
Kellemes
húsvéti ünnepeket 
kívánunk minden 
kedves 
olvasónknak!
Túrmezei Erzsébet:

Amerre 
most jár
Annyi szívben felébred valami 
hivogató vágy: útrakelni 
egyszer.
Járni, amerre Jézus lába járt. 
Látni a Golgotát látó szemekkel. 
Hallgatni az olajfák suttogó 
beszédét... azt a titkos, bús 
beszédet.
A szent helyen, hol imádkozva 
vérzett,
belenézni a holdas éjszakába. 
Ellátogatni Kis Betániába, 
mindenüvé, amerre elhaladt.
És lélekben királlyá gazdagodni 
a szent, ezeremlékű út alatt.

Nekem ez a vágy idegen 
maradt.
Más volt a vágyam: N őtt... 
növekedett...
lett belőle sóvárgás, akarat, 
követelés: egyedül arra menni, 
amerre Jézus lába most halad.

Nem von a régi csodák földje. 
Új csodák életfóldje vár. 
Feltámadást, erőt ujjongva 
hirdet
a százvirágba zsendülő határ.
S az élő Krisztus feltámadva jár. 
Magyar nyomort gyógyít. 
Édestestvérem  
vak szemét nyitja színre, 
fényre meg.
S bár útait szememmel el nem 
érem,
a lelkemen sejtésük átremeg.

Mert mennek messze, idegen 
vidékre
keresni, földi útja merre vitt? 
Most akarom a lépteit követni: 
az élő Krisztus élő lépteit.

A Pécsváradi 
képeskönyv ünnepe
A millenniumi ünnepeink sorában ismét egy jelentős ál
lomáshoz érkeztünk. Közel 150 érdeklődő jött el a 
Pécsváradi Várbaráti Kör és a Fülep Lajos Művelődési 
Központ által szervezett könyvbemutatóra március 24-én, 
a művelődési ház nagytermébe.

A könyvbemutatón számos kötet talált gazdára
Fotó: Kárpáti Árpád

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
kiadásában megjelent kiad
ványt Gállos Orsolya, a kör 
elnökasszonya, a könyv szer
kesztője mutatta be ezen az 
estén.

Lezártunk 1000 évet! A  Pécs
váradi Várbaráti Kör ezzel a 
kiadvánnyal tiszteleg a millen
niumi ünnepek előtt.

Gállos Orsolya elmondta, a 
körnek egy régi álma vált va
lóra. A  közel két évtizedes gyűj
tő és feldolgozó munka ered
ményeként több ezer darabos 
archív képanyag került az 
egyesület birtokába. Nem volt 
könnyű a válogatás. Az egye
sület évek óta tartalékolta pén
zét, majd az elmúlt évben a 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumának pályázatán 
nyert összeggel elkezdődhetett 
a munka. Ezúton is köszöne
tét mondott, majd név szerint 
felolvasta azokat a helyi vál

lalkozókat, gazdasági egysége
ket, akik jelentős anyagi segít
séget nyújtottak a Pécsváradi 
képeskönyv megjelentetéséhez 
(akik nélkül nem valósulhatott 
volna meg a könyv): Benkő 
László egyéni vállalkozó; Csiz
madia László; Fülep Lajos Mű
velődési és Sportközpont; Ke
let-Mecsek Mezőgazdasági Rt.; 
Kresz és Fiedler Kft.; MEDI- 
SOL Bt.; Metallmas Gépgyár
tó Kft.; Pécsvárad Coop Kft.; 
Pécsvárad Város Önkormány
zata; Pécsváradi Agrover Rt.; 
Pécsváradi Arany cipó Kft.; 
Pécsváradi Építő és Kereskedel
mi Kft.; Quinter Plusz Kft.; 
Rózsahegyi Ferenc; SAN-AT 
Bt.; Terra Ungheria Kft.

Köszönet illeti azokat a ma
gánszemélyeket és intézmé
nyeket, akik előfizetéseikkel 
járultak hozzá a könyv megje
lentetéséhez. (Több mint 300 
kötet.)

Gállos Orsolya köszöntötte 
és bemutatta a szerző- és al
kotótársakat. A könyv borító
tervét Csizmadia László grafi
kusművész készítette, aki a 
Szentháromság-szobor oltára 
felett látható Sárkányölő Szent 
Györgyöt ábrázoló dombormű
vet választotta a könyv címlap
jául. Gratulált a művésznek 
gyönyörű, magas színvonalú, 
igényes munkájához. Külön 
köszönjük, hogy ezzel a nagy
értékű munkával támogatta 
egyesületünket

Ritka szerencsének nevezhe
tő az a találkozás is, amit a 
könyvben Lantos Miklós fotó
művész fényképei, másolatai 
reprezentálnak. Éppen 40 éve 
készítette első felvételét a vá
rosról, és azóta folyamatosan 
megörökítette a település vál
tozásait. Jelen volt jelentősebb 
eseményein is.

A  könyvben szereplő 265 
kép, ábrázolás zöme a várba
ráti kör archívumából való, de 
jelentős az mennyiség is, amit 
a művelődési ház fotódoku
mentációjából válogattak ki.

Szerencsésnek mondhatja 
Pécsvárad magát. Az elmúlt 
két évszázadban jónevű szer
zők színvonalas írásaiból sike
rült veretes válogatást össze
állítani; ezek adják meg az al
bum alaphangulatát. Régi ko
rok utazóinak leírásaiban gyö
nyörködhetünk. Dombay Já
nos, Kodolányi János, Tüskés, 
Tibor, Várkonyi Nándor, Bak- 
say Sándor mind-mind rajon
gó szeretettel írtak városunk
ról. Weöres Sándor is versbe 
öntötte érzéseit. Emlékezete
sek a régi tűzoltóbáli újságok 
reklámversei Faller János és 
Forró János tollából. A kötetet 
lezáró versciklusok a Tóvölgy 
nagy szerelmesétől, a Vémén- 
den élő Makay Idától valók.

Képzőművészeket is megih
letett a táj, Platthy György, 
Martin Ferenc, Illés Judit egy- 
egy alkotása is szerepel a 
könyvben.

Folytatás a 3. oldalon

A V Á R O S I  Ö N K O R M Á N Y Z A T  L A P JA  • X .  É V F O L Y A M '^ .  ,S Z Á M  • 2 0 0 0 .  Á P R I L IS  • Á R A :  6 0  FT 
---------------------------------------------------------- — ---------— — ----------------------------------------------------------------



2 H í r m o n d ó 2000. április

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E KRENDELÉSI IDŐK
Fogorvosi rendelések
• Dr. Kustos Andrea -  fogszabályo

zás: szerda 7.00-11.00, csütör
tök 14.00-19.00

• Dr. Csütörtöki Krisztina -  szájse
bészet: kedd 8.00-13.00, szer
da 13.00-19.00, péntek 12.00- 
15.00

• Dr. Kovács Ildikó fogorvos: hétfő, 
szerda, péntek 8 .00 -1 3 .0 0 ; 
kedd, csütörtök 13.00-19.00

• Dr. Ascsillán Andrea fogorvos: 
hétfő, szerda 13 .00-19.00; kedd, 
csütörtök, péntek 8.00-14.00 
(időpontegyeztetés: 465-595)

Gyermekszakrendelés
Dr. Wilheim Andrea gyermek- 
orvos. Mindennap délelőtt: 9 -  
11 óráig; hétfő, szerda, csütör
tök: du. 15-16 óráig. Csecse
m ő-tanácsadás: szerdán és 
pénteken 9—11 óráig. Terhes
tanácsadás: keddenként 13 
órától. Telefon: gyermekrende
lő 466-669; védőnők 465-057.

Társközségi rendelések:
Minden hónap első keddjén: 
du. Zengővárkony és Apátva- 
rasd. Minden hónap második 
keddjén: Martonfa, Nagypall. 
Minden hónap harmadik kedd
jén: Erdősmecske, Lovászhe- 
tény. Minden hónap negyedik 
csütörtökén: Szilágypuszta.

