központ igazgatója.

Küldöttségünk m egkoszo
rúzta a jubileum alkalmából -  
erdélyiek ajándékaként elké

Pécsváradról 18, Óbányáról 3, 
Nagypaliból és Szilágyról 2, 
Ófaluból és Zengővárkonyból 
egy-egy fő. A gyakorlati vizsga 
március 12-13-án, kiváló han
gulatban zajlott három hely
színen. Gádor András rendel
kezésre bocsátotta pincéjét és 
annak konyháját, ill. három 
sor kivágásra ítélt szőlőjét, 
Réger Vilmosné gazdasági ud
varát és konyhakertjét. Ezúton

szített -  felállított kopjafát, 
majd részesei lehettünk a 
galántai művelődési otthonban 
megrendezett emlékünnepség
nek, ahova négyszáz vendég 
érkezett.

Magyarországot tíz megye 
képviselte, önkormányzatok és 
művelődési intézmények veze
tői köszöntötték az ünneplőket. 
Eljöttek a horvátországi, szlo
véniai, erdélyi magyarok kül
döttei is.

Az 1949-ben m egalakult 
szervezetet a szlovákiai ma
gyarság szellemi örökségének, 
kulturális hagyományainak és 
az anyanyelv ápolásának érde
kében hozták létre. A magyar
ság megmaradásáért sokat tett 
szervezet elsősorban az anya

is köszönetét mondunk nekik! 
A csoport másik része a pécsi 
vendéglátóipari szakiskola 
tankonyháján adott számot fő
zési tudományáról. Az izgal
makat sok humorral igyekez
tek enyhíteni a vizsgázók és 
vizsgáztatók egyaránt. Márci
us 19—20-án, az elméleti vizs
gák után felszabadultan vették 
át bizonyítványaikat a térség 
leendő vendéglátói.

országbeliektől kért és kapott 
segítséget. Eredményes öt év
tizedről adtak számot a beszá
molók, pedig nem volt könnyű 
a mindenkori politikai érában 
megtalálni a működés feltéte
leit.

Az ünnepségen Zsáli János 
köszöntő szavak kíséretében 
nyújtotta át városunk ajándé
kát.

Találkoztunk Noszek Ferenc 
nagymácsédi polgármesterrel, 
akivel a további együttműkö
désről ejtettünk pár szót. Bú
csúzáskor kérte, adjuk át üd
vözletét a földieknek.

Az ünnepségen részt vett 
megyénkből Bokor Béla, a Ba
ranya Megyei Önkormányzat 
alelnöke, Szentgyörgyi Miklós, 
a pécsi székhelyű Határokon 
Túli Magyarságért Alapítvány 
kuratóriumi alelnöke.

D. K.

50 éves a Csemadok

Véget ért a falusi vendéglátó-tanfolyam
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E g y re  tö b b e n  ism e r ik  a 
P écsváradon  im m ár közel 
tíz eszten d e je  a lk otó  m ű
vészt, Táncsics utcai m űte
rem házában is sokan m eg
fordulnak.

Nyaranta rendszeresek a 
JPTE Képzó'művész Karának 
hallgatói számára szervezett 
a lkotótáborok, ahol Valkó 
László irányításával, támoga

tásával felszabadultan, önálló
an dolgozhatnak a tanítvá
nyok. A kísérletezés a szabad 
alkotás műhelyeként hivatkoz
nak a Pécsváradon töltött idő- 
ről. A várban minden ó'szön be
mutatják az itt készült alkotá
sokat kiállítás keretében.

Nagy ünnepe volt az idei díj
kiosztó a baranyai képzőművé
szeknek, hiszen hárman kap
ták meg e legmagasabb kitün
tetést (közülük a szomszédban, 
H osszúhetényben élő Bocz 
Gyula is).

A tavasz minden színével 
pompázó pécsváradi ház udva
rán beszélgettünk Valkó Lász
lóval.

-  Az egyetemi tanár számá
ra mikor marad idő a saját al
kotómunkára?

