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KÜLSHEIMI AJÁNDÉK VÁROSUNKNAK

Német testvérvárosunk június
ban tűzoltóautót adományozott 
Pécsváradnak.
Ez alkalommal Külsheim város 
polgármestere, Günther Kuhn, és 
kedves felesége is városunkba 
látogatott, az ottani önkéntes 
tűzoltó egyesület vezetőinek és 
tagjainak kíséretében. A pécsvára- 
diak által szervezett hangulatos 
ünnepség keretében adták át az 
ajándékot Zsáli János pol
gármesternek a helyi képviselő- 
testület és a 100 éves tűzoltó 
egyesület tagjainak jelenlétében.. 
A 25 éves, ám kitűnő állapotban 
lévő, jól felszerelt Mercedes autót 
megáldotta Antal Géza apát úr, és 
műsort adott a Zeneiskola fúvós 
quintettje. Zsáli János,
megköszönve az értékes
ajándékot, reményének adott 
hangot, talán nem is lesz rá szük
ség soha Pécsváradon.
Köszönjük Külsheim!
Vielen Dank Külsheim!
Fotó: Baumann Mihály

S z e n t  I s t v á n  N a p o k  

A PÉCSVÁRADI VÁRBAN  

2003.

- július 25. péntek 20,30 óra 
Demjén Ferenc élő koncert
a vár udvarán

- Augusztus 3 - 16.
FA II. Alkotótábor
a Dombay-tavi ifjúsági táborban

- Augusztus 3., vasárnap 17 óra 
Deák Zsuzsa grafikusművész 
textilképeiből nyílik kiállítás a 
művelődési központban
17.30 FA D. Kiállítás 
megnyitója - az alkotótábor 
művészeinek munkáiból 
A kiállításokat megnyitja: 
Bükkösdi László, művészeti író

- Augusztus 3. vasárnap 
19 óra: Big Bánd Koncert
Fellép: Harkány Big Bánd, 
Pécsváradi Big Bánd

- Augusztus 10. vasárnap
20.30 óra Várszínházi előadás 
Páskándi Géza: Vendégség 
Történelmi dráma
Esőnap: aug. 11.

- Augusztus 12. kedd
20.30 óra Várszínházi előadás 
Pozsgai Zsolt: Fekete méz 
történelmi játék két részben 
Esőnap: aug. 13.

- Augusztus 15. péntek 18 óra: 
Nagyboldogasszony napi 
szentmise a r.k. templomban 
19 óra: a Pécsváradi Szaxofon 
Kvartett koncertje a várban

- Augusztus 16. szombat 18 óra 
Német Nemzetiségi Est
A helyi Németklub és a Német 
Kisebbségi önkormányzat 
szervezésében
- Véméndi Quartett
- Vaskúti Német Hagy
ományőrző Táncegyesület
- Pécsváradi Gesztenyési úti

óvoda német nemzetiségi tánc- 
soportja
- Meglepetés műsor

- Augusztus 17. vasárnap 
20.30 óra Várszínházi előadás
Móricz Zsigmond:
Légy jó mindhalálig 
musical
A veszprémi Pannon Várszínház 
vendégelőadása

- Augusztus 18.
hétfő 20.30 óra:
Várszínházi előadás 
Magyar Állami Népi Együttes
"Táncos magyarok"
Eső esetén a műv. házban

- Augusztus 19. kedd 
16 óra: Ünnepi 
Önkormányzati ülés 
Közreműködik a Pécsváradi 
Női Kamarakórus
19 óra: UniCum Laude ének- 
együttes koncertje

- Augusztus 20. szerda
9 óra: Ünnepi Szentmise
10 óra: Ünnepi megemlékezés 
és koszorúzási ünnepség a
városi rang újra felvételének 10 
éves jubileuma alkalmából a 
várban
16 óra: Nemzetközi néptánc gála
17 óra: Pécsváradi kulturális 
csoportok műsora, kulturális 
program és utcabál a Szen
tháromság téren, tűzijáték

- Augusztus 23. szombat 
Kígyós Sándor Emléknap
A 60 éve született szobrász- 
művészre emlékezik a Kígyós 
Emlékkőr
(Részletes színházi műsor a 4. 
oldalon!)
A rendezvény a Nemzeti Kul
turális Alapprogram, a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériu
ma, Baranya Megyei Önkor
mányzata és Pécsvárad Város 
Önkormányzata támogatásával 
valósul meg!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A város Képviselő-tetsülete 2003. 
május 26-i ülésén az alábbi ren
deleteket fogadta el:

Fém á rad_Város_Képviselő
testülete 7/2003. ÍVŰ.) sz. ren
delet? au állatok tartásától

Pécsvárad Város Képviselő
testülete az Önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. 
/1/ bekezdésében kapott felhatal
mazás alapján az állattartás helyi 
szabályait a következőben rendezi:

1. Általános rendelkezések
1 . »
/ l /  Pécsvárad Város közigazgatási 
területén - a jogszabályban előírt 
közegészségügyi-, állategészségü
gyi-, állatvédelmi-, építésügyi -, 
környezet- és természetvédelmi 
szabályok betartása mellett is - csak 
az e rendeletben szabályozott 
előírások megtartásával szabad 
állatot tartani.
121A rendelet hatálya kiterjed vala
mennyi jogi személy jogi személy
iséggel nem rendelkező gazdasági 
szerv, természetes személy állat
tartására.
131 E rendelet hatálya nem teljed ki 
a három nap időtartamot meg nem 
haladó alkalmi állattartásra.
2 .  §
E rendelet alkalmazása szempon
tjából:
a. / nagy haszonállat: a ló, a szarvas- 
marha, az öszvér, a szamár, a sertés, 
a juh és a kecske;
b7 kis haszonállat: a baromfi fajták, 
a húsgalamb, a nyúl, a prémes álla
tok;
c.l egyéb állatok: külön jogszabály
ban meghatározott veszélyes álla
tok kivételével az aJ  és b./ pontok
ban fel nem sorolt valamennyi állat.

II. A haszonállatok és egyéb álla
tok tartása
4-§
17 A város területén állatokat az 
egyes körzetekben az alábbi korlá
tozásokkal lehet tartani: 
aJ 1. körzet: Radnóti és Kossuth 
utcai társasházak és a hozzájuk tar
tozó terület, a Gesztenyési u. 
sorházakkal beépített része és a 
Szentháromság tér. Nagy haszonál
latok tartása tilos! Kis haszonálla
tokból háztartásonként legfeljebb 
és összesen 10 db, tartható, egyéb 
állatok tartása nem korlátozott
b. / II. körzet: A település bel
területének 1. körzetbe nem eső 
része.
Nagy haszonállatokból háztartá
sonként legfeljebb és összesen 5 db, 
kis haszonállatokból legfeljebb 
összesen 100 db tartható.

C./-IÜ. körzet; A település kül
területe. Az állatok tartása nem kor
látozott.
2 J A z  állatok szaporulata 3 hóna
pos korig nem minősül állattartás
nak.
5.§
A 4. §-ban meghatározottakon túl
menően tilos a haszonállatok 
tartása:
orvosi rendelők, idősek otthona, 
óvodák, iskolák, közművelődési 
intézmények, vendéglátóipari-, 
élelmiszertermelő- és kereskedelmi 
egységek, közétkeztetési konyhák, 
kereskedelmi szálláshelyek és kol
légiumok, sportlétesítmények, 
közhivatalok, közparkok, területén, 
továbbá azok telekhatárától mért 50 
méteres távolságon belül.
6-§
A polgármester - kérelemre - 
kivételesen engedélyt adhat legfel
jebb két igavonásra használt ló 
tartására a II. körzet területén is, 
amennyiben az állat tartója 
teherfuvarozó vállalkozó vagy 
őstermelői igazolvánnyal ren
delkező személy.
Az egyéb jogszabályi feltételek 
meglétét ez esetben is vizsgálni 
kell, s az 5. §.-ban körülírt 
feltételek alól nem adható felmen
tés.
7-§
(1) Az állatok tartásához az ingat
lan tulajdonosának, bérbeadójának, 
a többlakásos lakóházak közös 
használatú udvarán, vagy közös 
használatú helyiségeiben történő 
tartáshoz valamennyi tulajdonos 
írásbeli hozzájárulása szükséges.
(2) Többlakásos épület közös 
használatú udvarán vagy közös 
használatú helyiségében, illetve a 
hozzá tartozó területen állatot etetni 
vagy az állat etetését szolgáló 
eszközt kihelyezni csak a tulaj
donostársak, vagy társasház esetén 
a közös képviselő hozzájárulásával 
szabad.
8 .§
Lakásban, illetve a lakáshoz tar
tozó, nem állattartási rendeltetésű 
helyiségekben haszonállatot tartani 
nem szabad.

ü l. Az illatok elhelyezése
9-§
Az állatokat elkülönített, zárt hely
iségben, kifutóban, vagy ketrecben 
kell tartani.
10. §
/1/ Az állatok elhelyezésére szol
gáló létesítményeknek meg kell 
felelnie az építésügyi, az 
állategészségügyi, a közegészségü
gyi, a környezetvédelmi, valamint 
az állatvédelmi előírásoknak.
Í2J Az állattartó létesítményeket az

I. és a II. körzetben könnyen 
tisztítható, hézagmentes, szilárd 
aljzattal kell ellátni. Szükség 
szerint, de legalább naponta ki kell 
takarítani, azok rendszeres fer
tőtlenítéséről, valamint a rágcsálók 
és legyek folyamatos irtásáról gon
doskodni kell.
13/ A trágyát az I. és II. körzetben 
vízzáróan falazott, hézagmentesen 
fedett gyűjtőben kell tárolni. A III. 
körzetben a trágyát gödörben 
lefedve, vagy kazalban vízzáróan 
takarva, peremtöltéssel ellátva 
szabad tárolni.
/4/ A trágyalé és a mosóvíz 
gyűjtésére vízszivárgás-mentesen 
falazott hézagmentes fedett tárolót 
kell létesíteni. A trágyalegyüjtőt és 
az állatok tartózkodási helyét zárt 
csatornával kell összekötni. A trá
gya- és trágyalégyűjtőt szükség 
szerint, de évente legalább 2 alka
lommal ki kell üríteni.

IV. Járványügyi kötelezettségek
I I . §

Haszonállat, továbbá eb és macska 
megbetegedését, annak gyanúját, 
vagy ilyen körülmények közötti 
elhullását az állattartó köteles hal
adéktalanul a hatósági állatorvos
nak bejelenteni.

