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Kapu 2000,
egy új korszak jelképe
Botond köztéri szobrát avatták Budapesten

ség minisztere, Schiffer János, 
Budapest főpolgármester-he
lyettese és Demján Sándor, a 
TriGranit Mangement Rt. el
nöke. Ott voltak a hazai kul
turális, távközlési és informa
tikai döntéshozók, a szakem
berek is, mintegy százan.

A Horváth Csaba és Dresch 
Mihály nevével fémjelzett kor
társ tánc- és zeneművészeti 
performance, a Közép-európai 
Táncszínház előadóinak avató 
tánca után Jobbágy Dénes, a 
szobrot megrendelő és elkészí
tését finanszírozó Novacom 
Távközlési Társaság vezér- 
igazgatója beszélt a műről. 
Mint mondta, ez az alkotás az 
új időszak jelképe. Ez az éra 
necsak az új évezredek fordu
lójával köszönt be, hanem min
den téren új dimenziókat nyit 
meg előttünk s átformálja éle
tünket. A globális folyamato
kat figyelők és elemzők egybe
hangzó véleménye szerint az 
információs társadalom korá
nak kapujában állunk, a Nova
com pedig e szoborral a művé
szet nyelvén is azt szeretné 
üzenni, sugallni, hogy tovább 
kell lépnünk.”

Tavasszal az Info 2000 kiál
lításon bem utatott alkotás 
most került végleges helyére.

„S talán nem véletlen: a szo
bor hátterében egy korábbi 
technikai korszakváltás, a re
formkor és az ipari társadalom 
szimbóluma, a vasúti közleke
dés „kapuja” áll: a Nyugati pá
lyaudvar Eiffel tervezte épüle
te.”

(A cikket a Vasárnapi Hírek 
november 5-i számából vettük 
át, ahol még három másik írás 
is foglalkozik Botond művésze
tével.)

„Magyarország az információs 
társadalom  kapujában áll. 
Nem az a kérdés, hogy ezen a 
kapun belépünk-e javunkra 
fordítani a lehetőségeket, ame
lyeket az új korszak kínál. Az 
információs társadalom megte
remtés nem azonos pusztán a 
technikai infrastruktúra, a 
különböző eszközök és hálóza
tok hozzáférhetővé tételével. 
Éppen ennyire fontos, hogy or
ganikus kultúra alakuljon ki, 
amelyben a szó igazi értelmé
ben otthonra lelhetünk. E gon
dolatokat Sík Zoltán informa
tikai kormánybiztos fogalmaz
ta meg, aki egy köztéri szobrot

avatott fel a budapesti West- 
end City Center tetőkertjében: 
Botond szobrászművész Kapu 
2000 című krómacél huzalok
ból szerkesztett műalkotását, 
amely az információs társada
lomba való lépésünk jelképe. A 
keddi (október 31.) avatás dísz
vendége volt Rockenbauer Zol
tán, a nemzeti kulturális örök
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A nyugdíjasklub hírei

Siker a Ki Mit Tud?-on
A Nyugdíjasklubok Orszá
gos Szövetsége a millenni
umi év tiszteletére Ki-Mit- 
Tud? vetélkedó't szerve
zett. A Baranya megyei 
zsűri javaslata alapján a 
Pécsváradi Nyugdíjasklub 
Férfikórusa bejutott az or
szágos döntó'be, melyet 
Budapesten, a Láng Műve
lődési Házban rendeztek 
meg október végén. A több 
mint 80 fellépő (szólista és 
csoport) között a pécsvá
radi volt az egyetlen férfi
kórus, amely II. helyezést 
ért el. Katonanótáikkal 
nagy közönségsikert arat
tak.

Itt szeretnék m egkö
szönni Schiszler Évának, a 
SÉVA butik tulajdonosá
nak támogatását.

Az Ön lába egészséges?
November 28-án, 16 óra
kor a művelődési házban 
Győré Károly előadása a 
számítógépes talpvizsgála
táról.

Az emberek túlnyomó 
többségében van lábprob
lémája és a panaszok hát
terében a láb valamilyen 
statikai zavara áll (lúd
talp, haránt és hosszanti 
boltozat süllyedés, bütyök 
stb.). A lábbetegségek  
nagy része megelőzhető 
vagy gyógyítható a megfe
lelő talpbetéttel. Számító
gép segítségével megálla
pítják lábának elváltozá
sait és a talpbetét egyedi
leg az ön talpára készül. 
Tartós használata meg
szabadítja önt láb-, térd-, 
és derékpanaszaitól.

Minden érdeklődőt (nem 
csak klubtagokat) szere
tettel várunk!

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í REK
Lakossági fórum. Dr. Hargi
tai János, az 5. számú egyéni 
választókerület (ide tartozik 
Pécsvárad és környéke is) or
szággyűlési képviselője novem
ber 16-án 10.30-11.30-ig la
kossági fórumot tart a polgár- 
mesteri hivatalban.

Okmányiroda. November 1- 
jétől a polgármesteri hivatal
ban működik két fővel a város 
okmányirodája (a műszaki cso
port helyén, ők az emeletre 
költöztek). Január 1-jétől még 
egy munkatárssal bővül az iro
da. Az okmányirodái feladatok 
18 településre terjednek ki, 
amely megegyezik a gyámügyi 
és építési szakhatósági körzet

tel. Kiépült az országos számí
tógépes rendszer, ami a pécs
váradi iroda számára is köz
vetlen kapcsolatot jelent a Bel
ügyminisztérium Adatfeldol
gozó, Nyilvántartó és Válasz
tási Hivatalával.

Az okmányiroda 
szolgáltatásai:
-  személyi igazolvány (állan

dó és ideiglenes)
-  lakcímbejelentés (lakcím

kártya kiadása)
-  útlevél-ügyintézés
-  vállalkozói igazolványok ki

adása
-  népesség-nyilvántartási 

ügyintézés
-  2001. január 1-jétől közleke

dési igazgatási ügyintézés: 
gépjárműátírás, jogosítvány
kiadás, rendszámtábla.

