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I. Romanap

A kiállítás megnyitóján Fotó: K. A.

Talán egyszer hivatkozási alap lesz a pécsváradi cigány
ság közreműködésével és számára első' alkalommal meg
rendezett Romanap. Október 12-én déleló'tt a műveló'dé- 
si központban a Roma Fórum keretében Kőszegi Nán
dor, a Pécsváradi Cigány Kisebbségi Önkormányzat el
nökének köszöntője után mintegy húsz roma hallgatta 
dr. Sári Mihály egyetemi tanár előadását a magyaror
szági cigányság helyzetéről, az oktatásukról, a képzésük
ről, az új életfeltételeik alakulásáról.

Ez idő alatt a Cigány Ki
sebbségi Önkormányzat udva
rán két bográcsban főtt a hí
res, igen csípős húsos lecsó, 
illetve a szárnyas pörkölt. Az 
ízlésesen megterített asztalok 
roskadoztak a sütemények és 
saláták alatt. Nem hiányzott 
a cigányok kenyérlepénye 
sem, a „punya” . A  vendégek 
szép számban jöttek el. Érkez
tek a távolból barátok, roko
nok, ismerősök. Családok ün
nepeltek együtt, pendültek 
táncra. Zsáli János polgár- 
mester is a meghívottak kö
zött volt.

A Romanap valamennyi ese
ményén részt vett Furulyás 
Demeter, a Baranya Megyei 
Népfőiskolák Szövetségének 
elnöke. A  Pécsi Rádió és Tele
vízió munkatársai is készítet
tek felvételeket, riportokat. 
Délután a művelődési ház szín
padán a sásdi és komlói roma
együttesek adtak műsort. Meg 
kell említenünk Tasi Ibolyá
nak és Kró'hnung Helgának, a 
Cigány K isebbségi Ö nkor
mányzat munkatársainak ne
vét, akik sokat dolgoztak a 
Romanap programjainak meg
valósításáért.

A Pécsváradi Népfőiskola 
szervezésében este a pécs
váradi cigányság kulturális 
örökségét bemutató kiállítás 
nyílt a művelődési ház kiállí
tótermében. A  Komlói Fekete
gyémánt Együttes előadásá
ban elhangzott a cigányok him
nusza, majd egy-két vidám ro
madal. Dretzky Katalin, a ki
állítás rendezője köszöntötte 
az érdeklődők sokaságát. El
mondta az anyag összeállítá
sának, a kiállítás létrejöttének 
történetét. Köszönetét mon
dott Csonka Sándornak és tár
sának, Katinak (aki a terem 
őrzését is elvállalta szombat
vasárnap), ők a kezdetektől 
támogatták és segítették a ki
állítás megvalósítását. A  fény
képek és a tárgyak összegyűj
tésében nagy szerepük volt. A 
falakon Csonka Sándor fest
ményei, grafikái láthatók. A 
szobrok, faragások, a beás ci
gányság útm enti jelei fára

vésve szintén az ő alkotásai. 
Ugyancsak köszönet illeti Ko
vács Erzsébetet és a Kovács
családot, akik édesanyjuk félt
ve őrzött, legszebb ruhadarab
jait adták oda erre az alka
lomra.

Zsáli János köszöntőjében 
keserűen jegyezte meg, hogy a 
megnyitóra nem jöttek el a ki
sebbségi önkormányzat veze
tői, csak kevesen a pécsváradi 
cigányok közül, pedig ez a gyűj
temény tőlük van, nekik és ró
luk szól. Ugyanakkor nagyon 
örül, hogy létrejött, hogy sokan 
megismerhetik ezáltal a gaz
dag örökséget, melyet óvni és 
ápolni kell. A  tehetségeket 
gondozni kell. Mindkét félnek 
nagyon sok a tennivalója azért, 
hogy a hátrányos helyzetből ki 
tudjanak emelkedni a romák, 
de mint mondta „nélkülük nem 
megy”. Burján István etnográ
fus a népcsoport származásá
ról, szokásairól, beilleszkedé
si nehézségeiről beszélt szak
mai megnyitójában.

A kiállításmegnyitón jelen 
volt Arató Márton alpolgár
mester, dr. Fenyvesi János 
jegyző, Apaceller József és dr. 
Kófiás Mihály képviselők.

Végezetül Dretzky Katalin 
hangsúlyozta annak fontossá
gát, hogy ezen az estén nagyon 
sokan voltak a nem cigány 
származásúak, és a jelenlévő
ket, tanárokat arra kérte, hogy 
minél többen jöjjenek el az is
kolából, az óvodákból. Fontos, 
hogy az egy közösségben élők, 
a tanuló gyerekek minél töb
bet tudjanak meg a másik kul
túrájából, ismerjék azt. Bíz
zunk benne, hogy a mintegy 
170 fős helyi cigányság is fel
keresi a kiállítást. Ahhoz, hogy 
beilleszkedésük minél gyor
sabb és konfliktusmentesebb 
legyen, önismeretre van szük
ségük.

Reméljük, ez a nap valami
nek a kezdete volt...

D. K.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az önkormányzat
őszi beruházásai, felújításai

Elkezdték a buszmegállók kialakítását a Pécsi országúton és a Tanya Csár
dánál

Épül az új szennyvíztisztító

Új lakótelep épül a nyugati városrészen, a Pécsi országúitól északra. Új ut
cák alapjait rakták le: a Vak Béla utca rácsatlakozott a Várkert-közre, az 
öreg szőlőkbe vezető szurdok mellett kialakították az új utcát és a Várkert- 
közhöz való csatlakozását.

Fotó: Füri Ferenc

Elkészült a Dózsa György utcának, a lakók által már nagyon várt, aszfaltos 
útburkolata

Országgyűlési képviselő 
fogadóórája Pécsváradon

Dr. Hargitai János október 
12-én járt városunkban. A 
VTV-nek adott nyilatkoza
tából az alábbiakban köz
lünk részleteket.

A riporter kérdésére, hogy 
mi a jelentó'sége az ilyen jelle
gű találkozóknak, a következő- 
ket mondta: -  Azért tartom 
fontosnak, hogy ha ritkán is, de 
lehetó'séget kell adni a találko
zásra választóimmal. Szeret
nék a rendelkezésükre állni, és 
a felmerülő kérdésekre, prob
lémákra választ adni. Termé
szetesen ez alkalom a város 
vezetőivel való találkozásra is, 
konzultációra is.

-  Jövőre választások lesznek. 
Mit tehetünk még közösen ad
dig, és mit tettünk az elmúlt 
három esztendőben?

— Az eltelt időszak az Önök, 
a város sikertörténete! Önök 
nagyon sokat tettek a telepü
lésükért. Én ebben legfeljebb 
segíthettem a magam lehető
ségeivel, eszközeivel. Kitűnő 
volt az együttműködésünk! Ha 
szabad így mondanom, Pécsvá
radon termelték az ügyeket 
számomra, rengeteg feladatot 
kaptam. Szinte hetente adtak 
be pályázatokat, ezeket igye
keztem nyomon követni, támo
gatni. Három nagy projekt ke
rül befejezésre, illetve kezdő
dik meg a hátralévő bő fél év
ben. Pécsvárad és Zengővár- 
kony szennyvízhálózatának 
bővítésének a befejezéséhez a 
Környezetvédelmi Alap célelő

irányzatából, a beadott pályá
zaton éppen a hónap elején 
nyert a város 49 millió Ft-ot. 
A jővő évben megkezdődik a 
kisegítőiskola építése, erre 
címzett támogatásként 600 
milliót kapott az oktatási in
tézmény. Három év alatt befe
jeződik az építkezés. Tavasszal 
újabb kapaszkodósáv kiépíté
sét kezdik meg a 6-os út me- 
cseknádasdi szakaszán. A kö
zelmúltban megépült pécsvá- 
radi sáv bővítésével így lénye
gesen javul a közlekedési hely
zet a térségben.