— Télen, amikor ez a pompás 
környezet és a kinti zajok nem 
vonják el az alkotó figyelmét, 
akkor az a befelé fordulás, az

épülés a felkészülés ideje. Na 
és természetesen az egyetemi 
elfoglaltság, a tanítványokkal 
való napi együttlét tölti ki az 
idő nagy részét. A nyár az al
kotás ideje! Ebben a nyugodt, 
csendes környezetben öröm
mel dolgozom.

-  Mit jelent az Ön számára a 
most kapott díj?

-  Talán az életműre kaptam 
— folytatja szerény mosollyal a 
művész - ,  arra a 30 éves alko
tómunkára, aminek jelesebb 
állomásai voltak a nagy, önál

ló kiállításaim. (1990. Ernst 
Múzeum, 1997. Budapest Viga
dó Galéria, a Pécsi Galéria. 
Számos csoportos kiállítás itt
hon és külföldön. Tavaly New 
Yorkban a magyar konzulátu
son öt alkotásával volt jelen.)

-M i  foglalkoztatja mostaná
ban?

- A  kifejezés módjával kísér
letezem, formai dolgokkal, a 
tartalom, az nem változott. A 
Sikoly című sorozatomban ez 
idáig csak a festészet eszköze
ivel mondtam el gondolatai
mat, az utóbbi időben váltak e 
munkák plasztikusabbá.

A képek reliefszerűek, plasz
tikusak, ugyanakkor a síkban 
megjelenő gondolatokat kiegé
szítik, mintegy a képből kilép
ve önálló szobrokként megjele
nő alakok, a különböző emberi 
testrészek. A műteremben e 
munkák között állva is érezzük 
azt az emberi kiszolgáltatott
ságot, az emberi lét legmé
lyebb bugyraiba való belelá- 
tást. Művei eltöprengésre kész
tetnek, kik vagyunk és mivé 
válhatunk, mivé változtatnak 
a körülmények...

Mindig elgondolkodtatnak 
Valkó László alkotásai -  a mű
vésznek is ez lehet a szándé
ka.

Gratulálunk sok pécsváradi 
ismerős és barát nevében a ki
tüntetéshez és ezúton is kívá
nunk hosszú, örömteli alkotó 
éveket a megkedvelt, új ott
honban.

D. K.

Anyakönyvi hírek:
Esküvő:
Szekeres Erzsébet Aranka 
és Farkas Attila

Házassági évforduló:
Gungl Erzsébet és Kiss 
Gyula (25 éves jubileum)

Születtek:
Horváth Dorina (Zengő- 
várkony), Gyöngyös Betti
na (Pécsvárad), Ignácz 
Anna (Pécsvárad)

Meghaltak:
Petz Lukács 76 évesen 
(Pécsvárad), Csatlós Ist
ván 77 éves korában (Pécs
várad), Csonka Vendel 53 
évesen (Pécsvárad), Lóth 
Lajos 61 évesen (Apátva- 
rasd), Major Tibor 67 éves 
korában (Zengővárkony)

Tihanyi
kirándulás
A  P écsváradi V árbará
ti K ör m ájus 1-jén T i
hanyba látogat.

Indulás 6.00-kor a mű
velődési ház elől. Útvonal: 
Bonyhád — Tamási — Szán
tód -  hajóval Tihanyba és 
vissza, majd visszafelé 
Balatonboglár -  Somogy- 
vár (bencés apátság rom
kertje) — Kaposvár -  Pécs
várad.

Részvételi díj: 1700 Ft/ 
fő (útiköltség, belépők). Je
lentkezni lehet a művelő
dési házban április 23-ig.

Nagy sikerrel zárult Freund Antal szobrászművész és Freund János faműves, 
népi iparművész közös kiállítása a művelődési központban. Képünkön az 
alkotók és dr. Kófiás Mihály képviselő a kiállítás megnyitóján

Fotó: Kárpáti Árpád

A nyugdíjasklub hírei:
Április-májusi programemlékeztető
Á prilis 13. kedd., 16.00: klubnap
Á prilis 20. kedd., 19.00: meghívást kaptunk az idén ala

kult hímesházai nyugdíjas klubtól. Kérik csoportjaink 
fellépését (megbeszélés a 13-i klubnapon), autóbusz in
dul a művelődési ház elől, 18 órakor.