Az ügyfélfogadás ideje: mun
kanapokon 8-12 óráig és 13- 
15.30-ig. Csütörtökön szün
nap, pénteken 14.30-ig.

Pécsvárad város Polgármes
teri Hivatala Okmányirodája 
7720 Pécsvárad, Szenthárom
ság tér 3. Tel.: 72/465-025

Közterület-felügyelő. Pécs
várad Város Önkormányzata 
értesíti a lakosságot, hogy no
vember 1-jétől közterület-fel
ügyelő kezdte el a munkáját a 
város területén, KRESZ- és 
közterü lettel kapcsolatos 
ügyekben.

Segítség az alapítványoknak, egyesületeknek
A  felajánlások hasznosítása

A z  1998-ban felaján lott  
SZJA 1%-ot a következőkre 
használták fel a helyi szer
vezetek:

Társadalmi összefogás az 
iskolai nyelvoktatásért 
alapítvány

Az 1998. évi SZJA 1%-ból 
225 122 Ft támogatásban ré
szesült, amelyet a nyelvokta
tás fejlesztésére (technikai 
eszközök vásárlására, a diá
kok külsheimi utazásának tá
mogatására) használtak fel. 
Ezúton is köszönjük támoga
tásukat: az alapítvány kura
tóriuma

Pécsváradért Alapítvány
Az 1999. évben befolyt SZJA 

1%-okból az alábbi támogatá
sokat nyújtotta a kuratórium 
egyhangú döntése szerint:

Tüdőszűrés a művelődési központban:
December 4., hétfő 9-12 óráig; december 5., kedd 13-16 óráig; 
december 6., szerda 9-12 óráig; december 7., csütörtök 13-16 
óráig; december 8., péntek 9-12 óráig; december 11„ hétfő 9-12 
óráig; december 12., kedd 13-16 óráig; december 13., szerda 9-  
12 óráig; december 14., csütörtök 13-16 óráig; december 15., pén
tek 9-12 óráig; december 18., hétfő 9-12 óráig; december 19., 
kedd 13-16 óráig; december 20., szerda 9 - 12 óráig; december 2 1., 
csütörtök 9-12 óráig; december 22., péntek 9 -1 1 óráig.

— Pécsváradi Várbaráti Kör: 
50 000 Ft, a Pécsváradi Ké
peskönyv második kiadása

— Család és Közösség Alapít
vány: 45 000 Ft, Gyermek
klub és Fiatal Anyák Klubja 
programjainak támogatása

— Zeneiskola: 45 000 Ft, hang
szervásárlás

— Diabétesz klub: 40 000 Ft, 
programtámogatás

— Férfi kézilabda-szakosztály: 
40 000 Ft, kézilabdatornán 
való részvétel

Kakas Sándor, 
a kuratórium elnöke

A Pécsvárad Középfokú 
Oktatásáért Alapítvány

köszönetét mond mindazok
nak, akik az 1998. évi szemé
lyi jövedelemadójuk 1%-át fel
ajánlották az alapítvány részé
re. A  támogatás összege 97 470 
Ft, amelyből tanulóink részé
re színház- és hangversenybér
letet biztosítottunk.

Pécsvárad Középfokú Oktatásáért 
Alapítvány kuratóriuma

A Pécsváradi Várbaráti Kör
köszönetét mond mindazok

nak, akik személyi jövedelem- 
adójuk 1%-ával támogatták 
tevékenységét. Az elmúlt évi

35 800 forintnyi támogatást a 
„Pécsváradi Képeskönyv” című 
kiadványunkra fordítottuk.

Pécsváradi Várbaráti Kör

A Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Művelődési 
Egyesület

megköszöni mindazok segít
ségét, akik jövedelemadójuk 
1%-át az egyesület támogatá
sára felajánlották. Az 1999- 
ben kapott 22 201 forintot az 
egyesület országos minősítő 
versenyekre való benevezések
re, valamint a Muharay-tagdí- 
jának rendezésére fordította. 
Köszönjük az egyesület tagsá
ga nevében:

Calambosné Fónai Éva 
egyesületi elnök

A  „Freundeskreis von 
Pécsvárad” (Németklub)

köszönetét mond mindazok
nak, akik személyi jövedelem- 
adójuk 1%-át felajánlották a 
szervezet részére. A befolyt 
összeg egyik részén a klub épü
letrészének biztosítását fizet
ték be, másik részén hagyo
mányőrző programjaik lebo
nyolítását biztosították (Kará
csonyest, „H utzelsonntag” , 
Mai Fest).
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Európai fiatalok találkozója 
Pécsváradon

Hírek az óvodák 
életéből...

Vendégek Németországból.
Október 6-án a Gesztenyés ut
cai óvodába látogatott egy 60 
fó's csoport a ném etországi 
Fuldából. Kísérőjük Schmidt 
Zoltán, a Magyarországi Né
metek Szövetsége Pécsi Regi
onális Irodájának vezetője, va
lamint Báling József, a Ma
gyarországi Német Ének-Zene 
és Tánckarok Szövetségének 
elnöke volt. Az óvodában a ven
dégeket köszöntötte Zsáli Já
nos polgármester, Apaceller 
József, a zeneiskola igazgató
ja, a helyi német kisebbségi 
önkormányzat képviselője, a 
Kodolányi János Általános Is
kola nevében Bognárné Auth 
Mária, valamint Schulteisz 
Józsefné, az óvodák vezetője. A 
vendégek m egtekintették a 
népviseletbe öltözött óvodások 
műsorát, majd terített asztal 
mellett ismerkedtek az óvoda 
életével. Dr. Norbert Herr, a 
hessemi tartományi parlament 
képviselője az óvodáztatás kö
rülményeiről, sajátosságairól, 
állami támogatásokról, vala
mint a helyi önkormányzat 
szerepéről érdeklődött.

