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Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekarok 
II. Országos Találkozója

„Musica humana -  a zene valóban az emberi világ része s min
den alkotóelemével az emberi életbe kapcsolódik. Mégis van 
benne valami, ami kiemeli ebből az összefüggésből és szinte 
az embertől függetlenné, a természeti világ tagjává avatja. így 
lesz belőle musica mundana: a muzsika hangja... ”

Szabolcsi Bence

Idén második alkalommal ren
deztük meg Pécsváradon a né
met nemzetiségi fúvósmuzsika 
egyik legrangosabb hazai ren
dezvényét április 27-én. Az 
egésznapos találkozó megnyi
tója, a térzene az esős idő' mi
att a sportcsarnokban zajlott 
minden programmal együtt. A 
magyar és a magyarországi 
németek himnusza után Zsáli 
János polgármester és Bau- 
mann Mihály, a helyi német 
kisebbségi önkormányzat elnö
ke köszöntötte a jelenlevó'ket, 
majd Heinek Ottó, a Magyar- 
országi Németek Országos Ön
korm ányzatának elnöke és 
Bokor Béla, a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 
alelnöke tartott nyitóbeszédet. 
A  fenti idézet után Bokor Béla 
a következőket mondta: „Ko

dály országában nem kell em
lítenünk, milyen fontos, hogy 
a kisgyermekek minél koráb
ban ismerkedjenek meg a ze
nével. Először talán csak hall
gatni kell, de igazán gazdag 
csak az az ember lehet, aki 
nem csupán hallgatni tudja, 
hanem m egszólaltatni is a 
muzsikát. Mindig szívesen jö
vök el Önökhöz. Pécsvárad év
százados hagyományaihoz hí
ven, az egész országban híres 
mozgalmas kulturális életéről. 
A  város szerencsés, mert nem 
csak lakóinak, hanem az ön- 
kormányzat vezetőinek, a tele
pülés kulturális életét igazga
tóknak is fontos megőrizni és 
ápolni történelmi hagyomá
nyaikat, emlékhelyeiket. Tud
juk, Pécsvárad életében fontos 
szerepet játszik az itt éló' né

met lakosság. Kultúrájuk ha
tott a helyi magyar lakosokra, 
így a fúvós zenélésnek is évszá
zados hagyományai vannak.”

A köszöntök után szakmai 
bemutatókat tartottak: fellé
pett Pécsvárad, Solym ár, 
Nagymányok, Csolnok és Ma
gyarszék ifjúsági fúvószeneka
ra. A zsűri tagja i voltak: 
Apáthy Árpád, karnagy, a Pé
csi Liszt Ferenc Zeneiskola 
igazgatója, Erdősi András, a 
Magyarországi Német Zene
karok Országos Szövetségének 
alelnöke és Apaceller József, a 
helyi zeneiskola igazgatója, a 
szövetség alelnöke.

Az együttesek két regionális 
válogató után kerü ltek  a 
pécsváradi rendezvényre. Dél
után a zsűri szakmai értéke
lést adott az együttesek veze
tőinek. Közben a helybeli ze
neiskola magyar tánccsoport
ja és a Csepeli Német Kisebb
ségi Önkorm ányzat Német 
Nemzetiségi Gyermek- és Ifjú
sági Tánccsoport műsorát néz
hették, hallhatták a nézó'k.

Folytatás a 8. oldalon

Internet 
a könyvtárban
A műveló'dési központ pá
lyázati úton számítógépes 
rendszert nyert a könyvtár 
számára az Informatikai 
Kormánybiztosságtól. 6 db 
multimédiás számítógépet 
és egy jó minó'ségű hálóza
ti nyomtatót üzemeltek be 
hálózatba kötve, bérelt vo
nali internet-eléréssel. A 
„multimédiás könyvtárat” 
várhatóan június hónaptól 
vehetik igénybe a jelenle
gi és új olvasók. Az inter
net-szolgáltatáson keresz
tül biztosított különböző'

elektronikus adatbázisok 
a könyvtár nyitva tartási 
idejében férhetó'k majd 
hozzá. Ez az infrastruktú
ra azonban nem csak a 
könyvtári igényeket szol
gálja ki. A korszerű eszkö
zök által a könyvtár infor
mációs központtá alakul 
és számítógépkezeló'i, va
lamint internet-használói 
tanfolyamokat is szervez
nek a külön erre a célra ki
alakított helyiségben. A 20 
órás tanfolyam ok szep
temberben indulnak kis- 
létszámú csoportokban. 
Elsősorban számítógépes 
a lapism ereteket és az 
internet használatát sajá
títhatják el az érdeklődők. 
A tanfolyam díja 1000 Ft/ 
fő. Jelentkezni már most is 
lehet az őszi tanfolyamok
ra a könyvtárban és a mű
veló'dési központban.
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H ÍR EK
A 2001. évi költségvetés.

Pécsvárad város képviselő-tes- 
tülete az április 8-ai ülésén elő
ször a 2001. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló rendele
tet fogadta el. A testület jónak 
ítélte a 43 millió Ft pénzma
radvánnyal zárult költségveté
si évet, ez a tartalék további 
fejlesztések alapját teremthe
ti meg.

Pécsváradi tanuszoda.
Pelényi Margit tervező mutat
ta be a pécsváradi tanuszoda 
terveit. A sportcsarnokkal egy
beépíteni tervezett komplexum 
a jövő pályázati lehetőségeinek 
figyelembevételével valósulhat 
meg. A  terv véglegesítéséhez a 
képviselők is ötletekkel, taná
csokkal szolgáltak. A testület 
vállalta a tervezés költségeit, 
így egy pályázatnál már kész 
elképzelésekkel lehet a megva
lósításhoz fogni.

A volt mezőgép területén 
működő üzemek évek óta 
gondot jelentenek. Zsáli János 
polgármester emlékeztette a 
jelenlévőket, hogy a Pécsvá
radi Metallmas Kft.-nek jelen
legi telephelyéről, a város köz
pontjából ki kell költöznie, mi
vel a rendezési terv szerint 
azon a területen ipari tevé
kenység nem folytatható, így 
telepengedélyt sem kaphat. A 
kiköltözés folyamata mintegy 
tíz éve húzódik. Az önkor
mányzatnak sem érdeke, hogy 
kb. 20 pécsváradi lakos mun
kahelye megszűnjön, ezért se
gít a megoldás keresésében a 
cégnek.

Az AAT Gmbh azzal keres
te meg az önkormányzatot, 
hogy egy önkormányzati tulaj
donú telek megvásárlása után 
arra ü zem csarnokot épít, 
melyben a Metallmaséhoz ha
sonló tevékenység folyik, és a 
dolgozókat átveszi. A gazdasá
gi bizottság tett javaslatot a 
terület eladására, és megfele
lő biztosítékokat kérne, hogy 
a telek valóban munkahelyte
rem tő beruházás célját, és 
nem telekspekulációt szolgál. 
Az ezután következő vitában 
többen hangot adtak azon né
zetüknek, hogy a cég és köz
vetítői által adott információk 
nem elégségesek a döntéshez, 
a felajánlható biztosítékok

nem megnyugtatóak, ezért to
vábbi információcserére lenne 
szükség.

Folynak a művelődési ház felújítási 
munkálatai

Ivóvizes kút fúrása. A kép
viselő-testület pályázatot nyúj
tott be a Baranya Megyei Te
rületfejlesztési Tanács terüle
ti kiegyenlítő keretére Pécsvá
rad két (120 m és 200 m) ivóvi
zes kútjának fúrására. A kép
viselő-testület vállalta a gesz
tortelepülés szerepét és meg
bízta a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos teendők elvégzésé
vel. A pályázatban szereplő te
lepülések a következők: Pécs
várad, Zengővárkony, Lovász- 
hetény, M artonfa, Szilágy, 
Nagypall.

A beruházás teljes költsége 
15 900 Ft. Pécsvárad városra 
eső beruházás saját teljes költ
sége: 2366 E Ft. területfejlesz
tési keretből kért támogatás: 
12 720 Ft. A képviselő-testü
let vállalja, hogy a 2002. évi 
költségvetésében a saját erőt 
biztosítja. Meghatalmazza a 
polgárm estert a m ellékelt 
együttműködési szerződés alá
írására.

A Városi Könyvtár tető- 
szerkezetének felújítása. A
testület ülése után érkezett 
értesítés, hogy a Baranya Me
gyei Területfejlesztési Tanács 
vis maior alapjából 6 millió Ft- 
ot nyert az önkormányzat a 
városi könyvtár tetőszerkeze
tének felújítására. A beruhá
zás idén valósul meg.