Á prilis 27. kedd: kirándulás a villányi borúton.
Indulás: 9.00 a művelődési ház elől, autóbusszal 
Üti állomások: Palkonya: pincefalu és a katolikus temp
lom megtekintése; Villány kövesd: kétszintes pincesor, 
Batthyányi-pince; Villány: bormúzeum, Nagyharsány: 
szoborpark; Nagynyárád: Sárái János kékfestőműhelye, 
estebéd a község művelődési házában, ismerkedés a 
nagynyárádi nyugdíjas klubbal. Részvételi díj: 1000 Ft 
(útiköltség, belépők, vacsora)

Május 11. kedd: klubnap

Munkácsy-díjat kapott Valkó László



6 H í r m o n d ó 1999. április

Megyei
rajzversenyek

Az „Otthonunk és 
környezetünk”

című megyei szervezésű 
rajzpályázaton Dorn Niko
lett 6/b. osztályos tanuló II. 
helyezést ért el és értékes 
rajzfelszerelést nyert.

Az „Utazási 
élményem”

című megyei szervezésű 
rajzpályázaton Mülle Éva 
5/a. és Rumszauer Gabri
ella 7/b. osztályos tanulók 
díjazottak lettek. Évi I. he
lyezést, Gabi III. helyezést 
ért el. Jutalmuk utazási 
csekk, falusi üdülés és 
tárgyjutalmak voltak.

A Vasarely 
rajzverseny

elődöntőjét Pécsett, a 
Mezőszél Utcai Általános 
Iskolában rendezték meg 
március 5-én. A pécsváradi 
K odolányi János Általá
nos Iskolát öt tanuló kép
viselte. Hetedik osztályos 
kategóriában Bálint Ólja, 
Balogh Andrea és Kollár 
István-, nyolcadik osztályos 
kategóriában Májer Mari
ann és Kirchner Anikó. A 
zsűri döntése alapján a 
májusi döntőbe jutott a 
majd 200 versenyző közül: 
Kollár István 7/d., Májer 
Mariann 8/b., és Kirchner 
Anikó 8/c. osztályos tanu
lók. Felkészítő tanáruk 
Kárász Rózsa volt.

Mindnyájuknak gratu
lálunk és további sok si
kert, alapos felkészülést 
kívánunk!

APRÓ
HIRDETÉS

■ 5 hónap alatt fogytam 
12 kg-ot és 40 cm-t! Ér
dekli hogyan? Kérdezze 
most! Érdeklődni: 72/ 
237-009

Április 26-án, pénteken dél
után rendeztük meg a kerék
páros ügyességi versenyt, 
melyre 75 tanuló nevezett be. 
A kétéltűek csapata lelkesen 
készült erre az eseményre. 
Támogatókat keresve végigjár
ták a vállalkozókat, az üzlete
ket, így értékes díjakat gyűjtöt
tek össze. Ugyancsak a patro
nálok jóvoltából sikerült a 
résztvevőket megvendégelni 
pogácsával, jégkrémmel, üdítő
vel és természetesen Plussz 
pezsgőtablettából készült ital
lal.

A versenypályát Link Antal 
gépjárműoktató építette fel és 
tanárkollégák segítségével ér
tékelte a gyerekek teljesítmé
nyét. A versenyzők korcsopor
tonként értek el helyezéseket, 
itt csak a legügyesebbeket so
roljuk fel: Hauk Máté 2. osztá
lyos, Katona Gábor 4.b, Csapó 
Zoltán 5.a, Koch Róbert, Fábi
án Ferenc nyolcadikosok és 
Gondos János 7.d. A „Legszebb 
bringa” díjat Keller Edina 
nyerte. A jó hangulatú és izgal
mas versenyért ezúttal mon

dunk ismételten köszönetét 
Link Antalnak és valamennyi 
támogatónak!