V. Az ebtartás szabályai
12. §
(1) A 3 hónapos kort betöltött ebet 
tulajdonosa, vagy tartója / további
akban ebtulajdonos / nyilvántartás
ba vétel végett köteles minden év 
február 28-ig, illetve a szerzéstől 
számított 30 napon belül a pol
gármesteri hivatalhoz bejelenteni.
(2) A bejelentési kötelezettség nem 
terjed ki: cirkuszi mutatványosi 
ebekre, gazdasági társaságok, 
intézmények, valamint a rendőrség 
szolgálati célra használt ebeire.
13. §
(1) A városban kutyát csak 
megkötve, vagy zárt helyen szabad 
tartani. Az ingatlan bejáratánál 
harapós kutyára utaló figyelmeztető 
táblát kell elhelyezni, továbbá az 
utcán szájkosárral kell sétáltatni. 
Társbérleti, bérlőtársi és albérleti 
jogviszony esetén az ebtartáshoz a 
társbérlő, a bérlőtárs, illetve az 
albérletet adó hozzájárulása szük
séges.
Közterületen - kivéve e szakasz (4) 
bekezdésében megjelölt területeket 
- valamint a közös használatú 
udvarokban az ebet pórázon kell 
vezetni.
(2) Bekerítetten ingatlanon ebet 
szabadon tartani tilos.
(3) Harapós, vagy támadó ter
mészetű ebet, a marás lehetőségét 
kizáró, zárt szájkosárral kell ellátni.

(4) Ebtulajdonos, vagy az eb felü
gyeletével megbízott személy min
denkor köteles gondoskodni arról, 
hogy az eb a gyalogjárdát, a 
parkokat és egyéb közterületeket ne 
szennyezze, és ne rongálja. Amen
nyiben a beszennyezés mégis 
megtörtént, azt az ebtulajdonos 
köteles azt haladéktalanul eltakarí
tani.
(5) Játszótérre, parkba és közin
tézmények területére ebet beenged
ni, vagy bevinni szigorúan tilos.
14. §
Az ebtulajdonos köteles ebét úgy 
tartani, hogy az a házban, vagy 
annak szomszédságában lévő lakók 
nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt 
ne okozzon, a lakó, testi épségét és 
egészségét ne veszélyeztesse.

VI. Vegyes és hatálvbaléptető
rendelkezések
15. §
Az állattartást meg kell tiltani, vagy 
korlátozni kell ha: 
a./ Az állattartáshoz szükséges - 
jogszabályban leírt - feltételek nem 
biztosítottak és nem biztosíthatóak, 
bV az állattartó nem rendelkezik - a 
rendeletben előírt esetekben - a 
szükséges engedéllyel.
16. §
Amennyiben az állattartás feltételei 
megteremthetők, úgy az állattartót 
megfelelő határidő megjelölésével 
a szükséges munkák elvégzésére 
kell kötelezni. Amennyiben ezt 
nem vállalja vagy nem végzi el, úgy 
a 12. §. előírásait kell alkalmazni.
17. §
A 12-13. §.-ban meghatározott 
önkormányzati hatósági hatáskört a 
polgármester gyakorolja, mely 
eljárásra az államigazgatási eljárás 
általános szabályairól szóló 1957. 
évi IV. törvény előírásai vonatkoz
nak.
18. §
Aki e rendelet 4, 5,7, 8, 9, 10, II, Íj
aiban részletezett előírásokat 
foglaltakat megszegi - amennyiben 
cselekménye vagy mulasztása nem 
esik súlyosabb büntető rendelkezés 
hatálya alá szabálysértést követ el, 
mely miatt 30.000,- Ft-ig teijedő 
pénzbírsággal sújtható.
19. §
/ / /  E rendelet 2003. június 1-jén lép 
hatályba, rendelkezéseit - az V. 
fejezetben foglaltak kivételével - 
2004. január l-jétől kell alkalmazni. 
Az önkormányzat az állattartásról 
szóló 8/1991. (IV. 1.) számú ren
deleté 2003. december 31-én hatá
lyát veszti.
/2 / A rendelet kihirdetéséről a 
jegyző gondoskodik.
ZsálUános polgármester 
Dr. Fenyvesi János ietzyző
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 Pécsvárad Város-Képviseló- 

téstiitetének b/2QQ3.(VI.l,). számú 
rendeleté
a helvi környezet védelméről, a 
közterületek és Ingatlanok rend
iéről. a település tisztaságáról

Pécsvárad Város Képviselő
testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló módosított 1990. évi LXV. 
törvény 16.§ (1) bekezdésében, és 
az 1995. évi L ili .tv. 46.§ (1) 
bekezdés c.) pontjában kapott fe l
hatalmazás alapján a város tiszta, 
esztétikus képének, valamint a 
környezet rendjének és tisztaságá
nak kialakítása, fenntartása és 
védelme érdekében, a helyi 
körülményeket figyelembe véve az 
alábbi rendeletét alkotja.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1 §
(1) A rendelet célja, hogy 
Pécsvárad Város közigazgatási 
területén a köztisztaságot fenntart
sa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, 
kötelezettségeket és tilalmakat a 
helyi sajátosságoknak megfelelően 
rendezze.
(2) A rendelet hatálya a város 
közigazgatási területén állandó 
vagy ideiglenes jelleggel 
tartózkodó, illetve tevékenységet 
folytató magánszemélyekre, jogi 
személyekre, valamint jogi szemé
lyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezetekre egyaránt kiterjed 
Nem terjed ki a rendelet hatálya a 
veszélyes hulladékokra, a települési 
folyékony hulladékokra és az 
azokkal összefüggő tevékenységre.
(3) A köztisztaság és a települési 
környezet fenntartása elsőrendű 
közegészségügyi érdek, ezért ennek 
előmozdításában mindenki köteles 
hathatósan közreműködni, a szen
nyeződést, fertőzést eredményező 
tevékenységtől, illetőleg maga
tartástól tartózkodni.
(4) Az egyes ingatlanok tisztán
tartásáról az ingatlan tulajdonosá
nak, használójának (has
zonélvezőjének, másnak a 
használatában lévő ingatlanok 
tisztántartásáról pedig a használati 
joggal rendelkező bérlőnek) kell 
gondoskodni.
(5) A település egész területén a 
szervezett szemétszállításról az 
önkormányzat gondoskodik.

Az ingatlanok és közterületek 
tisztántartása 
2-§
(1) A város területén lévő ingat
lanok tisztántartásáról az ingat
lanok tulajdonosai, tényleges 
használói kötelesek gondoskodni,

továbbá kötelességük, hogy ingat
lanukat megműveljék, rendben tart
sák, gyomtól, gaztól megtisztítsák
(2) Az önkormányzati tulajdonú 
közterületek szervezett, rendszeres 
tisztántartásáról, portalanításáról, 
általános jellegű takarításáról, 
szeméttárolók kihelyezéséről, 
ürítéséről az önkormányzat gondo
skodik.
(3) Magánszemélyek, jogi szemé
lyek, jogi személyiséggel ren
delkező egyéb szervezetek 
tevékenysége következtében 
közterületen keletkezett szen
nyeződés megszüntetése, a szen
nyeződést okozó szerv, illetve 
személy feladata.
(4) Köztisztasági szempontból 
járdának minősül az a gyalogos 
közlekedésre rendelt kiépített és 
kiépítetlen útterület, amely az 
ingatlan telekhatárától az úttest 
széléig (szegélyéig) teljed.
(5) Az ingatlan előtti járda tisztán
tartása az ingatlan tényleges 
használójának, illetve tulajdonosá
nak kötelessége.
(6) Intézmények, kereskedelmi és 
vendéglátó-ipari egységek és más 
elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt 
a tényleges használónak kell 
tisztántartani függetlenül attól, 
hogy a szemét üzleti tevékenység
ből származik—e. Ez a kötelezettség 
kiteljed a hóeltakarítással, a 
síkosság megszüntetésével kapcso
latos feladatokra is. Továbbá a 
tényleges használó köteles gondo
skodni az üzlethelyiség előtt 
városképbe illő hulladéktároló 
kihelyezésétől, papír és dohány hul
ladék elhelyezése céljából.
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól, 
síkossá vált járdát a szükségeshez 
képest naponként többször fel kell 
hinteni.
A felhintésre bomló, szerves 
anyagot nem tartalmazó 
szóróanyagot (homok, hamu, 
fürészpor, kőporliszt) kell használ
ni. E célra tüzelés után visszama
radt darabos, sérülést okozó 
anyagot használni nem szabad. A 
szóróanyag beszerzéséről a tisztán
tartásra kötelezettnek gondoskod
nia kell.
(8) A járda és közút síkosság
mentesítését a tisztántartásra 
kötelezettnek úgy kell elvégezni, 
hogy abból ne származzon baleset

3 .§
(1) A közterületen lévő árkok, nyi
tott csatornák, folyókák, átereszek 
tisztántartása, a csapadékvíz akadá
lytalan eifolyásának biztosítása - az 
ingatlan előtti szakaszra terjedően - 
az ingatlan tényleges használójá
nak, illetve tulajdonosának köte

lessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek 
építése, jókarban és tisztántartása 
minden esetben az ingatlan 
használó jának, illetve tulajdonosá
nak kötelessége.
(3) Az ingatlanon keletkező 
csapadékvíz saját területen történő 
elhelyezéséről, illetőleg kiépített 
csapadékcsatorna esetén az abba 
történő bevezetésről - előzetes beje
lentés alapján - az ingatlan tulaj
donosa gondoskodik.
(4) A csapadékelvezető árokba 
szennyezett (olajos, vegyszeres 
stb.) vizet bevezetni tilos! 
Eldugulás vagy rongálódás 
okozására alkalmas anyagot 
(szemetet, iszapot, papírt, 
törmeléket, tűz- és robbanásveszé
lyes anyagot) a csapadékvíz
elvezető árokba bármilyen módon 
elhelyezni tilos!

4.§,
(1) Építési területen és az építkezés 
közvetlen környékén (az építkezés 
előtti területen) az építést végző 
kivitelezőnek kell biztosítani a tisz
taságot.
(2) Beruházások esetén a birtok
bavételtől a kivitelezés
megkezdéséig a beruházónak 
(bonyolítónak), ezt követően a 
kivitelezés befejezéséig a
kivitelezőnek kell gondoskodni az 
általa elfoglalt terület tisztán
tartásáról.
(3) Építésnél, bontásnál vagy 
tatarozásnál a munkálatokat úgy 
kell végezni, az építési és bontási 
anyagokat, a kiásott földet úgy kell 
tárolni, hogy por és egyéb szen
nyeződés ne keletkezzen.
(4) Közterületen építési, bontási 
anyagot a polgármester által kiadott 
közterület-használati engedélyben 
meghatározott területen, az 
engedélyben megjelölt módon és 
időtartamig szabad tárolni. Magán- 
területen engedély nem szükséges, 
de csak olyan anyagot szabad tárol
ni, amely közegészségügyi szem
pontból veszélytelen.
(5) Közterületen bárminemű burko
lat (úttest, járda stb.) felbontása 
csak a jegyző, az országos 
közúthálózatba tartozó utak tekin
tetében a közút kezelőjének hoz
zájárulásával lehetséges.
(6) Amennyiben a munkálatok 
végzése során építési törmelék, 
illetve hulladékanyag keletkezik, 
úgy azt folyamatosan, legkésőbb a 
munka befejezésétől számított 48 
órán belül a kivitelezést végző 
szervnek vagy személynek el kell 
szállítani és a közterületet helyre 
kell állítani, illetőleg meg kell 
tisztítani.

