
CIVILEK A ZENGŐÉRT!
Mint azt legutóbbi szá
munkban tettük, ezúttal is 
beszámolunk olvasó
inknak a Zengőre ter
vezett NATO lokátor 
telepítése elleni tiltakozó 
mozgalomról.

Az április 6-i tiltakozó 
túránkról számos helyi és 
országos média adott 
tudósítást. Többen
felolvasták tiltakozó gondo
lataikat, természetvédők és 
Hosszúhetény, Pécsvárad 
egy-egy képviselője is 
hangot adott
ellenérzésének. Csizmadia 
László az éjszaka folyamán 
versbe szedett gondolatait 
olvasta fel. A rossz idő 
ellenére több mint két
százan jöttek fel a csúcsra, 
ahol a Zengő szelleme különös 
ajándékot tartogatott a kilátóba 
felmászóknak. A Duna ezüstös 
szalagját lehetett követni és ami a 
legritkább jelenség, a Badacsony 
is megmutatta magát. Öku
menikus fohász is elhangzott az 
esőbeállónál Antal Géza plébános 
és Győrfi Bálint tiszteletes úrtól.

Április 10-én a Magyar Honvéd 
újságírója kért beszélgetést a 
tiltakozók képviselőivel. Egy hét 
múlva Pécsváradon találkoztak a 
hosszúhetényi és helybeli civil 
szervezetek vezetői, képviselői, 
hogy a civil tiltakozó mozgalmat 
összefogva előkészítsék a Civilek 
a Zengöért szövetség mega
lakítását. Jelenleg a térségből 
közel 40 szervezet írta alá a 
támogató nyilatkozatot, miszerint 
támogatja a "Civil Szervezetek 
Szövetsége a Zengőért" mozgal
mat, amelynek célja a Zengőn 
létesítendő katonai lokátor 
felépítésének megakadályozása 
és a Zengő értékeinek, kincseinek 
védelme.

Április 23-án ismét megtelt a 
hosszúhetényi moziterem. Itt 
bejelentették a Civil szervezet 
megalakulását. Pécsvárad után, 
most itt is Illés Zoltán a Parla

ment környezetvédelmi
bizottságának alelnöke és dr. 
Mikes Éva országgyűlési
képviselő voltak a meghívott 
előadók. Mikes Éva hangsúlyoz
ta, hogy pécsi, baranyai lakosként 
is, a természetet szerető és azért 
aggódó állampolgárként tilta
kozik a lokátor telepítése ellen, 
együtt érezve a közvetlen
környéken lakók ellenérzéseivel. 
A hónap utolsó napján Dr. Kékes 
Ferenc, a Baranya Megyei Köz
gyűlés elnöke hívott össze egy 
tájékoztatót Pécsett a Papnövelde 
utcai díszterembe. A honvédelmi 
tárca már ismert munkatársai, 
szakértői adtak tájékoztatást az 
igen gyér számban megjelent 
megyei képviselőknek. Felszólal
tak a HM meghívott független 
szakértői, valamint lehetőséget 
kaptak a Civil Szervezetek 
Szövetségének képviselői is, 
hogy elmondhassák vélemé
nyüket. A biofizikus és biológus 
után dr. Bíró Ferenc olvasta fel 
írását, amit lapunkban ezúttal 
közlünk. Jelen volt dr. Hargitai 
János és Bánki Erik ország
gyűlési képviselő, Zsáii János 
polgármester, Faragóné Cseke 
Blanka Hosszúhetény jelenlegi és

Nádor Rudolfné volt pol
gármester asszonya is.

Közben egyre többen kívánnak 
csatlakozni a tiltakozó mozga
lomhoz, egyének és szervezetek. 
A Zengő c. hosszúhetényi lap 
áprilisi számában is több írás 
foglalkozik e témával, a Pécsett 
megjelenő Kerékváros c. folyó
irat vezércikke is a tiltakozás 
jegyében fogalmazódott meg. A 
Kossuth Rádióban április 14-én 
hallhattunk riportot Tóth István 
Zsolttal a Duna-Dráva nemzeti 
Park természetvédelmi őrével, 
aki a HM által finanszírozott 
védett növények két évvel ezelőt
ti átültetésének tapasztalatairól 
mondott szakmai véleményt. 
Szerinte az átültetés nem járt 
eredménnyel, az új helyen nem 
találni a védett fajokból. 50 mil
lióra becsüli azt a kárt, ami az 
útépítés során a dózerolások 
nyomán keletkezhet a védett 
fajok területén.

Csizmadia László elkészítette a 
tiltakozó mozgalom plakátját, 
logoját, amit valamennyi össze
jövetelen kitesznek. Mi is 
közöljük ezennel (8. oldal).
D.K.

Az alábbiakban közöljük 
Dr. Bíró Ferenc Pécsen 
elhangzott beszédét.

“Vegyes érzelmekkel 
jöttem e terembe, ahol 
politikusként, képvise
lőként, sőt megyei tanács
tagként több, mint egy 
évtizedet töltöttem el.

Sok vitát, határozatot 
és sok országos figyelemre 
érdemes ügyet hallhattam, 
láthattam. Legszívesebben 
mégis azokra emlékszem, 
amelyekben győztünk, 
amelyekben győzött az 
igazság, és ahol diadal
maskodott a helyi érdek. 
Ahol fejet hajtott a 
demokrácia és a nép akarat 
előtt a kormányzat, mi

nisztériumok, az atomlobbi.
Baranya története 

sajnos bővelkedett ezekben az 
eseményekben. Ófalui atom
temető, garéi hulladéklerakó, 
kökényi szemétégető,
hosszúhetényi akkumulátor
bontó, hogy a legfontosabbakat 
említsem. Igaz, ezekben az 
ügyekben veszélyes mérgek, ioni
záló sugárzás emberre és 
környezetre veszélyes volta miatt 
tiltakoztunk és nem hittünk a 
kifogásolatlan technológiákban. 
Hitetlenségünk legfőbb oka 
mégsem az volt, hogy ezek tény
leg olyan veszélyes és meg
bízhatatlan technológiák voltak. 
A legfőbb ok, az indokolt vagy 
indokolatlan félelem volt, amiről 
a kisembert nem lehet meg
győzni, sem tájékoztatással, sem 
észérvekkel. Egyszerűen fél és 
nem hisz a szakembereknek, nem 
hisz a politikusoknak és sajnos 
sokszor beigazolódott, hogy 
igaza is van. Csernobil óta semmi 
sem olyan, mint előtte volt, még 
Paks sem!!!

(folytatás a 8. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Lakossági Fórum
Idén áprilisban ismét lakossági 

fórumot tartott Zsáli János, váro
sunk polgármestere. Megszokhat
tuk tőle, hogy minden tavasszal 
beszélgetésre hívja a település 
lakosságát, ahol mindenki felte
heti kérdéseit. Ezúttal a város 
következő 4 éves ciklus program
ja volt a fő téma.

Polgármester Úr a fórumot a 
legaktuálisabb témával, a 
Zengőre tervezett katonai loká
torral kapcsolatos információkkal 
kezdte. Elmondta hol tart most a 
program, milyen megbe
széléseket folytattak a Honvédel
mi Minisztérium illetékeseivel.

Ezután röviden beszámolt az 
elmúlt 4 évről, a nagyobb 
beruházásokról, fejlesztésekről és 
az önkormányzati intézmények 
működéséről, majd ismertette az 
általa kidolgozott következő 4 
éves ciklus programot.

Ezt követően hozzászólások, 
javaslatok és kérdések hangzottak 
el.

Kárpáti Árpád ifjúsági referens 
javasolta, hogy a programba 
kerüljön be a város ifjúságpoli
tikai koncepciója is.

Gyenes Péter vállalkozó érdek
lődött az esetleges NB Ill-as foci
csapat támogatásáról és a 
megváltozott szemétszállításról. 
Javasolta egy belvárost elkerülő 
út (vasúti hídtól a töltés mentén a 
malomig) tervbe vételét. Zsáli 
János válaszként elmondta, hogy 
az NB 111. még kérdéses, majd ha 
sikerült feljutni tárgyalnak az 
ügyről. Az elkerülő út új ötletét 
megfontolandónak tartotta, 
hiszen azon a helyen könnyűipari 
cégek telephelyei működnek és 
azt tovább szeretnék fejleszteni. 
EU-s támogatásokkal elképzel
hetőnek tartotta a későbbi meg
valósítást. Megemlítette, hogy 
elkészült a vasúti hídtól a 6-os 
főútig terjedő járda kiépítésének 
tervei.

Ludányi Antal két dologban 
szólalt fel. Javasolta a 
járdafelújítást, különösen a régi 
patika és az Egészségügyi 
Központ közötti rövid szakaszon 
és felszólalt a lokátor-ügyben. 
Elmondta, hogy civil mozgalom 
szerveződött a lokátor építése 
ellen, melyről jobban kellene

tájékoztatni a lakosságot, önkor
mányzati állásfoglalást kért az 
ügyben, és hogy az esetleges 
kompenzáció mértéke csak 
jelképes lehet. Felszólított min
denkit, hogy minél határozottab
ban álljunk ki a lokátor ellen. 
Válaszként elhangzott, hogy 
elkészült Pécsvárad teljes 
járdafelmérése, és már ütemezik 
a felújításokat. A lokátor meg
valósításával a polgármester 
személy szerint nem ért egyet, 
ugyanakkor a beruházás meg
valósításának döntési szintje 
sajnos nem a helyi önkor
mányzat, hanem a Honvédelmi 
Minisztérium, és a felsőbb 
nemzetvédelemi szervek.

