
„Asztrik örökében”
Szent István-napok a Pécsváradi Várban 2000. augusztus 6-27.

Augusztus 5., szombat
„Magyar deákok mulatsá
gai” címmel a Baranyai Vár
dalnokok adnak műsort a 
várban, 10,11,12 és 13 órai 
kezdettel.

Augusztus 9., szerda
A Sierpci „Kasztelanka” len
gyel népi együttes műsora a 
vár udvarán 18 órakor

A ugusztus 11-12., péntek
szombat
— „Pécsvárad apátsága az ál

lamalapítás művében” cím
mel tart történeti konferen
ciát a Pécsváradi Várbaráti 
Kör 11-én pénteken, 17 óra
kor a műveló'dési központ
ban: Dombay-emlékkiállí- 
tás megnyitója és eló'adások

— 12-én, szombaton 10 órától 
a vár dísztermében: Zsáli 
János polgármester köszön
tője után az előkészületben 
lévő „Pécsváradi monográ
fia” szerzői tartanak előadá
sokat.

— „Magyar Zsoltárok” Haram- 
za László operaénekes mű
sora a vár kápolnájában, 15, 
16, 17 és 18 órai kezdettel

Augusztus 13., vasárnap 17 óra
A Harkány Big Bánd. kon
certje a vár udvarán

Augusztus 15., kedd
11 óra: Mayer Mihály megyés

püspök N agyboldogasz- 
szony-napi ünnepi szentmi
séje a katolikus templom
ban. Közreműködik a né
metországi Uissigheimi ze
nekar.

12.30 óra: Samu Géza szob
rászm űvész életm űvéből 
nyílik állandó kiállítás az 
Iskola u. 2. szám alatti épü
letben. A vató beszédet 
mond: dr. Baán László köz-

igazgatási á llam titkár, 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma. Megemlé
kezik: Kő Pál szobrászmű
vész, a Samu Géza Alapít
vány elnöke. K öszöntőt 
mond: dr. Kovács Flórián, a 
Magyar Millennium Kor
mánybiztosi Hivatalának 
vezetője. K özrem űködik

Kobzos Kis Tamás lantmű
vész, elhangzik Balipap Fe
renc: „Földbevetett ember” 
című verse, melyet a mű
vész halálára írt 

18 óra: „Örökségünk -  édes 
hazánk” cím m el K obzos 
K is Tam ás lan tm ű vész  
önálló műsora a vár dísz
termében

Augusztus 16., szerda, 15 óra
„Testvérvárosok napja" a várban
15.00 óra: A  20 éves Pécsváradi 

Ifjúsági Fúvószenekar jubi
leumi ünnepsége. Fellépő 
zenekarok: Szászvár, Ma
gyarszék, Sásd, Nagymá- 
nyok és Uissigheim (Német
ország)

18.00 óra: Német nemzetiségi 
est a Pécsváradi Németklub 
szervezésében. Közreműkö
dik: Uissigheimi zenekar és 
az Eiersheimi kórus (Né
metország), óvodások német 
műsora, nyugdíjasklub né
met vegyeskara, a Bonyhá
di Német Tánccsoport. Este 
vacsora és bál. Zene: Spitz- 
buben.

Augusztus 17., csütörtök
16 óra: „Pécsvárad és testvérvá

rosai” címmel kiállítás nyí
lik a polgármesteri hivatal 
emeleti dísztermében. Meg
nyitja: Baumann Mihály 
képviselő, közreműködik: 
Eiersheimi kórus

18 órakor: A „Puncho Folk- 
lorico Da Casa Do Povo De 
Villa Boa Do Bispo” portu
gál néptánccsoport műsora a 
vár udvarán

Augusztus 18., péntek
15.00 óra: Ünnepi Szentmise 

dr. Várszegi Asztrik pannon
halmi főapáttal

16.00 óra: Asztrik apát szobrát 
átadja a Millenniumi Kor
mánybiztosi Hivatal képvi
selője, dr. Balipap Ferenc. 
Felszenteli dr. Várszegi 
Asztrik  pannonhalm i fő 
apát, püspök. Közreműkö
dik: Németh János, a PNSZ 
színművésze, a Kodály Gim
názium Bartók Béla Leány
kara Kertész Attila karnagy 
vezetésével és a Pécsváradi 
Fúvószenekar

18 óra: A „Zarasai Főik Dance 
Company” litván néptánc
együttes műsora a vár udva
rán

Folytatás a 3. oldalon
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„ Boldog Asztrik Kereszténység és állam iság Baranyában
küldetése”

„Történelmi kötelezettségünk, hogy megemlékezünk a keresztény magyar ál
lam megalapításáról, valamint arról, hogy a magyar nemzet ezer éven át szol
gálta az európai kultúrát, Az ünnep akkor lesz méltó, ha a közösségek sokasá
ga vesz részt benne, ha ki-ki a maga lehetőségei szerint vállal feladatokat, s 
elvégezvén jelet tud hagyni utódai és a nemzet emlékezete számára. ”

Dr. Nemeskürty István millenniumi kormánybiztos felhívásából

Képünkön dr. Huszár Zoltán, Till Gabriella, dr. Kékes Ferenc, L. dr. Imre 
Mária, Zsáli János, Lantos Miklós, Werner Imre és dr. Fejérdi Tamás

Fotó: K. Á.

A Baranya Megyei Múzeu
mok Igazgatósága három 
millenniumi kiállítást ren
dezett a Pécsváradi Várban 
az ünnep tiszteletére. Má
jus 19. óta látható a vár déli 
bástyájában B urján István  
szakmai irányításával ren-

Több kiemelkedő ünnepséget szerveztek az elmúlt időszakban Nagypaliban. 
Június végén került sor a település millenniumi zászlajának átadóünnepségé
re. Képünkön Nidlingné Grátz Erika polgármester tartja a zászlót, bérces 
boldizsárné zászlóanya köti fel a szalagot, mögötte Ács Tamás, a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára, aki a zászlót 
hozta a nagypalliaknak. A zászló mellett átadásra került a Falvak Kultúrájá
ért Alapítvány támogatásával elkészült millenniumi emlékoszlop is. Július el
sején tartották a nagypaliból elszármazottak találkozóját, melyen színvona
las műsorral, és svédasztalos vacsorával látták vendégül a több száz hazalá
togatót, akik szintén örömmel vették kézbe az ünnepekre elkészült falutör
ténetet, dr. Erdődy Gyula szerkesztésében.

Fotó: Kacsándiné Savanya Gizella

dezett néprajzi kiállítás, 
„B aranya  szőlő- és borkul- 
túrája”-nak  állítva emléket.

