
P É C S V Á R A D I

(jurám menti könnyek, 
mosolyok, harangok...

Pécsváradiak a Garam partján

A P écsvárad i F elv idék iek  
K lubja  m á sod ik  a lk a lom 
mal szervezett „hazalátoga
tást” , ezúttal Léva k örn yé
kére. Lőrinczi A lbertnéval, 
Julikéval, a klub vezető jé 
v e l n e g y v e n h á rm á n  v e t 
tünk részt a felejthetetlen  
két és félnapos program on, 
az onnan k itelep ítettek  és 
h o zzá ta rto z ó ik , va la m in t 
pécsváradi barátok , és ér
deklődők.

A határ átlépése után az ot
taniak már minden fát, virá
got, hidat, tanyát és falut is
merve mesélni kezdtek a rég
múlt időkről...

Garamszentgyörgyre érve 
meleg szeretettel fogadtak, ro
konok, barátok álltak szinte 
sorfalat a buszunk két oldalán, 
integetve keresve az ismerős 
arcokat.

A  községi hivatal dísztermé
ben Helena Valentova polgár- 
mesteraszony ősi szokás sze
rint kenyérrel, sóval és kedves 
szavakkal köszöntötte az elő
ször ideérkezőket és a Pécs-

Fotó: Kárpátiné Kovács Zita

váradról hazalátogatókat, „... 
akik jó szándékkal látogattak 
hazánkba -  Szlovákiába - ,  
hogy baráti kapcsolatot kösse
nek, rokonokat látogassanak 
vagy viszontlássák szülőfalu
jukat, esetleg m egismerjék

szüleik, nagyszüleik hazáját, 
amelyről sok szép történetet, 
mesét hallottak. Igazán arról, 
ami a II. világháború után tör
tént a magyar nemzetiségű 
lakosággal Szlovákiában vagy 

a német nem zetiségű 
lakosággal M agyaror
szágon, nem sokat ta
nultak az iskolában.

Ha visszatérünk törté
nelmünk e fekete pont
jához, el kell m onda
nunk, hogy falunkból 
300 személyt telepítet
tek ki Magyarországra 
és 202-t pedig kényszer- 
munkára vittek Morva- 
és C sehországba. Az 
üres házakba magyaror
szági szlovákokat telepí
tettek és most fele-fele 
arányban élünk együtt 
szerető szülőfalunkban.” 

Szlovák és m agyar 
nyelven elmondott ver
sek után népdalcsokor 
csendült fel asszonyok 

hangján. Üdvözölte a hazaér
kezőket Pásztori Attiláné, a re
formátus gyülekezet lelkésze 
is.

Duba Ernó'né, Oroszi Giziké, 
a helyi általános iskola magyar 
igazgatónője volt felelős az

igen gazdag, sűrű program 
„végrehajtásáért”, aki a hátra
levő időt velünk töltötte.

K íséretében  láthattuk a 
garamszentbenedeki kolostort, 
Léva városát és várát, amit dr. 
Sándor Károly lelkész törté
nész mutatott be. Felkerestük 
a felújított 200 éves reformá
tus templomot.

Végigsétáltunk Kisóvár ut
cáin, a 174 fős falucska polgár- 
mestere büszkén mutatta épü
lő könyvtárukat, és ifjúsági 
klubjukat.

Felkerestük a temetőket is: 
Léván megkoszorúztuk a 48-as 
és a millenniumi emlékművet, 
a szentgyörgyi temetőben a 48- 
as református lelkész, Bogyó 
Mihály sírjánál Sándor Ildikó 
és Duba Ernőné emlékezett 
meg a falu egykori papjáról. 
Hozzátartozók kereshették fel 
őseik sírját a hontfüzesgyar- 
mati temetőben is.

Garamszentgyörgyön Csető 
Dávid emlékezett meg az I. és 
II. világháború értelmetlen ál
dozatairól, a bajtársakról. Az 
egymás mellett álló emlékmű
vekre elhelyeztük koszorún
kat.

Folytatás a 6. oldalon

„Pécsvárad és környéke turistaszemmel"
E címmel hirdetett pályázatot 
a Tourinform pécsváradi álta
lános iskolások részére. A  pá
lyázók szabadon rajzolhatták, 
festhették meg, írhatták le, mi 
az, ami számukra szép környé
künkön, amit büszkén mutat
hatunk meg az erre járó ven
dégeknek. A pályázatra közel 
50 alkotás érkezett a Kodo- 
lányi Általános Iskolából és 
nyolc a Speciális Általános Is
kolából. A legtöbben rajzoltak 
és festettek, de készült gyönyö
rű üvegfestés és textilkép, ra
gasztás és gipszminta is.

Az alkotásokat a művelődé
si házban állítottuk ki. Tervez

zük, hogy a legsikerültebb al
kotásokból képeslapokat készí
tünk, illetve kiadványokban 
szerepeltetjük őket.

Május 30-án, a gyereknapon 
jutalmaztuk a zsűri által leg
jobbnak ítélt munkákat.

Az alsó tagozatosoknál
1. helyezett lett Hódosi Szabi

na és Kovács Attila,
2. helyezett Napirana Viktó

ria,
3. helyezett Kempf Laura.

Felső tagozatosok  közü l
1. helyezett Brückner Lídia,
2. helyezett Józsa Enikő,

3. helyezett Jagados Diána és
Bakó Ildikó.

A  Speciális Általános Iskola 
pályázóit (Bogdán Zsuzsi, Mé
hész Magdolna, Ónodi Valéria, 
Csonka Mária, Orsós Teréz, 
Papp István, Széles József) egy 
finom tortával jutalmaztuk.

Még egyszer gratulálunk a 
nyerteseknek, de nemcsak ne
kik, hanem az összes pályázó
nak köszönöm a munkáját! 
Továbbá köszönöm  Szántó 
Ferencné, Vértes Lászlóné, Ká
rász Rózsa, Kajos Valéria ta
nárnők, valamint Barta Lász
lóné és a művelődési ház dol
gozóinak értékes segítségét!

Fullerné Bősz Patrícia  
irodavezető
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H ÍREK
A képviselő-testület ülése

Pécsvárad Város Képviselő
testülete 1999. május 27-én, 
17. 00 órai kezdettel tartotta 
rendes ülését a városházán. A 
város környéki településekkel 
közös feladatok ellátásáról na
pirendi pont keretében a tes
tület áttekintette a társégben 
élő együttműködési formákat. 
Ezek:

A közös intézményfinanszíro
zás, amely a legtöbb problémát 
jelenti évről évre. Ez esetben 
valódi társulásról nem beszél
hetünk, Pécsvárad a költségve
tés előkészítése szakaszában 
közli a hozzájárulás mértékét 
(a normatív támogatás és a 
tényleges bekerülési költség 
közti különbözetet), amit a köz
ségek egy része vitat, sőt a kör
jegyzőségen kívüli települések 
nem is hajlandóak fizetni. Saj
nos e tekintetben a jogi szabá
lyozás sem egyértelmű. A kör
jegyzőséghez tartozó községek
kel és Nagypall községgel ha
tályos megállapodás szabályoz
za a hozzájárulás elveit.

A körjegyzőséghez tartozó te
lepülések létszámarányosan 
járulnak hozzá az igazgatási 
szakfeladatok ellátásához.

Külön megállapodás alapján 
működik a hétvégi és (egyes te
lepülések vonatkozásában) a 
hétközi orvosi ügyelet.

Klasszikus társulási forma a 
Zengőalja Kistérségi Terület- 
fejlesztési Társulás. Tagjai 30 
Ft/fő hozzájárulást fizetnek 
évente. Nyolc önkormányzat 
külön megállapodásban vállal
ta Tourinform Iroda fenntartá
sát öt évre.

Az igazgatás korszerűsítése
A város térségi szerepének 

erősítését szolgálják az igazga
tás korszerűsítésére tett köz
ponti intézkedések is: a körze
ti gyámhivatalhoz és az építé
si hatósághoz 18 település tar
tozik, és várhatóan ugyanerre 
a körre terjed ki 2000. január 
1-jétől az okmányirodák illeté
kessége is.

Állami normatívák
A képviselő-testület jóvá

hagyta a tájékoztatót és felha
talm azta a polgárm estert, 
hogy az állami normatíva és a 
tényleges intézményi kiadások

közötti eltérésből adódó prob
lémákat jelezze a Települési 
Önkorm ányzatok Országos 
Szövetségének.

A helyi elektronikus 
és írott sajtó

A városi televízió minden 
második csütörtökön sugároz
za adását pénteki ismétléssel. 
A műsorokat öten készítik: 
Füri Ferenc felelős szerkesztő, 
Molnár Sára, Kárpáti Árpád, 
Kreszits Margit és Schrempf 
Attila. A felelős szerkesztő te
vékenységét az önkormányzat
tal kötött megállapodás alap
ján végzi. A képviselő-testület 
a beszámolót a Kulturális, Tá
jékoztatási és Idegenforgalmi 
Bizottság javaslataival kiegé
szítve fogadta el. Ennek főbb 
elemei: kisebbségi műsor indí
tása, új főcím készítése, illet
ve a teletext áttekinthetőbbé 
tétele.