Szintén a radar témában fejtette 
ki magánvéleményét Csizmadia 
László grafikusművész, aki a 
végsőkig fog harcolni a lokátor 
ellen.

Ezután újra Gyenes Péter kért 
szót és a Dombay-tóig tartó 
kerékpárút megépítését javasolta. 
Polgármester úr elmondta, hogy a 
Zengőalja Kistérségi Területfej
lesztési Társulás már dolgozik 
egy komplex zengőalj i bringaút 
megvalósításán, amelynek része 
lesz a Dombay-tó felé vezető út 
is.

Németh János a kevés helyi 
munkalehetőséget említette, 
valamint javasolta az esélyegyen
lőségi törvény feladatainak 
figyelembe vételét. A munka
helyteremtés csak részben önkor
mányzati feladat - hangzott a 
válasz. Vállalkozásfejlesztésben, 
újabb ipartelep (Pécsi út alatt) 
kialakításában tud segíteni a 
városi testület. Utolsó fel
szólalóként

Lasszer Ferenc nyugdíjas 
reagált a lokátor ügyben, szerinte 
meg kell határozni meddig 
mehetünk el a harcban. Továbbá 
javasolta, hogy termelő beruházá
sokat kell a városba csalogatni, 
mert ezek hozhatnak hasznot és 
így nem a helybeliekre kell kiróni 
magas adókat. Zsáli János 
elmondta, hogy a helyi adóren
delet mind a lakosság, mind pedig 
a vállalkozók szempontjából 
méltányos, más településeken és 
az EU-ban sokkal nagyobb ter
heket rónak ki a lakosságra.

Sajnálatos, hogy ezeken a 
fórumokon mindig kevés az 
érdeklődő (20-30 fő).

testületi ülésen legfontosabb 
kérdés a következő 4 éves ciklus 
programterve volt. Az alábbi
akban közöljük a már elfo
gadott tervet:

Pécsvárad Város
Önkormányzatának
4 éves programja 2002-2006.

Pécsvárad Város Önkormányzata 
4 éves programjában (figyelem
mel a város történelmi múltjára, 
földrajzi elhelyezkedésére, az 
oktatás, a kultúra és a sport 
meglévő hagyományaira, a 
lakosság életszínvonalára, a 
foglalkoztatás kérdéseire
valamint a város idegenforgalmi 
vonzására) az alábbi kiemelt 
feladatokat határozza meg.
- A lakosság életszínvonalának 
emelése érdekében az Európai 
Unióhoz történő csatlakozás adta 
lehetőséget is hasznosítva dolgo
zunk intézményrendszerünkben. 
Jobb infrastuktúrális ellátással, 
környezetünk rendben tartásával 
biztosítjuk az itt élő emberek 
komfortérzetének javulását. Vál
lalkozások fejlődését és ide- 
települését biztosítandó az 
iparterületek közművesítését 
fontos feladatnak tekintjük.
- Az oktatásba az óvodai 
neveléstől az általános iskolai 
tanulmányokon keresztül a 
zeneiskolai képzésig az európai 
minta alapulvételével, de magyar 
identitásunkat nem feladva 
végezzük munkánkat. Kiemelt

feladatnak tekintjük az itt élő 
nagy számú német nemzetiségre 
tekintettel a német nyelv 
oktatását. A német nyelv mellett 
második idegen nyelvként az 
angol nyelv oktatását is magas 
színvonalon folytatjuk. Biz
tosítjuk, hogy az oktatási rend
szerünk teljes területén gyer
mekeink a legkorszerűbb képzési 
módszerrel és technikai háttérrel 
sajátítsák el az ismeretanyagot. 
Nevelési-oktatási intézmé
nyeinknek folyamatosan
figyelemmel kell kísérniük a 
gyermeklétszám alakulását, és az 
intézményi kapacitások teljes 
kihasználására tekintettel kell 
megállapítani az induló óvodai 
csoportok, iskolai évfolyamok 
számát.
- Kiemelt figyelmet fordítunk a 
Kelet-Mecsek, mint tájvédelmi 
körzet megóvására, különös 
figyelemmel az itt meglévő 
élővilágra és látképre.
- A szabadidő hasznos és tartal
mas eltöltésére a kor kihívásait is 
figyelembe véve minden 
korosztálynak biztosítunk prog
ramot és lehetőséget. Fokozottab
ban hasznosítjuk kulturális és 
sport életünk adta lehetőséget.
- Foglalkoztatás-politikában első
sorban az idegenforgalomhoz 
kapcsolódó szolgáltatásokban, a 
környezetbarát iparban valamint 
a térség központ adta 
lehetőséggel élve törekszünk 
magasabb színvonal elérésére, 
(folytatás a 3. oldalon)

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS

Május elején megkezdték a régi patika épületének újracserepezését 
és a tetőszerkezet felújítását. Pályázati támogatással idén megújul 
az épület, amelyben az önkormányzat várostörténeti múzeumot 
létesít. Fotó: K.Á.
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A város idegenforgalmi 
vonzásának növelését a vár és 
környezete rendben tartásával a 
település tisztaságának további 
javításával a magas színvonalú 
kulturális programokkal, a 
környéket népszerűsítő kiad
ványokkal biztosítjuk.
- Segítjük és támogatjuk a város
ban működő civil szervezetek 
valamint a kisebbségi és iíjúsági 
önkormányzatok működését.

A fentiekben meghatározott 
célokhoz szorosan vagy áttétele
sen kapcsolódó beruházásokat, 
vagy feladatokat éves bontásban 
az alábbiakban határozzuk meg. 
Ezeket a programokat azonban, 
megismerve az állami és uniós 
finanszírozási és támogatási rend
szert, évente felülvizsgáljuk és 
szükség szerint újragondoljuk.

Nagyobb beruházások:
■ Rendezési tervünkkel összhang
ban lakóterületet alakítunk ki a 
város nyugati részén a Pécsi úttól 
északra. Biztosítjuk a lakóterület 
bővítését a város keleti részén, 
valamint a gesztenyéstől délre 
eső területen.
Határidő: 2002-től folyamatos.
- Szennyvízhálózat bővítését 
elvégezzük a város észak-nyugati 
részén, valamint a Pécsi úttól 
északra lévő területen.
Határidő: Tervezés: 2003. 
Kivitelezés: 2004-2005.
■ Közmüvekkel ellátjuk a Pécsi 
uttól Délre lévő tervezett 
iparterületet.
Határidő: Tervezés: 2003. 
Kivitelezés: 2004-2005.
■ Vízvezetéket építünk Pécsi úttól 
északra lévő területen. Ugyanitt 
kiépítjük a villany és gázellátást 
biztosító rendszert.
Határidő: Tervezés: 2002-2003. 
Kivitelezés: 2002-2005.
'  A sportcsarnok mellett építünk 
e§y 16 x 25 m-es tanuszodát. 
Határidő: Tervezés: 2002-2003. 
Kivitelezés: nyert pályázat esetén 
2004-2005.
'  Csatlakozva a Sió-völgyi hul
ladékkezelési rendszerhez 
kialakítjuk az európai uniós nor
mák szerinti hulladékgyűjtést és 
biztosítjuk annak szakszerű 
kezelését.
Határidő: Tervezés: 2003-2004. 
Kivitelezés: 2004-2006.
■ Támogatjuk, hogy a város 
kábeltelevíziós rendszerének 
átépítése, egyben kialakítva a 
korszerű jel és adatátvitel 
lehetőségét is pályázati és (vagy)

vállalkozói tőkével kerüljön meg
valósításra.
Határidő: Tervezés: 2003. 
Kivitelezés: 2004-2004.
- Az iskola felújítási program 
keretében elvégezzük a Tavasz 
utcai iskola épület teljes 
felújítását.
Határidő: Tervezés: 2003. 
Kivitelezés: nyert pályázat esetén 
2004-2006.

Egyéb felújítások, kisebb 
beruházások
- Kossuth u. 22.sz. épületben 
(volt gyógyszertár) helytörténeti 
múzeumot alakítunk ki.
Határidő: Kivitelezés I. ütem
2003.
- Két ivóvíz kutat építünk és csat
lakoztatunk a hálózatra.
Határidő: kivitelezés: 2003-2004.
- Pécsi úttól északra rendezési 
terv szerint két belterületi utat 
építünk (csak alapozás)
Határidő: kivitelezés: 2003.
- Több funkciós aszfaltos sport
pályát építünk.
Határidő: Kivitelezés: 2003.

Támogatjuk, hogy a 
városközpontban a volt gyógysz
ertár és volt háztartási bolt közöt
ti szakaszon üzletsor és lakások 
építésére kerüljön sor vállalkozói 
és magántőkével.
Határidő: Tervezés: 2003-2004. 
Kivitelezés: 2005-2006.

Folytatjuk a Művelődési 
Központ felújítását az ifjúsági tér 
kialakításával.
Határidő: Kivitelezés: 2003-
2004.
- Pécsvárad belterületi útjainak 
felújítását szükség szerint végez
zük. A járdák építését és 
felújítását az elkészült felmérés 
szerint ütemezzük és végreha
jtjuk.
Határidő: az éves programok 
szerint.
- Intézményeinkben a szükséges 
állagmegóvási és felújítási 
munkákat éves programban 
meghatározva végezzük. 
Határidő: az éves programok 
szerint.
- Folyamatosan figyelmet fordí
tunk a Dombay tóra és 
üdülőterületére. A diáktábor 
komfortosabbá tételét folytatjuk. 
Határidő: éves programban 
meghatározottak szerint.
- Támogatjuk a Gesztenyésért 
Egyesület tevékenységét a 
gesztenyés megmentéséért. 
Határidő: Kezelésekre 2003. 
egyebekben folyamatos
- Figyelemmel kísérjük a volt

Mezőgép területének fel- 
használását annak érdekében, 
hogy ott az eredeti funkció, a 
lakóterület kialakítása valósuljon 
meg.