Június 30-án a pa lota 
szárnyban helyet kapott két 
kiállítás megnyitójának lehet
tünk részesei.

A  földszinti termekben lát
ható a „Baranya és a keresz
ténység (Kr.u. 4-14. század)” 
című régészeti kiállítás az el
múlt évtizedekben Baranyá
ban talált, a témához kapcso
lódó régészeti leleteket mutat
ja be, melynek szakmai rende
zői Katona Győr Zsuzsa és Kár
páti Gábor régészek voltak. Az 
emeleti helyiségekben kapott 
helyet „A magyar kereszténység 
és államiság építészeti emlékei 
a Dél-Dunántúlon” című fotó- 
kiállítás Baranya, Somogy, 
Tolna és Zala megye román 
kori és koragótikus időszaká
nak, elsősorban templomépíté
szeti emlékeit tárja elénk. A 
művészi értékű felvételeket 
Lantos Miklós fotóművész ké
szítette, a kiállítás szakmai 
rendezője L. dr. Imre Mária.

Erre az alkalomra elkészült 
a három kiállítás katalógusa 
H uszár Z oltán , a múzeum 
igazgatójának szerkesztésé
ben. A több mint 300 műtár
gyat tartalmazó magyar, né
met és angol nyelvű katalógus
ban remek tanulmányokat ol

Kétfelvonásos színművet 
írt államiságunk ezeréves 
tiszteletére Pozsgai Zsolt 
pécsi születésű író, dráma
író. A szerzőt meghívásos 
pályázatra a Baranya Me
gyei Ö nkorm ányzat és 
Pécsvárad Város Önkor
mányzata kérte fel. A mű 
kapcsán júliusban tartot
tak sajtótájékoztatót a 
pécsváradi várban. A  saj
tó képviselői mellett jelen 
volt Bokor Béla, a Baranya 
M egyei Ö nkorm ányzat 
Közgyűlésének alelnöke, 
Zsáli János polgármester, 
Gállos Orsolya, a várbará
ti kör elnöke, dr. Erdó'di 
Gyula, a Baranya Megyei 
Önkormányzat főtanácso
sa, Nyúlná Zátonyi Zita, a 
Baranya Megyei Önkor
mányzat Kulturális Bi
zottságának elnöke, dr. 
Fenyvesi János jegyző, 
Apaceller József, a kultu
rális bizottság elnöke és 
Bretzky Katalin a művelő
dési központ igazgatója. A 
darabot Tüskés Tibor Jó
zsef Attila-díjas író mutat
ta be a jelenlévőknek. A 
színpadi bemutatót 2001- 
re tervezik.

vashatunk az egyes fejezetek
hez kapcsolódóan Andrásfalvy 
Bertalan, Valter Ilona, Dercsé- 
nyi Balázs, Katona Győr Zsu
zsa és Kárpáti Gábor tollából.

A katalógus és a mindhárom 
kiállításhoz külön-külön készí
tett, szintén háromnyelvű le
porelló kapható a várban, se
gíti a kiállításokon való tájé
kozódást.

A megnyitóünnepség nagy
számú vendégseregét Huszár 
Zoltán igazgató köszöntötte, 
elmondta, hogy kiknek köszön
hetően valósultak meg a mú
zeum millenniumi programjai 
Pécsváradon. Külön köszöne
tét mondott az anyagi segítsé
get nyújtó megyei és a pécsvá
radi önkormányzatnak.

A rendező házigazdákat és 
az ünneplőket üdvözölte Wer
ner Imre kanonok, püspöki iro
daigazgató, valamint dr. Kékes 
Ferenc, a Baranya Megyei Ön- 
kormányzat Közgyűlésének 
elnöke. Mindketten hangsú
lyozták, hogy a legméltóbb he
lyen kerültek megrendezésre a 
programok, hiszen az ezer év
vel ezelőtti államalapítás és 
egyházszervezés egyik jelentős 
helyszíne Pécsvárad és monos
tora volt.

A  kiállítást dr. Fejérdy Ta
más, az Országos Műemlékvé
delmi Hivatal elnökhelyettese 
nyitotta meg, aki a millenniu
mi ünnepségek sorában jelen
tős állomásnak nevezte az it
teni rendezvényt. Annak a re
ményének adott hangot, hogy 
a közel másfél esztendő alatt 
sokan keresik majd fel Pécs- 
váradot — ahol a most megnyí
ló kiállítások újabb gazdag lát
nivalóval tették vonzóbbá e 
történelmi kisvárost. Történel
münk gazdag örökségével is
merkedve a jövő nemzedéké
nek hazafias nevelésében lehet 
segítségünkre az ilyen progra
mok sokasága.

Az eseményen közreműkö
dött a Pécsváradi Ifjúsági Fú
vószenekar, a pécsi Kodály Zol
tán Gimnázium Bartók Béla 
Leánykara. Till Gabriella és 
Walter Bálint István király in
telmeiből olvastak fel részlete
ket. A  Pécsváradi Reneszánsz 
Együttes stílusos zenéjével tet
te élvezetesebbé a kiállítás 
szemlélői számára az ittlétet.

Dretzky Katalin
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„Asztrik örökében”
Szent István-napok a Pécsváradi Várban 2000. augusztus 6-27.

Folytatás az I . oldalról

Augusztus 19., szombat délután
16 óra: A romániai Aranyos- 

gyéres „A rdeleana” nevű 
gyermektáncegyüttese ad 
műsort a vár udvarán

17 óra: Sass Sylvia operaéne
kesjótékonysági koncertje a 
katolikus templomban, az 
épülő' kékesdi templom javá
ra. Műsoron Wagner-, Liszt- 
, Verdi-, Puccini-, Mendels
sohn-, és Hándel-áriák, -da
lok. (Belépődíj: 1000 Ft)

18.30 óra: a Pécsváradi Önkor
mányzat Ünnepi Közgyűlé
se a vár dísztermében, ahol 
az idei év kitüntetéseit, el
ismeréseit adja át Zsáli Já
nos polgármester. Közremű
ködik a Pécsváradi Női Ka
marakórus és Gubik Gergely 
tenorkürtön

19.30 óra: Reneszánsz vacsora
est, a Pécsváradi R ene
szánsz Együttes közremű
ködésével. (A vacsorára je
lentkezni, asztalt foglalni a 
várban lehet.). Este bál, 
zene: Kreszits Margit és ze
nekara

Augusztus 20., vasárnap Szent
István-napi megyei központi ünnep
ség a Pécsváradi Várban
10.00 órától: A Magyarok Vi

lágszövetségének Baranya 
megyei Szervezete lovas ta
lálkozót és zarándoklatot 
szervez a várkertben