A havonta 500 példányban 
megjelenő Pécsváradi Hírmon
dó kilenc éve tájékoztatja a 
város lakosságát a közérdekű 
eseményekről. 1998 októberé
ig Gállos Orsolya újságíró, he
lyi képviselő volt a lap főszer
kesztője, jelenleg Dretzky Ka
talin látja el ezt a feladatot. Az 
anyag gyűjtésében, írásában, a 
fényképek készítésében Bog
nár Gyöngyvér és Kárpáti Ár
pád segédkezik. A szerkesztő
ség igyekszik a lapalapítás óta 
kialakított arculatot, tartal
mat megtartva, a helyi értéke
ket felmutatva összeállítani az 
újságot. A testület jóváhagyta 
a beszámolót.

Önkormányzati ingatlanok
A képviselő-testület ülésén 

tájékoztató hangzott el az ön- 
kormányzat lakás és nem la
kás céljait szolgáló ingatlanai 
hasznosításáról. Általánosság
ban megállapítható, hogy a 
bérbeadásokból összességében 
sem származik jelentős bevé
tel.

A lakások esetében ez nem
csak az alacsony, gyakorlatilag 
1992. óta változatlan lakbérek
ből adódik, hanem a lakásál
lomány csekély voltából és ab
ból a tényből, hogy a lakások 
zöme ismert terminológiával 
élve ún. szolgálati lakás. A 
nem lakás céljára szolgálat he

lyiségekre vonatkozó régebbi 
szerződések felülvizsgálata in
dokolt, bérleti díjuk csak jelké
pesnek tekinthető. Az elmúlt 
tíz évben kötött szerződések 
értékkövetőek.

A földhaszonbérlet mind 
mennyiségében, mind összeg- 
szerűségében elenyésző. A föl
dek esetében elsősorban a „fel
derítésre” lenne indokolt na
gyobb hangsúlyt fektetni, mi
vel elképzelhető, hogy az ön- 
kormányzat tulajdonában lévő 
más területeknek is van „gaz
dája”. A testület felkérte gaz
dasági, műszaki és pénzügyi 
bizottságát, hogy tegyen javas
latot a lakások bérének meg
állapításáról és a lakbér meg
fizetésének támogatásáról szó
ló 4/1992 számú rendelet mó
dosítására, javasolta, hogy a 
polgármester vizsgálja felül a 
nem lakás célú helyiségek bér
leti díját, illetve, hogy az ingat
lan-kataszter alapján a hiva
tal műszaki csoportja tárja fel 
a jelenleg nem hasznosított 
mezőgazdasági jellegű ingatla
nokat.

Pályázat kerékpárútra
Pályázat benyújtásáról dön

tött a testület a kerékpárút 
építésére. A Dombay-tó felső 
szakaszától a Gesztenyési út 
kezdetéig behatárolt területen 
tervezett út költsége mintegy 
28,5 millió Ft. Az önkormány

zat a beruházás 20%-át vállal
ta saját erőként.

Asztrik-szobor
Meghívásos pályázat kiírá

sáról döntöttek az Asztrik-szo
bor megvalósításával kapcso
latban. A megkeresett művé
szek a mű anyagára, méreté
re, formájára, elhelyezésére és 
bekerülési költségére tesznek 
javaslatot. Ennek birtokában 
kerülhet sor pályázat benyúj
tására a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumához.

Pályázat
A 2000-ben és 2001-ben meg

valósuló, a millennium méltó 
megünnepléséhez kapcsolódó, 
kiemelt turisztikai vonzerővel 
rendelkező rendezvények tá
mogatására pályázik a műve
lődési ház. A pályázattal a tes
tület egyetértett, a szükséges 
önerőt az intézmény költségve
tésen belül biztosította.

Fiatalok
Az O ktatási, Ifjúsági és 

Sport Bizottság a fiatalok sza
badidejének hasznos és kultú
rált eltöltésére tett javaslatot, 
amely széles körű Internet- 
hozzáférései lehetőségre, pá
lyázatok kiírására és hétvégi 
sportolási feltételek biztosítá
sára irányult. A  részletes ter
vek megtárgyalására a júniu
si ülésen tér vissza a testület.

Pécvsváradért Alapítvány
Az elmúlt évben is felajánlhat
tuk az SZJA 1%-át a pécs
váradi egyesületeknek, alapít
ványoknak. A  Pécsváradért 
Alapítvány Kuratóriuma má
jus 27-én ülésezett, Kakas Sán
dor elnökletével. Összesen 13 
pályázó nyújtott be igényt, két 
pályázat nem kapott támoga
tást.

A felosztható pénzösszeg:
193 194 Ft 1998-ban befolyt SZJA- 
ból, 3 541 Ft 1997-ben befolyt 
SZJA-maradvány, 3 265 Ft az ala
pítvány számlájára befolyt kamat
ból, összesen 200 000 forint.

A kuratórium az alábbi 
döntést hozta:
Mozgáskorlátozottak Pécsváradi 
Egyesülete 20 000 Ft

Pécsváradi Női 
Kamarakórus 25 000 Ft
Freundeskreis von 
Pécsvárad 10 000 Ft
Nyugdíjasklub 20 000 Ft
Kodolányi János Általános
Iskola Diáksportkör 15 000 Ft
Napköziotthonos
Óvodák 10 000 Ft
Zeneiskola 
Ifjúsági Zenekar 20 000 Ft
Református
Egyházközség 20 000 Ft
Pécsváradi Diabétesz 
Klub 20 000 Ft
II. Béla Középiskola 3. A
közbiztonsági fakultációs
osztály 25 000 Ft
Felvidékiek Klubja 15 000 Ft

Összesen: 200 000 Ft



1999. június-július H í r m o n d ó 3

Megszépült templom és parókia

Fotó: Kacsándiné Savanya Gizella

Tizenegy éve szolgál a kis kö
zösség élén dr. Kiss Ervinné 
tisz te le tes  asszon y , aki a 
nagypalli tem plom  rendbe
té te lé v e l  p á rh u za m o sa n  
Zengó'várkonyban is elkezd
te, évek óta szervezi, irányít
ja  a m unkálatokat. Most, a 
hálaadó istentiszteletre ké
szü lőd v e  k értü k , fog la lja  
össze mindazt, ami ezt a szép 
ünnepet m egelőzte.

Isten azt a magasztos felada
tot adta Zengó'várkony Refor
mátus Gyülekezetének, hogy 
lépjen a templom építő ősök 
nyomdokaiba és újítsa fel 1802- 
ben épült templomát külsőleg 
és belsőleg egyaránt. Az elkor
hadt tetőszerkezet felújítása

1998. július 13-án kezdődött és 
augusztus 31-én fejeződött be. 
A munkálatokat az Iparterv BP 
Kft (Budapest) végezte Bilonka 
Istvánnal és Márkus Lászlóval 
az élen. A tetőbontásban, cse- 
repezésben a gyülekezeti tagok 
részvételét Tolnai József gond
nok szervezte önzetlen, áldozat
kész szolgálatával.

Szeptemberben a kőműve
sek vették át a terepet En- 
glender János vezetésével. Ok 
végezték a templom párkány
zatának és a külső vakolatnak 
a felújítását, majd a meszelést. 
A lábazat szellőzővakolattal 
való ellátására már ez év ápri
lisában került sor. Húsvét után 
lehetett elkezdeni a belső mun

kákat, mely a vakolást, mesze
lést, de főleg az asztalosmun
kát jelentette. Az elkorhadt, 
rothadt padvégeket meg kel
lett rövidíteni, új padvéggel 
ellátni, végül pedig a régi tég
la aljazatot deszkapadlóval 
burkolni. Papp Lajos és mun
katársa kiváló munkát végez
tek. A gyülekezeti tagok mun
káját (takarítás, törmelékszál
lítás, stb.) 1999-ben Hosszú 
László gondnok szervezte nagy 
odaadással. A felújítási mun
kálatok költségei mintegy 4 
millió Ft-ot tesznek ki. Isten
nek legyen hála, hogy mindig 
kirendelte a szükséges anyagi
akat is. Külföldről több mint 
1,5 millió Ft adományt kap
tunk. A  Dunamelléki Egyház- 
kerület 1,2 millió Ft-tal, a 
műemlékfelügyelet 45 000 Ft- 
tal, a helyi önkormányzat 200 
000 Ft-tal segített. A  kicsiny 
gyülekezet pénzbeli adománya 
500 000 Ft-ot tett ki és leg
alább ilyen értékű a szeretet- 
munka is, amit a két évben 
végeztek. Legyen mindezért 
Istené a dicsőség! így örömmel 
készülünk a hálaadó istentisz
teletünkre 1999. június 26-ára, 
melyen dr. Hegedűs Lóránt hir
deti Isten igéjét és Bóka And
rás esperes leplezi le a Bárdos 
Sándor által adományozott, a 
volt lelkészek névsorát tartal
mazó emléktáblát.

