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Gesztenyeszüret

Az időjárás kegyeibe fogad
ta ez évi utolsó nagyszabá
sú programunkat, kellemes 
napsütésben fogadhattuk 
vendégeinket, külföldieket 
és hazaiakat egyaránt, sze
replőket és közönségüket.

Az elmúlt évek hagyománya
ihoz híven, már pénteken ér
keztek felvidéki barátaink. 
Galánta város bemutatkozó 
kiállításának megnyitójára 
városunkba jött Psota Miroslav 
a város jegyzője, Zsillé Éva 
kulturális osztályvezető, vala
mint e programok fő mozgató
ja Mézes Rudolf a Csemadok 
galántai járásának elnöke.

Eszak-Komáromból érkezett 
a Concordia Vegyeskar, mely 
Stubendek István karnagy ve
zetésével emlékezetes hang
versenyt adott a m egnyitó 
után, ahol a Pécsváradi Női 
Kamarakórus is közreműkö
dött. Kertész Attila méltatta a 
felvidéki magyar kórusmozgal
mat, a Galántai Kodály-napo-

kon készült CD-album bemu
tatása kapcsán. Igyekeztünk 
vendégeink számára gazdag 
programot szervezni. Szombat 
délelőtt a pécsi városnézést a 
bazilika vezető orgonistája, 
Szamosi Szabolcs rögtönzött 
improvizációi tették emlékeze
tessé. A vezetőket fogadta Pécs

Szombaton délután a helyi 
amatőr művészeti csoportok 
(Pécsváradi Ifjúsági Fúvósze
nekar, az óvodások, Német 
N em zetiségi Tánccsoport, 
zengővárkonyi gyerm ekcso
port, Nyugdíjas klub ének- és 
tánckarai) műsorukkal szóra
koztatták az ide látogatókat, 
majd Nemes László bábműso
rát láthatták a gyerekek. Este 
az Ap’sons bál -  rengeteg fia
talt csalogatott a művelődési 
házba.

Másnap a programok a Pécs
váradi ÖTÉ Fúvószenekar tér
zenéjével, majd a Csepeli Né
met N em zetiségi Gyermek 
Tánccsoport változatos, pergő 
műsorszámaival, kiváló zene
karával folytatódott. Az 
A ranyszam ár bábegyüttes 
műsora is sokakat vonzott. 
Délután a Zengővidék táncosai 
szórakoztatták a nagyszámú 
vendégsereget. (M ecsekná- 
dasd. Hidas, Véménd, Zengő- 
várkony és ismét nagy közön
ségsikert arattak a csepeliek.)

Ezalatt a Sportcsarnokban 
javában zajlottak a kézilabda 
meccsek, nagyszámú érdeklő
dőt vonzva. Színvonalas gála
műsor zárta az idei gesztenye
szüretet.
(Képes összeállításunkat a 3. olda
lon tekinthetik meg.) D. K.

90 éve született Nemes Endre
Több mint másfél évtizede avatták fel 
Pécsett Nemes Endre múzeumát. Az ál
landó kiállítás alapját az a 250 mű adta, 
amit a Svédországban élő festőművész 
ajándékozott a Magyar Államnak, illet
ve adott át megőrzésre a Pécsi Janus 
Pannonius Múzeumnak.

Talán kevesen tudják, hogy Nemes Endre 
kilencven évvel ezelőtt Pécsváradon szüle
tett és itt töltötte korai gyermekéveit.

Nemes Endre filozófiai tanulmányokkal, 
költői próbálkozásokkal is jelzett útja innen 
indult, innen vezet Szlovákián, Bécsen, Prá

gán át Skandináviába, majd Svédországban 
telepedett le. A cseh kubizmus hatását mu
tató kezdetek után hamarosan a szürrealiz
mus vonzáskörébe került. Művészete sokgyö- 
kérzetű, mégis egységes, mivel képein együtt 
él a művészi tradíció és a szüntelen megúju
lás.

Japán, Kanada, az Egyesült Államok és 
Európa országaiban ismerik művészetét. El
ismerés, kitüntetés, díjak sokasága fémjelzi 
kiváló tehetségét. Pécsváradon a városháza 
épületében emlékszoba őrzi hagyatékát.

Sántha László

P É C S V Á R A D I

A csepeli vendégek a „h aza iak ” , azaz az ot- 
Fotó: Baumann Mihály ta n i fe lv idék iek  vo ltak  a 

házigazdák , vendégeink

Város Önkormányzatá
nak kulturális bizottsá
ga is.

Ebédre és az azt köve
tő bensőséges együttlét- 
re a Ló'rinczi Alberné ve
zette Felvidékiek Klub
ja látta vendégül a ko
máromiakat a szász-völ
gyi vendégházban. (Kö
szönet illeti a klub min
den tagját, akik méltón 
fogadták az otthonia
kat.) Sikerült bepillan
taniuk a gesztenyeszü
ret délutáni forgatagá
ba, és megkóstolni a sült 
gesztenye ízét is.

Estére Som berekén 
várták őket, ahol szintén

innen hazautaztak.
Az évezred utolsó gesztenye

szüretén rengeteg vásározó, 
kézműves érkezett városunk
ba. Ismét kóstolhattunk a he
lyi bortermelők -  Kis Bocz Já
nos, Bencze József, Kreutz And
rás -  boraiból és Gyenes Péter 
sült gesztenyéjéből.
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ONKORMÁNYZATI HÍREK
„Eltelt egy év...**

címmel 1999. november 15-én hét
főn 18 órakor a művelődési házban

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tartok, melyre minden tisztelt 

pécsváradi választópolgárt szeretet
tel várok.

Zsáli János 
polgármester

Kinevezés
Kakas Sándor képviselőt, városunk volt 

polgármesterét 1999. november 1-jével ki
nevezték a Baranya Megyei Területfej
lesztési Tanács Titkárságának vezetőjé
vé. A Baranya Megyei Közgyűlés elnöke 
által kiírt pályázatra nyolcán nyújtottak 
be pályamunkát, a Területfejlesztési Ta
nács döntése alapján Kakas Sándort vá
lasztották. Gratulálunk és eredményes 
munkát kívánunk!

Elkészült
a Gyenes Tamás utca keleti oldalának 

aszfaltozása (Finn-Magyar Aszfaltút Kft. 
kivitelezésében).

