
Ifjú zenészek íúvósmuzsikáj'a 
Pécsváradon
Pécsvárad, ez a történelmi kisváros ötödik alkalommal 
adott otthont a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági 
Fesztivál keretén belül megrendezett Gyermek- és Ifjú
sági Fúvószenekari Találkozónak. A Szent György nap
ján kezdődött kétnapos program több száz ifjú zenész 
számára adott lehetőséget a megmérettetésre.

Az első napon a hagyomá- kai. M egállapították, hogy 
nyos fúvószenét játszó zene- megyénk négy legjobb nagyze- 
karok m utatkoztak be. Az nekarában gyönyörködhettek, 
együttesek a művelődési köz- mely már nem hagyományos 
pont előtt adtak térzenét, majd fúvószene, hanem koncertze- 
a Himnusz hangjait követően ne. E sorok írója zárszavában

Zsáli János polgármester kö
szöntő szavai után a szakmai 
bemutatóra, és a gálaműsorra 
került sor. A  műsorban a Mo- 
hács-Somberek-Palotabozsok 
Ifjúsági Fúvószenekar (kar
nagy: Dobos József), a pécsi 
Sopianae Ifjúsági Fúvószene
kar (karnagy: Mátyás Tibor), a 
Siklósi Városi Zeneiskola Ifjú
sági Fúvószenekara (karnagy: 
Szőke Sándor) és a Bólyi Ifjú
sági Fúvószenekar (karnagy: 
Bachmann János) lépett fel. 
Műsoruk gazdagsága, a művek 
megszólalása örömmel töltöt
te el a hallgatóságot. Apáthy 
Árpád elnök, Apaceller József 
karnagy, Neumayer Károly 
karnagy, a zsűri tagjai igen 
elégedettek voltak a hallottak-

kiemelte, hogy a Baranya Me
gyei Kulturális és Idegenfor
galmi Központ által rendezett
koordinált tavaszi gyermek- és 
ifjúsági fesztivál programjai
nak sorából kiem elkedik a 
Pécsváradi Ifjúsági Fúvószene
kari Találkozó, melyért köszö
net jár a fiataloknak, a felké
szítő tanároknak, karnagyok
nak és a rendezőknek. (Pécsvá
rad város díját a Mohács-Som- 
berek-Palotabozsok Ifjúsági 
Fúvószenekar kapta -  a szerk.)

A második napon a magyar- 
országi német hagyományokat 
őrző ifjúsági fúvószenekarok 
találkozója került megrende
zésre, melyet Baumann Mi
hály, a Pécsváradi Német Ki
sebbségi Önkormányzat elnö

ke nyitott meg. A részt vevő 
zenekarok, a Magyarszéki Né
met Hagyományőrző Fúvósze
nekar (vezényelt: Maronics 
Zsolt), a Nagymányoki Ifjúsá
gi Fúvószenekar (vezényelt: 
Petze Gábor), a Véméndi Ifjú
sági Fúvószenekar (vezényelt: 
Gász Mihály), a Lippói Ifjúsá
gi Fúvószenekar (vezényelt: 
Maronics Zsolt), a Szászvári 
Ifjúsági Fúvószenekar (vezé
nyelt: Marócsik Dezső) és a 
Pécsváradi Gyermek- és Ifjúsá
gi Fúvószenekar (vezényelt: 
Wágner József) szakmai prog
ramját háromtagú zsűri előtt 
-  melynek elnöke dr. Várnai 
Ferenc, tagjai Auth Henrik és 
Apáthy Árpád karnagyok vol
tak -  mutatta be. Mint vendég 
színesítette a programot a ko
rábbi fesztivál nagydíjasa, a 
Mázai Bányász Fúvószenekar, 
Petze Gábor vezényletével.

A fesztivál részeként, a kora 
délutáni órákban került sor az 
első m agyarországi ném et 
nemzetiségi zenét tartalmazó 
multimédia CD hivatalos be
mutatójára. A dr. Várnai Fe
renc zeneszerző szerkesztésé
ben és a Hypermedia Systems 
Számítástechnikai Kft. feldol
gozásában készült CD-ROM 
címe: A baranyai németek ze
néje. (Amint azt dr. Várnai Fe- 
renctől hallhattuk, a CD-ROM 
elkészítésének ötlete Baumann 
Mihálytól származott, aki tudo
mást szerezve e gazdag anyag 
létezéséről, biztatta a gyűjtőket, 
szerzőket, hogy a korszerű tech
nika felhasználásával készítsék 
el a baranyai németség folklór
ját bemutató összegzést: nép
dalok, népzenék, kották, versek, 
népviseletek, építészeti és tárgyi 
emlékek, archív felvételek. A be
mutatón jelen volt dr. Körinek 
László, tiszteletbeli német kon
zul Pécsről, a Hypermedia

Systems képviseletében Pereces 
Zsolt, valamint többen a CD- 
ROM-on szereplők közül, akik 
ezúttal átvehettek egy-egy pél
dányt a lemezből -  a szerk.)

A fesztivál zárásaként a ze
nekarok nagysikerű gálaműso
rára került sor, majd a zsűri 
elnöke értékelte a hallottakat. 
Jellemző volt a zenekaroknál 
a jó színvonal, a fegyelmezett
ség, a tehetség, a tisztaság, a 
hagyományos német fúvószene 
szeretete. Báling József, az 
Országos Német Önkormány
zat Kulturális Bizottságának 
elnöke zárszavában örömének 
adott hangot, mert a fiatalok 
ünnepet varázsoltak a közön
ség leikébe. Feladatunk ennek 
a tudásnak, tehetségnek a to
vábbi fejlesztése.

A kétnapos fesztivál résztve
vőinek a díjakat és az oklevele
ket a rendezők -  Pécsvárad Ön- 
kormányzata, a pécsváradi 
Fülep Lajos Művelődési Köz
pont, a Pécsváradi Zeneiskola, 
Pécsvárad Német Kisebbségi 
Önkormányzata, a Baranya 
Megyei Német Kisebbségi Ön- 
kormányzatok Szövetsége, a 
Baranya Megyei Önkormány
zat Kulturális Bizottsága, a Ba
ranya Megyei Gyermek- és If
júsági Közalapítvány, a Bara
nya Megyei Kulturális és Ide
genforgalmi Központ képvise
lői, vezetői adták át. (Pécsvárad 
város díját a Magyarszéki Német 
Hagyományőrző Fúvószenekar 
kapta -  a szerk.) Befejezésül 
össz-zenekari számként Farkas 
Antal: Lentsi polka című vidám 
műve hangzott el, melyet Apa
celler József ve zényelt.

Páll Lajos 
BMKIK mb. igazgató 

(Forrás: Diskurzus)

A fúvósfesztivál megvalósítá
sát támogatta:
-  Magyarországi Nemzeti és 

Etnikai K isebbségekért 
Közalapítvány

-  Baranya Megye Közoktatá
sának Fejlesztéséért Köz- 
alapítvány
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
■ Pécsvárad Város Képviselő
testülete 1999. április 29-ei 
ülésén először a pécsváradi 
rendőrőrs beszámolóját hall
gatta meg a közrend, közbiz
tonság helyzetéről. Az ülésen 
részt vett Somssich László, a 
Komlói Rendőrkaptányság ve
zetője és a helyi parancsnok
helyettes, Kiss József.