A vár hasznosítási szerző
dése. Az április 29-ei ülésén 
Pécsvárad város képviselő-tes- 
tülete fő napirendi pontként 
tárgyalta a vár hasznosítási 
szerződését. Az ülésen részt 
vett a Kincstári Vagyonkezelő 
Igazgatóság (KVT) képviselője 
és Hamar Endre, a bérlő Vár- 
Gold Kft. ügyvezetője. A szer
ződés előzménye, hogy az el
múlt évben az önkormányzat 
és a KVI között megállapodás 
született a vár hosszú távú 
hasznosításáról, melyről az 
önkormányzat a 100%-ban tu
lajdonában álló Pécsváradi 
Vár Kft. révén gondoskodik. A 
képviselő-testület tulajdonosi 
jogait gyakorolva készíttette 
elő a hasznosítási szerződést. 
Ennek időtartama a KVI-vel

kötött szerződéssel összhang
ban 9 év. A  hosszabb távra kö
tött szerződés lehetőséget ad 
arra, hogy a szálloda és a pa
lotaszárny állagmegóvása, fej
lesztése érdekében a felek kö
zösen, a költségeket megoszt
va beruházásokat hajtsanak 
végre.

Üzemcsarnok. Az ülésen 
újra szóba került az osztrák 
AAT Gmbh ajánlata az iparte
lepen megvalósítandó üzem
csarnokkal kapcsolatban. Dön
tés született a terület értéke
sítésének feltételeiről, mellyel 
az önkormányzat szeretné elő
segíteni a Meatallmas Kft. ki
települését a város központjá
ból.

Megújul a református parókia épülete is

FELHÍVÁS
A Pécsváradért Alapítvány pályázatot hirdet a 2000. évi 
jövedelemadókból 2001-ben befolyt összegből történő része
sedésre. Pályázhatnak a Pécsváradon működő amatőr 
művészeti csoportok, szakkörök, klubok, egyesületek, ame
lyek az egészségügyi ellátás, szociális gondozás, kulturá
lis, oktatási, diák- és tömegsport, a környezet- és műem
lékvédelem, illetve természetvédelem területén fejtik ki te
vékenységüket. A pályázatokat a Pécsváradért Alapítvány, 
7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. címre, 2002. május 
21-éig kérjük eljuttatni.

Országgyűlési választások 2002. II. forduló -  Pécsvárad

V ála sztóp o lgá rok  szám a: 3246

S za va zók or 1 2 3 OSSZ.
alsó ú ] hegyi

iskola óvod a iskola

M egjelent 842 935 674 2451

D r. Hargitai János F ID E S Z -M D F  (6 2 ,0 1 % ) 441 552 438 1431
D r. N yúl István M S Z P  (4 3 ,7 7 % ) 397 381 232 1010
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Millenniumi Kereszt

Keresztszentelő az Almásgödörben

A kereszt alapzatát Arató Csongor családja ajánlotta fel. 
A vaskereszt elkészítését Kilár Zsolt és munkatársai vé
gezték

Három család, a pécsi Arató-, Kilár- és a 
pécsváradi Novotny-család összefogásával és 
munkájával készült új útmenti, a Millennium 
emlékére emelt kereszt az Almásgödörben,

melynek felszentelését Antal Géza, pécsváradi 
apát celebrálta 2002. április 27.-én.

Kiemelte a kereszt mint „jel” szerepét, és fon
tosságát életünkben.

A rossz idő' ellenére több, mint hetvenen ér
keztek az eseményre, még Budapestről és Sze
gedről is.

A  Pécsváradi Önkormányzat nevében Arató 
Márton alpolgármester meleg szavakkal emlé
kezett Pécsvárad múltjára és a térségben most 
is fontos szerepet játszó jelenére.

Az eseményt a pécsi Székesegyház Palestrina 
kórusának énekei tették még bensőségesebbé, 
és ünnepélyesebbé Jobbágy Valér karnagy ve
zényletével. Ezek után, a már igazán rosszra 
forduló időben jól esett a frissen sült pogácsa 
és a hozzá illő kiváló pécsváradi borok kósto
lása.

Kilár Zsolt

Nemzetiségi és kisebbségi nyugdíjasklubok 
baranya megyei találkozója
Pécsvárad, Városi Sportcsar
nok, május 10. Ez a nap a 
nyugdíjasokról szól. A megye 
különböző pontjairól érkező 
idős emberek mutatják be félt
ve őrzött kincseiket dalok, tán
cok, viseletek formájában. Is
merkedjünk, nézzük végig egy
más műsorát, tanuljunk, ta
pasztaljunk, töltsük el a napot 
magunk és mások örömére.

10 órakor: A vendégeket kö
szönti és a rendezvényt meg
nyitja: Zsáli János, Pécsvárad 
város polgármestere. Közre
működik a pécsváradi óvoda 
német tánccsoportja

10.30-kor: Nyugdíjasklubok 
bemutatkozó műsora. Pécs

várad (német kórus), Babarc 
(ném etkórus), N agynyárád 
(német vers), Szederkény (né
met kórus), Dunaszekcső (né
met), Kásád (sokác kórus).

Ebédszünet
14 órától: Folytatódik a 

nyugdíjasklubok bemutatkozó 
műsora. Himesháza (nemzeti
ségi lakodalm as), M ecsek- 
nádasd (német kórus), Nagy
nyárád (német vers), Nagy- 
kozár (horvát-német-magyar 
kórus), Véménd (német kórus
vers), Egyházaskozár (csángó), 
Dunaszekcső (német), Véménd 
(székely kórus), Komló (német 
tánccsoport), Feked (német 
kórus-vers), Komló (német 
harmonikás), Nagynyárád (né

met próza), Ófalu (német kó
rus), Kásád (sokác kórus), 
Nagykozár (kabaréjelenet), 
Bonyhád (székely kórus).

17 órakor: Értékelés, okle
velek átadása, zárszót mond: 
Weisz Péter, a Baranya Megyei 
Közgyűlés Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Bizottságának el
nöke

18 órától: „Ein Mutterherz 
soll niemals weinen” zenés est 
Charlyval, a Pécsi Rádió kí
vánságműsorának népszerű 
előadójával. Kötetlen együtt- 
lét, közös ének és tánc, ismer
kedési est. Napközben kiállítás 
látható a művelődési központ
ban, a pécsi Lenau Ház kézmű
ves szakkörének munkáiból.

Az Ifjúsági Vállalkozói Központ hírei

Az internetes terem nyitva tartása és 
ideiglenes díjszabásai április 29-étől:

Hétfőtől péntekig: 
Szombaton: 
Vasárnap: 
Díjszabások:
II. Béla Középiskola 
diákjainak: 
Diákoknak: 
Felnőtteknek:

14.00-19.30
9 .00- 18.00
9 .00- 13.00

100 Ft/óra 
150 Ft/óra 
200 Ft/óra

Bérletek:
Diákoknak: 1600 Ft/20 óra
Felnőtteknek: 2000 Ft/20 óra
Diákigazolvány felmutatása kötelező! 
Diákok, vállalkozók, figyelem!
Az ifjúsági vállakozói központ 20 órás 
internetes oktatást szervez! Részvételi díj: 
5000 Ft/fő. Jelentkezési határidő: május 15. 
Cím: Ruppert Adrienn, Ifjúsági Vállalkozói 
Központ, Pécsvárad, Gyenes T . u. 6/2. 
Tel.: 06-30/2938-380 vagy 72/566-023

A Kodolányi
r

János Általános 
Iskola hírei
Sikerek a tanulmányi 
versenyeken
■ Az Országos Kaán Ká
roly természetismereti ver
seny megyei döntőjében 
Kugyelka Réka 6.b. osztá
lyos tanuló I. helyezést ért 
el és ő képviseli Baranya 
megyét a Mezőtúri Orszá
gos döntőben. Czimber Bor
bála 6.b. osztályos tanuló 
II. helyezést ért el.
■ Az Országos Hermán 
Ottó biológiaverseny me
gyei döntőjében Boris 
Gyöngyvér 8.a. osztályos 
tanuló II. helyezést ért el. 
Felkészítő tanáruk Major 
Józsefné.
■ A Litteratum  német 
nyelvi verseny országos 
döntőjében 3. helyezést ért 
el Illés Dániel 4.b. osztá
lyos tanuló. Felkészítő ta
nára Flódung Anita. Gra
tulálunk!
A Litteratum Nyelvi 
Versenyek eló'döntői- 
nek végeredménye:

Német nyelv „B” kategó
ria, összes résztvevő 733 
fő: 6. helyezett holtver
senyben: Napirana Viktó
ria 6.b osztály; 15. Mehl- 
mann Péter 5.b oszt.; 16. 
Simor Máté 6.b oszt.; 19. 
Májer Szilvia 5.b oszt.; 20. 
Gádor Katinka 5.b oszt.; 
21. Kugyelka Réka 6.b 
oszt.; 45. Gungl Edit 5.b 
oszt.; 50. Csetényi Orsolya 
5.b oszt.