Kapcsolódó feladatok:
- Közterületek gondozását az 
éves terveinkben ütemezzük. 
Önkormányzati Képviselők 
segítéségével a lakosság 
közreműködését kérve csi
nosítjuk lakókörnyezetünket, 
útbaigazító táblákat helyezünk el. 
Határidő: folyamatos
- Az idegenforgalom és a turiz
mus tervezését és a helyben 
érdekelt vállalkozások,
intézmények és magánszemélyek 
koordinálását a Tourinform iroda 
végzi.
Határidő: folyamatos
- Külön figyelmet fordítunk az 
ifjúság és az idősek 
életkörülményeire, az éves prog
ramokban határozzuk meg fela
datainkat. 2004. évben 
elkészítjük a település ifjúság- 
politikai koncepcióját.
Határidő: folyamatos

A 4 éves program legfontosabb 
feladata a kötelező és az önként 
vállalt feladatok elvégzése, 
melyeket elsősorban intézmé
nyeink és a Polgármesteri Hivatal 
végeznek. Ezen feladatok finan
szírozása várhatóan az éves ön- 
kormányzati költségvetésből biz
tosítható.
Sajnos azonban ma már nemcsak 
a beruházások, hanem az 
intézményi felújítások sem 
valósíthatók meg az állami nor
matívából a helyi adókból, 
valamint a saját bevételből. A 
pályázati lehetőségek és források 
esetlegessége a kormányzati pri
oritások meghatározatlansága 
miatt 4 éves tervünk meg
valósítása önkormányzatunknak 
nehéz, de megvalósítható felada
tot kell, hogy jelentsen.

Határozati javaslat:
Pécsvárad Város Képviselő
testülete Pécsvárad Város Önkor
mányzatának 4 éves programját 
az előterjesztéssel egyezően 
állapítja meg. Megbízza a pol
gármestert a programban meg
jelölt feladatok meghatározott 
határidőben történő elvégzésére 
illetve elvégeztetésére.

Zsáli János 
polgármester

5 ÉVES A
MOZGÁSKORLÁTO

ZOTTAK KLUBJA

A mozgáskorlátozottak sors
közösségének összekovácsolása, 
kirándulások, programok szer
vezése, gyógytorna,; együttlét. 
Ezekkel a célokkal alakult meg 
1998 májusában a Pécsváradi 
Mozgáskorlátozottak Klubja, 
amely azóta is rendszeresen tart
ja foglalkozásait minden hónap 
első keddjén 15 órától a 
művelődési házban.
Idén május 6-án az 55 főre duz
zadt tagságból szinte mindenki 
eljött arra a jubileumi klub- 
foglalkozásra, ahol felidézték az 
elmúlt 5 év eseményeit, vendégül 
látták egymást, tortát szeltek és 
díszes emléklappal köszöntötték 
az alapító tagokat.
Az 5 év alatt számos kirándulás, 
fürdőlátogatás, egészségügyi 
előadás, bemutató és nem utolsó 
sorban jó hangulatú buli részesei 
lehettek a klubtagok. Minden 
évben részt vettek a mozgáskor
látozottak megyei sportnapján, 
ahol jelentős sikereket is elértek. 
A klub alapító tagjai:
Bayer Lászlóné, Cseke Ferenc, 
Cseke Ferencné, Fischer 
Józsefné, Gungl Jánosné, Glasz 
Antal, Györkő Tiborné, Horváth 
Antalné, Kincse Istvánná, Kiasz
ta Tiborné, Lengi Ferencné, 
Móring Emilné, Németh János és 
Walter Jenőné.
A kedves ünnepségen Zsáli János 
polgármester is köszöntötte a 
jelenlévőket és méltatta a klub 
fontosságát, a helyi közösségi 
élet jelentőségét.
Elismerés illeti a szervezet 
választott vezetőjét Németh 
Jánost, helyetteseit Póth 
Jószefhét és Gerber Mátyásnét, 
valamint Györkő Tibomét, mint 
a legaktívabb tágót, ; akik 
áldozatos munkával igazgatták a 
klub ügyeit, szervezték a prog
ramokat.

A klubtagság önkéntes, minden 
érdeklődőt és támogatót szeretet
tel várnak!

Ezúton köszönt
jük őket mi is, és 
további erőt, 
egészséget kívá
nunk tagjaiknak! 
- a szerk.
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HÍREK RÖVIDEN
A NYUGDÍJASOK 
KÖRZETI 
EGYESÜLETÉNEK 
HÍREI

-  Május 13-án, kedden Klubnap a 
művelődési központban
-  Május 29-30-31.
Kirándulás a Dunakanyarba.
Egyesületünk Német Kórusa 
meghívást kapott a Nagymaroson 
megrendezésre kerülő "Dunaka
nyar" Nemzetközi Nyugdíjas 
Találkozóra.
-  Június 7 - én. szombaton az 
alsómocsoládi nyugdíjasklubhoz 
látogatunk, ahol fellépnek amatőr 
művészeti csoportjaink is. 
Autóbusz indul 13 órakor a 
művelődési központtól
-  Június 9 - én Mecseknádasdra 
látogatunk, ahol kakas pörkölt 
főzéssel és szereplésekkel egy
bekötött nyugdíjas találkozón 
veszünk részt.
Utazás menetrendszerinti autó- 
buszjárattal (9,30 ó.)l
-  Június 10 - én, kedden Klubnap 
a művelődési központban

PÉCSVÁRADIRÉZFÚVÓS 
ÚJABB SIKERE

Gubik Gergely, a Pécsváradi 
Zeneiskola tenor kürtös 
növendéke megismételte 3 évvel 
ezelőtti sikerét és újra 1. helyezést 
ért el a VII. Országos 
Mélyrézfúvós Versenyen,
Kiskunfélegyházán. A 3 évente 
megrendezésre kerülő országos 
versenyen először II. korcsoport
ban, legutóbb pedig III. korcso
portban lett első. Ezt a sikert a IV. 
korcsoportban még egyszer 
ismételheti meg három év múlva. 
Zongorán kísérte Papp Gyuláné. 
Felkészítő tanára Wagner József 
különdíjat kapott.

N A G YPALU  NÖF.GYLET

Az árpilis elején 28 fővel mega
lakuló nöegylet egyhangúan az 
egyesület megálmodóját Rózsáné 
Editet választotta meg elnöknek. 
A vezetőség tagjai Simoné Anett 
titkári, Benedek Éva gazdasági, 
Geresdiné Margit adminisztratív 
munkát látnak el. Az egyesület 
megalakulásakor céljainak tűzte 
ki a helyi kulturális élet fel
lendítését, a falu szépítését, népi 
mesterségek felelevenítését. Nem 
titkolt cél az egészségvédelem, 
amelyet szakemberek előadá
sában, és kapcsolattartásával 
szeretnénk megvalósítani. A 
vezetőség a lakosság régi vágyát 
teljesítené, ha sikerülne egy helyi 
kis könyvtár kialakítása. Szeretné 
hasonló céllal és tervekkel 
működő egyesületekkel felvenni 
a kapcsolatot, és egy gyümöl
csöző együttműködés minden 
lehetőségét kihasználni.
Az egyesület havi rendszer
ességgel tart összejöveteleket, 
vendégek meghívásával, helyi 
aktualitásokkal.

Grátz Mária

ARNOLD KRISZTIÁN 
ORSZÁGOS ELSŐ 
HELYEZETT LETT!

A Litterátum Országos Angol és 
Német Nyelvi Versenyek 7. 
Országos Döntőjére került sor 
március 22-én Budapesten a 
Medgyessy Ferenc Általános 
Iskolában. A német szóbeli 
versenyen 52 fő vett részt a 3-7. 
osztályos korcsoportból. Arnold 
Krisztián a Pécsváradi Kodolányi 
János Általános iskola 3. osztá
lyos tanulója a döntőben I 
helyezést ért el korcsoportjában, 
könyvjutalomban részesült. 
Felkészítő tanára Bognárné Auth 
Mária volt. Mindkettejüknek 
gratulálunk és további sikeres 
versenyzést kívánunk.
(Szerkesztőségünket a Litterátum 
versenyigazgatója tájékoztatta.)

II. BÉLA KÖZÉPISKOLA 
BEISKOLÁZÁSI HÍREI

Lezárult a 2003/2004-es tanév 
felvételi eljárása, s a héten 
postázza ki az iskola a felvételt 
nyert tanulók értesítéseit.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az 
idei felvételi időszakban is

három-négyszeres túljelentkezés 
jellemezte a meghirdetett két 
középiskolai osztályt, a 32 fővel 
induló rendészeti gimnáziumi 9. 
osztályt és a rendészeti szak- 
középiskola 9. osztályt.

Két szakiskolai 9. osztály indul 
a következő tanévben, ezekbe 61 
tanuló nyert felvételt. Ezek az 
osztályok húsipari és pék pályára 
orientálnak.

Három szakképző osztály indul 
szeptemberben, ezek a húsipari 
szakmunkás, hús- és hentesáru 
eladó és pék. Ezek OKJ-s 
bizonyítványt adó képzések. A 
pék osztályba május hónapban 
még fogadnak el jelentkezést.