13.30: A  Baranya Megyei Ön- 
kormányzat ünnepi ülése, 
kitüntetések átadása a vár 
dísztermében

14.30 óra: koszorúzási ün
nepség, beszédet mondanak 
dr. Szili K atalin  és dr. 
Wekler Ferenc, az Ország- 
gyűlés alelnökei, az új ke
nyeret megáldja Antal Géza 
címzetes pécsváradi apát, 
megszegi dr. Kékes Ferenc, 
a Baranya Megyei Önkor
mányzat Közgyűlésének el
nöke

15.00-16.00 óráig: Ezeréves 
államiságunkra emlékező 
ünnepi műsor, szerkesztet
te és rendezte: Moravecz 
Levente, a Pécsi Nemzeti 
Színház művésze. Közremű
ködnek: a PNSZ művészei,

helyi és megyei amatőr mű
vészeti együttesek

16.00-19.00 óráig: IH Forma I. 
Táncstúdió István, a király 
című műsora, Kultúrával a 
Nyugat Kapujában Nemze
ti Fesztiválon meghívást 
kapott kórusok, tánccsopor
tok és zenekarok műsora

17.00 órától: művészeti együt
tesek műsora a Szenthá
romság téren

18.00 órától: utcabál (zene: 
Spitzbuben), tűzijáték

Augusztus 26., szombat
10 óra: Kígyós Emlékkor talál

kozója a várban, majd ebéd 
és beszélgetés Kígyós Sán
dor műterménél

Augusztus 27., vasárnap 16 óra
„Éljen a magyar!” címmel a 
Budapesti Strauss Zenekar 
kétórás hangversenye nép
szerű operettdallamokból a 
művelődési központ szín
háztermében

Augusztus 15-20. „Reneszánsz 
Kézműves Piac" a vár udvarán a Kéz
művesek Baranyai Egyesületének tag
jaival

A pécsváradi Szent István-napok

A rendezvény szervezői: Baranya 
Megyei Önkormányzat, Baranya Me
gyei Múzeumok Igazgatósága, Bara
nya Megyei Kulturális és Idegenfor
galmi Központ, Pécsvárad Város Ön- 
kormányzata, Német Kisebbségi Ön- 
kormányzat Pécsvárad, Fülep Lajos 
Művelődési és Sportközpont, Pécsvá
radi Várbaráti Kör

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!
A  tankönyvvásár és napközis befizetés időpontja 2000. 
augusztus 23-24. (szerda, csütörtök) 12.00-17.00-ig, a 
Központi Iskola tornatermében (Tavasz u. 12.).

A  2000/2001-es tanév ünnepélyes tanévnyitója 2000. 
augusztus 28-án, hétfőn 8.00 órakor lesz a Központi Is
kola udvarán. A  tanévnyitó után 12 óráig tart az első 
tanítási nap.

Tisztelettel kérjük a leendő első osztályos tanulókat, 
tisztelt óvónőket és a szülőket, valamint az alsó tagozat 
minden tanulóját, hogy a tanévnyitó reggelén 7.30-kor 
az alsó iskola udvarán szíveskedjenek gyülekezni.

Lőrinczi Albertné 
igazgató

Új képeslapokat jelentetett meg a Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelő
dési Egyesület, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt pályá
zaton elnyert pénzből. Az igényes, kétnyelvű (magyar-angol) képeslapok a 
népi együttest és zenekarát ábrázolják a tájház udvarán és a templomban. A 
képeket Laufer László pécsi fotográfus készítette

Anyakönyvi hírek
50 éves házassági évfordu

lójukat ünnepelték júniusban: 
Hegedűs Pál és Link Rózsa.

25 éves házassági évfordu
lójukat ünnepelték júniusban: 
Katona Mihály és Krőnung Magdol
na; Apaceller Péter Vilmos és Sirok 
Terézia; Dürr Tamás és Szilágyi Ilo
na; Schenk Ernő és Illa Erzsébet 
Eszter. Júliusban: Fuchs Károly és 
H ock M ária ; Olajos Zoltán  és 
Tyeklár Erzsébet Julianna.

Házasságot kötöttek június
ban: Dávid Thomas Stockwell és 
dr. Skuta Gabriella Szilvia; Módos 
Péter és Stefanie Sabrina Kovács; 
Sabacz László és Marat Mária; 
Pifkó Csaba és Somlai Angéla ; 
Hauck Nándor és Nagyházi Móni
ka (Nagypall). Júliusban: Bodor 
Bence és Rácz Csilla Katalin; Ko
vács Róbert és Schmidt Anna; Pat
kó Zsolt Gábor és Rácz Andrea; 
Hofecker Mihály és Bágyon Irén;

Schech Tamás és Dancsó Szilvia 
Erika; dr. Szabó Szilárd és Németh 
Orsolya; Szilágyi János és Haze- 
nauer Adrienné Mercédesz; Virág 
Ferenc és Orsós Mária.

Elhunytak júniusban: Vadász 
Lászlóné szül. Bayer Erzsébet 77 
éves; Kem pfJózsef 73 éves; Végh 
Gyula 63 éves; Vörös Mihályné 
szül. Boczek Erzsébet 73 éves. 
Júliusban: Link Józse fné  szül. 
Schlotthauer Borbála 80 éves; 
Strung Jánosné szül. Teibler Kata
lin 72 éves; Rózsahegyi Ferencné 
szül. Varga Julianna  71 éves; 
Brückner Józsefné szül. Szabó Éva.

Születtek júniusban: Tóth Szó
fia Brigitta (Szilágypuszta), Ram- 
pasek Rózsa (Szilágypuszta), Jéhn 
Fanni és Jéhn Viktória (Pv.). Júli
usban: Bősz Levente (Pv.), Bayer 
Maya (Pv.), Máriusz Gréta (Pv.), 
Somogyvári Bianka (Nagypall)

és a Gazdasági Minisztérium 
támogatásával valósult meg

a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma,

a Magyar Millennium Kormány- 
biztos Hivatala,
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Cipszerek és górálok földjén ...
A Pécsváradi Várbaráti Kör -  folytatva másfél évtizedes 
hagyományát -  ezen a nyáron is a Kárpát-medence egy 
turisták által kevésbé látogatott szegletébe szervezte 
négynapos útját, Kelet-Szlovákiába. Már a program 
összeállításánál éreztük, hogy „kemény menet” lesz, de 
ha már ott vagyunk, semmi ne maradjon ki...!

Kassai városnézés

Negyvenhetén indultunk jú
nius 23-án. (A pécsváradiak 
mellé Pécsett csatlakoztak tí
zen, Hidason ketten és Buda
pesten négyen, ismét velünk 
tartott Szlovéniából Alenka és 
a németországi Kéméndi-há- 
zaspár).