G alam bos Jenőné, 
a „K étéltűek” 
osztályfőnöke

„Kerékpárutak a 
tisztább környezetért”

Az „É le tre v a ló  P lu ssz !”
1998-1999-es mozgalmának 
III. fordulójához érkeztünk. Az 
egyik feladat meghatározta, 
hogy készítsünk riportot a fen
ti címmel és tartalommal a 
polgármesteri hivatal megfele
lő tisztségviselőjével.

Választásunk Fekete Sán
dorra, Fekete Anna édesapjá
ra esett, aki mint a műszaki 
csoport vezetője, a legilletéke
sebb ebben a kérdésben.

-  Pécsvárad hegyes-völgyes 
település, ez a földrajzi fekvés 
is meghatározza, hogy itt szin
te alig van kerékpáros az uta
kon. Várható-e, hogy a levegő 
tisztasága érdekében növeked
ni fog a kerékpárforgalom?

-  Pécsváradon elfogadható a 
gépjárm űforgalom , ezzel 
együtt a levegőszennyezettség 
is. A már említett földrajzi sa
játosság mellett ezért nem is 
alakultak ki kerékpárutak a 
városban.

-  Tudjuk, hogy egyre növek
szik nálunk is a turistaforga
lom, sokan jönnek bringával. 
Hogyan tudja segíteni az ön- 
kormányzat ezt az egészséges 
mozgalmat?

-  Tervezzük egy elkerülő út 
megépítését a Gesztenyés és a 
Dombay-tó irányában, de a 
Zengőre is fel lehet biciklizni az 
erdei úton. Ez azt jelentené, 
hogy végig jó levegőn, az erdő 
körül lehetne kerékpározni, 
veszélytelenül, biztonságosan. 
Már elkészült és meg is jelent 
néhány kerékpáros túraterv, 
melyet dr. Novotny Iván állított 
össze, aki szívesen le is vezeti 
a túrákat. Használjátok ki!

Köszönjük a riportot, a jó 
tanácsokat! Mindenkinek bal
esetmentes bringázást kívá
nunk!

Kétéltűek, 6.a

Ismét megrendezésre került a 
nyolcadik osztályosok táncis
koláját követő hagyományos 
Koszorúcska. Rovó Attila tánc
tanár vezetésével 60 fiatal sa- 
já tította  el és m utatta be 
klasszikus és modern tánctu
dását, szüleiknek, tanáraik
nak, barátaiknak. A hagyomá

nyos Bál Királya címet idén ifj. 
Botló Béla nyerte el, aki Sár
közi Xéniát választotta párjá
ul. Az ő táncuk nyitotta meg a 
bált, majd a többiek is felkér
ték szüleiket. A  Koszorúcska 
előtt a mozgásművészeti tan
folyam apró résztvevői is el
kápráztatták a közönséget.

Helyesbítés
Februári számunkban fél
reérthető volt a Cigány Ki
sebbségi Önkormányzat 
híreiben a hegyi Vadász 
kocsmáról szóló rész.

Mai neve V árhegy Sö
röző , üzemeltetője Tóth 
L a josn é, vállalkozó. Az 
üzemeltető szervezi a ren
dezvényeket és ők felügye
lik mindezeket.

Tehát nem a Cigány Ki
sebbségi Önkormányzat 
az üzemeltető. Pénteken 
és szombaton zenés esté
ket szerveznek, ahol kul
turált és színvonalas kö
rülmények között szóra
kozhatnak Pécsvárad pol
gárai.

Elnézést kérünk a félre- 
érthetőségért!

KimofiksiRi___

Életrevaló bringásverseny
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Iskolai beíratás HÍ R EK
Az 1999/2000-es tanévre a 
leendő első osztályosok be- 
íratása 1999. április 19-20- 
21-én (hétfő, kedd, szer
da) 8-16 óráig a központi 
iskola épületében lesz. 
(Pécsvárad, Tavasz u. 12.)

Tanköteles korú mindazon 
gyermek, aki 1992. június 1. 
és 1993. május 31. között 
született. Az 1993. június 
1. és 1993. szeptember 1. 
között született gyerekek 
is beirathatók az iskolá
ba, ha iskolaérettségüket az 
óvoda, illetve a nevelési ta
nácsadó igazolja.