Itt szeretnénk megköszönni 
Krammer János, Merkl István, 
valamint Keller Ferenc és az 
Aranycipó támogató segítségét.

Óvónők Ausztriából. Októ
ber 23-án egy ausztriai, har- 
bergi óvónői delegáció tekintet
te meg a Gesztenyés, valamint 
a Vár utcai óvodát. Megismer
kedtek a helyi szokásokkal, s 
tájékozódtak az itteni óvodáz- 
tatási körülményekről, szoká
sokról, hagyományokról.

Óvodások fellépése. Október 
26-án a pécsváradi várba érke
zett egy GJU-csoport az Orszá
gos Német Önkormányzat kép
viselőivel, ahol többek között a 
Gesztenyés utcai óvoda német 
nemzetiségi tánccsoportja is 
köszöntötte a vendégeket.

Köszönet a támogatásért. A
Vár utcai óvodások és mi, óvo
dapedagógusok tisztelettel 
megköszönjük a Cigány Ki
sebbségi Önkormányzattól ka
pott 15 000 Ft támogatást, 
amelyen mesekönyveket és 
képességfejlesztő játékokat 
vásároltunk.

Október 26-30 között Pécs
váradon tartotta soron kö
vetkező szemináriumát az 
Európai Nemzetiségek Ifjú
sági Szervezete: (Jugend 
Europeische Volksgrup- 
pen, JEV) A brüsszeli szék
helyű szervezet évente két 
alkalommal szervez fóru
mokat, találkozókat a tag- 
szervezetek részére, a fiata
lok bevonásával, részvéte
lével. (Hazánkban a Ma
gyarországi Ifjú Németek 
Közössége, a GJU szerveze
tei)

Pécsváradon az ötnapos ren
dezvényen 40-45 fő cserélte ki 
tapasztalatait. A  találkozók 
célja, hogy a különböző orszá
gok nemzetiségi kérdéseivel, 
problémáival, a kisebbségek 
kulturális életével, a nemzeti
ségi médiával, sajtóval, rádió
val, televízióval, illetve ezek 
működésével ismerkedhesse
nek meg a fiatalok. Ezúttal a 
magyarországi specialitások
kal találkozhattak a Németor
szágból jött dánok, a Dániából, 
Olaszországból, Oroszország
ból jött németek, az Itáliában 
és Ausztriában elő szlovének, 
az Erdélyből érkezett magya

rok és még sorolhatnánk szám
talan ország nemzetiségi fia
taljait.

Kirándulást tettek a kör
nyékre, Mecseknádasd, Ófalu, 
Óbánya, Véménd, Bonyhád te
lepüléseken fogadták őket és 
tették lehetővé számukra a 
tájékozódást, megtekintették a 
tájházakat, múzeumokat.

A  Magyarországi Ifjú Néme
tek Közössége (GJU) szerveze
tei működnek Mecseknádas- 
don, Bonyhádon és Véménden.

Pécsváradon a polgármeste
ri hivatalban fogadta a nem
zetközi társaságot Zsáli János 
polgármester, Baumann Mi
hály, a Pécsváradi Német Ki
sebbségi Önkormányzat elnö
ke és Apaceller József képvise
lő. Bemutatták városunkat, 
intézményeit, a német nemze
tiségi kisebbségi, munkáját. 
Óvodásaink és a gyermekkó
rus műsora után megtekintet
ték az általános iskola „Test
vérvárosaink” című kiállítását, 
majd a vendéglátók ebédet ad
tak a konferencia résztvevői 
számára. Reméljük, a pécs
váradi várban eltöltött napok 
sok hasznos élménnyel gazda
gították a fiatalokat, és talán 
visszatérnek városunkba.

Kulturális ajánló:

Színházjáró buszt
indít a művelődési központ 
a Pécsi Nemzeti Színház
ba november 17-én, pén
teken Georges Feydeau: 
Osztrigás Mid  című há- 
romfelvonásos bohózatára, 
amelyet ekkor játszanak 
utoljára szabad előadási 
napon. A  busz 18 órakor 
indul az intézmény elől. 
December 3-án, szomba
ton délután Kálmán Imre: 
A cirkuszhercegnő című 
háromfelvonásos operett
jére indul busz 14 órakor 
a művelődési ház elől.

Jegyek és ú tiköltség 
1200 Ft.

Ismét könyvvásár!
Novembertől ismét ol
csó könyvvásárt tarta
nak a művelődési köz
pontban hétköznap 8 - 
18 óra között, egészen 
karácsonyig.

Hegedűverseny
A Csemadok Galántai Te
rületi Választmánya no
vember végén rendezi meg 
a galántai művelődési köz
pontban a „Kodály Zoltán 
Nemzetközi Hegedűver
senyt”, melyre meghívást 
kapott a Pécsváradi Zene
iskola is. Pécsváradot ezen 
a rangos versenyen Czim- 
ber Borbála képviseli. Fel
készítő tanára Naszvadiné 
Podányi Eszter, zongorán 
kíséri Papp Gyuláné.

Pályázati támogatás
A Fülep Lajos Művelődési 
és Sportközpont idén is 
nyert támogatást a Nem
zetközi Kulturális Örökség 
Minisztériuma által kiírt 
telematikai pályázaton. A 
„Koncepció az országos 
könyvtári, múzeumi, levél
tári és közművelődési in
formációs hálózat fejleszté
se az információs társada
lomban” című pályázaton 
300 000 Ft-ot nyert az in
tézmény, melyet nyilvános 
Internet-állomás működte
tésére, valamint digitális 
fényképezőgép vásárlására 
(rendezvények, archív 
anyagok korszerű doku
mentálására) fordítanak.