(7) Tilos közútra, útpadkára 
salakot, építési törmeléket, illetve 
szemetet szállítani és helyezni! 
Közterületre kihordott szemetet 
vagy építési törmeléket az érintett 
ingatlan tulajdonosa köteles fel
szólításra 24 órán belül saját költ
ségén összetakarítani, illetve elszál
lítani.

5-  §
(1) Közterületen szennyező 
anyagot (szemetet, rongyot, egyéb 
hulladékot) csak olyan módon 
szabad szállítani, hogy a szállítás
ból semmi ki ne hulljon, por és 
csepegés ne keletkezzen. Ha a szál
lítás közben a terület szennyeződ
nék, a szennyeződés előidézője 
köteles azt eltávolítani és a további 
szennyeződés megakadályozásáról 
gondoskodni.
(2) Ha bármilyen szállítmány fel
vagy lerakásánál, a köz- vagy 
magánterület szennyeződik, a szen
nyeződés előidézőjének azt a fel
vagy lerakás elvégzése után 
nyomban meg kell tisztítani.

6 -  §
(1) A város közterületén tilos jár
müvet mosni, olaj cserét vagy más 
olyan tevékenységet végezni, 
amely szennyeződést okoz. 
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen 
munkákat úgy kell végezni, hogy a 
szennyeződés közterületre ne 
kerüljön.
(2) A gondozott zöldterületre jár
művel ráhajtani, azon parkolni, azt 
bármi módon károsítani tilos!
7-§
(1) Közterületen hirdetményt, 
plakátot csak az e célra rendsz
eresített helyen szabad elhelyezni. 
Tilos az építményeket, kerítéseket, 
élőfákat bámilyen felirattal 
megrongálni. A közszemérmet és 
közízlést sértő feliratokat a tulaj
donos a tudomásra jutást követő 
legrövidebb időn belül maximum 
15 napon belül köteles saját költ
ségén eltávolítani.
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) 
egyéb létesítményben lévő, idejét 
múlt hirdetményt az elhelyező 
köteles eltávolítani, legkésőbb a 
felhívás kézhezvételétől számított 3 
napon belül, köteles továbbá az így 
keletkezett hulladék össze
gyűjtéséről és elszállításáról is gon
doskodni.

M
(1) A közterületek a játszóterek, 
parkok, a sportolás céljára szolgáló 
területek beszennyezése tilos!
A köztisztaság megóvása és a bale
setek elkerülése érdekében az 
említett területen szemetet,
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hulladékot (üveg. papír stb.) szen
nyező vagy egészségre ártalmas 
anyagot kiönteni, elszórni vagy 
eldobni tilos!
(2) Szemetet, hulladékot csak arra 
a célra rendszeresített és felállított 
szeméttárolóba lehet elhelyezni
(3) Aki közterületet valamint az itt
elhelyezett felszerelési,
berendezési tárgyakat beszennyezi, 
köteles annak megtisztításáról 
azonnal gondoskodni.
(4) Állati hullát, valamint olyan 
anyagot, amely a környék levegőjét 
szennyezi, az egészséget veszé
lyezteti, vagy élősdiek részére táp
talajt nyújthat, sem közterületen, 
sem magánterületen elhelyezni 
vagy elhagyni nem szabad. Köz
vagy magánterületet fekáliával 
(emberi ürülékkel) szennyezni 
tilos!
(5) Elhullott állat tetemét a tulaj
donos köteles haladéktalanul a 
pécsváradi szemétlerakónál az erre 
a célra kijelölt helyre szállítani. 
Közúton történt állat elhullását - ha 
annak tulajdonosa ismeretlen - a 
Polgármesteri Hivatalnál azonnal 
be kell jelenteni

?•§
(1) Vállalkozói tevékenység 
ellátásához, magángazdálkodáshoz 
szükséges gépek, járművek 
tárolása közterületen tilos!
(2) Alkalmi jelleggel közterület 
engedély alapján igénybe vett 
terület és az azt körülvevő 10 
méteres területsáv tisztántartása az 
alkalmi használó kötelessége.
Az árusításból keletkező hulladék 
gyűjtésére zárható edényt kell 
kihelyezni és azt saját költségen 
elszállítani.

10. §
(1) Az épület tulajdonosa gondo
skodik arról, hogy az épület 
tetőzetéről az esővíz, hóié a járdára 
ne csorogjon.
(2) A település területén lévő 
belvízelvezető árkokba tisztítatlan 
szennyvizet, trágyalevet levezetni, 
partjait szemét vagy egyéb hul
ladék lerakásával beszennyezni 
tilos!

11. §
(1) A járdáról letakarított jeget, 
havat a közút és a járda között úgy 
kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, 
se a gépjármű forgalmat ne akadá
lyozza. A buszmegálló megközelí
thetőségét biztositani kell.
(2) Tilos az összerakott hó elhe
lyezése: a gyalogos közlekedési 
útvonalon az útkereszteződésben 
az úttorkolatban a kapubejárat elé, 
annak
szélességében a közüzemi, szolgál
tatási, felszerelési tárgyon és annak

közérdekű létesítményein
(3) A járdáról a havat, ha szük
séges, naponta többször is hóesés 
után azonnal el kell takarítani.

Az avar és kerti hulladékok 
nyílttéri égetése
12. §
(1) Az avart és kerti hulladékot 
csak jól kialakított tűzrakóhelyen 
és telken szabad égetni minden hét 
péntek 16:00-19:00-ig úgy, hogy az 
az emberi egészséget és a 
környezetet ne károsítsa, és az 
égetés hősugárzása kárt ne okoz
zon.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem 
tartalmazhat más kommunális, 
illetve ipari eredetű hulladékot 
(PVC, veszélyes hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, 
tüzelőberendezést használni csak 
úgy lehet, hogy az a környezetére 
tűz -vagy robbanásveszélyt ne 
jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és 
üzemeltetett tüzelőberendezést 
őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén vagy ha arra szük
ség nincs, a tüzet azonnal el kell 
oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés 
használatának színhelyén olyan 
eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétbe helyezni, amelyekkel a 
tűz teJjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható.
(6) A hatóságilag elrendelt 
általános tüzrakási tilalom alól a 
rendelet nem ad felmentést.

A köztisztasági rendelkezések 
betartásának ellenőrzése
13. §
Aki a rendeletben meghatározott 
magatartási szabályokat,
kötelezettségeket és tilalmakat 
megszegi - amennyiben súlyosabb
nak minősülő cselekmény nem 
valósul meg - szabálysértést követ 
el s 30.000 Ft-ig terjedő pénzbír
sággal sújtható.

VI. Fejezet 
Záró rendelkezések
14. §
Ez a rendelet 2003. június. 1-jén lép 
hatályba, kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. A rendelet hatályba 
lépésével egyidejűleg a köztisz
taság fenntartásáról és a 
közterületek rendjéről szóló 
6/1991. (IV. 1.) számú rendelet és az 
azt módosító 10/1991.(111.2.), 
9/1994. (IX. 1.) számú rendeletek 
hatályukat vesztik 
Zsáli János polgármester 
Dr. Fenyvesi János jegyző 
A rendeletet a képviselő-testület 
2003. május 26-ai ülésén fogadta 
el.
Kihirdetve: 2003. június l-jén.

-  augusztus 10.,
vasárnap 20,30 óra 
(esőnap: aug. 11.)
Páskándi Géza:
VENDÉGSÉG
- történelmi játék -

Szereplők:
Dávid Ferenc, unitárius püspök 

- Szakácsi Sándor, Jászai díjas 
Socino, a besúgó

- Őze Áron, Jászai díjas 
Mária - Balogh Erika 
Blandrata, a Fejedelem embere 

- Szebeni János 
Rendező: Pozsgai Zsolt

1579, Kolozsvár. Báthory 
fejedelem itt tartja házi őrizetben 
az egyetlen magyar alapítású 
egyház, az unitáriusok püspökét, 
Dávid Ferencet. A fejedelem 
dönteni akar sorsa felől, de az 
unitáriusok sokan vannak, Dávid 
Ferenc népszerű hitújító. A 
fejedelem tehát vendégségbe 
küldi hozzá a világcsavargó 
Socinot, az olasz teológust, 
akinek hazát és házat ígér, ha 
olyasmit hall és jelent a 
püspökről, amitől az már elítél
hető. Dávid Ferenc már elkészült 
a sorsával, a szenvedélyes 
Máriával,a szolgálólánnyal már 
tudnak Socinoról, és a megbíza
tásáról. Elkezdődik a játék az 
áruló és elárultatott között. Soci
no egyre inkább hajlamos hinni a 
püspök hitének igazságában, és 
megszereti azt, akit el kell árul
nia. Dávid Ferenc pedig 
kegyetlen játékot játszik 
besúgójával. Socino egyre 
inkább halad a gyilkosság gon
dolata felé...
A darabban képet kaphatunk egy 
rendkívüli korszakáról a magyar 
történelemnek, és egy ma is nép
szerű egyház, az unitáriusok 
hitéről, törekvéseiről - nem 
kevés áthallással a mai korunkra, 
ahol az áruló és az elárultatott 
fogalma nem mindig választható 
szét.

Az előadás egyben tisztelgés 
Páskándi Géza előtt, aki az idén 
lenne 70 éves.
Az előadás érdekessége, hogy 
Socino szerepét Szakácsi Sándor 
már játszotta, és itt Pécsváradon, 
most "átáll" a másik oldalra, 
Dávid Ferenc bőrébe bújik.