Kérjük a szülőt, 
beiratkozáshoz hozza 
magával:

-  gyermeke születési anya
könyvi kivonatát

-  személyi igazolványát
-  pszichológiai, pedagógiai 

véleményt (amennyiben 
rendelkezik vele)

Beiratkozáskor kérjük,
nyilatkozzon:

-  kívánja-e, hogy gyermeke 
a német nyelvet tanulja 
(ennek lehetséges formái: 
nemzetiségi, vagy kéttan- 
nyelvű)?

-  hittanra be kívánja-e Írat
ni gyermekét?

-  napközis, menzás ellátást 
igényel-e az 1999/2000-es 
tanévre gyermeke számá
ra?

Iskolavezetés

„Adjon vért, 
a vér életet ment!”

Véradást szervez a Vöröske
reszt Pécsváradi Csoportja áp
rilis 14. szerda 8-14 óráig a 
művelődési központban

»Egy egyiptomi 
ásatás margójára”

Vértes Krisztián, az ELTE 
egyiptológia szakos hallgatójá
nak diavetítéssel egybekötött 
előadása 1999. április 16-án, 
pénteken 18 órakor a művelő
dési házban

Felvidékiek klubja
Felvidékiek Klubja április 

28-án lesz a művelődési köz
pontban

Magyarországi 
német tánckarok

A M agyarországi Ném et 
Ének-, Zene- és Tánckarok Or
szágos Tanácsa a Pécsváradi 
Művelődési Központban rende
zi meg a Magyarországi Német 
Tánckarok Fesztiválját meg
előző területi bemutatót ápri
lis 18-án, 14 órától.

Fellépő együttesek: Mágocs, 
Kisdorog, Bonyhád „Kranz- 
lein”, Lippó, Babarc, Bonyhád 
„GJU” , Mohács, Szigetújfalu, 
Véménd, Szálka, Bátaszék 
„H eim at” , M özs, M órágy, 
Nagymányok, Leöwey-Pécs, 
Vaskút

Zene: Apaceller Péter és fiai 
Asztalfoglalás: művelődési 

központ, tel.: 72/465-123

1999 a gólyák éve
A pécsváradiak évek óta fi

gyelemmel kísérik az egyetlen 
gólyapár érkezését, fészektata
rozásukat, utódok nevelését és 
az őszi búcsújukat.

Március 27-én, egy gyönyö
rű, meleg, tavaszi napon a 
gyermekek és a hírre kifutó fel
nőttek örömrivalgása közepet
te érkezett meg az első gólya. 
„Megjött a gólyánk! Hazajött a 
gólyánk!” Hangzott mindenfe
lől. Tíz nap múlva megérkezett 
a párja és azóta együtt szorgal
masan javítgatják fészküket a 
művelődési központ nagy ké
ményén.

Ötödik éve kedves színfoltjai 
vásorunknak. Vigyázunk rá
juk, óvjuk őket!

A BIG TESSILI Kft. pécsváradi varrodája keres

SZALAGVEZETŐT
és folyamatosan felvesz

VARRÓNŐKET
Jelentkezni lehet:
BIG TESSILI Kft.

Pécsvárad, Kossuth L. u. 51. Tel.: 72/466-458

BÚTORKIÁLLÍTÁST ÉS 
-VÁSÁRT TARTUNK
Április 23-án, pénteken a művelődési házban

Franciaágyak 27 000 Ft-tól
Heverők 16 000 Ft-tól
Körfranciaágyak 48 000 Ft-tól

Rongy szőnyegvásárt tartunk 800 Ft/m-es áron

25 év után ismét 
„ötórai tea”!

Batyus-bál je lleggel újra 
megrendezésre kerül május 8- 
án, szombaton 20 órai kez
dettel, a Pécsváradi Művelő
dési Központ nagytermében.

Várjuk az egykori klubtago
kat, családtagjaikat és mind
azokat, akik a 60-as, 70-es 
évek zenéit kedvelik.