Allergiavizsgálat Pécsváradon
A Pécsváradi dr. Entz Béla 
Egészségügyi Központ szerve
zésében április 5-én szűrővizs
gálatot tartottak a pécsi szak
rendelő munkatársai. A  gyer
mek- és háziorvosaink által 
célzottan behívott betegek 
90%-ánál pozitív eredményt 
mutattak ki a vizsgálatok so
rán. A  helyzet komolyságát jel
zi a jelentkezett betegek igen 
magas száma. Mindössze 58 
sorszámot tudtak kiosztani az 
első napon. (A zúgolódóknak, 
és mindazoknak,akik nem ke
rültek sorra, el kell monda
nunk: egy nagyon drága vizs
gálati lehetőséget vehettünk 
igénybe ingyenesen, nem kel
lett Pécsre utazni és ott hason
ló tömegben várakozni.)

Tekintettel a jelentkezettek 
nagy számára, a vizsgálatokat 
április 26-án, szerdán 9 órá
tól folytatják a jelentkezőknél.

Köszönjük a szervező egész
ségügyi központ dolgozóinak, 
hogy egy külön szolgáltatás 
lehetőségét ismét helyben biz
tosították.

Pécsvárad Város képviselő
testülete 2000. március 27- 
én tartott ülésén több tájé
koztatót hallgatott meg.

Először a temetők állapo
táról és a temetkezés helyze
téről esett szó, figyelemmel a 
közelmúltban történt jogsza
bályi változásokra. Az önkor
mányzat a tulajdonában lévő 
temetőrészt a másik két tulaj
donossal (Katolikus és Refor
mátus Egyház) egységes elvek 
szerint kívánja kezelni, az 
együttműködés az egyházak 
képviselői nyilatkozata alap
ján biztosított.

A Dombay-tó állapota a 
nyárra történő felkészülés je
gyében minden évben ilyentájt 
visszatérő téma. A  tó kotrása 
megtörtént, most az elsődleges 
feladat a környezet helyreállí
tása, az elpusztult növényzet 
pótlása. Az önkormányzatnak, 
az üzemeltetést végző Fuchs 
Sándornak és a Dombay-tavi 
Tájvédelmi Egyesületnek közös 
érdeke a tó fürdésre alkalmas 
vízminőségének biztosítása, a 
vendégfogadásra alkalm as 
kultúrált körülmények megte
remtése. A felek egyeztették 
álláspontjukat, a képviselő- 
testület pedig pályázatot nyújt 
be az ifjúsági tábor felújításá
ra.

Az Entz Béla Egészség- 
ügyi Központ működéséről 
első alkalommal tájékozódott a 
testület azóta, hogy a teljes 
körű privatizációra sor került. 
A magánosítás egyik legfőbb 
indoka a várhatóan magasabb 
szintű egészségügyi ellátás 
volt. A megbeszélésen kitűnt, 
hogy az épület és műszerezett
ség tekintetében immár érde
kelt orvosok jelentős fejleszté
seket hajtottak végre, a szak
mai munka és a felépített el
látási rendszer országosan el
ismert, modell értékű.

A sportkör tájékoztatóját 
az eredmények és a pénzügyi 
helyzet részletes bemutatása 
jellemezte. Nem először és vél
hetően nem is utoljára két sar
kított álláspont fogalmazódott 
meg a képviselők részéről. Az 
egyik szerint csak a pécsvá- 
radiakkal megvalósuló ver
senysportot és kiemelten a tö
megsportot kellene támogatni, 
a másik nézet a tömegsportot 
a jelenlegi kereteken belül is

megvalósíthatónak tartja, il
letve a versenysport iránti la
kossági igényt állítja előtérbe. 
A vélem ényeket pénzügyi 
szempontok is befolyásolták, 
hiszen az egyesületi formában 
működő sportkör költségveté
sének 60-70%-a önkormányza
ti forrásból származik.

Elkészült a vár palotaszár
nyának teljes felújítása.
Pécsvárad Város Önkormány
zata ismét vállalta, hogy a tér
ség legjelentősebb történelmi 
emlékhelye a millenniumi év 
nagy rendezvényeinek méltó

Képünkön a vízvezeték nyomvonala

körülményeket tudjon biztosí
tani, illetve egyáltalán fogad
ni tudja azokat.

Mint az köztudott, a szétfa
gyott fűtésrendszer következ
tében tönkrement a parketta, 
és a gyakran váltakozó bérlők 
nem fordítottak kellő figyelmet 
az állagmegóvásra. Az elmúlt 
idegenforgalmi szezon bebizo
nyította, hogy óriási az érdek
lődés történelmünk ezen 1000 
éves emlékhelye iránt.

Mint azt Zsáli János polgár- 
mester elmondta, gyakorlatilag 
két hónap alatt sikerült a par
ketta kijavítása, illetve újrafek- 
tetése, a közlekedő márvány
burkolatot kapott, kicserélték 
a szétfagyott radiátorokat, ja
vításra és festésre kerültek a 
termek, valamint a Kígyós-ki
állításnak helyet adó középko
ri kovácsműhely épületének 
helyiségei, a szociális blokk is. 
(A kiállítás is megújulva várja 
a látogatókat.) Felkerültek a 
millenniumi kiállításhoz szük
séges tartó fémrudak is. Meg

történt a parketták csiszolása 
és újralakkozása. Mindezek óri
ási szervező munkát igényeltek 
és a szűkös anyagi keretek mi
att nem volt könnyű a megfele
lő vállalkozó-kivitelező kivá
lasztása sem. A finanszírozás
ban jelentős terhet vállalt a 
Kincstári Vagyonkezelő és az 
OMVH.

Vízvezeték-bővítés. Április 
elejére befejeződött a Geszte- 
nyési úttól a Temető utcáig hú
zódó új kerékpárút mellett 
mintegy 1800 m-es vízvezeték 
lefektetése a Pécsváradi Vízi

közmű Kft. kivitelezésében. A 
régen várt beruházást az ön- 
kormányzat finanszírozta ab
ból a keretből, amit a Víziköz
mű Kft. eszközhasználati díj 
fejében befizet a város kasszá
jába.

P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S
Pécsvárad Város Önkormányzatá
nak képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a Kodolányi János Általá
nos Iskola igazgatói állásának 
betöltésére.
-  A  megbízás 5 évre szól.
-  A  megbízás kezdő napja: 2000. 

augusztus 16.
-  Előírt végzettség: szakirányú 

felsőfokú, 10 év szakmai gya
korlat.

-  Illetmény: a közalkalmazotti 
törvény szerint.

* A  pályázatnak tartalm aznia 
kell: pályázó szakmai önélet
rajzát, az intézmény vezetésé
re vonatkozó programot.

* A  pá lyázato t 2000. m ájus 
20-áig lehet benyújtani az ön- 
kormányzat polgármesterénél. 
(7720 Pécsvárad, Szenthárom
ság tér 3. Tel.: 72-465-025)

Fotó: Bognár Gyöngyvér
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A Pécsváradi képeskönyv ünnepe Kultúrával a Nyugat Kapujában
Folytatás az I . oldalról

A könyv fejezetei bemutatják 
a várost körülölelő tájat, hogy 
azután sétára invitálja olvasó
ját. A  vár, a hegy — a középko
ri városmag, majd végig az ut
cákon, lefelé a vár - ,  a főutca, 
a németek utcája. Bemutatja 
az itt élő népeket, kultúráju
kat. Szerepelnek a nagymúltú 
egyesületek, a szüreti bálok, a 
színjátszók, iparosok, molná
rok, tűzoltók, iskolák. Egy-egy 
portréval em lékezik a hely 
szellem iségét meghatározó 
egyéniségekre. Ízelítőt kapunk 
a „boldog békeidők” színterei
ről és szereplőiről. Nincs idő
rend -  múlt és jelen. „Provokál
juk a fantáziát” -  mondta a 
szerző. Vegyük észre a hely 
szépségeit, értékeit, hogy mi
nél többet megőrizhessünk be
lőle utódaink számára.