-Tudom , polgármesterükkel 
történt előzetes beszélgetések 
alapján két nagy programot 
szeretnének a következő évek
ben elindítani Pécsváradon. A 
kormány által támogatott la
kásprogram az egyik, a másik 
a régen várt uszoda megépíté
se. Az előkészületeket most 
kell megtenni! „Itt elindult a 
jövő! A város polgármestere, 
vezetői hetente hoztak — hely
zetbe!” — mondta Hargitai Já
nos. — Az itteni polgárok sike
reit én csak segíteni tudtam és 
bízom abban, hogy a jövőben is 
tudom. A  programok nem kor- 
mányfüggőek, a választások 
után is vannak garanciák a 
folytatásra. A  Széchenyi-terv 
pályázatait 7—10 évre hirdet
ték meg.

A helyi akarat fontosságát 
kiemelve, végezetül azt mond
ta, hogy a képviselők a válasz
tókért vannak, politikától füg
getlenül kötelességük a válasz
tók érdekeit, a térséget képvi
selni.
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Gesztenyeszüret a Zengőalján...
Az idő kegyes volt a rende
zőkhöz, a szereplőkhöz és a 
vendégekhez egyaránt. A  
nyárias melegben örömmel 
készülődött mindenki. Re
mek hangulat uralkodott a 
borok utcájában a kézmű
vesek sátrai között.

Szombat délután az Ifjú Fú
vószenekar adott hangulatos 
térzenét Wagner József vezény
letével, majd a gyermek nép
tánccsoportoké volt a főszerep. 
A  térségünkből kilenc k is
együttes mutatta be műsorát. 
Nagy sikerrel szerepeltek a 
pécsváradi óvodák és a Zene
iskola együttesei. A  Bartina ze

nekar muzsikájára végül tánc
házban rophatták együtt a gye
rekek a művelődési ház előtti 
téren. Sötétedés után sokan 
voltak kíváncsiak a tűzijáték
ra a város központjában. Este 
közel háromszázan mulattak a 
Phoenix zenekar muzsikájára

a hagyományos gesztenyeszü
reti bálon.

Másnap reggel a Pécsváradi 
Fúvószenekar, Apaceller József 
vezetésével csalogatta a néző
ket a vásári forgatagba, ahol 
délelőtt és délután a környék
beli hagyom ányőrző népi 
együttesek és a MASZK báb
színpad szórakoztatta a felnőt

teket, gyermekeket egyaránt. 
Az egyik legnagyobb közönség- 
sikert ezen a napon az egy éve 
alakult Pécsváradi Big Bánd 
aratta. A  Wágner József által 
létrehozott és vezényelt együt
tes igazi show-hangulatot te
remtett az egyórás koncert 
alatt. Az igen nagyszámú, há
lás közönség tapsolt, táncolt és 
bekiabálásaival biztatta a ze
nészeket.

A  lemenő nap sugarai becsa
logatták a nézőket a művelő
dési ház színháztermébe, ahol 
a Pécsi Mecsek Néptáncegyüt
tes adott másfél órás fergete
ges műsort. Az égyüttes művé
szeti vezetője Molnár János, az 
egyesület elnöke Gál Lajos 
(mindketten pécsváradiak). 
Ízelítőt kaphatott a Kárpát
medence magyar táncaiból, 
dalaiból, zenéjéből az a több 
száz néző, aki bezsúfolódott a 
terem be. Külön öröm volt, 
hogy az együttesek táncosai is 
a sorokban foglaltak helyet és 
vezetőikkel együtt nézték meg 
a magas színvonalú produkci
ókat.

Találkozzunk jövőre a Pécs
váradi Leányvásáron!

A Szent Korona

Tíz éve szervezik meg me
gyénkben a Határon Túli 
M agyarok F esztiválját. 
Pécsvárad a kezdetektől 
társult a rendezvénysoro
zathoz. így októberben egy- 
egy kiállítás vagy művésze
ti együttes meghívásával 
kapcsolódunk a megyei ese
ményekhez.

Ezúttal Sunyovszky Sylvia 
Jászai-díjas színművésznő és 
dr. Fekete György akadémikus, 
egyetemi tanár magángyűjte
ményét ismerhettük meg. A  
maga nemében teljesen egye
dülálló gyűjtemény a vár dísz
termében látható még novem
ber végéig. A megnyitón Feke
te György elmondta, hogy a 
több mint 15 ezer darabból álló 
gyűjtemény korántsem teljes. 
Az itt látható 80 tabló csak tö
redéke az anyagnak, hiszen a 
Szent Korona ábrázolások be
leivódtak népünk kultúrájába. 
Éljenek is bárhol e világon

ezer arca
magyarok, mindenütt fellelhe
tő a korona ábrázolása. Ez az 
egyetlen tárgy, ami 1000 éve 
minden m agyar szám ára 
ugyanazt jelenti. Mi vagyunk 
az egyetlen nemzet, amely ezer 
esztendőn keresztül ugyanaz
zal a koronával koronáztuk 
meg királyainkat. Magának a 
koronák a története, eredete és 
fennmaradása és a hozzá fűző
dő legendák eredményezték 
azt, hogy ennyire beivódott 
nemzetünk mindennapjaiba. 
Az ábrázolások között vala
mennyi mesterség, szakma, 
képző-, ipar- és népművészeti 
technika m egtalálható. A 
Szent Korona ezer arca, 2000- 
ben m egjelent nagysikerű  
könyvet már nem lehet kapni.

A gyűjtemény folyamatosan 
gyarapodik, a házaspárnak fo
lyamatosan küldik a különféle 
ábrázolásokat. A kiállítás 
összeállításakor arra töreked
tek, hogy a lehetőségekhez ké
pest minden fajtából bemutas

sanak néhányat. Magyar koro
naábrázolásokat láthatunk 
épületen, épületelemeken, hí
don, kerítésen, templomban, 
emlékműveken, pénzérméken, 
bélyegeken, mozaikon, üvegab
lakokon, fafaragók, festők, fres
kókészítők, rajzoló grafikusok, 
rézmetszők, aranyművesek, ha
rangöntők, téglaégetők, porce
lánfestők, zománcosok, szövők, 
kékfestők, szalmafonók, szűr
hímzők, gyöngyfűzők, tojásfes
tők, bőrdíszművesek, intarzia
készítők, cukrászok, virágkötők 
munkáin.

Ezt a kiállítást méltán tekint
hetjük a millenniumi rendezvé
nyek zárásaként abban a vár
ban, annak a templomnak falai 
között, ahol István király maga 
is megfordult 1000 esztendeje. 
És annak az apátságnak falai 
között, ahonnan Asztrik apát a 
koronáért indult Rómába. Kö
szönjük, hogy Pécsváradra is 
eljuthatott ez a gyűjtemény.

Az eseményen közreműkö
dött a zeneiskola rézfúvós 
kvintettje és az általános isko
la énektriója.

Az értelmiségi 
klub hírei

Az ANIMA WARADIEN- 
SE Értelmiségi Klub tag
jai 2001. október 18-án 
gyűltek össze legutóbb, 
mégpedig dr. Ascsillán 
Andrea m eghívására a 
Koch-malomban. Az idő 
sajnos nem kedvezett a 
közös sétának, sőt az esté
be nyúló program közben 
alaposan átfagytunk, még
is ismét népes, több mint 
30 fős társaság volt jelen.