Majális a gondozási központban

Fotó: Kárpátiné Kovács Zita

Majálist tartottak május 26-án, a kihívás napján a Pécsváradi Gondo
zási Központ udvarán az intézmény lakói és dolgozói

100 éve született 
Kodolányi jános
„Negyedszázada jelent meg 
Tüskés Tibornak Kodolányi Já
nosról, a század magyar próza- 
irodalmának egyik legjelentő
sebb, legegyénibb és egyben leg
ellentmondásosabb alkotójáról 
szóló monográfiája. A  korabeli 
viszonyok miatt hányattatáso
kat szenvedett könyvbe a ter
vezett fotók nem kerülhettek 
bele. A  jelenlegi, második ki
adással a szerző által eredeti
leg is tervezett könyvet veheti 
kezébe az olvasó, azt a kötetet, 
melynek minden sora és meg
állapítása 25 év elteltével, ma 
is vállalható.” -  olvashatjuk a 
recenzióban. A  könyv megtalál
ható a város könyvtáraiban. 
Megvásárolható a művelődési 
központban. A könyv kiadását 
támogatta többek között Pécs- 
várad Önkormányzata is.

Anyakönyvi
hírek:

Házasságot kötöttek:
Magyar! Annamária és 
Gyöngyösi László, Selmeci 
Tímea és Tóth László Vince, 
Bokros Erika és Bezensek 
Ferenc, Réger Renáta és 
Kecskés Gábor János,
Szalántzy Györgyi és Nagy 
Gyula, Molnár Tünde és Szabó 
Lajos

jubileum:
25. éves házassági évforduló: 
Bayer László Ferenc és Kiaszta 
Erzsébet, Kolmann István és 
Menyhárt Katalin Gabriella 
50. éves házassági évforduló: 
Apaceller József és Merk 
Julianna

Meghaltak:
Koch Péterné Lauer Anna 62 
éves korában, Erdősmecske. 
Pécsváradon Kőnig István 63 
évesen, Papp János 78 éves 
korában és Sasvári István.

Születések:
Nemes Jázmin, Zsigrai Balázs. 
Schnell Bianka, Szendrői Bence 
és Weibl Péter

„Uram, szeretem a te 
házadban való lakozást, 
és a te dicsőséged 
hajlékának helyét"
Zsolt. 26:8

A Zengővárkonyi 
Református Gyülekezet 
presbitériuma tisztelet
tel meghívja és szere
tettel várja önt és 
kedves családját, az
1999. június 26-án,
10 órakor kezdődő 
hálaadó istentiszte
letre,
melyen templomunk 
felújításáért adunk hálát
Igét hirdet: dr. Hegedűs 
Lóránt püspök
A lelkészek emléktáblá
ját leleplezi: Bóka 
András esperes
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Kulturális ajánló A nyugdíjasklub hírei
Július 16-án, pénteken 
koncert a vár altemplomá
ban. Ismét vendégünk lesz 
a tavaly nagy sikerrel be
mutatkozott magyar—ka
nadai Trió Ebony. Szilágyi 
Orsolya vendégei lesznek 
ezúttal professzora, Róbert 
A. Riseling és Pécsről Zse
ni Nándor.

Szent István-napi 
előzetes

■ Augusztus 14-én, 18 órá
tól német nemzetiségi nap 
a német klub szervezésé
ben (műsorral, vacsorával, 
svábbállal)
■ A ugusztus 15-én a 
Nagyboldogasszony-napi 
ünnepi szent misét köve
tően fúvós koncert a vár 
udvarán, közreműködik az 
ÖTÉ Fúvószenekara és a 
Mázai Bányász Fúvósze
nekar.
■ Augusztus 18-án, 18 órá
tól a pécsi Mecsek Tánc- 
együttes önálló estje.
■ Augusztus 19-én, az ün
nepi önkormányzati ülést 
követően a Pécsváradi Női 
Kamarakórus, az UniCum 
Laude énekegyüttes és a 
zeneiskola  R eneszánsz 
kisegyüttesének műsora.
■ Augusztus 20-án koszo- 
rúzási ünnepség a várban, 
majd műsor és utcabál a 
Szentháromság téren.
■ Augusztus 22-én a Zen- 
gó'várkonyi Népi Együttes 
bemutatja Parasztlakodal
mas című műsorát.

Idősek nemzetközi éve 1999. 
Nyugdíjasklubok Területi 
Találkozója

A Pécsváradi Nyugdíjasklub 
második alkalommal rende
zett találkozót a körzet nyug
díjasklubjai számára. Zsáli 
János polgármester köszön
tötte a művelődési központ 
nagytermében összegyűlt kö
zel 400 résztvevőt, ezt követő
en került sor a nyugdíjasklu
bok bem utatkozó 
műsorára.

Felléptek: a Ma
gyar-Német Barát
ság Klub Nagypall- 
ból, őket elkísérte 
N idlingné Grátz 
Erika  polgárm es
ter, az Erdősmecs- 
kei Nyugdíjasklub 
Nemzetiségi Kóru
sát K eller János 
polgármester kísér
te harmonikán. A 
fekedi „Vidámság 
K lub” -ot Krém er 
Jánosné, a Kisebb
ségi Önkormányzat 
elnöke vezette. Az 
ófalui n yugd íjas
klubot négy asz- 
szony képviselte, 
míg a m ecsekná- 
dasdi klubot Szig- 
riszt János alpol
gármester kísérte 
el a pécsváradi ta
lálkozóra. Természetesen sze
repeltek a házigazdák is, a 
Pécsváradi Nyugdíjasklub fér
fikara, a német kórus, vala
mint az erre az alkalomra ala
kult népdalkor. A klub táncos 
asszonyai a Zengővárkonyi 
Népi Együttessel közösen adtak 
fergeteges műsort a találkozó

zárásaként. Az összejövetelen 
„megfigyelőként” részt vettek 
Hidas, Himesháza, Máriaké- 
ménd és Nagynyárád nyugdí
jasklubjai is.

A Baranya Megyei Nyugdí
jas Képviselet elnöke, Keserű 
Árpád és dr. Mérei Ferencné 
vezetőségi tag okleveleket ad
tak át a szereplő csoportoknak, 
megköszönték a szép műsort 
és további sikereket kívántak 
mindenkinek.

„A nagyi sütije”

Nagyi sütije versenyt hirde
tett a Pécsváradi Vöröskereszt 
Alapszervezete és a Nyugdíjas
klub. A  versenyre 7 település 
(Erdősmecske, Feked, Hidas, 
Nagypall, Lovászhetény, Ófalu 
és Pécsvárad) 40 sütőasszonya, 
47 féle süteménnyel, ill. tortá
val nevezett be. A zsűrizés na
gyon nehéz munkáját Heirich 
Erik dunaszekcsői cukrász- 
mester vezetésével a Pécs
váradi Ált. Iskola 7—8. osztá
lyos tanulói végezték. Az érté
kelés legfőbb szempontja az 
esztétikum, külalak, színhar
mónia, valamint az elkészítés 
nehézségi foka, a munkaigé
nyesség volt.

Minden asszony dicséretet 
kapott a díszítésért, a szép 
egyenletes máz elkészítéséért, 
az egyforma szeletelésért.

Z Á L O G H Á Z  

É S  É K S Z E R B O L T
Nyitáshoz 20 m2 körüli üzlettel rendelkező 
üzleti partnert keresünk Barcs, Boly, Harkány, 
Komló, Pécsvárad, Sásd, Sellye, Siklós, Sziget
vár városokban.

Telefon: 06-30/9475018

ínycsikladó tálalás a sütiversenyen
Fotó: Kárpáti

1. helyezést Rein Jánosné 
lovászhetényi versenyző 
nyerte „Őszibarack” süte
ményéért.

2. Nagy Vincéné (Pv.) — Esz- 
terházy-tortája; Krőhnung 
Jánosné (Erdősmecske) — 
pávafarok; Schnell Henrik- 
né (Erdősmecske) -  gomba

3. Palló Györgyné (Pv.) -  szív
torta; Ófalui asszonyok kö
zös munkája, a patkótorta

4. Gungl Andrásné (Pv.) -  fa- 
törzstorta

5. KeszlerKárolyné (Nagypall)
— diabetikus Lajcsi-szelet

6. Kácsor Andrásné (Nagypall)
-  nagyi kedvenc sütije; 
Bistei Józsefné (Nagypall) — 
mandula

A díjazottak a Pécsvárad és 
Vidéke ÁFÉSZ, a Pécsváradi 
Önkormányzat, a Vöröske
reszt, a nyugdíjasklub és 
Fischer Józsefné ajándékcso
magjait vehették át. Közönség
díjat nyert: Varga Istvánné 
(Hidas) grillázstortája és az 
ófalui asszonyok patkótortája. 
Részükre a művelődési köz
pont és az EZ+AZ ajándéküz
let ajánlott fel díjat. V ala
mennyi nevező a Dr. Oetker 
Kft. exkluzív fémdobozkáját 
kapta ajándékba. A szemet 
gyönyörködtető finomságokat 
a műv. házban tekinthették 
meg május 29-én egész nap az 
érdeklődők.

