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Kellemes húsvéti 
ünnepeket kíván 
Pécsvárad Város 
Önkormányzata 
és a szerkesztőség!

HÚSVÉTI DAL

Ma van húsvét napja, 
Másod éjszakája,
Jól tudjátok,
Kinek első napján,
Jézus feltámadván 
Dicsőségbe.

Lám a madarak is, 
Hangicsálnak ők is, 
Vigadoznak,
Szép plánták újulnak, 
Termő fák vidulnak, 
Virágoznak.

Mária, Borbála,
Rebeka, Zsuzsánna, 
Kegyes szüzek,
Keljetek fel ágyból,
Cifra nyoszolyából,
M/'t alusztok?

Hímes tojás lészen, 
Tizenkét pár készen,
Mi számunkra,
Ha pedig nem lészen, 
Hideg vizem készen, 
Számotokra.

(Szatmár)

P É C S V Á R A Dl

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • XI .  ÉVFOLYAM 4. SZÁM • 2001.  ÁPRILIS • ÁRA:  70 FT

A P É C S V Á R A D I  H Í R M O N D Ó

Pécsvárad m illennium i em léknapja 
2001. április 22.
Városunkba látogat Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke 
és dr. Nemeskürty István, a Magyar Millennium kormánybiztosa

Pécsváradon évek óta tuda
tosan készülünk a millenni
umra, hiszen a Szent István 
által alapított Bencés-mo
nostor a magyar államalapí
tás és egyházszervezés egyik 
kiemelkedő' központja volt.

Az elmúlt évben a Magyar 
Millennium Kormánybiztos 
Hivatala támogatásával ké
szült el Asztrik apát szobra. 
Ugyancsak a hivatal támoga
tásával került Pécsváradra 
Samu Géza szobrászművész 
hagyatéka, alkotásai a felújí
tott katolikus iskola műemlék 
épületében kerültek elhelye
zésre. A millennium tiszteleté
re jelent meg a pécsváradi ze
nei együttesek CD-lemeze, a

„Pécsváradi képeskönyv” , a 
várbaráti kör kiadványa, vala
mint számos turisztikai kiad
vány. Idén jelenik meg Pécs
várad nagymonográfiája.

Április 24. Pécsvárad napja
A városi rang visszaszerzé

sének évében, 1993-ban, tele
pülésünk ezt a napot — váro
sunk védó'szentjének, Sár- 
kányöló' Szent Györgynek nap
ját -  választotta jeles napjai 
sorába. Idén, e naphoz kötó'dó'- 
en kerül sor a millenniumi em
lékzászló átadási ünnepségére. 
Ez alkalommal városunkba lá
togat Orbán Viktor miniszter- 
elnök, és dr. Nemeskürty Ist
ván kormánybiztos.

Pécsvárad Város Önkormányza
ta tisztelettel és szeretettel meg
hívja Önt, kedves családját és ba
rátait a millenniumi emlékzászló 
átadásának ünnepségére, a pécs
váradi várba, 2001. április 22-én, 
vasárnap 11 órára, Pécsvárad vé
dőszentjének, Sárkányölő Szent 
Györgynek tiszteletére választott 
millenniumi emléknapunkra.

A millenniumi emlékzászlót 
átadja és ünnepi beszédet 
mond: Orbán Viktor minisz
terelnök. A  millenniumi em
lékzászlót átveszi: Zsáli János 
polgármester és dr. Fenyvesi 
János jegyző', zászlóanya  
Gállos Orsolya, a Pécsváradi 
Várbaráti Kör elnöke. Az em
lékzászlót felszenteli és meg
áldja Antal Géza cím zetes 
pécsváradi apát és Szabóné 
Kiss Mária reform átus le l
kész.

Szent István szobránál ko
szorút helyez el: Orbán Viktor, 
dr. Nemeskürty István és Zsáli 
János polgármester.

Az ünnepi műsorban 
közreműködik:
a Pécsváradi Egyesített Fúvószene
kar (karnagy: Apaceller József és 
Wagner József), a Pécsváradi Női 
Kamarakórus (karnagy: Kutnyánszky 
Csaba), a Pécsváradi Reneszánsz 
Együttes (m űvészeti vezető : 
Schrempfné Kreszits M argit), a 
Zengővárkonyi Népi Együttes (mű
vészeti vezető: Töttös Sándor), a 
Kodolányi János Általános Iskola ta
nulói, a pécsváradi óvodások és Né
meth János, a Pécsi Nemzeti Szín
ház művésze.
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Baranya Megyei 
Ifjúsági Fúvószenekarok 
Találkozója

2001. május. 5., szombat

13.30 Térzene a művelődési ház 
előtti téren

14.00 Megnyitó. ZsáliJános polgár- 
mester köszönti a résztvevőket.

14.15 Szakmai bemutató progra
mok a sportcsarnokban 
Fellépési sorrend: Szentlőrinci 
Ifjúsági Fúvószenekar; Bólyi Ifjú
sági Fúvószenekar; Pécsváradi If
júsági Zenekar; Sopianae Ifjúsá
gi Fúvószenekar, Pécs; Pécs- 
Gyárvárosi Gyermek és Ifjúsági 
Fúvósznekar; Palotabozsok- 
Mohács-Somberek Ifjúsági Fú
vószenekara

14.45 A Siklósi Ifjúsági Fúvószene
kar műsora

18.00 Gálaműsor a sportcsarnok
ban

19.00 É rtéke lés, díjkiosztás -  
Apáthy Árpád, a zsűri elnöke. 
Zárszót mond Bokor Béla, a Ba
ranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének alelnöke

Német Nemzetiségi 
Ifjúsági Fúvószenekarok 
Regionális Találkozója

2001. május 6., vasárnap

8.30 Térzene a művelődési köz
pont előtti téren

9.00 Megnyitó, Baumann Mihály, a 
Pécsváradi Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke köszönti 
a résztvevőket.

9.30 Szakmai bemutató programok 
a Sportcsarnokban
Fellépési sorrend: Jugend Blas- 
kapelle, Kaposszekcső; Újpetrei 
Német Hagyományőrző Ifjúsá
gi Fúvószenekar; Bács-Kiskun 
megyei zenekar; Nagymányoki 
Ifjúsági Fúvószenekar; Bács-Kis- 
kun megyei zenekar; Lippói If
júsági Fúvószenekar; Pécsváradi 
Ifjúsági Zenekar; Bács-Kiskun 
megyei zenekar; Szászvári Ifjú
sági Fúvószenekar; Szekszárdi If
júsági Fúvószenekar; Magyarszé
ki Német Hagyományőrző Fú
vószenekar

16.00 Gálaműsor a sportcsarnok
ban

18.00 Értéke lés, díjkiosztás -  
Apáthy Árpád, a zsűri elnöke. 
Zárszót mond Báling József, a 
Magyarországi Német Ének, 
Zene- és Tánckarok Országos 
Szövetségének elnöke

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Hányán is vagyunk?

A népszámlálás pécsváradi eredményéről elő- 
zetesen.

Összesen 4166 fő lakik, illetve tartózkodik 
városunkban. Ebből: állandó pécsváradi lakos: 
3911 fő (férfi: 1861 fő, nő: 2050 fő).

Ideiglenesen itt összeírt személyek száma: 
255 fő.