A Sajó partján fekvő' Rozsnyó 
régi pompájában helyreállított 
fó'tere után a betléri park nyúj
tott némi felüdülést a kániku
lában. A vadászkastélyban és 
a közelben lévő' Krasznahorka 
„büszke” várában kaptunk ízes 
helyi akcentussal eló'adott tá
jékoztatást az Andrássyak éle
téből.

Másnap Kassán mindazokat 
nagy meglepetés érte, akik egy 
szürke, kopott lehangoló város
ra emlékeztek (csak a Rákóczi- 
kripta megtekintésének nehéz
ségei nem változtak). A  Dóm 
után a belvárosban tett sétánk 
során meggyó'zó'dhettünk a va
lamikori polgárváros pompájá
ról, és m egem lékeztünk „A 
kassai polgárokról” Márai Sán
dor lakóházánál. (A helybeliek 
mondják „mindent a Schus- 
ternek köszönhetünk” -  és ag
gódtak a nagybeteg köztársa
sági elnök állapota miatt.)

K özépkori kereskedelm i 
utak csom ópontjában épült 
Bártfa. A mai város megőrizte

Fotó: Sárközi Katalin

az évszázados falakkal és bás
tyákkal övezett gyönyörű fó'te- 
rét, középen a közel 500 éves 
gótikus városházával, mögötte 
Szlovákia egyik legszebb góti
kus templomával, benne cso
dálatos gótikus szárnyas oltá
rokkal. (UNESCO-védelem  
alatt áll)

naplemente után sikerült be
jutni Rákóczi Ferenc sírjához, 
mindenféle konspirációs úton- 
módon.

Szepesség szakadó esővel fo
gadott harmadnap. Felkeres

tük a Szinye-Merse bir
tokon álló Frics rene
szánsz várkastélyát. Kí
vül hajdanvolt szépségé
ről árulkodott, belül meg
kezdődött a felújítás. 
Guyon Richárdra és a bá
nyavárosokon átvonuló 
48/49-es honvédekre em
lékeztünk a Branyiszkói- 
hágon áthaladva. A  fák
kal sűrűn benőtt magas
latról itt-ott villant csak 
ki a Szepességet uraló 
Szepes-vára. Romjaiban 
is monumentális, lenyű
göző látvány kívülről és 
belülről egyaránt. A Sze
pesi káptalant Szent Ist
ván alapította, ennek a 
sajátos egyházi városnak 
ma is egy utcája van, vé

gében a gótikus székesegyház
zal. És a Szepesség még min
dig tartogatott meglepetéseket. 
A csütörtökhelyi román kori 
templomhoz fecskefészekszerű- 
en tapadó kétszintes gótikus 
Zápolyai-kápolna a művészet- 
történészek szerint is csemege 
az erre utazónak.

A behajózás pillanatai

A hervartói fatemplom Ke- 
let-Szlovákia legnagyobb fa
temploma, festett falaival ej
tett rabul valamennyiünket. 
Eperjes főterén megcsodálhat
tuk a valamikori Sáros megye 
központjának gazdagságát, az 
északi pártázatos reneszánsz 
palotáit. Visszatérve Kassára,

Fotó: Sárközi Katalin

Lőcse híres főtere az eredeti 
pompájukban ragyogó paloták
kal, a „fehér-asszony” házával, 
a szégyenketreccel, a Városhá
zával és benne a múzeummal, 
a teret uraló, a kassai dóm 
után az ország második legna
gyobb gótikus székesegyháza 
Lőcsi Pál híres gótikus oltárá

val — már többünknek volt is
merős. Irány a Tátra! Nem volt 
szerencsénk, nem mutatta ma
gát. Aki közülünk hajnalban 
felébredt, csodás élményben 
volt része. Teljes szépségében 
trónolt a Szepesség felett a hó
foltokkal tarkított hegyóriás. 
Reggel már felhőbe burkoló- 
dzott... Szép napsütésben átha
ladva a Szepesi Magúra feny
vesekkel borított hegyein ér
keztünk a Dunajec partján fek
vő Vörös kolostorhoz, aminek 
csak udvarát tekinthettük 
meg, aztán vízre szálltunk, 
azaz tutajra. A  Pienini hegy 
mészkőóriásai között tör ma
gának utat a Dunajec, kipró
bálhattuk az évszázados ha
gyományokat ápoló tutajozást. 
Gorái kormányosaink anya
nyelvükön szívesen mesélnek 
a közel másfél órás út alatt a 
látnivalókról. Aztán jöttek a 
lublói és a podolini kísértetek, 
(Mikszáth és Krúdy nyomán) 
majd a nagyőri Mednyánszky- 
kastély. Ma múzeum, számta
lan eredeti bútorral, családi 
ereklyével, Mednyánszky és 
Czóbel, valamint kortársaik 
festményeivel, gondozott park
kal a Poprád folyó partján.

Késmárkon megkoszorúztuk 
az új evangélikus templomban 
Thököly Imre sírját, megcso
dáltuk a város 300 éves, vas
szeg nélkül épült híres fatemp
lomát, sétáltunk főutcáján.

Utunk itt véget ért a cipsze
rek, a „jó palócok és a tót atya
fiak”, a górálok földjén... már 
csak a László-nap volt hátra... 
Bakó -  Büki és Radványi La
cit a Tátra-alján pezsgővel kö
szöntöttük -  hagyományaink
hoz híven mezei virággal.

A Thurzók, Pálffyak, Rákó- 
cziak, Thökölyek, Andrássyak 
földjén és örökségeikben nem 
sok magyar felirattal találkoz
tunk. Neveiket is elszlováko- 
sítva olvashattuk, ami néha 
bosszantó tud lenni. Bár szin
te mindenhol találtunk magya
rul tudó idegenvezetőt, vagy 
magyar nyelvű leírást kedve
sen kínáló teremőrőket. Előb
bieket Molnár Zsuzsa, Szabó 
Éva és Gállos Orsolya rendre 
ki tudta egészíteni és így mi a 
legteljesebb körű tájékoztatót 
kaptuk történelemből, iroda
lomból, művelődéstörténetből 
-útközben is. Köszönjük nekik 
ezúttal is.

D. K.
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40 év a pult mögött
Április utolsó napjaiban bizo
nyára nemcsak nekem mond
ta mosolyogva Fischer Gyu- 
láné, Telkes Éva a „nagy” ABC 
-ben, hogy „ma dolgozom utol
jára, nyugdíjba vonulok.”