M ásnap, május 30-án, a 
gyermeknapon az apróságok 
kóstolhatták meg a finom sü
teményeket és tortákat.

A rendezők ezúton monda
nak köszönetét minden ver
senyzőnek és a rendezvény tá
mogatóinak, külön megköszön
ve a Schöller Bt.-nek a hűtő
pultokat.

Programok:

■ A klub június 15-én kirán
dulást szervez Szigetvárra, a 
termálfürdőbe. Az autóbusz 8 
órakor indul a műv. ház elől, 
előtte felmegy a hegyre. Rész
vételi díj: 600 Ft (útiköltség, 
fürdőbelépő).

■ Június 22-én juniálist tar
tunk a Szász-völgyben.
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Német küldöttség 
Pécsváradon

Június 3-án Zschopauból 
(Németország Érchegység tér
ségéből) 9 fős küldöttség járt a 
Pécsváradi Szociális Gondozá
si Központban. A szociális 
munkásokból és gondozókból 
álló csoport egyhetes tapaszta
latcserén vett részt Baranya 
megyében, ahol több intéz
ményt is meglátogattak.

Országos
környezetismereti verseny

A Kodolányi János Általános 
Iskola harmadik alkalommal 
vett részt a Hermann Ottó Kör
nyezetismereti Verseny Orszá
gos Döntőjén. A 3-4—5. osztá
lyosoknak kiírt versenyen négy 
pécsváradi tanuló indult. Fri- 
edszam Julianna 4. c, Bachesz 
Viktor 3. a és Kugyelka Réka 
3. b osztályos tanuló, aki I. he
lyezést ért el, Zsilli Gábor 3. b 
osztályos tanuló pedig V. he
lyezett lett. Felkészítő tanáruk 
Bognárné Auth Mária volt.

Negyvenhat év után az 
iskolában...

Hosszú szünet után ismét 
találkoztak Pécsváradon az 
alsó iskolában, 1953-ban vég
zettek. Eljött a találkozóra 
Bernáth Lászlóné, a lányok és 
Kisbalázs György, a fiúk osz
tályfőnöke (képünkön középen).

Egy generáció felnőtt, mióta kikerül
tek az iskolapadból

Fotó: Kárpáti

Meghívták az akkor még fia
tal kezdő tanárt, Erdősi Tibort, 
a későbbi iskolaigazgatót is. 
Huszonkilencen tudtak eljön
ni Pécsváradra június 5-én. Itt 
voltak a távolról érkezettek, 
Öhler Annuska  M iskolcról, 
Szaváti Magdolna  Győrből, 
Budapestről Kaminek Ferenc

HÍREK
és Platthy Iván nyugalmazott 
államtitkár, aki vallomásában 
elmondta, ugyan Pécsre járok 
haza, de Pécsváradot is ottho
nomnak vallom, mindig szíve
sen jövök e kisvárosba, ahol 
édesapámnak állandó kiállítá
sa van. Dr. Csősz Gyula az 
atyai hivatást (állatorvosi) 
Mázán folytatja, de mindig szí
vesen jön a gyökereket rejtő 
szülővárosba haza. Itt voltak 
még: Amrein Margit, Bonett 
Anna, Bichercz Júlia, Gas- 
teiger Éva, Platthy Erzsébet és 
Mária, Torna Jolán, Szép Éva, 
Fischer Mariska, Frick Mária, 
Ács József, Büki László, Osz- 
vald Pál, Katona Pál, Vincze 
Sándor, Löfler Fülöp, Szántó 
Ferenc, Csille Lajos, Béres Pál, 
Burján József, Müller Lajos, 
Storch József. Hatan már nem 
lehettek közöttük és 17 fő ma
radt távol.)

Agárdi Erzsébet (Buszlauer 
Miklósné) és Wittenbart Antal 
lelkes szervezőmunkájának 
köszönhetően szép órákat töl
töttek együtt, remek hangulat
ban a hölgyek és urak.

Az iskolai találkozó után a 
Zengő étteremben fehér asztal 
mellett, életük párjával foly
tatták és befejezni nem tudták 
az elmúlt időkre való emléke
zést.

19. 30 Híradó, benne:
-  Pécsvárad csatlakozása a 

Várak és Várbaráti Körök 
Baranya Megyei Szövetsé
géhez (riport: Gállos Orso
lyával)

— Tanévzárás a Kodolányi Já- 
nos Általános Iskolában (ri
port: Ló'rinczi Albertné igaz
gatóval)

— Érettségi a helyi középisko
lában

-  Hírek, események stb.

Aprómarok Műhely
Nagy siker volt a Zengő- 

várkonyban megrendezett „Fü- 
lep Lajos” emléknap május 29- 
én. A Kézművesek Baranyai 
Egyesületének tagjai által

gazdái szervezőbizottságot 
hoztak létre, melynek elnöké
vé Gádor Andrást, a Mecsek- 
vidéke Hegyközség alelnökét 
választották kérve, hogy az elő
készítést kellő szakértelemmel 
vezényelje le. Minden telepü
lés 3-3 fővel képviseltette ma
gát az előkészítő bizottságban, 
akik négy alkalommal ülésez
tek. Megállapodtak a közgyű
lés elé terjesztendő feladatok
ban: a Zengővidéke Hegyköz
ség székhelyének Pécsvárad 
városát javasolták, ill. összeál
lították a leendő vezetőséget. 
Az előkészületek folyamán fi
gyelembe vették a hegyközsé
gi törvényt, mely előírja, hogy 
minimum 50 ha szőlőterület
tel kell bírnia a településnek 
vagy a szövetkező települések
nek ahhoz, hogy önálló hegy
községet hozhassanak létre.

Mama- és könyvklub 
a nyárra...

A nyár közeledtével az em
berek szívesebben mozdulnak 
ki otthonukból, s lazábban 
szervezhető a mindennapi élet 
is.

Ezért a Család és Közösség 
Alapítvány két programot in
dít a nyárra: anyák számára 
indul klub és fiatalok számá
ra könyvklub.

Mindkét programot kéthe
tente tartják a művelődési 
központban, ahol a Családse
gítő- és Gyermekjóléti Szolgá
lat m unkatársai adnak bő
vebb tájékoztatást hétfőn, 
szerdán és csütörtökön 10-14 
óra között.

A VTV műsora
1999. június 24-én, csütörtö

kön (ismétlés 25-én)
18. 30 Műsorkezdés 
18. 32 Mese 
18. 55 Sport

Gyorsan tanultak a fürge gyerekkezek 
rongozást, az agyagformázást

szervezett „Aprómarok M ű
hely” gyermekfoglalkozásait 
sokan látogatták és próbálták 
ki a korongozást (képünkön), 
m ézessütem ény-díszítést, a 
nemezelést, vesszőfonást, a 
gyöngyfűzést, a tojáshímzést. 
Az egész napos gazdag prog
ram felnőtteknek is kínált szá
mos hasznos időtöltést. Remél
jük, a hagyom ányterem tés 
szándékával második alkalom
mal megrendezett ünnep a jö
vőben is folytatódik.

Zengővidéke Hegyközség
A Zengőalji települések , 

Hosszúhetény, Pécsvárad, Me- 
cseknádasd szőlészei, borászai 
ez év tavaszán úgy döntöttek, 
hogy sajátos problémáik meg
oldására, érdekképviseletük 
ellátására önálló hegyközséget 
hoznak létre. A három község

, a kis kézművesek próbálgatják a ko-

Fotó: Bognár Gyöngyvér

Egyéni gazdáknak 500 nm fe
letti szőlőültetvény esetén kö
telező a hegyközségbe való be
lépés. A  Zengővidéke Hegyköz
ség több mint 100 ha szőlőül
tetvénnyel rendelkezik.