Összeírt lakások, üdülők összesen: 1907. 
Ebből üdülőnek minősül: 474

Városszépítés

A tábor udvara
Városunk önkormányzata ismét több mun

kát végeztetett el közmunkásaival a téli és a 
kora tavaszi hónapokban. Rendbe rakták a 
dombay-tavi tábor udvarát, kiirtották a bozó
tot, kitisztították a patakot. A tábor épületén 
még télen elkészült a tetőszerkezet felújítása

és az új cserepezés, jelenleg pedig festők dol
goznak a szobákban. A  szeméttől megtisztí
tották a régi 6-os út m entét C sokoládé
pusztáig.

A várkert

A csodálatos tavaszi időben egyre többen sé
tálgatnak a várkertben.

Gyönyörűen rendbe rakták a várkertet. Ki
tisztították a várkerten végighúzódó patakot, 
kivágták a bozótot, megmetszették a bokro
kat, így még vonzóbbá tették a vár környékét. 
Évtizedek óta először látható ilyen tisztán és 
rendezetten a várat körbeölelő zöld park, a 
várkert, a várárok. E napokban végzik a fahi- 
dak és fajátékok felújítását, újrafestését.

Vigyázzunk rá, óvjuk, ne rongáljuk, ne sze
meteljünk, legyen az idelátogatók számára is 
a csendes, kulturált pihenés, séták helyszíne!

Egy hónap -  egy év
Összefoglaló az 1992-es évről

-  Új egészségügyi központ, új 
egészségügyi rendszer

-  10 éves a várbaráti kör
-  Négy új képeslapot adott ki az 

önkormányzat
-  Kisztner György vállalkozó janu

ár 30-án avatta fel vágóhídját
-  Megnyílt a Tanya Csárda a Kol

lár-család üzemeltetésében
-  1992. január 27-én sugározta 

első adását a Pécsvárad TV  Papp 
Gyula szerkesztésében, havon
ta egy adással

-  Közszolgálati díjat kapott dr. 
Kófiás Mihály jegyző a megyei 
közgyűléstől

-  Bajorországból és Haus- 
mannstáttenből érkezett ado
mány a horvát menekültek szá
mára

-  Épül az új digitális telefonköz
pont Pécsváradon

-  Az önkormányzat bérbe adta a 
Dombay-tó üzemeltetését Fuchs 
Sándor vállalkozónak.

-  Új játszótér készült el március
ban a várkertben

-  Megyei Furulya Találkozó zajlott 
március 4-én

-  Hosszúhetényi művészek kiállí
tássorozata Pécsváradon. Ápri
lis elejétől három hetes ciklusok
ban neves művészek mutatkoz
tak be: Deák Zsuzsa, Grosch Szi
lárd, llovay Zsuzsa

-  Leányvásár Külsheimben. 1992. 
május 21-én a már hároméves 
testvérkapcsolat ünnepélyes alá
írása Külsheimben.

-  Elkészült Pécsvárad új címere, 
amely védőszentünket, Sárkány
ölő Szent Györgyöt ábrázolja

-  Síremléket állítottak a szelíd
gesztenyésben Rockenbauer Pál 
sírhelyén

-  Kárpótlások, átalakult a mező- 
gazdasági termelőszövetkezet, 
új neve Zengőalja Mezőgazda- 
sági és Szolgáltató Szövetkezet. 
Privatizálták Pécsváradon az épí
tőipari kisszövetkezetet.

-  Nyugdíjba vonultak az iskola
lapítók: dr. Brezniczki József, 
Heiner Tiborné, Heiner Tibor, Ko
vács Károly, Kovács Károlyné, Mol
nár Zsuzsa. Továbbá Kőberling 
Jenó'né, Annuska a szociális gon
dozási központ első vezetője.

-  Nemzetközi ifjúsági labdarúgó- 
torna volt Pécsváradon

-  A Pécsváradi Leányvásáron be
mutatkozott Külsheim városa 
(okt. 17-én), Pécsváradon is alá
írták a partnerkapcsolat szerző
dését.

-  Papp Gyula lett a Mezőgazdasá
gi és Élelmiszeripari Szakmun
kásképző Intézet és Gimnázium 
igazgatója, Apaceller József pedig 
a zeneiskola élére került

-  A  pécsváradi O TP új vezetője 
Keszlerné Hauk Mária

-  Császár János emlékére avattak 
emléktáblát Zengővárkonyban 
(okt. I I -én)

-  Borászati Népfőiskola volt Pécs
váradon

-  Pécsváradi fodrászsikerek: Sik
lósi Mónika, Hofecker Borbála, ifj. 
Sárközi Lászlóné

-  November 17-én tartották az 
első önkormányzati ülést az új
jáépült városházán

-  Felújították a református temp
lomot Zengővárkonyban és 
Nagypallon

-  Gránátalma-díjat kapott Töttös 
Sándor népi iparművész

-  Hetényi Varga Károly egyháztör
ténész 1992 nyarától él Pécs
váradon
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Pécsváradi Népfőiskola

Horváthné B. Mária, prof. dr. Heribert Hinzen, dr. Sári Mihály, Zsáli János 
és dr. Horvay Viktor a megnyitón

Archív képünkön az Aranykalászos gazdatanfolyam, Pécsvárad, 1936. (be
küldő: Kruckenberger Jánosné

Március 28-án megalakult a 
Pécsváradi Népfőiskola. A 
rendezvény a „ Pécsvárad  
népei”  című fotókiállítással 
kezdődött, melyet a várba
ráti kör archív fotódoku
mentációjából rendezett a 
művelődési központ. A kiál
lítást Zsáli János polgár- 
mester és Bognárné Auth  
Mária, a Pécsváradi Német 
Klub elnöke nyitotta meg.

A kiállításmegnyitót követő 
alakuló ülésen előadást tartott 
dr. Sári Mihály egyetemi do
cens, a Magyar Népfőiskolái 
Szövetség Tudományos Szak- 
bizottságának elnöke, Hor
váthné B. Mária, a Német Nép
főiskolái Szövetség Nemzetkö
zi Intézete Budapesti Projekt
irodájának vezetője és prof. dr. 
Heribert Hinzen, a Német Nép
főiskolái Szövetség Nemzetkö
zi Intézetének igazgatója.

A  rendezvényen részt vett 
Furulyás Demeter, a Népfőis
kolák és Kertbarátok Baranya 
Megyei Szövetségének elnöke, 
dr. Horvay Viktor, a Népfőis
kolák és Kertbarátok Baranya 
Megyei Szövetségének titkára, 
Zsáli János, városunk polgár- 
mestere, dr. Fenyvesi János, 
városunk jegyzője és több he
lyi képviselő.

A népfőiskola intézménye 
Dániában alakult ki a XVIII. 
század végén, majd a skandi
náv országokban és a német 
nyelvterületeken terjedt el ro

hamosan. Az elnevezés civil 
kezdeményezést takar, amely 
az adott területen élő lakosság 
művelődési igényeit igyekszik 
kielégíteni és a közösségben 
fennálló problémákra reagál,

orvosolja azokat. Leegyszerű
sítve, egyfajta tanfolyam jelle
gű önművelés, amelyen bárki 
részt vehet.

A szervezet tagsága dönti el, 
hogy milyen témakörben kí

vánnak elmélyedni, illetve a 
helyi társadalomnak milyen 
problémáit oldják meg. Ehhez 
meghívott előadók és a témá
ban jártas helybeliek tartanak 
előadásokat, melyekhez bárki 
hozzászólhat, elmondhatja sa
ját ötleteit.

