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„Minden ember küldetéssel 
születik e világra”
30 éves a Zengővárkonyi Népi Együttes

Fotó: Kacsándiné Savanya Gizella

Az elm últ évben Mayer 
László és a régi táncosok 
tartottak egy „főpróbát”. 
Akkor elhatározták, hogy 
2002-ben m egünneplik  
fennállásuknak harmadik 
évtizedét. Az 1972-es Leány
vásáron először felvonuló 
együttes élén Töttös Sándor 
kezét fogva haladtak azok 
az akkor 3-5 éves apró tán
cosok, akik ma főszervezői 
voltak az eseményeknek.

Zengővárkonyban talán 
nincs is család, aki ne adott 
volna táncost, zenészt az eltelt 
időszakban a csoportnak.

Június 1-jén, szombaton több 
mint száz zengővárkonyi táncos 
— egykori, mostani és leendő — 
vonult fel a falucska főutcáján 
vendégeikkel és az őket kísérő 
érdeklődőkkel. Meghívást kap
tak régi táncos ismerősök. El
jöttek a decsi „rokonyok” kép
viseletében Récsey Lajos veze
tésével a Gyöngyösbokréta 
együttes, valamint az újra éle
dő határontúli kapcsolat jegyé
ben a szlavóniai Szentlászló 
táncosai.

Császár János néptanítónak 
az iskola falán elhelyezett em
léktáblájánál Hosszú László 
kurátor az egyház gondnoka
ként emlékezett megható sza
vakkal arra az emberre, akinek

Zengővárkony a mai napig na
gyon hálás. Az egykori gyön
gyösbokréta megalapítója, Csá
szár János a hosszú kényszer- 
szünet után a 70-es években új
jáéledő néptáncmozgalom fel
lendülésével ismét „hadba szó
lította” egykori tanítványait. A 
két világháború között Fülep 
Lajos lelkipásztor, művészetfi
lozófus és Császár János taní
tó úr munkájának eredménye
ként olyan magvak hullottak e 
Zengő-alji piciny magyar falucs
ka földjébe, amiért örökké há
lásnak kell lennünk. Az ünnep
ségen jelen voltak Császár Já
nos leányai, Ács Józsefné, Csá

szár Piroska és Dömötörné, 
Császár Katalin. Mindvégig az 
ünneplőkkel tartott Zengővár
kony fiatal lelkésze, Györfi 
Bálint tiszteletes, aki másnap 
az istentiszteleten is beszélt a 
közösségekben rejlő megtartó 
erőről, bevallva, hogy még az 
előző nap hatása alatt áll.

A régi zenészekkel kibővített 
rezesbanda közel 20 tagjának 
ütemes verbunkjára az ünnep
lő sokaság Fülep Lajos emlék
táblájához vonult a református 
templomhoz. A koszorúk elhe
lyezése után színpompás össz
tánc volt, majd menettánccal le
vonultunk a tájház udvarára,

Képünkön a szakácsnők egy csoportja: Papp Lajosné Arnold Gyöngyi, Mohá
csi Istvánná Wigand Ágnes, Tamásné Csuma Lenke, Födi Éva, Mohácsi Orsi 
és Ory Dénesné Boris Ildikó

Fotó: Kacsándiné Savanya Gizella

ahol a három együttes és a decsi 
férfikar, a pécsváradi nyugdíjas 
asszony tánckar váltakozó mű
sorszámai szórakoztatták a 
meghívott vendégeket. Végeze
tül az egykori táncosok, a mai 
harm incasok-negyvenesek  
újra színpadra perdültek, meg
mutatva, hogy tánctudásuk mit 
sem halványodott, sőt érettebb 
lett tartásuk, nemesedett, csi
szolódott mozgásuk és mulatni 
vágyó jókedvüket sem feledték. 
Fergeteges műsoruk végén ké
zen fogták gyermekeiket és kö
zösen búcsúztak a lelkesen ün
neplő közönségtől, akikkel 
együtt hosszan tartó vastapssal 
köszöntötték a színpadon 
Töttös Sándort, az együttes 
művészeti munkáját három év
tizede irányító mesterüket (ké
pünkön). Itt adták át Nienhaus 
Rózsa, a tojásmúzeum tulajdo
nosának virágait és tolmácsol
ták köszöntő szavait. A Kézmű
vesek Baranyai Egyesülete ne
vében Horváth Ágota elnök
asszony köszöntötte Töttös 
Sándort. És eljött a régi barát, 
Kaszás János is (a hosszú- 
hetényi együttes egykori veze
tője), aki egyik festményét aján
dékozta az együttesnek.

A nap folyamán rengetegen 
keresték fel az iskola osztály- 
termében megrendezett kiállí
tást, ahol a harminc év számos 
emléket őrző dokumentumai 
adtak ízelítőt e nagy múltú kö
zösség gazdag és reméljük to
vább folytatódó, gyarapodó éle
téből. (Rendezők: Mayer Lász
ló, Kacsándi Dóra, Papp Éva, 
Hosszú Ibolya és Attila, Józsa 
Gyöngyi és még sokan mások) 
Este az 500 főt befogadó, zsú
folásig megtelt sátorban foly
tatódott az ünneplés.

Andrásfalvi Bertalan akadé
mikus, a Pécsi Tudományegye
tem professzora, néprajzkuta
tó köszöntötte elsőként az ün
nepeiteket. Mint mondta, hiszi 
és vallja, hogy „minden ember
nek születése pillanatától kül
detése van e Földön”.

Folytatás a 10. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Testületi ülés

Műfüves pálya. Május 27- 
ei ülésén Pécsvárad város kép- 
viseló'-testülete napirend előtt 
tárgyalta a Bozsik-program ke
retében Pécsváradon létreho
zandó műfüves pálya ügyét. A 
becslések szerint 70-80 millió 
Ft-ba kerülő beruházás megva
lósítása érdekében benyújtott 
pályázathoz az önkormányzat 
7 millió Ft értékű gépi munka 
elvégzését vállalta.

Gyermekjóléti és gyer
mekvédelmi tevékenység.
Első napirendi pontként a kép
viselő-testület értékelte az ön- 
kormányzat 2001. évi gyer
mekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységét. Ennek egyik 
oldala a kiegészítő családi pót
lék folyósítása, melyre gyerme
keik után azok a családok jo
gosultak, akiknél az egy főre 
jutó jövedelem nem éri el a 
mindenkori nyugdíjminimu
mot. Ezen a jogcímen múlt év
ben 317 gyermek után (168 
család) részére összesen 14 és 
fél millió Ft-ot fizetett ki az ön- 
kormányzat. (A kiegészítő csa
ládi pótlék havi összege 4200 
Ft/fő). Ezen összeg 75%-át az 
állam vállalja át. A tevékeny
ség másik iránya a gyámható
sági tevékenység és a gyermek- 
jóléti szolgálat ehhez kapcso
lódó munkája. A  képviselők és 
dr. Varsányi Erika, a Család- 
segítő és Gyermekjóléti Szolgá
lat vezetője megállapították, 
hogy jó együttműködés alakult 
ki az elmúlt időszakban, a szol
gálat a jogszabályokban meg
határozott kötelességén túl 
aktív részese a gyermekvéde
lemnek.

A 2001. év krónikájának
elfogadása volt a testület soron 
következő napirendi pontja. A 
krónika minden évben összeg
zi a település életében történ
teket, fontos forrása a minden
napoknak és a későbbi kutatá
soknak. Megszokott, kiváló 
színvonaláért ezúttal is köszö
netét fejezte ki a testület dr. 
Kófiás Mihály nyugalmazott 
jegyzőnek, krónikaírónak.

A Pécsváradi Zeneiskola 
igazgatójának, Apaceller Jó
zsefnek ez évben lejár ötéves 
vezetői megbízatása, ezért a

jogszabályoknak megfelelően 
az önkormányzat pályázatot 
írt ki az állás betöltésére. Pá
lyázatot csak a jelenlegi igaz
gató nyújtott be. A testület ér
tékelése szerint a zeneiskola 
fontos szerepet tölt be a város 
kulturális életében, immár or
szágos jelentőségű rendezvé
nyeknek is otthont adhat a 
város. Ebben szerepe van a je
lenlegi igazgatónak is, akinek 
újabb öt évre szavaztak bizal
mat.

Önkormányzati beruházások, 
felújítások az első negyedévben

Ismét megnyitja kapuit a 
Dombay-tavi ifjúsági tábor.
Az önkormányzat ebben az év
ben mintegy 15 milliós ráfor

A napokban adják át a tábor új vizesblokkját

dítással megépítette az új, kor
szerű, minden igényt kielégítő 
vizesblokkot. A tájba szépen 
illeszkedő 150 négyzetméter 
hasznos alapterületű, belső ki
képzésében is esztétikus épü
let egy 70 fős éttermet, két für
dőt és több WC-t foglal magá
ba.

Ezzel a létesítm énnyel a 
malom épületben lévő szállás
helyek komfortfokozata min
den eddigi hiányt pótol. Az 
öreg épület alsó szintjében ki
alakított főzőhelyiség és a 
konyhához tartozó tároló-, elő
készítő, mosogatóhelyiségek 
felújításával, berendezésével 
annyi nehézségekkel teli évti
zed után végre gondtalanul 
üdülhetnek gyermekeink és az 
ide látogató csoportok is a vá

minden helyiségében. A játé
kos kedvében lévő mester az 
öreg épületben stukkoeleme- 
ket, díszítéseket helyezett a 
plafonra több helyiségben is. 
(Az egyik hálószobában még az 
eredeti dísz látható.)

Schillinger Ervin készítette 
el a konyha elszívóberendezé
sét. Balogh István végezte a 
villanyszerelési m unkálato
kat. Az intézményi gondnok
ság, illetve az általános iskola 
karbantatója, Bachmann Imre 
a fetést-mázolást, a vízvezeték
szerelési munkákat Bayer Pál.

Felújították a régi raktár- 
épületet is. Az épületegyütte
sek gondozott, árnyékos park
ban, csobogó vizű, hűs patak 
partján várják az ide érkező
ket. Az első táborozok a Pécs-

ros egyik legrégebbi szálláshe
lyén. A  malomban három há
lószoba és egy nagy társalgó 
várja a táborozókat. Ezekbe új 
emeletes ágyak kerültek, más
fél millió forint értékben az 
osztrák testvérváros, Haus- 
mannstatten adományaként. 
Az általános iskola részben fel
újította az ágyneműkészletet, 
új garnitúrákat vásároltak. A 
konyha felszerelését is az isko
la biztosítja.

A munkálatok fő kivitelező
je a Pécsváradi Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. volt. Elis
merés illeti őket a gyors és szép 
munkáért. Ugyancsak meg 
kell említeni Ilijin Petár ács
m ester tetőszerkezetét. A 
nyers faszerkezet esztétikus 
látványt nyújt az új épület

váradi Ifjúsági Önkormányzat 
szervezésében érkeznek június 
19-23. között, akik egy Regio
nális Ifjúsági Tábor program
ján vesznek részt. Augusztus
ban pedig az I. Pécsváradi Fa
faragó Alkotótábor művészei 
veszik birtokba a területet. Is
mét megrendezik az elmúlt év 
sikereit folytatva a klarinéto
sok táborát. Reméljük, még 
sokan mások is érkeznek.