- augusztus 12.,
kedd 20,30 óra 
(esönap: aug. 13.)
Pozsgai Zsolt:
FEKETE MÉZ 
-történelmi játék két részben-

Szereplők:
Lórántffy Zsuzsanna

- Kopetty Lia 
II. Rákóczi György, a fia

- Kautzky Armand 
Báthory Zsófia - Tóth Auguszta 
Csatári Benedek - Lux Ádám 
Apáczai Csere János

- Schnell Ádám 
Orsolya - Maronka Csilla 
Stephanie, balettmester

- Timkó Eszter

Rendezte: Pozsgai Zsolt

1660, Sárospatak. Lórántffy 
Zsuzsanna, a nagy hírű fejedele
masszony halott. Temetése előtti 
éjjel megjelennek a rokonok, a 
fia, a háború gőzétől megvadult 
György, Báthory Zsófia, a 
felesége, a nagyasszony egykori 
legkedvesebb tanítványa, Csatári 
Benedek - megjönnek virrasztani 
a halott fölött. De amíg virrasz- 
tanak, megszólal bennük a 
nagyasszony, Lóránttfy Zsuzsan
na, saját lelkiismeretük ébred fel. 
Elcserélt, elárult hitek, 
tanítványok és mesterek kora, 
melyben ott a kérdés: a  felvilá
gosult Sárospatakot, benne a kol
légiumot, a reformáció egyik 
hadállását vajon kire hagyta a 
nagyasszony. A rokonok 
egymásnak esnek, míg fény 
derül Lórántffy végakaratára, 
mely mindenkinek tragikus 
meglepetést tartogat....

Történelmi tény, hogy a nagyass
zony temetésén a koporsó 
mögött nem ment senki. Az 
életében nagy népszerűségnek 
örvend Zsuzsannát senki sem 
kíséri ki. Vajon mi történt ezen 
az utolsó éjszakán? A darab erre 
keresi a választ.
Az előadást 1998-ban 
Sárospatakon, a várban mutatták 
be először, azóta folyamatosan 
műsoron van, több ízben szere
pelt külföldön, például a londoni 
közönség előtt is.
(A várszínházi műsor 

folytatása az 5. oldalon!)
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- augusztus 17., 
vasárnap 20,30 óra
(esőnap: aug. 19.)
Pannon Várszínház (Veszprém): 
Móricz Zsigmond - Miklós 
Tibor - Kocsák Tibor:
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
- musical - 
Szereplők:
Nyilas Misi
- Nagy Bendegúz/Tasner Levente 
Igazgató, Török bácsi

- Rubold Ödön
Valkay tanár úr 
István bácsi, pedellus

- Sashalmi József
Pósalaky úr,
Báthory tanár úr

- Domahídy László 
Viola kisasszony

- Oravecz Judit
Török úr 
Sarkadi tanár úr
Rendőr tiszt - Zayzon Csaba 
Bella kisasszony 
Ilonka kisasszony

- Mórosz Adrienn 
Török néni, Doroghyné

- Egyed Brigitta 
Nagy úr, Gyíres tanár úr

- Molnár Ervin
Gazdasszony 
Nagy úr szeretője

- Rumanóczky Anett
Gyerekek:
Doroghy Sanyika

- Sárkány Bálint 
Orczy - Amirov Rüsztem
Gimesi - Habóczky Máté
Böszörményi - Viszt Tamás 
Sándor - Sípos Márton
Török Marci - Jurics Adrián 
Csicsó - Kolonics Máté
Tamen baum - Fű Miklós 
Jelmeztervező: Jusztin Júlia 
Koreográfus: Krámer György 
Zenei vezető: Regovács Zsuzsa 
Rendező: Vándorfi László

Móricz Zsigmond klasszikussá 
nemesedett műve nem szorul 
bemutatásra vagy méltatásra.
Az iskola, a gyermekélet mint tár
sadalmi modell nagy erővel képes 
bemutatni létünk filozofikus és 
aktuális vonatkozásait, a befo
gadókra rendkívüli erővel hat. A 
Móricz-mű alapján létrejött musi
cal legfőbb erénye, hogy pon
tosan fogalmaz: az érzelgősséget 
mellőzve építi fel a gyermekek 
lelkében zajló drámát, miközben 
lényegre törően mutatja be az 
iskola és az iskolán kívüli élet tár
sadalom modelljét. Egy olyan 
helyzetet, ahol az iskola már nem 
menedék a világ erkölcstelen 
törvényei elől, ahol az ártatlan

gyermeki létet átszövik a minden
napok szintjén is a felnőtt tár
sadalom hazugságai, megalkuvá
sai, ahol "jónak" lenni már nem 
lehet.
A katartikus erejű mű igen 
igényes zenés darab, mely tehet
ségesen vegyíti a klasszikus 
regény értékeit a mai érvényű 
zenével, dalszöveggel. Tartalmas 
szórakozást nyújt gyermekeknek 
felnőtteknek egyaránt és alkalmat 
ad egy irodalmi érték megis
merésére.

- augusztus 18., hétfő 20,30 óra
(rossz idő esetén a műv. házban) 
M agyar Állami Népi Együttes: 
TÁNCOS MAGYAROK

I. rész
Sebő Ferenc - Varga Zoltán: 
Regölés
Sebő Ferenc - Varga Zoltán:
Daliás idők,
Udvari mulatság
Sebő Ferenc - Mihályi Gábor: 
"Az jó  hírért, névért"
A fejedelem tánca 
Hajdútánc 
Kelemen László:
Egy kicsi madárka...
Sebő Ferenc - Juhász Zsolt: 
"Magyarország, Erdély, 
hallj új hírt"
Verbunk
Tárogató
Magyar csárdás - Reformkori bál
II. rész
Csík János - Mihályi Gábor: 
Emlékek egy rábaközi búcsúból 
Agócs Gergely - Szilágyi Zsolt: 
Párban maradottak tánca 
Agócs Gergely - Hégli Dusán: 
Jaj, de szépen harangoznak 
Vavrinecz András - Végső Mik
lós: Pásztorbotoló és csapás 
Vavrinecz András - Végső Mik
lós: Magyar verbunk, lassú és 
friss csárdás
Vavrinecz András: Szilágysági 
dallamok
Sebő Ferenc - Szappanos Tamás: 
Dorombtánc
Sebő Ferenc - Mihályi Gábor - 
Juhász Zsolt- Varga Zoltán: 
Táncházi képek 
Művészeti vezető:
Mihályi Gábor 
(Harangozó - díjas)
Tánckör vezető:
Kökény Richárd

A honfoglalás kori 
regöléstől, legősibb népszoká
sunktól az 1970-es évek táncmoz
galmi korszakáig ívelő izgalmas 
kultúrtörténeti barangolás során

életre kel ellőttünk a régi magyar 
élet, a színes história, de nem a 
történelemkönyvek lőporszagú 
világán keresztül, hanem az 
egykori társas együttlétek, mulat
ságok szavak nélkül is beszédes 
képein át. A középkori városok 
táncban, zenében gazdag minden
napjai, a végvári vitézek pompás 
hadi táncai, a főúri udvarok bál
termeinek hangulata, a kuruc 
tábortüzek vad mulatságainak 
jelenetei a kosztümös kaland- 
filmeknél is hatásosabban kel
tenek olyan érzetet, mintha egye
nesen a magyar múlt mély kútjá
ba pottyantunk volna bele.

A Táncos magyarok 
nem, csak a millenniumi évek és 
nem csak az értőknek szól. Jelen
tősége abban áll, hogy a letűnt 
idők krónikása, a tánc által megc
sodálhatjuk a régi életet, megtap
inthatjuk, a népművészetben a 
történelmet.

HÍREK
RÖVIDEN

GYÖKEREK ÉS 
VIRÁGOK

Az alkotók hatalmas folk
lorisztikai anyagból párolták le 
azt az esszenciát, amiről min
denkinek tudnia kell, hogy ma
gyar.

NŐI
KAMARAKÓRUSUNK

SZIGETVÁRON

Immár hagyományosnak mond
ható, hogy a baranyai kisvárosok 
kórusai évről évre rendszeresen 
találkoznak mindig más-más szín
helyen. Ezúttal Szigetvár, a Tinódi 
Lantos Sebestyén Vegyeskar volt 
a házigazda. Meghívást kapott a 
Siklósi Vegyeskar, a Pécsváradi 
Női Kamarakórus és Hévízről 
egy ének-zenei kamaraegyüttes. A 
városka főterén álló templom zsú
folásig megtelt, a közel kétórás 
hangversenyen a pécsváradi höl
gyek nagy sikert arattak új 
ruháikkal is. A közönségsiker, a 
vastaps és a szakmai elismerések, 
gratulációk viszont a kiválóan 
szerkesztett és magas színvon
alon, hibátlanul előadott program
nak szólt. Kutnyánszky Csaba 
karnagy (aki balatoni nyaralását 
megszakítva érkezett a tetthelyre) 
vezényletével a Női Kamarakórus 
méltán aratott nagy sikert. A késő 
estébe nyúló koncert záró száma 
az ősszkar volt, majd a közösen 
elfogyasztott vacsorával ért véget 
a remek hangulatú találkozó. 
Ősszel Pécsvárad ad otthont a 
következő találkozónak, ahova 
olaszországi kórust is várnak.

A zengővidéki németség életéből 
nyílt archív fotókiállítás Schaffer 
Jó zse f (jobbra) gyűjtéséből 
május végén. A kiállítást dr. Wild 
Katalin (balra), a PTE Német 
Nyelvészeti Tanszékének vezető
je  nyitotta meg. A hangulatos 
rendezvényen közreműködött a 
Pécsváradi Nyugdíjas Klub 
német vegyeskara. A kiállítás 
apropóján sok tanár, diák és 
környékbeli idős is ellátogatott a 
művelődési házba.
A tárlat július 31-ig, látható 
munkanapokon 8 -2 0  óráig.

*

PÉCSVÁRAD
AUSZTRÁLIÁBAN

Sarkady Attila (Tyutyu) volt 
pécsváradi lakos Melbourne-i 
otthonában rendszeresen várja és 
olvassa a pécsváradi kiad
ványokat, amelyeket Rónaszéki 
Erzsébet unokahúga ju tta t el 
számára.
Ezúton köszöntjük ausztriáliai 
olvasóinkat! (A szert)
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ÓVODAI HÍREKPÉC SVÁ R A DI 
K E R É K PÁ R O S  
TA LÁLK O ZÓ  A V Á RBAN

Mintegy 80 kerékpáros jött össze 
pünkösdhétfőn a pécsváradi vár 
udvarán a már hagyományos 
találkozóra. Pécsi, komlói, bony
hádi bringások adták a 
résztvevők zömét, de 
Pécsváradot,Kaposvárt, Baját is 
képviselte néhány drótszamár és 
tulajdonosa. A résztvevők több
sége a Dombay-tóban 
hűtötte magát ezen a 
kánikulai délelőttön.
A 12 órakor kezdődő 
programra a vár
udvarra sereglő 
bringásokat a szoká
sos fúvószene helyett 
égzengés és kiadós zivatar fogad
ta. Az égi áldás (mert ez most 
valóban az volt) nem akadályoz- 

; ta meg polgármesterünket, Zsáli
1 Jánost abban, hogy az esőre kiál-
1 lva üdvözölje az ereszek alatt

menedéket talált kerékpárosokat, 
• s meginvitálja őket egy üdítőre.
< Polgármesterünk után a rendező
1 Pécsi Túrakerékpáros Klub
s elnöke, dr. Novotny Iván is
’ köszöntötte a résztvevőket,
 ̂ közöttük név szerint Eperjesi

Józsefet, aki elérte a "Kiváló Ter- 
mészetjáró” minősítést. Az eső 

a . elálltával a csapat felkerekedett, 
t  és átkerekezett Apátvarasdra,
g ahol a falu apraja-nagyja várta
k már őket.
e A vendégszeretet a bográcsban

fortyogó gulyás, a felszolgált 
üdítők és sütemények képében 
nyert közvetlenül érzékelhető 
formát a hegymászásban 
megéhezett bringások nagy 
örömére. A bőséges kosztolás 
után jól esett volna egy 
nyújtózkodás, de a vizes fü nem 
volt elég csábító, így 
szedelőzködött a társaság, s ki-ki 
hazafelé kormányozta kétk
erekűjét.
Köszönjük, jövőre is jövünk! - 

hangzott a búcsúszó. 
A Pünkösdi
K e r é k p á r o s  
Találkozót a pécs
váradi várban 1996 
óta rendezi meg a 
Pécsi Túrakerékpáros 
Klub. A program 
évente változik. 