Tereprendezés
Októberben sikerült a sportpálya kör

nyékének régen várt tereprendezése, a 
két füves pálya közti patak környéké
nek rendbetétele, a hátsó pálya mellet
ti rész elrendezése, az elhanyagolt te
rületeken a bozót kiirtása, a talaj el- 
egyengetése.

Nagytakarítás
Az őszi nagytakarítási program kereté

ben sor került a Pécsi Országút végétől a 
Tanya Csárdáig húzódó lejtő mindkét ol
dalának kitisztítására, a több évtizede el
hanyagolt bozót kiirtására.

Mindenszentek
napjára sikerült a temetőket rendbe 

tenni (bár helyenként még folynak a mun
kálatok). A katolikus temetőben a vállal
kozó mintegy 100 ezer Ft értékben elvé
gezte a tarvágást a keleti oldalon, majd a 
városgondnokság emberei végezték a tisz
títást és takarítást. Az izraelita temetőt 
és környékét is sikerült a Halottak napja 
előtt rendbe tenni.

Útépítés
Még folynak a Szent Gellért utcában 

megkezdett útépítési munkák (árokbefe
dés, útszélesítés). Az erre a célra nyert 2,2

A Dombay-tóhoz vezető megújult út A megszépült régi temető

Készül az út a Szent Gellért utcában

Elkészült a gondozási központ kerítése

millió forint pályázati összeget a munká
latok befejezéséhez az önkormányzatnak 
még ki kell egészítenie.

Cserepezés
Elkészült a zeneiskola tetőszerkeze

tének felújítása, cserepezése. Ezzel meg
szűntek a gyakori beázások okozta kelle
metlenségek.

Új kerítés
Októberben elkészült a Szociális Gon

dozási Központ kerítése és az ahhoz kap
csolódó tereprendezés, füvesítés.

TÜDŐSZŰRÉS
1999. december 1., szerda, 9-12 
1999. december 2., csütörtök, 12-15 
1999. december 3., péntek, 9-12 
1999. december 6., hétfő, 9-12 
1999. december 7., kedd, 12-15 
1999. december 8., szerda, 9-12 
1999. december 9., csütörtök, 12—15 
1999. december 10., péntek, 9-12 
1999. december 13., hétfő, 9-12

Elkészült a tetőfelújítás a zeneiskola épületén

1999. december 14., kedd, 12—15 
1999. december 15., szerda, 9—12 
1999. december 16., csütörtök, 12-15 
1999. december 17., péntek, 9-12 
1999. december 20., hétfő, 9-10

Készül a kerékpárút
Köszönhető a hosszú, száraz ősznek, 

hogy a nemrégen még csak tervezett 
Zengővárkonyt a Dombay-tóval összekö
tő északi kerékpárút egy része elkészült. 
A Gesztenyés úti elágazótól a lovardáig 
lealapozták az utat, majd beton- illetve 
aszfaltburkolatot kap. A mennyiben az 
időjárás engedi a munkálatokat folytatja 
az Architekt Bt.

A képeket Bognár Gyöngyvér és 
Kárpáti Árpád készítette

Idősek napja
Pécsvárad Város Önkormányzata és 
a Magyar Vöröskereszt Pécsváradi 
Szervezete tisztelettel meghívja a te
lepülés 65 év feletti lakosait novem
ber 14-én, vasárnap 15 órára a mű
velődési központba idősek napjára. 
Program: köszöntőt mond dr. Menczer 
Gábor háziorvos, a helyi Vöröskereszt 
elnöke. Műsort ad a Sombereki Nem
zetiségi Nyugdíjasklub. A legidősebb 
pécsváradiak köszöntése. A Pécs
váradi Gondozási Központ lakóinak 
munkáiból rendezett kiállítás megte
kinthető a művelődési központ előte
rében.
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Millenniumi kiadványok

Gesztenyeszüreti forgatag a művelődési ház előtt

A galántai kiállítás megnyitóján Bokor Béla, Psota Miroslav, Zsillé Éva, Mé
zes Rudolf, Szabó László és dr. Fenyvesi János

Az általános iskola német nemzetiségi tánccsoportja

Zengővárkonyi zenészek a borok utcájában

Mint arról már többször hírt tési feltételekkel továbbra is 
adtunk, három kiadvánnyal várjuk az érdeklődők jelentke- 
szeretnénk Pécsvárad történe- zését, 
ti és kulturális örökségét be
mutatni az ezredfordulón. Ok- Készül a P écsvárad  törté- 
tóber utolsó hetében elkészül- nete című monográfia. A  Mil- 
tek Pécsvárad zenei életét lenniumi Kormánybiztosi Hi- 
bem utató CD-lem ez felvéte- vatal pályázatán nyert támo-

Fúvósok munkában -  készülő a CD-felvétel
Fotó Bognár Gyöngyvér

lei (Női Kamarakórus, Gyer
mekkórus, Reneszánsz Kis
együttes, ÖTÉ Fúvószenekar, 
Ifjúsági Fúvószenekar).

A lemez kiadását eddig tá
mogatta: Agrover R t., Kresz és 
Fiedler Kft. , Pécsvárad Coop 
Kft. , Erdészet, Architekt Kft. 
, A  felvételeken közreműködő 
együttesek tagjai valamennyi
en előfizetéseikkel is támogat
ták a megjelenést. Várunk to
vábbi támogatókat, előfizető
ket a december első napjaiban 
megjelenő kiadványra, mely 
reményeink szerint színvona
las karácsonyi ajándékot biz
tosít cégeknek, intézmények
nek és családtagoknak is.

Ugyancsak szerkesztés alatt 
áll a várbaráti kör gondozásá
ban, Gállos Orsolya főszerkesz
tésében a Pécsváradi képes
könyv. Az októberi számban 
megjelent támogatási, előfize-

gatással megkezdődtek a mo
nográfia  összeá llításának  
munkálatai dr. Füzes Miklós 
főlevéltáros, a Baranya Megyei 
Levéltár igazgatóhelyettes
ének irányításával.

A főbb fejezeteket a terület 
legjobb ismerői, kutatói dol
gozzák fel: dr. Lovász György 
földrajztudományok doktora, 
Kárpáti Gábor régész, dr. 
Győrffy György akadémikus, 
dr. Tímár György történész, 
Márfi Attila, dr. Tegzes Ferenc, 
Rozs András főlevéltárosok, 
dr. Hantó Zsuzsa szociológus, 
dr. Andrásfalvy Bertalan, dr. 
Imre Mária néprajzkutatók és 
természetesen szerepel a kö
tetben Gállos Ferenc helytör
ténész, középkort feldolgozó 
tanulmánya, valamint Gállos 
Orsolya több helytörténeti írá
sa is. A kötet megjelenésének 
tervezett időpontja 2001. au
gusztus 20.