Először Freund János 
szakértő vezetésével a pin
cétől a padlásig végigjár
tuk a régi malomházat, 
mindannyian lelkes hívei
vé válva a felújításnak, 
hiszen használhatóvá te
hető állapotban maradtak 
fenn egy korábbi szakma 
és életmód emlékei. Ezt 
követően meghallgattuk 
Csetényi Sándor előadását 
a pécsváradi vízimalmok 
történetéről, melyet nagy
szerű ábrákkal és eredeti 
dokumentumokkal színe
sített. Büszkeséggel hall
gattuk, hogy Pécsvárad 
milyen jelentős molnár
központ volt, bizonyos idő
szakban 24 vízimalom mű
ködött a területén. Az elő
adás közben vendégeink 
érkeztek, Zsáli János és a 
képviselő-testület néhány 
tagja kísérte el és mutat
ta be dr. Nyúl Istvánt, a 
mohácsi választókörzet or
szággyűlési képviselője
löltjét. A polgármester fi
nom vörösborral is megkí
nálta a jelenlevőket, akik 
fázós tagjaikat a tűz mel
lett melengették, hiszen a 
Lukács-napra való tekin
tettel gesztenyét is sütöt
tünk.

Ezúton is köszönjük 
Ascsillán Andrea kedves 
vendéglátását, további 
programjainkon pedig szí
vesen látunk minden ér
deklődőt!

A Szent Korona ezer arca
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Óvodai hírek
Megszépült udvar. Öröm

mel vette birtokba 76 kisgyer
mek e tanév elején óvodánkat, 
különösen a megszépült udva
runkat. Udvari játékainkat 
Bacher Fülöpnek köszönhetően 
bővíthettük egy új homokozó
val. Ő és a Pécsváradi Építő és 
Kereskedelmi Kft. biztosította 
a szükséges anyagokat, Hoh- 
mann István a kiszállítását, 
Hámon Marian kőművesmes
ter pedig a megvalósítását. Kö
szönet érte: gyermekeinknek 
nagy örömet szereztek! Udva
runk parkosítására társadalmi 
munkát szerveztünk. Oly sok 
szülő jött el, hogy segítő keze
iknek köszönhetően gyönyörű, 
rendezetté vált udvarunk.

Sikeres pályázat.Óvodánk 
pályázatot írt a Baranyai Fia
talok Egészséges Életéért Ala
pítványhoz, s elnyert 20 000 
Ft-ot, melyet fejlesztő játékok
ra költhettünk.

Ajándékok. Óvodánkat egy 
Insheimban élő német család 
látogatta  meg, s szebbnél 
szebb könyvekkel, játékokkal, 
papírcikkekkel ajándékozta 
meg gyermekeinket.

Vadgesztenyegyűjtés. A 
gyerekekkel együtt vadgeszte
nyét gyűjtöttünk. A  gesztenyé
ért kapott pénzből függöny
anyagot vásároltunk. A szülők 
— Scheich Jánosné (Marika) és 
Tóth Ferencné (Zsuzsi) varrták 
meg. Köszönjük, hogy ottho
nossá, barátságossá tették az 
óvoda folyosóját és az öltöző- 
szekrényeket.

Fellépések. Kisvárosunk 
nevezetes programján, a Gesz
tenyeszüreten szerepelt nagy 
sikerrel a két (magyar és né
met) tánccsoportunk. Ezúton 
szeretnénk megköszönni Apa- 
czeller József és Kreszits Mar
git zenetanároknak, hogy 
hangszeres kíséretükkel hoz
zájárultak kicsinyeink sikeres 
fellépéséhez.

Szereplések. A Gesztenyés 
úti óvodások nagy sikerrel sze
repeltek a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 
meghívására a megyenap al
kalmával megrendezett meg
emlékező ünnepségen. Novem
ber 17-én Mágocson szerepel 
az óvodás tánccsoport a 3. Ba
ranyai megyei nemzetiségi óvo
dák tánctalálkozój án.

Az óvoda dolgozói

Cserkészek Pécsváradon
Október 23-án, nemzeti ün- 3. 
népünkön cserkészruhás 
ifjak vettek részt az ünnep
ségen a Kossuth téri emlék
műnél.

A  cserkészet korunk egyik 
legnagyobb pedagógiai moz
galma, 1907-ben indult világ
hódító útjára. Alapítója Lord 
Baden-Powell o f Gilwell 
(1857-1941) angol katona. Ta
nításai nyomán sok ezren in
dultak el és lettek jellemes, 
másokon segítő, szerető szívű, 
boldog emberek. M agyaror
szágon már 1909-ben elkezdő
dött a csapatok szervezése. A 
cserkészet célja: a fiatalok tá
mogatása, hogy kibontakoz
tathassák teljes fizikai, szoci
ális, szellemi és lelki adottsá
gaikat, hogy jellemes egyéni
ségként egyházuknak, a helyi 
közösségnek, a nemzetnek, az 
emberiségnek értékes, hasz
nos és felelősségteljes tagjai 
legyenek.

A cserkészet világszerte azo
nos alapelvek szerint működik:
1. Isten iránti kötelesség (sa

ját hite szerinti vallás gya
korlása).

2. Kötelesség mások iránt (az 
embertársaknak és hazájá
nak önzetlen szolgálata).

K ötelesség önm agával 
szemben (saját jellemének, 
lelki és testi adottságainak 
fejlesztése).

A Magyar Cserkészszövetség 
A lapszabálya a cserkészet 
alapelveit így fogalmazza meg: 

Istenhitre alapozott nevelés
sel rávezetni a fiatalokat a lel
ki és szellemi értékek megbe
csülésére, életükben és környe
zetükben azok megvalósításá
ra.

Vörösmarty szavai nyomán 
-„Legyen minden magyar utód 
különb ember, mint az apja 
volt!” — a magyar cserkészet 
jelszavává vált: „Emberebb 
ember és magyarabb magyar!” 

Pécsváradon is működött 
valamikor cserkészcsapat, a 
„670. sz. Zengő Cserkészcsa
pat”, melynek fenntartója a Ró
mai Katolikus Polgári Iskola 
volt. Örömmel venném, ha e 
régi csapat tagjaival találkoz
hatnék, vagy akinek birtoká
ban van e csapatból valami em
léke, azt csapatunknak átad
ná. Ennek a régi csapatnak 
utóda kíván lenni az a csapat, 
melynek tagjai több mint egy 
éve készülnek a cserkész élet
re. 2000. március 4-én volt a 
leendő csapat első közös túrá
ja a Zengőre. Azóta rendszeres

heti összejöveteleken tanulás
sal, játékkal, kirándulásokkal 
— néhányan nyári cserkésztá
borban való részvétellel is — ké
szültek a mostani ünnepre. 
Október 23-án 19 jelölt tett 
ünnepélyes kiscserkészígére- 
tet a templomban. A  hivatalos 
csapatalapítás folyamatban 
van. Bár még kevesen tudnak 
Pécsváradon a cserkészet meg
jelenéséről, már játékok, sport
eszközök vásárlásával segítet
ték csapatunkat, s támogató
inknak köszönhetjük a cser
készruhák megvásárlását is.