A beszámoló rögzíti, hogy 
Pécsvárad és környéke nem 
tartozik a bűnügyileg fertőzött 
területek közé. Az elmúlt évek 
során lassan, de folyamatosan 
csökkent az ismertté vált bűn- 
cselekmények száma. Az elkö
vetők zömmel nem helybeliek, 
ami nehezíti a felderítést. Az 
elkövetett bűncselekmények 
többnyire vagyon elleniek (eb
ből legtöbb a betöréses lopás) 
és csak elvétve fordul elő sze
mély elleni. A  képviselő-testü
let a beszámolót elfogadta.
■ Legyen-e és hol szobra Aszt- 
rik apátnak Pécsváradon? 
Ruppert János mecseknádasdi 
szárm azású, jelenleg Szek- 
szárdon élő szobrász elkészí
tette a szobor tervét, melynek 
2000-ben történő felállítását

segítheti, hogy e célra pályáz
ni lehet. Konkrét döntés az ülé
sen abban született, hogy a 
művész által benyújtott tervet 
zsűriztetni kell, és ezután dönt 
a testület arról, hogy ezt a ter
vet valósítja meg vagy pályá
zatot ír ki szobor készítésére. 
Az életnagyságú szobrot a vár 
bejárata környékén kívánják 
felállítani.
■ A  képviselő-testület meg
hallgatta a Fülep Lajos Műve
lődési és Sportközpont beszá
molóját az elmúlt évben vég
zett munkáról, valamint a vá
rosi könyvtár és a Tourinform 
Iroda tevékenységéről szóló tá
jékoztatást. Az előző évek át
szervezései folytán a művelő
dési központ négy önálló egy
séget fog össze és működtet 
(műv. központ, sportcsarnok, 
könyvtár és Tourinform Iroda), 
melyek szinte teljes mértékben 
szervezik, összehangolják, ki
szolgálják Pécsvárad kulturá
lis, művelődési, idegenforgalmi 
és sportéletét.
■ Az István Király Szálló új 
bérlője, Hamar Endre a szezon 
indulásáról adott tájékoztatót.

A szálló május 1-jén kinyitott 
és várhatóan október közepé
ig, végéig várja a vendégeket. 
Nyitva maradt az a kérdés, 
hogy a téli szezonban fenntart
ható-e a működés. Ez nagy
mértékben függ a vár fűtés- 
rendszere korszerűsítésétől, 
melyre a képviselő-testület 
már pályázatot nyújtott be.

★

Lakossági fórumot tartott 
Zsáli János polgármester má
sodik alkalommal április 28-án 
a művelődési központban. A kö
zel 20 fő érdeklődő meghallgat
ta az elmúlt negyedévben vég
zett munkákról a rövid össze
foglalót. Lőrinczi Albertné, dr. 
Kófiás Mihály és Vértes László 
képviselők is jelen voltak. Majd 
kérdések hangzottak el lokátor
ügyben, plakátragasztások, kis- 
motorosok, közvilágítás, díszki
világítás, kábeltévé műsorvá
lasztása kapcsán.

★

A Baranya Megyei Önkor
mányzat Közgyűlése a közeljö
vőben napirendre tűzi a megye 
műemlékvédelmi helyzetéről

szóló tájékoztató tárgyalását. 
Az előterjesztés az elvárások
nak megfelelően kiemelten fog
lalkozik a várak, kastélyok 
helyzetével, hasznosításuk le
hetőségeivel. Fontosnak tartva 
a civil szervezetek, egyesületek 
e tárgyra vonatkozó vélemé
nyének előzetes ism eretét, 
munkamegbeszélésre hívták 
az érintett települések képvi
selőit április 22-én Máré-várá- 
ba. Városunkból Zsáli János 
polgármestert és Dretzky Ka
talint, a várbaráti kör titkárát 
hívták meg a találkozóra.

A beszélgetéseket Bokor Béla 
alelnök és dr. Tihanyi Csaba 
megyei főépítész vezette. Jelen 
voltak a Kincstári Vagyonkeze
lőképviselői is. Minden telepü
lésről (Siklós, Szigetvár, Má- 
révár, Szászvár, Pécsvárad) 
hallatthatta szavát a fenntar
tó, a működtető és a civil szer
vezet képviselője. A jövőbeni 
eredményesebb együttműkö
dés, érdekképviselet érdeké
ben a jelenlévők elhatározták, 
hogy létrehozzák a Baranyai 
Várbaráti Körök Szövetségét. 
Ennek időpontja május 20.

Tiltakoztunk!?
1999. április 13-án rendkí
vüli ülésen döntött a képvi
selő-testület pályázatok be
adásáról. A nem tervezett 
ülés összehívását a rendel
kezésre álló igen rövid ha
táridő indokolta. A testület 
az alábbi pályázatok be
nyújtását határozta el:

A Baranya Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz:
- .  a Vár utcai óvoda korszerű

sítésére,
-  a Dombay-tavi ivóvízháló

zat kiépítésére,
— az öregek otthonának bőví

tésére.

A  Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumához:
— történelmi park kialakítá

sára a várkertben,
-  a temető támfalának hely

reállítására,
— a vár részleges felújítására,
-  a pécsváradi vár altemplo

mában található freskóma
radványok feltárására és 
restaurálására, a jelenlegi 
padlóburkolat cseréjére,

Z A T 0  K
— a pécsváradi vár fűtéskor

szerűsítésére,
-  a Pécsvárad, Kossuth L. u. 

22. hsz. alatti műemléképü
let átalakításának, felújítá
sának kiviteli tervezési költ
ségeire.

A PHARE HU 9705 program 
keretében támogatásra a 
Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanácshoz:
-  a Dombay-tavi diáktábor, 

épület és vizesblokk felújí
tására, zárt szennyvíztáro
ló építésére,

— kisbuszvásárlásra (öregek 
otthona),

— zeneiskolai hangszervásár
lásra,

-  Tourinform  Iroda (k iad
ványok szerkesztésére)

A pályázatok elnyerése ese
tén — különböző mértékben — 
az önkormányzatnak saját erőt 
is kell biztosítani fenti célok
ra, ezért került sor a költség- 
vetés módosítására, melyben e 
beruházásokra 15 millió Ft-ot 
különített el a képviselő-testü
let.

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör közgyűlési határozata 
alapján felemeltük szavun
kat a lokátor ellen, amit a 
Zengő-csúcsra, a Keleti Me
csek Tájvédelmi Körzetbe 
kíván telepíteni a Honvé
delmi M inisztérium . Kö
rünk volt az első, aki „tilta
kozó túrát” szervezett a 
hegyre 1996 májusában, és 
azóta több fórumon is fel
emelte szavát a pécsvára- 
diak „szent hegyének” vé
delmében.

Aggodalm unknak adtunk 
hangot, féltjük a Zengő körüli, 
általunk oly nagyon szeretett 
természetes környezetet, vé
dett virágokat, növényeket, ál
latokat.

Minden estben kértük -  ke
ressenek olyan megoldásokat, 
amelyek tiszteletben tartják a 
természetet.

Fuchs Sándorné az ELTE-n 
mint „közpolitikái esetet” , 
egyetemi dolgozat keretében 
összegyűjtötte mindazokat a 
dokumentumokat, sajtósze

melvényeket amelyek a Zengő- 
re tervezett lokátor ügyében 
megfogalmazódtak. Feladata 
volt, hogy elsősorban a civil 
szféra szemszögéből közelítse 
meg a témát.

Botond kiállítása a várban is 
felhívás volt a környezetpusz
títás ellen az elmúlt év augusz
tusában. A  régebben készült 
alkotások is új aktualitást kap
tak a tiltakozás jegyében...

Februárban hirdettük meg 
az aláírásgyűjtést. Összesen 
317 fő írta alá az íveket. Kö
szönet illeti azokat az aktivis
tákat, akik lakókörzetükben 
vállalták a gyűjtést. (Baumann 
József, Dénes József, Gasteiger 
János, Ludányi Antal, Müller 
Lajos, dr. Novotny Iván, Fuchs 
Sándorné, Schmidt Zoltán 
Nagypallból és Andy Rouse, aki 
Martonfáról egymaga 77 alá
írást hozott!)

Hát ennyi (sok? Kevés?!) dió
héjban az „ügyről”, vagy nem 
volt ügye a Zengő körül élők
nek? D. K.