Ahogy Hinzen professzor el
mondta, a globalizáció folya
matát éljük, ehhez pedig alkal
mazkodni kell, tanulni kell. A 
tanulás így már nem önkéntes, 
szinte rákényszerülünk. Meg 
kell tanulnunk tanulni. Ezál
tal tudjuk összekötni a globá
lis problémákat a lokális prob
lémákkal és így tudunk változ
tatni saját életminőségünkön 
is.

A pécsváradi szervezetet a 
nemrég városunkba települt 
dr. Sári Mihály kezdeményez
te. Egyelőre a várbaráti kör ke
retein belül működik, amely
nek ideiglenes elnökségét is 
megválasztották az alakuló 
ülésen. Az elnök Molnár Zsu
zsa nyugalmazott tanárnő, az 
elnökség többi tagja pedig 
Gászné Bősz Bernadett, Kempf 
József, Ormainé Geiser Mária, 
Gyöngyös Jánosné, Csetényi 
Sándor, Dretzky Katalin és dr. 
Sári Mihály.

A rendezvényen m integy 
hatvanan vettek részt, zömé
ben a várbaráti kör tagjai kö
zül, akik egyhangúan megsza
vazták a népfőiskola megala
kulását és az előadásokat kö
vetően máris több témát vetet
tek fel az új szervezet leendő 
feladatai közül.

Szöveg és kép K. A.

„Hutzlsonntag”

Részt vettünk február 4-én az 
Obányán felelevenített „Hutzl- 
sonntag”-on, amely a svábok 
télűző-tavaszváró hagyomá
nya volt a régi időkben ezen a 
településen.

Ezt a szo 
kást már 
hosszú ideje 
nem gyakorol
ták a faluban, 
de a régiek el
b eszé léséb ő l 
még ma is em
lékeznek rá 
néhányan. A 
szokás abból 
állt, hogy va
sárnap d é l

után az emberek kivonultak a 
domboldalba, ahol sötétedésig 
különböző rigmusok kíséreté
ben izzó zsindelydarabokat do
báltak a fiatalok lefelé. Az esti 
harangszó után közösen imád

koztak, majd egy előre elkészí
tett szalmakereket meggyúj
tottak és legurítottak a domb
oldalról. A kerékgurításhoz 
fűződő hiedelem volt, hogy 
amelyik falurész felé gurult, 
ott jó termés lesz abban az év
ben.

Az ünnepség megszervezését 
az Obányai Német Olvasókör 
vállalta. Az égetést és a rigmu
sok betanítását Schlapp János 
vezette. Erre a programra ka
pott meghívást a pécsváradi 
Német klub, mely a kellemes 
időnek is köszönhetően szép 
számmal képviseltette magát. 
Rajtunk kívül ott volt a falu 
apraja-nagyja is, sőt Mecsek- 
nádasdról és a környező tele
pülésekről buszokkal érkeztek 
a vendégek az érdekesnek ígér
kező délutánra. Kíváncsiak

voltunk az óbányaiak prog
ramjára, hisz mint ismeretes, 
ezt a napot mi is megünnepel
tük már néhány év óta. Termé
szetesen csak kicsiben, mert 
mi a kerékgurítást nem mer
tük megkockáztatni. A találko
zó az óbányai kultúrházban 
kezdődött, ahol Kovács Já
nosné, az olvasókör vezetője 
körbevezetett bennünket a fel- 
ú jított helyiségeken, majd 
megtekinthettük a fazekas
kiállítást is* ahol sok érdekes 
dolgot fedeztünk fel a falu rég
múltjából.

A  jó hangulatú együttlétnek 
csak az este vetett véget, de 
búcsúzóul a klubtagok megbe
széltek egy újabb találkozót.

Baumann Mihályné
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M ásodik házasság
„Akit párodul melléd rendelt az ég, 
Becsüld meg, szoríts meg kezét, 
És ha minden álmod valósággá 
válik. Akkor se feledd, légy hű 
mindhalálig!"

A Baranya Megyei Önkor
mányzat Általános Iskolájá
ban és Diákotthonában lá
zas készülődés zajlott. Is
mét lagzira készülődtünk. 
Férjhez adtuk második ál
lami gondozottunkat, Orsós 
Anikót. A férj Orsós Mihály 
pécsváradi lakos.

Az esküvőn és a vacsorán 
részt vett az intézm ény 
szinte minden dolgozója és 
állami nevelt tanulója.

Éjfélig roptuk a táncot, et
tük a Vadászkürt vendéglő 
ünnepi vacsoráját és a Zen
gő cukrászda finom tortáit. 
Ahogy ez nálunk szokás, az 
aprósüteményt dolgozóink 
sütötték otthon. Nászaján
dékként alapvető berende
zési tárgyakat vásároltunk 
a most már közös házba.

Két héttel az esküvő után 
meglátogattuk az ifjú párt. 
Délelőtt 10 óra körül érkez
tünk. Anikó a takarítás 
utolsó simításait végzi. Ara
nyos tacsi ugrál bennünket 
körül. Érezzük, itt minden
ki örül érkezésünknek. Az 
ifjú asszony boldogan mu
tatja már hervadó, de nagy 
becsben tartott esküvői 
csokrát, vázáját, melyet ba
rátnőjétől, Nikitől kapott. A 
ház körül még nagy a felfor
dulás. De hát az építkezés, 
vízszerelés ezzel jár. Remé
lik, nyár végére minden 
rendben lesz.

Hamarosan előkerül a férj 
is, aki a közeli szomszédnál 
dolgozik. Úgy üdvözöl ben
nünket, mint közeli rokono
kat. Büszkén mutogatja az 
elvégzett munkákat. Csillo
gó poharakból elfogyasztjuk 
üdítőnket.

Gyerekeink a kocsiig kí
sérnek bennünket és még 
utánunk kiabálnak. „Hol
nap bejövünk és megbeszél
jük...” És ez így van rend
jén, holnap majd bejönnek 
és akkor m egbeszéljük, 
hogy még miben tudunk se
gíteni.
Pécsvárad, 2001. április 4.

Az intézmény dolgozói

Tavaszi nyitány
Ha március, ha tavasz, ak
kor Kodolányi-napok! Évek 
óta mondhatjuk, hogy a vá
rosi nagyrendezvények nyi
tánya, stílusosan a legifjab
bak közreműködésével, 
kezdődik, a Kodolányi Já
nos Általános Iskola szerve
zésében.

Az idei tavaszon két Kodo- 
lányi-nappal is megemlékez
tünk iskolánk névadójáról, 
Kodolányi János íróról. Márci
us 10-én a Vár utcai óvoda fa
lán elhelyezett em léktábla 
előtt az életútjáról és Pécsvá- 
raddal kapcsolatos írásaiból ol
vastak fel részleteket: Farkas 
Dániel (4/a), Csetényi Orsolya 
és Bayer Zoltán (4/b), Balogh 
Szabina (3/c) osztályból, fel
készítő tanáraik Vértes Lász- 
lóné, Tóth Györgyi és Patonai 
Zsuzsa voltak. Majd az iskola 
igazgatója és a várbaráti kör 
helyezte el koszorúját.