Csapatunk mindenki számá
ra nyitott, aki a cserkészet 
alapelvei szerint Istennek, 
Hazánknak és embertársaink
nak szolgálatában akar élni. A 
Pécsváradi Római Katolikus 
Plébániahivatal működteti a 
csapatot. Ez nem azt jelenti, 
hogy csak katolikusok lehet
nek a csapat tagjai. Bármilyen 
vallású gyerekek jelentkezhet
nek — szülői beleegyezéssel - ,  
akik saját vallásukat gyakorol
ják, s a cserkészet szellemisé
gét, elveit vállalják. Bővebb 
felvilágosítást a plébánián 
kaphatnak.

A cserkészek köszönésével 
köszöntöm az olvasókat: „Jó 
munkát!”

Antal Géza 
plébános, 

csapatparancsnok

Az idegenforgalmi szezon után
Idén a Magyar Turizmus Rt. 
előírása szerint és anyagi tá
mogatásával nyújtott nyitva 
tartással dolgozott a pécsvá
radi Tourinform Iroda június 
16-tól szeptember 16-ig. Ez 
napi kilencórás nyitva tartást 
jelentett, ugyanakkor hétvégé
ken és munkaszüneti napokon 
is vártuk a vendégeket napi 
hét órában. A  feladat ellátásá
ra ketten voltunk (három hó
napra felvehettünk egy plusz
főt), Apaceller András (egyete
mista) és jómagam. A kezdeti 
időszakban csak el-elvétve té
vedtek be érdeklődők a hétvé
geken, a harmadik héttől azon
ban már egyre többen keresték 
fel irodánkat. Ezt igazolják a 
statisztikai adatok is. A három 
hónap alatt csak személyesen 
1141 fő kért információt. Hó
napokra lebontva az érdeklő
dők száma a táblázat adatai 
szerint alakult.

A  Tourinform Irodát megke
resők száma idén a nyári ide
genforgalmi szezonban össze
sen: június: 471 fő, július: 698 
fő, augusztus: 732 fő, szeptem
ber: 440 fő.

Tavaly, amikor csak hétköz
nap volt m eghosszabbított 
nyitva tartásunk, a következő
képpen alakult a statiszti
kánk: június: 248 fő, július: 333 
fő, augusztus:350 fő, szeptem
ber: 119 fő

A szám okból leszűrhető, 
hogy sokan kerestek meg ben
nünket, bár a vasárnapi hét
órás nyitva tartáson tapaszta
lataim szerint érdemes elgon
dolkodni. Rendezvények alkal
mával többen is bejöttek, de 
„egyszerű” vasárnapokon nem

voltak érdeklődők. Természe
tesen sok külföldi vendég is 
járt nálunk, a legtöbben Néme
tországból, Hollandiából, Bel
giumból, de idén is érkeztek 
amerikaiak, franciák, oroszok,

sőt, koreaiak, japánok, kongó
iak is. Reméljük, jövőre is meg
oldható lesz a nyújtott nyitva 
tartás, hogy még több vendé
get fogadhassunk!

Szeptember 17-től nyitva 
tartásunk a következő: hétköz
napokon 9.00-17.00. Továbbra 
is várunk mindenkit informá
ciókkal, hazai és a térségi ren
dezvényekkel, szálláshelyek
kel, látnivalókkal, vendéglátó- 
helyekkel kapcsolatban.

Fullerné Bó'sz Patrícia 
irodavezető

Személyes érdeklődő
június
253

július
421

augusztus
401

szeptember
261

Telefonos érdeklődő 64 101 123 55
írásos megkeresés 154 176 208 124
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei

Képünkön az október 23-ai ünnepség szereplői
Fotó: Lőrinczi Albert

■ Október 8-án iskolánk tan
testülete elfogadta az iskolave
zetés éves programját, lezárul
tak az év eleji adminisztrációs 
teendőek, elkészültek a tanme
netek, a statisztika.

Az alsó tagozatos tanulók 
szorgalmasan gyűjtötték az 
idén is a vadgesztenyét, össze
sen 44 000 Ft-ért, mely az osz
tályok kirándulásra szánt pén
zét gyarapítja a gyűjtés ará
nyában.
■ Október 6-án megemlékez
tünk az Aradi vértanúk napjá
ról.
■ Október 10-én a tavalyi 
nagycsoportosok óvónői vendé
geskedtek a jelenlegi első osz
tályokban, m elyet szakmai 
megbeszélés követett.
■ Október 20-án papírgyűjtést 
szerveztünk. Tanulóink 20 756 
kg papírhulladékot gyűjtöttek 
össze, ebből 7500 kg-ot az alsó 
tagozatosok, 13 256 kg-ot a fel
ső tagozatosok.
■ Október 23-án iskolánk peda
gógusai, tanulói készítették a 
városi megemlékezés műsorát.

A  7.b. osztály tanulói az osz
tályfőnökük, Lőrinczi Albert 
által összeállított irodalmi

műsort adták elő, az ünnepi 
beszédet Poller György képvi
selő, iskolánk igazgatóhelyet
tese mondta. A műsorban köz
reműködött a pécsváradi Gyer
mek- és Ifjúsági Fúvószenekar 
Wagner József vezetésével. 
Ezúton is köszönjük a szerep
lőknek és a felkészítőknek a 
szép megemlékezést!
■ Október 24-én elkezdték hos
pitálásukat a volt 4. osztályok 
osztályfőnökei, tanítói az ötö
dik osztályokban.

■ Október 26-án az iskola diák
jai hosszas előkészületek, és a 
jelöltek bemutatkozása (iskola
rádió, plakátok) után megvá
lasztották a diákönkormányzat 
vezetőjét. A választás ered
ményhirdetésére a délutáni 
„suli-disco” keretében kerül sor.
■ Hosszas betegeskedés után 
ismét tanít Bognárné Auth 
Mária tanárnő, akinek osztá
lya, a tanulók szülei és peda
gógustársai erőt és jó egészsé
get kívánnak.

Az általános iskola sporthíreiMegújult az ’56-os 
emlékmű
Szabó László szobrászművész 
1989-ben az 1956-os forrada
lom 45. évfordulójára készítet
te el a Kossuth téren felállított 
szobrát. Az emlékműnél min
den évben, október 23-án, vá
rosunk ünnepi megemlékezést 
tart, koszorúkat helyeznek el 
intézm ények, pártok, civil 
szervezetek a talapzatán. Az 
alkotáson jelentkeztek a múló 
idő nyomai. A képviselőtestü
let elhatározta, hogy felkérik 
Szabó Lászlót, a szobor meg
újítására. Vértes László, a mű
szaki bizottság elnöke vállalta 
a munkák megszervezését, 
összehangolását, maga is részt 
vett a szobor megtisztításának 
munkálataiban. A  megrepede
zett, megfeketedett szobrot 
be kellett szállítani a művész 
műtermébe. A  szállítást, a le
emelést, majd a visszahelye
zést Tamás Lőrinc helyi vállal
kozó végezte. Az idei októbe
ri ünnepségen megújulva állt 
városunk történelmi hangula
tú középkori piacterén.

Atlétika
A 2001/2002-es tanévben isko
lánk atlétika, kézilabda és lab
darúgás sportágban indult a 
Diákolimpia országos verseny- 
sorozatában.

Az atlétika (4 és 5 próba) és 
a mezei futás őszi körzeti ver
senyein szép eredményeket 
értek el tanulóink. Atlétikában 
a 7-8. osztályos lányok a IV. 
helyen, az 5—6. osztályos fiúk 
a szerényebb VII. helyen vé
geztek. Mezei futásban az 5—6. 
osztályos fiúk II. helyezést ér
tek el (Kovács Viktor egyéniben 
5. lett) a 7-8-os lányok a IV. 
helyen végeztek (Hódosi Sza
bina egyéniben 5. helyezést ért 
el). Mindkét versenyen kiemel
kedően szerepelt Molnár Kit
ti, Jagados Diána és Hódosi 
Szabina, valamint Pászti Sza
bolcs, Jakab Dániel és Kőszegi 
Attila.