A következő tanévben is foly
tatódik az esti gimnáziumi 
képzés. Itt is indul osztály, 
melybe a jelentkezés feltétele a 
következő: 8 általános iskolai 
bizonyítvány vagy szakmunkás
bizonyítvány, illetve 10. osztá
lyos szakiskolai bizonyítvány. A 
képzés 3 éves, érettségi vizsgával 
zárul. Tanítás: hetente két alka
lommal, délután 14,30-tól, 
órarendtől Függően. A gimnáziu
mi követelményeknek megfe
lelően csoportbontásban tanulnak 
idegen nyelvet és számítástech
nikát, valamint a középiskolai 
közismereti tárgyakat. Várják a 
jelentkezőket.

Új középfokú, érettségire épülő 
szakképesítés megszerzésére is 
lehetőség nyílik 2003. szeptem
berétől. Gazdasági informatikus 
11. (középfokú, OKJ 52 4641 02) 
szakképesítést nyújtó osztályunk 
indul.

A képzés célja: olyan gazdasági 
ismeretekkel rendelkező infor
matikusok képzése, akik önállóan 
képesek az informatika eszközeit 
hatékonyan üzemeltetni a gaz
dasági életben jelentkező felada
tok megoldásánál. Ez a tudás a 
munkaerőpiaci versenyképes
séghez elengedhetetlenül szük
séges. A képzés hetente két alka
lommal, délután kerül meg
szervezésre.

Mindkét esti képzésben 
szervezett osztály beiratkozott 
tanulói diákigazolványt kapnak.

A képzés ingyenes, a 
beiratkozáskor 8.000.- Ft isko
lafenntartási támogatást + 2.000.- 
Ft adminisztrációs költséget kell 
befizetni, ami az egész tanévre 
érvényes.
Jelentkezés és információ: a 11. 
Béla Középiskolában, illetve tele
fonon 465-030.

A VÖRÖSKERESZ PÉCSVÁRADI ALAPSZERVEZETÉNEK 
HÍREI
Sajnálatos módon az április 23 -i véradás nagyon csekély 
számú véradó részvételével zajlott le. A tervezett 70 fő helyett 
csak 49 -en jelentek meg, közülük 44 fő bizonyult alkalmasnak 
véradásra.
Ancsin Pálné a Magyar Vöröskereszt Komlói Szervezetének 
titkára Bada László 56-szoros véradó részére emlékérmet 
adott át, megköszönve példamutató, önzetlen segítőkészségét, 
(képünkön)
Reméljük, hogy az augusztus 6 - i véradáson nagyobb számban 
jelennek meg a donorok, hiszen a vér a legnemesebb adomány. 
Aki vért ad, az életet ad.
Köszönjük!
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SZENT GYÖRGY 
NAPI BORVERSENY

A 2003. évi pécsváradi bor
versenyt ezúttal április 30-án ren
dezték meg a művelődési 
központban. A versenyre 23 
borosgazda összesen 47 
bormintát nevezett. A háromtagú 
zsűri (Havrán István, Környei 
Béla, Bakó Attila) összességében 
igen jónak tartotta a pécsváradi 
eredményt, hiszen 14 arany, 17 
ezüst és 16 bronz érmet osztottak 
ki. Az aranyérmes borok magas 
száma (34 %-os) és az, hogy 
kizárás valamint okleveles 
minősítés sem volt igen jó ered
mény megyei viszonylatban. 
Havrán István a bíráló bizottság 
elnöke, értékelésében elmondta, 
hogy a tavalyi évjárat nem volt 
kedvező a boroknak, ezért főleg a 
vörös borok gyengébbek voltak 
(nálunk is) a vártnál. Általános 
tájékoztatója után részletesen 
beszélt minden egyes 
bormintáról, melyik milyen, mit 
lehet javítani rajtuk, vagy éppen 
mi tetszett bennük. A vacsorával

egybekötött borkóstoló esten 
jelen volt Zsáli János pol
gármester és Apaceller József, a 
Kulturális Bizottság elnöke is. 
Utóbbi adta át a város díját a 
2003-as év legeredményesebb 
pécsváradi borosgazdájának, 
összteljesítménye alapján

(6 arany, 1 bronz) ezúttal Walter 
Gyulának, (képünkön)
Az év legjobb fehérbora is Walter 
Gyulé volt, 2002-as évjáratú

Chardonnayja. Idén sajnos nem 
volt aranyérmes vörösbor, ezért 
legjobb vörösbor címet nem adott 
ki a zsűri. Különdíjas borként 
azonban Kreutz András 2002-es 
évjáratú Királyleánykáját emelték 
ki, mint a tájfajták legszebb borát. 
A hangulatos esten a kis számú, 

ám annál lelkesebb tár
saság azon méltat
lankodott, hogy a helyi 
borosgazdák miért viszik 
más települések
versenyeire boraikat, és 
miért nem fognak össze 
helyben, miért nem 
teremtenek méltó hagy
ományt a nagy múltú 
pécsváradi boroknak. Po
zitív példaként a Me- 
cseknádasdi Borbarátok 
Egyesületét hozták fel, 
amelynek tevékenysége 
tényleg mintaként szolgál
hat nálunk is. Reméljük a 
közeljövőben megindul 
egyfajta közösségi

szerveződés és életre tud kelni 
egy a pécsváradi borosgazdákat 
összefogó szervezet is.
Kép és szöveg: K.Á.

G a z d a g  v o l t  a  m á j u s  l - i  p r o g r a m k í n á l a t

Csizmadia László: 
V Í Z I Ó  

(“Zengő felett”)

Zengő felett-Zengő alatt,
Vígan sugároz a radar,
- Ihaj! De még mennyire,
Ellát ám jó messzire, 
Messzebbre a madárnál, 
Sugárzóbb a babámnál.

Nem gondolta szegény István, 
Pedig az nagy király volt,
Ezer évet kell csak vámunk,
S lesz egy “király” lokátor,
- Odafenn a Zengő ormán,
Hol oly sokszor vadászott.

Megmondták a íöokosok, 
Vitának itt hely nincs,
Szép lesz-jó lesz ez a radar, 
Boldogság a fele is.
- Ki nem szereti? Mind dilis, 
Hát NATO kompatibilis!

De sugárzó kedvem van,
Ha nyolc-tíz dózis bennem van, 
Sugárzó a kertem is,
Répám, tököm, eprem is.
- Most fordult csak sorsom jóra, 
Telik NATO lokátorra.

Fene bánja, vigye kánya, 
Mélyrepül a telkem ára.
- Olyan mélyen lopakodó,
Nem látom a homálytól,
Látja viszont odafentről,
A modem NATO lokátor.

Akik nem terveztek négynapos 
vikendet, azok választhattak a 
helybeli és környékbeli 
eseményekből.
A Pécsváradi Németklub ha
gyományos MAIFEST-jén a
gyönyörű időben több százan 
élvezték a helyi amatőr együtte
sek műsorát. Kisebb riadalom 
támadt amikor az erős szélben 
felállították a májusfát, tetején az 
elmaradhatatlan boros fiaskóval. 
A műsorban felléptek: az óvodá
sok és a zeneiskolások magyar és 
német táncokkal, a Pécsváradi 
Ifjúsági Fúvószenekar és 
zárószámként a Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Népi Együttes. 
Baumann Mihály a Helyi Német 
Kisebbség elnöke köszöntőjében 
elmondta, hogy az évről évre 
növekvő érdeklődés azt bizonyít
ja, érdemes volt ezt a kedves 
hagyományt feleleveníteni. 
Örvendetes az is, hogy az 
évszázadok óta együttélők ezen 
az ünnepen is tudnak együtt 
ünnepelni. Hiszen az utóbbi 
években a német kultúrát ápoló 
csoportok mellett fellépnek a 
magyar együttesek is.
Már a koradélutáni óráktól

sokaság lepte el a Dombay-tó 
környékét. A Fuchs-család által 
szervezett majálison ismét sokan 
vettek részt tréfás-ügyességi 
játékokban, szórakoztak gyer
mekek és felnőttek egyaránt. A 
nap csúcspontja volt a Pécsvárad 
Big-Band nagysikerű másfélórás 
koncertje.
A pécsváradi labdarúgók is
meglepetést szolgáltattak sport
társaiknak és a szurkolótábornak 
egyaránt. Ugyanis a délutáni 
Pécsvárad - Nagyárpád 
mérkőzéslabdája sárkányrepülőn 
érkezett, Kocsis Lajos dobta le. 
Kár, hogy a végén nem a helybe
liek örülhettek a 0:2-es ered
ménynek.
Nagypallban a Pincegalériában
újabb kiállítás megnyitásával 
kezdődött az idegenforgalmi sze
zon. Nidlingné Gátz Erika, pol
gármesterasszony köszöntötte a 
megjelenteket, a kiállító 
művészeket. Köszönetét mondott 
a holland Smid családnak, akik 
miután Nagypaliban házat vettek, 
tavaly megnyitották a Pince
galériát, ahol a családi alkotók 
mellet bemutatkozási lehetőséget 
biztosítanak évente a környékbeli

kézművesek számára is.
Augusztus végéig látható Eddy 
Smid fényképsorozata "magyar 
táj" címmel. Ugyancsak Hol
landiából érkeztek Piet és Petra 
van Knaap akvarelljei és kollá
zsai "Magyarország bűvöle
tében". Meghívott kézművesek: 
Beréti István (Nagyvejke), Berta 
János (Pécs-Zengővárkony), Fre- 
und János (Pécsvárad), Frey 
György, Lipics László és Grad- 
wohl Zsolt (Mecseknádasd), Tol
nából Csúcs Endre, Győri Erzsé
bet, Herbszt Helga, Kovács Tibor 
és Rács Róbert. Különös hangu
lata van a présházban és pincében 
elhelyezett kiállításnak, másként 
élnek az alkotások ebben a 
környezetben.
Sokan eljöttek a környékbeli 
településekről, hazalátogattak az 
egykori nagypalliak is. Közülük 
jegyezte meg valaki: Felkavar, 
bánt, hogy már-már elfelejtett 
értékeinket, örökségünket 
külföldiek mentik meg és 
mutatják meg számunkra egykori 
gazdagságunkat. - A lényeg, 
hogy megteszik és köszönet érte 
Eddi Smidnek és Frouke 
Schouwstranak.