A város ivóvízhálózatá
nak bővítését határozta el 
Pécsvárad Város Képviselő
testülete. A nyári száraz hetek
ben sokszor előfordult, hogy 
kénytelenek voltunk drágán 
Duna-vizet venni. Az előzetes 
szakmai felmérések biztatóak 
voltak, így remény van arra, 

hogy saját vízkészletün
ket „felhasználva” a ne
hezebb időszakokban is 
saját forrásaink lássa
nak el bennünket ivóvíz
zel. A napokban kezdték 
el a két kút fúrását. Vár
hatóan 120 és 200 méter 
m élységben találnak 
megfelelő mennyiségű 
ivóvizet. A  Mali-kertben 
már felvonultak a gépek, 
majd a Szász-völgyben, 
a patak partján, a híd 
mellett kerül sor a má
sodik kút fúrására. A két 
kút előzetes költségbecs
lések után várhatón 16 
millió Ft-ba kerül. Köz
tudott, hogy a monostor 
és a középkori Pécsvá
rad vízellátását is az itt 

fakadó források vize biztosítot
ta (Csiger kútja, Királygáti for
rás, Balázs kútja Zengővár- 
kony). Most az új kutakkal, 
azok hálózatba való bekötésé
vel reméljük az egyre gyarapo
dó, fejlődő kisváros vízellátá
sa hosszú távra megoldódik.

Szilágypuszta egyetlen, 
200 méteres utcája új aszfalt- 
burkolatot kapott. Ezzel az ott 
lakók régi vágyát teljesítette 
az önkormányzat.

A Kodolányi János Álta
lános Iskola alsó tagozatát 
magába foglaló „alsó iskola” 
Kossuth utcai homlokzata a 
napokban szépült meg. A mű
emléki felügyelőség vélemé
nyét kikérve, új színezést kap
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A kép előterében jól látható a bazilika egyik pillére Fotó: Karpáti Árpád

a régi, patinás épület. Az egy
kori városháza, majd vendég
lő évtizedek óta az alsó tago
zatos osztályoknak ad helyet, 
szemben az új városházával, 
meghatározó épülete városunk 
főterének, főutcájának.

Újra elkezdődtek az ásatások
Az önkormányzat támogatá

sával május 27. és június 7. kö
zött régészeti feltárás folyt a 
pécsváradi altemplomban Bó
dét Balázs és Orosz Krisztina 
régészek vezetésével. A mun
kálatokat a pécsi Janus Pan
nonius Múzeum részéről Kár
páti Gábor, az ásatás konzu
lense felügyelte. A feltárás cél
ja a Dombay János által 1937- 
42-ben és a Nagy Emese által

1958-ban vezetett ásatások 
hitelesítése és az esetleg még 
meglévő építészeti maradvá
nyok dokumentálása volt. A 
munkát teljes siker koronázta, 
hiszen sikerült megtalálni a 
templom eredeti háromhajós 
elrendezésének négy pillérala
pozását, illetve egy mellékoltár 
alapozását. Az ásatás során a 
szentély előtt a már korábbról 
ismert hét sírgödör közül hár
mat újra kibontottunk. Remé
nyeink szerint az ásatások a 
közeljövőben a vár gótikus 
templomában folytatódnak. A 
több éve tartó tudományos ku
tatások újabb eredményeit sze
retnénk kiállításon is bemutat
ni.

B. B.

Pécsvárad központjában lévő, 
újonnan átépített 507 m2-es épület 

komplett szociális helyiségekkel, gáz központi 
fűtéssel, bolthelyiséggel, 

körbekerítve

BÉRBEADÓ
Érdeklődni: a 06-30-9593-299-es 

telefonon lehet

Megújult a művelődési ház
A város 1964-ben átadott, 
egyetlen közösségi tere, a 
műveló'dési ház m egszé
pült. A képviselő-testület 
Zsáli János polgármester 
vezetésével négy évvel ez
előtt megfogalmazta és el
határozta a művelődési ház 
régen várt, nagyon esedé
kes felújítását.

Az elmúlt év őszén pályáza
ti pénzekből sikerült új széke
ket venni, a fény- és hangtech
nikai berendezéseket korsze

gom legszebb emlékei kötnek 
ehhez a házhoz!” „Az első bál, 
az első szerelem.” „Egy leány
vásári bál után elváltam...” „A 
régi Asterix-bálokon mindig itt 
voltam.” „A Sváb-bálok hangu
latát soha nem fe le jtem !” 
„Azok az ötórai teák! Meg van 
még a pinceklub?”

Kértük őket, hogy ezekután 
olyan munkát végezzenek, 
hogy a gyermekeiknek, unoká
iknak is legyen majdan ilyen 
emlékük Pécsváradról, a mű
velődési házról.

rűen kiépíteni, valamint sor 
került a színházterem és az 
előcsarnok festésére. Ez év 
márciusának első napjaiban 
felszedték a régi parkettát, új
ratöltették az aljzatot és több 
rétegű vasalással elkészült az 
aljzatbeton, amelyre 8 hét szá
radás, majd bitumenezés után 
rákerült az új parketta. A 126 
négyzetméteres színpad és a 
befedett zenekari árok is új fe
nyő hajópadló-burkolatot ka
pott. A kitisztított fekete kör
függönyök és a falak javítása, 
festése után sokak szerint 
most a megye legszebb kultu
rális intézménye vagyunk. Ez
zel párhuzamosan a keleti ol
dalon megépült az elmúlt év
tizedekben nagyon hiányzó 
raktárhelyiség is. A  régen el
avult, megvetemedett, tisztít- 
hatatlan, beázó homlokzati 
vasablakok helyére korszerű, 
hőszigetelt műanyag ablaksor 
került, ezzel egyben megoldó
dott az emeleti klub levegőzte
tése. Ugyancsak kicserélték az 
előtéri ablakokat.

Az itt dolgozók kedves sza
vakat hallhattak a munkákat 
végző iparosoktól. „Az ifjúsá

Végezetül: mindez 13 millió 
forintjába került Pécsvárad 
Város Önkorm ányzatának. 
Mindannyiunk, a dolgozók és 
a használók nevében — köszö
net érte!

Akik a munkálatokat határ
időre elvégezték: Architekt Bt. 
(kőműves munka), Veith György 
és munkatársai -  Mecsekná- 
dasdról (parkettázás, famun
kák), COMFOTHERM-Bony- 
hád (műanyag nyílászárók), 
Sztázics Márk vállalkozó és fes- 
tő-mázoló brigádja (ők végezték 
az alsó iskola külső vakolását, 
festését is.).

Elnézést kérünk a művelő
dési házat rendszeresen hasz
nálóktól, hogy az elmúlt hóna
pokban, hetekben hosszabb, 
rövidebb ideig némi nehézsé
gek árán helyben, vagy másutt 
kellett megtartaniuk összejö
veteleiket, próbáikat, edzései
ket. Reméljük, hogy a felújí
tott, megszépült közösségi te
reket boldogan veszik birtok
ba egyre többen és bízunk ab
ban is, hogy mindenki számá
ra fontos lesz ennek a megőr
zése!

D. K.
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei
Nemzetiségi nap

Iskolánkban május 17-én, a 
nemzetiségi napon emlékez
tünk meg a 25 éves német 
nemzetiségi oktatásról. Kollé
gáink, tanulóink heteken ke
resztül készültek a különböző' 
program okra, az évforduló 
méltó megünneplésére. A pécs- 
váradi várban tartott ünnepsé
gen Lőrinczi Albertné, iskolánk 
igazgatója köszöntötte a meg
hívott vendégeket, a megjelent 
megyei, városi vezetőket, az ér
deklődőket és szerepló'ket. Az 
ünnepségen m egjelent dr. 
Körinek László, pécsi német 
tiszteletbeli konzul, Weisz Pé
ter, a Baranya Megyei Önkor
mányzat Kisebbségi Bizottsá
gának elnöke, dr. Szolcsányi 
Jánosné, a pécsi Leó'wey Gim
názium igazgatónője, Lantos 
József, a Baranya Megyei Pe
dagógiai Intézet szaktanács- 
adója, valamint Zsáli János 
polgármester, dr. Fenyvesi Já
nos jegyző, Arató Márton alpol
gármester, és Apaceller József, 
Baumann Mihály, dr. Feledi 
Éva, dr. Kófiás Mihály, Vértes 
László képviselők. Igazgató
nőnk rövid áttekintést adott is
kolánk német nemzetiségi ok
tatásáról. A  beszéd után tanu
lóink bemutatták, hogy nem 
csak jó nyelvtudással rendel
keznek, hanem ismerik a nem
zetiségi hagyományokat, azo
kat dalban, táncban és prózai 
művekben elő is tudják adni. 
Ezúton is köszönöm a több 
mint ötven szereplő lelkiisme
retes felkészülését, az egyes 
műsorszámokat betanító kollé
gák, Boris Sándorné, Májerné 
PetzAnna, Pettermann Péter és 
Tóth Györgyi munkáját. Külön 
köszönetem et fejezem  ki a 
nyugdíjasklub kórusának, 
amiért fellépésükkel megtisz
telték műsorunkat.

A  műsor után az érdeklődők 
megtekinthették a várban ren
dezett kiállításunkat. A kiállí
tás részben a német nemzeti
ségi oktatás történetét mutat
ja be dokumentációk segítségé
vel, részben pedig a német la
kosságra jellemző, még fellel
hető tárgyi emlékeket igyekez
tünk a szülők és tanulók segít
ségével összegyűjteni, kiállíta
ni.

Szeretném  m egköszönni 
minden közreműködő kollégá

nak a segítségét, iskolánk igaz
gatójának, Lőrinczi Albert- 
nének, valamint Vértes László- 
né és Poller György igazgató- 
helyetteseknek, hogy ötleteik
kel, munkájukkal meghatáro
zó szerepet vállaltak a rendez
vény előkészítésében, sikeré
ben.

Wágner Jánosné 
tagozatvezető

Versenyeredményeink:
Májusban a megyei és orszá

gos döntőkkel lezárulnak a ta
nulmányi versenyek, melye
ken az idei tanévben is kiemel
kedő sikereket értek el tanu
lóink.

Bállá Diána 
8.b. osztályos 
tanuló (kiské- 
pünkön) a né
met nem zeti
ségi nyelvi 
verseny két- 
tannyelvű ka

tegóriájában az országos dön
tőn 2. helyezést ért el. Kiemel
kedő teljesítm ényét a zsűri 
Baden-Württembergi köruta
zással jutalmazta. Felkészítő 
tanára Wágner Jánosné.

Az országos Kaán Károly ter
mészetismereti verseny me
gyei döntőjében Kugyelka Réka 
6.b. osztályos tanuló 1. helye
zést ért el, és így jogosult lett 
arra, hogy képviselje Baranya 
megyét az országos döntőben. 
A három napos versenyt Me
zőtúron rendezték, ahol Réka 
a 17. helyen végzett. Felkészí
tő tanára Major Józsefné.

A Simonyi Zsigmond helyes
írási verseny megyei forduló

ján 1. helyezést ért el Szabó 
Dániel 7.a. osztályos tanuló, 
így ő képviselhette Baranya 
megyét Budapesten, a Kárpát
medencei döntőn. Felkészítő 
tanára Kis Bocz Jánosné.

Gratulálunk minden ver
senyzőnek és felkészítő tanár
nak a szép eredményekhez, és 
további eredményes munkát 
kívánunk!

A Baranya megyei Pedagó
giai Intézet által rendezett „Ol
vasni jó” pályázaton Müller 
Éva 8.A osztályos tanuló né
met műfordítás kategóriában 
a legjobb tíz közé jutott. Vers- 
fordítása megjelent nyomta
tásban is. Éva a díjátadó ün
nepségen elismerő oklevelet és 
egy szép könyvet kapott jutal
mul. Munkájához gratulálunk!