Az alakuló közgyűlésen a 
három település jelenlevő gaz
dái egyhangúan elfogadták a 
szervező bizottság javaslatát. 
A hegyközség elnöke lett Rup- 
pert József, Mecseknádasd pol
gármestere, alelnökök Pécsvá- 
radról Gódor András, Hosszú- 
hetényből Zsótér Ferenc lettek. 
Hegybíróvá ifj. Walter Gyulát 
választották Pécsváradról. 
Amint azt Gódor András la
punknak elmondta, a hegyköz
ség bírósági bejegyzése folya
matban van, a bejegyzésig a 
szervezet hatásköréhez tarto
zó feladatokat a Pécsi Hegy
község látja el.
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Garam menti könnyek, 
mosolyok, harangok...
Folytatás az I. oldalról

Útban hazafelé megálltunk 
Nagysallón, az 1849-es győztes 
csata helyén felállított emlék
műnél, ahol Hasznos Gyula, 
mindenki Gyula bácsija, kurá
tor búcsúzott tőlünk.

Részesei lehettünk a híres 
garamszentgyörgyi gyermek
napnak, amit Helena asszony 
vezényelt le, kolléganőivel kö
zösen, több órán keresztül biz
tatva a falu apraját-nagyját, a 
játékokban aktívan részt vevő
ket, mindvégig magyarul és 
szlovákul (ahogy az itt szokás), 
hogy végül kioszthassák az ér
tékes felajánlásokat. Füri Feri 
talán innen hozta az ötletet 
Pécsváradra. Most is időben 
érkezett még, hogy gyermeke
ivel — ki tudja hányadszor — 
részt vehessen az unokatestvé
rek népes hadával együtt a 
programban. A 90 éves déd
nagymama hívja és várja őket 
minden alkalom m al. Most 
nagy volt öröme, amikor elvo
nultunk kicsiny, rendezett por
tája előtt)

Még sokáig emlékezni fo
gunk a garam-parti tábortűz
re, a helybéli legények nótázá- 
sára, amihez Borbély Ilonka és 
Böröcz Örzsike is csatlakozott, 
nem hagyva szégyenben a ven
dégek csoportját.

Vasárnap részt vettünk az 
úrnapi misén. „Pécsváradon 
fehérebb a kenyér... ?” kezdte 
igemagyarázatát a falu fiatal 
papja, Nagy János, köszöntve 
a hazaérkezőket. Hívott a re
formátusok harangja is közös 
imádságra.

Az utolsó percekben még 
megtekintettük a falu múzeu
mát, azt a pici, 100 éves por
tát, ahol minden úgy van, 
mintha most lépett volna ki a 
gazda belőle (Füri Feri dédszü- 
leié). Duba Ernőék mint saját 
örökséget tartják rendben és 
teszik közkinccsé őseik tárgyi 
emlékeit, egy letűnt korszak 
dokumentumait.

Vasárnap délben lementünk 
a Garamhoz, hallhattunk régi 
történeteket, beleálltunk a víz
be, férfiak kavicsokat „szöktet
tek” hullám ain, köveket 
gyűjtögettünk, ki-ki emlékbe,

akvárium ba, gyerekeknek, 
unokáknak, sziklakertbe, ta
lán sírokra is kerül belőlük...

A vendéglátásban kivette 
részét a települések szinte va
lamennyi közössége. Az első 
vacsorát a szentgyörgyi, a 
hontfüzesgyarmati és a kisóvá- 
ri falvak biztosították szá
munkra. A továbbiakban a lé
vai és a szentgyörgyi reformá
tus gyülekezet, a szentgyörgyi 
katolikus gyülekezet vendégei 
voltunk egy-egy étkezésnél. A 
kultúrház színpadán láthattuk 
a helyi mazsorettcsoportot, va
lamint a gyermek néptáncosok 
vidám, kedves, játékos lako
dalmas műsorát, a búcsúebéd
nél pedig az országosan híres 
falubéli Rikkony József és ci-

A  régi idők  hangulatát idéz
te a m űvelődési ház nagy
term e m ájus 8-án. H uszon
öt év után ism ét összeállt a 
legen dás Z en gő  együttes. 
„Idézzük  fel együtt a régi 
bu lik  hangulatát”  -  á llt a 
m eghívón.

Ez azért volt kedves sokunk 
számára, mert a megfogalma
zók gyermekeink voltak, (Apa- 
celler Gergely és Kárpáti Á r
pád), akik apáik-anyáik elbe
széléséből ismerhették a régi 
bulik hangulatát. így élnek a 
legendák tovább! Kedves vala
mikori tinik, legyetek büszkék 
gyerekeitekre is így utólag azt 
kell mondanom, magatokra is! 
Példát tudtok mutatni, mesél
ni utódaitoknak egy nagy csa-

gányzenekara húzta a nótát. 
Nem csak azok, akik ott szü
lettek, azon a tájon, hanem mi 
is, akik részesei lehettünk 
megint egy csodás találkozás
nak, sokáig fogunk emlékezni 
vendéglátóinkra a Garam part
ján és reméljük, hogy a kapott 
történelmi lecke nem volt hiá
bavaló a velünk tartók számá
ra, különösen az unokáknak...

Köszönöm a Pécsváradi Fel
vidékiek Klubjának nevében 
Helena asszonynak, Gizikének 
és mindazoknak, akik oly nagy 
szeretettel fogadtak bennün
ket és adtak örömeteli, boldog 
élményeket, találkozásokat 
mindannyiunknak.

Az élménybeszámoló meg
írására készülve, hallottam a 
rádióban egy vajdasági ma
gyar anya szavait” ... ha vala
mikor el is kell hagynom a szü
lőföldemet, korosodva mindig 
annak a falunak templomát 
látom majd, és hallom harang-

patról, amelynek tagjai volta
tok.

Jó érzés volt látni bennete
tek ismét, és mi sem bizonyít
ja  jobban, hogy valam ikor 
összetartó, egymásra figyelő, 
egymást tisztelő, szerető, a má
sikkal törődő közösséghez tar
toztatok, hogy ez alkalommal 
is tudtatok együtt mulatni -  
im m ár gyerm ekeitekkel 
együtt. Folytatva beszélgetése
ket ott, ahol egykor abbahagy
tátok...

Eljött Keppert lcu, Nizzoli Ildi, 
Mák Teri, Wéber Éva, Gombos 
Ági, Clapton, azaz Maróti István 
és Kungl Jani, mindenkit most 
nem sorolok fel.

Akiket ismét szívesen hall
gattunk, akik miatt sokan el

járnák zúgását... és visszavá
gyom majd oda...”

Akik hazalátogattak
G aram szentgyörgyre: id. 

Füri Ferencné, Eszti néni és 
családja: ifj. Füri Ferenc, az 
unoka, feleségével Edinával, 
Füri Szabolcs és Füri Zsófia a 
dédunokák, Szabóné, Füri Gi
zella, Réderné Csető Etelka, 
Kácsor Árpádné, Molnár Gyu
la, Kis Bocz Jánosné Kotasz 
Irénke, leánya Kis Bocz Bea, 
Gubik Sándorné Juhász Mar
gitka.

Hontfüzesgyarmatra: M ol
nár Gézáné Bakai Csilla és le
ánya, Bitterné Molnár Csilla 
férjével, Jánossal.

Lévára: Moschniczka János
né, Kiss Ágnes és unokája, 
Jagados Diána, Klein Józsefné 
Baranyai Csilla.

Kisóvárra: Rózsa Éva és fér
je, Nagy Gyula.

D retzky Katalin

jöttek, az 1969-ben alakult 
Zengő együttes. Vastaps zúgott 
a nagyteremben, amikor bevo
nult Kovács Bandi és kijutott 
az ünneplésből mindenkinek, 
aki színpadra lépett: Apaceller 
József, Galgóczi István, Apa
celler Péter és Varga Endre. 
Apaceller József egy kis „zene
kartörténetet” ism ertetett, 
majd kegyelettel emlékezett 
meg azokról a tagokról, akik 
sajnos, ma már nincsenek kö
zöttünk: Gresa László, Boros 
Mátyás, Bayer János.

Röviden tekintsük is át a 
zenekari tagok névsorát — meg
érdemlik az urak: 1969-ben 
alapítótagok voltak: Apaceller 
József, Bayer János „P u fi”, 
Gresa László, Hauk István és 
Pfaffenbüchler Imre, később 
játszottak az együttesben: Var
ga Endre, Apaceller Péter, Bo
ros Mátyás, Galgóczi István, 
Majczán László, Kovács Endre 
és Anschau Antal. Az ötórai te
ákon színpadra lépett még a 
Meriner, Tremolos, a Bunga- 
lows és a Prokol 3. Ugye em
lékszel még jó barátom?

Az est alaphangulatát Apa
celler Péter és fiai, Péter, Ger
gő, Balázs szolgáltatták, vala
mint vendégként Czigola Orso
lya. És akik nélkül nem sike
rülhetett volna ilyen jól a buli: 
Szabó Eszter „TIKÉ” és Apacel
ler Teri szervezőmunkája még 
kellett a nagy találkozáshoz.