Nem repül itt látatlanul,
Eztán még egy UFO sem!
Nem is látok madarakat,
Még egy ökörszemet sem.
- Elköltöztek mindörökre,
Mint a védett növények.

Nem búsulok! Tán még jobb is, 
Hogy nem jön a turista,
Bezzeg régen annyi volt itt,
Nem tudtam ki-kicsoda.
- Nincs gondom az euróra, 
mert nincsen aki hozza.

Áll a radar! Száll az ének, 
Nekünk ez most nem jött be.
Nem vigasz, hogy dagad a pénz, 
A lobbisták zsebében.
- NATO, EU de hiányzott,
Hogy is bírtam nélküle???

Sugárszintem? Emelkedett!
De gyenge volt az akarat,
Bennem viszont jó nagyra nőtt, 
Tenyészik a daganat.
- Azt hittem, hogy soká élek,
De elszámoltam magamat.

Sírboltomban heverészek.
Remek itt a hangulat,
Élhetnék még tíz-húsz évet. 
Hogyha nincsen a radar.
Heeej! _ Ha új életet kezdhetnék? 
Tüntetnék és harcolnék!!! 
(ÉBRESZTŐ?!?!)
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GYÖKEREK és VIRÁGOK 
címmel archív fotok
a zengövidéki németség életéből 
kiállítás nyílik Schaffer József 
gyűjtéséből a Művelődési 
Központban május 27-én, ked
den 18 órakor. A kiállítást meg
nyitja dr. Wild Katalin, a PTE 
Német Nyelvészeti Tanszékének 
vezetője.
Közreműködik a Pécsváradi 
Nyugdíjas Klub német ve
gyeskara.
A kiállítás megtekinthető június 
15-ig, munkanapokon 8 - 2 0  
óráig.

*

Májusban is folytatódik a 
Pécsváradi Polgári Kör 
"Megőrizve megmaradni" című 
rendezvénysorozata. A május 
30-án, este 18 órakor kezdődő 
beszélgetésen Makovecz Imre 
építész lesz a vendég.

*

Az Anima Waradiense Klub
következő rendezvénye május 
22-én, 18 órakor lesz a
művelődési házban. Téma: 
Környezetvédelem
- Napenergia hasznosítása
- Környezetbarát háztartás 
Mindenkit szeretettel várnak!

*

CSALÁDI NAP
Idén is megrendezi a művelődési 
központ június 21-én, szombaton

Apáról fiúra szálló örökség 
Új szakma honosodott meg 
Pécsváradon

Pécsváradon nagy múltja van a 
kézművességnek, a különféle 
iparos tevékenységeknek. Na
gyon fontos és nemes dolog 
ezeket a hagyományokat fenntar
tani és továbbadni az utódoknak. 
A közelmúltban különös 
szövöműhelyt alakított ki Hevesi 
Gábor és felesége, Kozák 
Andrea, pécsváradi családi 
házuknál. A szövés szeretetét, a 
készítés fortélyait Töttös Sán
dortól tanulták, aki a nép
művészet mestereként adta át 
tudását keresztfiának. A 
zengővárkonyi szövés ha
gyományaira alapozva, azt foly
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egész napos családi programját, 
ahol sportprogramokkal, játékos 
vetélkedőkkel, szórakoztató 
műsorokkal várnak minden kicsit 
és nagyot.
"Varrd és viseld!"
Versenyt hirdetünk amatőr varrók 
és varrónők részére, amelyen 
indulhat bárki, aki
- Vállalja, hogy június 21-én, a 
Családi Juniális Divatbemu
tatóján ő vagy valamely család
tagja, ismerőse az elkészített 
ruhát bemutatja
- jelentkezik május 30-ig a 
művelődési központban 
-jelentkezéskor befizeti a 200 Ft- 
os nevezési díjat (melyet a 
Divatbemutatón való fellépés 
után visszaadunk)
- az elkészített ruhát június 18-ig 
elözsűrizésre a művelődési 
központban leadja.
A ruhákat szakemberekből is álló 
társadalmi zsűri értékeli, a 
legjobbak díjazásban részesül
nek. Külön közönségdíjban 
részesül a Divatbemutató közön
sége által legjobbnak ítélt ruha.

*

NYÁRI SZÍNHÁZ 
ELŐZETES

-  augusztus 10., vasárnap
Páskándi Géza: Vendégség 

(történelmi játék)
-  augusztus 15., péntek 
Christian Schittenhelm: Azon a 
gyönyörű hajnalon (táncjáték)

-  augusztus 17., vasárnap 
Illyés Gyula: Fáklyaláng 
(történelmi játék a Veszprémi 
Várszínház vendégszerep
lésében)
-  augusztus 18., hétfő 
Magyar Állami Népi Együttes 
“Táncos magyarok”

*

KIADVÁNYOK
PÉCSVÁRADRÓL
A Mecsek és a Villányi-hegység.
Túristaatlasz és útikönyv. A 
településismertetőket és
térképeket, valamint kerékpáros 
és gyalogostúrák leírásait tartal
mazó könyv a Cartographia 
kiadásában jelent meg. A szép 
képekkel illusztrált kiadványt a 
Tourinform irodában lehet 
megvásárolni.
Dél-Dunántúli Kerékpártúrák.
Baranya-Somogy-Tolna. A prak
tikus, zsebkönyv méretű kiad
vány számos színes felvételt tar
talmaz, az útvonalak melletti 
látványosságokra felhívva a 
figyelmet kalauzolja a
kerékpározni vágyókat. A könyv 
szerkesztésében, lektorálásában 
és a túrák leírásában szakértőként 
és szezöként is részt vett dr. 
Novotny Iván, aki pécsváradi 
lakosként az elmúlt hónapban 
helyben is megalakította a 
kerékpárklubot.
A kiskönyv tartalmazza a három 
megyeszékhely várostérképét, 
külön fejezetben találhatók a

mountain bike túrák. A 
települések leírása mellett a 
függelékben megtalálhatók a 
hagyományőrző kézművesek, a 
kerékpárszervizek, üzletek és 
kölcsönzők címei is. A hasznos 
kiadvány szintén a Tourinform 
irodánkban található meg. 
Központok és falvak a hon
foglalás és kora Árpád-kori 
Magyarországon.
A Tatabányai Múzeum 
Tudományos Füzetek 6. 
számában megjelent Köfalvi 
Tamás: Egy nagyreményű
település: Pécsvárad az Árpád
korban címmel írt tanulmánya. A 
szerző egy példányt és a szerzői 
különlenyomat több példányát 
megküldte a Pécsváradi Várbaráti 
Körnek. A különienyomat meg
található a Városi Könyvtár 
helytörténeti anyagában is. 
Kereszténység és államiság 
Baranyában.
Millenniumi kiállítások 
Pécsvárad 2000-2001. A Baranya 
Megyei Múzeumok Igazgatósága 
2002-ben megjelent évkönyvében 
(1999-2000) Huszár Zoltán, a 
múzeum igazgatója Radkersburg- 
ban (A) egy történészi konferen
cián elhangzott beszédét jelen
tette meg írásban. A színes 
illusztrációkat tartalmazó anyag 
méltó emléket állít a Várban ren
dezett kiállításnak. (A kiadvány a 
Várbaráti Kör archívumában 
megtalálható.)

APÁRÓL FIÚRA SZÁLLÓ ÖRÖKSÉG

tatva és kibővítve indították be 
vállalkozásukat. A tradicionális 
zengővárkonyi szőttesek készí
tésén kívül rongy és 
gyapjúszövéssel is foglalkoznak. 
A hagyományos kézi szövőgépek 
mellé vásároltak egy új elektro
mos gépet is, amellyel füg
gönyöket, térítőkét, törölközőket 
és a legendás bodorvásznat lehet 
szőni. A természetes alapanyag
ból készült termékek iránt egyre 
nagyobb az igény. A pécsváradi 
termékek megvásárolhatók az 
Éger-Fatál Boltban (Pécs, Király 
u. 58.) és a pécsváradi műhelyben 
is.
Érdeklődni Hevesi Gábornál 
lehet a 06-30/9021-741 számon, 
vagy személyesen a Gyenes T. u. 
43. szám alatt.