M ájusban a X. Baranyai 
Gyermek és Ifjúsági Fesztivál 
rendezvénysorozat „Ifjú alko
tók” kiállítására iskolánk tíz 
felső tagozatos tanulójának 
munkáját küldtük el. A  kiállí
tott munkák közül Napirana 
Viktória 6.b osztályos tanuló 
alkotásáért -  egy szőttes fali
szőnyegért — elismerő okleve
let és pénzjutalmat kapott. Fel
készítője Simor Eszter volt.

Az UNESCO-világörökség 
részévé vált pécsi ókeresztény 
műemlékekkel kapcsolatban 
hirdetett Pécs városa rajzpá
lyázatot. Iskolánkból 4—6. osz
tályos tanulók vehettek részt 
a pályázaton. Május 16-án volt 
a díjkiosztó ünnepség Pécsett,

a Csontváry M úzeum ban. 
Előtte a székesegyházban — 
ingyenes belépővel -  megte
kinthettük az altemplomot, a 
kincstárat és orgonamuzsika 
szólt a nyertesek tiszteletére. 
Dr. Ujváry Jenő alpolgármes
ter beszédében külön kiemel
te a pécsváradi résztvevőket. 
Megérdemelten, hisz díjazott 
lett Wagner Balázs 6.b, Kempf 
Jolanda 6.b és Csetényi Orso
lya 5.b osztályos tanulók mun
kája. Kiállították az első 50 
közt (160 beérkezett rajzból) 
Winkler Viktor, Wilheim And
rás, Napirana Viktória, Pichler 
Nóra és Kovács Viktor felső 
tagozatosok munkáit.

Valamint Mohácsi Barbara, 
Matesz Zsuzsanna, Bayer Vik
tória és Fekete Sándor alsó ta
gozatosok rajzait.

A  díjazottak a tárgyjutalom 
mellett egy napos kirándulá
son vehetnek részt június 10- 
én Pannonhalmán és a Fertő- 
Hanság Nemzeti Parkban. A 
kiállított rajzok alkotóit pedig 
a pécsi püspöki palota megte
kintésére hívták meg. Gratu
lálunk és további szorgalmas 
munkát kívánunk az ügyes 
rajzosoknak és felkészítőik
nek, Wagner Józsefné és Ká
rász Rózsa tanárnőknek.

Az alsó tagozat hírei

Versm ondóverseny. 25
éves a ném et nem zetiségi 
nyelvoktatás a Kodolányi Já
nos Általános Iskolában. En
nek keretében 2002. május fj
én német versmondóversenyt 
rendeztek az alsó tagozaton. 
Lőrinczi Albertné, az iskola 
igazgatónője magyar nyelven, 
Gungl Lászlóné tanítónő né
met nyelven köszöntötte a 
részt vevő tanulókat, az őket 
elkísérő szülőket, hozzátarto
zókat, a zsűri tagjait és az alsó 
tagozat nevelőit.

Vértes Lászlóné igazgatóhe
lyettes azt a hetek óta folyó 
munkát értékelte, melynek 
eredményeképpen ugyancsak 
ezen a napon egy rajzkiállítást 
is megnyitottak az alsó tagoza
ton, méghozzá szoros kapcsolat
ban a versmondóversennyel. 
Mutatja ezt a kiállítás mottója 
is -  „Gedichte in Bildern -  Ver
sek képekben” . A  német nyelv
órákon olvasott, feldolgozott, 
megtanult versek igazán válto
zatos, szép munkákra ihlették 
a gyerekeket mind a négy évfo-

Lőrinczi Albertné és Wagner Jánosné között Mónika Mayer, Margrit Rock és 
Gerhard Stier, a külsheimi testvériskola tanárai köszöntik a pécsváradiakat

Fotó: Lőrinczi Albert
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lyamon. Bizonyíték erre 83 ta
nuló 93 kiállított rajza, mely 
május végéig tekinthető meg az 
alsó iskolában.

A köszöntők és a megnyitó 
után elkezdődött a versmondó
verseny. A nevezett 63 tanuló 
két csoportban, két zsűri előtt 
adott számot felkészültségéről, 
nyelvtudásáról, szép kiejtésé
ről, előadókészségéről. A  ver
senytársak és a vendégek min
den előadást elismerő tapssal 
jutalmazták. A zsűriben Vér
tes Lászlóné igazgatóhelyettes, 
Wágner Jánosné tagozatveze
tő, Májerné Petz Anna német 
szakos tanár, Schulteisz Jó- 
zsefné óvodavezető, Brand 
Ferencné óvónő, Gyöngyös 
Jánosné gyermekkönyvtáros, 
valam int Hengl Melitta és 
Ilijin Kinga 8.b osztályos tanu
lók hallgatták, figyelték értő 
füllel és szemmel a tanulókat. 
A  zsűri oklevéllel és csokoládé
val jutalmazott minden részt
vevőt. Évfolyamonként az első 
három  helyezett értékes 
könyvjutalomban részesült. 
Név szerint a következők:

Az első évfolyamon: I. helye
zett Fischer Kristóf l.b; II. he
lyezett Horváth Jennifer l.b; 
III. helyezett Schnell Ágota 
l.b; Tanáruk: Tóth Györgyi.

A második évfolyamon: I. he
lyezett Arnold Krisztián 2.b; II. 
helyezett Szilágyi Nóra 2.b; III. 
helyezett Friedrich András 2.a. 
A városi könyvtár különdíját 
kapta: Réger Janka 2.b osztá
lyos tanuló. Tanáruk: Bognár- 
né Auth Mária.

A harmadik évfolyamon: I. 
helyezett Lakatos Gabriella 
3.b; II. helyezett Lippert Vik
tória 3.b; III. helyezett Gál 
Tamás 3.b. Tanítójuk: Gungl 
Lászlóné.

A negyedik évfolyamon: I. 
helyezett Szilágyi Áron 4.c; II. 
helyezett Hódosi Viktória 4.c; 
III. helyezett Ratting Rita 4,b. 
A városi könyvtár különdíját 
kapta: Zádori Beáta 4.a osztá
lyos tanuló. Tanítóik: Flódung 
Anita, Égi Veronika.

Gratulálunk a helyezettek
nek, a résztvevőknek, szüleik
nek és tanítóiknak.

Az alsó iskola nevelőtestü
lete köszönetét fejezi ki a Né
met Kisebbségi Önkormány
zatnak a ju ta lom kön yvek  
m egvásárlásához nyú jtott 
anyagi támogatásért és az ál
talános iskola konyhai dolgo

zóinak a versenyzők megven- 
dégeléséhez nyújtott segítsé
gükért.

Európa az iskolában
Május 14-15-én az ausztri

ai Feldbachba utazott iskolánk 
7 tanulója kiállításmegnyitóra 
és díjátadó ünnepségre. Máso
dik alkalommal képviselhet
tük régiónkat ezen a nemzet
közi rendezvényen. Az „Euró
pa az iskolában” képzőművé
szeti pályázatra 8 tanuló mun
káját juttattuk el. A Baranya 
megyei Pedagógiai Intézet 
munkatársa, Lantos József 
hangsúlyozta, hogy a rajzok 
színvonala, kidolgozása igé
nyes volt, a rövid német nyel
vű fogalmazások illeszkedtek 
a mondanivalóhoz (köszönet 
érte a német nyelvtanáraink
nak!)

Kényelmes utunk első állo
mása Graz volt, ahol hatalmas

Színvonalas évzárók. In
tézményeink valamennyi cso
portjában lezajlottak a színvo
nalas évzárók, óvodai ballagá
sok. A leendő iskolásokkal be
mutató órákat tekinthettünk

Majális a Vár utcai óvodában

meg az első osztályban. Kö
szönjük az elsős nevelőknek, 
hogy élményszerűvé, emléke
zetessé tették az órákat. Mun
kájukhoz további sok sikert 
kívánunk.

Szereplés. A Vár útcai óvo
dások örömmel és nagy siker
rel szerepeltek pünkösdkor 
Pécsváradon, valamint fogad
tak 60 fő, komlói és németor
szági tanárokat, tanulókat 
május 24-én. A vendégek nagy 
megelégedésére különböző nép

eső fogadott bennünket. De 
megakadályozni nem tudta, 
hogy rövid városnéző sétát te
gyünk és gyorslifttel a hegy 
tetejére jutva megcsodáljuk a 
grázi panorámát. Este a szál
lás elfoglalása után feldbachi 
vendéglátóink pazar vacsorá
val vártak bennünket. Átadtuk 
ajándékainkat Max Wratsch- 
kónak, beszélgettünk és még 
egy kis éjszakai városnézésre 
is volt energiánk. Másnap a 
bőséges reggeli után megtekin
tettük a Tábor-múzeumot. A 
pincerészben II. világháborús 
kiállítást láttunk, a tetőtérben 
pedig gazdag helytörténeti 
gyűjteményt néztünk meg. Sok 
régi mesterség szerszámait, 
termékeit láthattuk (kötélverő, 
kovács, kádár, gyertyamártó, 
kékfestő, mézesbábos stb.). In
nét a kiállításmegnyitóra in
dultunk, a helyi iskolába. A 
köszöntők után dr. Horst Lat-

viseletekben táncoltak az óvo
dások, majd a vendégek meg- 
vendégelése következett. Kö
szönet az Aranycipó Kft.-nek a 
finom süteményért. A szülők
kel együtt emlékezetes majá

list tartottunk, vetélkedőkkel, 
versenyekkel. Köszönet a szü
lőknek, kollégáknak, akik le
hetővé tették, hogy ilyen sike
resen és nagy élménnyel zárul
hatott év végi programunk.

Vendégek. A Gesztenyés 
ovi 2002. június 7-én budapes
ti nevelőtestületet fogadott az 
óvodában. A csoport lelkesen 
érdeklődött programunk iránt, 
valamint igény mutatkozik 
arra, hogy akkreditációs to
vábbképzéseinken részt ven-

tinger grazi tartományvezető 
adta át az elismerő okleveleket 
és a pénzjutalmat a tanulók
nak. Hangsúlyozta az európai 
összefogás fontosságát, a gye
rekek jövőépítő szerepét. Ebéd 
után vásárlás következett, 
ahol a nyereményt kabalára, 
kosárlabdára, édességre stb. 
költötték a gyerekek. Útban 
hazafele megálltunk Riegers- 
burgban és megtekintettük 
Európa legjobb állapotban 
fennmaradt várát. A késő esti 
órákban értünk haza igen jó 
hangulatban.

A meghívott tanulók: Bállá 
Diána 8.b (sajnos nem utazha
tott, mert versenyen vett részt), 
Gál Ágnes 8.b, Ortmann Erika 
8.b, Török Anett 8.a, Keller Edi
na 8.a, Winkler Viktor 7.a, Sol
ti Dániel 6.a és Wilheim And
rás 5.b osztályos tanulók vol
tak. Kísérőik Tóth Györgyi és 
Kárász Rózsa tanárnők.

nének. Fogadásukra va la 
mennyi népviseleti ruhában 
szerepeltettük az óvodásokat, 
akik másnap szüleikkel együtt 
— s természetesen valamennyi 
„táncos ruhában” Budapestre 
készültek szerepelni, ahol min
den résztvevőnek óriási é l
ményben volt része. Az útikölt
séget a maghívó fél fizette, aki 
egyben a gyermekek és a szü
lők kitűnő vendéglátásáról is 
gondoskodott.