Minisztériumi tájékoztatás a kisvárosoknak
A Kisvárosi Önkormányzatok Szövetsége éves közgyűlését 
tartotta október 15-16-án, melyen városunk polgármeste
re Zsáli János is részt vett. A  találkozón a szakminisztéri
umok előadói tájékoztatást adtak a kisvárosok polgármes
tereinek a következő költségvetési év várható alakulásá
ról. A közgyűlés fő témái a települések szennyvíztelepei bő
vítésének illetve létrehozásának körülményei, a gázvagyon 
rendezésének elhúzódása, az SZJA önkormányzatoknál ma
radó hányada.
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Pécsvárad város képviselő-testülete az október 13-ai rendkívüli ülésén a következő 
rendeletet alkotta 13/1999. (X. 15.) az útépítési és közművesítési hozzájárulásról

1. §. (1) Pécsvárad város kép
viselő-testülete az épí
tett környezet alakításá
ról és védelméről szóló 
évi LXXVIII. törvény 28. 
§. (2) bekezdésében ka
pott felhatalmazás alap- 
ján  ú tép ítési és k öz
művesítési hozzájáru
lást vezet be:
-  az ivóvíz- és szennyvíz- 
hálózat (együttesen köz
művek) valamint
— a helyi közforgalmi út 
és járda (együttesen: út) 
építésében, illetve hasz
nálatában érintett ma
gán és jogi személyekre 
vonatkozóan.
(2) Használatban érde
keltnek az tekintendő, 
akinek a tulajdonát ké
pező ingatlana határos a 
megépülő úttal, illetve 
közművel. Közmű eseté
ben az ingatlan ráköté
se műszaki feltételeinek 
adottaknak kell lenniük.
(3) Az út, illetve közmű
építés az önkormányzat 
beruházásában valósul 
meg és az önkormányzat 
tulajdonába, kerül.

2. §. (1) Az út- és közműépí
tésben érdekeltek érde
keltségi hozzájárulást fi
zetnek az önkormányzat 
költségvetési számlájá
ra.
(2) Az érdekeltségi hoz
zájárulás mértéke a be
ruházás költségének leg
feljebb 50%-a. Az érde
keltségi hozzájárulás 
konkrét összegét ezen 
kereten belül a képvise
lő-testület — a beruházás 
költségeinek ismereté
ben — határozza meg.
(3) Az érdekeltségi hoz
zájárulás fizetési kötele
zettsége az út, illetve a 
közmű használatba vé
telének napján keletke
zik. Az ingatlan haszná
latának szünetelése a fi
zetési kötelezettséget 
nem érinti.
(4) Az érdekeltségi hoz
zájárulás az ingatlanra 
való lecsatlakozás, illet
ve rákötés és az azzal 
kapcsolatos tervezés 
költségét nem tarta l
mazza.

3. §. (1) Az érdekeltségi hoz
zájárulás kivetésének 
alapja az önálló helyraj
zi számmal rendelkező 
ingatlan.
(2) Több tulajdonos ese
tén a fizetési kötelezett
ség tulajdoni hányaduk 
arányában oszlik meg.

4. §. (1) Az érdekeltségi hoz
zájárulás megállapítása 
a polgármester által ki
adott határozattal törté
nik, mely tartalmazza a 
fizetési kötelezettségre 
vonatkozó előírásokat.
(2) Az érdekeltségi hoz
zájárulást a megállapító 
határozat jogerőre emel
kedését követő három 
hónapon belül kell meg
fizetni.
(3) Az érdekeltségi hoz
zájárulást megállapító 
határozat ellen a kéz
hezvételtől számított 15 
napon belül fellebbezést 
lehet benyújtani a kép
viselő-testülethez.
(4) E rendelet alapján a 
hozzájárulás megfizeté
sére kötelezett szemé
lyek által be nem fizetett 
tartozást bírósági úton 
kell behajtani. A lejárt 
határidejű be nem fize
tett tartozások bírósági 
úton való behajtásáról a 
polgármester gondosko
dik, mindenkori jegy 
banki alapkam attal 
megnövelt összeggel.

5. §. (1) Magánszemély részé
re — szociális helyzetére 
tekintettel -  az érdekelt
ségi hozzájárulás ka
matmentes részletekben 
történő megfizetése en
gedélyezhető egy éven 
belüli határidővel. A ké
relmet a kivetést követő 
harm inc napon belül 
kell benyújtani.
(2) A  kérelem ügyében a 
szociális bizottság javas
lata alapján a polgár- 
mester dönt. E döntés 
ellen a kézhezvételtől 
számított 15 napon be
lül fellebbezést lehet be
nyújtani a képviselő- 
testülethez.

6. §. E rendelet 1999. október
I5-én lépett hatályba. 
E gyidejű leg hatályát

veszti a közmű- és útépí
tések támogatásáról, il
letve az érdekeltségi 
hozzájárulás rendjéről 
szóló 10/1992. (XI. 9.) 
számú rendelet (továb
biakban: rendelet), a 4. 
§. a) pontjának második 
mondatrésze.

7. §. A rendelet 1. §-a helyé
be az alábbi rendelkezés 
lép: „1. §. Pécsvárad vá
ros képviselő-testülete 
az 1988. évi I. törvény 
31. §-ában kapott felha
talmazás alapján 1993. 
január 1-jétól illetékes
ségi területére bevezeti 
a közmű-, és útépítési 
támogatás, illetve érde
keltségi hozzájárulás 
rendszerét az ivóvíz- és 
szennyvízcsatorna-veze
ték, továbbá a helyi köz
forgalm i út és járda 
(együttesen: út) építésé
ben, illetve használatá
ban érintett magán- és 
jogi személyekre vonat
kozóan.

8. §. A rendelet 2. §. (2) be
kezdése helyébe az aláb
bi rendelkezés lép: „Az 
önkormányzati támoga
tás mértéke legalább 
50%.