Német nyelv „C” kategó
ria, összes résztvevő 384 
fő: 11. helyezett Peischer 
Péter 7.b oszt.; 11. Tordai 
János 7.b oszt.; 14. Penczel 
Balázs 7.b oszt.; 22. 
Csetényi Bettina 8.a oszt.

Angol nyelv „B” kategó
ria, összes résztvevő 566 
fő: 11. helyezett Kugyelka 
Réka 6.b oszt.

Angol nyelv „C” kategó
ria: 22. helyezett Mester 
Alexandra 6.b oszt.
■ A német nemzetiségi két- 
tannyelvű tanulmányi ver
seny döntőjébe jutott Bállá 
Diána 8.b osztályos tanu
ló. Gratulálunk, és eredmé
nyes szereplést kívánunk a 
május 14-ei döntőn.
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„ Felelős vagyok 
amikor bárhol 
és bárki
segítségért nyúl”
A Névtelen Alkoholisták 
(AA), olyan ivásproblémá- 
val küzdő férfiak és nők 
nem zetközi közössége, 
akik megosztják egymás
sal tapasztalataikat, ere
jüket, és azon reményüket, 
hogy megoldhatják közös 
problémájukat, valamint 
segíthetnek másoknak az 
alkoholizmusból a józan
ság útjára lépni. A közös
séghez való tartozás egyet
len feltétele az ivással való 
felhagyás vágya. A  közös
ség nem szakmai szerve
zet, az AA-tagság nem jár 
illetékkel, vagy tagdíjjal, 
önellátóak a saját hozzájá
rulásaikkal. Az AA nem 
szövetkezik  sem m iféle 
szektával, felekezettel, 
szervezettel vagy intéz
ménnyel. Nem tesz kü
lönbséget vallási, faji vagy 
politikai hovatartozás te
kintetében, és szinte min
denütt a világon megtalál
ható. A tagság nincs kor
határhoz vagy iskolai vég
zettséghez kötve, bárki le
het tag, aki tenni akar va
lamit ivásproblémája el
len. A  közösség elsődleges 
célja józannak maradni és 
más alkoholistákat a jó 
zanság útjára segíteni.

Központi szolgálati iroda:
06-1/352-1947. Postacím: 1399 
Budapest, Pf. 701, e-mail: 
ko.sz.i@freemail.hu, honlap: 
http://www.anonimalkoho- 
listak.hu
Pécsi körzeti telefonszolgá
lat: csütörtök 17-19 óra kö
zött 06-72/332-600 
Al-Anon (családi csoport -  
segítség az alkoholisták bará
tainak és hozzátartozóinak) in
formációs telefon: 06-1/301- 
0516. Az AA országszerte tart 
gyűléseket, Pécsváradon 
szombatonként 17.30-tól, a 
családsegítő szolgálat székhe
lyén (Dózsa Gy. u. 13.). Min
den hónap első szombatja 
„Nyitott gyűlés” (hozzátarto
zók, érdeklődők részre). Bő
vebb információért Jagados 
Gáborhoz fordulhatnak biza
lommal: 06-20/3649-384.

Megújult a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 
pécsváradi kirendeltsége
A Mecsekvidéke Takarék- 
szövetkezet több mint 40 
éve alakult mecseknádasdi 
központtal, Pécsváradon 
1973 óta van jelen. Kiren
deltségei -  összesen 11 he
lyen -  Pécstől Hidasig a 6-os 
számú főútvonal két olda
lán helyezkednek el. Moizs 
Attila ügyvezető igazgató a 
modernizálással kapcso
latban a következőket 
mondta:

-  A  szövetkezeti formában 
működő hitelintézet jelenleg 
mintegy 111 tagja között — 
csakúgy, mint a takarékszövet
kezet testületéiben  — szép 
számban találhatók Pécsvá
radon és a Pécsvárad közeli te
lepüléseken lakók. A takarék- 
szövetkezet 1961-ben azzal a 
céllal jött létre, hogy a pénz
ügyi szolgáltatások a vidéki 
kisvárosokban és falvakban 
ugyanúgy elérhetőek legyenek 
mint a fővárosban, vagy a 
nagyvárosokban. A  takarék
szövetkezeti szektor a bank
szektor átlagánál gyorsabb 
növekedése azt bizonyítja , 
hogy ezekre a pénzintézetekre 
bármilyen gazdasági környe
zetben szükség van, annál is 
inkább, mivel egyre inkább ál
talános jelenség, hogy a ke
reskedelmi bankok vélhetően 
költséghatékonysági okokból 
kivonulnak a kistelepülések
ről.

A takarékszövetkezet négy 
évtizede nyereségesen műkö
dik, saját vagyona meghalad
ja a 370 millió forintot. A szö
vetkezet a Takarékszövetkeze
tek Országos Érdekvédelmi 
Szövetségének (TÉSZ) alapító 
tagja, mely önálló Intézmény
védelmi Alapot hozott létre az 
ügyfelek biztonságának növe
lése érdekében.

A Mecsekvidéke Takarék- 
szövetkezet Pécsváradon is 
hosszú távra tervez, szeretné 
szolgáltatásait a lakosság és a 
vállalkozói szféra minél széle
sebb rétegeinek nyújtani. Rö
vid távú tervei közt szerepel a 
szolgáltatás minőségi színvo
nalának emelése és a termék- 
kínálat bővítése. Ennek érde
kében több millió forintos be

ruházással felújították a Kos
suth u. 10. sz alatt található 
kirendeltséget. Jelentősen nö
vekedett biztonsági színvona
la is. A  takarékszövetkezet 
számos betéti terméke mellett 
a hitelkonstrukciók széles kí
nálatával várja ügyfeleit. 
Utóbbiak közül a legnépsze
rűbbek a szabad felhasználá
sú jelzáloghitelek, az állami

kamattámogatás mellett nyúj
tott lakáshitelek az igénybe 
vehető kedvezményekkel, a fo
gyasztási kölcsönök, illetve a 
vállalkozók számára nyújtott 
különféle hitelek. Az ügyfélkör 
bővítése érdekében a lakossá
gi számlákat a takarékszövet
kezet díjmentesen, a vállalko
zói számlákat 500 Ft-os havi
díj ellenében vezeti.

Számlával rendelkező ügyfe
lei részére a takarékszövetke
zet Visa Electron típusú bank
kártyát bocsát ki várhatóan jú
nius végétől, egyidejűleg Pé
csen és Pécsváradon bankauto
matákat helyez üzembe, me

lyek Visa, Europay és GBC- 
kártyával is használhatók ki- 
és befizetésre egyaránt. Jelen
tős számlaforgalmat bonyolító 
vállalkozói, önkorm ányzati 
ügyfelei részére a takarékszö
vetkezet házibankrendszert 
vezet be, igény szerint 2002. 
harmadik negyedévétől. Hoz
závetőleg hasonló időponttól 
kezdődően köthető számos biz

tosítás (lakás, gépjármű stb.) 
a takarékszövetkezet kiren
deltségein és továbbra is elér
hető a lakás-takarékpénztár. A 
közeli tervek között szerepel 
még a használt lakás vásárlá
sára, bővítésére, korszerűsíté
sére állami kamattámogatás 
mellett nyújtható lakáshitel 
konstrukció bevezetése is.

A kirendeltség címe: Pécs
várad, Kossuth L. u. 10. Tel.: 
72/465-125, 566-014

Pénztári órák: hétfő: 7.30- 
16.00; kedd—csütörtök: 7.30- 
15.00; péntek: 7 .30 -14 .00 ; 
ebédidő: 12.00-12.30

Fotó: K. Á.

mailto:ko.sz.i@freemail.hu
http://www.anonimalkoho-listak.hu
http://www.anonimalkoho-listak.hu
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Vár utcai óvoda

Használt számítógép, já
tékos informatika. Báli be
vételünkből (melyet ezúton 
szeretnénk m egköszönni a 
kedves szülőknek) sikerült 
megvalósítani régi vágyunkat. 
A gyerekek részére tudtunk 
vásárolni egy használt számí
tógépet. M egvásároltuk  a 
PANNI és PETI játékos okta
tó feladatok könyvben és CD- 
n című kiadványt, melynek se
gítségével az óvodáskorú gye
rekek játékosan ismerkednek 
a számítógéppel, s a számító
gépen keresztül különböző ok
tató játékokkal a számlálás, a 
környezetünk, a közlekedés, a 
színek, a formák stb. területe
ken belül. A későbbiek folya
mán természetesen szeretnénk 
bővíteni oktatóprogramjain
kat.

Vállalkozó szellemű óvoda- 
pedagógusaink igen nagy lel
kesedéssel vállalták a gyerme
kekkel való foglalkozást, hi
szen tudjuk, hogy ma már a 
számítógép minden családban 
ott van és létezik. Ezt a hátte
ret szeretnénk kihasználni, s 
az iskolába úgy engedni a ki
csiket, hogy ismerik, és bátran 
használják a számítógépet. 
Ezzel alapozhatjuk meg az is
kolai informatikai oktatást (ké
pünkön).