P Á L Y Á Z A T O K
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HÍ R EK
Városi Televízió
májusi adásai:

13- án, cs ü tö r tö k ö n : 18.30 
órától: összefoglaló az önkor
mányzati ülésről — riport 
Zsáli János polgármesterrel.

— Képes beszámoló a majális
ról, a Maifestról

— Szent György-napi borver
seny eredményhirdetéséről

— Hírek, események

14- én , p é n te k e n : az előző 
napi adásismétlés 

Következő adás időpontja:
május 27., csütörtök 18.30.
Május 28., péntek -  ismétlés.

Küldjön egy képet...

Az 1930-as évek elején Muha- 
ray Elemér nevével fémjelzett 
Gyöngyösbokréta mozgalom 
gyökeret vert Zengővárkony- 
ban is, elsősorban Fülep Lajos 
kezdeményezésére.

Az kicsiny falu akkori nép
tanítója, Császár János veze
tésével megalakult a későbbi
ek során országos hírűvé vált 
népi együttes, a mai csoport 
elődje. A gazdag múlt felidézé
sére, tárgyi emlékeinek össze
gyűjtésére készül a Töttös Sán
dor vezette Hagyományőrző 
Művelődési Egyesület. Kérik

mindazokat akik a Gyöngyös
bokréta korszakából bárm i
lyen helyi értékű dokumen
tummal rendelkeznek (fényké
pek, meghívók, plakátok, új
ságcikkek), úgy azokat máso
lás céljából szíveskedjenek ren
delkezésünkre bocsátani. Az 
anyagok leadhatók Töttös Sán
dornál Zengővárkonyban, vagy 
a Pécsváradi Művelődési Ház
ban. (Archív képünkön Fülep 
Lajos és felesége, dr. Gábor 
Zsuzsanna látható a zengővár - 
konyi könyvtárszobában. Töt
tös Sándor tulajdona.)

ANYAKÖNYV

Születtek: Szokoli Karolina 
Lovászhetény, Tóth Stella 
Szilágypuszta, Mikó Lajos 
Szilágypuszta, Wagner Tímea 
Pécsvárad

H á za ssá g o t  k ö tö t te k : 25
éves jubileum: Borsós József és 
Pólyák Éva, Pécsvárad. Nyéki 
Mihály és Herb Valéria 
Lovászhetény.

Elhunytak:
Hamberger Ferenc 62 éves, 

Pécsvárad; Györkő Jánosné 
szül. Balog Mária 85 éves, 
M artonfa; Baráth Jánosné 
szül. Botykai Éva 87 éves, 
Zengővárkony; Keszler Adám- 
né szül. Szélig Éva 71 éves, 
Zengővárkony; Lázár Lajosné 
szül. Polgár Mária 75 éves, 
Pécsvárad.

Fülep Lajos emléknap
A K ézm ű vesek  B a ra n ya i 
Egyesülete és a Pécsváradi 
F ü le p  L a jo s  M ű v e lő d é s i  
K özpont 1999. m ájus 29-én, 
szom baton Zengó'várkony- 
ban Fülep Lajos em lékna
pot rendez.

Program:
9.45: koszorúzás a Fülep Lajos 

emléktáblánál. Közreműkö
dik a Zengővárkonyi Hagyo
mányőrző Népi Együttes 

10.00: Kézművesünnep (élő 
munka bemutatók, kézmű
vesvásár). .Aprómarok mű
hely” (kézműves gyermek
nap) és népdaltanítás a táj- 
házban.

14.00: Könyvheti előzetes a 
Zengővárkonyi Művelődési 
Házban. Házigazda dr. Szir
tes Gábor, a Pro Pannónia 
Kiadó igazgatója. A kiadó

vendége: Szatyor Győző, a 
Fam űvesség című könyv 
szerzője. Délután séta a sze
lídgesztenyésben.

18.00: Előadóülés a református 
templomban.
— Fülep Lajos emlékezete
— A Misztótfalusi Kis Mik
lós Múzeum (a második ma
gyar nyom dászm úzeum ) 
létrehozása Misztótfaluban 
(Románia) -  Molnár József 
(München) —, Moró Mária 
Anna (Egyetemi Könyvtár, 
Pécs).
— Tájházak, néprajzi emlé
kek a Keleti-Mecsek környé
kén — Lantosné dr. Imre Má
ria (Janus Pannonius Mú
zeum, Pécs)

Minden érdeklődőt szeretettel 
hívunk és várunk a programok
ra!

Körvezeték kialakítása
Az elm últ évek  egyik  leg
nagyobb hálózatfejleszté
si b eru h ázá sá t h a jto tta  
végre a DÉDÁSZ Rt. helyi 
üzem vezetősége a város
ban.

A közel 11 millió forintos 
új rendszer kiépítése a na
pokban fejeződött be. Az 
1994-ben elkészített „Pécs
várad villamosenergia-ellá- 
tása 1994-2010” című tanul
mány részletesen foglalkozik 
a város és térsége villamos- 
energia-fogyasztásának je 
lenlegi és jövőbeni alakulá
sával, illetve ehhez illeszti a 
távlati hálózatfejlesztési el
képzeléseket.

E tanulmánynak megfele
lően került sor I. ütemben az 
ún. pécsváradi körhálózat ki
alakítására. Ez a kétrend
szerűvezeték 1,7 km hosszú
ságú és magában foglalja a 
20 és 0,4 kV-os hálózatot is.

Pécsvárad város kezdeti és 
végpontjait (Hegyi rész és 
Újtelep) köti össze villamos 
szempontból.

A rendszer a mai hálózati 
technológiát figyelembe véve 
a legkorszerűbb elemekből 
épül fel. Hasonló jellegű há

lózat csak Pécsett a mecseki 
részen létesült e térségben.

A z üzem be helyezett 
rendszer előnyei a 
következők :
• A város villamosenergia

szolgáltatása biztonságo
sabbá válik.

• Az elöregedett 0,4 kV-os 
hálózatok kiváltásra ke
rültek (Kálvin u., Zengő
várkonyi u.).

• A szintén elöregedett 20 
kV-os hálózatok kiváltás
ra kerültek (temetőt ke
resztező).

• A műemlékvédelmi kör
nyezetben oda nem illő 
oszlopok és vezetékek 
megszűntek.

• A beruházás II. ütemének 
megkezdése remélhetőleg 
még ez évben megtörté
nik, amely a pécsváradi és 
a hosszúhetényi 20 kV-os 
rendszert köti össze. Meg
valósítása esetén a város 
egy többirányú betáplá
lással fog rendelkezni.

• „Hogy minden világos le
gyen...”

Spannenberger János

Gyógyszertári ügyelet

M ájus 17-ig Szent István Pa
tika

Május 17-23-ig Szenthárom
ság Patika

Május 24-június 13-ig Szent 
István Patika

Zengő-vidék

A már ismert címmel hiány
pótló kiadványt készített a 
Tourinform Iroda, amely házi 
kivitelezésben is mutatós, tar
talmas. A kis leporelló a tér
ség történelmi és kulturális 
látnivalóit, eseményeit sorolja 
fel. Külön mellékletekben ka
punk teljes körű tájékoztatót a 
szálláslehetó'ségekről, a falusi 
vendéglátókról, a kulcsoshá
zakról, az éttermekről, a kerék- 
párutakról — útvonalakról, a 
várakról, múzeumokról, tájhá
zakról, a kézműves alkotókról 
és műhelyekről. Mindezek pon
tos címmel, telefonszámmal, 
nyitva tartással. Kapható az 
irodában és a műv. házban.
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A férfiak munka közben
Fotó: Bognár Gyöngyvér

A Pécsváradi Német Klub 
néhány éve kezdte el -  ha
gyományteremtő szándék
kal -  a májusfaállítást. Eb
ben az évben is összegyűl
tek a művelődési ház előtt, 
hogy műsorral színesítve 
köszöntsék a tavaszt. A 
Wagner József irányította 
ifjúsági zenekar bevezető
je, majd pár szavas kö
szöntő után erős férfikar
ok pillanatok alatt állítot
ták helyére a feldíszített 
fát. Táncoltak az általános 
iskola német néptáncosai, 
akik ezúttal nélkülözték 
vezetőjüket, Tóth Györ
gyit, és a Zengővárkonyi 
Népi Együttes utánpótlás 
csoportja. A zeneiskola kó
rusa Naszvadiné Podányi 
Eszter vezetésével ezúttal 
német népdalokat énekelt. 
A  műsort Bognárné Auth 
Mária tanítványainak sza
valata tarkította. Köszön
jük a német klub szerve
zőinek és a szereplőknek a 
színvonalas műsort!