9. §. A rendelet 6. §. (2) be
kezdése helyébe az aláb
bi rendelkezés lép, egyi
dejűleg az alábbi (3)—(4) 
bekezdéssel egészül ki.
(2) Az érdekeltségi hoz
zájárulást a megállapító 
határozat jogerőre emel
kedését követő három 
hónapon belül kell meg
fizetni.
(3) Az érdekeltségi hoz
zájárulást megállapító 
határozat ellen a kéz
hezvételtől számított 15 
napon belül fellebbezést 
lehet benyújtani a kép
viselő testülethez.
(4) E rendelet alapján a 
hozzájárulás megfizeté
sére kötelezett szemé
lyek által be nem fizetett 
tartozást bírósági úton 
kell behajtani. A lejárt 
határidejű be nem fize
tett tartozások bírósági 
úton való behajtásáról a 
polgármester gondosko
dik, mindenkori jegy 

banki alapkam attal 
megnövelt ősszeggel.”

10. §. A rendelet 7. §-a helyébe
az alábbi rendelkezés lép: 
„7. §. A magánszemély 
kérelmére a képviselő- 
testület szociális bizottsá
ga javaslatára a polgár- 
mester a hozzájárulás 
összegének legfeljebb egy 
év alatti, kamatmentes 
részletekben történő 
megfizetését engedélyez
heti, a kérelmező szociá
lis helyzetére tekintettel. 
A kérelmet a kivetést 
követő harminc napon be
lül kell benyújtani.”

11. §. A rendelet 5. §-ában a
„körjegyző” szó helyébe a 
„polgármester” szó lép.

HÍREK RÖVIDEN
Anyakönyv
Született: Pohl Dániel 
Apátvarasd
H ázasságot kötöttek:
Werner Éva és Lecsek Zol
tán, Ilijin Viola és Batancs 
Ingbert, Knopf Andrea és 
Kálmán István, Lehoczki 
Anikó és Ferenc Miklós 
25 éves házassági évfor
duló: Kószó János és Ba
logh Mária Pécsvárad, For
gács Tamás és Féld Katalin 
Erdősmecske,
50 éves házassági évfor
duló: Flerkó Károly és 
Gungl Margit
Elhunytak: Szilágyi Ferenc 
65 éves Apátvarasd, Speigl 
József 88 éves Pécsvárad

Patikaügyelet:
Nov. 1-7. Szentháromság 
Patika
Nov. 8—28. Szent István Pa
tika
Nov. 29-dec. 5. Szenthá
romság Patika

VTV-adás:
November 11-én, csütörtö
kön, (ismétlés 12-én) Hír
adóban: kerekasztal beszél
getés Zsáli János polgár- 
mesterrel, Apaceller József
fel, a kulturális bizottság 
elnökével és Dretzky Kata
linnal, a művelődési ház 
vezetőjével a jövő évi millen
niumi előkészületekről. 
November 25-én, csütörtö
kön, hírek, események váro
sunk életéből, (ismétlés 26- 
án)
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KULTURÁLIS AJÁNLÓ
Kiállításmegnyitó

A Fülep Lajos Művelődési 
Központ tisztelettel invitál 
minden kedves érdeklődőt no
vember 12-én, pénteken 18 
órára az intézménybe Bodor 
Miklós festőművész alkotásai
ból nyíló kiállításra. Megnyit
ja Zsáli János polgármester, 
közreműködik Papp Éva és 
Pechó Zsanett (népdal) vala
mint Ormándi Balázs (klari
nét). A  kiállítás megtekinthe
tő december 3-ig, hétfőtől pén
tekig, 8-tól 18 óráig.

BODOR MIKLÓS
festő-grafikus 1925-ben 
született Nagykörűben. 
Rajzszakot 1963-ban vég
zett a szegedi tanárképző 
főiskolán. Első önálló kiál
lítása is ebben az évben 
volt, azóta pedig 28 alka
lommal. Rendszeresen sze
repelt csoportos kiállításo
kon, melyeken több díjat il
letve kitüntetést kapott. A 
csipketerve alapján készült 
„Szent István Koronázási 
Palástja” című halasi csip
ke 1988-ban BNV-díjat ka
pott. Művei vannak a Bu
dapesti Történeti Múzeum
ban, a Kecskeméti Katona 
József Múzeumban, a Kis
kun Múzeumban, a kiskő
rösi Képtárban valamint 
bel- és külföldi magángyűj
tőknél. Most Kámban él, a 
Jely-arborétum szomszéd
ságában.

Színházjáró busz indul no
vember 28-án, vasárnap a Pé
csi Nem zeti Színház Jézus 
Krisztus Szupersztár című 
rockoperájára. Jelentkezni no
vember 18-ig lehet a művelő
dési központban. (Jegy: 800 Ft)

December 2-án, 11 órakor 
a pécsváradi művelődési köz
pontban a Pitypang Színház 
„Mátyás király meg az ördög” 
című mesejátékát adja elő óvo
dásoknak és kisiskolásoknak.

November 16-án, kedden 9 
órakor a művelődési házban 
ism ét kezdődik az ifjúsági 
hangversenybérlet-sorozat. 
Első alkalommal vendégünk

lesz a Budapesti Hegedű-Hár
fa Duó: Kocsis Andrea (hárfa), 
Földest Lajos (hegedű). A  kon
certekre bérlet a zeneiskolá
ban váltható.

A művelődési központban 
működő csoportok:

Család és Közösség Alapít
vány: Családsegítő és Gyer
mekjóléti Szolgálata minden 
nap 8—17 óráig tartja különbö
ző programjait 

Felvidékiek klubja: minden 
hónap utolsó szerdáján 18 óra
kor

Mozgáskorlátozottak klubja: 
minden hónap utolsó szerdá
ján 16 órakor

Mozgáskorlátozottak tag
egyesületének fogadónapja: 
minden csütörtök 9—12 óráig 

Nyugdíjasklub: minden hó
nap második keddjén, amatőr 
művészeti együttesei hetente 
egy-egy nap tartják próbáikat 
(német kórus, magyar dalkör, 
férfikar, tánckar)

Kézimunka szakkör: minden 
hétfőn 18 órától

Sakk szakkör: minden ked
den és pénteken 15-17-ig gye
rekek, 17-20-ig felnőttek 

Poller-optika: computeres 
szemvizsgálat péntekenként 
9-12 óráig

Október 1-jén, a Zene világ
napján a zeneiskola ünnepi 
hangversenyét tartotta a vár 
altemplomában. A koncerten 
felléptek a zeneiskola növendé
kei, tanárai, a rézfúvós kvar
tett és a fafúvós együttes.