A nyom dai előkészítés a 
FerlingPRessnél készült Pé
csett. Gállos Orsolya külön 
köszöntötte Ferling Józsefet, a 
cég vezetőjét és két munkatár
sát Galicz Krisztiánt, aki a bel
ső tervezést készítette és Bar- 
lahidai Andreát, aki a szer
kesztésben vett részt.

Ferling József elmondta, 
hogy egyik legkedvesebb mun
kájukat tartja a kezében.

Hatalmas érték halmozódik 
fel e könyvben, a 267 kép mind 
egy-egy pillanatot ragad meg. 
Arcok, mozdulatok a múltból. 
Több mint ezer név mindazok
ról, akik már nem lehetnek 
köztünk. Akik valaha úgy él
tek, éreztek, örültek, szenved
tek, álmodoztak, építették vá
rosukat mint a ma itt lakók. 
Boldogok voltak és szenvedtek. 
Az időre azt mondják, megfog
hatatlan. Mégis most itt van a 
tenyeremben az idő. Ennek a 
könyvnek ez sikerült! Legye
nek büszkék a pécsváradiak 
erre a könyvre, szeressék! Ke
vés város dicsekedhet hasonló 
kiadvánnyal.”

A könyv bevezető gondolata
it Zsáli János, városunk pol
gármestere fogalmazta meg: 
„nekünk adatott meg, hogy az 
ezredfordulón itt élhessünk. És 
ma este is nagyon jó érzés 
pécsváradinak lenni. A város 
képviselő-testülete nevében 
megköszönte Gállos Orsolyá
nak, a Pécsváradi Várbaráti

Körnek és mindazoknak, akik 
segítették  m unkájukkal a 
könyv létrejöttét, illetve azok
nak is, akik anyagiak biztosí
tásával tették lehetővé az al
bum megjelenését. „ Nagy dol
got alkottak!”

Megérdemli az 1000 éves 
város mai lakossága ezeket a 
kiadványokat. (Utalva a CD- 
lemezre, valamint a készülő 
monográfiára.)”

Gállos Orsolya végezetül 
megköszönte a könyvben sze
replő rezümé fordítóinak mun
káját, Tóth Györgyi tanárnő
nek a német, és Andy C. Rouse- 
nak, az egyetem lektorának az 
angol nyelvű fordítást.

Ugyancsak köszönetét fejez
te ki Dretzky Katalinnak és a 
m űvelődési központ va la 
mennyi munkatársának, akik 
mindvégig jelen voltak a nél
külözhetetlen háttérmunká
ban (pályázatok megírása, a 
támogatások megszerzése, a 
kiadvány megjelenéséig, vala
mint az értékesítésben való 
közreműködésért).

A  szerző zárszavában e l
mondta: „a hely szépsége és 
szellemisége a múltban és a 
jelenben is mindenkit magával 
ragad. Nagy öröm, hogy sike
rült most, a millenniumi év 
kezdetén az 1000 év lezárásá
val egy ilyen kiadvánnyal kö
szöntem az új évezredet. Re
méljük sokaknak szép húsvéti 
ajándékot is jelent majd a 
könyv. Ez az első album, bizo
nyára lesz még folytatása” .

A rendezvény végén Kresz 
Erika egy-egy virágcsokorral 
köszönte meg Gállos Orsolyá
nak és Dretzky Katalinnak a 
könyvért végzett munkájukat.

A könyvbemutatót Bősz Zol
tánná felolvasása tette hangu
latosabbá, akinek tolmácsolá
sában a könyvben szereplő le
írások és versek elevenedtek 
meg az esten.

Több mint hetven könyvet 
vettek meg a jelenlévők a hely
színen -  kedvezményes áron. 
Természetesen nem maradt el 
a dedikálás, majd a pezsgős 
koccintás sem.

A továbbiakban a Pécsváradi 
képeskönyv a művelődési köz
pontban és a Tourinform Iro
dában vásárolható meg 2000 
Ft-os áron.

Az országosan meghirde
tett millenniumi kulturális 
seregszemle, Pécsvárad és 
kistérsége bemutatóját tar
tottuk március 26-án a mű
velődési központban. A me
gyei bemutatók sorában ez 
volt az ötödik, Mohács, Sik
lós, Szentlőrinc és Komló 
után.

Minden helyszínen Gárdo
nyi Tamás újságíró elnökleté
vel ugyanazon összeállítású 
szakmai zsűri értékeli a pro
dukciókat, választja ki a to
vábbjutókat, akik majd a me
gyei szakági bemutatókon mé
rik össze tudásukat és a legjob
bak juthatnak el Budapestre a 
2001 augusztusi ünnepi mű
sorra. A  zsűri tagjai: Apáthy 
Árpád karnagy, dr. András- 
falvy Bertalan néprajzkutató, 
Koszits Attila zenei szerkesztő, 
Lovass Pál balettmester, Nagy 
Ernő karnagy.

Délelőtt dr. Hargitai János 
országgyűlési képviselő meg
nyitóját, majd a fellépő helyi 
együtteseket, szólistákat mér
sékelt érdeklődés kísérte, ám 
délutánra zsúfolásig megtelt a 
művelődési ház nagyterme, 
hogy a késő esti órákban -  tü
relemmel kivárva a zsűri dön
tését -  igazi fesztiválhangu
latban ünnepeljék a szereplő
ket.

A rendezvényen „mint házi
gazdák” végig támogatásukkal 
segítették a szervezők munká
ját Zsáli János polgármester és 
Apaceller József képviselő. Pol
gármesterünk zárszava után 
minden szereplő emléklapot 
vehetett át a résztvételért, 
majd a zsűri elnöke kihirdette 
az eredményt.

Továbbjutottak:
I. kategória, tánc: Biszak Dé

nes és párja, Hidas nép
táncegyüttes, Vém éndi 
Német Nemzetiségi Tánc- 
együttes, N yugdíjasok 
K örzeti Egyesületének 
Tánccsoportja, Zengővár- 
konyi H agyom ányőrző 
Népi Együttes

II. kategória, népzene: Nyisz- 
tor Judit (Egyházaskozár), 
Kölcsey Gyurkó Sára 
(Pécs), Német Nemzetisé
gi Énekkar (Szászvár), Né
met Nemzetiségi Egyesü

let Énekkara (Egyházas
kozár), Domokos Pál Péter 
Csángó Hagyományőrző 
Egyesület (Egyházasko
zár), Nagynyárádi Német 
N em zetiségi Énekkar, 
Pécsváradi Ifjúsági Fúvós- 
zenekar

III. kategória, ének-zene: Pécs
váradi Reneszánsz Együt
tes, Pécsváradi Női Kama
raegyüttes

VI. kategória, jazz, pop-rock: 
Ap’sons zenekar (.Apaceller 
Péter és fiai), Ifj. Apaceller 
Péter és Czigola Orsolya, 
MUST együttes (Pécsvá
rad)

A díjak közül Pécsvárad Vá
ros Önkormányzatának Kü- 
löndíját (10 000 Ft-ot) Zsáli Já
nos adta át a Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Népi Együt
tesnek, míg a helyi Német Ki
sebbségi Önkormányzat Kü- 
löndíját (5-5000 Ft-ot) Apa
celler József adta át az egyhá- 
zaskozári Domokos Pál Péter 
Hagyom ányőrző Egyesület
nek, illetve a Pécsváradi Ifjú
sági Fúvószenekarnak.

A zsűri igen magas színvo
nalúnak minősítette a bemu
tatókat, ezt tükrözi az egy-egy 
kategóriában továbbjutók szá
ma is. Meglepetés volt a nagy
múltú művészeti együtteseink 
(kórus, tánccsoport, zenekar) 
mellett megjelenő fiatal gene
ráció -  a VI. kategória mind
három nyertese ide sorolható. 
Gratulálunk minden szereplő
nek. Köszönjük, hogy hónapo
kon keresztül készültek erre az 
alkalomra.