Közoktatási minó'ségbiz- 
tosítási program. Óvodánk -  
Baranyában egyedüliként — 
nyerte meg a mostani forduló
ban -  egyéni pályázóként -  azt 
a pályázatot, amely lehetővé 
teszi, hogy intézményünk részt 
vegyen 2002. szeptemberétől a 
Coménius 2000 közoktatási 
minőségbiztosítási program ki
dolgozásában.

Felújítás. Nyáron a Vár 
útcai óvoda konyhájának teljes 
felújítására, rekonstrukciójára 
kerül sor az önkormányzat se
gítségével. Köszönjük!

Valamennyi óvodásnak, szü
leiknek, valamint Pécsvárad 
polgárainak kellemes nyara
lást, pihenést kívánok az óvo
da nevelőtestülete nevében.

Schulteisz Józsefné 
óvodavezető

ÓVODAI ESEMÉNYEK
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Lasagne, canzone, vaporetto

Női kamarakórusunk itáliai útjáról...
A Pécsváradi Női Kamarakórus Kutnyánszky Csaba kar
nagy vezetésével, valamint a kórus zongorakísérője, Papp 
Gyuláné, május 23-án éjszaka némi késéssel elindult az 
olaszországi „turnéra”. Egy hosszú, „nehéz nap éjszaká
ja” állt mögöttünk, amikor megérkeztünk Gradóba, a fes
tői szépségű észak-olasz tengerparti városkába. Szállá
sunk gyönyörű, rózsákkal körülvett kemping bungalói
ban volt. Az ifjabbak rögtön a tengerhez indultak, a ke
vésbé kíváncsiak inkább kipróbálták fekhelyeiket.

brokkolival töltött palacsinta, 
paradicsomos kagylótészta és 
parmezános gombás rizotto 
volt a menü, ezt követte a hús 
burgonyával és a valódi olíva- 
olajos vegyes saláta. E lucul
lusi lakomát finom vörösbor, 
kávé és sütemény zárta. Majd
nem ottfelejtettük magunkat

Kórusunk Trieszt főterén

Állandó kísérőink a beg- 
lianói vendéglátó kórus tagjai, 
Ernesto és Renato voltak, akik 
szívüket-lelküket k itették 
azért, hogy jól érezzük magun
kat. Az olasz kórussal való ta
lálkozásunk egy borfeldolgozó
ban kezdődött, ahol a tisztele
tünkre fogadást rendeztek. 
Első ízben kóstolhattuk meg az 
itáliai borokat. Kellően jó han
gulatban indultunk Mossa vá
rosába, első koncertünk hely
színére. A csodálatos katolikus 
templomban nagy sikert arat
tunk egyházi repertoárunkkal, 
aminek koronája Webber: Jé
zus Krisztus szupersztár betét
dala volt, Tamás Nóri remek 
szólójával, Papp Anikó zongo
rakíséretével. Végezetül Him
nuszunkat énekeltük, ami 
megható élmény volt. A közön
ség, amely zsúfolásig megtöl

tötte a templomot, állva, han
gos ovációval üdvözölte pro
dukciónkat. Ezek után éjsza
kába nyúló vacsora követke
zett, ahol igazi olasz lasagnet 
szolgáltak fel előételként, majd 
következetek a húsok, sajtok, 
sütemények és nem utolsósor
ban a kitűnő olasz borok.

Másnap trieszti városnézés
re indultunk, ahol kísérőnk 
idegenvezetőként, sofőrünk 
fényképészként, karnagyunk 
tolmácsként debütált — nagy 
sikerrel. A  város nevezetessé
geivel ismerkedve felértünk 
Trieszt „tetejére” -  gyönyörű 
panoráma tárult elénk. Ezért 
érdemes volt ezt a sok lépcsőt 
megmászni! A városi elöljárók 
fogadása, majd ebéd követke
zett San Canzian D’ Isonzó
ban. Hangulatos étteremben 
ismét enni kellett: előételként

a két óra hosszat tartó ebéden, 
pedig kár lett volna kihagyni 
a ránk váró délutáni progra
mot.

Aquileiában megtekintettük 
a csodálatos őskeresztény ba
zilika megmaradt 700 négy
zetméteres mozaikpadlóját, 
ami a nyugati világ legna
gyobbja.

Hazatérve, rövid készülődés 
az esti koncertre. Beglianóban 
találkoztunk először a vendég
látó helybeli vegyeskarral, 
akiknek meghívására érkez
tünk ide, a „XXV. Incontra di 
Cori” kórusfesztiválra. Nagy
számú közönség előtt, remek 
hangulatú hangversenynek le
hettünk részese három olasz 
kórus társaságában. Kórusunk 
műsorán szerepelt: gregorián 
ének, Bárdos lajos, Bartók 
Béla, Gárdonyi Zoltán, Jákob

Regnart művei, valamint olasz 
nyelvű kórusművek is, melye
ket két kitűnő szólistánk -  
Tamás Nóri és Nagyné Jová- 
novics Marika tett még színvo
nalasabbá. Zárószámunk, Vár
nai Ferenc feldolgozása, a „Há
zunk előtt...” fergeteges sikert 
aratott Papp Gyuláné, Anikó 
kíséretével.

Közös vacsora, a spontán 
együtt éneklés tette emlékeze
tessé az amúgy felejthetetlen 
olasz vendéglátást. Gyöngyös 
Pannikát születésnapja alak
almából külön is köszöntötték 
figyelm es vendéglátóink. — 
Visszatérve szállásunkra mi is 
ezt tettük, így a nap méltó be
fejezéseként éjszakai pezsgő
zés következett.

Vasárnap délelőtt a Canzian 
D’ Isonzo-i plébániatemplom
ban a misén énekeltünk. Az 
előző hosszú éjszaka és a pezs
gőzés ugyancsak jót tett hang
színünknek, így ismét sikeres 
és egyben az utolsó koncertet 
adhattuk. Búcsúebéd, majd 
Velence következett. Sokan kö
zülünk még nem látták a „sze
relmesek városát” . Ismét kap
tunk idegenvezetőt, így a rövid 
idő ellenére is sok mindent 
megnézhettünk.

Gyalog indultunk a Szent 
Márk tér felé, sikátorok és ka
nálisok között fedeztük fel a 
történelmi városrészt, jártunk 
a gettóban, láthattuk a helyi 
közlekedést a gondolákkal. 
Megcsodáltuk a Rialto-hidat, a 
Sóhajok hídját, aztán elénk 
tárult a csodálatos Szent Márk 
tér lenyűgöző látványa. Karna
gyunk, maestro vezényletével 
előadtunk egy közös „sóhaj
tást” . Megcsodálva a tér látni
valóit, kisétáltunk a tenger
partra, majd vaporettóra (vízi
busz) szállva indultunk vissza 
buszunkhoz. Fájó szívvel bú
csúztunk Itáliától és annak 
egyik gyöngyszemétől, Velen
cétől.

Fáradhatatlan kísérőnktől, 
Renatótól, aki még az autópá
lya felé vezető útra is — biztos, 
ami biztos -  elkísért, nehéz 
volt az elszakadás. Hosszú, éj
szakai utazás után reggel 7-re 
megérkeztünk fáradtan, de 
épségben, amit ezúton is köszö-

Kórusunk Trieszt főterén
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nünk sorőrünknek, Varga Vin
cének. (Annyira nem voltak 
egyesek fáradtak, hogy az 
alább olvasható csasztuska ne 
születhetett volna meg útban 
hazafelé.) Az olaszok kivételes 
vendégszeretete, barátsága, az 
itáliai konyha remek ízei, a 
közös éneklés élményét még fe
lejthetetlenebbé tették. E né
hány nap csodálatos volt, töb
ben megállapítottuk, hogy a 
kórusnak ez volt az egyik leg
jobban sikerült útja, ami kis 
csapatunkat még jobban össze
kovácsolta.

Ez az út nem jöhetett volna 
létre segítőink, támogatóink 
nélkül, akiknek ezúton mon
dunk köszönetét. (Pécsvárad 
Város Önkormányzata, Arany
cipó Kft., Fülep Lajos Művelő
dési Központ, Walter Tivadar
nak, akinek jófajta boraival 
megajándékozhattuk olasz ba
rátainkat. Várkonyi Györgyi és 
Böröcz Sára)

Csasztuska...
(az „Egy napon mikor Micimackónak semmi dolga 
nem akadt.. . "  dallamára)

Egy napon, mikor a női karnak semmi dolga nem akadt. 
Elindultak Itáliába, hogy daloljanak nagyokat. 
Elmentek hát Belgianóig kórustalálkozóra, 
Megismerjék az olasz nyelvet, borokat és fiúkat. 
Csütörtökön készülődtünk izgalommal egész nap, 
Mikor buszunk megérkezett, nem volt nálunk boldogabb. 
Tréfás kedvű művházasok a megrendelőt elírták.
De a kórust itthon fogni semmiképpen nem tudták.

Refrén:
Minél szebben szól a dal, Csabánk annál boldogabb, 
Minél inkább boldogabb, annál szebben zeng a dal, 
Viva, viva la muzik,-zik,-zik, ez csuda jól hangzik,-zik,- 
zik,
Viva, viva la muzik,-zik,-zik, ez csuda jól hangzik,-zik,- 
zik.

Tengerparton várt a kemping és a sok kis bungaló, 
Kísérőnk egy kedves ember, dalos kedvű Renato. 
Templomokban koncerteztünk, kísért minket Anikó, 
Szólistáink sziporkáztak, néha több, mint kettő volt. 
A trieszti kirándulás kiszívta az erőnket,

Később aztán rájöttünk, hogy nem is csak a miénket. 
Karnagyunk nagy lendülettel rendezte a színpadot,
A virágot feldöntötte, mégis nagy tapsot kapott.

Refrén:
Sofőrünket átképeztük, fényképész lett belőle, 
Köszönjük, hogy pontos volt és mindig ott volt 
időben.
Forró tészta, hideg pezsgő, s volna mindig szülinap, 
így a kórus hangkészlete az egekig szárnyalhat. 
Felfedeztük Velencét is, sóhajtoztunk nagyokat, 
Túléltük a vaporettót, Ibolyánk is megmaradt.
Báránykáit számolgatta maestronk, mint a jó  
pásztor,
Csúszva-mászva követtük és láttunk minden 
sikátort.

Refrén:
Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza fáradtan,
Az egy hónapos turnéra már készülődünk lázasan.
Az olasz kórust jövő nyáron testvérünkké avatjuk 
A próbákra el-eljárunk, ezt most itt megfogadjuk.
A barackszínű egyenruhát a szögre felakasztjuk. 
Augusztustól új ruhánkban szívdöglesztőn virítunk. 
Szánjuk-bánjuk minden bűnünk, mert a kórus 
szívügyünk.
De ha mégsem, akkor aztán fűcsomó lesz belőlünk.

Néptáncosok országos bemutató színpada
A  k é t é v e n t e  m e g r e n d e z e n 
d ő  n é p t á n c t a l á l k o z ó  j ú n i u s  
8 - 9 - é n  z a j l o t t ,  i m m á r  n e 
g y e d i k  a l k a l o m m a l .  A  m i 
n ő s í t é s t  a d ó  v e r s e n y  a z  o r 
s z á g  e g y i k  l e g r a n g o s a b b  
s e r e g s z e m l é j e  a  n é p t á n c o 
s o k  s z á m á r a .  A  M u h a r a y  
E l e m é r  N é p m ű v é s z e t i  S z ö 
v e t s é g  é s  a  M a r t i n  G y ö r g y  
N é p t á n c  S z ö v e t s é g  á l t a l  a z  
o r s z á g b a n  t ö b b  h e l y s z í n e n  
s z e r v e z e t t  b e m u t a t ó k o n  -  
e z ú t t a l  h é t  v á r o s b a n  -  v o l t  
l e h e t ő s é g  a  m e g m é r e t t e 
t é s r e .