Nyolcadik alkalommal ren
dezték az Országos Zeneisko
lai Lubik Imre trombitaver
senyt. A területi válogatót ok
tóber 9-én tartották Pécsett, 
amelyen Tolnai Gábor vett 
részt (tanára Wagner József). 
Nem került be az országos dön
tőbe, de a rangos mezőnyben 
így is sikerrel adta elő darab
jait.

A IX. Országos Friss Antal 
gordonkaverseny területi

Ifjúsági fúvószenekari próba: 
péntekenként 16 órától 

Női kamarakórus: minden 
hétfőn 18 órától 

Ifjúsági klub rock-zenekara: 
péntekenként 14 órától 

Városi sportcsarnok: hétfőtől 
péntekig 7 órától 21 óráig biz
tosít kiváló körülményeket az 
oktatási intézmények tornaórá
inak és tömegsportjainak szá
mára, valamint kézilabda-, ko
sárlabda-, tenisz- és fociedzé
seknek. Hétvégéken rendszere
sek a bajnoki mérkőzések.

November 19-én, 21 órától 
Rock-klub lesz a művelődési 
központban.

Mikulás-napra
Decem ber 3-án pénteken 

rendhagyó Mikulás-napi bulit 
rendeznek a művelődési köz
pontban. 20 órától a Simply 
English ad lem ezbem utató 
koncertet. Az angol népzenét 
játszó ismert pécsi duó (Andy 
Rouse és Fenyvesi Béla) leg
újabb CD-jén karácsonyi dalok 
hallhatók, m elyet a műsor 
után megvásárolhatnak a mű
faj kedvelői.

21 órától a pécsi Unicum 
Blues Bánd zenéjére táncolha
tunk. A koncerttel egybeköt-

válogatója október 30-án zaj
lott, szintén Pécsett. Az első 
korcsoportban Napirana Viktó
ria mutatta be versenyanyagát 
(tanára: Bőgős Henrietta). 
Növendékhangversenyünket

ve könyvbemutatót is tarta
nak. A  közelmúltban jelent 
meg Fekete Kálmán Blues II. 
című könyve (CD-lemezzel), 
mely karácsonyi ajándéknak 
szintén kitűnő. Szeretettel vá
runk minden kedves érdeklő
dőt, akik meglepetésre is szá
míthatnak!

Túraajánlat
A hagyom ányos Skóciai 

Szent Margit-túra idén novem
ber 20-án lesz. Indulás 9 óra
kor a művelődési központ elől 
autóbusszal Mecseknádasdra 
(Schlossberg, Katolikus temp
lom az ereklyével, utána gya
log a Réka-várba, onnan Obá- 
nyára -  vissza lehet busszal —, 
akik tovább bírják, Kisújbánya 
majd Pécsvárad)

Karácsonyi könyvvásár
kezdődött novem ber elő 

napjaiban a művelődési köz
pontban. K özel százféle  
könyvből lehet válogatni. Kis
gyermekek mesekönyvétől a 
felnőtteknek szóló szakirodal
mon keresztül a szépirodalo
mig széles skála várja a vásár
lókat, ajándékozni vágyókat. 
Nyitva tartás: hétfőtől pénte
kig 8-18 óráig.

október 25-én tartottuk a ze
neiskolában. A legközelebbi 
koncertünk november 24-én 
lesz. Szeretettel várjuk az ér
deklődőket.

m mm | f I / wmM  | / | / ■ «  | f | fZ e n e hírado • Z e n e hírado • Zenehirado

A reneszánsz kisegyüttes a zenei világnapon Fotó: Bognár Gyöngyvér
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Pécsváradi képzőművészek 
őszi kiállításokon...

A C sa lá d seg ítő - és 
G yerm ek jó lé ti Szolgá lat h írei

A Kígyós Sándor Emlékkor
ebben az évben rendhagyó 

módon emlékezett meg név
adójáról, halálának 15. évfor
dulóján. 1999. november 5-én, 
pénteken a Pécsi Kulturális 
Központban, a Dominikánus 
Házban emlékkiállítás nyílt al
kotásaiból, majd baráti talál
kozóra hívtak volt kollégákat, 
tanítványokat, művésztársa
kat. Szombaton a Pécsi Köz
ponti Temető főbejáratánál, 
találkoztak és gyertyát gyújtás 
Kígyós Sándor sírjánál.

•

Kiálítások
A Pécsváradon is alkotó 

Valkó László Munkácsy-díjas 
festőművésznek „Kezek” cím
mel kiállítása nyílt november 
6-án, szombaton este 6 órakor 
a pécsi Parti Galériában (Má
ria u. 1.) A kiállítást Bencsik 
István Kossuth-díjas szobrász- 
művész nyitotta meg.

„Részkor” Az Iparművészeti 
Főiskolán 1969-1987 között 
végzettek, tanáruk előtt tiszte
legve közös kiállítást szervez
tek. Budapesten az Iparművé
szeti Múzeumban (Üllői út 33- 
37.), november 9-én nyíló kiál
lítást 2000 január 9-ig lehet

megtekinteni. Az alkotások 
között ott találjuk Botond 
munkáit is.

•

Elismerés egy helyi 
művésznek

Szabó László helyi szobrászt 
október 8-án felvették a Ma
gyar Alkotóművészek Orszá
gos Egyesületébe. Szobrait 
megtalálhatjuk angliai gyer
mekklinika aulájában, szá
mos dunántúli köztéren, Kíná
ban éppúgy, mint a belga köl
tő házában. Kiállításai voltak 
neves egyetemi városokban, 
Németországban, Ausztriá
ban. Nemzetközi alkotótábo
rok, műtermek szívesen látott 
vendége.

A pécsváradi református pa
rókia 16 éve otthona és műhe
lye. Nyáron a gyülekezet ter
me kiállító terem is volt őszig. 
A  művész felajánlotta az itt 
eladott szobrok utáni bevétel 
20%-át a református templom 
orgonájának felújítására. A 
kiállítást a jövőben minden 
idegenforgalmi szezonban meg 
kívánja rendezi. Ezzel is gya
rapítva az idelátogatók számá
ra a programkínálatot.