Senki munkája nem volt hi
ábavaló, ha most nem is jutot
tak tovább kisebb, nagyobb kö
zösségeinkben ezek a produk
ciók még sokáig szereznek örö
met sokunknak. Végezetül kö
szönjük Kárász Rózsa műsor
vezetését és Töttös Sándornak 
a színpadmesterséget, akik 
nagy rutinnal járultak hozzá a 
nap sikeres lebonyolításához, 
kisegítve a művelődési ház 
szakmai gárdáját.

A  rendezvényt támogatta:
• Aranycipó Kft.
• Vadászkürt Vendéglő
• Steigervald József (Nagy 

ABC)



4 H í r m o n d ó 2000. április

K U L T U R Á L I S  A J Á N L Ó Országos Szövetségének elnö
kétől hallhatják az érdeklődők.

Zengővárkony 
millenniumi napja

„Mindennap megterem, 
kot-kot-kot kotkodács. 
hej, minden reggelen, 
szalma közt meglelem, 
ha fehér, megeszem, 
ha tarka elteszem, 
Húsvétra tied lesz, 
zöld mintás, kék tintás 
színekkel ékes, 
szép piros festékes, 
kot-kot-kot kotkodács, 
de csinos, de csodás 
-  a tojás."

2000. április 16. Virágvasár
nap, 9.30-kor ökumenikus Is
tentisztelettel kezdődik a köz
ség millenniumi emléknapja. 
Színes műsorokat követően sor 
kerül a Nienhaus Rózsa ma
gángyűjteményéből megvaló
sult míves tojásgyűjtemény -  
múzeumi intézmény ünnepé
lyes megnyitására a tájház 
udvarán.

A múzeumot megnyitja dr. 
Nemeskürty István millenniu
mi kormánybiztos, aki ez al
kalommal adja át Zengővár
kony m illenium i zászlaját. 
Ünnepi köszöntőt mond: dr. 
Andrásfalvy Bertalan néprajz- 
kutató.

A megnyitó napján alkalmi 
postahivatal működik elsőna
pi bélyegzéssel. Délután gyer
mekek és felnőttek részére 
népm űvészeti és kézműves 
vásárt, bemutatókat szervez
nek. Minden érdeklődőt vár
nak a szervezők: Nienhaus 
Rózsa, Kézművesek Baranyai 
Egyesülete és Zengővárkony 
Önkormányzata. (Következő 
számunkban részletesen beszá
molunk az ünnepségről)

Április 26-án 18.30-kor Do- 
bozy Imre: Villanegra című 
tragikomédiájára indít buszt a 
Pécsi Nemzeti Színházba a 
művelődési központ. Jelent
kezni a művelődési központ
ban lehet.

Koncert
Április 29-én, 18 órától kü

lönleges koncertnek lehetnek 
tanúi azok, akik a művelődési 
központba látogatnak. Meghí
vásunkra városunkba érkezik 
az osztrák testvérváros, Haus-

mannstátten „Trachtenkapel- 
le” fávószenekara, valamint a 
Pécsváradi Zeneiskola német 
partneriskolájának kórusa 
Niederstáttenből. A házigazda 
együttesekkel, a Pécsváradi 
Női Kamarakórussal és a Pécs
váradi Önkéntes Tűzoltózene
karral adnak közös koncertet, 
ahová minden érdeklődőt sze
retettel várunk! A hosszú hét
végére a vendéglátó együttesek 
gazdag programot készítettek 
vendégeiknek. A osztrák zene
kart a vasárnapi fúvóstalálko
zón ismételten hallhatják a 
pécsváradiak.

Országos Német 
Nemzetiségi Ifjúsági 
Fúvószenekarok Találkozója
Első ízben ad otthont Pécs- 
várad a német nemzetiségi fi
atal muzsikusoknak országos 
rendezvény keretében. Az el
múlt évek sikeres, színvonalas 
fúvóstalálkozóinak elismerése
ként nyerte el városunk a ren
dezés jogát. Április 30-án a 
Fülep Lajos Művelődési Köz
pontban lépnek fel azok a ze
nekarok, amelyeket az orszá

gos válogatókon nyertek meg
hívást.

Fellépő együttesek: Biator- 
bágyi Ifjúsági Fúvószenekar, 
Dunakanyar Fúvósegyüttes, 
Lippói Ifjúsági Ifjúsági Fúvós- 
zenekar, Magyarszéki Német 
Nemzetiségi Ifjúsági Fúvósze
nekar, Pécsváradi Ifjúsági Fú
vószenekar, Véméndi Ifjúsági 
Fúvószenekar

Délelőtt 10 órakor a műve
lődési központ előtti téren kö
szöntőt mond Zsáli János, 
Pécsvárad polgármestere és 
Baumann Mihály, a Pécsvá
radi Német Kisebbségi Önkor
mányzat elnöke. Ezután a 
művelődési központ nagyter
mében a rendezvényt megnyit
ja Heinek Ottó, a Magyarorszá
gi Német Önkormányzatok 
Szövetségének elnöke és Bokor 
Béla, a Baranya Megyei Ön- 
kormányzat Közgyűlésének 
alelnöke.

A bemutatók után a szakmai 
értékelést Födi János, a zsűri 
elnöke tartja, a zárszót pedig 
Báling Józseftől, a Magyaror
szági N ém et N em zetiségi 
Enekzenekarok és Tánckarok

A N éptáncosok Országos 
Bemutató Színpadának ismét 
Pécsvárad ad otthont május 6 - 
7-én a művelődési központban. 
A rendezvény komoly szakmai 
minősítés, melyre 21 tánccso
port jelentkezett az ország több 
pontjáról. A  hétvégén termé
szetesen láthatjuk a „hazaia
kat” is, Zengővárkony, Hosszú- 
hetény és Hidas együtteseit.

Szigetvár és környéke
Kirándulást szervez a Pécs
váradi Várbaráti Kör 2000. 
május 1-jén, hétfőn.

Indulás: reggel 8 órakor a 
művelődési központ elől

Program: Szigetvár (vár, bel
városi templom Dorfmeister- 
freskó, Török-ház, Szulejmán 
emlékmű)-Almamellék-Tur- 
bék—Patapoklosi (festett kazet
tás, felújított református temp
lom), 14—17 óra között: fürdés a 
Szigetvári Termál Fürdőben, 
közös vacsora és ismerkedés a 40 
éves Szigetvári Várbaráti Kör 
tagjaival, tevékenységükkel.

Részvételi költség, melyet 
jelentkezéskor kérünk befizet
ni: 1000 Ft (busz, vacsora, be
lépők)

Zeneiskolai hírek lünk nekik és felkészítő tanáruknak, N. Po- 
dányi Eszternek!

A magyar hangszeres zene évszázadai cím
mel zeneműveltségi vetélkedő volt Pé
csett. A megyéből 10 zeneiskola indított 
egy-egy csapatot. ( 4 + 1  fős)

Zenefelismerés, képfelismerés, zenei szakki
fejezések értelmezése mellett a gyakorlatban 
is meg kellett szólaltatni egy magyar szerző 
művét.

Iskolánkat a Baumann Szilvia, Wágner Hel
ga, Ratting Anita, Freund Ágnes (puszi és 
gyógyulj meg mielőbb) (képünkön) és Ormándi 
Balázs összeállítású csapat képviselte. Növen
dékeink az 5. helyet szerezték meg. Gratulá-

Klarinétostalálkozó Mohácson
Megyénk 12 zeneiskolájából kö
zel 50 klarinétos mérte össze tu
dását ezen a találkozón. Nem volt 

verseny, de a produkció
kat komoly szakmai zsű
ri értékelte.

A  zsűri kiemelt dicséretben részesí
tette iskolánk növendékeit: Wágner Kla
udiát, Ormándi Balázst (kis képünk) 
Ilijin Kingát, Wágner Helgát, Török 
Anettet. Ormándi Balázs a második kor
csoportban is játszott, szólóját szintén 
kiemelt dicsérettel jutalmazták. Zongo
rán kísérte: Papp Gyuláné, felkészítő ta
nár Schrempfné Kreszits Margit volt.