A kétnapos rendezvényt a 
felújított művelődési központ
ban rendezték, minden részt
vevő örömmel, dicsérettel és 
némi irigykedéssel gratulált a 
házigazdáknak. A táncosok, 
akik még emlékeztek a régi, 
szálkás, poros színpadra, bol
dogan ropták táncaikat az új 
deszkákon. A házigazdáknak 
sem kellett már a fény- és 
hangtechnikát bérelniük, saját 
felszereléssel tudták kiszolgál
ni a rendezvényt. (Az elmúlt 
évben pályázatokon nyert 
pénzből sikerült a korszerű 
technikát beszerezni.)

Ezen a hétvégén 17 együttes 
érkezett Pécsváradra (öt együt
tes mondta le a szereplését), a

legtávolabbról a Szabolcs 
Táncegyüttes Nyíregyházáról, 
de itt voltak a kapuváriak, 
gencsapátiak, akiket polgár- 
mesterük is elkísért.

Diószegi László koreográfus, 
a Martin-szövetség elnöke ál
tal vezetett zsűri pontozásos 
rendszerben értékelte az 
együttesek művészeti teljesít
ményét. (Zsűri tagjai voltak: 
Németh Ildikó táncpedagógus, 
Varga Zoltán koreográfus, 
Gombos András néptáncku
tató, Kiss Ferenc népzenész. A 
Muharay-szövetséget Héra Éva 
elnökhelyettes, a Hagyomá
nyok Háza főosztályvezetője 
képviselte.) Diószegi László el
mondta, a pontszámok inkább 
orientálnak. A zsűri feladata az 
együttesek munkájának segíté
se, a jövőre szóló útmutatások
kal. Elismeréssel adózott az 
együttesek táncosainak, vezető
inek, fenntartóiknak, akik idő
ről időre vállalják a megméret
tetést, nem kis munka és anya
gi áldozat árán is.

Azon kevesek, akik eljöttek 
nézőként, színvonalas produk
ciókban gyönyörködhettek. 
Pompás népviseleteket láthat
tak a német, a horvát, a sokác, 
a bunyevác és az igen gazdag 
magyar néptánchagyományo
kat bemutató együttesektől.

Tizenegy együttes kapott 
„Minősült” oklevelet és hatan 
kaptak „Kiválóan minősült” el
ismerést. Köztük az országo
san kiemelkedően legmaga
sabb, 144 pontszámot elérő 
Hosszúhetényi Népi Együttes, 
akiket a legszebb műsorért, a 
legnemesebb hagyományőrzé
sért példaként állítottak a töb
biek elé. (Kaszás János távo
zása után ez a legnagyobb si
kere a Papp János vezette 
együttesnek. Kaszás János el
kísérte a hetényieket, végigiz
gulta az előadást és könnyes 
szemmel hallgatta az értéke
lést.) Ugyancsak kiválóan mi
nősült a nagymúltú, hagyomá

nyait szépen őrző és színpadra 
állító, 30 éves Zengővárkonyi 
Népi Együttes, 133,5 ponttal. 
Színpadképüket, karikázóju- 
kat, szép, könnyed, „színpad 
felett lebegő” tánctudásukat és 
zenekari hangzásukat ismerték 
el ezúttal. (Sajnáljuk, hogy az, 
akinek ez a siker is köszönhe
tő, Töttös Sándor betegsége 
miatt nem tudott jelen lenni 
ezen a napon.)

Szombaton Zsáli János pol
gármester és Apaceller József, 
a helyi önkormányzat kulturá
lis bizottságának elnöke is 
megjelent a rendezvényen.

D . K .

A BIG TESSILI Kft. 
pécsváradi varrodájába

FELVÉTELRE KERES 
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ 

VARRÓNŐKET
Jelentkezni személyesen lehet, 

Pécsvárad, Vasút u. I. szám alatt.
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Hírek a II. Béla Középiskolából
V é g z ő s  d i á k o k .  Május 11- 

én 109 tanuló búcsúzott isko
lájától, a II. Béla Középiskolá
tól. Két gimnáziumi osztály, 
közülük az egyik közbiztonsá
gi fakultációs, a másik határ- 
rendészeti fakultációs, kísérte 
az iskola zászlaját. A pék évfo
lyamon 21 tanuló, a húsipari 
szakmunkás évfolyamon 30 
tanuló, a hús- és hentesáru-el
adó évfolyam 13 tanulója kö
szönt el. Május 13-án elkezdőd
tek számukra a vizsgák, sőt az 
eladóévfolyam tanulói azóta si
keres elméleti és gyakorlati 
szakmunkásvizsgát tettek.

A gimnáziumi tanulók júni
us 21-én fejezik be szóbeli 
érettségi vizsgájukat.

Sikeres versenyek
Eredményes tavasz után ér

keztek el tanulóink a vizsga- 
időszakhoz. Pék szakmában és 
húsipari szakmában is indul
tak az országos versenyen és 
sikeresen szerepeltek.

Rendvédelmi gimnazistáink 
áprilisban a Vépen megrende
zett Országos Rendvédelmi 
Csapatversenyen 27 csapatból 
a 4. helyet szerezték meg. A si
ker értékét növeli, hogy az 
egyéni összetett verseny első 
helyezettje iskolánk tanulója, 
a nagypalli Keszler Balázs, 12/ 
A. osztályos tanuló. Összesített 
leány fizikai számokban a szin
tén 12/A. osztályos Rész Ibolya 
holtversenyben első lett. Ezt a 
két tanulót a Baranya Megyei 
Rendőr-főkapitányság ünnepi 
állománygyűlésén dr. Sárközi 
Ferenc főkapitány köszöntötte 
és tárgyjutalomban észesítet- 
te. A  csapat többi tagja Csuka 
Tivadar 11/A., Győző Adrienn 
12/A. és Lukács Éva 12/A: osz
tályos tanulók. Felkészülésü
kért a rendőr-főkapitányság 
előadóin kívül sokat tettek: 
Fuchs Sándorné, Molnár Zol

tánná, Gungl Lívia, Hock Nor
bert, Bögyös István, Szabóné 
Debreceni Erzsébet, Májusi Al
bert és dr. Fenyvesi Jánosné. 
Gratulálunk!

Határrendészeti fakultációs 
tanulóink Budapesten az Ady- 
ligeti Szakközépiskolában kép
viselték iskolánkat, a Határ- 
rendészeti Csapatversenyen. 
Fiúcsapatunk: Katona Gábor, 
Dénes Sándor, és Farkas Kor
nél 11/A. osztályos tanulók 2. 
helyezést szereztek, a Zsigi 
Szabina, Vince Szilvia 11/B. 
osztályos tanulókkal, Basa Ni
kolett 12/B. osztályos tanulóval 
k iegészített vegyes csapat 
összesítésben 3. helyezést szer
zett. A  csapatvezető tanár 
Szabóné Debreceni Erzsébet 
volt. Gratulálunk!

Esti gimnáziumunkról

V i z s g á k  é s  v e t é l k e d ő k .
Június 10-én, 12-én vizsgáz
nak a tavaly szeptemberben 
indult esti gimnázium tanulói. 
Néhányan a tanév során le
morzsolódtak, de huszonnyol
cán, egymást segítve, készül-

D r o g e l l e n e s  p r o g r a m
szervezésével vesz részt a 
PIFÖ a II. Béla Középiskola 
Egészségnevelési Napján, júni
us 17-én. A  pécsváradi rehabi
litációs otthonnal (V áltozóház) 
és a pécsi Drogambulanciával 
közösen szervezett programon 
lesz drogtotó, tájékoztatók, elő
adások és az iskola tanulói be
szélgethetnek a Változóház la
kóival is.

Ezzel a rendezvénnyel kez
detét veszi az ifjúsági önkor
mányzat szervezte „Egy szer 
sem!” elnevezésű pécsváradi 
drogm egelőző program soro
zat. A további programokat 
ősszel tartják az általános is
kolában és a művelődési köz
pontban.

R e g i o n á l i s  i f j ú s á g i  t á b o r t
szervezünk június 19-23. kö
zött a Dombay-tavi ifjúsági tá
borban, amelynek felújítási 
munkálatai a napokban ké
szültek el. A  táborba a Gyer
mek- és Ifjúsági Önkormány
zati Társaságnak a dél-dunán-

nek a tanév lezárására. Ebben 
a képzési formában is túl va
gyunk egy sikeres országos 
versenyen: május 23-án Siófo
kon az Ezüstpart Hotelben

rendezték meg az esti gimná
ziumi tanulók tanulmányi ver
senyét. Az Európai Unióról 
szóló versenyen Hederics 
Zsoltné és Nagy Csabáné (ké
pünkön) bejutott az országos 
döntőbe. Ott a 11. és a 14. he
lyet szerezték meg, ami nagy

túli régióban tevékenykedő 
tagszervezetei kaptak meghí
vást. A tábor célja, hogy a szer
vezetek megismerjék egymást, 
tudjanak egymásról és ezáltal 
szorosabb együttműködés ala
kuljon ki a régióban. Az itt töl
tött idő során, a szakmai prog
ramok mellett lehetőségük lesz 
a fiataloknak megismerkedni 
Pécsvárad és környéke látniva
lóival, de jut majd idő a szóra
kozásra is.

PIFÖ-gyermeknap
Második alkalommal ren

deztünk gyermeknapot május 
25-én a Dombay-tónál. Az idő
járás kegyeibe fogadta a jelen
lévőket, így a koraesti esőzésig 
tarthattak a programok. Dél
előtt aszfaltrajzversennyel 
kezdődött a nap, melyen sok 
alsó tagozatos diák és kisebbek 
vettek részt.

A Wagner Jánosné tanárnő 
vezette programon a víz, a víz
parti üdülés volt a téma. Dél
után számos vetélkedőn, ver
senyen vehettek részt az akti

sikernek számít, hisz első éve
sek. Felkészítő tanáruk Fuchs 
Sándorné volt. Várjuk a szep
temberben induló esti gimná
ziumi osztályba mindazokat, 
akik elég erőt és kitartást érez
nek magukban ahhoz, hogy 
három év alatt felkészüljenek

az érettségi vizsgára. Jelent
kezhetnek m indazok, akik 
nyolc általános iskolai bizo
nyítvánnyal vagy szakmun
kás-bizonyítvánnyal rendel
keznek. Érdeklődni és jelent
kezni a középiskola titkársá
gán lehet. Telefon: 72-465-035.

vabbak, de sokan csak néző
ként, szurkolóként voltak je
len, köztük sok szülő is. szer
veztünk kerékpárversenyt, 
lepényevőversenyt, kötélhú
zást és kispályás focit is. Az 
utóbbi kettő volt a legnépsze
rűbb, ezekre ugyanis a helybe
liek mellett sokan neveztek 
azok közül is, akik éppen itt 
üdültek a tóparton. A verse
nyeken részt vevőket és a he
lyezetteket jégkrémekkel és 
csokoládéval jutalmaztuk. Az 
esti diákdiszkót az eső ugyan 
félbeszakította, de sokan ma
radtak még utána is a vízparti 
zenés esten.