A művelődési központban a 
felső tagozatosok Petőfi Sándor 
szavalóversenye következett 22 
tanuló részvételével. A döntőt 
több válogató előzte meg, a leg
jobbak produkcióját a Zsáli 
János polgármester vezette 
zsűri értékelte, melynek a di
ákönkormányzat képviselője is 
tagja volt. Végül a zsűri egy
hangú döntése alapján a követ
kező sorrend alakult ki:
I. Obendorf Szilvia 8/b
II. Hitra Zsanett 6/a és Böröcz 

István 5/a
III. Németh Gábor 6/b
IV. Iljin Kinga Uh, Cserős Er

zsébet 7/c, Kovács Lilla 5/ 
a, Réfi Adrienn 7/a.

Kellemes meglepetés volt és 
külön dicséretet kapott a zsű

könyvjutalmat kaptak. Zsáli 
János megköszönte a felké
szítőtanárok, Kis Bocz János
áé, Lantos Istvánné, Simon 
Zsuzsanna és Szabó Gyöngyi 
munkáját is.

Ez alkalommal hirdették ki 
a helyesírási verseny eredmé
nyét:

Ötödikesek: I. Böröcz István 
5/a., II. Kugyelka Réka 5/b, III. 
Györkő Tímea 5/a Hatodik év
folyam: I. Szabó Dániel 6/a, II. 
Tordai János 6/b, III. Pécsi 
Ákos 6/a Hetedikesek: I. Ilijin 
Kinga Uh, II. Wagner Klaudia 
Uh, III. Bállá Diana 7/b Nyol
cadik évfolyam: I. Dorn Niko
lett 8/b, II. Obendorf Szilvia 
8/b, III. Fekete Anna 8/a Ők is 
valamennyien könyvjutalom
ban részesültek. Felkészítő ta
náraik voltak: Galambosné 
Fónai Éva, Kis Bocz Jánosné 
és Lantos Istvánné.

Március 13-án az alsó tago
zaton ünnepélyes keretek kö
zött vehették át a vidéki isko
lák (Zengővárkony, Erdős- 
mecske, Lovászhetény, Erzsé
bet, Nagypall) a speciális álta
lános iskola és a Kodolányi 
János Általános Iskola első 
osztályos tanulói Lőrinczi 
Albertnétől, az iskola igazgató
nőjétől a díszes millenniumi 
olvasó- és daloskönyvet — dísz
kötésben.

Ezt a napot igen színvonalas 
program tette emlékezetessé, 
nemcsak az első osztályosok, 
hanem a vendégek és az isko
la valamennyi diákja számára 
is. A nagyon szép irodalmi 
műsort Mártusz Antalné taní
tónő, a táncot Katona Zoltánné 
szerkesztette és tanította be a 
zeneiskolában tánctagozaton 
tanuló gyerekeknek.

Ezután Zsáli János polgár- 
mester nyitotta meg az alsó 
tagozat „Szülőföldem szép ha
tára” című rajzkiállítását. A 
kiállítás izgalmas, érdekes, 
több mint 10 féle technikával 
kivitelezett alkotásai a város
ról és benne az örök témákról, 
a várról, a templomról, a Zen- 
gőről, a helyhez fűződő mon
dákról, hagyom ányainkról 
szólnak. 93 tanuló 146 remek
műve látható a kiállításon.

A kiállításmegnyitót a 2-3-4. 
évfolyam tanulóinak helyes
írási vetélkedője követte, ahol 
izgalmas és remek küzdelem
ben mérhették össze tudásokat 
az osztályok legjobb helyesírói.

A 2. évfolyam helyezettjei: I. 
Lippert Viktória 2/b, II. Rup- 
pert Dóra 2/a, III. Knyúr Petra 
2/a A 3. évfolyam helyezettjei:
I. Hódosi Viktória 3/c, II. Illés 
Dániel 3/b, III. Scheich Móni
ka 3/b A  4. évfolyam helyezett
jei: I. Kovács Eszter 4/a, II. 
Andrics Máté AI&, III. Bánki 
Richárd 4/a.

Gratulálunk a színvonalas 
rendezvények minden szerep
lőjének, valamint köszönet a 
felkészítő pedagógusoknak.

Vértes Lászlóné

Utazás gyermekszemmel
Az évenként megrendezendő 

„Utazás” kiállítást és vásárt 
már hagyományosan megyei 
rajzversennyel kötik össze a 
szervezők. Az „Utazás 2001” 
pályázatra az idén több mint 
400 gyermekrajz érkezett be. 
Közülük választotta ki a zsűri 
a legjobbakat, kiknek alkotóit 
március 11-én díjazták Pécsen, 
a városi sportcsarnokban ren
dezett kiállításon. Winkler Vik
tor 6/a osztályos tanuló II. he
lyezést ért el, Bállá Diána 7/b, 
Hegedűs Kinga 6/a és Bakó Il
dikó 8/a osztályos tanulók raj
zait pedig kiállították. Gratu
lálunk a nyerteseknek, a töb
bieknek pedig kívánjuk, jövő
re ők is a díjazottak közt legye
nek. Tanáruk:

Kárász Rózsa

Lőrinczi Albertné igazgatónő átadja az ajándékkönyveket

ritől Keller Szabolcs, aki meg
zenésített Petőfí-verseket éne
kelt igen szép előadásmódban.

Szavazhattak a gyerekek is, 
a közönség-díjat is -  a zsűri 
döntésével összhangban -  
Obendorf Szilvia vehette át. 
Valamennyi résztvevő emlék
lapot, a díjazottak értékes
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K U L T U R Á L I S  A J Á N L Ó
Tojásfestés Zengó'vár-

konyban. Egy évvel ezelőtt 
Virágvasárnapon nyitotta meg 
Nemeskürty tanár úr a párat
lan értéket képviselő, az or
szágban is első tojásmúzeumot 
a tájház udvarán.

Idén április 8-án, vasárnap 
várták tojásfestőversenyre a 
környék 10-14 éves korú fia
taljait, akik a helyszínen mér
ték össze tudásukat és mutat
hatták meg az érdeklődőknek 
kézügyességüket.

Nagyhéten, azaz 9-étől 14- 
éig délutánonként 14 órától 
tojásfestő-bemutatókat tarta
nak. Szép családi, szünidei 
program lehet egy séta Zengő- 
várkonyba, a sok látnivaló 
mellett gyermekeink ügyes
kedhetnek, készíthetik a hús
véti meglepetést.

Régi zene hangverseny. A
filharmónia hangversenysoro-

HÚSVÉTI MONDÓKÁK
Nesze hát a rózsavíz, 
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás, 
Tarisznyámba várom!

Akom-bákom, berkenye,
Szagos húsvét reggele,
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot.

Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta ringó kocsin, 
Mindjárt ide szálltam.

Azért, amiért még kicsi vagyok. 
Verset mondok, mint a nagyok. 
Mondókámat megtanultam, 
Locsolómat is elhoztam,

zat következő előadása április 
24-én, kedden 9 órakor lesz a 
művelődési házban, melyen a 
kaposvári Tintorisz együttes 
lép fel.

Szent György-napi 
borverseny
Borminták leadása: 2001. 
április 19-én, csütörtökön 
8—17 óráig a művelődési 
házban. Mintánként két 
azonos (7 dl) üvegben faj
ta- és évjárat-megjelölés
sel. Nevezési díj: 400 Ft/faj- 
ta. Eredményhirdetés, ér
tékelés: 2001. április 20-án, 
pénteken 19 órától a mű
velődési ház nagytermé
ben. Az értékelés után bá
tyus borbál lesz, melyre 
minden borosgazdát szere
tettel hívunk és várunk! 
Zene: Hohmannn István és 
zenekara

Azért, mert én kicsi vagyok, 
Piros tojást én is kapok.