A papírforma szerinti nyug
díj -  a jól megérdemelt pihe
nés -  most, augusztus l-jével 
kezdó'dött, mozgalmas napok
kal. Tizenöt évet dolgozott Éva 
az utolsó munkahelyén, a je
lenlegi kollektívával. Szép bú
csúünnepséget szerveztek szá
mára kollegái, nem sok szem 
maradt szárazon. Akkor kérde
zem Telkes Évát, amikor már 
belekóstolt az otthoniét k i
egyensúlyozott, rohanásmen
tes napjaiba: hogy is kezdó'
dött?

1959. augusztus l-jével mint 
„vegyesbolti eladó” tanuló 
kezdte meg munkáját a Pécs- 
váradi ÁFÉSZ üzleteiben. Az 
akkori gyakorlat szerint szin
te valamennyi pécsváradi üz
letben kellett a leendő' keres
kedőnek dolgoznia, tanulnia, a 
kelló' gyakorlatot megszereznie 
(a műszaki, a ruhás, az élelmi
szerboltban). Három évvel ké
sőbb Tokajban szerez szak
m unkás-bizonyítványt a 
SZÖVOSZ Iskolában. 1962- 
1967-ig a „hegyi boltban” kez
di meg kereskedői munkáját, 
hogy aztán négy évtizedet tölt
sön a pult mögött, mindig a 
kedves vevőre figyelve.

1960. Kérdésemre, hogy mi 
kellett ahhoz, hogy mindvégig 
meg tudta őrizni azt a legjobb 
értelemben vett „kiszolgálói” 
magatartást, ami sajnos, meg 
kell mondani hiányzik a mai

• • •

üzletekből, szupermarketek
ből. A  vevővel való személyes 
törődés, az, hogy én, a vásárló 
vagyok fontos az üzletben... 
Fischer Gyuláné el tudta hitet
ni vevőivel -  még 40 év után

„Családi örökségként hoz
tam magammal, az indíttatást 
is itt kaptam, elsősorban édes
apámtól, Telkes Ferenctől, aki 
a példakép is volt. A vevővel 
való bánásmódot, a fortélyokat 
is őmellette sajátítottam el, a 
mérést, a zacskótűrést, amit 
ma már nem is ismernek a fia
talok. Szerencsém volt mindvé
gig! Mindig jó kollegáim vol
tak, szerettek, megbecsültek. 
Akiktől sokat kaptam, tanul
tam, azokra talán  a pécs- 
váradiak is szívesen emlékez

nek: Nagy Gyula, Vadász 
Ödön, Koch Lajos és aki már 
engem búcsúztatott Steiger- 
wald József."

1967-1985-ig a már meg
szűnt 5-ös önkiszolgálóban dol
gozott mint eladó-pénztáros, 
1972-ben „Kiváló dolgozó” el
ismerésben részesült, 1976-tól 
helyettes vezetője lett az üzlet
nek.

1985 szeptemberében 
a megnyíló ABC-be hív
ják helyettesnek. Az el
telt évtizedek alatt egy
re több fiatal kollégának 
segített elsajátítani a 
szakma csínyját, próbál
ta átadni tapasztalatait, 
reméljük, sokan fognak 
Éva nénire hálás szívvel 
gondolni, amikor az egy
re nehezedő feltételek 
között kell megfelelni az 
új kihívásoknak.

„Idén a Szövetkezeti 
Napon, június 29-én Bu
dapesten vehettem át a 
„Szövetkezeti érdemérem” 
k itü n tetést — m ondja 
még most is elérzéke- 
nyülve. Szép befejezése 
volt egy példaértékű szol- 
gálatnak. K öszönjük 
Éva! -  mi, pécsváradi vá

sárlók és gratulálunk!
-  És most fiatalos nyugdíjas

ként, tele energiával hogyan 
tovább?

— A család, a férjem, gyerme
keim, unokáim sokáig nélkü
löztek. Végre van idő együtt 
leülni kávézni, közösen főzni és 
amit legjobban szeretünk, a 
hétvégi kirándulásokat a Ke- 
let-Mecsek legszebb tájaira. 
Szeretünk gombázni, otthon 
kertet, virágot gondozni, el
csendesedni, olvasni.

D. K.

Pécsváradi üzlet- 
asszonyé lett a 
kamarai aranygyűrű
Június végén a Pécsi Ipari Vá
sár megnyitóján Kresz Erika, 
a pécsváradi Kresz és Fiedler 
Kft. ügyvezetője kapta idén a 
Pécs-baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamarának „Az év üz
letembere” elismerését és a 
vele járó aranygyűrűt.

Képünkön Kresz Erika átveszi az el
ismerést

Fotó: Laufer László

A Kresz Erika által igazga
tott társaság tíz éve van a pia
con. A  cég -  ahogy azt neiúré- 
gen e lap hasábjain már meg
írtuk -  az eltelt évtized alatt 
megtízszerezte árbevételét, az 
alapításkori öt főhelyeit ma 39 
embernek ad biztos megélhe
tést.

Az üzletasszony büszke arra, 
hogy korábban ezt a díjat csak 
nagy cégeket vezető üzletem
berek vették át (elmúlt évben 
a Möbiusz). Külön öröm szá
mára, hogy kisebb vállalkozá
sa élén elsőként vehette át a 
gyengébb nem képviselőjeként 
e rangos kitüntetést. Amikor 
telefonon felhívtuk és gratulál
tunk neki az újabb sikerhez, 
Erika elmondta, hogy minden 
elismerés mögött komoly csa
patmunka áll.

is.

Képünkön: Ahogy fia a családi fotóalbum 
számára megőrizte Fischer Gyulánét (fotó: 
ifj. Fischer Gyula)

A hónap bora
A  pécsváradi Kis Bocz János 
1999-es leányka bora nyerte a 
Dél-Dunántúli M illenniumi 
Sokadalom Borszépségverse
nyén, kistermelői kategóriában 
a Dél-Dunántúl Legszebb Fe
hérbora címet.

Nem először tudósítunk Kis 
Bocz János pécsváradi boros
gazda sikereiről, hiszen már két 
alkalommal is elnyerte a „Luca 
vére” címet a pécsi borverse
nyen. Ezúttal ismét büszkék le
hetünk eredményére és remél
jük, a jövőben egyre több pécs

váradi borosgazda ér el hason
ló sikereket.

Az alábbiakban közöljük a 
sikeres nedű különleges ismer
tetőjét.

A  leányka Erdélyből szárma
zik, hazánkban az egri és az 
egerszóláti lett híres. Baranyá
ban kuriózumnak számít, ez 
nagyon évjáratfüggő, kényes 
fajta.