A kézilabda őszi versenyso
rozatában két lánycsapatunk 
vesz részt (5—6. és 7—8. osztá
lyosok) Hegedűs Tímea tanár
nő vezetésével.

Az 5, illetve 7 csapatos cso
portokban szervezett mérkőzé
sek őszi—tavaszi rendszerben 
zajlanak.

A labdarúgásban új rendszer 
van kialakulóban, ném ileg 
módosultak a korosztályok, ez 
nem mindig kedvező az isko
lában szervezett csoportok 
szempontjából. A  Bozsik után
pótlásprogram keretén belül 3 
korosztályt (7, 9 és 11 évese
ket) készítünk fel, a 9 és 11 
évesek csoportjához Vasas, 
Mecseknádasd és Hidas tarto
zik még.

Az MLSZ által előírt korosz
tályos bajnokságban a l l  éve
sekkel veszünk részt. A csoport 
központja Pécsvárad, tagjai a 
PMSC, PEAC és a Hidas kor- 
osztályos csapatai. Mindhárom 
csoport felkészítését Gelencsér 
János vezeti.

A  fenti bajnokságok mellett 
iskolánk kupákat is szervez 
(Kodolányi-kupa), illetve más 
iskolák kupáin is részt vesz. Is
kolánk tanulói más sportágak
ban (sakk, küzdősportok, ver

5
■ Kolléganőnknek, Gasteiger 
Eszter tanítónőnek meleg sze
retettel gratulálnak házasság- 
kötése alkalmából tanítványai 
és kollégái.
■ Iskolánk az elmúlt tanév 
végén több sikeres pályázatot 
nyújtott be, így sikerült jelen
tős fejlesztéseket végrehajta
nunk. A  term észettudom á
nyos tantárgyak oktatásához 
1 M Ft értékben, a nyelvtaní
táshoz 220 000 Ft értékben 
vásárolhattunk eszközöket, 
ezenkívül az INTER-NATIO- 
NES németországi szervezeté
hez benyújtott pályázatunk 
segítségével CANON fénymá
sológéppel bővült technikai 
eszköztárunk.
■ Jelenleg is több pályázatunk 
van folyamatban, melyek se
gítségével reményeink szerint 
a szabadidős és sporttevékeny
séget, illetve a tanulók nyári 
táborozását tudjuk majd támo
gatni.
■ Iskolánk négy tanulója, 
Rein Viktor, Böröcz István, 
Gazda Gergely és Petz Dávid 
eredményesen szerepelt a me
gyei ifjúsági sakkválogatott
ban.

Lőrinczi Albertné 
igazgató

senytánc) is szép eredménye
ket értek el.

Akadályverseny
Iskolánk már hagyományos

sá vált őszi akadályversenye 
szeptember 28-án, pénteken 
volt. A  kellemes, napos időben 
tanulóink osztályonként indul
tak az iskolától, a cél a Dom- 
bay-tó volt.

10 állomáson bizonyíthatták 
a csapatok elméleti felkészült
ségüket és ügyességüket. A  kö- 
télhíd, karikás és ugróköteles 
váltó, célbadobó- és távolugró- 
vesreny az izmokat mozgatta 
meg, az irodalmi és történelmi 
kérdések az „agytornát” szol
gálták. A csapatok szép menet
leveleket készítettek, melyeket 
az olvasással kapcsolatos raj
zok és jelmondatok díszítettek. 
A táborba érkező csapatokat 
bográcsokban rotyogó finom 
ételekkel várták „szakácsaik”. 
A program lebonyolításában 
segítettek a pécsváradi ifjúsá
gi önkormányzat képviselői is.

Gelencsér János
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HÍREK RÖVIDEN
Anyakönyvi hírek:
25. éves házassági év
forduló: Friedszam Lász
ló ésAmrein Regina, Bittér 
János és Peltz Veronika 
Ilona; Freund Ferenc és 
Gungl Ágnes Erzsébet 
Házasságot kötöttek: 
Kovács Csaba és Schenk 
Krisztina Eszter, Werner 
Géza és Szabó Tímea, 
Polics Gábor és Hofecker 
Mónika
Születések: Podolszki 
Evelin, Kleisz Ottó, Borbás 
Diána, Kovács Bálint, Új
vári Andrea
Elhunytak: Kiss Rozália 
(82 éves), Vincze Győző 
József (76 éves), Féth Já
nos (50 éves), Ruppert An
tal (71 éves), Gasteiger 
Józsefné, sz. Rumszauer 
Katalin (81 éves), Noll 
Istvánná, sz. Kercza Mária 
(93 éves), Hochrein Antal 
(64 éves, Erdó'smecske)

Éleslövészetet
A M agyar H onvédség a 

pécsváradi ló'téren november 
20—21-22-én  éleslövészetet 
tart. A polgármesteri hivatal 
ezúttal is felhívja a lakosság fi
gyelmét az alábbiakra: ezen 
idő alatt a veszélyeztetett te
rületen saját életbiztonságuk 
érdekében ne tartózkodjanak. 
Teljesítsék a biztonsági őrök 
utasításait és vegyék figyelem
be az éleslövészetet jelző táb
lákat.

Homeopátia, a mellékhatás és 
kockázatmentes gyógymód

Kellő számú jelentkező ese
tén Pécsváradon, a művelődé
si központban is megrendezik 
azt a tanfolyamot, melyet ho
meopata orvos tart. Érdeklőd
ni a 490-306-os telefonon lehet.

Kulturális díj 
Dretzky Katalinnak

A megyenapi ünnepséget 
október 10-én a megyei önkor
mányzat dísztermében rendez
ték meg. Köszöntőt dr. Kékes 
Ferenc, a Baranya Megyei Köz
gyűlés elnöke, ünnepi beszédet 
dr. Font Márta, a Pécsi Tudo
mányegyetem Bölcsészettudo
mányi Karának dékánja mon

dott. Az ünnepi műsorban a 
Siklósi Zeneiskola Hegedű 
együttese, a pécsi Művészeti 
Szakközépiskola Leánykara 
mellett nagy sikerrel szerepelt 
a pécsváradi óvoda ném et 
tánccsoportja is.

A program végén adta át dr. 
Kékes Ferenc a megyei önkor
mányzat szakmai díjait. Az 
oklevél tanúsága szerint: „A 
Baranya Megyei Önkormány
zat Közgyűlése Dretzky Kata
linnak, a pécsváradi Fülep La
jos Művelődési és Sportköz
pont igazgatójának kiemelke
dő közművelődési intézmény- 
vezetői tevékenységéért, a köz- 
művelődési szakmai tömörülé
sek, fórumok, civil szervezetek 
létrejöttében, működtetésében 
betöltött szerepéért a Baranya 
Megyei Önkormányzat Kultu
rális Díja kitüntetést adomá
nyozta.”

Az ünnepségen részt vett 
Zsáli János polgármester és 
Apaceller József képviselő, a 
kulturális bizottság elnöke is.

Gállos Orsolya íróval és 
műfordítóval, a Ljubljanai 
Egyetem magyar nyelvi lekto
rával nem rég a Dunántúli 
Naplóban olvashattunk ripor
tot. A pécsi Művészetek Házá
ban október 25-én tartott est
re, a Magyar Lettre Interna
tionale irodalmi újság őszi szá
mának bemutatójára érkezett 
haza lapunk egykori főszer
kesztőasszonya. Gállos Orso
lyával, a vilenicai fesztivál 
egyik szervezőjével jeles szlo
vén írók, költők, köztük a szlo
vén írószövetség elnöke is ven
dégei voltak az estnek. A 
pécsváradi műfordító elmond
ta, hogy most a Jelenkornak 
állított össze egy irodalmi blok
kot kortárs szlovén szerzőktől, 
valamint a könyvhétre kiadan
dó antológián is dolgozik.