Kultúrával a Nyugat Kapujában
A kistérségi pécsváradi bemutatón zeneisko
lánk két együttese is részt vett. A  Wágner Jó
zsef vezette ifjúsági fúvószenekar népzene ka
tegóriában, és az S. Kreszits Margit vezetésé
vel szereplő reneszánsz együttes, akik ének
zene kategóriában versenyeztek -  mindkét 
együttes továbbjutott a megyei szakági bemu
tatókra. További sikeres felkészülést kívánunk 
növendékeinknek és tanárainknak!
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Ökológiai katasztrófa -  csak a Tiszán? Avagy...

Ki viszi át a szem etet? - És valamit visz a víz!
A Tisza pusztulása drámai 
erővel robbant be minden
napi életünkbe. De Pécs- 
váradtól messze van... azt 
hisszük. Hányszor hallani 
városunkban, hogy milyen 
koszos ez a település! Miért 
nem tesznek ellene sem
mit!... -  Kik? A polgármes
teri hivatal? És mi, az itt la
kók, vagy Ön, kedves rek
lamáló polgára a városnak, 
Ön mit tesz?
• Kik és kiknek a gyermekei 

dobják el az üzletek, vendég
látóhelyek, buszmegállók, 
középületeink környékén, 
parkjainkban és a játszóte
reinken a csokipapírt, az 
uzsonna maradékait, a min
dent beborító szotyolát, a 
bevásárlás göngyölegeit?

• Kik rongálják meg köztere
ink padjait, teszik tönkre a 
várkert és más játszóhelyek 
berendezéseit?

• Kik tépik le a buszmegállók 
menetrendjeit?

• Kik lopják el zászlóinkat, 
kik szedik ki a virágládák
ból a virágokat?

• Kik hordják autóikkal a sze
metet az erdőbe, a dűló'utak 
mellé, a temetőinkbe?

A Kultúrával a Nyugat Kapu
jában Nemzeti Fesztiválon to
vábbjutott pécsváradi MUST 
együttes. A helyi fiatalokból 
álló punk-rock együttes ápri
lis 14-ei koncertjén mutatja 
be első műsoros kazettáját a 
művelődési központban. Ven
dég a komlói DRAKE együttes. 
A koncert 21 órakor kezdődik, 
utána Rock-klub lesz.

• Kik raknak az egész várost 
beborító füstöt előidéző tü
zeket? Minden tilalom elle
nére!

• Kik rongálják meg a min
denki karácsonyfáját?

No, kérem! -  nem mindig a 
szomszéd a hibás. Nem másra 
kellene mutogatni! Mit te 
szünk mi — egyenként, itt la
kóként? Hányszor szóltunk rá 
szemetelő gyermekekre, ne adj 
Isten, felnőtt társainkra? Hány 
rendszámot írunk fel és jelen
tettünk?

Aki nyitott szemmel járja 
városunk utcáit, tereit, teme
tőit és a környéket, annak nap 
mint nap látnia kell, hogy 
mennyi erőfeszítés, munka és 
anyagi ráfordítás mellett elé
gedetlenkedik. Az erdészet év
ről évre százezrekért „takarít- 
tatja ki” az erdei utak menté
be eldobott háztartási hulladé
kot, gázkályhát, hűtőszek
rényt. Az önkormányzati száz
ezreket is bizonyára lehetne 
hasznosabb célokra fordítani 
mint az emberi trehányság, 
igénytelenség, kultúrálatlan- 
ság nyomainak eltüntetésére. 
Irigyeljük az osztrákokat, a né
meteket. Tessék megpróbálni!

„Az én városom.”
A Pécsvárad város képviselő
testülete által, a millenniumi 
évforduló tiszteletére kiírt „Az 
én városom” című pályázat 
eredményhirdetését április 
28-án, pénteken 14 órakor 
tartják a művelődési központ
ban. Ekkor nyitják meg a pá
lyázatra beérkezett munkák 
kiállítását.

Ez nem pénz kérdése! Ez 
kultúra!

A nagy magyar folyón zajló 
drámai események juttatták 
mindezt az eszembe akkor, 
amikor a Dózsa György utcán 
végigfolyó patakban sokad- 
szorra ismét megjelent a félre
ismerhetetlen szín és szagára
dat. Ki vagy kik azok, akik idő
ről időre e patakba engedik 
emésztőgödrük tartalmát, nyo
ma van a nagymosásnak, disz
nóölésnek, szüretnek és dög
lött csirkének is.

Egy ilyen élő víz éke a tele
püléseknek! Nem beszélve ar
ról, hogy a településen végig
robogva -  gyermekeink sok
szor bele-beleszaladnak, ját
szanak partján —, a rétre érve 
a halastavakig jut. És fertőz, 
pusztít, amerre folyik.

Városunk idegenforgalm i 
központja a térségnek, évente 
több tízezren keresik fel látni
valóinkat, vonzva a külföldie
ket is.. Sokan foglalkoznak és 
még többen szeretnének a fa
lusi turizmusból megélni a jö
vőben.

A felsorolt negatív jelensé
gekkel nehéz lesz bizonyos 
akadályokat leküzdeni!

Tudom, városunk lakóinak 
többsége nem a szemetelők tá
borába tartozik, de pont ők 
bosszankodnak a legtöbbet. 
Csak közösen léphetünk fel. 
Nem szabad szó nélkül hagyni!

Nem hálás szerep: „kisfiam 
ne dobd el, vedd fel”, így men
ni az utcán és még amilyen vá
laszt kaphat az ember az ön
tudatos, 7 éves kispolgártól! 
Igaz, otthon rend van! De a 
papa a szemetet hétvégén a 
kertben égeti el vagy autóval 
az erdőbe viszi, a bolt előtt meg 
anyu is eldobja a szemetet, a 
cigarettacsikket...

Megkezdődtek városunkban 
is a millenniumi rendezvé
nyek, országosak, regionáli
sak, megyeiek. Ezer és ezer 
ember érkezik szinte havonta 
Pécsváradra. Nagy várakozás
sal jönnek tisztelegni gazdag 
történelmi, kulturális öröksé
günk előtt.

Képesek leszünk-e méltó 
környezetet teremteni mind
ehhez?! Kik?

Mi, Pécsvárad lakói!
D. K.

K U L T U R Á L I S  A J Á N L Ó

A Must együttes tagjai balról jobbra: Tóth Szabolcs, Kisztner Norbert. Kár
páti András, Lovas Norbert Fotó: K  A.

Asztrik örökében...
Millenniumi krónika 
-  Pécsvárad

Az elm últ esztendőben 
szinte minden számunk
ban írtunk az ünnepi évek
re készülő terveinkről. 
Lássuk, mi valósult meg 
az első negyedévben váro
sunkban.

December: -  „Zengő fe
lett...” címmel megjelent 
zenei együtteseink első 
CD-lemeze.

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör évezred-búcsúztató 
Zengő-túrája

2000. I. 1. 1.00 polgár- 
mesteri köszöntő. Fémdo
bozban dokumentumokat 
helyeztünk el városunkról 
a városháza padlószintje 
alá. Pécsvárad 2000 -  cí
meres poharak készültek 
erre az alkalomra.

Február: üdvözöljük 
1000 éves városunkban! 
Címeres köszöntő tábla 
került elhelyezésre, vala
mint párjaként a három 
nyelven elköszönő tábla 
viszontlátásra felirattal.

Március 13.: a Kodolá- 
nyi emléknap programjai
val indította a Kodolányi 
János Á ltalános Iskola 
millenniumi rendezvénye
inek sorát. „Millenniumi 
fa l” cím m el történelm i 
„freskókat” festettek az 
alsó és felső tagozatos gye
rekek, szellemi vetélkedőn 
adtak számot évezredes la
kóhelyük történelméből 
szerzett ismereteikből.