Városi televízió adásai
Április 15-én, csütörtökön

18.30- tól, ismétlés 16-án, pén
teken 18.30-tól

Április 29-én, csütörtökön
18.30- tól, ismétlés 30-án, pén
teken 18.30-tól.

Gyógyszertári ügyelet
Április 12-május 19. Szent 

István patika.

Fergeteges táncmulatság
Zengővárkonyban április 7-én a németországi Bochum- 
ból érkezett „Tandaradai” néptánccsoport a hazaiak együt
tesével jó hangulatú, közös műsorral örvendeztette meg a 
tájház udvarán egybegyűlteket. A hagyományos zengővár- 
konyi vendégszeretet ezúttal sem maradt el, a kultúrház- 
ban elfogyasztott vacsorát fergeteges táncmulatság követ
te. Búcsúzóul a vendégek vezetője, Jozef Haumann egy né
metországi meghívást tolmácsolt a várkonyiaknak.
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Ifjúsági sakkozóink  az or
szágos döntó'ben!

Az utóbbi évek legszebb 
eredményét érték el a Kodo- 
lányi János Általános Iskola 
tanulói a Megyei Sakk Diák
olimpia döntőjén, melyet már
cius 20-án rendeztünk Pécs- 
váradon, közel 100 résztvevő
vel.

A felső tagozatos fiúk verse
nyében a Rein Viktor, Óry Ba
lázs, Cseh Annamária, Pataki

Március 24-én rendezték meg 
a Kodolányi Kupát, ahol a ké
pen látható 7. és 8. osztályo
sokból álló csapat második he
lyezést ért el. Külön dicséret

Gábor összetételű csapat a 2. 
helyen végzett a tavalyi orszá
gos bajnok pécsi csapat mögött.

Az alsó tagozatosok küzdel
mében teljes pécsváradi siker 
született. A fiúk és a leányok 
is elsők lettek, így ők képvise
lik Baranya megyét az orszá
gos döntőn április 30. és má
jus 2. között Debrecenben. A 
bajnokcsapatok tagjai:

Lányok: Györkő Tímea, Weint- 
raut Mária, Weintraut Rita.

illeti Till Gabriellát, aki a tor
na gólkirálya lett 19 góllal. 
Sarlósi Adrienn tanárnő 1997 
óta edzi az általános iskolás 
gyerekeket Pécsváradon. Az-

óta több kupán, illetve verse
nyen indultak. (Jelenleg a 
Komlói Diákolimpia 2. helyén 
állnak, Hosszúhetény előzi 
meg őket, mely köztudottan a 
térség kézilabda-fellegvára).

Idén is készülnek a német- 
országi Lorchba, ahol egyhetes 
kézilabdatornán szerepelnek. 
A torna érdekessége, hogy az 
Európa számos országából ér
kező csapatok egy focipálya 
területén egymás mellé felfes
tett több kézilabdapályán egy
szerre játszanak.

Állók: Sarlósi Adrienn (edző), 
Dobszai Anikó, Józsa Ágnes, Sárközi 
Xénia, Szűcs Gabriella, Kollár Zsuzsa, 
Brandt Ilona, Piszmán Anita. Ülők: 
Szalai Zsuzsanna, Till Gabriella, Ko
vács Natália, Magyar Nikolett, Papp 
Ágnes, Bálint Ólja, Radó Zsuzsa 
(Fotó: Bognár Gyöngyvér)

SPORTHÍREK:
KÉZILABDA:
Március
TÉRNI Pécsvárad-Bala- 
tonboglár /NB II. serd. le
ány 15:20
AGROVER P écsvárad - 
Nagyatád /NB II. női ifi 
23:15
AGROVER Pécsvárad— 
Nagyatád /NB II. női 26:22 
Pécsvárad-Sim ontornya 
/NB II. férfi 38:30 
Pécsváradi S partacu s- 
Hosszúhetény /Megyei I. 
férfi 31:30