Élveztük már Kárpáti Gábor 
régész szakszerű és felülmúl
hatatlan stílusú vezetését a vár
ban, jártunk a Zengőn és Zen- 
govárkonyban, a Tájházban, ahol 
népviseleti bemutatót is 
rögtönöztek a kedvünkért. Meg
nyitása után természetesen a 
Tojásmúzeum és a Szalma kincs
tár is műsorra került, de tettünk 
látogatást Apaceller József 
gyapjúfonó műhelyében és Fre- 
und János faművesnél is.
Még sokáig szeretnénk élvezni 
Pécsvárad vendégszeretetét, a 
várudvar történelmi falai között a 
találkozások örömét.
N.I.

A V Á R  U T C A I Ó V O D A  
H ÍREI

Elérkeztünk a 2002/2003-as 
nevelési év végéhez.
A Vár utcai óvoda a hagy
ományokhoz híven, családi 
juniálist szervez. Ezen a 
délutánon a szülőket gyere
keikkel különböző verseny- 
játékokkal, zenével, tánccal 
szórakoztatjuk. Szalonnasütéssel 
zárjuk a hangulatos délutánt.
Ez alkalommal mondtunk 
köszönetét a szülőknek azért a 
támogatásért, mellyel lehető
ségünk nyílt egy nagyméretű 
medence vásárlására óvodánkba, 
amit gyereknapon állítottunk fel. 
Kitörő örömmel fogadták a kic
sik. Ennél szebb ajándékot nem 
is kaphattak volna ezen a napon. 
A nyáron a Vár utcai óvoda 
tart ügyeletet 2003 június ló 
tól július 28-ig.
Ezután a Gesztenyés úti óvoda 
július 28-tól augusztus 31-ig 
veszi át a nyitva tartás. 
Szeptember 1-től pedig mind
két óvoda a megszokott nyit- 
vatartás szerint üzemel.
A Vár utcai óvoda dolgozói 

*

ÉVZÁRÓ - SOMMERFEST 
A GESZTENYÉS ÚTI 
ÓVODÁBAN

Óvodánk 2S. évfordulója alka
lmával első  alkalommal ren
deztünk Sommerfest-et
A rendezvény 
az óvodások 
évzáró műsorá
val kezdődött.
Idén először 
közösen készült 
mind a három 
csoport. A 
készülődés már 
hetekkel ezelőtt elkezdődött, a 
szülők is nagymértékben kivet
ték részüket a segítésből. 
Kiscsoportosaink piros, közép- 
sősök kék, nagycsoportosok 
pedig fehér pólóban szerepeltek, 
minden pólóra ráfestettük az 
óvoda szimbólumát a gesztenye
fa levelet, valamint a csoportok 
nevét és az évszámot.
A délután legfontosabb részét az 
óvodások ballagása jelentette, 
együtt búcsúzott a 18 nagycso
portos hatalmas TÜTE-vel a 
kezében.

A műsor fénypontját az összes 
óvodás "mazsorett" tánca 
képezte, amely egy színes 
kavalkádot alkotott a szikrázó 
napsütésben.
Az évzáró műsor után kezdődött 
a vidám családi rendezvény, 
amely mindenki számára 
kellemes időtöltést és jó  
szórakozást nyújtott.
Fellépett FREDERICO és 
BONIFÁC, táncolt az óvodai 
tánccsoport, - ezen belül táncház 
volt, amelyen gyermekek a 
szüleikkel táncoltak, s tanítottak 
meg egy táncot.
A véméndi fagyialtos finom 
fagyit árult, az est fénypontját 
Gászné Bősz Bernadett által 
megszervezett KINCSKERESŐ 
játék jelentette, amely valamen
nyi gyermek részére újdonságot 
és jó  együttjátszást jelentett. 
Sötétedéskor igazi tábortűz 
lobogó lángjai mellett tölthettük 
együtt az estét s igazán jól esett a 
konyhások által készített finom 
zsíros kenyér hagymával, hideg 
innivalóval.
Köszönetünket fejezzük ki a 
Szülőknek, akik rengeteg 
süteményt sütöttek, s ezzel is 
nagymértékben hozzájárultak a 
rendezvény hangulatához, s a 
"terülj, terülj asztalkámhoz."; 
valamint Kárpáti Árpádnak, aki a 
hangosításért volt felelős, s Gye- 
nis Gábornak, aki a sörpadokat, 
asztalokat hozta el az óvodába, 
majd szállította vissza a 
STRAND büfébe.

K öszönetün
ket fejezzük 
ki támo
gatóinknak: 
COOP Kft; 
A r a n y  c i p ó  
K f t ;  
SCHÖLLER; 
A G R O V E R  

RT; Strand Büfé; Erdészet; PBS 
Hungária Pécs; Pécsi Sörfőzde 
RT.
E rendezvényt hagyomány
teremtő szándékkal indítottuk el, 
s ez csak nagy összefogással, 
együtt dolgozással jöhetett létre. 
Gesztenyés óvoda dolgozói 

*
A Gesztenyés úti ovisok június 
12-én Budapesten a Vörösmarty 
téren, 22-én pedig Fazekasbodán 
szerepelnek.
Mindenkinek jó nyaralást, 
kellemes pihenést kívánunk!

ANYAKÖNYVI HÍREK

25. éves házassági évforduló:
Popp József és Reisz Mária Anna 
Gungl József János és Keszler Julianna 
Házasságkötések:
Báling Balázs és Kuszter Evelin, Rosenfeld Csaba és Perényi Ildikó, 
Szabó Péter és Németh Tímea, Marcz Róbert és Németh Rita, 
Molnár János és Dr. Csillag Edina 
Születések:
Pichler Flóra (Pv. 05.17.), Kalányos Lajos (Pv. 05.25.), Rádai Kornél 
(Erdősmecske 05.26.), Szilágyi Luca (Apátvarasd 05.17.), Kovács 
Renátó (Erdősmecske 06.03.), Haraszti Lilla (Nagypall 06.17.), 
Sulyok Lilla (Martonfa 07.01.)
Halálesetek:
Laczkó Károly 82. éves Pv., Szipl Ödön 82. éves Pv.,
Szunyogh Sándomé Polgár Etelka 77. éves Pv.,
Halmai Tibor 69. éves Pv., Bittér János 55 éves Pv.,
Schneider Jánosné Veszelovics Borbála 68. éves Pv.,
Fehérvári János 80. éves Lovászhetény, Buszlauer János 54. éves 
Erdősmecske, Krőhnung Józsefhé 57. éves Erdősmecske,
Hantos Mihályné Schaffer Katalin 82. éves Erdősmecske,
Bögyös Dániel 85. éves Zengővárkony,
Gráber József 68. éves Zengővárkony
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Immár harmadik alkalommal rendezett klarinétos tábort Kreszits Mar
git zenetanár. Az évről évre kedveltebb táboron idén 30 gyermek vett 
részt. Sajnos ezúttal nem kaptak helyet a Dombay-tavi ifjúsági táborban, 
ezért a Zeneiskola adott otthont a sok-sok zenével és játékkal tarkított 
rendezvénynek.

Átadták a Wienerberger Jövőház pályázatának díjait, amelyet az 
országban működő gyermekintézmények és műemléképületek felújítására 
lehetett elnyerni. A 46 győztes pályázó között összesen 40 millió forint 
értékű építőanyagot illetve készpénzt osztottak ki. Pécsvárad idén először 
nyert ezen a pályázaton 432 ezer forint érékű építőanyagot a Helytörténeti 
Múzeum (Régi Patika) épületének felújítására. Képünkön Kolmann 
József veszi át a városnevében a támogatást jelképező oklevelet Norbert 
Schwarzmüllertől, a Wienerberger Téglaipari Rt. vezérigazgatójától.

Színjátszók a 30-as években. Vajon kik ők? Kéijiik, aki felismeri a képen 
lévő személyeket keresse fel szerkesztőségünket a művelődési házban! A 
kép Eötvös Gyuláné, született Rónaszéki Erzsébet tulajdona.

PIFÖ Hírek
GYEREKNAP 
A DOMBAY-TÓN
Az ifjúsági önkormányzat idén 
májusban már harmadik alka
lommal rendezett Gyereknapot a 
Dombay-tó partján.
A nap a hagyományos aszfaltra- 
jz-versennyel kezdődött. A 
nagyszámú résztvevők szebbnél 
szebb színes alkotásaiból alig 
tudta kiválasztani az első hármat 
a Wagner Józsefhé, Anikó által 
vezetett értékelő bizottság. Ezút
tal is volt lepényevő verseny, 
focikupa, teherautóhúzó- és 
bicikliverseny, valamint egyéb 
játékos-ügyességi feladatok. 
Idén a kötélhúzó verseny volt a 
nap fénypontja, amelyen minte
gy 50 fiatal és idősebb vett részt. 
Voltak felnőtt-gyerek, PIFÖ 
képviselők-gyerekek, és külön
böző korosztályos csapatok is. A 
nap során jégkrémmel és 
édességekkel díjaztuk a legügye
sebbeket. Köszönjük mindenk
inek az aktív részvételt!