Szépen kérem az apját.
De még jobban az anyját, 
Adja elő a lányát.
Hadd locsolom a haját. 
Hadd nőjjön nagyra,
Mint a csikó farka,
Még annál is nagyobbra, 
Mint a Duna hossza, 
Szabad-e locsolni?

Én kis morzsa,
Gyenge rózsa,
Verebek papja,
Hordók papja,
Ha beférek,
Tojást kérek!

Városi fórum
Pécsvárad Város Önkormány
zata és a Zengő Kör Alapítvány 
szeretettel meghívja önt és 
kedves családját 2001. április 
11-én, szerdán 18 órára a mű
velődési központba, Pécs
várad fórumára. A fórum 
kerekasztal-beszélgetésre hív
ja meg a térség fejlődésében ér
dekelt helyi és környékbeli la
kosságot, melyen Pécsvárad jö
vőjéről és adottságaiban rejlő 
lehetőségeiről lesz szó. A  mi 
közös lehetséges jövőnkről! Is
m ertetésre kerül Botond, 
„Pécsvárad városvázlat” című 
városfejlesztési koncepciója.

Többek között:
-  Városközpont, kultúrköz- 

pont
-  A  pécsváradi vár, mint kul

turális és gazdasági forrás
-  Várkert, szoborkert
-  Régi mesterségek, kézmű

vesség
-  Pécsváradi m úzeum ok, 

gyűjtemények

Hozzanak magukkal tenni 
vágyó ismerősöket, ötleteket, 
időt, amit együtt közös terve
zéssel tölthetünk el és nem 
utolsósorban a város és a kör
nyék iránti szeretetet!

In memoriam Erdősi Tibor
Megdöbbentő' volt a hír, 
amelyet egy volt osztálytár
sam kiáltott föl a folyosóra: 
„Meghalt az Erdősi!” Majd 
a családtól értesültünk a 
szomorú, tragikus baleset
ről.

Búcsúzunk Erdősi Tibor ta
nár úrtól, igazgató úrtól, mi 
hatvan körüliek, de úgy vélem, 
hogy csatlakoznak hozzánk a 
mai harmincasok, negyvene
sek, ötvenesek  is. H iszen 
Erdősi Tibor, a fiatal, friss dip
lomás biológia-kémia szakos 
tanár 1951-től nyugdíjazása 
évéig, 1990-ig, azaz 39 évig dol
gozott élete egyetlen munkahe
lyén, a pécsváradi iskolában. A 
hosszú évek alatt nemzedékek 
egész sorát nevelte, tanította.

Már alsó tagozatosként fi
gyelmeztettek a „nagyok”, hogy 
jó lesz vigyázni, mert felsőben 
a biológia és kémiaórák „mu
musa” Erdősi Tibor.

Azután m egtapasztaltuk, 
hogy milyen sokat segít az is
meretszerzésben a pontos, a 
lényeget feltáró szuggesztív 
magyarázat, a következetesen 
számonkért precizitás. A  szo
rongásunk is feloldódott, hi
szen a szigorú, átható kék te
kintet mögött mindig érezni 
lehetett a meg nem alkuvó, 
igazságos szeretetet.

.....éveken át a jóra intett, ta
nított -  s védett, hogyha kel
lett...” Erdősi Tibor tanár úr 
által jól megalapozott ismere
tekkel könnyen vettük az aka
dályokat a felsőbb iskolákban 
is.

Tanítványai közül sokan a 
tanár úrnak köszönhetjük a 
pedagóguspályára való indítta
tásunkat is. Jómagam a régi, 
szinte kisiskoláskori, felelés 
előtti izgalmat érezve lettem

az igazgató úr beosztott taná
ra, majd helyettesként köze
lebbi munkatársa. Nap-nap 
után, azokon a bizonyos reggeli 
megbeszéléseken irodájában, a 
kedvenc festményeivel borított 
falak között bontakozott ki iga
zán számomra tiszteletet pa
rancsoló egyénisége, kitűnő, 
csalhatatlan emberismerete. 
Ilyenkor „feltúrázva” politizált, 
szervezte a tennivalókat vagy 
elérzékenyülve mesélt jóízű, 
enyhén palócos akcentussal a 
szüleiről, a családjáról. Sokat 
megtudtam róla, sokat tanul
tam tőle!

Amikor 1990-ben nyugdíjas 
lett, boldog, békés, nyugalmas 
éveket, igazán megérdemelt 
pihenést kívántunk számára. 
Aztán elmondta, hogy súlyos 
betegségeken és műtéten esett 
át, de életszeretete, tenniaka- 
rása átsegítette a bajokon. Ter
vei voltak, dolgozott a „ta 
nyán”, jól érezte magát.

Világlátását, bölcsességét, 
pedagógusi hitvallását talán 
Kazinczy szavaival tudnám 
megfogalmazni:

„Ne fáradjunk el soha jót ten
ni, édes barátom, nem bánt az 
engem, hogy sok mag kőszik
lára esik, tudom én, hogy az az 
egynéhány szem, amely földre 
kapott, visszaadja a munkát 
elébb -  utóbb.”

Ezekkel a gondolatokkal bú
csúzom Erdősi Tibortól, taná
runktól, igazgatónktól, a nagy
szerű embertől. Tiszta szívből, 
őszinte megbecsüléssel, emlé
két megőrizve, szeretettel kí
vánok neki mindannyiunk ne
vében végső nyugalmat. Ámen! 
Az egykori tanítványok nevé
ben:

Galambosné Fónai Éva

Programajánló
Drávaszögi kirándulás

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör Szlavóniába-D ráva- 
szögbe szervezett áprilisi ki
rándulása pár nap alatt be
telt. A  nagy érdeklődésre 
való tekintettel május 12-én 
a programot ismét megszer
vezzük. Program az előző 
számunkban megjelentek 
szerint. Jelentkezni április

30-áig lehet a művelődési 
központban.

Fotókiállítás
Tám László fotóművész, 

„Keresztek, szentek, kálvári
ák” című kiállítását 2001. 
május 4-én, pénteken 18 óra
kor nyitja meg Antal Géza 
címzetes pécsváradi apát a 
művelődési központban.
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HÍ REK RÖVIDEN

A március 15-i ünnepségen Arató Márton alpolgármester mondott beszédet. 
A műsort a II. Béla Középiskola tanulói adták, felkészítette őket dr. Fenyvesi 
Jánosné és Fuchs Sándorné

Anyakönyvi hírek
Születések: Makk Ta

más (N agypall), Hédi 
Emese (Pécsvárad).

H ázasságk ötések : 
Szabó Géza Ferenc és Vas 
Ilona; Orsós Mihály és Or
sós Anikó; Gulyás Zoltán 
és Andrics Zsuzsanna; 
Galambos Tamás és Wald 
Krisztina.

Elhunytak: Pécsvára- 
don: Szabó Géza Ferenc 53 
éves, Schweitzer Antal 78 
éves, Cserős Józsefné szül. 
Háromszéki Katalin 79 
éves, Zengővárkonyban: 
Bognár János 90 éves, 
Nagypallban: Kocza János 
92 éves, Wiszt Jánosné 
szül. Leyer Mária 88 éves.