A kóstolt bor ragyogó zöldes
sárga. A sárga szín a szőlő szí
nére utal, a zöld a frissességet 
sejteti. Táncoló koronájával 
szemrevaló leányka, akit érde
mes megszólítani. Finom ele
ganciáját fokozzák az illatok.

Karakteres, érett szőlőillat, sző
lővirágillat, érett gyümölcsök 
illata mellett megjelenik az ár
pába érlelt körte, s kicsit erő
sebben a szárított lucerna, vagy 
ha úgy tetszik a régi szénapad
lások illata. Ez a diszkrét illat
egyveleg szinte a találkozástól 
a beteljesedésig szól a leányká
ról, nem feledtetve, hogy vala
ha a falusi lányra azt mondták: 
„nem tehet róla, a szénaillat a 
bűnös”. Már az illat is elárul
ja, hogy sok benne az alkohol, 
ám kóstoláskor ez nem zavar, 
mert a bor kerek, érdemes simo
gatni nyelvünkkel is, zamatok 
játékát észleljük, szinte tanúi

vagyunk a lányka asszonnyá 
érésének is. Meleg bor, azaz 
meghitt, s érdekes, hogy ha ki
csit melegszik a pohárban, nem 
válik hátrányára. Am míg 12 
fok alatt mintha nászra várna, 
hosszabb levegőztetés után a 
szerelem szeretetté szelídülése is 
benne van.

Nincs képem étel mellé aján
lani. A pohárköszöntők bora. 
Reprezentatív alkalmakkor, ki
tüntetések átadása után, jubile
umi köszöntőn egy pohárkával 
is emlékezetes marad, bármely 
pezsgőnél emlékezetesebb.

(A cikket az Új Dunántúli 
Naplótól vettük át.)
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A gyógyszerészek számára is 
nevezetes hely Pécsvárad
A Magyar Gyógyszerész Ka
mara június 8. és 10. között 
rendezte a III. Magyar Gyógy
szerész Napokat Pécsett. A 
pécsváradi várban 9-én avat
tak emléktáblát a „Szent Ist
ván által alapított bencés apát
ság ispotálya és gyógyszertára 
em lékezetére.” Kiss György 
Munkácsy-díjas szobrászmű
vész alkotását Antal Géza es
peres-plébános, pécsváradi 
címzetes apát szentelte fel. A 
vendégeket köszöntötte Zsáli 
János polgármester. Megemlé
kezett Beck Józsefné, a Magyar 
Gyógyszerész Kamara Bara
nya Megyei Szervezetének el
nöke, majd dr. Nagyidai Nán
dor, a Magyar Gyógyszerész 
Társaság Baranya M egyei 
Szervezetének elnöke tartott 
beszédet. Az ünnepségen köz
reműködött a Pécsváradi Nó'i 
Kamarakórus és a Reneszánsz 
Együttes.

Beck Józsefné beszélt a Pécs- 
váradhoz kötó'dó' gyógyszerészi 
emlékekről. „Herry József, a

magától, de a dolgozóitól is 
megkövetelt.

A háború előtti Nékám-féle 
Szentháromság Patika emléké
re, a család hozzájárulásával 
a saját alapítású patikámnak 
is ezt a nevet adtam és igyek
szem megfelelni a régi patika 
szellemének munkámmal. ”

Elmondta, hogy a gyógysze
részek feladata ma is ugyan
úgy teljes odaadással, szeretet
tel szolgálni a betegeket, tes
tüket, lelkűket egyaránt gon
dozni, mint anno a pécsváradi 
monostor szervezetesei tették.

Erre az alkalomra a Magyar 
Gyógyszerész Kamara igényes 
kivitelben jelentette meg Szent 
István király pécsváradi alapí
tólevelének szövegét -  latin és 
magyar nyelven — Zsigmond 
király 1399. évi átírásában, 
melyet Esztergomban a Prímá- 
si Levéltárban őriznek. A kiad
vány m ellett az oklevélről 
nemesmásolat készült, mely
nek egyik darabját Pécsvá- 
radnak ajándékozták, mind
kettőt Zsáli János polgármes
ter vehette át a Pécsi Nemzeti 
Színházbeli ünnepség alkal
mával.

lett laboráns is dolgozott. 
Herry József veje, Dvorsz- 
ky Béla vitte tovább a pa
tikát, és fia is gyógyszerész 
lett. Leányát, Paulát fele
ségül vette Nékám Aurél 
hevesi gyógyszerész, aki 
az államosításig folytatta 
ősei hivatását. Fia, Nékám 
Károly volt a több nemze
dékre visszatekintő gyógy
szerészdinasztia utolsó 
sarja, aki ugyanabban az 
épületben szolgálta Pécs
várad és környező telepü
léseinek betegeit. A  család 
különböző ágain még szá
mosán folytatták a gyógy- 

Az emléktábla, mellette alkotója a várban szerészetet és ma is a 
Fotó: K. Á. szakmában dolgoznak. A 

gyógyszertár épülete ma is 
pécsváradi gyógyszerészgene- áll, de már nem működik ben- 
ráció őse 1832-ben szerzett ne patika. Beck Józsefné meg- 
gyógyszertárnyitási jogot Pécs- említette, hogy egyetemi gya- 
váradon. Hamarosan megkez- korlátáit a Nékám Károly vé
di az építkezést a mezőváros zette régi patikában töltötte és 
piacterén az országos utak máig elkíséri az ott tapasztalt 
mentén. Patikájában a páti- precizitás és fegyelmezettség, 
káros és patikároslegény mel- amit „Kari bácsi” elsősorban
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• Védőfelszerelések

Horváth Lászlóné
Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 3. tel.: 72/ 465-555
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HÍREK RÖVIDEN
Fúvósverseny. A június 16— 
18-ig Kiskunfélegyházán meg
rendezett VI. Országos Mély- 
rézfúvós Versenyen Gubik Ger
gely I. helyezést ért el Tenor - 
baritonkürt II. korcsoportban.

Felkészítő tanára Wagner Jó
zsef, zongorakíséró'je Papp 
Gyuláné.

Gratulálunk!

Patikaügyelet:
Július 17,-augusztus 6. Szent 

István Patika
Augusztus 7.-augusztus 13.

Szentháromság Patika 
Augusztus 14.-szeptember 3.

Szent István Patika 
Szeptember 4.-szeptember 10.

Szentháromság Patika 
Szeptem ber 11.-ok tóber 1. 