Pécsváradon a Műszaki Kisipari Szövetkezet 1951. szep
tember 15-én kezdte meg a működését 29 fővel a Dózsa 
György utca 14. szám alatt egy öreg parasztházban, a 
Rákóczi út 6-ban működött az asztalos részleg. A műhe
lyek felszereltsége a tagok által bevitt, nagyrészt kézi 
szerszámok voltak. Az iroda a Dózsa György utca 2. szám 
alatt volt, néhány öreg bútorral. E sorok írója volt 1951- 
től több mint 3 évtizedig a gazdasági és pénzügyek irá
nyítója.

Dinamikus volt a fejlődés. A 
létszám 1970-ben már 309 fő 
volt. 1952-ben a termelési ér
ték 983 ezer, 1970-ben már 25 
millió forint. 1952-ben hozták 
létre az építőrészleget. A nö
vekvő igényeket a meglévő 
szakemberekkel nem lehetett 
ellátni, így 1953-tól az ipari- 
tanuló-képzés beindítására 
került sor. Évtizedek alatt több 
száz ipari tanulót képeztek ki, 
így nemcsak saját szakember
utánpótlást biztosították, ha
nem sok szakembert adott más 
vállalatnak is.

Újabb és újabb megrendelők
kel alakult ki kapcsolat, így 
újabb termékekkel, szolgálta
tásokkal bővült a kínálat. Ko
moly lépést jelentett a ktsz. 
életében, hogy 1954-ben a ce
mentlapgyártást beindította, 
kezdetleges kézi présgépekkel. 
Egy műszak alatt 3 férfidol
gozó 300-350 darab lapot volt 
képes termelni, míg 1973-tól 
már korszerű, olasz gépsorok
kal milliós nagyságrendben 
gyártották a nagy választékot 
kínáló mozaiklapokat, és az 
egész ország területére szállí
tották.

1956 nyarán üzembe helyez
tek Pécsváradon, a Liszt Fe
renc utcában egy használaton 
kívüli téglagyárat. Az eltelt 3

Német néptáncosok találkozója
Április 18-án, vasárnap Pécsváradon a művelődési központ
ban telt ház előtt zajlott az együttesek bemutató program
ja. A Pesovár Ernő' néptánckutató vezette zsűri előtt a ba
ranyai és tolnai együttesek egy-egy hagyományőrző és ko- 
reografált táncot mutattak be, a közönség lelkes tapsviha
ra közepette. Az igen erős mezőnyből 10 együttes jutott to
vább az országos találkozóra, amit Pilisvörösváron rendez
nek novemberben. Környékünk két klasszikus hagyomány- 
őrző együtese -  Véménd és Nagymányok -  elsőként jutott 
tovább. Az őszi találkozón ott lesznek a leányvásárokról is 
jól ismert együttesek, úgy mint Babarc, Mórágy, Mohács, 
Bonyhád, valamint a pécsi Leőwey csapata.

év alatt több millió szénporos 
téglát gyártottak és ebből nem
csak sok pécsváradi családi 
ház épült, hanem jutott más 
vidékekre is. 1963-ban részben 
már új telephelyen folytatták 
a munkát. Korszerű műhelyek, 
raktárak, szociális létesítmé
nyek -  öltöző, fürdő, orvosi ren
delő - ,  új úthálózat épült ki, és 
közös használatban volt a vas
úti iparvágány.

Pécsváradon a közületi mun
kák mellett városszerte és a 
keleti lakótelepen sok családi 
házat építettek, a városköz
pontban az emeletes társashá
zak kerültek kivitelezésre. A 
megyén belül és Pécsett is épí
tettek családi és társasházakat 
és középületeket. (Fészek áru
ház, ... stb.)

Több ezer boroshordó hagyta 
el a kádárműhelyt, termékük 
exportra is került, 60 ezer lite
res tölgyfahordókat szállítottak 
-  több vasúti szerelvénnyel -  
Irakba, Bagdad melletti kisvá
rosba, ahol a ktsz. kádárai a 
helyszínen helyezték üzembe a 
nagyméretű hordókat.

A kőfaragó részleg munkáját 
D él-D unántúlon  ism erték. 
Eveken keresztül láncgyártás
sal is foglalkoztak, sokaknak 
nyújtva munkalehetőséget. 
Több tonna lánc került export
ra is.

Gondoltak a szociális körül
ményekre. Megépítették Har
kányban és a Balatonon az 
üdülőket, amelyből ma már 
csak a balatoni fogadja a pi
henni vágyókat. Közben meg
építették az Építők Boltját, bő 
választékot nyújtva.

Számtalan alkalommal is
merték el munkájukat minisz
teri elismerésekkel, számos 
esetben hozták el a kiállított 
termékeik -  ipari vásárokról,

kiállításokról -  a megtisztelő 
díjakat.

Az 1990-es évektől megvál
tozott a gazdasági élet, meg
szűntek termelő üzemek, ktsz- 
ek, romlott az iparban, a szol
gáltatásban a kereslet. Meg
szűntek munkahelyek. Ebben 
a nehéz időszakban Zsáli Já
nos volt már 10 éve a ktsz. el
nöke, mikor az önkormányza
ti választások után Pécsvárad 
polgármestere lett, a választó 
polgárok akaratából.

Mellőzve a tiszteletkor őket, 
tényeket idézve: egy jól műkö
dő gazdasági egység maradt 
maga mögött. Erre a legjobb 
bizonyíték, hogy a megyében 
több mint 20 ipari szövetkezet
ből kettő maradt talpon és épí
tőipari szövetkezet csak a 
pécsváradi. Tán nem véletlen, 
hogy egybemaradt a ktsz. és 
még ma is 100 embernek nyújt 
munkalehetőséget és nevüket 
a megyében tisztelet övezi.

Továbbra is gyártják a mo
zaiklapot, az építőiparban bi
zalmat kapnak a megrendelők
től, kádáripari terméket, hor
dódongákat még ma is szállí
tanak exportra Franciaország
ba, kereskedelmi tevékenysé
gük pedig (Építők Boltja) 120 
milliót forgalmaz, és az összes 
tevékenységük meghaladja a 
240 millió forint árbevételt.

A ktsz. minden tekintetben 
meghatározó szerepet töltött 
be mindenkor Pécsvárad életé
ben.

Az írás terjedelme nem en
gedi, hogy a termékeny évtize
dek eseményeit, történéseit 
visszaadja, így csak morzsák 
kerülhetnek az olvasó elé.

A nevében lett szegényebb — 
gondolom -  ez a nagy múltú 
termelőüzem. Ez év március 2- 
ától a Cégbíróság bejegyzése 
szerint már nem ktsz., hanem 
Pécsváradi Építő és Kereske
delmi Kft. lett a neve.

Az új ügyvezető, Bacher Fü- 
löp azt mondja: A  hagyomá
nyaikhoz híven a régi szövet
kezeti szellemben gondolkod
nak és célkitűzéseiket ennek 
fényében kívánják folytatni.