A  I I .  P é c s v á r a d i  I f j ú s á g i  
F e s z t i v á l t  július 19-20-án 
tartjuk, még több program
mal, sztárvendéggel és na
gyobb sátorral! A két nap so
rán folyam atosan  lesznek 
műsorok, sportversenyek és 
drogm egelőzési programok. 
Készüljetek!

A fenti rendezvényeket az If
júsági és Sportminisztérium, 
valamint a Gyermek- és Ifjúsá
gi Alapprogram támogatásával 
valósítjuk meg.

PIFÖ-hírek
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„Debrecenbe kéne menni " . . .és elmentünk

A csoport egy része a kilenclyukú hídnál, Hortobágyon
Fotó: Kárpáti Antal

A N yugdíjasok K örzeti 
Egyesülete 2002. évi ország
járó kirándulásának cél
pontjául az ország keleti 
részét, Debrecent választot
ta. A háromnapos kirándu
lás első napján a Hajdúszo
boszlói gyógyvízben füröd
tünk, m ajd D ebrecenbe  
érve elfoglaltuk szálláshe
lyünket a város központjá
ban, közvetlenül a híres Re
form átus N agytem plom  
szomszédságában álló Ho
tel Cívisben.

M ásnap N yíregyházára 
utaztunk, ahol Magyarország 
legnagyobb regionális szabad
téri néprajzi múzeumát, a Sós
tói Múzeumfalut néztük meg. 
Ez után a sóstói termálfürdő
ben fürödtünk. Máriapócson 
Kapin István káplán fogadta 
csoportunkat. Megcsodálhat
tuk a görög katolikus kegy
templom ikonosztázát és a 
könnyező kegykép másolatát. 
(Az eredetit Mária Terézia a

bécsi Szent István dómba vitet
te.)

Következő állomásunk ha
zánk egyik legszebb késő góti
kus alkotása, a nyírbátori re
formátus templom és a mellet
te álló fa harangtorony volt. 
Sok szép élménnyel gazdagod
va tértünk vissza debreceni

szálláshelyünkre, ahol még 
esti sétát tettünk és megnéz
tük a város kivilágított szökő- 
kútjait. Harmadik nap délelőtt 
a Debreceni Református Kollé
gium iskolatörténeti kiállítá
sát, Református Egyházművé
szeti Múzeumát, a kollégium 
nagykönyvtárát és imatermét

látogattuk végig. Az iskolából 
átsétáltunk a nagytemplomba, 
mely monumentális méretei
vel, óriás boltíveivel, hófehér 
falaival és aranyozott szószé
kével kápráztatott el bennün
ket.

A  világörökség részének 
nyilvánított Hortobágyi Nem
zeti Park egy részén keresztül
haladva láttuk a legelésző gu
lyákat, a meredező gémesku- 
takat. Megálltunk a híres ki
lenclyukú hídnál és megnéztük 
a Pásztormúzeumot is. Dél
után még útba ejtettük Berek
fürdőt, amelynek gyógyvize el
sősorban mozgásszervi megbe
tegedések gyógyítására aján
lott. A solti autóscsárdába 
mint törzsvendégek tértünk be 
vacsorára.

A nyugdíjasklub tizedik or
szágjáró túrája során megis
mertük az észak-alföld gazdag 
kultúráját, az ott élő emberek 
vendégszeretetét, kedvessé
gét.

K. K. Z.

K U L T U R Á L I S  A J Á N L Ó
Lógó és leporelló

A Kodolányi János Általános 
Iskola májusi ünnepségeire el
készítette bemutatkozó pros
pektusát. A  színes oldalakon 
megelevenedik az iskolai élet, 
a kirándulások, a sport, a sza

badidős programok. A borítón 
az ismert pécsváradi panorá
mában feltűnik a két iskola- 
épület, a belső oldalakon a va
lamikori „hegyi iskola” és az 
abban elhelyezett iskolatörté
neti kiállítás, Kodolányi János 
Vár utcai emléktáblája. A rö
vid szövegekben a pécsváradi 
oktatás m últját és jelenét, 
partnerkapcsolatait, célokat, 
h itvallásokat, fe ladatokat 
igyekeztek megfogalmazni a 
szerkesztők: Pallér György,

Vértes Lászlóné és Wagner 
Jánosné. Felelős kiadó: Lő- 
rinczi Albertné igazgatónő. Az 
igényesen megszerkesztett, 
művészien összeállított pros
pektus Csizmadia László gra
fikusművész munkája, a kivi
telezést a siklósi Gitta nyom
da végezte.

Az ezer példányban elké
szült inform ációs kiadvány 
pályázati pénzből valósult 
meg. Remek, követendő példa 
lehet a többi intézmény számá
ra is.

A  „Szent István Napok” 
előzetes programja

Augusztus 2., péntek: 18.30 
németországi szinfonikus ze
nekar koncertje a vár udvarán.

Augusztus 10., szombat: 
Margit passió. (Árpád-házi 
Szent Margit) a Veszprémi 
Várszínház előadása a Pécs
váradi Vár udvarán

Augusztus 14., szerda: „Ist
ván király” Sík Sándor darab
ját a budapesti Evangélium 
Színház mutatja be.

Augusztus 15., csütörtök: 
17 órakor Nagyboldogasszony

napi ünnepi szentmise a rk. 
Templomban. 18 órakor Mán- 
fai György fotóművész kiállítá
sa nyílik a Várban „szülőföl
dem Baranya” címmel. Közre
működik a pécsváradi szaxofon 
együttes.

Augusztus 16., péntek: Né
met Nemzetiségi Est a vár ud
varán. Vendégeink lesznek a 
tauberbischofsheimi táncosok, 
fellép a városi fúvószenekar.

Augusztus 17., szombat: 
17.30 órakor: A Mohácsi Nem
zetközi N éptánctalálkozón 
részt vevő görög és vajdasági 
szerb csoportok adnak műsort 
a vár udvarán. 19.00 órakor: a 
Pécsvárad Big Bánd koncertje 
a vár udvarán.

Augusztus 18., vasárnap: 
Pozsgai Zsolt: Szeretlek, Faust 
(Mindszenty) játék két részben 
a várban.

Augusztus 19., hétfő: ünne
pi önkormányzati ülés, a város 
kitüntetéseinek átadása. Köz
reműködik a Női Kamarakó
rus. Este a vár udvarán Uni- 
cumLaude koncert.

Augusztus 20., kedd: Koszo- 
rúzási ünnepség Szent István 
szobránál. A Szentháromság

téren az Ifjúsági Fúvószenekar 
koncertje, majd utcabál.

Augusztus 24., szombat: A 
Kígyós-emlékkor találkozója

V TV  adásai:
Június 27-én, csütörtökön 

(ism. 28-án)

Az „Anima Waradiense”
Értelmiségi Klub június 20-án, 
17 órakor tartja következő ta
lálkozóját a Városi Könyvtár
ban. Ezúttal a kibővített és fel
újított könyvtár régi -  új kép
zőművészeti kiállításait, gyűj
tem ényeit, valam int az új 
internetes szolgáltatásait, szá
mítógépes termét ismerhetik 
meg az érdeklődők. Szeretettel 
várnak mindenkit!

A Muharay Elemér Népmű
vészeti Szövetségtől a 30 éves 
Zengővárkonyi Népi Együttes 
németországi fesztiválra kapott 
kiutazási lehetőséget. Július 30. 
és augusztus 5. között kilence
dik alkalommal megrendezendő 
nemzetközi találkozón, a „Hep- 
penheimer Trachtenfest” -en 
vesznek részt az együttes tagjai.
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Néhány napja még a főváros
ba akart utazni, érettségi ta
lálkozóra. A régi diáktársak 
azonban hiába várták, a talál
kozás immár végleg elmarad: 
Radics Károly, Pécsvárad nyu
galm azott tanácselnöke 76 
éves korában váratlanul el
hunyt.

Budapesten született, ott töl
tötte gyermekkorát és iskolás 
éveit. A kereskedelmi érettsé
gi után 1944-ben került köz- 
igazgatási pályára, Szalánta 
községben volt jegyzőgyakor- 
nok, majd a tanácsok alakulá
sakor, 1950-ben Perekeden vá
lasztották meg vb. titkárnak.

1957-ben került a pécsváradi 
tanácshoz, előbb vb. titkár, 
majd tanácselnök-helyettes és 
végül 1958-tól nyugdíjazásáig 
Pécsvárad tanácselnöke volt. 
Több mint négy évtizedet töl
tött az államigazgatásban, a

R a d i c s  K á r o l y
( 1926. június 30.-2002. június 5. )

közösség szolgálatá
ban. A tanácsi körze
tesítést követően húsz 
éven át hét település 
ügyeit intézte. Lokál- 
patrióta volt, szerette 
a várost, Pécsvárad 
volt második otthona.

Munkássága során 
maradandót alkotott, amely a 
város fejlődésében mérhető. 
Kimagasló érdeme a vezetékes 
ivóvízhálózat és szennycsator- 
na-rendszer kiépítése, a 
Dombay-tó, a Fülep Lajos mű
velődési ház és központi isko
la (volt gimnázium) felépítése.

Tagja volt több civil szerezet
nek, ezzel is segítve lakóhelye 
fejlődését. Érdemei elvitatha-

tatlanok. Szerény és 
közvetlen egyénisége 
sok barátot szerzett 
nemcsak önmagának, 
hanem Pécsváradnak 
is.

Tanácsakadém iai 
és egyéb tanulmányai 
során szerzett tudá

sát jól hasznosította munkájá
ban. Művelt egyéniség volt, 
többet tudott a világ dolgairól, 
mint azt sokan gondolták.

Nem volt hivalkodó, szerény 
otthont teremtett családjának, 
és így élte életét is, a sikerek
kel nem dicsekedett, nem tett 
szert vagyonra.

Imádta a természetet, öreg 
trabantjával gyakran mentek

feleségével a Duna holtágához, 
a Bédára horgászni. Sokat ki
rándult családjával, két lányá
val, barátaival. 1985-ben maga 
kérte nyugdíjazását. Az utób
bi években jobbára visszavo
nultan élt. 50 évi boldog házas
ság után hagyta itt feleségét, 
lányait, azok családtagjait és 
unokáit. Pécsvárad lesz végle
ges otthona is, a Zengő tövé
ben, az ősgesztenyés árnyéká
ban, a pécsváradi temetőben 
lelt végső nyugalomra június 
14-én, pénteken 11 órakor.

Halálával érzékeny veszte
ség érte a várost. Pécsvárad 
önkormányzata saját halottjá
nak tekinti. E sorokkal búcsúz
nak tőle nyugdíjas munkatár
sai, volt tanácsi dolgozók és a 
város lakossága nevében

Pécsvárad Város 
Képviseló'-testülete

„Minden ember küldetéssel születik e világra”
Folytatás az I . oldalról

Szerencsés az az ember, aki
nek megadatik, hogy ennek 
eleget tehet élete során. 
Töttös Sándornak ez volt a 
küldetése, hogy e maroknyi 
csapatot az elmúlt évtizedek
ben igazi közösségé kovácsol
ta. Értékteremtő és értékmeg
őrző, hagyományápoló és azt 
magas színvonalon továbbad
ni tudó közösséget teremtett. 
A jelenben és a jövőben még 
nagyobb szükségünk van 
ezekre a közösségekre. Kérte 
a jelenlévőket, hogy felelőség
gel éljenek e kinccsel és őriz
zék meg értékeiket, gazdagsá
gukat és m agyarságukat a 
jövő számára!