A Család és Közösség Alapít
vány szervezésében csuhéfonó 
tanfolyam indul november 22- 
én. A tanfolyam ötnapos, amely 
idő alatt alap szinten sajátítha
tók el a tárgykészítés fortélyai. 
A mindennap 12.30 és 16.30 kö
zött tartó képzésre a Családse
gítő- és Gyermekjóléti Szolgá
lat irodájában (művelődési köz
pont) lehet jelentkezni.

•

A szolgálat 14 településsel áll 
kapcsolatban, a most induló 
programsorozatban a munka
társak az egyes falvakban csa
ládi klubdélutánt szervez
nek. A program keretében Bo
ros Éva és Schmitter Hajnal
ka játszóházat szervez a gye
rekek számára, Varsányi Eri
ka és Mezey Mihály pedig a 
szülőkkel folytat beszélgetést. 
Ez a kapcsolatfelvételi forma 
nem csak eseti program az ezt 
nélkülöző helyi közösségek 
számára, de intézményi közve
títés nélkül nyújt lehetőséget 
olyan problémák megismeré
sére, amelyek megoldásához a 
szolgálat munkatársai próbál
nak hozzájárulni.

•

A szolgálat munkatársai vál
tozatlanul várják azokat az 
érdeklődőket, akik úgy érzik, 
hogy egyéni (kapcsolati, ne
velési, életviteli) gondjai
kat könnyebben tudnák meg
oldani, ha ehhez időlegesen 
segítséget kapnának.

•

Az egyre népszerűbb gyerek
klub ebben a tanévben már 
minden délután változatos 
programmal működik.

•

Folytatódik a fiatal anyák 
klubja, amely minden máso

dik pénteken 14 órakor kezdő
dik.

•

Fiatalok (15 évestől) számára 
film- és könyvklubot indít. 
Érdeklődni a művelődési ház 
3. sz. irodájában lehet.

•

A rendszeres szakmai rendez
vények sorában november 3-án 
került sor Mezey Mihály elő
adásra a szegénység és csa
ládsegítés összefüggéseiről.

•

A Dél-dunántúli Régionális 
Forrásközpont és a Család és 
Közösség Alapítvány közös 
rendezésében november 19-én 
kezdődik az a szakmai rendez
vénysorozat, amelyet a régió 
gyermekjóléti szolgálatai szá
mára hirdettek meg, s amely
nek célja szakmai műhely 
megteremtése.

•

Szeptember végén befejeződött 
az a felmérés, amelyet a szol
gálat munkatársai Apátva- 
rasdon végeztek azzal a cél
lal, hogy a helyi problémák 
közösségi szintű megoldásához 
járuljanak hozzá. A  felmérés 
eredm ényéről falugyűlésen 
számoltak be az érdeklődők
nek és a képviselő-testülettel, 
polgármesterrel közösen pá
lyázatokkal keresik a fejlesz
tési koncepció megvalósításá
nak lehétőségeit.

•

A Kresz és Fiedler Kft.-vei kö
tött megállapodás lehetőséget 
biztosít a szociális foglalkoz
tatóban elfoglaltságot találó 
fiatal rokkant nyugdíjasok kö
rének bővítésére. A Bodorkás 
Istvánná vezetésével működő 
foglalkoztató legfőbb célja a 
rehabilitáció.

A reform átus egyház hírei
Október 31-én, vasárnap a 
reformáció emléknapja al
kalmából a gyülekezet kon
firmandusai emlékeztek a 
történelmi eseményre (1517. 
október 31., amikor Luther 
Márton a wittenbergi vár
templom kapujára kitűzte 
teológiai tételeit, ami a refor
máció kezdetét jelentette.)

•

November 13-ára meghí
vót kapott Szabóné Kiss Má
ria lelkész és a gyülekezet 
több tagja Kopácsra, ahol há
laadó istentiszteletet tarta
nak a templom felújításáért. 
Mint az ismeretes, a szom

szédainknál dúló háború erő
sen megrongálta a kopácsi
ak templomát, aminek felújí
tásához a magyar állam is je
lentősen hozzájárult. Orbán 
Viktor miniszterelnököt is 
várják az avatóünnepségre. 
A  kopácsiak közül a nehéz 
időkben többen találtak me
nedéket Pécsváradon és Zen- 
gővárkonyban.

•

November 28-án, 11 órakor 
a református templomban, 
Advent első vasárnapján az 
ifjúsági közösség zenés 
összeállításával köszönti az 
ünnepet.

REIKI
(a világon az egyik legelterjedtebb ősi gyógymód) tan
folyam indul november 27-én, hétfőn, 17 órakor 
a Pécsi Harmónia Közhasznú Alapítvány szervezésé
ben a pécsváradi művelődési központban.

Érdeklődni: Bolba Jenő,
Tel. : 446-553, 489-590, mobil: 06-30/9074-904

REIKI
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HÍREK RÖVIDEN
Színházlátogatás

Második alkalommal szer
vezett a művelődési központ 
színházjáró buszt Pécsre a Pál 
utcai fiúk című eló'adásra no
vember 6-án, a Kodolányi Já
nos Általános Iskola 4/b, és a 
7/b osztályai éltek a lehetőség- 
gel, hogy a kötelező olvas
mányt színházi élményként is 
megismerhessék, feldolgoz
hassák.

A nyugdíjasklub hírei
Klubnap: 1999. november 9 

-én 16 órakor. A klub vendége 
a Himesházai Nyugdíjasklub, 
és az apátvarasdi idősek.

November 23-án 16 órára a 
nyugdijasklub tagjai beszélge
tésre hívják városunk polgár- 
mesterét és képviselőit a műve
lődési központba. Minden ér
deklődőt szeretettel várnak!

Könyvajánló
Romvári Ferenc és Rozs And

rás „Mecseki láthatatlanok. 
Pécs 1956 (dokumentumok és 
emlékezések)” címmel jelente
tett meg könyvet a Pécs Törté
nete Alapítvány. A kötetben 
Pécsvárad és környéke akkori 
eseményeinek leírását is meg
találhatjuk. A könyv dokumen
tumok és személyes visszaem
lékezések sorával állít emléket 
mindazoknak, akik még a ma 
is nagy vihart kavaró időszak
ban aktív részesei voltak az 
eseményeknek. A kiadó jóvol
tából egy-egy kötet megtalál
ható az általános és középisko
la, a könyvtár és a várbaráti 
kör archívumában.