Sántha László

Építőipari szövetkezetből kft.
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Otthonra találók

Vidám zsivaly fogad, amikor 
belépünk a pécsváradi „Pen
tagon-ház” egyik lakásába. 
Öt állami gondozott gyerek 
játszik Adamov Marikával. 
Jöttünkre és főleg a fényké
pezőgép láttán felborul a 
rend. Margitka percekig 
mozdulatlanná dermed, Ale
xandra izgatottan szeretné 
magára vonni a figyelmet.

Kísérőm, Grünhut Gábor, a 
Baranya Megyei Önkormány
zat Gyermekotthonának igaz
gatója büszkén és boldogan 
mutatja a több mint 70 m2-es 
lakást, amelyben ezentúl hat 
növendékük fog élni nevelőik 
segítségével. Jó oka van a 
büszkeségre. Példaértékű, 
hogy ezek a gyerekek ilyen kö-

A várbaráti kör tagjai május 
elsején szép napsütésben ér
keztek a szántódi révhez. A téli 
álmából ébredő Balaton leg
szebb arcát mutatta ezen a 
napon az odalátogatóknak. A 
37 fős csoport rövid hajóút

rülmények közé kerülhetnek. 
És itt nemcsak a szép, modern 
lakásról van szó, hanem a csa
ládias légkörről, amit eddig 
nélkülözn iük kellett. Bár 
Grünhut Gábor azt mondja, 
hogy a „nyomorúságuk” (az in
tézet zsúfoltsága) miatt kellett 
már valamilyen megoldást ta
lálniuk, azért nyilvánvaló, 
hogy nem volt mellékes szem
pont a családszerű körülmé
nyek kialakítása.

A gyerekek nem laknak még 
itt „igazán”. Most éppen a be
költözés folyik. Már az ujjaikon 
számolják az éjszakákat, amit 
a régi ágyukban kell tölteniük. 
Ők felhőtlenül boldogok, tud- 
ják-érzik, jó lesz itt nekik. 
Ugyanilyen várakozással te-

után kisvonaton tette meg az 
utat a hegy tetején álló tiha
nyi Bencés apátsághoz. Leöwey 
Félix atya vezetésével ismer
hettük meg az I. András király 
által alapított monostor törté
netét. Nyári melegben csodál-

kintenek „közös” életük elé 
nevelőik, ám nekik addig még 
meg kell küzdeniük a bürokrá
cia hétfejű  sárkányával. 
(Ugyan melyik családi házban 
jutna eszébe az ANTSZ-nek a 
plafonig csempéztetni a fürdő
szobát, vagy a tűzoltóságnak 
minden, újonnan vásárolt(l), 
elektromos berendezést érin
tésvédelmi vizsgálatnak aláve
tetni, stb.) Am az igazgató ren
díthetetlen és csak annyit 
mond: megcsináljuk.

Lakóotthonuk története ott 
kezdődött, amikor az iskola 
pályázaton nyert 8 millió forin
tot, amihez a Baranya Megyei 
Közgyűlés még 3 milliót adott, 
ebből vették a lakásokat, a So
ros Alapítványtól nyert 2 mil
lió forinthoz a közgyűlés 600 E 
Ft-ot rakott, ezt tudták beren
dezésre fordítani. Lakásonként 
hat gondozott talál otthonra, 
akikkel egy tanár, két gyer
mekfelügyelő, két gondozó fog
lalkozik felváltva, olyan beosz
tásban, hogy éjjel-nappal van 
valaki a gyerekekkel. Rajtuk 
kívül egy utógondozó és a ve
zető tartozik a csapathoz. A 
tanárok feladata nem tanítás, 
hanem képességfejlesztés, a 
gondozókkal és nevelőkkel pe
dig naponta együtt tevékeny
kednek, azaz tulajdonképpen a 
hétköznapi életet tanulják. A 
közgyűléstől egy hónapra 90 
ezer forintot kapnak (15 ezer/ 
fő). Ebbe bele kell férnie a re
zsinek és a hat lakó étkezésé-

hattuk meg az elénk táruló, pá
ratlan panorámát, Tihany népi 
építészetét.

Nehéz szívvel váltunk el a 
Balatontól. Az irányt Somogy- 
vár felé vettük, ahol megáll
tunk a Szent László királyunk 
alapította bencés monostornál. 
A szépen helyreállított rom
kertben sétálva a pécsváradi 
apátság hasonlóságait felfe
dezve idéztük a történelmet.

Utunk végéhez közeledve be
tértünk Kaposvárra, a Róma- 
hegyen álló Rippl-Rónai villá
ba. A századelő nagy festőjé
nek lakóháza és műterme, a 
benne található korabeli búto
rok, olyan érzést keltettek ben
nünk, mintha a lakók bárme
lyik pillanatban beléphetné
nek. Az itt kiállított alkotások 
átfogó képet nyújtottak a festő 
különböző korszakaiból.

Kaposvártól rövid belvárosi 
sétával búcsúztunk. D. K.

nek. Nem csoda, ha minden 
pénzforrást vagy megtakarítá
si lehetőséget megragadnak. 
Elvállalták a takarítást, van, 
aki dolgozni jár, s azt tervez
getik, hogy a varrni tudó. gon
dozójukkal a ruháikat is ma
guk fogják elkészíteni.

Megható kép, ahogy a gyere
kek, akik egymást választották 
a közös életre, milyen szeretet
tel figyelnek egymásra és for
dulnak gondozóik felé. Jó látni 
őket együtt, azokat, akik egy új 
életre készülnek.

BoGyö

Irány Dél- Erdély
A Pécsváradi Várbaráti 
Kör június 22-27. között 
utazást szervez Dél-Er- 
délybe. (Korlátozott szám
ban van még hely.)
PROGRAM:

22., kedd: indulás 23 óra
kor a művelődési ház elől.

23., szerd a : kora dél
előtt Vajdahunyad várá
nak megtekintése -  Nagy
szeben (a szászok főváro
sa) városnézés -  Tusnád- 
fürdő (szállás, vacsora).

24., csütörtök: reggeli 8 
órakor. G yalogtúra a 
Szent Anna-tóhoz -  Mo- 
hos-tó -  (autóbusszal to
vább) Bálványos-vára -  
Kisbacon (Benedek Elek 
szülőfaluja) -  vissza Tus
nádra.

25., péntek: autóbuszos 
körút Háromszékbe -  Kéz- 
d ivásárhely  -  G elence 
(Szent László legendáját 
ábrázoló freskó) -  Zabola
-  Kovászna -  Csomakőrös 
(Körösi Csorna Sándor szü
lőfaluja) -  Zágon (Mikes 
Kelem en szülőfaluja) -  
Sepsiszentgyörgy (refor
mátus erődtemplom, szé
kely múzeum) -  vissza 
Tusnádra.

26., szom ba t, reggeli 
után Prázsmár (erődtemp
lom), Brassó (városnézés)
-  hazafelé Szászhermány
-  Tusnád.

27., vasárnap: korai in
dulás haza -  útközben 
Fogaras (vár és városné
zés) — hazaérkezés a késő 
éjszakai órákban.

Érdeklődni a művelődé
si központban lehet.

Bencések nyomában...

Képünkön a kör tagjai a somogyvári apátság romjai előtt
Fotó: dr. Simor Ferenc
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Országos Rendvédelmi 
Csapatversenyen
iskolánk ötfős csapattal 
vett részt április 16-17-én 
Szekszárd-Palánkon. 19 
csapat közül az iskolánkat 
képviselő 3. a osztály csa
pata (Farkas István, Földi 
Eszter, Harcos Teréz, Ger
gely Mónika és Máté Béla) 
a l l .  helyezést érte el, kü- 
löndíjban részesültek, ér
tékes fényképezőgépet és 
pólókat nyerve. A kemény 
megmérettetés során szá
mot kellett adniuk rendvé
delmi és társadalmi ismer
tetekből, számítástechni
kai és idegennyelvi tudá
sukból, valamint egészség- 
ügyi ismeretekből, végül 
sport- és ügyességi verse
nyek zárták a vetélkedőt. 
A tanulók segítségére vol
tak a felkészülés során a 
Baranya Megyei Rendőr
főkapitányság munkatár
sai, valamint Blum Szi
lárd, Fuchs Sándorné, 
Molnár Zoltánné tanárok 
és dr. Albert Erzsébet isko
laorvos.