Zeneiskolások
Németországban

A Pécsváradi Zeneiskola di
ákjai és tanárai április 6-án 
utaztak Niederstettenbe. A 
pécsváradiak 1992 óta tartják 
a kapcsolatot a német város 
hasonló intézményével. Negy
venegy tanuló és 5 tanár uta
zik egy hétre Apaceller József 
igazgató úr vezetésével. A  kö
zös próbák után három koncer
ten mutatkoznak be a pécs
váradi növendékek különböző' 
helyszíneken. Az Ifjúsági Fú
vószenekar és az ottani együt
tes közös hangversenye nyitja 
meg a programot.

Fúvóssiker
Március 17-én a pécsi művé

szeti szakközépiskolában ren
dezték a VII. Országos Kürt
verseny területi válogatóját, 
melyről az országos döntőije 
jutott Hederics Tamás (II. kor
csoportban), aki a mecsek- 
nádasdi általános iskola tanu
lója és a Pécsváradi Ifjúsági 
Fúvószenekar tagja. Felkészí
tő' tanára Wagner József.

Gratulálunk és várjuk a foly
tatást!

Számítógépes tábor
A négynapos márciusi szü

netben (15-18. között) a szá
mítógépes játékok kedvelői 
„tábort” szerveztek a művelő
dési központban. A fiatalok 
otthonról hozták gépeiket, me
lyeken hálózatba kötve já t
szottak egymással. Naponta

átlagban 20 fő vett részt a 
többször késő estig tartó játé
kokban. A rendezvény techni
kai hátteréhez a helyi T-Comp 
számítástechnikai szaküzlet 
és Blum Szilárd nyújtott se
gítséget.

I. Nemzetközi Cirfandli 
Verseny és Fesztivál

2001. április 19-21. között 
idén először a pécsváradi vár
ban rendezik meg a rangos

Óvodai beiratkozás
2001. április 23—27-ig azok

nak a gyerekeknek a jelentke
zését várjuk, akik 2001. de
cem ber 31-ig, illetve 2002. 
május 31-ig töltik be a 3. élet
évüket. A beiratkozáshoz kér
jük, hozzák magukkal a gyer
mekek születési anyakönyvi 
kivonatát, valamint személyi 
igazolványukat.

Óvodavezető

Iskolai beiratkozás
A Kodolányi János Általános 

Iskola értesíti a kedves szülő
ket, hogy a 2001/2002-es tan
évre a leendő első osztályosok 
beíratása 2001. április 23 -24 - 
25-én (hétfő, kedd, szerda) 8 
órától 14 óráig, illetve 25-én 
szerdán 15.30-ig a központi is
kola épületében lesz. (Pécs
várad, Tavasz u. 12.)

Tanköteles korú mindazon 
gyermek, aki 1994. június 1. és 
1995. május 31. között szüle
tett. Az 1995. június 1. és 1995. 
december 1. között született

rendezvényt, majd ezután min
den második esztendőben (a 
köztes években az ausztriai 
Gumpolskirchenben). A ren
dezvény résztvevői hazai és 
osztrák cirfandlitermelők és 
szőlészeti-borászati szakembe
rek lesznek, akik április 19-én 
a Pécsi Szőlészeti Borászati 
Kutató Intézetben tesznek lá
togatást. Másnap a pécsváradi 
várban 10 órától tartják a bor
versenyt, majd 15 órától szak

gyerekek is beírathatok az is
kolába, ha iskolaérettségüket 
az óvoda, illetve a nevelési ta
nácsadó igazolja.

Kedves szülő!
Kérjük, beiratkozáskor hoz

za magával:
-  Gyermeke születési anya

könyvi kivonatát,
-  Pszichológiai, pedagógiai 

vélem ényt (am ennyiben 
rendelkezik vele)

-  Az Ön személyi igazolvá
nyát

Beiratkozáskor kérjük nyi
latkozzon:
-  Mely osztályba szeretné 

íratni gyermekét?
-  Kéttannyelvű németes osz

tály
-  Nemzetiségi németes osz

tály
-  Sportosztály
-  Hittanra be kívánja-e írat

ni gyermekét?
-  Napközis, menzás ellátást 

igényel-e a 2001/2002-es 
tanévre gyermeke számára?

Iskolavezetés

mai tanácskozással, borbemu
tatóval és zenei köszöntővel 
folytatódik a program. 21-én 
egész napos turistaprogramot 
szerveznek a vendégek számá
ra, pécsváradi pincelátogatáso
kat, helyi és környékbeli neve
zetességek megtekintését ter
vezik.
Aranytányér

Harmadik alkalommal ren
dezték meg Pécsen a szaká
csok e nemes vetélkedőjét. 
Term észetesen  ism ét volt 
pécsváradi résztvevő. Kollár 
Sándorné szakácsmester, aki 
az előző két alkalommal haza
hozhatta az I. helyezéssel járó 
serleget a Tanyacsárdába, 
idén „szabadúszóként” indult. 
Minimális különbséggel szo
rult a neves pécsi éttermek 
hétfős férfímezőnyében, egyet
len női és vidéki résztvevőként 
a II. helyre.

Amint Zsuzsa asszony kér
désünkre elmondta, nagyon 
örült a második helyezésnek is, 
hiszen sok dicséretet kapott 
ismét az egyedi, eredeti házi
as ízekért. Mi sem természete
sebb, hogy jövőre is indul a ver
senyen.

A versenyre való felkészülés
ben nagyon sok segítséget ka
pott a Tanyacsárda jelenlegi 
bérlőjétől, Sárosi Jánostól, aki 
biztosította a csárda konyhá
ját mint gyakorlóhelyet és egy
ben szponzorálta a versenyen 
való részvételt.

Gratulálunk a szerkesztőség 
nevében és csak azt sajnáljuk, 
hogy az itt következő menüt 
mostanában nem kóstolhatjuk 
meg.
Előétel: színes jércemellsalá- 

ta, tejszínes kapormártás- 
sal.

Főétel: töltött vadkacsa áfo- 
nyás vörösboros mártással 
és kukoricagánica lila pá
roltkáposztával, burgonya- 
forgács-körettel.

Desszert: vegyes házirétes 
gyümölcsmártással (túrós 
és almás-diós)

Tessék megpróbálni! Jó ét
vágyat kívánunk!

Árvízkárosult vendégek
Kárpátalja árvíz sújtotta te

rületéről gyerekek érkeztek 
megyénk több településére a 
pécsi „Napsugár Játszókért

Beíratás!
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Zenehíradó a zenesuliból!Alapítvány” szervezésében. 
Pécsváradra Salánk községből 
érkeztek gyerekek, akiket 
Bállá László és Iljin Petár csa
ládja (1-1 fő), Steigerwald Jó
zsef és dr. Simor Zoltán család
ja (2-2 fő) fogadott be. Március 
22-én érkeztek és április 4-ig 
maradtak itt, ez idő alatt re
mélhetőleg rendeződött ottho
nukban a helyzet. Itt tartózko
dásuk alatt a helyi iskolába 
jártak és az iskola biztosította 
számukra a mindennapi ebé
det is.

A  Pécsváradi Városi 
Televízió adásai
Április 12., csütörtök (ismétlés 

13-án) E lőzetes: Ö nkor
mányzati ülés, Népfőiskola 
Pécsváradon, Német szava
lóverseny az alsó tagozat
ban, összefoglaló a Koszo
rúcskáról, hírek, események 
a város életéből.

Április 26., csütörtök (ismétlés 
27-én).

Gyógyszertári ügyelet:
M árcius 26.—április  15. 

Szent István Patika (Kossuth 
8. Tel.: 465 034.)