Újra együtt volt a nagy csapat

A Zengő zenekar 30 év után Fotó: Kárpáti



1999. június-július H í r m o n d ó 7

Gyermeknap -  harmadszor
„H a g yom á n y os”  n ap sü té 
ses, tikkasztó m elegben zaj
lo tt  az im m ár h a g y o m á 
n yosn ak  m on d h a tó  g y e r 
m eknap. Füri Feri ötletére 
1997-ben k ezdett a gyere 
keknek néhány lelkes szer
vező egy esem énydús napot 
csin á ln i. A  m in den  évben  
m e g ú ju ló , de  a la p ja ib a n  
változatlan program  ebben 
az évben  is szám os gyere
ket (és felnőttet) vonzott.

Leendő sakkbajnokok a táblák mellett

Az apróbbakat a Bábovi szórakoztatta műsorával

Az ifjúsági fúvószenekar ze
néje hívta a művelődési ház elé 
az érdeklődőket, majd a Tóth 
Györgyi vezette Német Nemze
tiségi Tánccsoport mutatta be 
műsorát. Az aszfaltrajzverse
nyen most is rengetegen indul
tak, s fantáziájuknak csak a 
kréta szűkössége szabott ha
tárt. A versenyt a Bábovi Báb
színház műsora követte. Ko
mor László nem tagadta meg 
önmagát, ismét fergeteges pro
dukciót mutatott be, amelyben 
a gyerekek voltak a főszerep
lők.

A rövid ebédszünetet köve
tően délután az ügyességé lett 
a főszerep. A  tudásukat össze
mérni akarók válogathattak az 
autóhúzó, kerékpáros-, deká- 
zóverseny között, volt kosár
labda- és sakkszimultán, az 
ügyes kezűeket pedig „Öreg 
Medve” várta játszóházában. 
Az egyidőben több helyszínen 
folyó programokon 30-40 gye
rek vett részt egyszerre, a pi
henni vágyóknak pedig And- 
rics Márk vetített mesefilmet. 
(A segítő, versenyeket szerve
ző felnőtteknek: Link Antal
nak, Gazda Istvánnak, Kiss 
Istvánnak, Lantos Leventének 
és Márknak munkájukat kö
szönjük.) Ha valaki nem fáradt 
el teljesen (s már hetekkel ko
rábban megkezdte a felkészü
lést), a tátikában bizonyíthat
ta ötletességét. Az esti discóra 
alig néhányan jöttek el, ami 
így a tervezettnél hamarabb 
ért véget.

A két főszervezőn -  Füri Fe
rencen és Barta Lászlóné, Jut
kán — kívül köszönet illeti 
Pécsvárad intézményeit és vál
lalkozóit, akik megint megmu
tatták, hogy áldozni készek, ha 
jó ügyről van szó.

Büszke kosaras fiúk a „trófeájukkal"

Andrics Márk, A dószegi 
Károlyné (fagyizó), Általános 
Iskola, Budmil Sportbolt (Tóth 
János), Frézia Virágbolt (Schil
ler Szilvia), Haál R oland, 
Haklik Lajos, Háztartási bolt 
(Vadász Mária), Hoyck Attila, 
Kresz és Fiedler Kft, Link Vi
rágüzlet, Máriusz Autósbolt, 
Pálma butik (Hofecker Mi-

hályné), önkormányzat, műve
lődési központ, nyugdíjasklub, 
sakkszakkör, Pizzeria, Szent- 
háromság Patika, Szikra Disz
kont, Sziringa V irágbolt, 
Tarnay István, Tourinform Iro
da, Váradcoop Bt., Wella Fod
rászszalon (Hofecker Borbála), 
Wolf Józsefné -  (zöldségbolt), 
W-papír, Zengő Autóiskola.

A pécsváradi 
kábeltelevízióról

Néhány tévénéző szóban 
és írásban jelezte észrevé
telét a kábeltévén nézhe
tő csatornákkal kapcsolat
ban. Nevezetesen a 3 SAT- 
ot szeretnék visszaállíttat
ni a sport helyére.

Az alábbiakban közöljük 
az adásokat. Ahhoz, hogy 
bármiféle módosítást hajt
son végre a rendszert mű
ködtető RT-TV-BT, egy vi
szonylagos többségi véle
mény birtokában kellene 
lennie. Ezúton kérjük a 
kedves tv-nézőket, hogy 
észrevételeiket, javaslata
ikat írásban szíveskedje
nek eljuttatni az illetéke
sekhez. Hiszen egy-egy 
észrevétel alapján nem le
het állandóan változtatni 
a programokat, nem be
szélve anyagi vonzatáról, a 
szerzői jogdíjakról, vannak 
letiltott csatornák stb.

Megkérdeztük az üzem
betartó képviselőjét, And
rics Márkot, aki egy több
ségi vélemény alapján a 
feltételek biztosítása mel
let készséggel figyelembe 
veszi a felmerülő igénye
ket.

Magyar adások:
RTL Klub, MTV 1, MTV 2, 
TV 2, Szív TV, Duna TV, 
TV3, Hungaro Sport, VTV 
Pécsvárad.
Idegen nyelvű adások: 
Német: PRO 7, SAT 1, 
RTL, RTL 2, VIVA. Angol: 
Eurosport, Sky. Horvát: 
HRTI.

Gyógyszertári
ügyelet
Június 14-20.: Szenthárom
ság Patika
Június 2 1 -július 11.: Szent 
István Patika
Július 12-18.: Szentháromság 
Patika
Július 19.-augusztus 8.: Szent 
István Patika
Augusztus 9-15.: Szenthá
romság Patika
Augusztus l6.-szeptember5.: 
Szent István Patika
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Tanévzáró a Pécsváradi Zeneiskolában
Az alábbiakban Apaceller József igazgató úr tanévzáron elhangzott beszédét közöljük

Az előző évek hagyományai
nak megfelelően koncertünkön 
elsősorban olyan növendékek 
szerepeltek, akik a tanév során 
végzett jó  m unkájukkal és 
szorgalmukkal rászolgáltak 
erre.

A kezdeti évek nehézségei 
után növendékeinknek egyre 
több alkalmuk nyílik arra, 
hogy bemutassák tudásukat és 
előadják azokat a darabokat, 
melyeket a gyakorlások után 
kellő biztonsággal közönség 
előtt is szépen el tudnak ját
szani.

A növendékhangversenyek, 
tanszaki koncertek, félévi és év 
végi beszámolók, vizsgák a nö
vendékek és a tanárok számá
ra is egy megmérettetés. Itt 
tudjuk megállapítani azt, hogy 
mennyit fejlődött és azt, hogy 
melyek azok a hibák, amiket 
ki kell javítanunk a későbbiek
ben. Megfeleltek-e növedéke- 
ink a tantervi elvárásoknak, 
követelményeknek és teljesí
tették-e a megfelelő évfolyam 
előírásait?

A zenetanulás hétköznapjai 
nem olyan látványosak mint 
a szereplések és a koncertek. 
Aki ezt vállalta, az tudja, hogy 
nem elég csak eljárni a zene
órákra, otthon is sokat kell 
gyakorolni ahhoz, hogy egy 
darabot zeneileg hibátlanul 
elő lehessen adni. Sajnos a 
rendszeres gyakorlás hiánya 
visszatérő probléma, pedig 
eredmény és továbbfejlődés 
csak intenzív gyakorlással ér
hető el.

A zenetanulás fe ltételez 
adottságot, képességet, tehet
séget. Ezek hiánya szorgalom
mal egy ideig pótolható. Ki
emelkedő teljesítmény azon
ban csak akkor várható, ha a 
tehetséghez szorgalom is páro
sul. A félévi és év végi vizsgá
kon jól szerepeltek a gyerekek, 
ezekre mindenki tisztessége
sen felkészült. A tanszakok 
munkáját, az egységes követel
ményszint kialakítását haté
konyan segítették a tanszékve
zetők.

A rendszeres szereplések, a 
havonta megrendezett növen
dékkoncertek az átlagosnál 
több gyakorlásra késztették a 
gyerekeket. Ezekre a koncer

tekre a szülők is szívesen jöt
tek el és így egy rendszeres 
kapcsolat alakult ki szülő és 
tanár között.

Kamaracsoportjainkba szí
vesen és örömmel járnak a gye
rekek. Ugyanez mondható el a 
zenekarról és a kórusról is. Az 
itt szerzett siker doppingolja 
növendékeinket és nagyon erős 
motiváció mindannyiuk szá
mára. Célunk továbbra is az, 
hogy az egyéni képzés során 
minél korábban eljussanak

kát Csapó Zoltán, Gungl Vik
tor, Gubik Gergely, Gőbl Adám 
képviselte. A zsűri dicséretben 
részesítette Csapó Zoltánt, 
Gungl Viktort és Gubik Ger
gelyt. Felkészítő tanáruk Wag
ner József

Gratulálok a növendékek
nek és a kollégáknak!

Egyéb rendezvényeken is 
aktív közreműködők voltunk, 
illetve sok program a zeneis
kola szervezésében zajlott.