Április
AGROVER Pécsvárad-Ta- 
mási /NB II. női ifi 12:21 
AGROVER Pécsvárad-Ta- 
mási /NB II. női 23:14 
TÉRNI P écsvárad-M o- 
hács /NB II. női 29:27

III. Zengő Kupa, Női 
kézilabdatorna végered
ménye- 1999. március 14.
1. Pécsváradi Spartacus; 2. 
Thelena Tolna; 3. TERNI- 
Pécsvárad; 4. Mohács; 5. 
Konzum-Pécs; 6. Hosszú
hetény (hetesekkel)
A legtechnikusabb játékos: 
Bükiné Deák Zsuzsa -  
TERNI-Pécsvárad 
A legjobb góllövő: Peterdi 
Andrea -  Tolna, 24 gól 
A legjobb kapus: Andrássy 
Bea -  Mohács 
Szervezők: Szabó Kristóf 
és Bükiné Deák Zsuzsa, 
aki harapnivalóval is 
szponzorálta a rendez
vényt.

KOSÁRLABDA NB II.
PVSK -Pécsvárad-H évíz 
74:81; PVSK-Pécsvárad- 
Pápa 103:82; PVSK-Pécs- 
várad-Nagykanizsa 93:58

A sportcsarnok programja:
ÁPRILIS
11., 17.00: Pécsvárad-Balatonboglár /NB II. férfi kézilabda
12., 18.15: Pécsvárad-Pécsi Darazsak/Megyei I. férfi kézilabda
17., 11.00: PVSK-Pécsvárad-Veszprém /NB II. férfi kosárlabda 

14.15: AGROVER Pécsvárad-Siófok /NB II. női ifi kézilabda 
16.00: AGROVER Pécsvárad-Siófok/NB II. női kézilabda

19., 18.15: Pécsvárad-Kaposvár/Megyei I. férfi kézilabda
23., 19.15: PVSK-Pécsvárad-Szekszárd /NB II. férfi kosár.
24 ., 17.00: Pécsvárad-PEAC /NB II. férfi kézilabda 
MÁJUS
3., 18 .15: Pécsváradi Spartacus-PMKC /Megyei I. férfi kézilabda
8 ., 17.00: Pécsvárad-Segesd/NB II. férfi kézilabda
10., 18 .15: Pécsváradi Spartacus-POTE /Megyei I. férfi kézilabda
14., 19.15: PVSK-Pécsvárad-Sárvár/NB II. férfi kosár

A  Pécsváradi Önkormányzat havilapja 
Felelős kiadó: Zsáli János polgármester 

Szerkesztő: Dretzky Katalin
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés: Művelődési központ, 

Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 3 1. Telefon/fax: (72) 465-123
Tipográfia: FerlingPRess 

Nyomdai munkák: Molnár Nyomda Kiadó Kft.
ISSN 1417-8974

Kézilabda utánpótláscsapat

Fiúk: Böröcz István, Cseh 
Péter, Petz Dávid.

A diákolimpia támogatói: 
Aranycipó Kft., ÁFÉSZ, And- 
rics Márk.

További eredményeink:
Január 30. Farsang Kupa 

(M ohács) Győr kő Tímea 1. 
hely, Böröcz István és Petz Dá
vid 2. hely.

M á rc iu s  6. Bánki Kupa 
(Pécs, Baranya és Tolna megye 
közös rendezvénye) Györkő Tí
mea 3. hely, Rein Viktor 3. hely, 
Petz Dávid 5. hely, Cseh Péter 
7. Hely.

M árciu s 13. Hollós Kupa 
(Siklós) Györkő Tímea 1. hely, 
Cseh Annamária 1. hely, Bö
röcz István 2. hely, Pécsvárad 
csapata 2. hely

Megyei felnőtt csapatbajnok
ság eredményei:

Siklós-Pécsvárad 6-4; Pécs- 
várad-Sásd 3,5-6,5; Pécsi Sütó' 
Ill.-Pécsvárad 6,5-3,5; Pécs- 
várad-Mohács 3-7; Pécsvárad— 
Pécsi Sütő IV. 4,5-5,5.

(Fotó: Kárpáti A.)