Hárs Éva: Martyn
Martyn Ferenc (1899-1980) 

festőművész, a XX. századi

magyar művészet kiemelkedő 
egyénisége. A  124 színes fest
ményt és grafikát bemutató 
művészi igényű albumot Hárs 
Éva művészettörténész szemé
lyes hangvételű, tudományos 
igényű tanulmánya vezeti be. 
Zsáli János polgármester több 
kötet megvásárlásával biztosí
totta, hogy a város oktatási 
intézm ényeiben, a városi 
könyvtárban és a művelődési 
házban hozzáférhetővé váljon 
az album. A zengővárkonyi 
Fülep Lajos emlékszobában 
található portré is Martyn Fe
renc műve.

Véradás
December 8-án, 8 órától a 

Vöröskereszt ismét várja az 
önkéntes véradókat a művelő
dési központba, ez évi utolsó 
véradására.

Császár János emléke
Épp egy éve annak, hogy 29 
kézműves összefogtunk és 
megalakult a Kézművesek 
Baranyai Egyesülete Zen- 
gővárkonyban. Egyéves 
„születésnapunk” ürügyén 
tartottuk meg ezen a szép, 
napsütéses őszi napon az 
országos kézművesünne
pünket.

A falu közepén egy módos 
paraszti házban ma is műkö
dő szövőműhelynek ad otthont 
az a tájház, melyet a mi egye
sületünk is székhelyéül válasz
tott. Itt rendeztük meg október 
10-én a Császár-emléknapot.

Császár János tanítót Fülep 
Lajos református lelkész, mű
vészettörténész hívta Vár- 
konyba, s meghatározó alakja 
lett ennek az alig 400 lakosú 
falunak, ahol máig nagy tisz
telettel őrzik emlékét.

Császár János am ellett, 
hogy betűvetésre, olvasásra, a 
fák, virágok ismeretére is meg
tanította a gyerekeket, számos 
kismesterség csínját-bínját is 
megismertette a falubeliekkel. 
Megtanította a táncokat, dalo
kat, viseletűk elkészítését, fa
ragást, szövést. Elvetette azt a 
magot, melyből kihajtott a 
„Zengővárkonyi Hagyományőr
ző Egyesület" tánccsoportja, a 
híres zengővárkonyi szőttes, a

tojásíró asszonyok megannyi 
szép hímes tojásai stb.

Mi, akik mindannyian a nép
művészet valamely ágát mű
veljük, nem is találhattunk 
volna jobb helyet, mint Zengő- 
várkonyt otthonunkul.

Van köztünk fazekas, kézi
szövő, faműves, gyertyaöntő, 
gyapjúműves, kosárfonó, tojás
festő. Mesterségünk gyakorlá
sa mellett fontos célunk tudá
sunk továbbadása, „apróma
rok” műhelyünkben szeret
nénk Császár János nyomdo
kain járva kedvet ébreszteni a 
kicsinyekben arra, hogy tanul
ják meg a mesterségek alapja
it, és érezzék meg az alkotás 
hasznos örömét. Ennek jegyé
ben tartjuk a Császár-emlék
napokat, melyek közül a mos
tani azzal a szép eseménnyel 
volt gazdagabb, hogy Császár 
Jánost a falu díszpolgárrá 
avatta.

Az ünnepségen táncolt az ál
tala alapított táncegyüttes, 
Töttös Sándor vezetésével, és 
jelen voltak a néptanító leá
nyai, akik átvették posthumusz 
a díszoklevelet is. A tanító úr 
emlékeiből kiállítást rendez
tünk, a református templom
ban istentisztelet volt rá emlé
kezve, és a falubeliekkel beszél
getés folyt az emlékekről.

A tájház udvarán sok apró 
kéz dolgozhatott őszi termé
sekkel. Készült csuhébaba, 
gesztenyéből bútor, kicsiny ál
latfigurák, fonhattak kosarat, 
nemezelhettek kedvükre.

Közben, aki m egéhezett, 
megkóstolhatta a kemencében 
sült lángost. A  türelmesebbje 
kivárhatta a bográcsban főtt 
szüreti étket, a káposztás-ri- 
zses húst vagy melengethette 
kezét a frissen sült szelídgesz
tenyével, melyet a Zengővár
konyi gesztenyés termett, s ha
gyományos szokás szerint sü
töttek az udvaron mindannyi
unknak a várkonyi legények.

Egyesületi tagjaink alkotása
iból kiállítás nyílt a tájházban, 
ahol bemutathattuk legújabb 
munkáinkat, ízelítőt adva mes
terségbeli tudásunkból. Nagy 
öröm volt látni a sok boldog 
gyermekarcot, hallgatni az ön
feledt kacagásukat. A  felnőttek 
számára kötetlen beszélgeté
sekre adódott lehetőség.

Ez volt fennállásunk óta a 
harmadik ilyen nagyságú ren
dezvény és boldogan tapasztal
tuk, hogy egyre többen jönnek 
ünnepnapjainkra Legközelebb 
2000 Virágvasárnapján várjuk 
vendégeinket.

Horváth Ágota

Közlemények
A  pécsváradi Kodolányi 
János Általános Iskola
„Társadalmi összefogás az 
iskolai nyelvoktatásért” 
alapítványa értesíti támo
gatóit, hogy az 1997-es 
SZJA-ból befolyt 210 311 
Ft-ot számítástechnikai 
eszközök és nyelvi szem
léltető eszközök vásárlásá
ra használta fel. Ezúton is 
köszönjük támogatásukat.

A Pécsváradi Várbará
ti Kör értesíti támogató
it, hogy az 1997-es SZJA- 
ból befolyt összeget, 55 597 
Ft-ot az egyesület kiadásá
ban 2000 első negyedévé
ben megjelenő Pécsváradi 
Képeskönyv kiadására for
dítja. Az előkészületi mun
kák már megkezdődtek. A 
dokum entum ok, kép 
anyagok másolásra, illet
ve fotózásra kerültek, a 
szerkesztői munka is elké
szült. Az egyesület vezető
sége ezúttal is köszöni 
mindazok tám ogatását, 
akik a körnek adományoz
ták jövedelmük 1%-át.