A Szent György-napi Gyermek- és Ifjúsági Fúvószenekari Találkozó több száz 
ifjú zenész számára adott lehetőséget a megmérettetésre

növendékeink arra a szintre, 
ahol az együtt muzsikálás ön
maguk és mások számára is 
örömet jelent.

A  város önkormányzata évek 
óta jelentős anyagi áldozatot 
vállal azért, hogy biztonsággal 
tudja működtetni intézménye
it, köztük a zeneiskolát. Ezért 
úgy érzem, kötelességünk a 
magunk területén a tőlünk tel
hető legjobbat nyújtani.

Az egyre szaporodó baranyai 
zeneiskolák mezőnyében intéz
ményünk — köszönhetően a 
kollégák áldozatos munkájá
nak — igen előkelő helyet fog
lal el. Ezt bizonyítják a megyei 
találkozókon, versenyeken el
ért eredmények is.

A szigetvári zongora négyke
zes találkozón, ahol szépen sze
repeltek: Farkas Anita és Papp 
Ágnes, valamint Fenyvesi Zsó
fia és Weintraut Mária. Felké
szítő tanáruk: Papp Gyuláné 
volt.

Baranyai zeneiskolák mély
réz- és kürtszakos növendékek 
találkozóján Komlón iskolán-

■ Kiállításmegnyitók, kará
csonyi koncertek, óvodák
ban, általános iskolákban, 
gyógypedagógián, a zengő- 
várkonyi óvodában.

■ Adventi hangverseny.
■ Zenei világnap koncert az 

altemplomban, szervezője 
Kreszits Margit.

■ Az ifjúsági zenekar számos 
fellépését, a városi rendez
vényeken.

■ Farsangi bál.
■ Az ifjúsági hangverseny 

bérleti sorozatát.
■ A Pécsváradi Ifjúsági Fúvós- 

zenekari Fesztivált, a Bara
nyai Német Kórusok Talál
kozóját Somberekén, ahol a 
gyermekkórus is fellépett.

Kapcsolatainkról

Továbbra is kiemelt szem
pontunk a helyi intézmények
kel való jó együttműködés.

Ennek példái:
— Az általános iskolával közö

sen fenntartott gyermekkó
rus.

— A művelődési központtal kö
zösen fenntartott ifjúsági 
fúvószenekar.

— A zeneóvodai foglalkozások 
a Vár utcai és a Gesztenyés 
úti óvodákban.

— Közreműködés a gimnázi
um rendezvényein.

— Közös növendékkoncert a 
sásdi zeneiskolásokkal.

— Áprilisban részt vettünk és 
nagy sikerrel szerepeltek 
növendékeink az osztrák 
testvérváros, Hausmanstát- 
ten zeneiskolájának 20 éves 
jubileumán.

Tapasztaljuk a hangszer- és 
kottaárak drasztikus emelke
dését. K öltségvetésünkből 
ezért egyre kevesebb hangszer 
és tartozék beszerzésére telik. 
Nagyjelentőségű az a segítség, 
amit a Német Kisebbségi Ön- 
kormányzattól és a különböző 
cégektől és magánemberektől 
kapunk.

Köszönjük az anyagi és er
kölcsi támogatást!

Ez a tanév a sikeres 
pályázatok éve is volt:

— Baranya megye Közoktatás
fejlesztéséért K özalapít
vány által kiírt pályázaton 
1,8 millió forintot nyertünk. 
Ezt az összeget még 500 E 
Ft-tal kipótolta az önkor
mányzat, így az iskola fenn
állása óta először tudott új 
zongorát vásárolni. Az új 
hangszert Körtesy András 
zongoraművész, a Pécsi Mű
vészeti Szakközépiskola 
zongora tanszakvezetője 
avatta fel egy koncert alkal
mával.

— A művelődési központ által 
beadott pályázat, melyben a 
közösen megrendezett fú
vóstalálkozóhoz 250 E Ft-ot 
nyert.

— A Pécsváradért Alapítvány 
20 E Ft-ot juttatott az intéz
ménynek.

— Zenekari hangszervásárlás
hoz 140 E Ft-ot kaptunk.

Külön is megköszönöm a 
szülői munkaközösség vala
mennyi tagjának és mindazok
nak a szülőknek az egész évi 
munkát, a sok segítséget, me
lyet tőlük kaptunk!

Segítségükre számítunk a 
továbbiakban is!
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Kórustalálkozó
A Művelődési Központ Női Ka
marakórusa Kutnyánszky Csa
ba karnagy vezetésével a tava
lyi évben ünnepelte fennállá
sának 20. évfordulóját. Gazdag 
jubileumi évet zártak dalos lá
nyaink, asszonyaink. Az el
múlt évben részt vehettek 
Miesbachban egy nemzetközi 
kórustalálkozón, majd emléke
zetes fellépéseik voltak váro
sunkban és a megyében is, ja
nuárban nívó-díjat kaptak, és 
májusban házigazdái voltak a 
kórustalálkozónak. Itt voltak a 
m iesbachi barátok, R udolf 
Sommer karnagy úrral az élen, 
valamint a Sásdi Vegyeskar 
Lakatos Judit karnagy vezeté
sével.

A nagy sikerű hangverseny 
után köszöntötte a jubiláló kó
rust Zsáli János, polgármes
ter, Kertész Attila, a Baranya 
Megyei Kórus Szövetség titká
ra, dr. Várnai Ferenc zeneszer
ző, karnagy (akinek a kórus 
számára készített népdalfel
dolgozásait rendszeresen mű
sorára tűzi az együttes), vége
zetül Dretzky Katalin a 20 éve
seknek járó tortával gratulált 
az együttesnek. Természete
sen vendégeink is átnyújtották 
ajándékaikat. Valamennyien 
sajnáltuk, hogy az alapító kar

nagy, Tóth Gézáné, Jutka nem 
ünnepelhetett velünk. 0  táv
iratban üdvözölte volt éne
kestársait.

A kiadós állófogadás után a 
befejezés is fergetegesre sike
redett. A sásdiak „hozott” ze
nekarával a késő éjszakai órá
kig mulattak vendégeink.

olyan programot összeállítani, 
(péntektől vasárnapig), ami
nek kertében megismerked
hettek Pécsvárad és környéke, 
valamint Pécs nevezetességei
vel.

Természetesén ez a találko
zó sem jöhetett volna létre a 
következő támogatók nélkül, 
akiknek ezúton is köszönetét 
mondunk: Agrover Rt., ÁFÉSZ, 
Kisztner György, John Jakab, 
Keszler Béla, Schenk Ernő,

A vendégfogadást megelőző 
szervező munka nehézségeiből 
a kórus tagjai derekasan kivet
ték részüket. (A szponzorok 
megkeresése, a program ok 
összeállítása stb.) Külön köszö
net illeti Schneider Zsuzsát, 
aki a koordinátor szerepét vál
lalta magára. Igyekeztünk kül
földi vendégeink számára is

Wolf Józsefné, Grubics Már- 
tonné, Gál Zoltán, Kresz Erika, 
Koch Lajos, Link Józsefné, 
Farkasné Schuller Szilvia, 
Krammer János, Resszer Fe
renc, Ilijin Petár, Kárpáti An
tal, Vogl Ferenc, König István, 
Kirszt Viktor, Adószegi Károly- 
né, Barta Lászlóné, Bogos Csa
ba, Hauk István. D. K.

Óvodai hírek
Ó vodáink dolgozói szakmai 
kirándulást szerveztek Ag- 
fa lv á ra  és F e r tő rá k o sra , 
ahol egy új nyelvi m odell 
a lk a lm azását tek in tették  
m eg bem utató fogla lkozás 
form ájában.

Május 11-én német bemuta
tó volt a Gesztenyés úti óvoda 
kétnyelvű  csoportjában  a 
baranya megyei német nemze
tiségi óvónők részére. A  bemu
tatót Bognár Istvánné tartotta.

Tisztelettel megköszönjük az 
Aranycipó Kft.-nek az erre az 
alkalomra kapott finom péksü
teményt.

A  Közoktatási Modernizáci
ós Közalapítványtól pályázati 
úton az 1. sz. óvoda 163 000 Ft- 
ot, a 2. sz. óvoda pedig 200 000 
Ft-ot kapott, amely összeg egy 
részéből udvari játékokat vá
sároltunk, s azokat folyamato
san pótoljuk.

Az 1. sz. óvoda óvodásai má
jus 22-én színvonalas műsort 
adtak Pécsett, a Sétatéren. 
Felkészítő óvónők: Breitenbach 
Antalné és Hűber Tímea.

A  2. sz. óvoda kétnyelvű cso
portja június 5-ére meghívást 
kapott a szászvári óvoda jubi
leumi ünnepségére, ahol né
met körjátékokat, népi tánco

kat adtak elő, szereplésükért 
emléklapot kaptak. Felkészítő 
óvónő: Bognár Istvánné.