Multi Garden helyben.Az
elmúlt évben lehetőségünk 
volt a Mecseknádasdon műkö
dő óvodai Multi-Gardenben 
kéthetente foglalkozásokon 
részt venni. Ez igen nagy sikert 
aratott a gyerekek körében, de 
ebben a tanévben nem tudtuk 
megoldani a gyermekek utaz
tatását. Ezért minden erőnk
kel azon voltunk, hogy ezt az 
igényt is helyben, házon belül 
tudjuk megvalósítani. Sike
rült, a gyermekek legnagyobb 
örömére! Természetesen ki
használtuk a most közelgő ün
nepet, a húsvéti ünnepeket, s 
ennek keretében vehették bir
tokukba a kicsik a gépet és já
tékait.

Vdr utcai óvoda 
óvodapedagógusai

Vidám műsor. A komlói 
gyermekcsoportot és a német

országi testvérkapcsolatunk 
csoportjával érkező gyermeke
ket és felnőtteket vidám mű
sorral várjuk a Vár utcai óvo
dában május 24-én.

Udvari fahinta. A gyere
kek nagy örömére elkészült az 
udvari fahinta a Vár utcai óvo
dában. Boldogan vették birto
kukba ezt a játékot, melyet 
Tolnai Pál asztalosmester ké
szített.

A Nemzetiségi Nyugdíjas 
Találkozón, május 10-én, a 
Gesztenyés utcai óvoda Napra
forgó csoportja nyitja meg az 
ünnepséget.

Akkreditált továbbkép
zés. A pécsváradi óvoda máso
dik alkalommal kezdte el a 30 
órás akkreditált továbbkép
zést, melyen most 21 óvodape
dagógus szerzi meg a tanúsít
ványát.

Gesztenyési utcai óvoda

A Baranya Megyei Nép
tánc Találkozón, a pécsi 
Ifúsági Házban a Vár utcai

Sikeres minőségbiztosí
tás. Pályáztunk a Comenius I. 
minőségbiztosítási rendszer 
bevezetésére, amit nagy örö
münkre meg is nyertünk. így

óvoda nagycsoportos gyerme
kei magyar és német gyermek
táncokkal, a Gesztenyés úti 
óvoda Micimackó csoportja pe
dig német gyermektáncokkal 
szerepelt április 27-én.

Májusfaállítási ünnepség.
Május 1-jén Pécsváradon, a 
művelődési káz előtt a német 
klub rendezett májusfaállítási 
ünnepséget, melyen a Vár ut
cai óvodások táncoltak.

2002. szeptemberétől mindkét 
intézményben elindíthatjuk a 
minőségbiztosítási eljáráso
kat, folyamatokat.

Eszközfejlesztés. A Bara
nya Megyei Közoktatásfejlesz
tési Alapítványtól 300 000 Ft- 
ot nyertünk eszközfejlesztésre, 
melyen óvodai székeket szeret
nénk vásárolni.

Az óvoda dolgozói

Pécsvárad központjában lévő, 
újonnan átépített 507 m2-es épület 

komplett szociális helyiségekkel, gáz központi 
fűtéssel, bolthelyiséggel, 

körbekerítve

BÉRBE ADÓ
Érdeklődni: a 06-30-9593-299-es 

telefonon lehet

A PIFÖ hírei
Az időjárás végre kegyei
be fogadott minket és meg 
tudtuk tartani biciklitú
ránkat május 4-én. A  várt
nál kevesebben gyűltünk 
össze a művelődési ház 
előtt, de a kis csapat min
denre elszántan vágott 
neki a túrának. A  teljes 
körtúra útvonala körülbe
lül 20 km volt, változatos 
terepen (beton- és földes 
úttal, számos emelkedő
vel, lejtővel, vízátfolyás
sal). Varga István és Kár
páti Árpád vezetésével a 
régi 6-os, Fodorgyöp, Ré- 
ka-völgy útvonalat kisebb 
p ihenőkkel m ásfél óra 
alatt teljesítettük. A  túrá
zó csapat zömében általá
nos iskolás korosztályú 
gyerekekből állt. Külön di
cséret illeti a legfiatalabb 
résztvevőt, Bakó Attilát és 
az egyetlen leányt, Nagy 
Ritát. A Réka-völgybe érve 
több túrázóval találkoz
tunk. Az éppen aznap zaj
ló „M ecsek 50” teljesít
ménytúra egyik állomása 
is ott volt. Fáradt csapa
tunk rövid pihenés után 
fogadta a beígért paprikás
krumplit és üdítőt, melyet 
Adószegi Attila és Kleisz 
Anita főzött és Ory Leven
te hozott el autójával. Bog
nár András képviselőtár
sunk a teljesítménytúra 
megtétele után kerékpár
ral jött utánunk. Az ebéd
ből megkínáltuk a teljesít
ménytúra néhány részve
vőjét, versenybíróját is, 
akik süteménnyel viszo
nozták jóságunkat. A bősé
ges és finom ebéd után 
újult erőre kaptak a csapat 
tagjai, fociztak, fára mász
tak, játszottak áz erdő 
mélyén megbújó idilli kör
nyezetben. A 20 fős csapat 
számos ötlet után elhatá
rozta, hogy érdemes rend
szeressé tenni a hasonló 
programokat.

Végül itt is megköszön
jük az Aranycipó Kft., a 
Maddalena Pizzéria és 
Jáhn Jakab vállalkozó tá
mogatását, illetve Kele
men László erdész segítsé
gét.
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Észak-Erdélybe szervezi a 
Pécsváradi Várbaráti Kör ez 
évi nagy kirándulását, szám 
szerint a 15. külföldi útját, jú
nius 27-30-áig. Autóbuszos ki
rándulásainkat 1983-ban 
kezdtük szervezni, 1986 óta tu
datosan keressük fel a Kárpát
medence magyar vonatkozású 
emlékhelyeit. Utunk során el
látogatunk: Nagyvárad, Szó'de- 
meter, Érmindszent, Nagyká
roly, Szatmárnémeti, Nagybá
nya, Koltó, Máramarossziget, 
az Iza-völgye, Zsibó, Zilah, 
Bánfihunyad, Csúcsa látniva
lóit, nevezetességeit megtekin
teni. Érdeklődni a műveló'dési 
központban lehet.

Pécsváradi Nyári Várszínház
A tél folyamán eló'készító' 

tárgyalások folytak a 2002. évi 
nyári eló'adásokról. Több pá
lyázó színház, illetve produk
ció jelentkezését megismerve 
az önkormányzat az idei nyár
ra három eló'adást tervez. 
Augusztus 10.: Rossa László-Bella 

István: Margit Passió (Árpádházi 
Szent Margit) A Veszprémi Vár
színház előadását Vándorfi Lász
ló rendezte.

Augusztus 14.: Sík Sándor -  a Mil
lenniumra készült díszelőadását, 
az „István király” című drámáját 
mutatja be a budapesti Evangé
lium Színház.

Augusztus 18.: ismét egy Pozsgai- 
darabot mutatnak be. (Tárgya
lások még folynak a szerzővel.)

A nyár elején több helyszí
nen kezdjük a jegyek és a bér
letek árusítását.

Speak Out Club
Május 8-án, 22-én és 29-én, 

szerdai napokon várjuk a klub 
tagja it és az érdekló'dó'ket 
18.30 órától 19.30-ig. Témáink: 
Media, Hunting és Cook out.

Nemzetiségi nap -  25 éves a 
német nemzetiségi oktatás

A Kodolányi János Általános 
Iskola május 17-én a Pécsváradi 
Várban tartja jubileumi ünnep
ségét. Az iskola diákjai 17 óra
kor kulturális műsort mutatnak 
be, majd utána nyílik egy kiállí
tás. A program bállal zárul.

Néptáncosok Országos 
Bemutató Színpada

A Muharay Elemér Népmű
vészeti Szövetség és a Martin

György Néptáncszövetség a 
hagyományokhoz híven Pécs- 
váradon, a műveló'dési házban 
rendezi az együttesek minó'sí- 
téssel együttjáró találkozóját, 
fesztiválját. Június 8-9-én vá
rosunkba érkeznek az alábbi 
települések együttesei: Pécs- 
Mecsek Táncegyüttes, Szeg
vár, Kecskemét, Kásád, Nyír
egyháza, Mágocs, Budapest, 
Bátaszék, Hosszúhetény, Zen- 
gó'várkony, Decs (Gyöngyös
bokréta és a Csillagrózsa), 
Sióagárd, Kapuvár, Várdomb.