Március 24. Ünnepé
lyesen bemutatták a Pécs
váradi Várbaráti Kör gon
dozásában megjelent Pécs
váradi képeskönyvet, me
lyet Gállos Orsolya, a kör 
elnöke szerkesztett.

Március 26.: Kultúrá
val a Nyugat Kapujában -  
2000. Pécsvárad és térsé
ge mutatkozott be a műve
lődési központban.

Április 1.: IX. Baranyai 
Gyermek és Ifjúsági Fesz
tivál nyitóünnepsége a 
művelődési központban 
baranyai gyermek nép
tánccsoportok találkozójá
val.
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A Zrínyi Ilona m atematikaverseny eredm énye
Baranya megyében 99 iskola 2651 tanulója hely — 4. évfolyam, 22. hely — 5. évfolyam, 31. 
versenyzett. Iskolánkat 60 tanuló képviselte, hely — 3. évfolyam, 32. hely — 7. évfolyam 
A legjobb eredményt évfolyamonként a táblá
zatban szerepló' gyerekek érték el. Gratulálunk a versenyzőknek

A verseny eredménye (99 csapat közül): 12. és tanáraiknak!
hely — 6. évfolyam, 13. hely — 8. évfolyam, 16.

Név Összes
versenyző

Helyezés Pontszám Felkészítő tanár

Májusi Gábor 3. 559 27. 65 Tóth Györgyi
Czimber Borbála 4. b 533 5. 86 Bognárné Auth Mária
Penczer Balázs 5. b 512 48. 76 Lőrinczi Albertné
Petz Dávid 5. a 71. 70 Türk Ilona
Biszak Márton 6. a 376 23. 86 Türk Ilona
Rein Viktor 6. b 58. 78 Lászlóné Auth Mária
Csetényi Bettina 6. a 92. 73 Türk Ilona
Dóm Nikolett 7. b 306 51. 83 Molnár Józsefné
Matesz Mónika 8. a 365 15. 96 Mester Károlyné
Dobszai Anikó 8. a 70. 78 Mester Károlyné

TOURINFORM-HÍRADÓ
2000. április

Háziorvosaink rendelési 
és hétközi ügyeleti 
beosztása
(Dr. Entz Béla Egészségügyi 
Központ, Dózsa György u.)

Hétfő: 8 .00-12.00 óráig dr. Men- 
czer Gábor III. körzet, dr. Hut- 
vagner Rozália II. körzet; 12.00- 
16.00. dr. Bíró Ferenc I. körzet;
16 .00- 18.00 reumathológiai 
szakrendelés: dr. Bíró Ferenc;
16.00- tól másnap reggel 6.00-ig 
ügyeletes: dr. Hutvagner Rozália

Kedd: 8 - 12 óráig dr. Bíró Ferenc, 
dr. Hutvágner Rozália ; 12.00- 
16.00 dr. Menczer Gábor; 16.00- 
tól ügyeletes: dr. Menczer Gábor

Szerd a :  8 .00 -1 2 .00  óráig dr. 
M enczer Gábor, dr. Hutvágner 
Rozália; 12 .00-16.00 dr. Bíró Fe
renc; 16.00-18.00 reumatho
lógiai szakrendelés -  dr. Bíró Fe
renc; 16.00-tól ügyeletes: dr. Bíró 
Ferenc

Csütörtök: 8.00-12.00 óráig dr. 
Bíró Ferenc, dr. Menczer Gábor;
12 .00- 16.00 dr. Hutvágner Rozá
lia ; 16.00-tól ügyeletes: dr. 
Wilheim Andrea

Péntek: 8 .00 -12.00 óráig dr. Bíró 
Ferenc, dr. Hutvágner Rozália és 
dr. Menczer Gábor, 13.00 órától 
hétfő reggel 6 .00-ig hétvégi 
ügyeleti rend.

Telefonok: dr. Bíró Ferenc rende
lője 465-059. Dr. Hutvágner Rozá
lia rendelője: 465-058. Dr. Menczer 
Gábor rendelője: 465-078.
Hétközi és hétvégi ügyelet 
465- 057.

Lelki segélynyújtás: dr. Hutvágner 
Rozália pszichotherapeutánál lehet 
a réndelési idő alatt bejelentkezni.

MÁV-menetrend
Pécsről Pécsváradra: 5 .18, 7 .10, 
14.30, 17.23, 19.45, 22.30 
(szombaton nem közlekedik, 
nincs csatlakozása)
Pécsváradról Pécsre: 4.08 (va
sárnap nem közlekedik), 6.09, 
12.19, 15.35, 18.12, 20.38
A járatoknak, a fenti kivétellel 
buszcsatlakozása van Palota- 
bozsokig.

Érvényes: 2000. január l-jétől

Márciusban irodánk is részt 
vett az „Utazás 2000” kiállítá
son Budapesten. A Dél-Dunán
túli M arketingigazgatóság 
standján a térség Tourinform- 
irodáival közösen szerepeltünk 
a frissen elkészült, színes „Zen
gővidék” című kiadványunkkal 
és a leporellónkkal, melyeket 
hamar elkapkodtak az érdek
lődők. A látogatók elsősorban 
környékünk rendezvényei és a 
kirándulási, tárázási lehetősé
gek felől tudakozódtak.

Újdonságként kapható az 
irodában Magyar Turizmus 
Kártya, mely számos kedvez
ményre jogosít (szálláshelye
ken, vendéglátóhelyeken , 
egyes rendezvényeken, vas
úton, buszon, hajózáskor, 
egyes városokban helyi közle

kedésnél, telefonáláskor stb. 
5—100% engedmény!).

Megérkeztek ingyenes, bel
földi kedvezményes ajánlato
kat tartalmazó katalógusaink, 
továbbra is kapható a Pécsvá- 
radi Képeskönyv, poharak, tér
képek, képeslapok, turisztikai 
kiadványok.

Külföldi utazás esetén bizto
sítás helyben, gyorsan köthe
tő!

Várjuk Önöket szálláshe
lyekkel, rendezvényekkel, lát
nivalókkal, vendéglátóhelyek
kel, közlekedéssel kapcsolatos 
információkkal április l-jétől 
már 9.00—17.00-ig!

Tourinform Pécsvárad:
Kossuth L. u. 22. Tel/Fax: 466-487, 
e-mail: pecsvarad@tourinform. hu

A Vár Utcai 
Óvoda hírei
Ovigaléria. Óvodánk a Ba
ranya M egyei Ö nkor
mányzat Közoktatás Fej
lesztése által meghirdetett 
pályázati lehetőségek kö
zül, a helyi programunk 
által megfogalmazott cé
lokkal, a „Nevelés a művé
szetek eszközeivel” címmel, 
ovi-galéria létrehozására 
pályázott. Pályázatunkat 
kedvezően bírálták  el, 
120 000 forintot nyertünk.

Ebből az összegből elké
szült óvodánk gyönyörű 
színfoltja, az ovi-galéria. 
Itt helyezzük el a legszebb 
gyermekmunkákat, me
lyek az adott időszak ün
nepeihez kapcsolódnak. 
Mindez természetesen ün
nepélyes keretek között 
zajlik, ahogy az a kiállítá
sok megnyitásakor szoká
sos és illendő. Kicsi gyere
keink így még inkább fo
gékonnyá válnak a szépre, 
s a lehető legnagyobb 
kedvvel fognak újra a kö
vetkező alkotáshoz. Re
méljük, hogy nemcsak a 
gyerekek tetszését nyeri el 
ez a galéria, hanem az óvo
dánkba járó valamennyi 
kedves felnőtt elismerését 
is.

Breitenbach Antalné
óvónő

Szent György-napi borverseny
Az idén kicsit később rendezik meg a hagyományos borver
senyt. A borok leadása és a vacsorarendelés határideje: má
jus 2-án és 3-án (kedden és szerdán) 8-16 óráig a művelődé
si központban. A  mintákat két azonos (7 dl) üvegben fajta- 
és évjárat-megjelöléssel kérjük leadni.