Hírmondó-előfizetés
Pécsvárad Város Önkorm ányzatának havilapja, a 
Pécsváradi Hírmondó a jövőben is megjelenik hasonló for
mában és terjedelemben, évi 11 számban. Az elmúlt 10 
év bekötött számai megtalálhatók a polgármesteri hiva
talban, a városi könyvtárban és a művelődési központ
ban. Köszönjük előfizetőinknek és támogatóinknak, hogy 
hozzájárultak eddig is lapunk megjelenéséhez.

Kérjük, fizessék elő 2001-ben is az újságot, melyet elő
fizetőink részére házhoz juttatunk. (700 Ft-os előfizetői 
díjért december 31-éig a művelődési központba.)

Erzsébet-bál
A ROLL & RUSH zenekarral november 17-én, pénteken 
21 órai kezdettel a művelődési központban. Szórakozzon 
és vacsorázzon egy helyen! Vacsorarendelés: november 16- 
án 18 óráig a művelődési központban, 72/465-123. (Vegyes
pörkölt: 450 Ft/fő)

Erzsébeteknek ajándékkal kedveskedünk!
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Millenniumi Leányvásár
A  már három  évtizedes  
múltra visszatekintő, év
százados hagyományokat 
felelevenítő Pécsváradi Le
ányvásár ez évben három
napos rendezvény volt.

Az első napon, 13-án a mű
velődési központ kiállítótermé
ben nagy sikert aratott a felvi
déki magyarlakta tájegységek, 
falvak népviseletét bemutató 
babakiállítás. Az ünnepi és 
hétköznapi, gyermek- és fel
nőtt viseleteket felvonultató 
kiállításon ízelítőt kaphattunk 
a Csallóköz, Mátyusföld, Zo- 
bor-alja, Ipolyvölgye, Zsitva és 
Garam-mente, Barkó, Bódva- 
völgye, Medvesalja, Szád-völ
gye ősi kultúrájából. Mindhá
rom napon vendégeink voltak 
a Zoborvidékről érkező éneke
sek, táncosok, akik a Nyitra 
fölött húzódó hegyekben, a leg
nyugatibb összefüggő magyar 
nyelvterület 13 településéről 
érkeztek Pécsváradra Jókai 
Mária vezetésével. A kiállítás 
megnyitása után a Pécsvá- 
radiak Felvidéki Klubja tagja
ival töltöttek el egy szép estét 
a közös múlt felidézésével.

Ezen az estén nyílt meg a 
művelődési központ díszítőmű
vészeti szakkörének már szin
tén hagyományosnak mondha
tó kiállítása. Az igényesen 
megrendezett, nívós munká
kat bemutató kiállítás méltán 
aratott nagy sikert az érdeklő
dők és a szakma körében.

Szombatop és vasárnap a 
hagyományőrző népi együtte
seké volt a főszerep. Mindkét 
napon felcsendült a „Megérett 
a fekete gesztenye...” kezdetű 
népdal -  ami a Leányvásár 
szignáljává vált az elm últ 
években -  Papp Éva zengővár - 
konyi népdalénekes tolmácso
lásában. Ezt követően Zsáli 
János, városunk polgármeste
re köszöntötte a helybelieket, 
vendégeiket és a szereplőket. 
Huszonnégy együttes közel 
1000 táncosának színes forga
tagában gyönyörködhetett a 
több tízezres tömeg, akik a 
menettáncon, a szabadtéri és 
a színpadi fellépések során 
mindvégig nagy érdeklődéssel 
kisérték az együttesek műso
rát. Vasárnap Horvátország
ból, a déli Baranyából is volt

külföldi vendégünk, Dályhegy 
község magyar együttese. A 
rendezvény leglátványosabb 
félórája volt a „Sárközi-össz
tánc”, ahol a hazai Köpüfa ze
nekar fergeteges verbunkjára 
együtt ropta Decs, Pörböly, Al
sónyék, Sióagárd, Dályhegy és 
Zengővárkony együttese.

A szakmai zsűri tagjai vol
tak: Pesovár Ernő Kossuth-dí- 
jas néprajzkutató, a Muharay

A dályhegyi táncosok színpadi műsora
Elemér Népművészeti Szövet
ség elnöke, Borbély Jolán nép
rajzkutató, Nagyné Bakondi 
Erzsébet etnográfus, Pál Lajos 
zenész Kárpát-aljáról és a zsű
ri elnöke, Szabadi Mihály ko
reográfus.

Pécsvárad Város díját, a Le
ányvásár Nagydíját a Zobor- 
aljiaknak ítélték oda. Különdí- 
jat kapott M iske-Drágszél, 
Decs és Sióagárd együttese 
(helybeli felajánlások: a Pécs
várad COOP Kft., a Magyar 
Posta Rt. Pécsi Regionális 
Igazgatósága, a művelődési 
központ egy-egy ajándékcso
magja.). A Leányvásárok tör
ténetében először volt népvise
leti bemutató, melyen kilenc 
együttes mutatta be faluja leg
szebb ruhadarabjait, az ezen is 
részt vevők külön emléklapot 
kaptak. Szabadi Mihály, a zsű
ri elnöke zárszavában hangsú
lyozta az ilyen jellegű találko
zók, fesztiválok jelentőségét. 
Kiemelte rohanó és globalizá
lódó világunkban a hagyomá
nyok magas színvonalú ápolá
sának fontosságát, örömének 
adott hangot, hogy egyre több 
együttesben találni az idősebb 
és középkorúak mellett fiata

lokat, gyerekeket. Példaként 
említette a két határon túli 
együttest, akik egy-egy szige
tet képezve az idegen nyelvi 
környezetben nemcsak anya
nyelvűket őrizték meg, hanem 
kultúrájukat, hagyományaikat 
is. Mindannyian nagy felelős
séggel tartozunk a jövőnek, 
hogy az ez alkalommal is fel
mutatott gazdag örökséget 
megóvjuk.