...és újra családi nap
Az elmúlt években már ha

gyományossá vált „pót” gyer
meknapot ez évben is a tanév
zárót követó' napon, azaz júni
us 16-án rendezzük meg. Ter
vezünk a családi napra aszfalt
rajz-, családi sakk- és számí
tógépes versenyt, kosárlabda 
„Street ball” jellegű és kosár - 
dobó-bajnokságot, görkorcso
lya-, roller- és lábtengóverse- 
nyeket. Lesz kézműves foglal
kozás és családi sorverseny, 
valamint az elmaradhatatlan 
Tátika Show. Már most ké
rünk mindenkit — legeképpen

1. Tavaszünnep, a majálisok 
napja. Sok helyen a legé
nyek a nekik tetsző' lánynak 
eló'zó' éjszaka feldíszített 
májusfát állítottak.

4. Flórián: a tűzoltók, ké
ményseprőit, kovácsok, pé
kek védó'szentje.

6. János „Babevő János”: ek
kor vetették a babot, borsót, 
lencsét.

12. Pongrác: ez és a követke
ző' két nap a hideget hozó 
fagyos szentek napjai.

13. Szervác: „Sok bort hoz a 
három ác, ha felhó't egyiken 
sem látsz!”

14. Bonifác: a veteményes
ben, gyümölcsösben tüzeket 
gyújtottak, hogy füstöléssel 
védekezzenek a fagy ellen.

15. Zsófia: esó's nap.
16. János „Nepomuki Szent 

János” a vízen járók védó'
szentje, szobrát megkoszo
rúzták. A hajósok, halászok, 
vízimolnárok ezen a napon 
tűzijátékos felvonulást tar
tottak.

az anyukákat és apukákat -  
kezdjék meg az eró'nlétjavító 
gyakorlatokat. Számítunk a 
felnőttek aktív részvételére, 
hogy ezen a napon a gyerekek
kel együtt legyen egy jó nap
juk. (A pontos feltételeket, csa
patok létszáma, korösszetétele, 
a versenyek időpontja, pontos 
program plakátokon fogjuk 
meghirdetni.)

A  Pécsváradi Női Kama
rakórus május 20-án, Pün
kösd hétfőn Mohácson szere
pel, a Duna-parti városban 
megrendezésre kerülő Nem
zetközi Kórusfesztiválon. Má
jus 24., 25., 26-án az olaszor
szági Monfalcone város vegyes
kara hívta meg énekes lánya
inkat, asszonyainkat. A  Trieszt 
szomszédságában lévő kisvá
ros ad otthon annak a nemzet
közi találkozónak, ahova a 
pécsváradi dalosok is készül
nek. A tervek között szerepel 
Velence felkeresése is.

„Csak párosán szép az élet!”
Május 1-jétől szeptember vé

géig látható a Nagypalli Pin
cegalériában az épület tulaj do-

25. Orbán: a méhek rajzani 
kezdenek. Donát mellett ő 
volt a szőlősgazdák védő
szentje. Szobra gyakran 
megtalálható a szőlőhegye
ken. Ha jó időt hozott, szob
rát megkoszorúzták, ha hi
deget, besározták.

Áldozócsütörtök: tilos volt 
az asszonyi munka.

Pünkösd: nyárhívogató ün
nep. E lnevezése -  a görög 
pentekoszt — ötven szóból ered, 
mivel húsvét után ötven nap
pal következik. E napon zöld
be borultak a falvak, a kapu
kat, kerítéseket lombok díszí
tették. A kislányok ezen a na
pon tartották a pünkösdi ki
rálynő járást. A legszebb kis
lányt pünkösdi rózsával, zöld 
ágakkal díszítve fehér ruhába 
öltöztették, fátyollal takarták. 
Kezében kosárkában virágot 
vihetett, s a rózsaszirmot hul
latva házról házra jártak vele 
köszönteni. A Dunántúlon az 
ének végeztével megmutatták

nosának, Eddy Smid, holland 
fotográfusnak gyönyörű port
résorozata. Eddy Smid és fele
sége Frouke Schouwstra ma
gángalériájába meghívást kap
tak a Kézművesek Baranyai 
Egyesületének tagjai, akik leg
szebb munkáikat, legféltettebb 
kincseiket hozták el a kiállító
terembe. A kiállítást Nidlingné 
Grátz Erika, Nagypall polgár- 
mestere és Körtvélyesi László 
fotóművész nyitotta meg. A  ga
léria címe: Nagypall, Szabad
ság u. 38/b. Nyitva: május-jú
niusban péntektől vasárnapig, 
július—augusztusban szerda 
kivételével naponta 13-17 órá
ig, szeptemberben péntektől 
vasárnapig. Információ: 6—12 
óráig a 72/466-581-es telefonon 
vagy a www.oszkar-photogra- 
phy.info internet-címen.

Boldog Asztrik a rádióban
A Kossuth rádióban is hall

ható volt Boldog Asztrik drá
mája. Pozsgai Zsolt színművét 
április 28-án a Kossuth Rádió
ban este 9 órakor játszották. A 
Pesti Színházban még mindig 
sikerrel megy a darab, ennek 
felvétele hangzott el.

a kis királynét és magasba 
emelve kiáltották: „Ekkora le
gyen a kenderük!” A  maguk 
szépségére is gondoltak. Korán 
reggel friss harmattal mosa
kodtak, hogy ne legyenek szep
lősek. A  legények versenyeket 
rendeztek, mulattak: próbára 
tették ki a legerősebb, legügye
sebb. A győztes lett a pünkös
di király. Királysága egy napig 
tartott: (innét ered a szólás: 
„Rövid, mint a pünkösdi király
ság.”). Ingyen ihatott a kocs
mában, ő volt aznap a legény
bíró, rendezte az aznapi táncot. 
Királyi jelvénye papírkorona 
vagy virágkoszorú volt. Egy 
évig ő lett a legények vezetője, 
szabad bejárása volt a lakodal
makba, mulatságokba.

Űrnapja: körmenetet tartot
tak, virágot, füveket szentel
tek, melyek jók voltak gyógy
szernek, a rontás és vihar el
hárítására.

Összeállította:
Kárász Rózsa

Jeles napok, népi jóslások

Május -  pünkösd hava -  tavaszutó hó

http://www.oszkar-photogra-phy.info
http://www.oszkar-photogra-phy.info


Május l-jén délelőtt a Németklub tartott májusfaállító ünnepséget „Maifest” 
elnevezéssel. Bognárné Auth Mária, a klub leköszönő elnöke köszöntötte a 
jelenlévőket és beszélt a májusfaállítás szokásairól. Az ünnepségen közre
működött a Városi Fúvószenekar, az Vár utcai óvoda magyar és német tánc
csoportja, a Zeneiskola magyar és német tánccsoportja, a Zengővárkonyi 
Népi Együttes

A Dombay-tóra is sokan ellátogattak, ahol a Fuchs-család ismét egésznapos 
programot kínált a kikapcsolódásra. Játékos vetélkedők, családi és egyéni 
versenyek, bemutatók és körhinták várták az érdeklődőket. Képünk a Mystery 
Gang rockabilly trió koncertjén készült

Kossuth-emlékmű (az amerikai) délen

Ifi. Andrásfalvy Bertalan, Kígyós Borbála és Jeszenszky 
Géza

Az alábbi írást -  kérésünk
re -  Kígyós Borbála (Kígyós 
Sándor szobrászművész, a 
Pécsváradi Művelődési 
Központ egykori igazgató
jának lánya) jutatta el la
punk számára. Örömmel 
adjuk közre a jeles ünnep
ről készült tudósítást, me
lyet a konzul felesége írt.

A Louisianai M agyarok 
Szervezete Kossuth Lajos New 
Orleans-i látogatásának 150. 
évfordulóját ünnepelte április 
6-án a város történelmi neve
zetességű Lafayette terén.

Az amerikai földrész Kos- 
suth -ünnepségeinek  egyik 
fénypontja volt ez az esemény, 
az évforduló alkalmából itt 
avattak egyedül emlékművet 
Kossuth tiszteletére, s ez a re
lief lesz az egyetlen az Egye
sült Államok déli államában, 
amely a nagy magyar dicsősé- 
gét hirdeti.

A mocsári tölgyekkel és hí
res amerikaiak szobraival dí
szített tér ezentúl Kossuth La
jos emlékét is őrzi majd. Az üz
letemberek és a turisták ked
venc pihenőjét federális épüle
tek veszik körbe, s a híres St. 
Charles Avenue-i villamosról 
is jól látható az újonnan felava
tott Kossuth-emlékmű.

Az avatáson dr. Jeszenszky 
Géza, a Magyar Köztársaság 
amerikai nagykövete mondott 
ünnepi beszédet. Mariin Gus-

man városi tanácsos beszédé
ben úgy méltatta Kossuth La
jost, mint aki egy tölgyfama
gasságú nagy álló szobrot is 
megérdemelhetett volna e tör
ténelmi személyiségek szobrá
val teli téren.

Az ünnepségen az amerikai 
tengerészgyalogosok fúvós
együttese játszotta el az ame
rikai és a magyar himnuszt, 
majd a Rákóczi-indulót.