ÉJSZAKAI PINGPONG 
PÉCSVÁRADON IS
Pécsen már évek óta működik az 
éjszakai pingpong. A 
szerveződés célja, amely orszá
gos kezdeményezés, hogy a fiat
aloknak a disco -k, kocsmák, 
éjszakai "bulik" helyett egy új 
alternatívát nyújtson az éjszakai 
szórakozásra. Ezzel a drog-, 
alkoholfogyasztás is valamelyest 
háttérbe szorítható, legalábbis a 
rendezvényen résztvevők 
körében. A helyszínen csak alko
holmentes italok fogyaszthatok. 
Goldmann Tamás, a pécsi Szerva 
Egyesület elnöke kereste meg a 
PIFÖ-t, hogy nálunk is elin
duljon az éjszakai sport. Ehhez 
egy asztalt is az egyesület biz
tosított számunkra. Kihasználtuk 
a lehetőséget, és mivel pingpong 
asztal vásárlását úgy is terveztük, 
kapóra jött a felajánlás.
A későbbiekben tervezzük plussz 
asztal és egy csocsóasztal vásár
lását is. Az éjszakai pingpong 
minden második héten, pénteken 
vagy szombaton este kerül 
megrendezésre este nyolc órától 
hajnalig a művelődési házban. 
Bárki részt vehet, aki szeret asz
taliteniszezni, aki csak nézni 
szereti, vagy aki nem tud mit 
kezdeni az estéjével, és azt jó  tár
saságban szeretné eltölteni.

IIL PÉCSVÁRADI 
IFJÚSÁGI FESZTIVÁL

2003. július 18-20. között ismét 
leköltözünk a Sportpályára. 
Szombaton és vasárnap egész 
nap számos programmal váijuk a 
fiatalokat.

- Július 18., péntek
21.00- tól Rock Est 
Fellép:
20.00 Abiogenezis (Pécsvárad)
21.00 Must (Pécsvárad)
22.00 CS.I.T. (Komló)

- Július 19.. szomhat
13.00- tól folyamatosan: mászó
fal, légvár, gyerekműsorok
13.00 - 17.00 II. PIFÖ Kupa, 
Kispályás Labdarúgó Torna
17.00 Eredményhirdetés, 
díjkiosztó
17.00 íjászbemutató
18.00 Sárkányrepülős bemutató 
(Megfelelő időjárás esetén!)
19.00 Megnyitó
19.30 Ifjúsági Fórum
- Bemutatkoznak a régió 
ifjúsági szervezetei
- Az ifjúságpolitika aktualitásai
- EU-s lehetőségeink
21.00- tól Buli
a Wery Take együttessel
23.00 Sztárvendég:
Délhúsa Gjon

- Július 20., vasárnap
11.00- tól folyamatosan:
"Golden Jump", légvár, 
gyerekprogramok, kötélhúzás 
fagyi, lufi stb.
14.00 - 17.00 Lábtenisz verseny
17.00 Eredményhirdetés, 
díjkiosztó
18.00- tól zenés-táncos műsor
21.00- tól Buli
a Menthol együttessel
24.00 Tűzijáték

Esténként: táncverseny, sörivó
verseny, karaoke show, vizespoló 
verseny, lábszépségverseny, 
játékos vetélkedők stb.
Az esetleges programváltozás 
jogát fenntartjuk!
A versenyekre nevezés a helyszí
nen, ill. a PIFÖ képviselőinél! 
Információ: 06-30/356-3570 
Támogatók: Pécsvárad Város 
Önkormányzata, Expo Service, 
Pécsi Sörfőzde Rt., Trucker Secu- 
rity, “Fülep Lajos" Művelődési 
Központ, Pécsi Est



8 H í r m o n d ó 2003 . június-július

DIZSERIESZTER:
FÜLEP LAJOS ÉLETE

"Egy könnycsepp volt az Isten 
szempilláján. S idehullott, mert 
nagy volt az aszály. Megfürdött 
benne a pásztor és a bárány. S élni 
kezdett minden szalmaszál." 
(Székely Dezső)

Fülep Lajos élete címmel doku
mentumok és magnetofon
felvételek alapján szerkesztett 
könyv jelent meg Dizseri Eszter 
tollából. A kötetet a Magyarországi 
Református Egyház Kálvin János 
kiadója adta ki 2003-ban.
A könyv zengővárkonyi bemutató
ja május 31-én volt abban a 
kultúrházban, amelyet 1942-ben 
építettek fel Fülep Lajos és 
Császár János áldozatos előkészítő 
és szervező munkája nyomán.

A vendégeket Györfi Bálint 
tiszteletes úr köszöntötte a fenti 
idézettel.
Elsőként Acsné Császár Piroska 
üdvözölte a hiánypótló mű 
szerzőjét. Elmondta, hogy a 
magánember Fülep Lajos minded
dig rejtve volt, a róla szóló művek
ben keveset tudhattunk meg az 
íróról, a kritikusról, a fordítóról, a 
művészet filozófusról, a 
történészről, az egyetemi tanárról. 
Baloldali demokrata volt, Krisztust 
szolgáló lelkipásztor, a nemzet 
fogyásáért aggódó ember. Cézanne 
felfedezője. Hatezer oldalnyi kézi
ratot hagyott hátra halálával.
Bántó kritikái sok ellenséget 
szereztek számára.
Dizseri Eszter személyiségének 
köszönhető, hogy ebben a 
könyvben ily módon feltárulhatott 
Fülep Lajos életútja. Megismer
hetjük a szülőket, a családi hátteret, 
szól a könyv házasságairól, 
lányairól is. Viharos volt lelkipász
tori élete is.

Császár Piroska elmondta, hogy 
büszke lehet Zengővárkony egyko
ri papjára. Sokat köszönhet a falu 
Fülep Lajosnak. A faluba 
érkezésekor magamellé veszi kán
tortanítónak Császár Jánost. Kölc
sönös tisztelet alakul ki kettőjük 
között. Az itt töltött 20 év alatt 
(1927 - 1947) maradandót alkot
nak. A Fülepi életmű meghatároz
ta további életünket, a mai napig 
hatnak.

Zengővárkony is gazdagabbá vált 
általa.

Györfi Bálint Erdős 
René Nyírfaerdő c. regényéből 
olvasott fel részletet, amelyben az

első feleség vallomásából ismer
hetünk meg egy szeletet a rejtett 
magánéletből.

Majd Hosszú László, a 
gyülekezet volt gondnoka 
emlékezett. " azért hagytam oda a

fővárost mert a magyar falusi nép 
közt akartam élni, akiket a legjob
ban szeretek a világon, és akikért 
küzdeni és dolgozni a legfőbb 
életcélom". - Fülep Lajos val
lomását idézve sorolta fel a két 
évtized eredményét. 1930-ban 
B a u m g a r t n e r - d  í j á b ó l  
könyvtárszobát épített , 1932-ben 
megalakult a Dalárda, 1935-ben a 
Gyönygösbokréta, létrejön a KIÉ, 
fafaragó és kézimunka, valamint 
szövőtanfolyamot szerveznek, a 
parókia egy szobáját az ifjúsági 
teremmé rendezi be, 1942-ben 
felépül a Népház (mai kultúrház). 
A lelkész megkeresztelt 102 kisgy
ermeket, 72 fiatalt konfirmált, 43 
párnak áldotta meg házasságát és 
eltemetett 156 falubélit. 1947-ben 
elköltözött Fülep Lajos 
Zengövárkonyból de 65-ig vissza
járt gesztenyevirágzáskor. "Nincs 
sírhelye a faluban, de könyvtári 
emlékszobáját évente több mint 
ezren keresik fel. Most is itt van 
köztünk ebben a könyvben, a Mar- 
tyn Ferenc által készített portréban 
és eljött, mert ismét virágoznak a 
még életben maradt gesztenyefák" 
- fejezte be a visszaemlékezését 
Hosszú László.

Szántóné Bognár Éva, Évika a 
keresztlánya emlékezésében 
kiemelte, "hogy egyre kevesebben 
vagyunk, akik személyesen ismer
hettük még Fülep Lajost, beszél
hettünk vele, hallhattuk hangját, 
érezhettük rosszalló, vagy elismerő 
tekintetét. Világéletemben tudtam, 
hogy világhíres keresztapám van - 
ami nem volt könnyű pozíció, még 
most sem az."

Végezetül az írónő, Dizseri 
Eszter beszélt. Elmondta, hogy 
három évvel ezelőtt kezdte meg a 
munkát, magnetofonnal és 
fényképezőgéppel keresve fel a 
helyszíneket és a Fülep Lajost még 
ismerőket. Utalt saját 
találkozására, édesapja elbeszélé
seire. A református lelkész gyakran 
emlegette papi értekezletekről 
hazatérve, hogy megint szem
beszállt mindenkivel a 
zengővárkonyi Fülep Lajos, aki 
aztán többször megfordult 
házuknál is. Fülep Lajos az igen 
összetett, bonyolult személyiség, a 
zseni, a nagyformátumú tudós 
ember magánéletébe is bepillan
thatunk e könyv segítségével és 
ezzel együtt még jobban szeretjük 
és megértjük Őt. E szavakkal aján
lotta a jelenlévők figyelmébe az 
írónő könyvét.

A könyvbemutatón jelen volt 
Tüskés Tibor író és felesége Anna 
asszony, Amoldné Baumcholzer 
Judit a Városi Könyvtár vezetője és 
Dretzky Katalin a "Fülep Lajos" 
Művelődési Központ igazgatója.
A könyv a Könyvtárban és a 
Művelődési Házban hozzáférhető.

N Y U G D ÍJA S  K L U B  
H ÍR E I

Július 5 -én Nagypall község 
Falunapján szerepel a 
németkórus. Ugyanerre a napra 
asszony tánckarunk és a férfi 
kórus Alsómocsoládra kapott 
meghívást, hogy szerepeljenek 
a falunapon. Július 7 -én, hét
főn a Csokonyvisontai fürdőbe 
látogatunk. Jú liu s 8-án 16 
órakor a műv. házban 
KLUBNAP. Július 19 -én a 
Rákóczi Szövetség Barcsi 
Szervezte a Rákóczi szabad
ságharc kitörésének 300. évfor
dulójára emlékezve tart nagy
szabású megemlékezést, a- 
melyre meghívást kaptak 
klubunk művészeti csoportjai.

ÚJABB
IFJÚSÁGI SZÁLLÓVAL 

GYARAPODOTT 
PÉCSVÁRAD

Az elmúlt évben hírt adtunk a 
református parókia felújításáról, a 
gyülekezeti terem átadásáról, 
jelezve, hogy az épületben továb
bi közösségi terek kerülnek 
kialakításra. A szezon elejére el is 
készült az ifjúsági szálló, amit 
minden különösebb ünnepi meg
nyitó nélkül azonnal birtokba vet
tek a fiatalok. Mára elkészült a 
reklámanyag, a bemutatkozó 
füzet is. Baumann Mihály fotói 
hűen visszaadják a hangulatos 
épületet és annak tereit, kedvet 
csinálva az idelátogatáshoz. A 
bemutató szövegéből idézünk:
A Pécsváradi Református Egy

házközség által üzemeltett ifjúsá
gi szálló 20 főt tud fogadni a két 
8, illetve 12 személyes emeletes 
ágyakkal felszerelt hálóteremben. 
Szükség esetén az udvarban 
sátorozni is lehet. Két zuhanyzós 
fürdőszoba és WC áll a fiatalok 
rendelkezésére. Ebédlő-konyha 
részében a vendégek 
hűtőszekrényben tárolhatják 
élelmiszereiket, de itt készíthet
nek akár reggelit és vacsorát is. 
Időpontokról és egyéb tudni
valókról tájékoztatást lehet kérni 
Szabó Lászlóné református 
lelkipásztortól.