Hevesi Gábor és családja a műhelyben
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ix. Baranya Megyei Gyermek- és ifjúsági Fúvószenekarok Találkozója

Április végén kilencedik alka
lommal találkoztak fiatal 
muzsikusok Pécsváradon. Ezúttal 
a Baranya Megyei Gyermek és 
Ifjúsági Fúvószenekarok
Találkozóján.
A találkozóra több lemondás után 
végül 6 csoport (közel 400 fiatal
ja) látogatott el. A térzene után 
Zsáli János, Pécsvárad Város pol
gármestere köszöntötte a
résztvevőket és nézőket, majd 
Tasnádi Péter, a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése alel- 
nöke nyitotta meg a rendezvényt. 
A művelődési ház színházter
mében zajlottak a szakmai bemu
tatók, amelyeket három tagú zsűri 
értékelt. A zsűri elnöke Apáthy 
Árpád a Liszt Ferenc Zeneiskola 
igazgatója, a zsűri tagjai Neu- 
mayer Károly a PTE Művészeti 
Karának adjunktusa és Apaceller 
József a Pécsváradi Zeneiskola 
igazgatója voltak.
A fergeteges gála műsor 
végeztével került sor a díjak

átadására. Pécsvárad Város Díját 
a Palotabozsok - Mohács- 
Somberek Ifjúsági Fúvószenekar 
részére Zsáli János adta át. A 
Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése Kulturális
Bizottságának díját a Bólyi 
Ifjúsági Fúvószenekar kapta, 
melyet Nyúl
ná Zátonyi 
Zita, a
b i z o t t s á g  
elnöke adott 
át. A pécsi 
S o p i a n a e  
I f j ú s á g i  
Fúvószenekar 
nyerte a
P é c s v á r a d i  
N é m e t  
K i s e b b s é g i  
Ö n k o r -  
mányzat díját, 
melyet Apaceller József, az önko
rmányzat képviselője nyújtott át. 
A Victora Music Flangszerüzlet 
kedvezményes vásárlási

lehetőségeit nyerték a 
Pécsváradi Ifjúsági 
Fúvószenekar, a
Szentlőrinci Fúvós- 
zenekar és a 

Gyárvárosi Gyermek és Ifjúsági 
Fúvószenekar, melyet a bolt tula
jdonosa adott át. Tasnádiné 
Hardy Judit, a Baranyai Gyermek

és Ifjúsági Közalapítvány titkára 
minden együttes számára kétna
pos üdülési lehetőséget ajánlott 
fel az alapítvány sikondai 
táborában. A rendezvény zársza
vát Bokor Béla, a Baranya 
Megyei Kulturális és Idegenfor
galmi Központ igazgatója tartot
ta.

Pécsvárad-Zengővárkony Viziközmű Társulat 
Intéző Bizottsága 

2003. május 29-én,
csütörtökön 17.30-kor

taggyűlést hív össze a művelődési központban. 
Napirendi pontok:

- Beszámoló a 2002. évben végzett 
szennyvíz-csatorna építési munkáiról
- 2002. évi zárszámadás ismertetése

- A társulat további működési feladatairól,
szükség esetén alapszabály módosítás

- Egyéb, a tagok részéről esetleg felvetett
további témák megvitatása 

Az Intéző Bizottság kéri a tagok megjelenését!

ANYAKÖNYVI HÍREK

-  Házasságkötések:
Bodorkás István és Kovács Éva,
Rádai Krisztián és Mátyás Hajnalka
-  25. éves házassági évforduló:
Feil László Jenő és Csíki Márta
-  Születések:
Zsigrai Ákos (04.05.), Boris Bálint Bánk (04.04. Zv.), Bálint Péter 
Marcell (05.01.), Gál Dorina (05.02.), Méhes Edina (05.07.)
-  Halálozások:
Besenczi Sándor (53 éves), Tichy Antal (55.éves), Csille József (81 
éves Martonfa), Frick Jánosné Keszler Borbála (83 éves), Schillinger 
Ferencné Schlégl Anna (82 éves)

B I O N  E T - B I O N E T - B  I O N É T
Természetes alapanyagokból készült 

gyógyhatású készítmények bemutatójára
2003. május 21.,

szerda 18 órára 
művelődési központ 

Helyi képviselő:
Dr. Feledi Éva 

Pécsvárad, Radnóti M. u. 9.
Tel.: 72/465-313, 06-30/911-6543 

Több száz referencia!
A megelőzés olcsóbb, mint a gyógyítás!

B I O N E T - B I O N E T - B I O H E T

PIFÖ Hírek
- Május elején Alsómocsoládon 
tartotta éves közgyűlését a Gyer
mek- és Ifjúsági Önkormányza
ti Társaság Dél-Dunántúli 
Regionális Tagozata, amelyen a 
pécsváradi szervezet is képvisel
tette magát. A beszámolók és a 
munkterv elfogadása után került 
sor a legfontosabb napirendi pon
tra, a tisztújításra. A jelenlévők 
szavazati alapján Varga István, 
PIFÖ képviselő lett a regionális 
szervezet új elnöke.
- GYERMEKNAP
A Pécsváradi Ifjúsági Önkor
mányzat május 24-én, szombat
on 10 órától immár harmadik

alkalommal rendez gyermek
napot a Dombay-tónál. Ismét 
lesznek vetélkedők, sportpro
gramok, ügyességi feladatok, 
amelyeken természetesen jutal
mazzuk a legügyessebbeket. 
Szeretettel várjuk a gyerekeket, 
családtagokat és minden érdek
lődőt!
- III. PÉCSVÁRADI 
IFJÚSÁGI FESZTIVÁL
A város legnagyobb ifjúsági ren
dezvénye idén július 18-20. 
között lesz a sportpályán, még 
változatosabb programokkal, 
sztárvendégekkel.
Már most készüljetek!
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(folytatás az 1. oldalról)
A mikrohullámú és elektromág

neses terek ugyanúgy átszövik 
láthatatlanul életünket, mint az 
élelmiszerekben elfogyasztott 
mérgek, mint a levegőből 
beszívott szennyezőanyagok. A 
tudósok nem véletlenül beszélnek 
már elektroszmogról. Nem akarok 
azonban farizeus lenni és nem 
akarom az idő kerekét sem visz- 
szaforgatni, hiszen én is rádiotele- 
fonálok, a tévéről, rádióról, az 
elektromos áramról én sem tudnék 
lemondani. Azt is tudom, hogy 
lokátorok eddig is voltak és még 
sokáig szükség lesz rájuk. 
Nélkülük nincs sem polgári, sem 
katonai repülés. .

Szeretem a hazámat, hiszek a 
nemzetbiztonság elsődle
gességében. A mi megyénk is volt 
már szerbek által megszállt Pécs- 
Baranyai Köztársaság, melynek 
határa éppen a Zengőn húzódott. 
Ugyanakkor azt is tudom, hogy 
minden technikai prob
léma megoldására, mi 
ahogy a matematikáb; 
is, egy képletnek leli 
több, jó megoldás 
ugyanúgy erre is va 
Mi, Pécsvárad 
Hosszúhetény lakói ne 
akarjuk ezt a lokátort 
Zengőn, mert nekünk 
Zengő mást jelent. Ne 
csak egy terepmagasl 
tót, hanem a múltunk 
őrző, még érinteti 
hegyet, virágokat, áll 
tokát, bokrokat és fák,
Reggel a legtöbb itt lal 
és magam is, felnézek 
hegyre és látom, hoj 
milyen időjárás les 
Látom, hogy esni fc 
tudom, hogy talán még jég is 
várható. És itt látszik majd késő 
ősszel az első hó. És ezen a csú
cson ünnepli 1992 óta a Várbaráti 
Kör szervezésében két település 
lakossága minden év december 
30-án, itt találkozva, az ember és a 
természet örök kapcsolatát. Va- 
lyon miért nem egy kultúrházban 
teszik ezt? Vajon miért vállalják, 
hogy hóban és esőben itt találkoz
zanak és itt ünnepeljenek? Azért, 
mert számukra a természettel való 
együttélés még élő kapcsolatot 
jelent. Egyre többen ismerik föl 
ezt és egyre többen jönnek el az 
országból, velünk ünnepelni.

Ezért fáj nekünk a hegycsúcs 
elfoglalásának terve, ezért is fáj 
nekünk a lokátor felállítása. El- 
gondolkoztak-e már azon, hogy a

japánoknak miért szent hegyük a 
Fujijama, vagy a perui indiánok
nak a Machu Picchu, vagy a 
görögöknek az Olimposz. Elgon
dolkoztató az is, hogy vajon van-e 
ezeken a csúcsokon rádiólokátor, 
rádiótelefon torony vagy csak akár 
egyetlen villanypózna is.

Vajon fel meri-e vetni ezek 
létesítésének még csak a gondo
latát is az ezekben az országokban 
élő katona vagy politikus. Nem. 
Mert itt tisztelik a nép érzelmeit. 
Nekünk hosszúhetényieknek és 
pécsváradiaknak és talán Baranya 
népének is ilyen szent hegye a 
Zengő, uralja a 2000 éves 
kultúrtájat, látta a vaskor emberét, 
római villák épültek lankáin. A 
Zengő látta ezeréves történelmün
ket, Szent Istvánt, Asztrikot, Szent 
Lászlót és még sorolhatnánk.
Nem csak Baranya, hanem Dél- 
Magyarország legmagasabb és 
egyben utolsó érintetlen hegy
csúcsa.

tényt a német turista? Nem! 
Harkány és térsége idegenforgal
ma romokban hevert, pedig min
dent megtettek, hogy megma
gyarázzák, hogy béke van, az 
indokolatlan félelem, ez azonban 
erősebb volt.

A rádiólokátorokról sokan nem 
tudnak semmit, csak úgy gondol
ják hogy veszélyes is lehet, és 
"sugárzik".

Én hiszem, hogy a rádiótele
fonom az egészségemre nagyobb 
veszélyt jelent, hiszen a lokátorok 
láthatatlan sugárzása ma is ér ben
nünket!