Szent István Patika

A világhírű Makk-művészcsalád festményeiből nyílt kiállítás júliusban a mű
velődési központban. A megnyitón megjelent dr. Flantos László és Lővey La
jos, a Makk-család képviselői, az alkotókat és műveiket dr. Takács József 
főiskolai docens méltatta. Képünkön dr. Hantos László, Dretzky Katalin, Zsáli 
János polgármester, dr. Takács József és Lővey Lajos

VTV-adás
-  Augusztus 3-án, csütörtök 

(ismétlés 4-én)
-  Augusztus 24-én, csütörtök 

(augusztus 25-én), benne 
összefoglaló a Szent István- 
napokról

Konferencia 
a felnőttképzésről
Július elején nemzetközi fel
nőttképzési konferenciát szer
vezett a Pécsi Tudományegye
tem Felnőttképzési és Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Intézete

Fotó: dr. Fenyvesi János 
a pécsváradi várban. A közép
európai felnőttoktatás történe
te című szimpóziumon tíz or
szág tudósai, egyetemi és főis
kolai oktatói tanácskoztak. 
Szlovén és osztrák városok 
után két éve Debrecen, most 
pedig Pécsvárad adott otthont 
a rangos eseménynek.

A Kultúrával a Nyugat Ka
pujában Nemzeti Fesztivál 
legsikeresebb pécsváradi sze
replője a Pécsváradi R ene
szánsz Együttes. Sikerüket az

A Család és Közösség Alapítvány hírei
A Családsegítő és Gyermekjó
léti Szolgálat jelenleg 16 tele
püléssel áll szerződéses v i
szonyban. Jelenlegi székhelye 
Pécsváradon, a Dózsa Gy. u. 
13. szám alatti épület. A  hasz
nálatba átadott ház belső ki
alakítása olyan új programok 
elindítását tette lehetővé, ame
lyeknek a folyamatosságától 
családok egzisztenciális és 
kapcsolati biztonsága függhet. 
Ezért alapvető az épület tulaj
donjogi rendezése, amelynek 
megbeszélésére Zsáli János 
polgármester kezdeményezé
sére május 25-én került sor. A 
megjelent polgármesterek, ill. 
az őket képviselő tisztviselők 
többsége a szolgálat munkájá
nak jelentőségét értékelve több

megoldási alternatívát mérle
gelve határozott döntést hozott 
a helyzet végleges rendezésé
re.

Elkészült a Család és Közös
ség Alapítvány Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatát be
mutató prospektus.

Az igényes arculatú kiad
vány, mely alapvető informá
ciókat közöl az itt folyó tevé
kenységekről, programokról, 
Csizmadia László grafikusmű
vész munkája. Az ő szellemi 
terméke az az embléma, amely 
az épület homlokzatára helye
zett cégtáblán is látható. Saját 
munkáját Csizmadia László 
ellenszolgáltatás nélkül aján
lotta fel az alapítvány számá

ra, amit ily módon is szeret
nénk megköszönni.

A  szociális foglalkoztató fo
lyamatosan vesz fel rokkant- 
nyugdíjasokat, akik közösség
ben végzendő munkával sze
retnék kiegészíteni jövedelmü
ket.

A  családsegítő továbbra is 
közvetít személyes szolgáltatá
sokat: jelentkezhetnek, akik 
néhány órás otthoni munkára 
(gyermekfelügyelet, vasalás, 
takarítás) a lkalom szerűen 
vagy állandóan szeretnének 
foglalkoztatni valakit, s azok 
is, akik ilyen munkát szívesen 
vállalnának!

is bizonyítja, hogy egyre több 
rangos rendezvényre hívják 
őket. Legközelebb az augusz
tus 19-ei reneszánsz vacsora
esten hallhatjuk őket a vár 
udvarában.

A MÁV Rt. veszteségei csök
kentése érdekében vasúti mel
lékvonalak felszámolását ter
vezi. 2000-ben 1000 km vonal- 
hosszon tervezik a közlekedés 
megszüntetését. A 60-as évek 
óta öt vonalat számoltak fel, a 
mostani vizsgálat két vonalat 
érint. Ebből egyik a Pécsvá- 
rad-Bátaszék közötti vasút.

Az utóbbi időben a két mel
lékvonal által érintett telepü
lések polgármesterei és na
gyobb fuvarozói részvételével 
több fórumra került sor. így 
legutóbb május 24-én Pécs
váradon és Sellyén volt ilyen 
összejövetel.

Alkotótáborok Pécsváradon
Baranyai Alkotó Pedagógusok 
és Pécs Város Tűzzománc Köre 
közös szervezésében Bara- 
konyi Klára  festőm űvésznő 
művészeti irányításával július 
24. és 27. között tizenöt alkotó 
töltött tartalmas napokat Pécs
váradon. Felkeresték Zengő- 
várkonyt és nevezetességeit. 
Pécsváradon sétáltak a roman
tikus hangulatú, festői környe
zetű felsővárosban, nem ma
radhatott ki a programból a 
vár sem és az ott látható kiál
lítások. Az esti megbeszélések 
alatt elvégezték a rajzok, váz
latok korrektúráját. Az itt ké
szült alkotásokkal december
ben találkozhatunk a Gebauer 
Galériában megrendezésre ke
rülő kiállításon.

Már sokadik alkalommal is
mét Pécsváradot választották 
nyári kötelező „gyakorlatuk” 
helyszínéül a Pécsi Tudomány- 
egyetem Művészeti Karának 
Rajz és Vizuálisnevelés szakos 
hallgatói. Valkó László Mun- 
kácsy-díjas tanáruk vezetésé
vel a Dombay-tavi Ifjúsági Tá
borban töltött két hetet július
ban tíz-tizenöt fiatal. Kötött 
feladatot nem kaptak, ki-ki 
szabadon alkothatott. Remél
jük, az előző évek gyakorlatá
nak megfelelően az itt készült 
alkotásokat ősszel ismét lát
hatjuk Pécsváradon.
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Változások 
a focicsapatok élén 
Szinte mindegyik labdarú
gócsapatunkat új edzó' irá
nyítja a következő idény
ben.

A Megye I-es felnó'ttcsapat 
eddigi edzője, Nagy Tamás a 
PMFC juniorcsatához távozott. 
A csapat új edzője Szurofka 
István  (a Pécsi Postás volt 
ifiedzője) lett. A serdülőcsapa
té Fuller Tibor lett, az ificsapat 
edzője lapzártakor még nem 
volt kinevezve, de valószínűleg 
Mátyás Zoltán lesz, aki jelen
leg a felnőttcsapat keretének 
ragja. A megye III. és a Góliát- 
csapat edzője még kérdéses.

A felnőtt csapatnál lapzárta
kor még nem alakult ki a vég
leges keret, az eddigi változá
sok a következők.