A Kazinczy
Szép Magyar Beszéd
verseny országos döntőjét 
Győrben rendezték. Isko
lánkat Hernesz Adrienn 1. 
b osztályos tanuló képvi
selte. Felkészítő tanára 
Ormai Krisztina volt.

Diákolimpia
Miskolcon rendezték meg 
a diákolimpia aerobic-dön- 
tőjét. Tyeklár Richárd, is
kolánk 1. a osztályos tanu
lója első helyezést ért el. 
Gratulálunk ezúton is ki
magasló eredményéhez.

Gödöllőn rendezték meg
a mezei futóversenyt, 

ahol iskolánkból egy lány- 
és egy fiúcsapat vett részt, 
tisztességgel helytállva az 
erős mezőnyben. Felkészí
tő tanáraik Májusi Albert 
és Czakó Rita voltak.

Ballagás
Május 15-én, szombaton 

délelőtt 10 órától ünnepé
lyes keretek között vesz 
búcsút több mint száz ta
nuló iskolánktól.

Zenehíradó a zenesuliból
■ Február 6-án rendeztük meg 
hagyományos farsangi bátyus 
bálunkat, melyen fellépett a 
gyerm ekzenekar, valam int 
családi zenekarok mutatták be 
produkciójukat. Jó hangulatú, 
kellemes este volt, zenélt az 
Oázis együttes.
■ Befejeződött az ifjúsági bér
leti hangversenysorozat. Már
cius 3-án Zeng az ének címmel 
az Unicum Laude énekegyüt
tes hangversenyét hallhat
tuk.
■ Március 19-én Szigetváron 
rendezték a megyei zongora 
négykezes találkozót. Papp 
Gyuláné két párost készített 
fel: Weintraut Mária és Feny
vesi Zsófia volt az egyik páros, 
a nagyok között pedig Papp 
Ágnes és Farkas Anita lépett 
fel. Nagyszabású rendezvény 
volt, összesen 53 páros mutat
ta be műsorát.
■ Március 25. A rézfúvós tan
szak számára Wágner József 
rendezett húsvétzáró koncer
tet.

■ Március 26. Ifjú zenebarát 
foglalkozást tartott Schrempf- 
né Kreszits Margit. Téma és 
szimfonikus zenekar összetéte
le, felépítése volt, zenei totó, 
zenehallgatás és játékos vetél
kedők színesítették a foglalko
zást. Mindkét rendezvényen 
sok csokinyuszi és más kedves 
apróság lelt gazdára.
■ Pályázat útján és önkor
mányzati támogatással vásá
rolta meg a zeneiskola az új 
Yamaha hangversenyzongo
rát. Március 24-én Körtessy 
András, a Pécsi M űvészeti 
Szakközépiskola művésztaná
rának koncertjével avattuk fel 
az új hangszert.
■ Április 9-én a háusmans- 
tetteni (Ausztria) zeneiskola 
20 éves jubileumi ünnepségso
rozatának lehettünk részesei. 
Egy órás koncertet adtunk a 
zenekar, különböző kamara- 
együttesek és szólisták részvé
telével. A  koncert jól sikerült, 
a zenekar ráadásszámokkal ju
talmazta a lelkes közönséget.

ÓVODAI HÍ REK
■ Április 19-étó'l 23-áig óvo
dáinkban is lezajlottak az óvo
dai beíratások. Összesen 52 le
endő óvodás iratkozott be az 
1999/2000. tanévre. Az iskolá
ba szeptembertől 41 nagycso
portos megy iskolába.

Óvodáink a Közoktatási és 
Modernizációs Közalapítvány
tól összesen 363 000 forintot 
nyertek pályázati úton, amely 
összegből udvari, mozgásfej
lesztő játékokat fogunk vásá
rolni az intézményekbe.

A Magyar Művelődési Inté
zettől 50 000 Ft-ot kaptunk ab
ból a célból, hogy a különböző 
szereplésekre az útiköltséget 
fedezni tudjuk. Jelenleg hét 
pályázatunk van folyamatban, 
illetve elbírálás alatt.
■ Április 7-én színvonalas 
szakmai bemutató foglalko
zást tekinthetett meg a bajai, 
tolnai, valamint györkönyi óvo
da nevelő testületé a 2. sz óvo
da kétnyelvű csoportjában 
Bognár Istvánné vezetésével.
■ Április 17-én Komlón, a 
színházteremben szerpeltek 
óvodásaink a VII. Baranyai

Gyerek és Ifjúsági Fesztivál al
kalmával.
■ Május 11-én fogadjuk Ba
ranya megye német nemzeti
ségi óvónőit, akik szintén be
mutatót tekintenek meg. In
tézményeink Bad Vilbel váro
sától nagyobb mennyiségű tar
tós élelmiszert kaptak. Köszö
net érte!

Tisztelettel megköszönjük a 
Mecsekkő Kft. vezetőjének az 
alapítványunknak befizetett 
jelentős támogatását!

Ezúton mondunk köszönetét 
a Mecseki Erdészeti RZ.-nek a 
nagy mennyiségű faanyagért, 
amelyből óvodáink udvari já
tékait készíttetjük el, valamint 
Benkő Lászlónak (I. sz óvoda), 
Molnár Lászlónak (II. sz óvo
da), akik óvodáink udvarának 
csinosítására facsemetéket, 
fákat, bokrokat ajánlottak fel!

Az I. sz. óvoda óvodapedagó
gusai köszönetüket fejezik ki 
az általuk szervezett társadal
mi munkában részt vevő szü
lőknek!

Óvodavezető

■ Április 17-én Somberekre, az 
első német nemzetiségi kórus- 
találkozóra utazott a zeneisko
la és az általános iskola kóru
sa. A  kórus vezetője Naszva- 
diné Podányi Eszter.
■ Április 23-án Komlón ren
dezték a megyei mélyrézfúvó 
és kürtszakos növendékek ta
lálkozóját. Ha rangsorolnánk a 
produkciókat és a részt vevő 
zeneiskolák teljesítm ényét, 
akkor a pécsváradiak Mohács 
után a második helyet foglal
nák el. Wágner József növen
dékei, Gungl Viktor, Gubik 
Gergely, Göbl Ádám (tenor), 
Csapó Zoltán (tuba) képvisel
ték iskolánkat.
■ Az V. Baranyai Gyermek és 
Ifjúsági Fúvószenekarok Talál
kozóján mutatta be program
ját a zeneiskola fúvószeneka
ra is. Német nemzetiségi ka
tegóriában nyerték a nyári tá
borozásuk költségének 25%-os 
támogatását.
■ Május 1-jén, a német klub 
májusfaállításán énekelt a kó
rus és fellépett a zenekar is. Ők 
a Dombay-tavi programot is 
színesítették.

Általános
iskolások, figyelem!

Pécsvárad és környéke 
turistaszemmel
A Tourinform Iroda ver
senyt hirdet a követke
ző témában: Pécsvárad 
és környéke tu rista 
szemmel.

Rajzold le, fesd meg, for
mázd meg, építsd fel, írd 
le, mit mutatnál meg vá
rosunkból és környékéről 
az idelátogató vendégek
nek! Mit találsz szépnek, 
érdekesnek, különleges
nek, mi az, amire szerin
ted büszkék lehetünk?

Az elképzeléseidet tet
szőleges formában valósít
hatod meg, A3-as méretben 
ceruzával, ecsettel, tollal, 
gyurmával, falevéllel, stb.