VÖRÖSKERESZT HÍREK:
2 0 0 3 . au gusz tu s 6 -án, 9 - 1 3  óráig 

a pécsvárad i m űvelődési K özpontban 
ÖNKÉNTES VÉRADÓNAP 

Aki vért ad , é le te t ad! 
K öszönjük önzetlen  segítségét!

FŰLEP LA JO S  
EMLÉKEZETE
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"Sz é l e s  a  D u n a , k e s k e n y  a  p a r t j a . . . "
A  PÉCSVÁRADI VÁRBARÁTI KÖR IV. ERDÉLYI ÚTJA

Déli-Kárpátok, Al-Duna és a 
Herkulesfürdői emlék

Tizenkilencedszer indultunk nyári 
nagy túránkra és negyedik alka
lommal Erdélybe - azaz a Bánság
ba. Június 26-án reggel már 
Aradon emlékeztünk: Böröcz 
Pétemé, dr. Bíró Ferenc és Kácsor 
Klaudia helyezte el koszorúnkat, 
majd elénekeltük a Himnuszt. 
Harmadszor vittük el koszorúnkat 
a tizenhárom vértanúhoz. Az aradi 
városházát, annak főterét majd a 
Kultúrpalotát kerestük fel, mely 
utóbbiban annak román igazgatója 
fogadott bennünket szíves szóval. 
Megkerestük az aradi tizenhárom 
relikviáit majd a múzeum 
képzőművészeti gyűjteményét. A 
minorita templom udvarán meg
találtuk Zala György szoborcso
portjának, a Szabadság emlék
műnek darabjait, melyeket sokáig 
elveszettnek hittek. A mai és a 
régi színház, régi terek, impozáns 
középületek tanúskodtak egy a 
száz évvel ezelőtt virágzó város 
valaha szebb napjairól.
Ez sugárzott Temesvár utcáiról, 
palotáiról is. Igazi pezsgő 
nagyvárosba érkeztünk még első 
délután, központjában a Temesvár 
szállóba. Előttünk a város korzója 
már az első este sétára, felfedező
útra csábított. Sok sétáló fiatal, 
vendéglői, kávéházi teraszok, 
kivilágított középületek fogadtak 
bennünket. A reggel a történelem
leckével kezdődött a Hunyadi 
Várkastélyban, ahol újra meg
próbáltuk kiböngészni a magyar 
történelem emlékeit, hisz a temesi 
várból országolt Károly Róbert, itt 
élt Hunyadi János, Mátyás, 
Temesváron verték le és égették el 
Dózsa Györgyöt - de csak elvétve 
találtuk meg nyomukat. Majd egy 
magyar muzeológus adott 
eligazítást arról, mely magyar 
emlék hol található, s mutatta be a 
Bánság gazdag ásvány- és 
élővilágát. Elmondta, hogyan 
menekültek meg az aradi szobrok, 
a székesegyház festett üveg
ablakai, s szavai hallatán 
reméltük, hogy az al-dunai 
Széchenyi-tábla is előkerül egysz
er.
Temesvári felfedező sétánkon 
ellátogattunk Bolyai János emlék
táblájához, mely román, magyar, 
német, szerb, angol nyelven hird
ette: "A semmiből egy új világot 
teremtettem" - ez a felfedezés is e

városban történt. Óriási a város 
történelmi főtere, szinte élő 
történelemkönyv: itt áll a kato
likus székesegyház kurta 
tornyaival, előtte a forráskúttal s a 
barokk mellvédekkel övezett pes
tisemlékkel, a régi szerb katedrális 
és egy sor palota különböző 
korokból.
A Bega csatornáján átkelve felk
erestük az 1989. december 16-i 
román forradalom kezdetének 
színhelyét, a református egyház 
épületét, ahol Tőkés László 
működött, s ahol ugyancsak négy- 
nyelvű tábla hirdeti, hogy itt rob
bant ki a felkelés a diktatúra ellen.

közvetlenül mellette van a hely, 
melyhez Dózsa György 
kivégzését kötik, és ahol 1906 óta 
engesztelő Mária-kápolna áll. Itt 
Papp János és Balogh István 
helyezte el koszorúnkat, majd dr. 
Bíró Ferenc idézte fel a romániai 
forradalom I989-es napjait, és az 
első szóra megmozduló pécsvára- 
di segélyakciót.
Június 28-án reggel elhagytuk 
Temesvárt és a Bánságon át dél
nek tartva, a Szörényi érchegysé
gen át, Ó-Moldovánál kiértünk a 
Dunára. Felséges látvány 
fogadott, és kísérte végig egész 
napunkat. Túloldalról a Szerb- 
Érchegység fogta közre a nagy 
folyót, mely itt tör át a Kárpá
tokon. Szemközt Galambóc várá
nak romjai a róla elnevezett 
szorosban, tovább haladva Baross 
Gábor közlekedési miniszter 
hatalmas emléktáblája mellett hal
adtunk el. Újabb szoros 
következett, a Gospodin Veri,

majd ismét kitágult a Duna 
medre. Elhaladtunk a Három 
torony régi török erődje mellett, s 
közeledtünk Naszádos faluhoz, 
ahol Széchenyi István és Vásárhe
lyi Pál lakott, amikor Báziás és 
Orsóvá között építették a 
Széchenyi utat. Ezt a duzzasztásig 
tábla hirdette a bal parton, de az 
erőmű megépítésekor ennek 
nyoma veszett. Innen már rálát
tunk a Nagy Kazán-szorosra, ahol 
szinte eltűnt a Duna a sziklák 
szorításában. A dubovai 
kiöblösödés után betért a Kis- 
Kazán szorosba, majd a Vaskapu
erőmű felduzzasztott tavához, és

mi Magyarország határvárosa. A 
régi várost, mely szigeten állt, 
elnyelte a felduzzasztott Duna, 
akárcsak a határszigetet, az Ada 
Kalehet. A vízierőmű drasztiku
san átalakította a tájat, annak fen
sége, az oda fűződő sok emlék, 
Jókai Aranyemberének leírásai, és 
mindaz, ami Széchenyi nagy 
művéhez fűződik, mégis 
felidézhető volt a helyszínen, az 
Al-Dunán. Szólt a történelem, az 
irodalom, megszólaltak a hegyek, 
a folyó. Molnár Zsuzsa meséiből 
újra megelevenedett a történelem, 
Szabó Éva a korona elásásának 
fejezetét idézte fel. Szinte lépés
ben kellett haladnunk a rossz úton, 
de annál többet láthattunk a 
gyönyörű tájból. Néptelen, szinte 
lakatlan volt a Duna romániai sza
kasza, a tizenhárom éve még 
keményen őrzött határvidék. 
Orsován hajóra szálltunk, és a 
Kis-Kazánig felhajózva, most a 
folyó közepéről idéztük újra a

látottakat. Elhaladtunk Traianus 
római császár táblája mellett, aki 
az első utat véste az Al-Duna 
jobbpartjába, a balpartról pedig 
Decebal dák király nemrég sziklá
ba vésett feje meredt ránk. Fel
ségesen szép volt a hegyek közt 
áttörő, gátak közé szorított folyó. 
A parton haladva értünk este 
Tumu Severinbe, ahol a Duna fölé 
épült szállodában ismét a Dunával 
tértünk nyugovóra és hajókürtre 
ébredtünk.
Még egy megálló a Vaskapu- 
erőműnél, majd elhagytuk a 
Dunát, és elindultunk észak felé a 
Csema patak völgyében. Magasan 
felhaladtunk a Déli-Kárpátokba, 
majd betértünk a híres Herkules- 
fürdöbe. A patak két partján 
fakadó számtalan gyógyforrást 
már a rómaiak is ismerték, de a 
helyet modem fürdővé 1852 után 
építette ki a kincstár: a száz éve 
emelt gyönyörű paloták, a Ferenc 
József és Rudolf-furdő, az Erzsé
bet villa, a Szapáry-fürdő ma 
lakatlanul, kitört ablakokkal 
fogadnak, itt-ott elkezdődött a 
helyreállításuk. Száz éves parkok, 
sétány tarkítja a magas hegyekkel 
övezett szűk völgybe épült 
Herkulesfürdőt.
A Mehádia völgyben észak felé 
áthaladtunk a "Porta orientalis", a 
kelet kapuja hágón, majd átértünk 
a Temes völgyébe. Messziről még 
sokáig láttunk a Retyezát 2500- 
2600 méteres csúcsait. 
Karánsebes, a román határőr-ezre- 
dek székhelye, az erdélyi román
ság kulturális központja leromlott, 
leépült város képét mutatta. 
Lúgos, a következő megállónk a 
Temes folyó partján, a Ruszka- 
havas lábánál ugyanilyen kul
turális központ, szép 
középületekkel. Temesváron hal
adtunk át, majd Aradon láthattuk, 
hogy további koszorúkkal 
gazdagodott az emlékmű, és a 
miénk is ott van még.
Ezzel ért véget ez az út, mely 
gyönyörű városokat, a szépséges 
Dunát adta nekünk. És mindenütt 
szíves vendéglátókat, kedves, 
magyarul is tudó vagy más nyel
ven segítő románokat, kényelmes 
szállodákat, gondos kiszolgálást. 
És mindenütt a hírt, hogy ma
gyarok sose járnak erre. Pedig 
érdemes nekivágni ennek a nem 
túl távoli és gyönyörű útnak.