A Pécsvárad Középfokú 
Oktatásáért Alapítvány
köszönetét mond m ind
azoknak, akik 1997. évi jö
vedelemadójuk 1%-át ré
szükre felajánlották. A tá
mogatásból tanulóink ré
szére színházjegyet illetve 
hangversenybérletet vásá
roltunk. Az alapítvány ku
ratóriuma

A P écsváradi Ném et 
Klub, Freundeskreis von 
Pécsvárad az 1997. évi 1%- 
os SZJA támogatásokat, a 
Hutzelsonntag és a Maiba- 
umstellen hagyományőrző 
programok megtartására 
(májusfaállítás, tavaszkö
szöntő) használta fel.•
A  Zengővárkonyi Hagyo
mányőrző Művelődési 
Egyesület megköszöni 
mindazok segítségét, akik 
1997. évi adójuk 1%-ával tá
mogatták az egyesület mű
ködését. A kapott összeget, 
24 705 Ft-ot a hagyomány- 
ápolás érdekében régi ru
hák vásárlására fordítot
tuk. Az egyesület vezetősége
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Pécsváradi kosarasok
Szeptembertől „új" kosárlabdacsapat színesíti 
Pécsvárad sportéletét

len. (A felnőtt bajnokságban 
kiöregedett NB I-es és Il-es já
tékosok is játszanak, nálunk a 
csapat legnagyobb része közép- 
iskolás.) Eddigi meccseink ide
genben voltak, novemberben

Felvételünk az idei gyermeknapon készült a csapatról

A sportcsarnok megépülte 
után néhány helyi fiatal ko
sárlabdázni kezdett, elein
te edző nélkül, később Ge
lencsér János, majd Imreh 
Ajtony foglalkozott a gyere
kekkel, ám mintegy két éve 
edző nélkül maradtak.

Lelkesedésük azonban meg
maradt, ezért amikor tehették 
eljártak játszani, edzeni. Al
kalmanként változó létszám
mal, változó összetételben, de 
mintegy két évig önállóan ko
saraztak.

Tavaly ősszel kezdtem láto
gatni az edzéseiket, s azóta 
próbálom segíteni a csapat 
munkáját. Többen és többször 
felhívták a figyelmemet a vár
ható nehézségekre, de úgy gon
doltam, ezek a fiúk megérdem
lik, hogy a város támogassa 
őket. Lehet, hogy kondíciójuk, 
technikai tudásuk hagy még 
kívánnivalót, ám ami a legfon
tosabb -  a sportszeretetük, 
igyekezetük -  megvan. A hó
napok során több támogató, se
gítő akadt, s ez sokat javított a 
csapat helyzetén.

Ám igazi cél még nem volt, 
amiért hajtani érdemes, ezért 
ebben az évben a csapat bene
vezett a Pécsi Városi Bajnok
ságba. A heti két edzést mint
egy 12-13 fő látogatja rendsze
resen (ők játszanak leigazoltan 
a mérkőzéseken), s néha akad

SPORTPROGRAM
NOVEMBER

LABDARÚGÁS:
Megye I.
7., 13.00 Pécsvárad-Siklós
14., 13.00 Magyarszék- 
Pécsvárad
21., 13.00 Pécsvárad-Bóly

Megyei serdülő és ifi (kezdési 
időpontok: 9. 30 és I I .  30)
6. Bóly-Pécsvárad 
14. Pécsvárad-Bicsérd

Megye III.
7., 10. 30 Pécsvárad-POTE
14., 13.00 Ócsárd-Pécsvárad
15., 10. 30 Pécsvárad-Kis 
Berlin

néhány általános iskolás kosa
razni szerető fiú. Túl vagyunk 
az első tűzkeresztségen, októ
berben két mérkőzést játszot
tunk. Bár néha nyomasztó az 
ellenfeleink magassági és súly
fölénye, lelkesedésünk töret

és decemberben lesznek hazai 
mérkőzéseink. Sok szeretettel 
várjuk a szurkolók táborát a 
sportcsarnokban, legközelebb 
november 11-én, csütörtökön, 
18.30-kor.

Bognár Gyöngyvér

Kézilabda a városi sportcsarnokban:
6., szombat, 16.00 Pv. TERNI-Kaposvár NB II. női

13., szombat, 13.00 Pv. TERNI-TÁSI NB II. női ifi
15.00 Pv. Spartacus-Pilisvörösvár NB I. B férfi ifi
17.00 Pv. Spartacus-Pilisvörösvár NB I. B férfi

14., vasárnap, 14.00 Pv. AGROVER-Hévíz NB II. női ifi
15.15 Pv. AGROVER-Hévíz NB II. női

16., szombat, 13.00 Pv. TERNI-Tamási NB II. női
15.00 Pv. Spartacus-Szigetvár NB I. B férfi ifi
17.00 Pv. Spartacus-Szigetvár NB I. B férfi 

dec., 4. szombat 15.00 Pv. Spartacus-Tatabánya NB I. B férfi ifi
17.00 Pv. Spartacus-Tatabánya NB I. B férfi

SZEMÜVEGKE RÉT-VAS AR
a pécsváradi Po lier Optikában 

novem ber 15-étől!

Minden szem üvegkeret

25-50%  KED VEZM ÉN N YEL,

SPORTEREDMÉNYEK

LABDARÚGÁS:
Megye I.

PEAC-Pécsvárad 1:2 
Pécsvárad-Ujpetre 1:0 
Bicsérd-Pécsvárad 1:2 
Pécsvárad-Sellye 3:2 
Szederkény-Pécsvárad 3 :1

Megyei serdülő és ifi:
Véménd-Pécsvárad 3:4/1:0 
Pécsvárad-Dunaszekcső 4:0/5:1 
Siklós-Pécsvárad 3:1/1:0

Megye III.
PFC-Pécsvárad 2 :1 
Pécsvárad-Gyód 2:3 
Kökény-Pécsvárad 0:2

KÉZILABDA:
NB II. női

TERNI-Marcali 25:21 
AGROVER-Fonyód 29:26 
TERNI-Hévíz 24:21 
TERNI-Szekszárd 24:29 
AGROVER-Csurgó 37:34 
AGROVER-Fonyód 16:16 ifi 
TERNI-Tolna 17:19 ifi 
TERNI-Ferropatent 15:28 ifi 
AGROVER-Csurgó 15:20 ifi 
TERNI-Cece 2 1:20 serdülő leány

Megye I. férfi
Spartacus-Mohács 29:33 
Spartacus-Hosszúhetény 27:36

NBI/B férfi
Spartacus-Komárom 27:25 
Spartacus-Székesfehérvár 23:25 
Spartacus-Komárom 26:22 ifi 
Spartacus-Székesfehérvár 
37:22 ifi
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