A „Pécsváradért” A lapít
ványtól 10 000 Ft támogatást 
kaptak intézményeink, amit 
ezúton is tisztelettel megkö
szönünk.

A gyereknap alkalm ával 
mindkét óvoda kirándulást 
szervezett a Dombay-tó kör
nyékére, ahol gazdag progra
mokkal töltötték el a napot.

A 2. sz. óvoda 1999. június 
18-ig üzemel, utána takarítási 
munkálatok folynak. 1999. 
augusztus 2-án várjuk ismét 
óvodásainkat. A Vár utcai óvo
da lesz az ügyeletes 1999. júli
us 31-ig, s augusztusban tart 
zárva.

Valamennyi óvodai dolgozó
nak, óvodások családjának kel
lemes nyaralást és jó pihenést 
kívánok:

Schulteisz Jószefné 
óvodavezető

PÁLYÁZATOKRÓL
A „F ülep Lajos”  M űve
lődési és S portközpont 
ez évben az alábbi prog
ram okra nyert tám oga
tási pénzeket.

1. A  M agyarországi 
Nemzeti és Etnikai Ki
sebbségekért Közalapít
ványtól a Gyermek- és If
júsági Fúvószenekarok 
Találkozójára 250 000 Ft.

2. Nemzeti Kulturális 
Alapprogram Közművelő
dési Kollégiumától
— az „Amatőr művészeti 

csoportok tevékenységé
nek fejlesztésére” a Pécs- 
váradi Ifjúsági Fúvósze
nekar hangszervásárlá
sára 140 000 Ft-ot,

-  a „Rendszeresen műkö
dő közművelődési közös
ségek” számává kiírt pá
lyázattól a női kamara
kórus 50 000 Ft-ot ka
pott.

Tájékoztató táblák 
a várkapunál
Régi hiányt pótol a vár be
járatánál elhelyezett több
nyelvű ismertető szöveg. 
Az elmúlt év során a Fülep 
Lajos Művelődési Központ 
és a Tourinform Iroda kö
zös pályázatán nyert pénz
ből mód nyílt arra, hogy el
készíttethessük a város 
legjelentősebb műemlék
együttesének idegen nyel
vű tájékoztató tábláit. A 
magyar nyelvű szöveget 
Gállos Orsolya -  a várba
ráti kör elnöke — fogalmaz
ta meg, a német nyelvű 
fordítást Tóth Györgyi, az 
általános iskola tanára, az 
angol szöveget Andy Ro- 
use, a horvát nyelvűt Ba- 
rics Ernő, a JPTE idegen 
nyelvű tanszékének taná
rai készítették. Az igényes 
k iv ite lezés Csizm adia  
László munkáját dicséri. 
Ezzel párhuzamosan elké
szült a római katolikus 
templom és a mindenszen
tek kápolna ismertető szö
vegeinek fordítása is.
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Kézilabda:

Nem lesz csapatunk
az NB 1/B-ben
A Pécsváradi Spartacus né
ven szereplő NB Il-es férfi 
kézilabdacsapat Kovács 
Jenő edző vezetésével meg
nyerte a bajnokságot.

Az utolsó hazai mérkőzést 
követően köszöntötte a győzte
seket Kakas Sándor képviselő, 
Speigl József sportköri elnök. 
Dretzky Katalin a sportcsarnok 
munkatársai nevében virág
csokorral gratulált a játékosok

nak. Rumpler Mihály, a Me
gyei Kézilabda Szövetség tit
kára a győzteseket köszöntve 
gratulált, további sok sikert 
kívánt, majd kiosztotta az 
aranyérmeket.

Ősztől a Pécsváradi Sportkör 
anyagi okok miatt nem támo
gatja tovább a csapatot. így a 
játékosok más város hírnevét 
öregbíthetik a jövőben. Azért 
köszönjük fiúk, szép volt és sok 
sikert a folytatáshoz!

Álló sor: Kovács Jenő (edző), Kakas János (technikai vezető), Werner Ri- 
chárd, Frányó Gábor. Komáromi Ákos, Ballá András, Katzirz Dávid, Szögi 
Balázs, Kálóczi Lajos (szak. vez.). Füzesi Ferenc (edző)
Guggolnak: Szarka Zoltán, Bittér Tamás. Frányó Balázs, Kovács Zsolt, Viola 
Gábor, Rozina László, Gyulai László

Fotó: Kárpáti Árpád

Csapatbajnokság
A Szászvár elleni 6-4-es győ

zelemmel fejezte be az 1998/99- 
es sakkidényt a pécsváradi csa
pat. Az elért 9. hely a 13 csapa
tos mezőnyben elmarad a ta
valyi dobogó közeli eredmény
től, de ezzel egyidejűleg meg
kezdtük a fiatalok szerepelte
tését a felnőtt csapatbajnok
ságban. A  jövőre is gondolva 
(két ifi játékos kötelező játékát 
tervezik) a megyében egyedüli 
csapatként 2—3 ifit is játszat
tunk mérkőzéseinken. Célunk, 
hogy néhány éven belül újból 
eséllyel küzdhessünk a dobo
gós helyezésekért.

Pünkösdi kupa
Immár évek óta hagyomá

nyosan Pünkösd vasárnapján 
rendezzük egyéni és csapat 
sakkversenyünket. A 62 indu
ló 9 forduló során döntötte el 
az értékes díjak és kupák sor
sát. A mezőny erősségét jelzi, 
hogy a hobbi sakkozók mellett 
NB I. és NB II.-ben edződött, a 
megye krémjét jelentő mester- 
jelöltek és az utóbbi évek me
gyebajnokai is indultak.

Végeredm ény: Egyéni: 1. 
Iván Attila (Komló), 2. Solty 
László (DDGÁZ), 3. Kádár Gá
bor (P. Sütő)

Csapat: 1. DDGÁZ 2 -3 . 
Komló, P. Sütő 4. Pécsvárad 
(Gazda I., Lantos L., Borcsa L.)

Legjobb serdülő versenyzők: 
Rein Viktor, Böröcz István  
(Pécsvárad)

Országos Diákolimpia
Az idei év legrangosabb ifjú

sági versenye az április 30. és 
május 2. között rendezett Or
szágos Diákolim pia volt. A 
debreceni döntőn Baranya 
megyét — 10 év után ismét -  
kettő korosztályban a Kodo- 
lányi János Általános Iskola 
tanulói képviselték. A négy 
korosztályban felvonult 104 
csapat kitűnő seregszemléje 
volt a magyar utánpótlást je
lentő iskoláknak.

Végeredmény: alsós lányok: 
20. Pécsvárad (Györkő Tímea, 
Weintraut Mária, Weintraut 
Rita), alsós fiúk: 23. Pécsvárad 
(Böröcz István, Petz Dávid, 
Cseh Péter)

Büszkék lehetünk a „ kicsik” 
egész idény során nyújtott tel
jesítményére, hiszen a megyei 
szinten megnyert versenyek 
után most már országosan is 
megismerték nevüket.

Lantos Levente

Támogatóink: Kodolányi Já
nos Általános Iskola, Pv. Ön- 
korm ányzata, Pécsváradi 
Sportkör, Agrover Rt., Arany
cipó Kft., ÁFÉSZ, Andrics 
Márk

A Vöröskereszt hírei
Május 8-án a Vöröskeresz
tes világnap alkalmából a 
Pécsváradi Vöröskereszt 
perselyes gyűjtést szerve
zett a Kodolányi János Ál
talános Iskola tanulóinak 
aktív közreműködésével. 
A gyerekek Pécsvárad te
rületéről 23 360 Ft-ot gyűj
töttek össze. A befolyt 
összeget a helyi alapszer
vezet az idősek napjának 
megrendezésére és az ön
kéntes véradók jutalmazá
sára fordítja.

Ezúton köszönjük min
den jó szándékú adakozó
nak a támogatást!

Eredmények
MÁJUS

8. Pécsvárad-Segesd 45:19 (NB II. férfi kézi)
14. PVSK-Pécsvárad-Sárvár 75:84 (NB II. férfi kosár)
15. AGROVER-Barcs 34:10 (NB II. női ifi kézi) 

AGROVER—Barcs 35:16 (NB II. női kézi) 
TERNI-Keszthely 37:21 (NB II. női kézi)

16. PVSK-Pécsvárad-Győr 57:51 (NB II. férfi kosár) 
AGROVER-Keszthely 17:15 (NB II. női ifi kézi) 
AGROVER-Keszthely 48:12 (NB II. női kézi)

22. PVSK-Pv.-Szentgotthárd 96:69 (NB II. férfi kosár) 
Pécsvárad-Szentgotthárd 50:24 (NB II. férfi kézi)
TERNI-Pécsvárad—AGROVER-Pécsvárad 21:25 
(NB II. női kézi)

29. TERNI-Pécsvárad-Barcs 35:24 (NB II. női kézi)
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