Köszönetét elküldte a jubilá
ló együttest Bokor Béla, a Ba
ranya Megyei Közgyűlés alel- 
nöke. Távollétében Adószegi 
Zoltán olvasta fel levelét, adta 
át emléklapját és a küldött ne
mes nedűt. Galambos Éva, a 
Hagyományőrző Művelődési 
Egyesület elnöke m éltatta 
Töttös Sándor és az együttes 
munkáját, eredményeit. El
mondta, hogy ezen idő alatt 
közel ötszázan táncoltak az 
együttesben, a zenészek száma 
is meghaladta a 100-at. Negy
venkét külföldi útjuk során 
számtalan helyszínen és fellé
pésen képviselték szűkebb és 
tágabb hazájukat, annak gaz
dag kulturális hagyományait

felvillantva. Felsorolni sem le
het a hazai sikereket, a feszti
vál-, a külön- és a nívódíjakat, 
elnyerték az „örökös kiváló” cí
met. A rengeteg munka, a sze
replések előtti súrlódásoktól 
sem mentes felkészülés, a fo
lyamatos utánpótlás biztosítá
sa mind-mind próbára teszik a 
hétköznapok szürkeségét, de 
aztán felmegy a függöny, meg
szólal az utánozhatatlan mars, 
felvillannak a pompás viselet 
részletei és mindent elfelej
tünk. Csak Töttös Sándor keze 
kapaszkodik a függönybe, ve
rejtékezik homloka és karmes
terként irányítja csapatát, míg 
le nem megy a függöny és zúg 
a vastaps. Az elnökasszony 
megemlékezett az eltávozot
takról és külön virággal kö
szöntötték a gyöngyosbokréta 
alapítóit.

Galambos Éva ezúton is kö
szönetét mondott mindenki
nek, akik részesei voltak az 
elmúlt 30 év munkájának, a 
mindenkori fenntartóknak, tá
mogatóknak, táncosoknak, ze
nészeknek. Köszönetét mon
dott Töttös Sándornak és fele
ségének, Hevesi Évának, aki a 
háttérben mindig társ tudott 
lenni, ha kellett a mindenna
pok munkájából is kivette ré
szét, és biztosította Sándornak 
a nyugodt otthoni felkészülés
hez, alkotó munkához a felté
teleket. Óriási ovációval és

zúgó tapsorkánnal és egy cso
kor virággal üdvözölték a jelen
lévők Éva asszonyt. Felsorol
ta mindazoknak, akik anyagi
lag támogatták e jubileumi ün
nepséget: dr. Mellár Tamás, a 
KSH elnöke, Zelnik József a 
Művészeti és Szabadművésze
ti Alapítványtól, Molitor József 
pécsváradi Aranycipó Kft., 
Kreutz András Pécsváradi 
Agrover Rt. és a Pécsi Sörgyár. 
A köszöntők sorában Ördög 
Béla polgármester következett 
volna, de betegágyából csak 
üdvözletét küldte, amit a mű
sorvezető, Kárász Rózsa tolmá
csolt. A vendég együttesek ne
vében Récsey Lajos (Decs) és 
Egyed Zoltán (Szentlászló) kö
szöntötte az ünnepeiteket.

Apaceller József a Baranya 
megyei Kulturális Bizottság 
emléklapját és emlékplakettjét 
adta át. A  Baranya Megyei 
Kulturális és Idegenforgalmi 
Központ ajándékát dr. István
ná Kollár Anikó igazgatónő 
nyújtotta át jókívánságok kí
séretében. Nagy Józsefné, Cofi 
maga és családja nevében kö
szöntötte Töttös Sándort, kí
vánva még sok alkotó évet neki 
és együttesének. Várnai Fe
renc népzenekutató régi barát
ként üdvözölte az ünneplőket.

És végül nem hiányozhatott 
az óriás születésnapi torta 
sem, tűzijátékkal. Dretzky Ka
talin a Pécsváradi Művelődési

Központ dolgozói és a maga 
nevében köszönte meg a felejt
hetetlen együtt töltött éveket, 
és azt a sok örömet, élményt, 
am it az együttes nyújtott 
mindnyájunknak. Az est ven
débe volt dr. Mellár Tamás.

És jött a „lakodalmas” vacso
ra, hagyományos feltálalás
ban. Keszler Adám, volt zenész 
irányításával az egykori táncos 
lányok ma este gazdaasszony
ként tálalták fel a gőzölgő hús
levest, majd a főtt húsokat 
szósszal, aztán a töltött ká
posztát és végül az elmaradha
tatlan rétest, amit a pécs
váradi nyugdíjasklub táncos 
asszonyai készítettek.

Ahogy az illik, jött a gazda- 
asszonyok bevonulása a kony
hai eszközök széles tárházával, 
ütemes dobolásokkal és tánc
cal. Délután a színpadon lát
hattuk párjaikkal önfeledt tán
cukat, most tréfás kedvükben 
a finom falatok utáni vidám 
mulatozásukat. Ezúttal is gra
tulálunk a főszakácsoknak, 
Széki Zoltánná, Mohácsi Orso
lyának és Papp Lajosnénak, 
akik segítőikkel gondoskodtak 
a kulináris örömökről ez alka
lommal.

Tóth Gábor és zenekara haj
nalig húzta a talpalávalót és a 
kitartóbbjának még másnap 
délben is terítettek...

Dretzky Katalin
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HÍREK RÖVIDEN A Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat közleményei

A N YA KÖ N YVI HÍREK
Születtek: Bacher Viktó
ria, Matesz Kornél, Kovács 
N ikol, H ám ori Balázs; 
Dobszai Dorina, (N.pall); 
Szilveszter V ivien  
(E.mecske)
50. házassági évfordulóju
kat ünnepelték: Brückner 
József és Meggyes Katalin 
25. házassági évforduló
jukat ünnepelték: Pet- 
zinger János és Zombár 
Magdolna, Tóth Sándor és 
Patassy Mária, valamint 
Bittér János és Molnár 
Csilla.
Házasságot kötöttek:
Vas István és Simó Berna
dett, Ábel Tibor és Koch Tí
mea, Nagy István és Gungl 
Mária, Fuchs Gábor és 
Kakas Tilla, Galambos 
Péter és Szabó Gabriella, 
Schnidt Zoltán és Rosen- 
berger Tünde.
Elhunytak: Szilágyi Já
nos (73 éves.), Miilei Sán
dor (71 éves), Szekeres Ti
bor (71 éves).

Gyógyszertári ügyelet:
Június 10—június 16. Szenthá

rom ság Patika, Szenthá
romság tér 9.

Június 17,-július 7. Szent Ist
ván Patika, Kossuth u. 8. 

Július 8-július 14. Szenthá
romság Patika

Július 15. -augusztus 4. Szent
István Patika

Augusztus 5-augusztus 11.
Szentháromság Patika.

Városi Fúvószenekarunk
(ÖTÉ) Apaceller József kar
nagy vezetésével május 26-án 
Mázán sikerrel szerepelt a Ma
gyarországi Német Felnőtt 
Fúvószenekarok regionális vá
logatóján. A  második alkalom
mal megrendezett találkozón 
az erős mezőnyben a címvédő 
Máza, valamint Paks, Babarc 
után harmadikként bejutottak 
a 2003-ban megrendezésre ke
rülő országos döntőbe. A déli 
régióból hat együttes kvalifi
kálta magát erre a találkozó
ra. Zenészeink a három 30 000 
forintos különdíj közül az egyi
ket szintén megkapták. A  zsű
ri a legjobb műsorválasztást, a 
tiszta hangzást emelte ki a 
pécsváradi zenekar erényei 
közül. Gratulálunk és további 
szép sikert kívánunk!

H ELYESBÍTÉS!
Előző számunkban a Vár
baráti Kör szlavóniai ki
rándulásáról szóló beszá
molóban tévesen „Kopács” 
jelent meg Kórógy helyett, 
valamint a haraszti lelki- 
pásztor neve helyesen 
Szenn Péter. Az érintettek
től elnézést kérünk.

A  kert átalakítása
A Dózsa Gy. u. 13. számú 

épület és környéke átalakítá
sa az itt folyó tevékenység cél
jaira újabb ösztönzést kapott a 
Gyerekklub vezetőjétől: Báta- 
széki Ferencné kezdeményezé
sére Zsáli János polgármester 
megszervezte a kert átalakítá
sát sportjátékokra. A délutáni 
foglalkozások így kibővülhet
nek a levegőn és mozgással el
tölthető programokkal.

Az épületben szombaton dél
utánonként találkozót rendező 
AA Klub tagjai felajánlották, 
hogy bármilyen javítási mun
kát szívesen elvégeznének. Az 
ajtók és ablakok mázolása a 
legaktuálisabb teendő, amihez 
már neki is láttak. Ezennel 
szeretnénk köszönetét monda
ni az eddig elvégzett munká
ért.

Mivel a kulturális és szociá
lis hátrány szorosan összefügg, 
a gyerekjóléti feladatok között 
szeretnénk m inél nagyobb 
hangsúlyt helyezni arra, hogy 
azok a gyerekek, akik családi 
hátterük miatt nélkülözik azo
kat az élményeket, amelyek 
egy tágabb, gazdagabb világot 
nyithatnának meg számukra, 
hozzájuthassanak ezekhez a 
lehetőségekhez. így az alapít
vány költségén a különösen 
nehéz helyzetben élő gyereke
ket vittük el a Pécsi Nemzeti 
Színház gyerekelőadására.

Emellett általános társadal
mi tapasztalat, hogy a kultu
rális igények nem emelkednek 
párhuzamosan az anyagi biz
tonsággal, a jóléttel: az anyagi 
javakban bővelkedő családok 
is megelégednek a TV kínála
tával, sőt, mivel a napközben 
otthon tartózkodók közül so
kan folyamatosan a szappan- 
operákkal töltik idejüket, a

gyerekek számára is ez lesz a 
kizárólagos élményvilág.

Az olvasás, azon belül is, a 
magazinokon túli betűk világa 
egyre szűkebb társadalmi cso
portok életének része, s ez lát
ható a mindennapi viselkedés 
kulturálatlanságában, a szel
lemi értékek lebecsülésében.

Vajon milyen szerepet vállal 
e negatív folyamatok megvál
toztatásában az iskola? S ad- 
nak-e pozitív mintát azok a 
közszereplők, akik mások lehe
tőségeiről döntenek?

A Szolgálat munkatársai 
folyamatosan vesznek részt 
képzéseken, szakmai ren
dezvényeken: Bodorkás 
Istvánná szakmai képzése után 
részt vett a Családsegítők és 
Gyermekjóléti Szolgálatok Or
szágos Szövetségének évi kon
ferenciáján, amelyet Gyulán 
tartottak május közepén. A 
rendezvény témája a családon 
belüli erőszak, ezen belül ki
emelten a gyermekbántalma
zás volt. Ez a probléma a szak
ma legfontosabb kérdésévé 
vált az utóbbi időben, mivel 
olyan elterjedt jelenségről van 
szó, am elynek kezelésére 
mindeddig nem voltak meg a 
m egfelelő jogi, intézm ényi, 
szakmai feltételek. Mindeze
ken túl a szemléletformálás 
feladata hárul a szociális mun
kásokra, szociológusokra, pszi
chológusokra, hogy érvényt 
szerezzenek egy alapvető em
beri jognak: az erőszak a ma
gánélet keretei között sem 
megengedett. A kiszolgálta
tottság elleni védelem azonban 
csak akkor képes hatékonyan 
működni, ha legalább minimá
lis mértékben közelít egymás
hoz a szakmai nézőpont és a 
hatósági gyakorlat.