Az avatás után a Lafayette 
téren lévő történelmi épület
ben, az 1850-ben épült Gallier 
Hallban, amelynek lépcsőinél

mondta el Kos
suth a neveze
tes beszédét, az 
Árpádhoni Ma
gyar Kulturális 
Szervezet népi 
táncegyüttese 
lépett fel. Az 
együttes n o
vember óta gya
korolt erre az 
alkalom ra és 
külön magyar 
ruhát készítet
tek maguknak. 
A Kossuth-reli- 
ef elhelyezését 
dr. Gergátz Ist
ván tiszteletbe
li magyar kon
zul és felesége 
kezde ményezte 
és szervezte 
meg.

A Louisianai 
Magyarok Egyesülete, a tiszte
letbeli magyar konzulátus, az 
Árpádhoni Magyar Kulturális 
Szervezet közös összefogása 
mellett néhány amerikai ma
gyar szervezet, mint a Connec- 
ticuti Magyar Kulturális Egye
sület, Magyar Öregdiák Szö
vetség, Bessenyei György Kör, 
a Sarasotai Kossuth Klub, va
lamint az amerikai magyar kö
vetség, az Iowai Történelmi 
Társaság és amerikai magya
rok személyes segítségével jö
hetett létre a Kossuth emlék
tábla.

Kossuth a new orleansi vá
rosháza előtti Lafayette téren 
a korabeli lapok szerint nyolc
ezer fős tömeg előtt tartott szó
noklatot a minden embernek 
kijáró szabadságról -  ami an
nak idején felettébb érzékeny 
téma volt a rabszolgatartó vá
rosban.

Kossuthnak az Amerikában 
kiadott beszédei között nem 
található e déli városban el
mondott beszéde, így Bika Ju
lianna a Nyugati Hírlevél szer
kesztője a helybeli újságokból 
kutatta ezt ki, s innen jött az 
ötlet az emlékmű felállítására.

Mádl Ferenc köztársasági 
elnök köszöntő levelet küldött 
az emlékmű avatására, mely
ben többek között ezt írta: „Ma
gam és a magyarországi hon
fitársak nevében köszönöm 
Önöknek, hogy őrzik és ápol
ják magyarságukat. Köszönöm 
az áldozatot, amelynek ered
ményeként ezekben az ünnepi 
pillanatokban New Orleans 
városának központjában fel
avathatják Kossuth Lajos em
lékművét, amely e naptól hir
deti egy európai kis nép világ
sorsot alakító tehetségét és 
képességét”.

A  gránitalapzaton álló em
léktábla kidolgozása és meg
munkálása magyarországi, je
lenleg New Orleansban élő ifij. 
Andrásfalvy Bertalan és fele
sége, Kigyós Borbála szobrász
házaspár munkája.

Bika Julianna
New Orleans, 
2002. április
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AN YA KÖ N YVI HÍREK
Születések: Pomsár And
rás, Gajári Bíborka, Lecsek 
Frida, Vaszner Tamás, 
Nagy Judit (Csokoládé
puszta), Gál Kristóf (Nagy- 
pali),
50. éves házassági év
fordulójukat ünnepel
ték: Móring Emil és Vájná 
Margit, Bódis Béla és Geb- 
hardt Klára (Pécsvárad). 
Baráth János és Kurucz 
Éva (Zengó'várkony)
25. éves házassági év
fordulójukat ünnepel
ték: Sebestyén Zoltán és 
Doroszi Violetta, Talló 
László és Varga Erzsébet, 
Fullér Miklós és Vagnöder 
Terézia. Gratulálunk a ju
bilánsoknak (a szerk.). 
Házasságok kötöttek: 
Nagy Norbert és Fullér Ág
nes, Amrein László és Mó
zes Szilvia, Sabacz István 
József és Orsós Aranka, 
Réger Vilmos és Márton 
Judit.
Elhunytak: Pécsvárad: 
Nagy Gyuláné, sz. Sólyom 
Katalin-, Gungl Józsefné, 
sz. Thüringer Teréz-, Luk
ács György, Halmai István. 
Schmidt János, Szilágy
puszta; Pencs Jánosné, sz. 
Tarr Ilona, Martonfa; Bár
dos Istvánné, sz. Varga 
Margit, Erdó'smecske; 
Csurcsics Sándor, Zengó'
várkony

PIFÓ-programok:
Június 4., drogellenes nap 

a helyi középiskolában 
Június 6—7., sportnapok a 

Kodolányi Általános Is
kolában

Június 19-23., regionális 
ifjúsági tábor a Dom- 
bay-tónál

Gyógyszertári ügyelet:
Április 22.-május 12.

Szent István Patika 
Május 13—május 19.

Szentháromság Patika 
Május 20.-június 9.

Szent István Patika 
Június 10-június 16. 

Szentháromság patika

VTV-adás
Május 16-án, csütörtö

kön (ism. 17-én). Tarta
lom: önkormányzati ülés, 
fúvóstalálkozó, majálisok

Hangulatos borverseny szerény részvétellel
Idén immár nyolcadik alka
lommal rendeztük meg a Szent 
György-napi Borversenyt a 
pécsváradi művelődési köz
pontban. Összesen 34 mintát 
nevezett be a 19 helyi és 6 vi
déki gazda. A 27 vörös- és 7 
fehérbormintából 6 arany, 15 
ezüst, 12 bronz és egy okleve
les eredmény született. A má
jus 3-ai értékelésen Csepeli 
Zoltánné, a bírálóbizottság el
nöke elmondta, hogy ez jó ered
ménynek számít. Értékelésé
ben hangsúlyozta, hogy Pécs
várad igazi történelmi borvi
dék, ahol mindig is jó borokat 
termeltek és termelnek napja
inkban is. Ezt azonban jobban 
ki lehetne használni, ha aktí
vabbak lennének a környék 
gazdái. Kiemelte a városi ön- 
kormányzat támogatókészsé
gének jelentőségét, mellyel a 
legeredményesebb borosgaz
dákat kívánja felkarolni évről

évre. Az eredményhirdetésen 
Zsáli János polgármester adta 
át az okleveleket és a város kü- 
löndíját. Ezúttal Kreutz And
rás (képünkön) bizonyult a 
2002. év legeredményesebb 
pécsváradi borosgazdájának 3 
arany- és 1 ezüstérmes borfaj
tájával. Az idei év legjobb vö
rösbora szintén Kreutz András 
2000-es évjáratú kékfrankosa, 
míg a legjobb fehérbor Kis Bocz 
János 2001-es évjáratú olasz-

rizlingje lett. Az 
eredm ényhirde
tést követően a 
nyugdíjasklub fér
fikórusától hall
hattunk színes 
összeállítást bor
dalokból. Ezután 
a borosgazdák kö
tetlen „szakm ai 
tanácskozás” ke
retében kínálták 
egymásnak borai

kat, ízlelgették az idei borter
mést. A kórushoz az est folya
mán többen is csatlakoztak, és 
egyre több nóta csendült fel 
Kó'berling Jenó' harm oniká
jának kíséretében.

Végezetül szeretnék köszö
netét mondani ifj. Walter Gyu
lának a szervezésben, a nyug
díjasklub férfikórusának pedig 
a közreműködésben való segít
ségért.

Kép és szöveg: K. Á.

Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekarok 
II. Országos Találkozója
Folytatás az I . oldalról
A rendezvényt hangulatos gá
laműsor zárta, majd Apáthy 
Árpád, a zsűri elnöke értékel
te a zenekarokat és átadta a 
díjakat, okleveleket. Végül 
Heilig Ferenc, a Magyarorszá
gi Német Ének-, Zene- és Tánc
karok Szövetségének elnöke 
mondott zárszót. Kiemelte az 
ifjú muzsikusok zenei tudását, 
felkészültségét, a zenei anya
nyelv magas szintű elsajátítá
sát, továbbadását. Elmondta, 
hogy köszönettel tartozunk a 
zeneiskoláknak, a tanároknak, 
karnagyoknak és nem utolsó
sorban a gyerekeknek, akik 
nagyon sok tanulás és próba 
után jutnak el ilyen színvonal
ra. A szülők áldozatvállalása
it és nélkülözhetetlen segítsé
gét, támogatását is hangsú
lyozta.

Köszönetét mondott a város 
vezetőinek, a zeneiskolának és 
művelődési háznak, hogy év
ről évre magas szinten meg
rendezik ezeket a találkozó
kat, fogadják a vendégeket. 
Kérte, hogy a jövőben is legyen 
Pécsvárad jó házigazdája az 
ifjú zenészek seregszemléjé
nek.

AII. országos találkozón, 
a szakmai zsűri véleménye 
alapján a következő' vég
eredmény született:
1. Nagym ányok -  54 pont. 

M agyarországi Németek 
Országos Önkormányzata 
100 000 Ft-os díját kapta.