Távoztak: Ángyán Norbert 
az NB Il-es Szentlőrinchez, 
Bárány Gábor Amerikában 
vá lla lt m unkát, K orcsm ár  
Zsolt a most megye I-be jutott 
Bogádhoz, Kovács G ergő  a 
PMFC juniorhoz, Rab Tibor 
pedig visszavonult.

Érkeztek: Goják Gábor és 
Batári Péter (Pécsi Postás), 
Buzádi Zoltán (PVSK), Koro- 
nicsAkos (Szigetvár), Somogy- 
vári Tamás (Bonyhád), Kaiser 
Szilárd (Szentlőrinc),

Kérdéses még Dobos Zsolt 
(Egerág), Marján János (Hi
das), Nádasdi Zsolt (Magyar
szék) és Sági Péter (Boly) leiga
zolása.

A  Megye l-es felnőtt labdarú
gócsapat 2000/2001. évi őszi 
sorsolása:

I. forduló: 2000. 08. 13.
17.00 Szászvár-Pécsvá- 
rad

II. forduló: 2000. 08. 20.
17.00 Pécsvárad-Duna- 
szekcső-Bogád

III. forduló: 2000. 08. 27.
17.00 Boly—Pécsvárad

IV. forduló: 2000. 09. 03.
16.30 Pécsvárad-Lány- 
csók

V. forduló: 2000. 09. 09.
10.30 PEAC-Pécsvárad

VI. forduló: 2000. 09. 17.
16.30 Pécsvárad—Siklós

VII. forduló: 2000. 09. 23.
16.00 P a ta pok losi- 
Pécsvárad

VIII. forduló: 2000. 10. 1.
15.00 Pvárad—Mohács

H í r m o n d ó
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A túrázók egy csoportja az új, északi úton

IX. forduló: 2000. 10. 08.
15.00 Hidas-Pécsvárad

X. forduló: 2000. 10. 15.
15.00 Pécsvárad-Sellye

XI. forduló: 2000. 10. 22.
14.30 Szigetvár-Pécs- 
várad

XII. forduló: 2000. 10. 29.
13.00 Pécsvárad-Majs

XIII. forduló: 2000. 11. 04.
13.00 Bicsérd-Pécsvá- 
rad

XIV. forduló: 2000. 11. 12.
13.00 K ozárm isleny- 
Pécsvárad

XV. forduló: 2000. 11. 19.
13.00 Pécsvárad—Sze
derkény

Pünkösdi kerékpártúra
A Pécsváradi Városi Televízió 
nagysikerű kerékpár túrát

Fotó: K. Á
szervezett június 11-én, Pün
kösd vasárnapján. A nagy hő
ség ellenére 65-en vettek részt 
a túrán, mely a művelődési 
központtól indult Zengővár - 
konyba, majd az új kerékpár
úton a Dombay-tavi Ifjúsági 
táborban ért véget. A túra 
szakmai vezetője dr. Novotny 
Iván volt, akinek a túra során 
a hőség miatt több részvevőt 
kellett motiválni az út folyta
tására. A táborban Barta Lász- 
lóné (Jutka) bográcsban főtt 
paprikáskrumplival és hideg 
üdítővel, sörrel várta a tikkadt 
csapatot. A  fáradhatatlan gye
rekek még versenyeken, játé
kos vetélkedőkön is részt ve
hettek. A  túra jó hangulatban 
zajlott és többen várják a kö
vetkezőt.

Az 1999/2000-es labdarúgóidényen a következő 
helyezéseket érték el a pécsváradi csapatok:

Megye I. osztály:
I . Szentlőrinc (74-22) 66 pont; 

2. Boly (58-28) 63 pont; 3. Sellye 
(56—40) 52 pont; 4. Kozármisleny 
(50-34) 5 1 pont; 5. Siklós (55^0) 
48 pont; 6. Hidas (55-42) 48 pont; 
7. Pécsvárad (50-52) 47 pont; 8. 
Szederkény (55—49) 42 pont; 9. 
Bicsérd (39-42) 42 pont; 10. PEAC 
(49—48) 4 1 pont; 11. Dunaszekcső 
(39—42) 36 pont; 12. Lánycsók (43- 
49) 35 pont; 13. Szigetvár (36-61) 
29 pont; 14. Magyarszék (44-63) 
25 pont; 15. Újpetre (18-53) 19 
pont; 16. Kovácshida (27-83) 18 
pont

Megye III. osztály:
I. Kökény (81-19) 72 pont; 2. 

Pellérd (75-32) 58 pont; 3. Orfű 
(62-39) 49 pont; 4. Gyód (51-32)

48 pont; 5. Ócsárd (54-38) 48 
pont; 6. Lovászhetény (83—45) 44 
pont; 7. Gerde (52—46) 4 1 pont; 8. 
Kővágószőlős (52-56) 35 pont; 9. 
Villány (46-45) 3 1 pont; 10. Pécs
várad II. (39-53) 22 pont; 11. POTE 
(42-60) 21 pont; 12. PFC (36-85) 
16 pont; 13. Kis Berlin (26-95) 15 
pont; 14. Mágocs (29-83) 13 pont

„László István” emlékére kiírt 
Megyei Öregfiúk Bajnokság:

I . Pécsi Öregfiúk 3 1 pont; 2. Boly 
26 pont; 3. DDGÁZ SE 24 pont; 4. 
Sásd 20 pont; 5. Szentlőrinc 18 
pont; 6. Somberek 17 pont; 7. Har
kány 15 pont; 8. Gödre 10 pont 
( 14-24); 9. Pécsvárad 10 pont ( 16- 
35); 10. M ozsgó-Nagykozár 7 
pont; I I . Beremend 5 pont; 12. 
Nagyárpád 4 pont

2000. augusztus

A túra tám ogatói voltak: 
Pécsvárad Város Önkormány
zata, Kodolányi János Általá
nos Iskola, Fülep Lajos Műve
lődési Központ

Pünkösdi kupa
A Pécsváradi Spartacus Sport
kör Sakk Szakosztálya 6. alka
lommal rendezte meg a Pün
kösdi Kupát június 11-én a 
sportpálya klubtermében. 42 
fő nevezett a versenyre. Az 
igen erős mezőnyben Györkő 
Tímea a legjobb női versenyző, 
Rein Viktor pedig a legjobb if
júsági pécsváradi versenyző 
lett.

A kínai
válogatott
Pécsváradon
Augusztus 12-én, szomba
ton 18 órakor a Pécsváradi 
Városi Sportcsarnokban 
rendezik a Magyarország— 
Kína női, válogatott, ba
rátságos kosárlabda-mér
kőzést.

PÉCSVÁRADI
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