Számomra ez csak egy újabb 
tényező, a mindent elárasztó és 
láthatatlan elektroszmog
részeként. A félelem azonban nem 
így működik. A turista elkerüli az 
ilyen helyeket, még akkor is, ha a 
környezet tiszta, és a táj szép. 
Baranya mint hátrányos helyzetű 
megye elveszítette iparának nagy 
részét, és a gazdasági kilábalás

Kérjük Önöket, katonákat és 
politikusokat, tartsák ezt tisztelet
ben!
Beszéltem az indokolatlannak 
tűnő félelemről is, melyet di
cséretes igyekezettel próbáltak 
eloszlatni a HM szakértői. Talán 
néhány 10 embernél eredménnyel, 
de jelentem, az indokolatlan 
félelem nem szűnt meg! Mind a 
mai napig találkozunk vele, sőt, 
erősödik! Erőszakkal félre lehet 
söpörni, de ezért térségünkre 
nézve, nagy árat kell majd fizetni. 
Bizonyára mindnyájan
emlékezünk még baranyaiak a 
dél-szláv háborúra, egy kicsit 
féltünk, aggódtunk, hogy átteljed- 
het a háború hozzánk is.
Aztán láttuk, hogy biztonságban 
vagyunk. Elhitte - e azonban ezt a

egyik kitörési pontjaként a turiz
must jelölte meg. így gondolják 
ezt kistérségünk lakói is. Örvende
tesen megszaporodtak a falusi 
vendéglátóhelyek, szállások, szol
gáltatások.

Miért veszélyeztetnénk ezt? 
Térségünknek ez a lokátor jelen
leg felmérhetetlen károkat okozna 
és valóban nem racionális okok 
miatt, hanem még egyszer hangsú
lyozom, az indokolatlan félelem 
miatt. Kérjük vegyék ezt 
figyelembe és ne tegyék ezt 
velünk!

Én azok közé az itt lakók közé 
tartozom, akik a megoldást kere
sik, nem azok közé akik érveket és 
ellenérveket gyártanak.
Hiszek abban hogy egy technikai 
probléma máshogy is megoldható.

Ez a lokátor prokjekt két radarál
lomással indult és kezdetben a 
Honvédelmi Minisztériumi 
beruházásaként. Később 
1996-ban a NATO saját szempont
jai szerint az akkori politikai 
helyzetnek megfelelően a Balkán 
jobb megfigyelhetősége miatt 3 
lokátorállomás szükségességét 
látta.

És ami minden magyar adó
fizetőnek fontos, átvállalta a ma
gyar létesítés költségeinek 99 %- 
át. Azt is tudom, mint valamikori 
lokátoros, hogy az un. kitakarás 
jelensége, amit egy tereptárgy 
adott esetben, akár hegy hegy
csúcs okoz, kiküszöbölhető jelen
ség.
Két e távoli, de akár alacsonyabb 
ponton lévő lokátorral. Ez csak 
technikai probléma, ha úgy tetszik 
csak pénzügyi kérdés. A Magyar 
Köztársaság Honvédelmi Mi
nisztériumának vagy a magyar 
költségvetésnek 1 6 - 2 0  milliárd 

Ft-ja maradt meg, NATO 
költségátvállalása miatt.

Ne sajnáljanak most 5-6 
milliárdot egy negyedik 
lokátorra, vagy vizsgál
tassák felül a NATO 
stratégáival az 1996-os ter
veiket, szükség van-e még a 
békéscsabai lokátorra. 
Különös tekintettel Romá
nia és Bulgária NATO csat
lakozására. A magyar 
légtérvédelemnek biztosan 
nincs.

Ezt a harmadik lokátor 
szolgálhatná a Zengő 
"kitakarásának" megszün
tetését és így a beruházás 
sem kerülne többe. Erre 
még idő is van, hiszen a 
beruházásnak 2006-ra kell 

elkészülnie.

Tisztelt Katonai Szakértők és 
általunk választott Országgyűlési, 
Megyei, Helyi Önkormányzati 
Képviselők, Polgármesterek!
Keressük együtt a lehetséges 
megoldásokat, mert biztosan 
tudom, hogy van! És fogadják el 
azt a tényt hogy nekünk itt 
élőknek a Zengő megszentségte- 
leníthetetlen hely!
Ezt a csúcsot szeretnénk 
megőrizni magunknak, gyer
mekeinknek, unokáinknak és min
dazoknak, akik a természet 
érinthetetlenségét, a természettel 
való háboríthatatlannal együttélést 
értékrendjüknek tartják.”

Dr. Bíró Ferenc

s u g á r z ó  v o n z e r ő n k
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Platthy György (1908 - 2003)
Életének 95. évében elhunyt Platthy 
György festőművész, a Pécsi 
Pedagógiai, majd Tanárképző 
Főiskola tanszékvezető főiskolai 
tanára.
Művész volt, vérbeli alkotó, aki 
soha nem pihent. Amíg látása 
engedte festett, amikor már majd
nem megvakult, szinte világtalanul 
tapintva az írógép betűit, könyveket 
írt. Tanár is volt, nemzedékeket 
oktatott, nevelt a rajz, a festészet 
technikájára, a művészet 
történetére, a népművészet 
szeretetére, ismeretére.
Fáradhatatlan munkája nyomán az 
országban először a Pécsi Pedagó
giai Főiskola rajz tanszékén - 
melynek majd húsz éven át volt 
tanára és nyugdíjazásáig tan
székvezetője - indult el a nép
művészet oktatása.
Emberszeretete mellett
meghatározó volt életében a táj, 
elsősorban a magyar táj szeretete. A 
Mecsek, a Balaton festője is volt, 
aki pécsi témái mellett 
megörökítette Baranya és szükebb

hazánk a Zengő vidéki települések - 
Pécsvárad, Zengővárkony, Me- 
cseknádasd, Óbánya - szépségeit is. 
A szigligeti nyarak emlékeként 
számtalan alkotás őrzi a Badacsony, 
Tihany, Sümeg emlékét. Külföldi 
utazásai, tanulmányútjai során 
szerzett élmények, tapasztalatok az 
alkotások sorát eredményezik, Lon
don, Párizs, Róma, Moszkva, Bécs, 
Krakkó, majd az egyiptomi sorozat. 
Mély hite miatt nagy megtisztel
tetésnek vette, hogy 1991-ben a 
pápa pécsi látogatása során II. János 
Pálnak ajándékozhatta "Gondolatok 
Krakkóról" című olajfestményét. A 
Magyar Nemzeti Galéria is vásárolt 
tőle képet.
1979-ben a Művelődési Minisztéri
um Nívó-díjában részesült, 1998- 
ban Baranya Megye Művészeti- 
díjában, 1992-ben pedig a Magyar 
Köztársasági Érdemrend kiskereszt- 
je kitüntetésben részesülhetett. 
Pécsvárad Város Önkormányzata 
1998-ban, 90. születésnapja alka
lmából "Pécsváradért Díj "-at 
adományozott Platthy Györgynek.

1990. Augusztus 20-án állandó kiál
lítása nyílt a Városi Könyvtár 
emeletén. Tudatos volt részéről az 
állandó tárlat pécsváradi elhe
lyezése, hiszen népes családjával 
éveken át lakott itt, szeretett édesap
ja is a város temetőjében nyugszik. 
Megfogta a művészt a város 
történelme is, hiszen mindig is 
lénye része volt a múlt, az ősök, a 
haza tisztelete. A kor múltával 
ritkultak pécsváradi látogatásai, de 
mindig figyelt az itt történtekre, tar
totta a kapcsolatot a város vezetői
vel, akik egy-egy ünnepi alkalom
mal fel is keresték pécsi otthonában. 
Hét gyermeket nevelt fel, tíz unoká
nak és kilenc dédunokának tudott 
életreszóló bölcs tanácsokat adni. 
Platthy György élete és munkássága 
sokak számára lehet példa.
Május 5-én Pécsett a temetésén ott 

volt Zsáli János városunk pol
gármestere, dr. Kófiás Mihály és 
felesége, valamint Amold Istvánná 
a könyvtár vezetője.

D.K.

ZENGŐ NAP
2003. május 25., vasárnap 
Zengővárkony
14.00 Művelődési Ház
- Rockenbauer Pál:
Egymillió lépés Magyarországon, 
Kelet-Mecsek, Zengő 
(videóvetítés)
- Tájékoztatás a Zengőre tervezett 
lokátor ügyében (Győrfi Bálint)
16.00 Találkozó 
Rockenbauer Fái sírjánál
- Zengővárkonyi népdalcsokor 
(Papp Éva)
- Bemutatkozik a “Civil 
Szervezetek Szövetsége a 
Zengőért” - A civil szervezetek 
szerepe és lehetőségei
Hírek, információk 
15.30-tól a Rockenbauer-sír 
közelében, az út túloldalán lévő 
földes parkolóban
- Természetvédelmi információs
zolgálat, - Büfé
- Hagyományőrző kézművesek 
bemutatkozása és árusítása, 
Kézműves játszóház
(A kézművesek árbevételük 10 'fi
ával a “Civil Szervezetek Szövet
sége a Zengőért” mozgalmat 
segítik)

I F J Ú S Á G K U T A T Á S  I V .

Ezúttal a szabadidő eltöltéséhez 
kapcsolódó témakörök ered
ményeit ismertetem.
Vizsgáltam a fiatalok kulturális- 
és szórakozási szokásait, az inter
netezési szokásait, a különböző 
tevékenységek gyakoriságát, a 
közintézmények látogatottságát, 
programterveiket és a Pécsváradi 
Ifjúsági Önkormányzat eddigi 
tevékenységéről alkotott véle
ményét is.
Ez olyan nagy mennyiségű ered
ményhalmaz, hogy csak az 
érdekesebbeket közlöm és azokat 
is két részben.
- A szórakozás gyakorisága:
a megkérdezettek közül 54 % het
ente, 36 % havonta, 6 % ritkáb
ban vagy soha és 4 % naponta. 
Látjuk, hogy inkább hetente 
egyszer, sőt sokan havonta egysz- 
er-egyszer járnak el szórakozni. 
Ennek talán legfőbb oka az anya
giakban keresendő.