A Pécsváradi Leányvásár 
mindkét napján vendégünk 
volt F. Tóth Mária, a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztéri
umának főtanácsosa, Haász 
Erzsébet, a Nemzeti Kulturá
lis Alapprogram Népművészeti 
Kollégiumának titkára, Héra 
Éva, a Művelődési Intézet Nép- 
művészeti Főosztályának veze
tője, a Muharay Elemér Nép- 
művészeti Szövetség alelnöke, 
Mézes Rudolf, a Galántai CSE- 
MADOK elnöke, Bag település 
polgármestere, Jamrik László 
feleségével (Bagón is rendez
nek kétévenként hagyomány- 
őrző együttesek számára talál
kozót).

Mindkét napon helyi együt
tesek -  szombaton az Önkén
tes Tűzoltó Egyesület Fúvósze
nekara, vasárnap az Ifjúsági 
Fúvószenekar — térzenéje nyi
totta meg a rendezvényeket. A 
kézművesek vására és bemu
tatója mellett Kis Bocz János 
és Kreutz András borosgazdák 
is kínálták a pécsváradi lejtők 
legjobb nedűit. Természetesen 
nem hiányzott a sült gesztenye 
sem. A vásári forgatagban jól 
szórakozott felnőtt, gyermek 
egyaránt a Bábovi, a Bóbita

Bábszínház, valamint a kecs
keméti Langaléta Garabonci
ások műsorán.

A Magyar Posta Rt. Pécsi 
Regionális Igazgatósága alkal
mi bélyegzéssel fogadta a ven
dégeket, csakúgy, mint au
gusztusban a Szent István-na- 
pokon. A külön e célra terve
zett, általunk készíttetett bé
lyegző felirata: „Pécsváradi Le
ányvásár -  Pécsvárad 2000. 
október 15.”

A rendezvény alkalmából a 
Pécsi Körzeti Rádió szombaton 
háromórás élő adást sugárzott 
Pécsváradról.

A művelődési központ előte
rében a régebbi leányvásárok 
színes, ötletes plakátait is meg
tekinthették az érdeklődők.

Szombaton és vasárnap is 
gálaműsoron léptek fel a leg
jobbak a zsúfolásig megtelt 
színházteremben. Szombaton 
nagy siker volt a táncház bél
és külföldi táncosokkal, gyer
mekekkel, japán vendégekkel. 
Vasárnap színpompás tűzijá
tékkal és leányvásári bállal 
zárult a program.

A művelődési központ mun
katársi gárdája mellett a szer
vezésben segítettek:

Töttös Sándor, Kárász Rózsa, 
Szabó Rózsa (Hosszúhetényi 
Művelődési Ház), Kis Bocz Éva, 
Koleszár Istvánné (Ilonka néni), 
Vincze Katalin, Sárközi Kata
lin. Köszönjük munkájukat! 
Tourinform irodánk sátrában 
Fullerné Bősz Patrícia mindkét 
napon információkkal és helyi 
kiadványokkal állt az érdeklő
dők rendelkezésére. Köszönjük 
a Kodolányi János Általános Is
kolának, hogy idén is használ
hattuk az alsó iskola tanterme
it, valamint köszönjük a Va
dászkürt és a Zengő Étterem 
dolgozóinak a leányvásári sze
replők étkeztetésében nyújtott 
gyors és kultúrált kiszolgálá
sát. Az elszállásolásoknál segít
ségünkre volt a II. Béla Közép
iskola kollégiumával, az István 
Király Szálloda.

Ezúton ismét köszönetünket 
fejezzük ki a rendezvény támo
gatóinak, a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumának, a 
Nemzeti Kulturális Alapprog
ramnak, a Muharay Elemér 
Népművészeti Szövetségnek, a 
Magyar Művelődési Intézet
nek, és nem utolsósorban a 
Pécsváradi Aranycipó Kft-nek.

Dretzky Katalin 
Fotó: Kárpáti Árpád
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Vasárnapi finálé a sárközi össztáncon

Langaléta Garabonciások

A zsoboralji együttes a kiállításmegnyitón

Vásári forgatag a városközpontban

Táncház a művelődési házban

 
Jókai Mária és Maga Ferenc a babakiállításon
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Expo 2000

Utazás a jövő századba
Szeptemberben három fe
lejthetetlen hetet tölthet
tem a Magyar Turizmus Rt. 
által kiírt pályázat egyik 
nyerteseként az expón, 
melynek 2000. június l.-ok- 
tóber 31-éig Hannover 
adott otthont.

Az elsó' világraszóló kiállí
tást 1851-ben rendezték meg 
Londonban. A siker hagyo
mányt teremtett: a következő' 
évtizedekben a világkiállítások 
a leg-ek bemutatóivá váltak, 
találmányokat és jövőbe muta
tó újításokat tárva a közönség 
elé. Itt jelent meg először a te
lefon, az automobil, a gramo
fon. Később az ipari és tudomá
nyos újdonságok mellett a kul
túra, a művészetek is szerepet 
kaptak.

Ném etország először volt 
házigazdája a világkiállítás
nak, mely a legújabb eredmé
nyeket, jövővíziókat, az ember 
globális felelősségét mutatta 
be. Az „E m beriség-Term é- 
szet-Technológia” vezérmotí
vummal fémjelzett hannoveri 
világkiállításra 175 nemzetet 
és 16 nemzetközi szervezetet 
regisztráltak. A 170 hektáros 
területen 54 ország építette fel 
saját pavilonját, a többiek vá
sárcsarnokokban mutatkoztak 
be. A látogatók érdekes infor
mációkat, hasznos szórakozást 
találtak az öt, jövőt idéző téma
parkban, bem utattak több 
mint 600 projektet, melyeket 
összekötöttek a jövőbeni szoci
ális és ökológiai fejlesztések. 
Izgalmas világ körüli utazást 
tehettünk a nemzetek pavilon
jait látogatva. Az Expo mind
emellett 153 napig tartó kul
turális fesztivál is, hiszen pa
vilonok kulturális rendezvé
nyekkel, tánccal, színházzal, 
zenével, ezerféle eseménnyel 
teszik színesebbé az itt töltött 
napokat. Különleges élményt 
nyújt Eszak-Európa legna
gyobb kötélvasútja, mely 30 
méteres magasságban halad 
az Expo területe felett. 84 ka
binban egy óra alatt összesen 
12 000 látogató utazhat.