Samu Géza emlékszoba 
Bükkösdön

Samu Géza szobrászművész 
egykori műtermében, a régi 
malomépületben a település 
vezetői emlékszobát rendeztek 
be. A  megnyitóra a Bükkösdi 
Polgármesteri Hivatal Pécsvá- 
radról három alkotást kért köl
csön Samu Géza műveiből, 
m elyeket novem ber végére

visszakap a város, illetve a 
Samu Géza Múzeum. Október 
31-én felvételeket készítettek 
a Pécsváradon található alko
tásokról egy Samu Gézáról ké
szülő honlap számára.

Mindenszentek napján az
elmúlt évek hagyományaihoz 
híven a Pécsváradi Várbaráti 
Kör koszorút helyezett el és 
mécsest gyújtott az I. és a II. 
világháborús emlékhelyeknél, 
valamint az 1956-os emléktáb
lánál. Este 18 órakor a teme
tőkápolnában mise volt min
den elhunyt emlékére, majd a 
hozzátartozók felkeresték sze
retteik sírjait.

Emléktúra a Réka-várhoz
A Pécsváradi Várbaráti Kör 

az elmúlt években csatlakozott 
a Baranya Megyei Természet- 
barát Szövetség által szerve
zett kiránduláshoz. A vidé
künkről szárm azó m agyar 
szent, Skóciai Szent Margit 
szülőhelyének felkeresésével 
emlékezünk minden évben a 
Réka-vár romjainál. November 
17-én, szombaton 10 órakor 
találkozó Mecseknádasdon, a 
plébániatemplomnál. Útvonal: 
M ecseknádasd—Réka -vár— 
Langehöhe—Vadászlak. Innen 
a hosszabb utat vállalóknak: 
Ó bánya-K isújbánya-R éka- 
kunyhó-Pécsvárad. A rövidebb 
útvonal: a Vadásziaktól Réka- 
kunyhó-Pécsvárad. Utazás: 
menetrend szerinti busszal, 
9.30-kor Mecseknádasdra. Kel
lő számú jelentkező esetén a 
művelődési háztól különbuszt 
indítunk. Érdeklődni és jelent
kezni a művelődési házban le
het november 12-éig.

Gyógyszertári ügyeleti rend:
November 5—november 25.

Szent István Patika,
Kossuth u. 8.

November 26,-december 2.
Szentháromság Patika,
Szentháromság téren 

December 3-december 23.
Szent István Patika

A Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesülete értesíti tagjait, 
hogy a rendszeresen megtar
tott keddi klubnapjukat no
vemberben egy héttel később, 
azaz 20-án rendezik meg a

művelődési házban, 16 órai 
kezdettel.

Bábszínház. December 4-én, 
10.45 órakor a Bóbita Bábszín
ház vendégszerepei a művelő
dési házban. A  „Mese a Szaltán 
cárról”című ismert mesefeldol
gozást adják elő. Jegyek 200 fo
rintért vásárolhatók a helyszí
nen.

Pécsvárad Város Képvi- 
selő-testülete november 20- 
án 14 órakor a Pécsváradhoz 
kötődő művészekkel találko
zik, november 22-én, 16 órakor 
pedig a vállalkozókkal találko
zik a polgármesteri hivatal 
épületében.

„Van miről beszélnünk?!”
November 27-én, kedden 17 

órakor lakossági fórumot tart 
Zsáli János polgármester a 
művelődési központ klubter
mében.

Tegyük ünnepélyesebbé 
városunkat!

Kresz Erika, a Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke ez évben 
másodszor hirdeti meg a ver
senyt, amelynek célja, hogy 
városunk az ünnepek alatt 
méltó díszben pompázzon. Ez
úton is kérünk minden helyi 
céget, vállalkozót, csatlakozza
nak a felhíváshoz. Ebben az 
évben azonban számítunk a 
lakosok, magánszemélyek, va
lamint az intézmények részvé
telére is. Az értékelést decem
ber 7-én tartjuk.

Jubilál a FerlingPRess
Lapunk szerkesztését, nyom

dai előkészítését a kezdetektől 
a pécsi FerlingPRess munka
társai segítik. A  cég az elmúlt 
hetekben ünnepelte megalaku
lásának tizedik évfordulóját. Az 
ünnepségen részt vettek szer
kesztőségünk tagjai is.

Áramszünet
2001. november 16., 20., 21. 

és 22-én naponta 8.00-16.00- 
ig Pécsváradon a Gesztenyési, 
Dombay, Kodolányi, november 
29-én, Szőlő, Honvéd, Zengő- 
várkonyi, Mecsekkörnyék ut
cákban, a Zengő-közben és a 
Szent Gellért utcában a Muk- 
hegy tetejéig áramszünet lesz.
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Az osztrák színjátszók egyik jelenete

O któber utolsó napjaiban 
Hausmannstáttenből érkeztek 
vendégek városunkba, akiket 
megérkezésükkor Zsáli János 
polgármester köszöntött, majd 
Kárpátiné Kovács Zita, a ven
déglátó nyugdíjasklub nevében 
ismertette az itt tartózkodás 
programját.

Első' este a villányi bormú
zeumban tett látogatás után a 
villánykövesdi B lum -pince 
vendégszeretetén keresztül 
kaptak kóstolót a tüzes ma
gyar borokból. Természetesen 
nem hiányozhatott a program
ból a pécsi városnézés és a

Ném et nyelvű pedagógiai 
szakkönyveket adom ányo
zott Pécsváradnak Nienhaus 
Rózsa. A  közel 100 db-ból álló 
küldemény az iskola alsó tago
zatánál talált gazdára. Az ado
mányozó reméli, hogy a két- 
tannyelvű oktatásban a taná
rok számára segédkönyvként 
hasznosan forgathatók majd a 
német könyvek.

N ém et n em zetiség i ifjú  
koreográfusok  mutatkoznak 
be Pécsváradon, a művelődési 
központban november 17-én, 
15 órától. A  Baranyai Német 
Táncegyesület és a Magyaror
szági Német Néptánc Hagyo
mányok Ápolása Alapítvány 
szervezésében első alkalom
mal kerül megrendezésre a ta
lálkozó, ahol az íjú koreográ
fusok munkáit az alábbi együt
tesek mutatják be: Solymár, 
Sopron, Hímesháza, Mágocs, 
Szálka, Budakeszi, Törökbá-

zengővárkonyi tojásmúzeum 
megtekintése sem. Szombat 
estére zsúfolásig megtelt a mű
velődési ház nagyterm e. A 
nyugdíjasok körzeti egyesüle
tének vidéki tagjai is szép 
számmal jöttek  el. (Ófalu, 
Feked, Mecseknádasd, Szeder
kény, Hímesháza — utóbbi két 
település saját műsorral is ké
szült.) Az est háziasszonya, 
Kovács Zita köszöntötte a ven
dégeket. A Franciska Berghold 
vezette, több mint 30 éves múlt
ra visszatekintő Hausmann- 
státteni Színjátszó Egyesület 
parádés, rövid kabaréjelenete-

lint, Bonyhád és Mecsekná
dasd. A műsorra minden ér
deklődőt szeretettel hívnak és 
várnak a rendezők.