Munkádat, kérlek, 1999. 
május 2l-ig juttasd el a 
Tourinformba (Kossuth L. 
u. 22.) vagy Kárász Rózsa 
tanárnőnek! Az alkotáso
kat díjazzuk és kiállítjuk!

E redm ényhirdetés: 
1999. május 30., vasár
nap, a gyereknapon!

A II. Béla 
Középiskola hírei
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A Vöröskereszt hírei
Május 8. a Vöröskereszt és 
a Vörös Félhold világnapja, 
Henry Dunant nemeslelkű, 
Genfben élt üzletem ber  
születésnapja.

Dunant 1859-ben üzleti ügy
ben III. Napóleonhoz igyeke
zett, aki Olaszországban hábo
rúzott. Solferino falunál járt, 
amikor a síkság hadszíntérré 
változott, a szeme eló'tt zajlott 
a véres ütközet. Elborzadva 
nézte a több ezer haldoklót, se
besültet. Henry Dunant eldön
tötte, hogy segít. Egy közeli 
templomban kórházat rende
zett be, oda szállíttatta a sebe
sülteket. Összegyűjtötte az ál
dozatok nevét, levelet írt a hoz
zátartozóknak.

Ejt nappallá téve dolgozott, 
és munkáját egyre többen se
gítették, függetlenül attól, 
hogy korábban ki melyik olda
lon harcolt. Henry Dunant ké
sőbb két javaslatot fogalma
zott meg: „Minden országban 
legyen sérülteket ápoló szer
vezet” és „Az államok adjanak 
védelm et a segélynyú jtók 
nak.”

Az 1999. évi Vöröskereszt 
tagsági bélyegek

D olgozóknak 100 Ft/fő, 
nyugdíjasoknak, diákoknak 50 
Ft/fő. Megvásárolhatók a mű
velődési központ és a szociális 
gondozási központ irodáiban.

A véradásról
Április 14-én 80 fő jelentke

zett Pécsváradon véradásra, 
ebből 77 főtől vettek vért. Kö
szönjük mindannyiuknak az 
önzetlen segítséget! A legköze
lebbi véradás augusztus 5-án.

Vöröskeresztes kitüntetés
Május 8-án a pécsi Domini

kánus Házban megtartott ün
nepségen ünnepi köszöntőt 
mondott Kárpátiné Kovács Zita, 
a gondozási központ vezetője, a 
helyi Vöröskereszt titkára.

Ez alkalommal a Magyar 
Vöröskereszt országos vezető
sége kiemelkedő vöröskeresz
tes munkája elismeréseként a 
„Vöröskeresztes Munkáért” ki
tüntetés ezüst fokozatát ado
mányozta Kárpátiné Kovács 
Zitának.

Borverseny
Krammer János lett Pécsvárad 
Legjobb Borosgazdája az ötö
dik alkalommal megrendezett 
Szent György napi borverse
nyen. Díjat nyert még Mező 
József nagypalli, Kis Bocz Já
nos pécsváradi, Auth János 
mecseknádasdi, Takács Sán
dor pécsváradi és Kreutz And
rás pécsváradi gazda is. A bí
rálóbizottság húsz termelő 52 
fehér és 11 vörösboráról mon
dott ítéletet. Az idei versenyen 
17 arany, 27 ezüst, 17 bronz és 
két oklevél minősítés született.

Pécsvárad és körzetében 
helyi képviselet ellátására

ÜZLETKÖTŐI 
GYAKORLATTAL 

VÁLLALKOZÓT KERESEK
Egy évig garantált jutalék!

Érd.: 06-30/929-3104

A nyugdíjasklub hírei
■ Kirándulás. Gyülekező má
jus 18-án, 7.45-kor a pécs
váradi vasútállomásnál. Uta
zás vonattal, kérjük, a szemé
lyi igazolványát mindenki hoz
za magával. Program: Népraj
zi Múzeum, Csontváry kiállí
tás, ebéd, székesegyház, Zsol- 
nay Múzeum. Találkozás a 
Pécsi Nyugdíjas Egyesület tag
jaival (uzsonna) a Civil Közös
ségek Házában. Részvételi díj: 
800 Ft (ebéd, belépők). Jelent
kezés és befizetés a május 11- 
iki klubnapon.
■ Május 25-re meghívást kap
tunk a Bonyhádi Nyugdíjas
klubtól a bonyhádi szőlőhe
gyen tartandó összejövetelre. A 
program megbeszélése a május 
11-iki klubnapon lesz.
■ A pécsváradi körzet nyug
díjasklubjainak kulturális se
regszem léje m ájus 29-én, 
szombaton lesz Pécsváradon, a 
művelődési központban. Lap
zártáig részvételi szándékát je
lezte Nagypall, Erdősmecske, 
Feked, Mecseknádasd és Ófa
lu. Vendégeink lesznek megfi
gyelőként a N agynyárádi 
Nyugdíjasklub tagjai.

■ Április 20-án 61 fővel láto
gattunk el a H ím esházai 
Nyugdíjasklubba és csoportja
ink nagy sikert arattak fellé
péseikkel. Hímesházára Töttös 
Sándor is elkísérte a nyugdí
jasokat, akinek a táncok beta
nítását köszönjük!
■ Április 27-én 45-en indul
tunk el a „villányi borút” ne
vezetességeinek megismerésé
re. Nagy élm ényt jelentett 
Palkonya és a település kato
likus templomának megtekin
tése. Villánykövesd volt a kö
vetkező állomás, Villányban a 
borm úzeum ot néztük meg, 
Nagyharsányban a szoborpar
kot kerestük fel. Nagynyárád 
következett, ahol Sárái János 
kékfestőműhelyét és gyönyörű 
textíliáit néztük meg, majd a 
község m űvelődési házába 
mentünk, ahol finom estebéd
del és még finomabb házi ré
tessel vártak minket. Az est zá
rásaként Kőberling Jenő tan
góharmonikán zenét is szolgál
tatott. Az est mindkét nyugdí
jasklub tagjainak megelégedé
sével és jó hangulatával fejező
dött be. Paksi Rozália

KULTURÁLIS AJÁNLÓ:
Jubileumi koncert Színházjáró busz

A Fülep Lajos Művelődési Köz
pont és 20 éves Női Kamara
kórusa tisztelettel m eghív 
minden érdeklődőt május 15- 
én, szombaton a művelődési 
központ színháztermébe, a 18 
órakor kezdődő jubileum i 
koncertjére. Fellépnek: a 
Miesbachi Vegyeskar Néme
tországból (karnagy: Rudolf 
Sommer), a Sásdi Vegyeskar 
Lakatos Judit vezényletével, 
valamint a jubiláló helyi Női 
Kar Kutnyánszky Csaba veze
tésével.

Pünkösdi német 
néptáncgála

Május 24-én, Pünkösd hétfőn 15 
órától a vár udvarán (rossz idő 
esetén a művelődési központ 
színháztermében) másfél órás 
műsor keretében bemutatkozik 
a Budapesti Német Néptánc
együttes, valamint vendégeik, a 
Chmelnicából (Szlováka) érke
zett Marmon együttes.

indul május 29-én, szomba
ton 14 órakor a művelődési ház 
elől Molnár Ferenc: A Pál 
utcai fiúk című színművének 
megtekintésére. Jelentkezni 
lehet a műv. házban május 20- 
ig. Jegy + útiköltség 550 Ft/fő.

Gyermeknap újra

Május 30-án, vasárnap ismét 
kedvükre válogathatnak a gye
rekek a programok közül.

Délelőtt 9.30-12.00-ig: Ze
nés ébresztő, aszfaltrajzver
seny, az általános iskola német 
tánccsoportja, Bábovi bábszín
ház — Bolondvár című műsora.