A mi feladatunk a magyar 
pavilon mellett található infor
mációs ponton az érdeklődők

tájékoztatása, országos kiad
ványokkal való ellátása volt. 
Egy nap átlagosan 6-8000 ven
déget informáltunk. (A napi lá
togatószám meghaladta a 160 
000-t ). Legtöbbjük német, il
letve holland, amerikai, svájci

nemzetiségű volt, de akadt ér
deklődő Thaiföldről, Ausztráli
ából, Maliból (Afrika) is. Egy 
részük már járt Magyarorszá
gon, ők kivétel nélkül kellemes 
élményeket őriznek az ország
ról és tervezik a visszatérést, s 
vannak rendszeres vendégei is 
hazánknak. Azok, akik nem 
jártak még nálunk, általános 
tájékoztatókat kerestek Ma
gyarországról, mivel legtöbb
jük a pavilon megtekintése és 
az étteremben elfogyasztott 
ízletes étel után úgy döntött, 
mindenképpen felkeresi orszá
gunkat. A legnagyobb kereslet 
Budapest és a Balaton iránt 
mutatkozott, de sokan kértek 
konkrét ajánlatokat Pécs kör
nyékéről vagy az Alföldről. Je
lentős volt az érdeklődés a 
gyógyfürdők, a lovaglási lehe
tőségek, a vízi túrák és a kem
pingek iránt.

Pavilonunkról mindenki el
ragadtatással beszélt. Büsz
kén állíthatjuk, hogy a magyar 
pavilon az Expo egyik sztárja

volt. A vörösfenyő borítású, im
pozáns, két óvó tenyérre emlé
keztető épület központi helyen, 
az Európa Sugárúton, uniós 
tagországok pavilonjai között 
kapott helyet és már a nyitás 
előtt nagy érdeklődés övezte.

Megválasztották a tíz legizgal
masabb pavilon közé és a vi
lágkiállítás hivatalos fotóalbu
mának címlapján is a mi pavi
lonunk szerepelt. A fogadótér
ben 20 perces, Magyarországot 
bemutató imázsfilmet vetítet
tek, majd a két íves karéjban 
elhelyezett kiállítást tekint
hette meg az érdeklődő, végig
járva Magyarország történel
mének, kultúrájának, tudomá
nyos fejlődésének legfontosabb 
állomásait. A pavilon egyéb
ként valóban a közönség egyik 
nagy kedvence volt, rendkívül 
természetesnek, emberinek, 
barátságosnak tartották, mint 
magukat a magyarokat is. Egy 
jellegzetes vélemény: „Nagyon 
szeretem ezt a pavilont. Nyu
galmat sugároz, és jól érzem 
magam benne. Maga a szere
tet.” Minden pavilonnak saját 
pecsétje van, az Aranyszarvast 
megjelenítő magyar pecsétet 
az egyik legszebb emblémának 
tartják a gyűjtők. Sajnos, so
kan hiányolták a kiállítások

ról a feliratokat, a magyaráza
tokat, valamint a pavilonfilm 
zenéjét tartalmazó CD-t, mely
re hatalmas az érdeklődés.

Néhány érdekesség az expón 
megjelenített több száz látni
való közül:

Az ötem eletes holland 
„szendvicspavilon”, amely előtt 
naponta több ezer ember vára
kozott, tetején szélkerekek, 
benne mesterséges erdő volt.

Post-Box: a világ legnagyobb 
postaládája volt. 46,5 méteres 
magasságból kitűnő kilátással 
az expóra, kiállításokkal, ká
véházzal, működő postával.

Arab Emirátusok: egy siva
tagi erőd a vörös homokban, 
pálmákkal, tevékkel, egzoti
kus bazárral és Arábia varázs
latos illataival.

Témapark „Energia”: Földön 
kívüliként űrhajóval landol
hattunk a Földön és egyben 
egy 45 perces fantasztikus 
show részesei lehettünk.

Témapark „tudás”: az infor
mációk kozmoszában tojásfor
májú robotok kísérték a láto
gatókat.

Afrika-csarnok: több mint 40 
afrikai állam mutatkozott be 
sivataggal, dzsungellel, törzsi 
táncokkal, zenékkel és hatal
mas bazárral.

Oroszország: A Mir űrállo
más utánzatában kipróbálhat
tuk magunkat asztronauták
ként, míg felettünk a világ leg
könnyebb repülője lebegett, és 
megcsodálhattuk többek kö
zött Szentpétervár apróléko
san kidolgozott makettjét.

Japán: 100%-ig újrafelhasz
nált papírból origami techni
kával felépített pavilon. Az 
építés-rombolás-újrafelhasz- 
nálás szimbóluma, melyet az 
Expo végeztével egy papírgyár
ban újra felhasználtak.

Bhután: Citromfűolaj illata 
lengte be a hagyományos, fá
ból és vályogból készült temp
lomot, ahol megcsodálhattuk 
az álarcos táncosokat és íjászo
kat, a Bhutáni Királyság mű
vészetét, kézm űvességét, 
buddhista falfestményeit.

A  sort természetesen lehet
ne folytatni. A világkiállítás 
hatalmas élmény volt minden 
látogató számára és különle
ges alkalom ismereteink bőví
tésére, felfedezetlen világok 
megismerésére.