2. Pécsvárad -  48 pont. Bara
nya Megyei Német Önkor
mányzatok 50 000 Ft-os dí
ját nyerte.

3. Solymár — 44 pont. Pécs
várad Város Önkormányza
tának 30 000 Ft-os díja.

4. Csolnok -  40 pont. Pécsvá
radi Német Kisebbségi Ön-

kormányzat 20 000 Ft-os 
díja.

5. Magyarszék -  33 pont. Ba
ranya Megyei Gyermek- és 
Ifjúsági Közalapítvány 20 
000 Ft-os hangszervásárlá
si díja.

A találkozó emlékére min
den együttes emléklapot, kerá
miaplakettet és pécsváradi 
naptárat kapott. A rendezők 
nevében ezúton mondunk kö
szönetét Tóth Györgyi tanárnő
nek a kétnyelvű műsorközlé
sért és a fordításokért. Viszont
látásra két év múlva!

A BIG TESSILI Kft. 
pécsváradi varrodájába 

felvételre keres gyakorlattal 
rendelkező varrónőket

Jelentkezni személyesen lehet, 
Pécsvárad, Vasút u. I. szám alatt
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Kelet-Szlavóniában
A Pécsváradi Várbaráti 
Kör az elmúlt évi nagysike
rű drávaszögi kirándulását 
folytatva déli szomszé
dunknál, szintén a 10 évvel 
ezelőtti háborúra emlékez
ve, kereste fel május 1-jén 
az ezeréves, a gyepűre tele
pített magyar településeket 
Kelet-Szlavóniában.

Utunk elsó' állomása Szent- 
lászló volt, ahol a templom előt
ti téren régi, kedves ismerősök 
vártak ránk. Kelemen Mihály és 
felesége, Juliska, Borbély Ilon
ka, akik a háború éveiben 
Pécsváradon találtak menedé
ket. Megérkezésünk első perce
iben koszorú elhelyezésével 
tisztelegtünk a falu hős védői
nek emlékművénél, akik 10 év
vel ezelőtt 152 napig védték la
kóhelyüket és ezzel Eszéket is 
az óriási szerb túlerővel szem
ben. Ok negyvennyolcán voltak, 
katonák és civilek, önkéntesek, 
fogságba esettek és a házukat 
el nem hagyok, akikről a mai 
napig nincs hír.

A még mindig romos műem
léktemplom mellett álló régi 
parókiaépületben felfrissülhet
tünk. Meghallgattuk Hünlich 
Róbert lelkészt, aki az itt élő 
református közösségről beszélt, 
a visszatérésről, a hitük meg
tartó erejéről, az életet a régi 
gyökereken folytatni akarókról.

A helyi Petőfi Sándor Kultúr - 
egyesület elnöke, Egyed Zoltán 
is eljött a találkozóra. Töttös 
Sándor a Zengővárkonyi Népi 
Együttes nevében meghívót 
adott át, meghívva a falu tánc
csoportját a 30 éves jubileumi 
ünnepségekre Zengővárkony- 
ba, ápolva ezzel a régi kapcso
latot.

Dretzky Katalin átadott egy 
fotóalbumot, melyben az 1983- 
as látogatás emlékeit villant
ják fel a képek, amelyek őrzik 
a mára eltűnt ezeréves falu 
legszebb népi építészeti emlé
kei mellett a régi házak, por
ták között táncoló várkonyia- 
kat, valamint Takács Manciká
ról készült képsorozatot, amint 
a lászla i kebélt készítette 
anno. U gyancsak átadtuk 
ajándékkönyveinket, ki-ki az 
otthonról hozott irodalmat, 
(108 db.) és a városi könyvtár 
200 db-os válogatását, bízva a 
község könyvtárának mielőbbi

elkészültében. Kelemen Julis
ka meghatódva mondott köszö
netét a pécsváradiaknak a me
nekültsorsban nyújtott támo
gatásokért, együttérzésért, a 
befogadásért. Gállos Orsolya a

kör kiadványait adta át a he
lyi közösségnek, megköszönve 
a lehetőséget, hogy ismét itt le
hettünk.

A gyülekezet asszonyai a hí
res „lászlai kiflivel”, kávéval, 
üdítővel vendégeltek meg. Ez
úton is köszönjük mindannyi - 
uknak: Bocka Rozália, Gyö- 
kemati Mária, Fabó Magda, 
Egyed Éva, Kelemen Juliska és 
lánya, Palis Sárika, Kovács 
Agneska, Dzsunda Mária, De
zső Julianna.

A romos templom (a torony 
és a toronysisak már kész) 
m egtekintése után va la 
mennyien együtt folytattuk 
sétánkat Szentlászlón. Útköz
ben kisebb csoportokba verőd
ve hallgattuk egy-egy helybeli 
személyes drámai történetét 
az elmúlt 10 évről. Kelemen 
Mihály megmutatta az általa 
vezetett, még romos tűzoltó 
egyesület székhelyét, vele 
szemben az ugyancsak hábo

rús sebeket mutató valamiko
ri kultúrházat, majd az újjáé
pített házak, porták között -  
számos romos épület mellett 
elhaladva -  érkeztünk a gyö
nyörűen felújított iskolához. 
Kelemen Dávid igazgató foga
dott, elmondta az iskola és az 
iskolások sorsának alakulását.

Videofilmen láthattuk, hogy 
nézett ki a település 6 évvel a 
háború után, amikor az első 
lakók kezdtek hazatérni és lát
hattuk az újrakezdés, újraépít- 
kezés reményteli képsorait. 
Kelemen Dávid a háború évei 
alatt Magyarországon kezdte 
el írni lakóhelyük rövid törté
netét, még nem tudva a jövőti.. 
Ennek a kis füzetnek néhány

A zeneiskola sikere
Mohácson több mint 10 ba
ranyai zeneiskola részvételé
vel 35 ifjú muzsikus mérte 
össze tudását kürt és mély
réz hangszereken április 19- 
én. A Pécsváradi zeneiskola 
„delegációja” szép sikerekkel 
térhetett haza, Wágner Jó
zsef tanítványai ezúttal is 
remekeltek. Gubik Gergely 
(tenor) az elérhető legmaga
sabb fokozatot, „Kiemelt di-

példányát kapta meg egyesü
letünk Egyed Zoltántól. Az is
kola könyvtára számára is hoz
tunk 12 doboz könyvet, a Pé
csi Szivárvány Gyermekház 
ajándékát.

Borbély Ilonka újjáépült há
zában és udvarán fogadta „új 
hazájának” népes küldöttségét, 
pálinkával, borral és az elma
radhatatlan lászlai kiflivel.

A  nap hátralévő részében 
Ilonka és párja, Kapoli Pista 
kalauzoltak. Kopácson a ma
gyar kormány támogatásával 
gyönyörűen felújított templom
ban Kanalas János lelkész, 
Harasztiban a háború sebeit 
viselő romos templomban (tor
nya már hófehéren ragyog 
messziről) Szent Péter teológus 
fogadott. Mindketten elgondol- 
tatóan beszéltek a határon kí
vüli magyarok sorsáról, az 
anyaországhoz fűződő kapcso
latokról. A háromszáz lelket 
számláló Harasztiban gazdag 
néprajzi gyűjteményt láthat
tunk az amerikai pénzből fel
újított gyülekezeti terem mel
lett. Az eszéki várnegyedben 
és a Dráva-parton tett délutá
ni sétával búcsúztunk Szlavó
niától.

Dretzky Katalin 
Kép: dr. Mátyás Ferenc

cséretet” kapott. Mohácsi 
Olivér (harsona) „Dicséretet” 
kapott. Ugyancsak „dicséret
ben” részesült Hederics Ta
más, aki az ifjúsági fúvósze
nekarunk tagja (Mecsek- 
nádasd). Jól szerepelt Bayer 
Zoltán (tenor) és Góbi Adám 
(tenor). Gratulálunk a tanít
ványoknak és a felkészítő ta
nárnak egyaránt, további 
sok sikert kívánunk.

Sakkhírek
Az Országos Sakk Diákolimpia döntőjén vet
tünk részt május 3-5. között Budapesten. A 
Kodolányi János Általános Iskola tanulói kö
zül két csapat is kiharcolta a részvételt a me
gyei döntők megnyerésével. A  felsős fiúk csa
pata nagyon szép eredményt ért el, mivel 26 
csapat közül az előkelő 10. helyet szerezték 
meg, a következő összeállításban:

1. tábla: Gazda Gergely, 2. tábla: Rein Vik
tor, 3. tábla: Petz Dávid-, 4. tábla: Böröcz Ist
ván; tartalék: Koncsag András

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Rein 
Viktor és Petz Dávid. Viktor 8 mérkőzésből 5 
pontot teljesített, Dávid pedig 8 mérkőzés
ből 7,5 ponttal külön tábladíjat kapott, mi
vel ezen a táblán ő nyújtotta a legjobb telje
sítményt. A felsős lányok 26 csapatból a 21. 
helyezést érték el. Végig a középmezőnyben 
voltak ők is, de sajnos az utolsó két forduló 
elvesztésével rontottak helyezésükön.