25 éves az önálló  zeneis
kolai oktatás városunkban.
A negyedszázados jubileumra 
gazdag m űsorral készül a 
Pécsváradi Zeneiskola. N o
vember 23-án, pénteken 17 
órakor a művelődési házban is- 
kolatörténeti kiállítás nyílik. 18 
órakor az Ifjúsági Fúvószene
kar ad koncertet ugyanott. No
vember 29-én, 17.30 órakor 
ünnepi hangverseny lesz a mű
velődési ház felújított színház- 
termében. November 30-án,18 
órakor a Zeneiskolában tartják 
a régi növendékek koncertjét. 
Valamennyi eseményre a Ze
neiskola tantestülete és növen
dékei szeretettel hívják az ér
deklődőket, az iskola jelenlegi 
és volt növendékeit, kollégáit, 
barátait.

ivei remek hangulatú estét va
rázsolt a színpadra. A  közel 
kétórás, pergő műsor poénjait 
a közönség hangos nevetéssel 
és vastapssal jutalmazta.

Meglepetéssel indult a prog
ram, műsoron kívül a Zengő- 
várkonyi Népi Együttes adott 
ízelítőt a helyi hagyományok
ból. A házigazdák nevében mű
sort adtak a nyugdíjasklub tán
cos asszonyai, és a német 
vegyeskar. Az éjszakai órákba 
nyúló bátyus bál hangulatáról 
Hohmann István és zenekara 
gondoskodott. Az asztalokat a 
Nyugdíjasok Körzeti Egyesüle
tének tagjai terítették meg, sa
ját süteményeikkel, boraikkal 
látva vendégül a közönséget.

A vendégek itt tartózkodásá
nak költségei fedezésében se
gítséget nyújtott Pécsvárad 
Város Önkormányzata és a 
Ném et K isebbségi Ö nkor
mányzat.

Megint elmondhatjuk, hogy 
hausmannstátteni barátaink 
nem üres kézzel jöttek ezúttal 
sem! A Pécsváradi Fúvószene
kar számára elhozták az otta
ni zenekar most lecserélt 
egyenruháját, mellényeket, 
zakókat, valamint közel 100 if
júsági és szépirodalmi kötetet 
a városi könyvtár német nyel
vű gyűjteménye számára.

Idősek  napja. Több évtize
de, hogy városunkban megem
lékeznek az idős emberekről. 
Kezdetben e szép hagyományt 
a Vöröskeresztes aktivisták te
rem tették meg, szerveztek 
programot és megvendégelést. 
Az utóbbi években „az idősek 
az idősekért” mottóval a nyug
díjasklub tagjai is egyre na
gyobb feladatot vállaltak az 
ünnepség lebonyolításában.

November 18-án, vasárnap 
délután 15 órakor várják a 
meghívott vendégeket (minden 
65 éven felüli pécsváradi la
kost) a szervezők a művelődé
si központ felújított színház- 
termébe. Ünnepi köszöntőt 
mond városunk polgármestere, 
Zsáli János és Baumann Mi
hály képviselő, a helyi Német 
Kisebbségi Önkormányzat el
nöke. Műsort adnak a 25 éves 
önálló Zeneiskola kamara- 
együttesei és tánccsoportjai.

A PIFÖ hírei
Ifjúsági est: a PIFÖ Ifjúsági est

tel csatlakozott a „Gesztenyeszü
ret” rendezvényeihez. A programot 
diavetítés vezette fel, mely során 
egy pécsi amatőr alpinista társaság 
mutatta be a túrájuk során meghó
dított európai csúcsokat. Célpont
juk volt a Mont-Blanc-csoport több 
magaslata és az olasz Dolomitok is. 
Az estet Rock-Club zárta, ahol 
Hoyck Attila zenéjére táncoltak a fi
atalok hajnalig.

Túra: október 22-én gyalogtúrát 
szerveztünk Kisújbányára. A rossz 
idő kezdetben sajnos sokakat 
visszariasztott, így a reggeli indulás
nál csak egy maroknyi, mindenre el
szánt fiatal jelent meg, akik az eső
re való tekintettel autókon tették 
meg az utat. A megérkezés után el
kezdődött a pörkölt főzése, mely 
során -  az időközben napossá váló 
időnek köszönhetően is -  már egy
re többen csatlakoztak a csapathoz. 
Végül körülbelül 40 fiatal részesült 
a csodás környezet és a finom pör
költ nyújtotta élményből, akik ba
ráti hangulatban töltötték a dél
utánt. A  PIFÖ ezúton szeretne kö
szönetét mondani házigazdáinknak, 
Fuller Miklósnak és családjának, akik 
mindent megtettek a jó hangulatért 
ezen a napon.

Diákönkormányzati választás 
az általános iskolában. Még a
szeptemberi akadályverseny során 
derült fény arra, hogy az általános 
iskolában jelenleg nincs a diákön
kormányzatnak elnöke. Ez inspirálta 
a PIFÖ-t arra, hogy kiírja és meg
szervezze a választásokat, amit már 
a diákok kérésére megtoldottunk 
egy suli-discoval. A  határidőig hár
man jelöltették magukat, akik pla
kátokkal és az iskolarádióban el
mondott választási beszéddel pró
bálták megnyerni programjuknak a 
diákokat.

A választás napján 12 óráig lehe
tett szavazni. A  végeredményt az 
esti buli közben Fuchs Gábor ifjúsá
gi önkormányzati polgármester hir
dette ki: Füri Szabolcs 50, Hitra Zsa
nett 59, Rosenberger Ramóna 139 
szavazatot kapott, így utóbbi lett a 
diákönkormányzat elnöke. Gratu
lálunk és egyben tárgyalási jogot 
kínálunk az általános iskola minden
kori diákönkormányzati elnökének 
a PIFÖ ülésein. Reméljük, hogy a 
még szorosabb együttműködés so
rán a PIFÖ még hatékonyabban 
tudja képviselni a helyi fiatalok ér
dekeit.

D. K.

K U L T U R Á L I S  A J Á N L Ó

Színjátszók Ausztriából
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SPORTPROGRAM

KÉZILABD A
Nov. 5. 18 .15: Pécsvárad-Me- 

gye I. férfi
Nov. 10. 13.00: Hosszúhe- 

tény-Pécsvárad-Csurgó 
NB II. férfi

Nov. 10. 16.00: Pécsvárad- 
Renax-lzzó SE NB I.B férfi 

Nov. 10 18.00: Pécsvárad- 
Renax-lzzó SE NB I.B férfi 
ifi

Nov. I 1.9.30: Pécsvárad-Me- 
gye I. férfi

Nov. I L I  1.45: Pécsvárad-Ta- 
mási NB II. női

Nov. 11. 13.30: Pécsvárad-Ta- 
mási NB II. női ifi 

Nov. I I .  15.30: Hosszúhe- 
tény-Pécsvárad-Kalocsa 
NB II. serdülő

Nov. 18 11.00: Hosszúhetény- 
Pécsvárad-Pécs KK NB II. 
serdülő

Nov. 24. 14.15: Pécsvárad- 
Mohács NB II. női 

Nov. 24. 16.00: Pécsvárad- 
Mohács NB II. női ifi 

Nov. 24. 18.00: Hosszúhe- 
tény-Pécsvárad-Harkány 
NB II. serdülő

Nov. 28. 20.00: Hosszúhe- 
tény-Pécsvárad-Siklós NB 
II. serdülő

Dec. I .  16.00: Pécsvárad- 
Renax-Tatabánya NB I.B 
férfi

Dec. I .  18.00: Pécsvárad- 
Renax-Tatabánya NB I.B 
férfi ifi

KOSÁRLABDA
Nov. 15. 18.30: Pécsvárad- 

Közgáz
Nov. 22. 18.30: Pécsvárad- 

ANK
Nov. 29. 18.30: Pécsvárad- 

PEAC II.