Április 16-április 22. Szent- 
háromság Patika (Szenthá
romság tér 9. T: 466-358) 

Április 23.-május 13. Szent 
István Patika

Oriásméretű reklámposzter
Az „Utazás 2001” kiállítá

son Budapesten, a Magyar Tu
rizmus Rt. megrendelésére 
Csizmadia László grafikus- 
művész készítette el a Dél- 
Dunántúli Régió standjának 
óriásméretű (2,5 x 7 m) rek
lámposzterét, amely a Villá
nyi Borutat ábrázolta. A pla
kát nagy szakmai és közönség- 
sikert aratott.

Megérkeztek a gólyák
Az első gólyapár március 

utolsó napjaiban újra birtokba 
vette fészkét a művelődési köz
pont kéményén. Nekiláttak 
otthonuk felújításához és a 
reggeli és esti órákban hangos 
kelepeléssel adják tudtára itt
létüket a környék lakóinak.

PhD-értekezés
A Pécsváradi M onográfia 

egyik szerzője Kőfalvi Tamás 
szegedi történész, aki a legnép
szerűbb előadást tartotta a

Pécsváradi Várbaráti Kör által 
szervezett elmúlt évi történeti 
konferencián a pécsváradi vár
ban. „A pécsváradi konvent 
hiteleshelyi oklevéltára 1254— 
1526” címen írt PhD-érteke
zést, melyet március 21-én vé
dett meg a Szegedi Tudomány- 
egyetem Bölcsészettudományi 
Karán. A bírálóbizottság jeles 
minősítést adott a munkára. 
Ezúton gratulálunk most, már 
dr. Kőfalvi Tamásnak!

Drogmegelőző program
D rogm egelőző program ot 

szervezett április 4-én Ormai- 
né Geiser Mária, az iskola vé
dőnője a „Változóház” munka
társaival és néhány rehabilitá
ció alatt lévő lakójával közö
sen. A  rendezvényre meghívást 
kaptak az iskoláskorú gyere
kek és szüleik.

VÉRADÁS

Az idei első véradás április 
25-én, szerdán lesz 9-14 
óra között a művelődési 
központban. A Vöröske
reszt várja mindazok segít
ségét, akik vérükkel önzet
lenül akarnak segíteni!

■ A januári tanszaki 
hangversenyek és a félévi 
vizsga-előjátszások után -  ki
pihenve mindezek fáradalma
it -  február 3-án tartották far
sangi mulatságukat. Volt, aki 
a mulatozásra kijelölt napon 
sem pihenhetett: Ratting Ani
ta országos zongoraverseny 
megyei válogatóján vett részt 
Pécsen tanára, Papp Gyuláné 
felkészítésével. Anita remekül 
helyt állt az erős mezőnyben.

■ A vonós tanszak tudása 
február 23-án mérettetett meg 
Siklóson. A megyei találkozó
ra kamara és szóló produkció
kat készített fel Naszvadiné 
Podányi Eszter. A  kamara- 
együttes tagjai voltak: Gádor 
Katinka, Czimber Borbála, 
Napirana Linda, Napirana 
Viktória. Közülük hárman szó
lóban is felléptek. Napirana 
Linda e kategóriában dicsé
retet kapott.

■ Megyei fuvolatalálkozót
tartottak Bolyban március 9- 
én. A  kiváló szakmai zsűri előtt 
számos jó képességű gyermek 
mutatkozott be. Ifj. Apaceller 
József Baumann Szilviát -  Jár
dányi: Szonatina II., III. tétel 
darabjával készítette fel a ta
lálkozóra.

■ Megyei rézfúvós talál
kozón vettek részt Szigetvá
ron március 30-án Wagner Jó
zsef növendékei. Dicséretet ka
pott a kamaraegyüttes: Pesti 
Gábor, Wagner Balázs, Gubik 
Geregely, Csapó Zoltán. 
Ugyancsak dicséretben része

sült a mecseknádasdi Keszler 
Richárd. Kiemelt dicséretet 
kapott a szóló kategóriában 
Böröcz István és Wagner Ba
lázs.

■ Elismerő oklevél. A
Pécsváradi Reneszánsz Kama
raegyüttes „Kiemelkedő telje
sítményéért” elismerő okleve
let vehetett át Szolnokon a 
Kultúrával a Nyugat Kapujá
ban Nemzeti Fesztivál orszá
gos döntőjében. Az országos ta
lálkozón — melyet több elővá
logató előzött meg — kamara
zene kategóriában mutatko
zott be a pécsváradi kisegyüt
tes. (Baranyából hat együttes 
jutott be a verseny komolyze
nei döntőjébe, különböző kate
góriákban.)

A háromnapos fesztiválon a 
több száz résztvevő reggeltől 
késő éjszakába nyúló hangver
senyeken mutatkozott be a 
zsűri, a szakma és Szolnok vá
ros közönsége előtt. Nagyon 
nagy öröm és megtiszteltetés 
számunkra, hogy az ország leg
jobb együttesei között léphet
tünk színpadra, elismerést sze
rezve ezzel m agunknak és 
Pécsváradnak.

Szeretnénk köszönetét mon
dani Pécsvárad Város Önkor
mányzatának, az Oktatási, If
júsági és Sportbizottságának, 
hogy utazásunkat anyagilag és 
erkölcsileg támogatta. Köszö
nettel: Schrempfné Kreszits 
Margit (művészeti vezető), Veit 
Gyöngyi, Vályi Viktória, Apa
celler András, Gungl Dániel.

A zenesuliból Kreszits 
Margit tudósított

GONDOLJON JÖVŐJÉRE, 
BIZTONSÁGÁRA!

Magyarország lakosságának egy része nem rendelkezik 
lakásbiztosítással és nem ismerte még fel az életbiztosítás 

szükségességét és lehetőségeit.
Hívjon! Részletes információt adok a korszerű, minden igényt 

kielégítő befektetések, megtakarítások, élet-, baleset-, 
betegség-, lakásbiztosítások lehetőségeiről.

Tököliné Pusch Terézia, az ÁB-AEGO N  Biztosító Rt. 
pécsváradi területi képviselője.

Tel.: 72/466-253, mobil: 06-30/9051 -460.

Idén április I -jén rendezték meg a 8. osztályosok hagyományos tánciskolái 
záróbemutatóját, a koszorúcskát. A bemutató utáni bálon, melyen tanárok, 
barátok és családtagok is részt vettek, a Phoenix zenekar játszott
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S P O R T H Í R E K
Thai-box, kick-box

Március 3-án Komlón ren
deztek országos gálát, ahol 
Vulics József (—63 kg) és Haja- 
letin Tibor (+91 kg) győzelmet 
aratott.