Érdekes a szabadidős 
tevékenység napi gyakorisági 
eredménye:
29 % tévézik, videózik, 24 % 
olvas újságot, 16 %
számítógépezik, 15 % végez ház
imunkát, 10 % olvas könyvet, 4 
% él aktív közösségi életet 
(klubokban, civil szervezetekben, 
baráti társaságokban) és 1 - 1 %

jár szórakozni illetve végez egyéb 
(zenélés, zenehallgatás) szaba
didős tevékenységet naponta.
A tévénézés magas aránya sajnos 
tény, viszont meglepően magas 
azoknak a száma, akik naponta 
olvasnak valamilyen újságot. Én 
nagyon kevésnek tartom az aktív 
közösségi életet élők számát.
- Szabadidős tevékenységek 
hetente:
25 % szórakozni jár, 18 % végez 
valamilyen házimunkát, 15 % 
számítógépezik, 13 % él aktív 
közösségi életet, 11 - 11 % olvas 
újságot vagy könyvet, 6 % 
tévézik, videózik és 1 % végez 
egyéb tevékenységet heti gyako
risággal.
A havi gyakoriságot tekintve a 
szórakozás a legkedveltebb, ezt a 
közösségi élet és a könyvolvasás 
követi. Az ennél is ritkábban 
végzett szabadidős tevékeny
ségek között a közösségi élet és a 
könyvolvasás szerepel elől.
- Internethasználat
A megkérdezettek közül 70 % 
használja az internetet és 30 % 
még nem használta soha.
A használók közül 45 % havonta, 
32 % hetente és 23 % naponta 
veszi igénybe az internet adta 
lehetőségeket.

Ha ezt tovább bontjuk a 
következőket kapjuk:
A válaszadó fiatalok közül 
naponta 49 % böngészik a weben, 
42 % levelezik, és 9 % chat-el, 
azaz virtuálisan beszélget. 
Hetente 50 % böngészik, 35 % 
levelezik és 15 % chat-el. Havon
ta 32 % böngészik, 33 % le
velezik és 35 % chat-el.
Ez az eredmény úgy gondolom 
bebizonyította azt, amit 
feltételeztem, nevezetesen, hogy 
az internet-használat beépült min
dennapjainkba.
- Milyen programokon vennél 
részt szívesen?
Itt a 2001-es felméréshez hason
lóan a fesztivál jellegű prog
ramok, nagyobb koncertek a

legnépszerűbbek. Csábító prog
ram a külföldi utazás, és az egyéb 
zenés, táncos rendezvények. 
Ezeket követik a kirándulások és 
a sportprog-ramok, majd a csalá
di nyaralás és a nyelvtan- 
folyamok. A legkisebb érdek
lődés a táborozásokra és az 
ismeretszerző előadásokra van. 
Ugyanakkor a szabadidős prog
ramok választásánál a legna
gyobb bizonytalanság az 
ismeretszerző előadásokkal kap
csolatban van, ami azt jelenti, 
hogy érdemes foglalkozni 
ezekkel a rendezvényekkel is. 
Kárpáti Árpád 
ifjúsági referens 
(folytatjuk)

Milyen programokon vennél részt 
szívesen?

□  Nagyobb ko n cáruk , 
fesztiválok

■  Külföldi utazás

□  Zsnés, táncos 
rendezvény

□  Kirándulás, túrázás

■  Sportprogramok

□  Családi nyaralás

■  Nyslv tanfolyam

□  Táborozás

■  Ism srstszsrzö  előadás

Tervezem
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GÖRKORCSOLYAKÜZDŐSPORT
Budapesten a Vágóhíd utcai BM 
Sportcsarnokban rendezték a 
SHAOLIN KUNG-FU Országos 
Bajnokságot 2003. május 3-án. A 
200 induló közül több pécsváradi 
versenyzőnk is érmet szerezett. 
Molnár Kitti (-55 kg) I. hely, 
Bazsika Zoltán (-60 kg) I. hely, 
Farkas Dani (-35 kg) II. hely, 
Farkas Balázs (-45 kg) III. hely, 
Batancs Zoltán (-60 kg) III. hely. 
Mind az öt érmet Küzdelem Light 
Contakt szabályrendszerben 
szerezték.
Blazsekovics Ferenc 
edző

FIATAL KÉZILABDA- 
TEHETSÉG
Napirana Viktória, a Pécsváradi 
Spartacus sportolója, a Kodolányi 
János Általános Iskola 7. osztá
lyos tanulója meghívást kapott a 
magyar serdülő válogatott júniusi 
edzőtáborába. A tehetséges 
sportoló az NB Il-es pécsváradi 
serdülő csapat tagja, de már 
bemutatkozott a felnőttek bajnok
ságában is.

KODOLÁNYI KUPA
2003. május 8-án rendezték meg 
a már hagyományossá vált kézi
labda kupát a Pécsváradi Sport- 
csarnokban. A tornát 1990. január 
1. után született (3. korcsoport) 
általános iskolásoknak szervezte 
Valentai Csaba, kézilabdaedző, 
akinek MártuszAntal és Bánfainé 
Sarlós Adrienn volt segítségére.
A következő végeredmény 
született: 1. TÁSI I. 2. Pécsvárad 
3. Mohács I. 4. Mohács II.
5. TÁSI II. 6. Hosszúhetény 
7. Mecseknádasd 
A torna legjobb játékosa Napi
rana Viktória, 7. osztályos 
pécsváradi tanuló lett.
A díjakat Lőrinczi Albertné, a 
pécsváradi Kodolányi János 
Általános Iskola igazgatója adta 
át.
A szervezők ezúton is köszönetét 
mondanak a díjakért Steigervald 
Józsefnek és a Maxi Coop 
Áruháznak, a Borostyán 
Üzletháznak és Varga Sándor vál
lalkozónak.

Idénynyitó edzőmérkőzésen (Tol
nán és Mecseknádasdon)
2003. április 19-én Tolnán, majd 
április 23-án Mecseknádasdon 
tartott edzőmérkőzést a Tolna SE 
görkorcsolya szakosztálya a 
Gördögök - Pécsvárad csapatá
val. Tolnán, az ütött öt gól 
ellenére kikaptunk, de Mecsekná
dasdon, a "hazai pálya" és a 
lelkes szurkolótábor segítségével 
sikerült győznünk 6: 5-re.
Várjuk a szurkolókat május 18- 
án, vasárnap 9,30-tól a mecsekná- 
dasdi sportcsarnokba is, ahol 
Dömsöd, Tolna és Pécsvárad 
csapatainak szervezünk tornát. 
Puch Ferenc 
szervező

EREDMÉNYEK

Labdarúgás 
Megye III.
ápr. 13. Pv. - PFC 5 : 1 
ápr. 20. Pv. - M.hertelend 8 : 1 
ápr. 27. Pv. - Drávaszabolcs 9 : 1 
máj. 4. Vókány - Pv. 1 : 3 
máj. 10. Pv. - Gerde 4 : 2 
máj. 18. Mágocs - Pv. 1 : 4 
Megye I.
ápr. 6. Pv. - Szederkény 4 : 0 
ápr. 13. Hidas - Pv. 0 : 0 
ápr. 20. Pv. - Siklós 0 : 1 
ápr. 27. Hidas - Pv. 2 : 0 
máj. 1. Pv. - Nagyárpád 0 : 2 
máj. 4. Sellye - Pv. 2 : 1 
máj. 11. Pv. - Szederkény 1 : 0 
máj. 18. Siklós - Pv. 2 : 3

Kézilabda
ápr. 5. H.hetény - Dombóvár NB
II. férfi felnőtt 28 : 20
ápr. 6. H.hetény - Szigetszent-
miklós OSB fiú 27 : 26
ápr. 12. Pv. - Bácska NB II. női
ifi 28 : 19
ápr. 12. Pv. - Bácska NB II. női 
26 : 24
ápr. 19. H.hetény - Barcs NB1I. 
férfi 23 : 31
ápr. 27. H.hetény - Boly női 
24 : 16
ápr. 27. Pv. - Kutas NB II. női ifi 
19 : 15
ápr. 27. Pv. - Kutas NB II. női 
28 : 20
máj. 3. H.hetény - PEAC NBII. 
férfi 23 : 31
10. Pv. - TÉRNI NBII. Női 
Kosárlabda (Férfi Pécs városi)
máj. 8. Pv. - Tornádó 64 : 66 
máj. 15. Pv. - Szentlőrinc 48 : 50 
24. Pv. - Mecsek SE 55 : 78

BRONZÉREM
KÉZILABDÁBAN

Véget ért a női Kézilabda NB II- 
es bajnokság. A Pécsváradi 
lányok kitűnő teljesítménnyel a 
dobogó harmadik fokára állhat
ták, amely igen szép teljesítmény. 
Gratulálunk!
(Bővebben köv. számunkban)
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SPORTMŰSOR

Kézilabda a Sportcsarnokban
- május 3., 18.00 Hosszúhetény - PEAC /NB II. ffi
- május 10., 18.00 Pécsvárad - TÉRNI /NB II. női
- május 17., 18.00 Hosszúhetény - Mecseknádasd /NB II. ffi 
Labdarúgás a Sportpályán
Megye III.
- május 25., 14.30 Pécsvárad - Bakonya 
Megyei.
- május 18., 17 óra Siklós - Pécsvárad
- május 25., 17 óra Pécsvárad - Hidas 
-június 1., 17 óra Nagyárpád - Pécsvárad 
-június 8., 17 óra Pécsvárad - Sellye

CSALÁDI NAP
Június 2 1-én a sportcsarnokban és művelődési házban 
KUNG-FU VERSENY
Június 14-én, szombaton 11 órakor a sportcsarnokban 
Meghívásos verseny, formagyakorlat és küzdelem 
(gyermek és felnőtt korcsoportokban)
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