Fullerné Bősz Patrícia
Tourinform Pécsvárad

Sok vendéget fogadott a magyar pavilon
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HÍREK RÖVIDEN
Megemlékezés
Október 23-án az 1956-os for
radalom emlékére koszorúzás
sal egybekötött ünnepséget 
tartottak a Kossuth-téren. A

megemlékezésen közreműköd
tek a II. Béla Középiskola ta
nulói és tanárai, valamint a 
Pécsváradi Ifjúsági Fúvószene
kar. Ünnepi beszédet mondott 
Papp Gyula iskolaigazgató, ön- 
kormányzati képviselő'. Az ün
nepség zárásaként a helyi po
litikai és társadalmi szerveze
tek képviselői megkoszorúzták 
Szabó László alkotását, majd 
a Szentháromság téri emlék
táblát. Végül Szendrő Józsefné 
emlékezett az egykori pécsvá
radi elítéltekre.

ANYAKÖNYVI HÍREK:
50 éves jubileum : Kész- 
ler Mátyás és Guhr Mária 
(Nagy pali)
25 éves jubileum : Marz 
Mihály Konrád és Freund 
Anna, Kárpáti Árpád An
tal és Kovács Zita Mária 
H ázasságkötések: 
Krebsz Gábor és Molnár 
Mónika, Sebestyén Sándor 
és Speigl Gabriella, Kovács 
Kálmán és Fehér Krisztina 
Éva, Kárpáti Attila és Jám
bor Erzsébet Zsuzsanna 
Születések: Fuller Ferenc, 
Győri Beatrix és Ignácz Fe
renc (Pécsvárad), Boros 
Bence László (Nagypall), 
Kárpáti Attila (Apátva- 
rasd). Korábbi számunkban té
vesen jelent meg HalmaiJános Szi
lágypusztán született kisfiú neve, 
amit most helyesbítünk. 
Elhunytak: Ócsai Sándor 
(82), Szőke Kálmán (65), 
Krebsz József (56), Békés 
József né Bősz Mária (80)

Orvosok kongresszusa
November első hétvégéjén is
mét orvosok kongresszusának 
adott helyet a pécsváradi vár. 
Fresenius Medicale Care elne
vezésű szervezet pécsi orvos
igazgatója dr. Karátsony And
rás professzor szervezésében

A gondozási központ bővítése

közel hetven szakember érke
zett az ország különböző pont
jairól, akik a műveseállomások 
m űködésével kapcsolatban 
cserélték ki tapasztalataikat. 
A  zsúfolt szakmai programok 
mellett jutott idő ismerkedni a 
hely történelmi és kulturális 
örökségeivel is.

Patikaügyelet:
November 6—26. Szent István 

Patika
November 27.-decem ber 3.

Szentháromság Patika 
December 4—24. Szent István 

Patika

Bővül a gondozási központ
Javában zajlik az építkezés a 
Szociális Gondozási Központ 
udvarán. Az intézmény pályá
zati támogatással új, korszerű 
mosodával, orvosi szobával és 
betegszobával bővül, melyek 
várhatóan tavaszra készülnek

el. A  tervek szerint jövőre la
kásokat is szeretnének kiala
kítani a tetőtérben.

Galambkiállítás
November 24-25-én, pénteken 
és szombaton Délnyugat-du
nántúli Postagalamb Kiállítás
nak ad otthont a művelődési 
központ. A kiállítás a közönség 
számára pénteken 16-20-ig, 
szom baton 9 -1 8  óráig tart 
nyitva. A rendezvény válogató 
az országos kiállításra és az 
olimpiára, amelyre kb. 200 ga
lambot várnak. A vacsorával 
egybekötött díjkiosztó ünnep

ség szombaton este 18 órakor 
kezdődik a Zengő Étteremben.

Belépő: 10 év alatt: díjtalan, 
Diákoknak: 150, felnőtteknek: 
300 Ft.

Millenniumi nap Martonfán 
„Hírház”-avatással
Októberben adták át Martonfa 
millenniumi zászlaját, amelyet 
dr. Wekler Ferenc, az ország- 
gyűlés alelnöke nyújtott át 
Marcsó Zoltán polgármester
nek. A zászlót felszentelte An
tal Géza pécsváradi címzetes 
apát és Kovács Csaba hidasi 
református lelkész. Az ünnep
ségen díszpolgári címet ado
mányoztak két helybeli lakos
nak, Gáspár Béla tanítónak és 
Csille József nyugalmazott tűz
oltóparancsnoknak. Mint azt a 
polgármester elmondta, régi 
vágya valósult meg azzal, hogy 
a faluházban kialakítottak egy 
klubjellegű színteret, melyben 
olvasószoba található hírla
pokkal, napilapokkal, kézi
könyvekkel és lexikonokkal, 
valamint az úgynevezett infor
mációs szoba, jelenleg három 
számítógéppel, Internet-hozzá
féréssel. A közeljövőben még 
három számítógépet kapnak 
pályázati pénzből és tervezik a 
község honlapjának elkészíté
sét is. Nyitva tartás hétfőn 17- 
20, és csütörtökön 16—20 órá
ig, valamint egyéni igények 
szerint. E-mail-címük: 
hirhaz@elender.hu

VTV-adás:
November 23-án, csütörtökön 
(ism. 24-én)

VÉRADÁS
A Pécsváradi Vöröskereszt 
véradónapot szervez de
cember 13-án, szerdán 9 -  
12 óra között a művelődé
si központban. M inden 
véradó ajándékot kap! A 
véradás ideje alatt ingye
nes vérnyomásmérés és 
egészséges életm ódhoz 
kapcsolódó termékbemu
tatók lesznek.

Várjuk minél nagyobb 
számban az önzetlen, segí
tőkész véradókat!