A március 18-án megrende
zett megyei diákolimpián
(kick-box stop sémi contact 
szabályok alapján) elért ered
mények:
I. helyezettek: (11-13 évesek) 

Hauk Mátyás (—25 kg), Far
kas Balázs (-37 kg), Kato
na Gábor (-47 kg), Hódosi 
Szabina (-47)kg/,

II. helyezettek: (8-10 évesek) 
Baumholczer János (-25  
kg), Jagados Diána (-51 kg)

III. helyezettek: (11-13 éve
sek) Hauk Máté (-25 kg)

Április 1-jén Pécsvárad adott 
otthont a két sportágnak. Dél- 
eló'tt zajlott a területi thai- 
box gála, melyen 40 részvevő' 
versenyzett Baranya, Somogy 
és Tolna megyéből. Itt kilenc 
pécsváradi versenyző indult, és 
hatan nyertek: Hauk Mátyás 
(-25  kg), aki egy évet kiha
gyott, és ennek ellenére ebben 
a szabályrendszerben is jól sze
repelt, nemcsak a diákolimpi
án; Hauk Máté (-25 kg); Far

kas Dániel (-35 kg), aki döntő 
fölénnyel nyert úgy, hogy előbb 
be kellett fejezni a mérkőzést, 
úgy megverte bólyi ellenfelét; 
Vulics József (-6 3  kg), aki 
pontozással nyert; Deák Lász

ló (-63 kg) élete első 
versenyén az első 
menetben kiütötte 
pécsi ellenfelét; Ha- 
jaletin Tibor (-91 kg) 
a bakonyi Petrics Gá
borral vívta a mérkő
zést, akitől tavaly 
k.o.-s vereséget szen
vedett, a m ostani 

visszavágón viszont Tibor egy
hangú pontozással nyert. A 
pécsváradi versenyzők felké
szítő edzője Blazsekovics Fe
renc volt.

A délután folyamán orszá
gos kick-box versenyt lát
hattak a pécsváradi sportcsar
nok nézői. Ezt a versenyt két 
világszervezet magyarországi 
képviselője közösen rendezte, 
a Word Muay-Thai Consilium 
részéről Blazsekovics Ferenc, a 
Word Allstay Karate Organi- 
sation (WAKO) részéről pedig 
Heckenberger Iván. Annak el
lenére, hogy pécsváradi ver
senyző nem indult ezen a ver
senyen, azért választották ezt 
a helyszínt, mert a pécsváradi 
szakosztály csatlakozni kíván 
a WAKO magyarországi szer
vezetéhez. A csatlakozással 
ugyanis még több versenyzési 
lehetőséget (nemzetközi szin
ten is) tudnak biztosítani a 
pécsváradi gyerekeknek és ez
zel is tovább öregbíthetik vá
rosunk hírnevét.

Serdülő kosárlabda kupa
Március 3-án serdülő kosár

labda kupát rendeztünk, hogy 
az általános iskolás korosztá
lyú gyermekek is játéklehető
séghez jussanak. A  tornára a 
pécsváradiakon kívül Pécs- 
Vasas, Pécs-Fehérhegy és 
Szentlőrinc csapatai kaptak 
meghívást.

A körmérkőzéses rendszer
ben játszott meccsek 9 órától 
fél négyig tartottak. Bár a ha
zai csapat végül utolsó lett, 
nincs okunk a szégyenkezésre. 
Valószínűleg sokáig emlékeze
tes lesz a szentlőrinciekkel ví
vott óriási csata, akik az utol
só másodpercben dobott kosár
ral nyertek. Sajnos a legjobb 
pécsváradi játékos, Ljudovik 
Adrián ezen a napon beteg 
volt, ennek ellenére megtett 
minden tőle telhetőt. A legjobb 
pécsváradi dobó, Bacher Dáni
el az egész mezőnyben is dobo
góra került volna. A pécsiek 
fölénye nem volt kétséges, ám 
ellenük is voltak szép villaná
saink. A Pécsvárad Kodolányi 
Kosárlabda Kupa végeredmé
nye: 1. Fehérhegy 2. Vasas 3. 
Szentlőrinc 4. Pécsvárad.

Köszönjük az oktatási, ifjú
sági és sportbizottság támoga
tását, amellyel lehetővé vált a 
kupa megrendezése, valamint 
az általános iskola és Gelencsér 
János testnevelő segítségét. 
Hálás vagyok azoknak a szü
lőknek, szurkolóknak, akik el
jöttek a sportcsarnokba és csa
patunkat buzdították.

Bognár Gyöngyvér

Áprilisi sportprogram
KÉZILABD A

12. csütörtök 19.00 NB II. férfi 
Hosszúhetény-Pécsvárad-Me- 
cseknádasd

14. szombat 13.30 NB II. női fel
nőtt Pécsvárad-T&T BAU 

14. szombat 16.00 NB I. B. férfi 
felnőtt Pécsvárad-Rév és Tsa 

14. szombat 17.45 NB I. B. férfi ifi 
Pécsvárad-Rév és Tsa

28. szombat 13.45 NB II. női fel
nőtt Pécsvárad-Siófok 

28. szombat 15.30 NB II. női ifi 
Pécsvárad-Siófok 

28. szombat 18.00 NB II. férfi 
Pécsvárad-Hosszúhetény-Bala- 
tonboglár

29. vasárnap 15 .15 NB I. B. férfi ifi 
Pécsvárad-Balatonfüred

29. vasárnap 17.00 NB I. B. férfi 
felnőtt Pécsvárad-Balatonfüred

30. hétfő 18.15 Megye I. férfi 
Pécsvárad-Mohács

KOSÁRLABDA
19. csütörtök 18.40 Pécsvárad- 

Harci SE Pécs

LABDARÚGÁS
Megye I. felnőtt
15. vasárnap 16.30 Pécsvárad- 

Patapoklosi
22. vasárnap 16.30 Mohács-Pécs- 

várad (szurkolói busz indul)

29. vasárnap 16.30 Pécsvárad-Hi- 
das

Serdülő és ifjúsági
A mérkőzések 9.30-kor és 11.30-
kor kezdődnek.
7. szombat Pécsvárad-Véménd
21. szombat Pécsvárad-Duna- 

szekcső-Bogád
május 5. szombat Pécsvárad-Szi- 

getvár

Megye III.
15. szombat 14.00 Pécsvárad- 

Gerde
Május I., kedd 16.30 Pécsvárad- 

Kővágószőlős

Márciusi eredmények
KÉZILABD A

17. NB II női ifjúsági Pécs- 
várad-Balatonboglár 25 :13 

17. NB II női felnőtt Pécs- 
várad-Balatonboglár 35:14

17. NB II férfi felnőtt Hosszú- 
hetény-Pécsvárad-Nagyka- 
nizsa 15:33

25. NBI/B férfi felnőtt Pécsvá- 
rad-Renax-Tököl 34:25 

25. NB l/B férfi ifjúsági Pécsvá- 
rad-Renax-Tököl 24:25

31. NBII női ifjúsági Pécs- 
várad-Csurgó 29 :18 

31. NB II női felnőtt Pécs- 
várad-Csurgó 23:16 

3 1. NB II férfi felnőtt Hosszú- 
hetény-Pécsvárad-PEAC 
19:34

Apr. 2. Megye I. férfi Pécs- 
várad-POTE 32:21

LABDARÚGÁS
Megye I. felnőtt
4. Pécsvárad-Szászvár 0 :1 
I I . Dunaszekcső-Bogád-Pécs- 

várad 3:0
18. Pécsvárad-Bóly 1:0
25. Lánycsók-Pécsvárad 3:3 
április I . Pécsvárad -  PEAC 0:2

Megyei ifjúsági és serdülő
3. Bóly-Pécsvárad 5:2 / 0 :1 
10. Pécsvárad-Lánycsók 9:0 / 

4:0
17. Siklós-Pécsvárad 3:2/ 1:0 
24. Pécsvárad-PVSK 0 :1 / I : I 
3 1. Mohács-Pécsvárad 10:0/ 6:0

Megye III.
Március 24., Orfű-Pécsvárad 

5:3
Április I ., Pécsvárad-Mágocs 

0:1

A  Pécsváradi 
Önkormányzat havilapja 
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Zsáli János polgármester 
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