Délután 13 .00-21 .00-ig: 
Autóhúzó verseny, sakkszi
multán, dekázóverseny, kosár
labda streetball-bajnokság 
(3+1 fős csapatok jelentkezését 
várjuk a műv. házban), Öreg 
Medve játszóház, tátika (előt
te a Tourinform Iroda által ki
írt pályázat eredményhirdeté
se), diákdisco.
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„A helység kalapácsa” Kárpátaljáról ...
Nagy élményben volt része 
mindazoknak -  gyerekeknek 
és tanáraiknak —, akik április 
23-án a műveló'dési házban 
megtekintették a n agym u - 
zsalyi iskolások előadásában 
Petőfi klasszikus darabját.

A beregszászi járásból érke
zett gyermekek tanáraikkal 
Mecseknádasdon és Ofaluban 
vendégeskedtek. Kófiás Endre, 
az iskola igazgatója hívta meg 
őket a hét végi nemzetiségi ta
lálkozóra. Első alkalommal 
pár hónappal ezelőtt jártak a 
szomszéd községben, amikoris 
Erb József plébános szervezé
sében mint árvízkárosultak 
tartózkodtak két hétig hazánk
ban. A  mecseknádasdi csalá

Kirándulás 
a Garam-mentére
A Pécsváradi Felvidékiek 
Klubja kirándulást szervez a 
Garam-mentére 1999. június 
4-5-6-án.
PROGRAM:

Június 4-én, pénteken 12-kor 
indulás a művelődési ház elől, 
érkezés Garamszentgyörgyre 
(kb. 16 óra). Polgármesteri foga
dás, falumúzeum megtekintése, 
közös vacsoraesten találkozunk 
Kisóvár és Hontfüzesgyarmat 
képviselőivel.

5- én, szom baton -  kirándu
lás Garamszentbenedekre -  
városnézés Léván Sándor Ká
roly református tiszteletes ve
zetésével -  este tábortűz a Ga- 
ram partján, Garam szent- 
györgyön.

6- án, vasárnap -  istentisz
teletek Garamszentgyörgyön, 
nagysallai emlékműnél koszo
rúzás, ebéd után hazautazás.

dók annyira m egszerették 
őket, hogy most vendégként is 
őket hívták. A pécsváradi isko
lásoknak bemutatott műsort 
tanáraik, Vidnyánszky József 
és kedves fe lesége, Éva 
asszony tanította be.

Az előadást követően Lő- 
rinczi Albertné igazgatónő kö
szönte meg a nem mindenna
pi produkciót és kívánt továb
bi sok sikert a csoportnak.

A pécsváradi vár megtekin
tése után siettek  vissza 
Nádasára, ahol próba után is
mét fellépés várt rájuk. Szép, 
tiszta magyar beszédüket so
kan megcsodáltuk és irigyeljük 
őket ezért...

A nagyi sütije 
versenyfelhívás
A Pécsváradi Nyugdíjas
klub és a Vöröskereszt 
Pécsváradi Szervezete

„NAGYI SÜTIJE” cím
mel versenyt hirdet. A  be
mutató napja: 1999. május 
29., szom bat, helyszín: 
Pécsvárad, m űvelődési 
ház.

Nevezni süteménnyel és 
tortával, minden amatőr, 
sütni szerető nagymamá
nak és nagypapának lehet. 
Jelentkezés: május 15-ig a 
művelődési központban.

A finomságokat szakér
tő zsűri és a gyerekek bí
rálják el. A legsikerültebb 
készítmények értékes ju 
talomban részesülnek. A 
gyereknapon, május 30- 
án, vasárnap a sütemé
nyek kiosztásra kerülnek.

Megkezdődött a 
kispályás labdarúgó

bajnokság
Az érdeklődők hétfőnként
17.00 órától láthatják a 
m érkőzéseket a városi 
sportcsarnokban.

Az 1999. évi bajnokság 
tavaszi sorsolása:

4. fordu ló , m ájus 10.
17.00 Szakiskola—Kolma 
Kék
17.30 Kolma 2000 K ft.- 
Biokomp
18.00 Dóm FC-ÁFÉSZ
18.30 Jupiter-Gerbera
19.00 Torpedo-Holstein

5. fordu ló , m ájus 17
17.00 S zak isk o la -B io - 
komp
17.30 Torpedó-Gérbera
18.00 Dóm FC.-Jupiter
18.30 Kolma 2000 K ft.- 
Holstein
19.00 ÁFÉSZ-Kolma Kék

6. fordu ló , m ájus 31.
17.00 Holstein-Szakiskola
17.30 Gerbera—Dóm FC.
18.00 Jupiter-B iokom p 
Kft.
18.30 Kolma 2000 K ft.- 
ÁFÉSZ
19.00 Torpedó-Kolma Kék

7. fordu ló , jún ius 7.
17.00 Szakiskola-ÁFÉSZ
17.30 Gerbera-Biokomp
18.00 Dóm FC.-Holstein
18.30 Kolma 2000 Kft.— 
Torpedó
19.00 Kolma Kék-Jupiter

8. fordu ló , jún ius 14.
17.00 Dóm FC.-Szakisko- 
la
17.30 Torpedó-Jupiter
18.00 Kolma 2000 Kft.— 
Gerbera
18.30 ÁFÉSZ-Holstein
19.00 B iokom p-K olm a 
Kék

9. fordu ló , jún ius 21.
17.00 Szakiskola-Kolma 
2000 Kft.
17.30 Dóm FC-Biokomp
18.00 Torpedó-ÁFÉSZ
18.30 Jupiter-Holstein
19.00 Kolma Kék-Gerbera

SPORTHÍREK:
ÁPRILIS

Férfi kosárlabda NB. II.
PVSK-Pécsvárad-Nagykanizsa
93:58
PVSK-Pécsvárad-Veszprém 
116:64
PVS K- Pécsvárad-Szekszárd 
73:64

Női kézilabda NB. II.
AG ROVE R- Pécsvárad-Tamási 
12:21 (ifi)
AGROVER-Pécsvárad-T amási 
23:14
TERNI-Pécsvárad-Mohács
29:27
AG ROVE R- Pécsvárad-Siófok 
25:30 (ifi)
AGROVER-Pécsvárad-Siófok
34:22

Férfi kézilabda
Pécsvárad-Balatonboglár 
26:24 (NB. II.)
Pécsvárad-Pécsi Darazsak 
31:40 (Megyei I.) 
Pécsvárad-Kaposvár 38:29 
(Megyei I.)
Pécsvárad-PEAC 36:22 (NB 
II.)

MÁJUS

Női kézilabda NB. II.
TERNI-Pécsvárad-Fonyód
24:26
AG ROVE R- Pécsvárad-Szek
szárd 20:25 (ifi) 
AGROVER-Pécsvárad-Szek- 
szárd 22:29

A Pécsváradi 
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A sportcsarnok programja:
MÁJUS
4., 18.15 Pécsvárad-PMKC /Megye I. férfi kézilabda
8., 17.00 Pécsvárad-Segesd/NB II. férfi kézi.

11., 18 .15 Pécsvárad-POTE /Megye I. férfi kézi.
14., 19.15 PVSK-Pécsvárad-Sárvár/NB II. férfi kosár.
15., 14.15 AGROVER-Pécsvárad-Barcs/NB II. női ifi kézi.

16.00 AGROVER-Pécsvárad-Barcs/NB II. női kézi.
17.00 TERNI-Pécsvárad-Keszthely/NB II. női kézi.

16., 12.00 PVSK-Pécsvárd-Győr /NB II. férfi kosár
14.15 AGROVER-Pécsvárad-Keszthely/NB II. női ifi kézi.
16.00 AGROVER-Pécsvárad-Keszthely/NB II. női kézi.

22., 12.30 PVSK-Pécsvárad-Szentgotthárd /NB II. férfi kosár.
16.00 Pécsvárad-Szentgotthárd /NB II. férfi kézi.
17.00 TERNI-Pv.-AGROVER-Pv. /NB II. női kézi.

29., 18.00 TÉRNI-Pécsvárad-Barcs /NB II. női kézi.
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