1. tábla: Györkő Tímea; 2. tábla: Weintraut 
Rita; 3. tábla: Weintraut Mária.

Gratulálunk mindannyiuknak! Itt szeret
nénk köszönetét mondani a városi önkor
mányzat és a sportkör támogatásáért.

Gazda István sakkedző



10 H í r m o n d ó 2002. május

S P O R T H Í R E K
Bozsik-program

Az utánpótlás-nevelés prob
lémája már évek óta foglalkoz
tatja a magyar labdarúgás 
szakembereit. A Góliát-prog- 
ram az iskolai labdarúgás fel
lendítését, megszervezését in
dította el. A Bozsik-program 
(mely magában foglalja az 
előbbit is) az egyesületek után
pótlás-nevelésének kiszélesíté
sét, megreformálását tűzte ki 
célul. A  Kodolányi János Álta
lános Iskola csapatai negyedik 
éve vesznek részt a Góliát- 
programban és ebben a tanév
ben a Pécsváradi Spartacus

án, Lembach Zoltán, Kajos 
Noémi.

U9: Abelovszki András és Bar
na, Kőszegi Krisztosz, Ku- 
gyelka Bence, Hock Tamás, 
Amrein Martin.

U11: Kovács Bálint, Varga Mi
hály, Spannenberger Márk, 
Mile János, Goyák Roland, 
Scháffer Balázs, Müller 
Waler, Pataki Viktor (ké
pünkön).
A kiskörzeti „válogatottak” 

május 5-én mérkó'znek meg 
Kozármislenyben, az alközpon
tok döntó'i a tervek szerint má
jus 25-én Pécsváradon lesznek.

Sportkör által leigazolt tanu
lói bekapcsolódtak a Bozsik- 
program  versenyeibe is. A 
pécsváradi kiskörzetben há
rom település (Pécsvárad, Hi
das, Nagyárpád) csapati verse
nyeznek. A  három korosztály
ban (7, 9 és 11 évesek) a kapu- 
és a pályaméretek, valamint a 
játékosok száma korosztályon
ként változik, a játékszabályok 
a lehető' legegyszerűbbek. A 
Bozsik-program célja a labda
rúgás megszerettetése minél 
több fiatallal, a játéklehetőség 
biztosítása. A  tehetséges gye
rekekkel az alközpontokban 
kiem elten  is fogla lkoznak  
majd és nyári edzó'táborok is 
lesznek. A pécsváradi csapatok 
edzó'i: Kajos Árpád (7 évesek), 
Gelencsér János (9 és 11 éve
sek). A  tavasszal lejátszott 2 
forduló közel 100 gyereknek 
eredményezett izgalmas mér
kőzéseket. A kiemelkedő pécs
váradi játékosok korosztályok 
szerint:
U7: Spannenberger Máté, 

Weisz Gábor, Kleisz Kriszti-

Köszönjük az eddigi fordulók 
lebonyolítását segítők munká
ját, a továbbiakban is számí
tunk támogatásukra!

Gelencsér János 
testnevelő

Megyei kung-fu-verseny
Május 11-én, 10 órától a 

pécsváradi sportcsarnokban 
rendeznek megyei kung-fu ver
senyt. A rendezvényen bemu
tatókat, full-kontakt mérkőzé
seket és formagyakorlatokat 
láthatnak az érdeklődők.

Kosárlabdakupák
Április végén Iflinger Jó

zsef Középiskolás Kupát ren
dezett a Zipernovszky Szakkö
zépiskolában Pécs M egyei 
Jogú Város Kosárlabda Szö
vetsége. Pécsváradot edzőjük, 
Varga István vezetésével 7 fi
atal képviselte: Lancz Antal, 
Keresnyei Ferenc, Böcskei 
Imre, Nagypál Zoltán, Mozs- 
gai Gergő, Steigerwald Csaba, 
Gungl Erhard. A csapat a me
gyeinél erősebb pécsi középis

kolás mezőnyben 5. helyezést 
ért el. (Gratulálunk a csapat
nak!)

Május 4-én a Baranya Me
gyei Kosárlabda Szövetség 
Mohácson rendezett középis
kolás kosárlabdakupát. A  vég
zős gimnazisták (és még idő
sebbek között) a félig általános 
iskolás pécsváradi csapat de
rekasan helyt állt, több csapat 
edzőjének dicséretét kiérde
melve. Gratulálunk Böcskei 
Imrének, Keresnyei Ferencnek, 
Lancz Antalnak, Mozsgai Ger
gőnek, Ormándi Balázsnak, 
Pesti Gábornak és Steigerwald 
Csabának. Reméljük, legköze
lebb a felépült betegekkel és 
sérültekkel kiegészülve még 
sikeresebbek leszünk.

LABDARÚGÁS
Megye I. (felnőtt)
Ápr. 14. Pvárad-Bicsérd 1:2 
Ápr. 2 1. Szigetvár-Pvárad I : I 
Ápr. 28. Pvárad-Siklós 3:2 
Máj. 5. 17.00 Hidas -  Pvárad 2 :1 
Megye I. (serdülő és ifjúsági) 
Ápr. 13. Pvárad-Szászvár 2:2/5:0 
Ápr. 21. Hidas-Pvárad l:2/0:8 
Ápr. 27. Pvárad-Sellye 7:0 
Máj. 4. Szederkény-Pvárad 5:1/0:2 
Megye III.
Ápr. 21. Gerde-Pvárad 3:5 
Ápr. 28. Vokány-Pvárad 5 :1 
Máj. 5. Pvárad-PFC 2 :1

K ÉZILABD A
Ápr. 6. Pvárad-Varga Transfer NB 

II. női 29:29
Ápr. 6. Pvárad-Varga Transfer NB 

II. női ifi 28 :31
Ápr. 6. Hhetény-Pvárad-Keszthely 

NB II. ffi 37:38
Ápr. 8. Pvárad-Medikus Megye I. 

ffi 26:22
Ápr. 14. Pvárad-Renax-Alba Regia 

NB/IB ffi ifi 2 1:36
Ápr. 14. Pvárad-Renax-Alba Regia 

NB/IB ffi 16:24
Ápr. 20. Hhetény-Pvárad-Simon- 

tornya NB/II ffi 29:29 
Ápr. 2 1. Mecseknádasd-Csurgó 

NB/II ffi ifi 24:37
Ápr. 2 1. Mecseknádasd-Csurgó 

NB/II ffi 28:32
Ápr. 22. Pvárad- Mecseknádasd II. 

Megyei I. 3 1:43

KOSÁRLABDA
Ápr. I I . Pvárad-PVSK IV. Megye I. 

55:52
Május 9. Pvárad-Harci SE Megye I. 

17:83

SPORTPROGRAMOK

KÉZILABDA
Máj. 4. 18.00 Hosszúhetény- 

Pvárad-Barcs /NB II. férfi 
Máj. 5. 16.00 Pvárad-Renax- 

Hort SE/N B I.B férfi 
Máj. 5. 18.00 Pvárad-Renax- 

HortSE /NB I.B férfi ifi 
Máj. 13. 18 .15 Pvárad-Mohács 

/Megye I. férfi
Máj. 18. 16.00 Pvárad-Remax- 

Szigetvár /NB I.B férfi 
Máj. 18. 18.00 Pvárad-Renax- 

Szigetvár /NB I.B férfi ifi 
Máj. 19. 13.30 Pvárad-Fonyód 

/NB II.
Máj. 19. 18.00 Hhetény-Pvá- 

rad-PEAC/NB II. férfi 
Júni. 3. 18.15 Pvárad-Herceg- 

szántó /Megye I.

KOSÁRLABDA
Máj. 9. 18.30 FVárad-Mohácsi 

TE  /Megye I.

LABDARÚGÁS
Megye I. felnőtt
Máj. 5. 17.00 Hidas-Pvárad 
Máj. 12. I 7.00 Szederkény- 

Pvárad
Máj. 19. 17.00 Magyarszék- 

Pvárad
Máj. 26. 17.00 Pvárad-Bogád 
Júni. 2. 17.00 Nagyárpád- 
Pvárad
Megye I. ifi és serdülő
Kezdés: serd.: 9.30 ifi: 11.30 
Máj. I I . Pvárad-Nagyárpád 
Máj. 18. PEAC-Pvárad 
Máj. 25. Pvárad-Bicsérd 
Júni. I . Magyarszék-Pvárad 
Megye III.
Máj. 12. 17.00 Magyarherte- 

lend-Pvárad
Máj. 19. 17.00 Villány-Pvárad 
Máj. 26. 17.00 Lovászhetény- 

Pvárad
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