MADDALENA SÖRFESZTIVÁL
Pécsvárad, Szentháromság tér, 2002. június 28-29.

28. péntek:
2 0 .0 0 -  21 .30  R ock-clu b
2 2 .00 — 4.00  Roll’R (B oly) buli. A z  est folyamán sörivóversen y
29. szombat:
17 .00  Pécsváradi Big Bánd
19 .0 0  Z engővárkon yi N épi Együttes
2 0 .00  K öszön tő , s ö rö s h o rd ó  csapra verése  Zsáli János polgár- 

m esterrel
20 .30 -tó l utcabál a Phoenix zenekarral. A z  est folyamán bál s z é 

pe választás
2 1.00  Nyugdíjasklub férfi kórusa

A fesztivál programjai ingyenesek!

„ Csörge-tavi” XII. rockmaraton
2002. június 25. és 29. k özö tt a pécsváradi lőtéren  szervezik  
m eg  az im m ár hagyom ányossá vált rockfesztivált, m elyen szá
m os k on certe t láthatunk, hallhatunk, köztük az ország  legn eve
seb b  zenekaraitól, e lőad óitó l (Kispál, Ganxta Z o le e , Takáts T a 
más, Sziámi, D eák Bili, H o b ó  stb.). R észletes program  és jegy- 
e lővétel a M addaléna Pizzériában.

Tourinform-hírek
A  T ou rin form -iroda  idén nyáron is nyújtott nyitva tartással áll a turisták, 
kirándulni, nyaralni vágyók  ren d elk ezésére . Június 15. és s zep tem b er  15. 
k özött h étközn apokon  9 .0 0 — 18.00-ig, szom baton , vasárnap és ünnep
nap 10 .0 0 -1 7 .00 -ig  várjuk a ven d égek et a k öv e tk ező  szolgáltatásokkal:
-  Inform ációk belföldi szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, látnivalók

ról, ren dezvényekről
-  Távolsági b u szbérletek  árusítása
-  Külföldi utazáshoz biztosítás k ötése
-  T érképek , kiadványok, k épeslap ok  árusítása
-  Magyar és idegen nyelvű, ingyenes katalógusok ter jesztése

Fullerné Bősz Patrícia, Bedő Beáta, Cséri Linda
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Sportnapoka KodolányiJános Általános Iskolában
Június 11-12-én rendezték 
meg az iskola hagyományos 
sportnapjait, melyre ezúttal az 
alsó tagozat is benevezett, így 
az iskola mind az 500 diákja 
részt vett valamilyen verseny
számban. 11-én a felsó' tagozat 
sajnos a tornaterembe, illetve 
a sportcsarnokba szorult a 
rossz idó' miatt, de így is élve
zetes mérkó'zéseket, versenye
ket játszottak. Az alsó tagozat 
12-én gyönyörű napfényes idő- 
ben kezdhette a napot a sport
pályán. A  város helyszínei ide
ális környezetet nyújtottak a 
sportoló fiataloknak. Mindkét 
nap jó hangulatban, nagy csa
tákkal és hatalmas szurkolás
sal telt.

A sportnapok célja az volt, 
hogy a tanulókat kizökkentsék 
a hétköznapokból, mozgásra, 
sportolásra ösztönözzék őket. 
Kiemelten fontos ez most a 
nyári szünet kezdetén, hiszen 
a szünidőben számtalan lehe- 
tó'ség kínálkozik a sportolásra. 
A  testmozgással hasznosan 
tölthetik el szabadidejüket a fi
atalok!

A rendezvény megszervezé
sében az iskola tanárain kívül 
közreműködött a Pécsváradi 
Ifjúsági Ö nkorm ányzat is, 
amely az Ifjúsági és Sportmi
nisztériumtól elnyert pályázati 
támogatásnak köszönhetó'en 
díjakkal és oklevelekkel jutal
mazta meg az egyéni és csopor
tos helyezetteket, résztvevő
ket.

A  sportnap végeredménye a 
következőképpen alakult:

Alsó tagozat
A z  a lsósok  k özös  gimnasztikával 

kezdtek , majd 2 -2  egyéni és csapa
to s  versenyszám ban , illetve k id o
b ón , sorversen yeken  vettek  részt.

1. évfolyam
Futás: Fiúk: I . K ovács Szilvesz

te r  l.a ; 2. Fischer K ristóf l .b ; 3. 
H ock  Tam ás I .a. Lányok: I. Schnell 
Bettina I .b; 2. Gál A lexandra I .b;
3. H orváth Jennifer I .b; Kötélhúzás:
I .a; Célbadobós: I .a; Labdalökés: 
Fiúk: I . A m rein  Martin I .a; 2. Keller 
Richárd I .a; 3. H ock  Tam ás I .a. Lá
nyok: I . K ovács Klaudia I .a; 2. Gál 
A lexandra I .b; 3. Brandt Petra és 
Hauk M ercéd esz  I .b

2. évfolyam
Futás: Fiúk: I . A belovszk i Barna

2 .a; 2 . A belovszk i A ndrás 2.a; 3.

K őszegi K risztosz 2.a. Lányok: I . 
Sás B ernadett 2.a; 2. Szilágyi N óra
2.b ; 3. M ester G réta  2.a; Kötélhú
zás: 2 .b ; Célbadobós: 2 .b ; Labdalö
kés: Fiúk: I. A rn old  Krisztián 2.b;
2. Kugyelka B en ce 2 .b ; 3. A b e lo v 
szki A ndrás 2.a. Lányok: I . N agy 
Vanda 2 .b ; 2. M ártusz Viktória 2 .b;
3. F üstenhoffer Klaudia 2 .b

3. évfolyam
Futás: Fiúk: I . S p an n en b erg er 

M árk 3 .b ; 2. N agy D ávid 3 .a; 3. 
A gátz A lex  3 .a. Lányok I. Baum- 
h oltzer V eron ika 3 .b ; 2. Gál Á gnes
3.a; 3. R uppert D óra  3.a; Kötélhú
zás: 3.a; Célbadobós: 3 .b ; Labdalö
kés: Fiúk: I. Teim l Dániel 3 .a; 2. 
Váradi Márk 3.a; 3. Spannenberger 
M árk 3 .b . L á n yok : I. S zak á los  
Sziringa 3.b ; 2. Pongrácz Edina 3.b;
3. B achesz Krisztina 3.b;

4. évfolyam
Futás: Fiúk: I . S zabó Dániel 4 .c ; 

2. Boris M áté 4 .b ; 3. Prigli Tam ás
4 . a. Lányok I . Jáhn Klaudia 4 .b ; 2. 
Fábián Z san ett 4 .c ; 3. Jagados D o 
minika 4 .b ; Kötélhúzás: 4 .c ; Célba
dobós: 4 ,b ; Labdalökés: Fiúk: I.

C sonka  Attila 4 .a; 2. S zabó Dániel
4 . c ; 3. K erner G e rg ő  4 .c . Lányok 
I . Jáhn Klaudia 4 .b ; 2. H ódosi Vik

tória  4 .c ; 3. M atesz Zsuzsi 4 .a 
Felső tagozat

Itt a k ü lön b öző  v ersen yszá m ok 
ban e lért e red m én y ek et p o n to z 
ták és összes íte tt e red m én y  alap
ján érték  el h e lyezése ik et az o s z 
tályok. A z  5 . és  6. évfolyam  k id o
b ón , kötélhú záson  és v á ltóv erse 
nyeken szerezh ete tt pontokat, a 7. 
és 8 . év folyam  ped ig  kötélhú zás
ban, labdarúgásban és kosárlabdá
ban. A  k ö v e tk e z ő  e red m én y  szü 
letett:

5. évfolyam: I. 5 .a 31 pon t; 2.
5 . c  21 pon t; 3. 5 .b  12 pont

6 . évfolyam: 1. 6 .b  27  pont; 2.
6 . a 24 pont; 3. 6 .c  18 pon t

7. évfolyam: I. 7 .b  10 pont; 2.
7. a és 7 .c  7 -7 p on t

8. évfolyam: 1. 8 .a 13 pont; 2.
8 . c  12 pont; 3. 8 .d  10 pon t; 4 . 8 .b  
8  pon t
Tanár-diák mérkőzések

Labdarúgás 4 : 1 a tanároknak 
Kézilabda 13 : 10 a tanároknak

Világbajnok Pusztakisfaluban!
Május 25-én Olaszor
szágban, Genovában 
WPKC fullcontact vi
lágbajnoki címet szer
zett a Pusztakisfa
luban élő fiatal- 
asszony, Trömböczki Katalin, 
aki a Pécsváradi Spartacus 
versenyzője, a pécsváradi 
küzdősportok szakosztályá
nak segédedzője. Trömböczki 
Katalin tíz hónapja adott éle
tet második gyermekének és 
nem régen tért vissza a „ring- 
be”. Amatőr múltja alapján 
kapott meghívót a profi ver
senyre. Budapesten június 7— 
8-án Wushu kung fu Nyílt 
Európa Kupán versenyzett

sanda lightcontact ka
tegóriában, ahol első 
helyezett lett.

A  Blazsekovics Fe
renc vezette szakosz
tály egyre-másra hoz

za a nemzetközi elismerése
ket, sikereket. Sok helybeli 
fiatal látogatja az edzéseket 
a sportcsarnokban. Remél
jük, kitartásuk a szülők tá
mogatásával további sikere
ket ígérnek. A sportkör és a 
város további támogatásá
ban is bíznak, hiszen az el
használt, rongyos felszerelé
sekkel saját költségen soká
ig nem lehet lelkesedéből 
eredményeket produkálni.

SPORTEREDMÉNYEK

LABDARÚGÁS
Megye I. felnőtt
5. H idas-Pvárad 2 : 1 
12. Szederkén y-P várad  I : I 
19. M agyarszék-P várad 2:2 
26. P várad -B ogád 2:0 
június 2 . N agyárp ád -P várad  

0:3
június 9. Pvárad-Patapoklosi 3 :1 
Megye I. ifjúsági és 
serdülő
11. Pvárad-N agyárpád 3 :2 /6 :0
18. P E A C -P várad 4 :0 /8 :1
25. Pvárad-B icsérd 7 :1 /1 :2  
június I . M agyarszék-P várad

5 :2
június 8. P atapoklosi-P várad  

4 :0
Megye III.
19. Villány-Pvárad 4 :0
26. Lovászhetény-Pvárad 0 : 1 
június I . M a g y a rh e r te le n d -

Pvárad 1:5
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4 . H o s s z ú h e t é n y -P v á r a d -  
Barcs /N B  II. férfi 32 :45

5. P várad -R enax-H ort SE /N B  
I.B férfi 22 :24

5. P várad -R enax-H ort SE /N B  
I.B férfi ifi 24 :37

18. Pvárad-R enax-Szigetvár /  
NB I.B férfi 23 :24

18. Pvárad-R enax-Szigetvár /  
NB I.B férfi ifi 34:33

19. P v á r a d -F o n y ó d  /N B  II. 
36 :32

19. H o s s z ú h e té n y -P v á r a d -  
P E A C /N B  II. férfi 40 :43

június 3. P várad -H ercegszán - 
tó  /M eg y e  I. 33 :33

Kosárlabda
9. Pvárad-M ohácsi TE /M eg y e  

I. 57 :48
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