Nevezési díj: 300 Ft/fajta. Vacsora: 550 Ft/fő (vegyes
pörkölt, savanyúság, kenyér)

Eredményhirdetés, értékelés: május 5-én, 19 órakor. 
Bordalokat ad elő a Pécsváradi Nyugdíjasok Férfikóru

sa, 20 órától borbál a művelődési központban.
Sikeres felkészülést, jó borokat, eredményes versenyzést 

kívánnak a szervezők!
Hegyközség, 

Fülep Lajos Művelődési Központ
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HÍREK RÖVIDEN
Anyakönyvi hírek:
Születtek: Pécsváradon: 
Vas Eszter, Kiss Máté Bo- 
tond; Zengó'várkonyban: 
Dékány Szabó Eszter 
25 éves házassági évfor
duló: Haiszler János és 
Bercsényi Mária ünnepli e 
hónapban házasságköté
sük negyedszázados jubi
leumát. Szívből gratulá
lunk és kívánunk még 
hosszú, boldog életet! 
Házasságot kötöttek: 
Vastag Péter és Rádai Haj
nalka (Erdősmecske) 
Elhunytak: Hosszú Ist- 
vánné szül. Ropó Éva (80 
éves) Zengővárkony; Do
rottya Lőrincné szül. Gál 
Irén (88 éves) Pécsvárad; 
Feil Ferencné szül. Hock 
Regina  (72 éves) P écs
várad.

A M agyarországi Német 
Ének-Zene és Táncosok Or
szágos Szövetsége elnöksé
gének tisztújító közgyűlésén 
március 25-én, Budapesten 
újra négy évre választották az 
elnökséget. Báling Józsefet fel
kérték, hogy még egy évig tölt
se be az elnöki tisztet. Apa- 
celler József, a Pécsváradi Ze
neiskola igazgatója újabb négy 
évre maradt az elnökség tag
jai sorában, valamint a zene
kari szövetség alelnökeként 
kezdheti meg immár a máso
dik ciklusban munkáját.

Patikaügyelet
március 27.-április 16. Szent 

István Patika
április 17.-április 23. Szent- 

háromság Patika
április 24,-május 14. Szent 

István Patika

VTV-adás:
-  Április 13., csütörtök (ism

14., péntek)
-  Április 27., csütörtök (ism.

28., péntek)

Újabb adomány érkezett az 
osztrák testvérvárosból, Haus- 
mannstáttenből, melyet a tele
pülés polgárai gyűjtöttek 
össze. A szállítmány elsősor
ban Johann Rendinek, az oszt
rák város önkormányzati kép
viselőjének köszönhető, aki a 
testvérvárosi kapcsolatok fő

mozgatója. Az adományban 
szereplő játékokat, ruhákat és 
ágyneműket a Pécsváradi Óvo
da és a Szociális Gondozási 
Központ kapta.

Testvérvárosi küldöttség.
Április 25-én érkezik váro
sunkba német testvérváro
sunk, Külsheim általános isko
lájának tantestülete Johachim 
Üleim igazgatóhelyettes veze
tésével. A  Kodolányi János Ál
talános Iskolával kiváló kap
csolatot ápoló német iskolát 
most 15 pedagógus képviseli. 
A pécsváradiak ezzel a meghí

vással a két évvel ezelőtti 
külsheimi tantestületi kirán
dulást viszonozzák. A  hagyo
mányok ápolására, a szakmai 
programok továbbgondolására 
lesz ez a pécsváradi öt nap ki
váló alkalom. Még ez év őszén 
várják a külsheimi gyerekeket 
is Pécs váradra.

„Kortárs magyar kárpitmű
vészet és Samu Géza szob
rai” címmel február 17. és 
március 30. között a Budapest 
Galériában került kiállításra a 
Pécsváradon elhelyezett Samu 
Géza-életműből három szobor. 
(Párhuzamos elágazások, Két
felé növő fa, Szarvas.) A teljes 
életmű állandó kiállítása au
gusztus 15-én nyílik a pécsvá
radi „Hegyi iskola” épületében.

Visszajött a gólyapár!
Soha ilyen korán, március 27- 
én megérkezett az első gólya, 
majd három nappal később a 
párja. Hatodik éve kísérik fi
gyelemmel a város lakói ennek

a hűséges „kele”-párnak az éle
tét. Szorgalmasan javítgatják 
fészküket a művelődési központ 
nagykéményén. Reméljük, idén 
is nagy lesz a szaporulat. (A el
múlt évben mindhárom meg
született kisgólya elpusztult a 
júniusi nagy vihar után.) Rájuk 
is vigyázunk, ha nem szennyez
zük környezetünket!

A Pécsváradi Felvidékiek 
Klubja Ló'rinczi Albertné veze
tésével március 31-én Bony- 
hádra látogatott az ottani Fel
vidékiek Egyesületének meg
hívására.

A harmincnyolc fős csoportot 
meleg szeretettel fogadták a 
bonyhádi egyesület tagjai, va
lamint a Zombáról külön e ta
lálkozóra érkezett alsószeliből 
származók egy kis közössége. 
A több mint 330 főt számláló 
Bonyhád és környéke Egyesü
let elnöke, dr. Bábel Ernő és 
Bonyhád polgárm estere kö
szöntötte a találkozó részvevő
it. Hangsúlyozták, milyen fon
tosak ezek a közösségek, akik 
őrzik hagyományaikat, felada
tul tűzve ki a múlt minél jobb 
megismerését, továbbadását a 
következő generációknak. A 
határok nyitottságához kell 
hozzájárulniuk az annak két 
oldalára szakadtaknak.

A kellemes hangulatú est 
nótaszóval ért véget. Viszont
látásra Pécsváradon!

Kamarai elismerés 
Mártusz Antalnak
A Baranya Megyei Kézműves 
Kamara Elnöksége Mártusz 
Antalnak a tagságért végzett

odaadó munkájáért elismerő 
oklevelet adományozott. A  ki
tüntetést Birinyi Zoltán, a ka- 
mara elnöke adta át 2000. 
március 31-én Pécsett, ünnepi 
közgyűlés keretében.

Erdei iskola Pécsváradon
A kispesti Bolyai János Általá
nos Iskola 70 tanulója és 5 ta
nára töltött egy hetet városunk
ban április 3-7-ig, szállásuk a 
várban volt. A 8-14 éves korú 
gyerekeknek ez a hét a tan
könyvek nélküli tanítást, tanu
lást jelentette. Programjaikban 
szerepeltek mindazok a látni
valók, amiket kapcsolni lehe
tett a biológia, földrajz, történe
lem, kémia tantárgyakhoz. A 
gyakorlati ismereteket, a ta
pasztalatok útján megszerezhe
tő tudást sajátítják el a gyere
kek egy ilyen program kereté
ben. Megmászták a Zengőt, jár
tak Pécs múzeumaiban, felke
resték Szigetvárt, majd zárás
ként vetélkedőn adtak számot 
a Baranyában tanultakról.

Miután számtalan pécsvá
radi emléket vittek magukkal, 
tanáraik elmondták, ezúton is 
szeretnének köszönetét monda
ni a vár vezetőjének és minden 
dolgozójának, akik igyekeztek 
mindenben a gyermekek kedvé
ben járni és „munkájukban” 
segítségükre lenni. Előzéke
nyek és szolgálatkészek voltak.

Kerékpártúra
A pécsváradi székhelyű Család 
és Közösség Alapítvány, Apát- 
varasd község polgármestere, 
az UNO Kft. és a Pécsi Kerék
páros Klub május 6-án ke
rékpártúrát szervez Apát- 
varasdra. Indulás 10 órakor 
Vasasról, az UNO Kft. üzemé
től. Pécsváradon a vasútállo
másnál is csatlakozhatnak a 
túrához. A túra célja az apát- 
varasdi művelődési központ 
felújítása, mounten-bike köz
pont létesítése. További infor
máció a 465-360-as telefonszá
mon kapható.