LABDARÚGÁS  
Megye I.
Nov. 10. 13.00: Patapoklosi- 

Pécsvárad
Nov. 18. 13.00: Pécsvárad- 

Kozármisleny 
Serdülő és ifjúsági
Kezdés: serdülő 9.30, ifjúsági 
11.30
Nov. 10. Pécsvárad-Pata- 

poklosi
Nov. 17. Egerág-Pécsvárad 
Nov. 24. Pécsvárad-Bogád

S P O R T H Í R E K
Megújult a kosárcsapat

Ez év őszétől a megyei baj
nokságban játszik  a Pécs- 
váradi Sparatcus kosárlabda
csapata. A csapathoz Pécsről 
érkeztek új játékosok. A  változ
tatásokra részben azért volt 
szükség, mert a helyi fiatalok 
közül többen nem tudták vál
lalni a versenyzést (egyetemi, 
illetve egyéb iskolai tanulmá
nyaik miatt).

Az utánpótlás korúaknak is 
vonzóbb célt jelent a magasabb 
osztályban játszó, képzettebb 
játékosokból álló csapat. A fel
nőtt csapat edzője Fűzy And
rás lett, aki már nem ismeret
len a pécsváradiak számára, 
hiszen a PVSK csapatával 
gyakran járt Pécsváradon. A 
változtatással, rem ényeink 
szerint, a pécsváradi sportba
rátok is jól járnak, mivel a 
csarnokban több, magasabb 
színvonalú kosárlabda-mérkő
zést láthatnak. Szeptember 
végén Pécsen volt az első mér
kőzés, ahol kikapott a csapat. 
A KÖZGÁZ ellen a legjobb 
dobó Kis László volt, a legjobb 
védő Szabó Tamás, a legjobb 
játékos Novreczky Árpád volt. 
A játékon sajnos látszott az

Megye I.
Okt. 7. Pécsvárad-Hidas 4:2 
Okt. 14. Pécsvárad-Szederkény 1:0 
Okt. 2 1. Pécsvárad-Magyarszék 1:2 
Okt. 28. Bogád-Pécsvárad 1:3 
Nov. 4. Pécsvárad-Nagyárpád 1:0
Megyei serdülő és ifjúsági
Okt. 6. Pécsvárad-Szederkény 
Okt. 13. Nagyárpád-Pécsvárad 
Okt. 2 1. Pécsvárad-PEAC 
Okt. 23. Kozármisleny-Pécsvárad 
Okt. 28. Bicsérd-Pécsvárad 
Nov. 3. Magyarszék-Pécsvárad 
Megye III.
O kt. 6. Pécsvárad-Magyarher- 

telend 3:0
Okt. 14. Pécsvárad-Villány 1:5 
Okt. 21. Lovászhetény-Pécsvárad 

9:1
Megye III. Kupa
Okt. 27. Magyarhertelend-Pécsvá- 

rad 3 :1
Nov. 3. Pécsvárad-Magyarherte- 

lend 4 :1
5:4-es összesítéssel továbbjutott a 

Pécsvárad!

összeszokottság hiánya, ezért 
azóta is emelt számban edze
nek a nagyok. Több van ebben 
a csapatban, reméljük minél 
előbb összecsiszolódik. Ezt a 
várakozást megerősíti, hogy az 
első itthoni meccsen, október 4- 
én nyertünk 87:73-ra. Itt a leg
jobb játékos Varga Máté, a leg
jobb védő Szabó Tamás volt. 
Dobót többet is meg kell emlí
teni: Németh Andrást (10/3), 
Halmai Gábort (11/3), Varga 
Mátét (14), Szabó Tamást (14/ 
9), Kis Lászlót (13) és Nov
reczky Árpádot. Külön öröm, 
hogy az ifi korú Boltó Béla 
nemcsak pályára lépett a mér
kőzésen, hanem pontot is szer
zett.

A sportág népszerűsítésére 
és a gyerekek számára vonzób
bá tételére kosárdobóversenyt 
is rendezett a hazai csapat. 
Ezen az első László Miklós lett, 
ő egy ajándékcsomagot vehe
tett át, a második, Petz Dávid 
egy baseballsapkával lett gaz
dagabb, a harmadik, Lancz 
Antal pedig egy új szurkolói 
dudával buzdíthatta a továb
biakban a kosarasokat. Szere
tettel várunk minden érdeklő
dőt, drukkert a hazai mérkő-

Okt. 7. Pécsvárad-Hercegszántó / 
Megye I. férfi 28:25

Okt. 13. Pécsvárad-Szentendre / 
NB I.B férfi 20:29

Okt. 13. Pécsvárad-Szentendre/ 
NB I.B férfi ifi 25:37

Okt. 14. Pécsvárad-Csurgó/NB II. 
női 30:21

Okt. 14. Pécsvárad-Csurgó/NB II. 
női ifi 24:27

Okt. 2 1. Pécsvárad-Medikus /Me
gye I. férfi 3 1:24

Okt. 27. Pécsvárad-Siófok /NB II. 
női 29:21

Okt. 27. Pécsvárad-Siófok /NB II. 
női ifi 33:32

Ok. 27. Hosszúhetény-Pécsvárad- 
Balatonboglár/NB II. férfi 21:22

Okt. 28. Pécsvárad-Siklós /NB I.B 
férfi 14:15

Okt. 28. Pécsvárad-Siklós /NB I.B 
férfi ifi 21:37

KO SÁRLABDA
(Megyei férfibajnokság)
Okt. 4. Pécsvárad-Mohács 87:73
Okt. 25. Pécsvárad-Volán 47:86

zésekre, amelyek a sportcsar
nokban a kiplakátolt időpon
tokban, általában csütörtök 
este 18.30-kor kezdődnek.

Bognár Gyöngyvér

Thai-box
A Tatabányán, október 27-én 

m egrendezett IV. ME GA- 
TECH-kupa országos gáláról 
két sportolónk is a győztesek
nek kijáró serleggel térhetett 
haza. A serdülő korcsoportban 
Farkas Balázs, a felnőttek kö
zött Vulics József bizonyult a 
legjobbnak. Mindkét verseny
ző 3 : 0-ás pontozással győzte 
le tatabányai ellenfelét! A  kö
vetkező verseny Dunaújváros
ban lesz, november 24-én. Ér
deklődni az edzéseken lehet, 
hétfőn és szerdán 16 órától a 
sportcsarnokban, Blazsekovics 
Ferenc edzőnél.

Dobogón az öregfiúk
Az öregfiúk megyei labdarú

gó-bajnokságában az előkelő 
második helyen végzett Pécs
várad csapata. A 8 csapatos 
alapszakaszt megnyerték, így a 
másik csoport első helyezettjé
vel, a Pécsi Öregfiúkkal mér
kőztek meg a bajnoki címért. Az 
első mérkőzésen 3 : 3-as dön
tetlen született, a visszavágón, 
pedig 5 :1  arányban maradtak 
alul a mieink. A bajnoki cím 
sorsát talán az is befolyásolta, 
hogy a pécsváradi csapatból 
több meghatározó játékos is 
megsérült a bajnokság végére. 
Az eredmény azonban így is 
nagyon szép, gratulálunk!

A Pécsváradi 
Önkormányzat havilapja 
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Zsáli János polgármester 
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