Raymann János ismét értékes pécsváradi kincsre bukkant a pécsi vásáron, 
melyet eljuttatott a Pécsváradi Várbaráti Kör nyűjteménye számára. Köszön
jük, örömmel vennénk, ha példáját mind többen követnék

mailto:hirhaz@elender.hu
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S P O R T H Í R E K

Györkő Tímea egy tavalyi sakkversenyen

LABDARÚGÁS:
Megye I.:

Október 8. Hidas—Pécsvárad 
2:1

Október 15. Pécsvárad-Sellye 
0:0

Október 22. Szigetvár-Pécsvá- 
rad 1:0

Október 29. Pécsvárad-Majs 2:1
November 4. Bicsérd-Pécsvá- 

rad 1:0
Megyei ifi és serdülő:

Szept. 30. Véménd-Pécsvárad 
2:1

Október 7. Pécsvárad—Kovács- 
hida 8:4

Október 14. Somberek—Pécs
várad 2:4

Október 21. Pécsvárad-Sellye 
6:0

Október 23. Hidas-Pécsvárad 
0 :5 /0 :9

Október 28. Szigetvár-Pécsvá- 
rad 3:1 / 2:1

November 4. Pécsvárad-Ko- 
zármisleny 3:3 / 4:1 

Megye III.
Október 8. Pécs vár ad-Vókány 

1:6
Október 15. Pécsvárad—Gyód 

2:1
Október 22. Pécsvárad-Dráva- 

szabolcs 1:1
Október 29. Villány-Pécsvárad

3:2

KÉZILABDA:
O któber 9. H osszúhetény- 

Pécsvárad-Kaposvár /NB 
II. férfi 39:37

Október 14. Pécsvárad-Hévíz 
/NB II. női 23:19 

Október 14. Pécsvárad-Hévíz 
/NB II. női ifi 18:14 

Október 14. Pécsvárad—Szé
kesfehérvár /NB I. B. férfi 
25:27

Október 14. Pécsvárad—Szé
kesfehérvár /NB I. B. ifi 
33:31

Október 16. Pécsvárad-POTE 
/Megye I. férfi 36:25 

Október 22. Pécsvárad-Hort 
SE Budapest /NB I. B. férfi 
14:25

Október 22. Pécsvárad-Hort 
SE Budapest /NB I. B. ifi 
18:29

Október 28. Hosszúhetény- 
Pécsvárad—Keszthely /NB 
II. férfi 22:36

Október 29. Pécsvárad—Fo
nyód /NB II. női 21:17 

Október 29. Pécsvárad-Fo- 
nyód /NB II. ifi 35:10 

November 4. Pécsvárad-Szent- 
éndre /NB I. B. férfi 23:25 

November 4. Pécsvárad-Szent- 
endre /NB I. B. ifi 31:41 

November 5. Pécsvárad-Siklós 
/NB I. B. serdülő 25:21

SAKKHÍREK
A megyei serdülőbajnokság pé
csi fordulóján, a Janus Kupán 
a következő eredmény szüle
tett: 1-4. osztályos fiúk: Gazda 
Gergyely II. hely; 5-6. osztályos 
lányok: Györkő Tímea II. hely; 
5-6. osztályos fiúk: Petz Dávid 
II. hely; 7—8. osztályos lányok: 
Cseh Annamária II. hely

November 18-án lesz M o
hácson a megyei serdülőbajnok
ság 2. fordulója, majd december 
2-án Pécsváradon mérkőznek 
meg a fiatalok. Összetettben is 
a 2. helyen áll csapatunk, de 
szeretnénk 1. helyezéseket is 
elérni, és összetettben is behoz
ni 1,5 pontos hátrányunkat.

A serdülők kezdenek a fel
nőtt csapatban is beérni, hi
szen minden fordulóban 3 já
tékosjátszik közülük és szépen 
hozzák az eredményeket. Fel
nőtt csapatunk legutóbb 5,5- 
4,5 arányban nyert Pécsett a 
Fregatt csapata ellen és to
vábbra is az 1. helyen állnak a 
megyebaj nokságban.

Gazda István

Skóciai Szent Margit Túra
Indulás: 10 órakor a művelődési központ elől november 
18-án, szombaton. Útvonal: Réka-kunyhó -  Somos-hegy-  
Kolenplatten — Hosszú-tető — Réka-vár — Mecseknádasd 
(Skóciai Szent Margit ereklye megtekintése a római kato
likus templomban). Vissza menetrend szerinti autóbuszjá
rattal: 14.43 vagy 16.58. A túra hossza 19 km, túravezető: 
dr. Novotny Iván.

NOVEMBERI
SPORTPROGRAM:

LABDARÚGÁS
Megye I. felnőtt
November 12. 13.00 Kozármis- 

leny-Pécsvárad
November 19. 13.00 Pécsvárad- 

Szederkény

Megye I. serdülő és ifjúsági
A serdülőmérkőzések 9.30-kor, 

az ifjúságiak I 1,30-kor kezdődnek. 
November I I . Pécsvárad-Szeder- 

kény
November 18. Majs-Pécsvárad 
November 25. Pécsvárad-Szászvár

KÉZILABDA
N ovem ber I I .  17.00 Hosszú- 

hetény-Pécsvárad-Barcs/NB II. 
férfi

November 12. 15.00 Pécsvárad- 
Nagykanizsa/NB II. női 

November 12. 16.45 Pécsvárad- 
Nagykanizsa /NB II. női ifi 

November 17. 18.00 Pécsvárad- 
Szombathely /NB l./B férfi 

November 18. 11.00 Hosszúhe- 
tény-Pécsvárad-Kalocsa KC  
/NB II. serdülő

November 18. 17.00 Hosszúhe- 
tény-Pécsvárad-Csurgó /NB II 
férfi

November 25. 15.00 Pécsvárad- 
TERNI-Pécs/NB II. női 

November 25. 17.00 Pécsvárad- 
Hosszúhetény/férfi serdülő OB  

December 3. 17.00 Pécsvárad-Szi- 
getvár /NB l/B férfi 

December 3. 18.45 Pécsvárad-Szi- 
getvár /NB l./B férfi ifi

PÉCSVÁRADI
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