A N yugdíjasok Körzeti 
Egyesületének április 25-ei 
klubnapján, 16 órakor az 
egyesület vendége dr. Hutvág- 
ner Rozália háziorvos, akivel az 
időskori érrendszeri betegsé
gekről beszélgetünk. Szeretet
tel várunk minden érdeklődőt!

Érkezik az újabb adomány pécsváradi intézményeknek
Fotó: Kárpáti A.
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S P O R T H Í R E K
KÉZILABD A  NB II. NŐK:

Március 10. Pécsvárad-Dunaferr SE 
16:24

Március 19. Pécsvárad-TERN I 
Pécs/felnőtt 35:26 

Április I . Pécsvárad-Tamási/felnőtt 
25:23

Április I. Pécsvárad-Tamási/ifjúsá- 
gi 20:26

K ÉZILABD A  NB I. B. FÉRFI:
Március I I . Pécsváradi Spartacus- 

HORT SE/felnőtt 32:23 
Március I I . Pécsváradi Spartacus- 

HORT SE/ifjúsági 34:33 
Március 25. Pécsváradi Spartacus- 

RÉV ÉS TSA/felnőtt 22:23 
Március 25. Pécsváradi Spartacus- 

RÉV ÉS TSA/ifjúsági 25:34 
Kézilabda Megye I. férfi:
Április 3. Pécsvárad-Mohács 29:33

LABDARÚGÁS:
Megye I.

Március I I . Pécsvárad-Újpetre/ 
serdülő 13:0

Március I I . Pécsvárad-Újpetre/if- 
júsági 1:1

Március 12. Pécsvárad-PEAC/fel- 
nőtt 2:3

Március 19. Pécsvárad-Lánycsók/ 
serdülő 24:0

Március 19. Pécsvárad-Lánycsók/ 
ifjúsági 0:2

Március 19. Lánycsók-Pécsvárad/ 
felnőtt 2:0

Március 25. Szederkény-
Pécsvárad/serdülő 1:2 

Március 25. Szederkény-
Pécsvárad/ifi 3:0

Március 26. Dunaszekcső-Pécsvá- 
rad/felnőtt 1:0

Április 2. Pécsvárad-Szigetvár/ser- 
dülő 3:1

Április 2. Pécsvárad-Szigetvár/ifjú- 
sági 4:2

Április 2. Pécsvárad-Hidas/felnőtt 
3:3Április 9. Pécsvárad-Kovácshida/ifi 
4:3

Április 9. Szigetvár-Pécsvárad/fel- 
nőtt 3:1

Megye III.
Március 19. Gerde-Pécsvárad 4 :1
Március 26. Pécsvárad-Lovász- 

hetény 2:2
Április 2. Pécsvárad-Mágocs I : I
Április 8. Orfű-Pécsvárad 2:2

LABDARÚGÁS
Március 18-án, szombaton ren
dezték a Pécsváradi Sportcsar

nokban a Góliát Kupa me
gyei döntőjét a II. korcsoport
ban (1989-1990-es korosztály). 
44 csapatból 8 jutott a döntő
be, körzetünket Mecseknádasd 
képviselte. A mecseknádasdi 
csapatban 4 pécsváradi „ven
dégjátékos” is szerepelt.

A pécsváradi játékosok: 
Hock Kornél (3 gól), Kajos Nor
bert (2 gól), Szabó János, Ja
kab Dániel (a torna legjobb ka
pusává választották).

Végeredmény: 1. TÁSII., 2. 
TÁSI II., 3. Mecseknádasd, 4. 
Csokonai (Pécs), 5. Hetvehely, 
6. Komló Góliát, 7. Mezó'szél 
(Pécs), 8. Sellye.

Gelencsér János

Április 9-én kosárlabda-kupát rendeztünk a sportcsarnokban. A rendezvény
re a pécsváradi csapaton kívül három csapat kapott meghívást: a Kosárlab
daklub (Pécs), a Harci SE (Pécs) és a Szentló'rinc SE. A hagyományteremtő 
szándékkal első alkalommal szervezett „minikupa" mérsékelt sikerrel zá
rult. Első lett a pécsi Kosárlabdaklub, második a Harci SE, harmadik a 
Szentlőrinc SE, s a pécsváradiaknak jutott a negyedik hely. A kiírás alapján az 
első helyezett egy évig őrzi a kupát, melyet reméljük, jövőre itthon tartunk.

A városi sportcsarnok programja

Kézilabda:
Április 8. szombat 17.00 Pécsvá- 

rad-Komló/NB I. B. férfi 
Április 8. szombat 18.45 Pécs- 

várad-Komló/NB I. B férfi ifi 
Április 10. hétfő 20.00 Pécsvárad-/ 

Megye I. férfi
Április 12. szombat 17.00 Pécsvá- 

rad-Siklós/NB I. B. férfi 
Április 12. szombat 18.45 Pécsvá- 

rad-Siklós/NB I. B férfi ifi 
Április 15. szombat 15.00 Pécsvá- 

rad-Kaposvár/NB II. női 
Április 15. szombat 17.00 Pécsvá- 

rad-Kaposvár/NB II. női ifi 
Április 2 1. péntek 17.00 Pécsvárad- 

Szombathely/NB I. B. férfi 
Április 22. szombat 16.00 Pécsvá- 

rad-Mohács/NB II. női ifi

Április 22. szombat 18.00 Pécsvá- 
rad-Mohács/NB II. női

Május 7. vasárnap 15.00 Pécsvárad- 
UKSE Szekszárd/NB II. női

Május 7. vasárnap 16.45 Pécsvárad- 
UKSE Szekszárd/NB II. női ifi

Kosárlabda:
Április 13. csütörtök l8.30Pécsvá- 

rad-Szentlőrinc
Április 27. csütörtök 18.30 Pécsvá- 

rad-Sördögök

Labdarúgás:
Április 9. vasárnap 9.30 Pécsvárad- 

Kovácshida/Megye I. ifi
Április 16. vasárnap 14.30 Pécsvá- 

rad-Pellérd/Megye III.

Április 16. vasárnap 16.30 Pécsvá- 
rad-Kovácshida/Megye I. 

Április 23. vasárnap 9.30 Pécs- 
várad-Kozármisleny/Megye I. 
serdülő

Április 23. vasárnap I 1.30 Pécsvá- 
rad-Kozármisleny/Megye I. ifi 

Április 30. vasárnap 14.30 Pécsvá- 
rad-Kővágőszőlős/Megye III. 

Április 30. vasárnap 16.30 Pécsvá- 
rad-Szentlőrinc/Megye I.

Május 7. vasárnap 9.30 Pécsvárad- 
Véménd/Megye I. serdülő 

Május 7. vasárnap 11.30 Pécsvárad- 
Véménd/Megye I. ifi 

Május 14. vasárnap 15.00 Pécsvá- 
rad-PFC/Megye III.

Május 14. vasárnap 17.00 Pécsvá- 
rad-Bicsérd/Megye I.

KÖZÉRDEKŰ
Pécsvárad Város Ön- 
kormányzatának képvi- 
selő-testülete a 2000. évi 
költségvetésből elkülö
nített 500 000 Ft-ot tö
megsport- és kulturális 
rendezvényeken való 
részvételre.

Cél, hogy öntevékeny 
csoportok sport- és kultu
rális rendezvényeket szer
vezzenek, illetve azokon 
vegyenek részt, melyhez 
anyagi támogatást vehet
nek igénybe.

Támogatáshoz a kérel
met az oktatási, ifjúsági és 
sportbizottsághoz lehet be
nyújtani a polgármesteri 
hivatal címén.

Lőrinczi Albertné,
az oktatási bizottság 

elnöke

VÉRADÁS
Az idei első önkéntes vér
adásra április 12-én, szer
dán került sor. A 71 vér
adásra jelentkező közül 63 
személytől sikerült vért 
venni. Köszönjük minden
kinek a részvételt!

A  következő önkéntes 
véradást augusztus 3-án 
rendezik meg.
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