Gállos Orsolya

Milyen egybeesés, hogy végül Orsovára. Ez volt a történel-

Képünkön Herkulesfürdő központja a Herkules-szoborral és a Ferdinánd 
Szállóval.
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A Család és  Közösség Alapítvány hírei

Események a Család és 
Közösség Alapítványnál

- Florence G arabed ián, az IFS
nemzetközi szervezet európai 
csoportjának képviselője
tavasszal látogatást tett a mag
yarországi két tagszervezetnél: 
Debrecenben és Pécsváradon. A 
Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai bemutat
ták tevékenységüket, amelynek 
része további civil szervezetek 
alapításának ösztönzése. A 
Mesterkéz Egyesület titkára, 
Keszler Károlyné is rész vett a 
találkozón. A vendéget fogadták 
Bodorkás István és Zsáli János 
polgármesterek.
- Az Egészségügyi- Szociális és
Családügyi Minisztérium
javaslatára a Dél-Dunántúli 
Regionális Forrásközpont egyna
pos munkanapot rendezett a civil 
szervezetek és a helyi önkor
mányzatok együttműködéséről, 
amelyen az egyik előadó dr. 
Varsányi Erika beszámolt az

Alapítvány e téren szerzett 
tapasztalatairól. A meghívott 
civil szervezetek képviselői aktív 
közreműködésükkel alátámasz
tották az elhangzottakat, s 
megerősítették, hogy jogszabá
lymódosítással érhető csak el vál
tozás e téren.
- Bátaszéki Ferencné, Hédi 
vezetésével Szülők Iskolája cím
mel havi egy alkalommal csopor
tos tanácsadás kezdődött azoknak 
a szülőknek, akik nevelési prob
lémáikhoz szakember segítségét 
igénylik.

Havi egy alkalommal 
jogsegélyszolgálat működött a 
Szent Márton Caritas Alapítvány 
támogatásával.
- Kéthetenként dr. Petró Mariann 
pszichiáter- családterapeuta tar
tott fogadóórákat.
- Heti egy alkalommal Scholtz
Péter szociális munkás 
irányításával kamaszklub
működött.

Szakmai rendezvények 
keretében elméleti referátumokat

tartanak az Alapítvány munkatár
sai mellett meghívott előadók.

Nyári programotok

A tanév befejezését követő 
héten a Gyerekklub vezetője: 
Bátaszékiné, Hédi szabad

foglalkozásokat tartott.
" Junius 23 - 25 között dráma
játék foglalkozást tartott Koszta 
Gabriella színésznő. A program 
szeptembertől rendszeres
foglalkozásként folytatódik.

A kerti programok idén már azok között a kerti bútorok között zajlanak, 
amelyek a pécsváradi Erdészet, a pécsváradi Polgármesteri Hivatal 
munkatársai, valamint Bodorkás István segítségével készültek.

"DUNAKANYAR” NEMZETKÖZI NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ - NAGYMAROS
A pécsváradi nyugdijasklub német 
kórusa meghívást kapott a május 
31 - én és június 1 - én megren
dezésre kerülő "Dunakanyar" 
Nemzetközi Nyugdíjas Találkozóra 
Nagymarosra.

A meghívást nagy megtiszteltetés
nek vettük. Örültünk, hogy klubunk 
híre az ország másik végébe is elju
tott, ugyanakkor komoly dilemma 
elé állította a kórust, hogy vajon 
tudják e vállalni a hosszú utat, a két 
éjszakás távollétet, hiszen a német 
kórus tagjainak átlag életkora 
(kisegítő énekesek nélkül) 70 év. 
De ha már megyünk, akkor 
érdemes körülnézni hazánk talán 
legszebb vidékén, a páratlan szép
ségű Dunakanyarban.
Utunk első állomása a Majk-i 
kamalduli remeteség volt. Oros
zlánytól egy km-re, a Vértes nyu
gati lábánál rejtőzik hazánk egyik 
jelentős műemlékegyüttese, mely 
barokk stílusban az 1700 - as évek 
közepén épült. A XVIII. században 
itt élő fehér kámzsát viselő, fejük 
tetejét kiborotváló, hosszú szakállú 
szerzetesek fogadalmai közé a 
szerénységen, tisztaságon és 
engedelmességen kívül a némasá
got is felvették. Beszélniük évente 
két alkalommal 3-3 napot lehetett. 
Napjaikat elmélkedéssel és munká

val töltötték. Külön - külön cellák
ban laktak.
Tatán, rövid ott tartózkodásunk 
alatt a Görög Római Szobormáso
latok Múzeumát néztük meg, majd 
kellemes sétát tettünk a tatai Öreg 
tó partján.
Az első nap délutánjára betervezett 
fürdést sajnos elmosta az eső, csak 
egy 14 fős lelkes csoport 
merészkedett be a lepencei strand
fürdőbe.
Kisebb kellemetlenségekkel,
komppal keltünk át a Dunán. 
Szálláshelyünk - az egykor szebb 
napokat is látott - Kismarosi 
Express Táborban volt Hát bizony 
a turista kategória már nem a
nyugdíjasoknak való....
Második nap reggeli után Mári- 
anosztrára indult csapatunk, ahol a 
település nyugdíjasklubjának 
vezetője és Levente atya - aki 12 
évig Pécsett teljesített szolgálatot 
és többször járt Pécsváradon - várt 
bennünket
A volt pálos kolostor ma fegyház 
(500 elítélt él itt). A középkori 
alapokra em elt monumentális, 
barokk plébániatemplom gótikus 
szentélyében a híres csodatevő 
czestochowai kegykép XVIII. 
századi másolatát láthattuk. Itt 
találkoztunk - szintén a nagymarosi 
találkozón résztvevő - székelyud

varhelyi asszonyokkal. A közösen 
elénekelt egyházi énekek és a 
székely himnusz mindenkinek kön
nyeket csalt a szemébe.
Következő megállóhelyünk a Duna 
bal partjának festői szépségű 
üdülőfaluja, Zebegény volt.
Kaszás László atya és Pannika a 
helyi nyugdíjasklub vezetőségi 
tagja várt ránk a Kós Károly ter
vezte magyaros -szecessziós tem
plom előtt.

"Nagyot dobbant a szívem, amikor 
begördült a piros autóbusz, oldalán 
a felirattal - Pécsvárad." - kezdte 
üdvözlő szavait László atya. 
Majd így folytatta: Az 1200 -as 
években élt Pécsváradon egy 
bencés szerzetes, akiből később Jób 
néven pécsi püspök lett. Ez a 
püspök a pécsváradi apátságból 
szerzeteseket küldött Zebegénybe, 
hogy ott bencés apátságot alapít
sanak. Tehát Önök haza érkeztek." 
A zebegényi tájat és embereket 
örökítette meg Szőnyi István festő 
és grafikus, akinek műveit és 
emlékét egykori lakóházában 
néztük meg.
Délutáni programunkban Vác 
nevezetességeinek megtekintése 
szerepelt. A szépen parkosított 
Duna parti sétány, a főtér házai és 
templomai, a váci székesegyház, a

"Memento Móri" kiállítás csak 
néhány a sok érdekes látnivaló 
közül.
A harmadik napot úticélunk 
helyszínén Nagymaroson töltöttük. 
A két napos fesztivál első napja 
lovasok, hintók, és a fellépő cso
portok felvonulásával kezdődött 
délelőtt. (És milyen kicsi ez az 
ország: a Pécsvárad táblával 
felvonuló csoportunkhoz odalépett 
egy ősz hajú úr: “Madár Győző 
vagyok, a volt pécsváradi jegyző 
fia!” - szólt, majd később a 
településen töltött gyermekkorát is 
felidézte.
A csodálatos környezetben álló 
(szemben a visegrádi vár) 
szabadtéri színpadon 24 település 
nyugdíjasklubjai szerepeltek. 
Egyesületünk német kórusa szín
vonalas műsorral, német dalcsokor
ral képviselte Pécsváradot. Igazán 
megérdemlik a szereplők, hogy fel
soroljuk a neveket: Gungl
Andrásné, Kovács Ádámné, Lappai 
Jánosné, Link József, Link 
Józsefné, Dr. Novotny Ivánná, 
MUller Jánosné, Rosenberger 
Ferencné, valamint Gál Lajosné és 
Gyöngyös Jánosné (kisegítő éneke
sek) Harmonikán kísért Keller 
János (Erdősmecske pol
gármestere)
Köszönjük a szép szereplést!
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"Ifjan hal meg, akit szeretnek 
az istenek"
- a régi római mondás ju t 
eszünkbe, ahogy haladunk előre 
az időben, és tűnik egyre 
messzebb az 1984-es orwelli esz
tendő, amikor Kígyós Sándor 
eltávozott az élők sorából. A 
kitűnő szobrász, a hazai 
közművelődés kiemelkedő alakja, 
a pécsváradi Fülep Lajos 
Művelődési Központ 1968-1977 
között igazgatója 60 esztendős 
volna 2003. július 7-én, ha nem 
ragadja el a gyó
gyíthatatlan betegség.
H aj d ú s z o b o s z l ó n  
született és
Pécsváradon hunyt el 
1984. október 30-án.
Kígyós Sándor az 
Alföldről érkezett 
Pécsváradra nép
művelőnek 1966-ban. 
Feleségével, Újvári 
Katalinnal frissen 
végeztek Debrecen
ben, népművelés és 
könyvtár szakon. 
Pécsváradon a Járási 
Művelődési Központ 
igazgatója lett,
felesége a könyvtárat 
vezette 25 éven át.
Sajátos körülményei 
révén Kígyós Sándor
nak volt érzéke, 
bátorsága és okossága, 
műveltsége is ahhoz, 
hogy az 1960-70-es 
évek zárt tár
sadalmában is mindig 
a szabadságról, a gon
dolat, a tájékozódás, a művelődés 
szabadságáról beszéljen. Ennek 
jegyében hozott létre 
közösségeket: alapított értelmisé
gi és ifjúsági klubot - ennek tagjai 
ma meglett emberként is 
maradandó emlékként őrzik az 
1968-1970-es évek pinceklubját. 
A honismereti szakkörrel 
Pécsvárad helyismereti hagy
ományait sikerült újraélesztenie. 
Kígyós Sándor kezdemé
nyezésére indult el a hangszeres 
oktatás a Művelődési Házban, 
majd született meg belőle a 
Zeneiskola. A hely energiáit 
akkumuláló "Jóemberek Tanácsá
val", a különböző találkozókkal, 
kiállításokkal, vitaestekkel 
ablakot nyitott a világra, a szabad
ságra, 1968 előtt és után...

Pécsváradra érkezése után egy 
évvel, 1967-ben faragni kezdte a 
követ. Neki, az alföldi embernek 
a Dunántúl szelíd domborulatai 
jelentették a kihívást, az ihletet a 
szobrok készítésére. Kígyós eleve 
közel állt a művészetekhez, 
érzékeny befogadóként és inter- 
pretátorként több művészeti 
ághoz. A szobrászat is a szabad
ság felé való elrugaszkodást 
jelentette számára. A kapcsolatot 
magasabb szellemi régiókkal. A 
legnagyobb művészi elismerést,

Amerigo Tót barátsága hozta 
1982 márciusában. Ekkor 
mutatkozott be Kígyós a Magyar 
Nemzeti Galériában, és Tót lelkes 
sorokat írt a vendégkönyvbe, egy 
interjúban az általa legjobban 
tisztelt hazai szobrászok között 
említette Kígyós Sándort: 
"...akiből valaki lesz: kőből van
nak olyan formái, mintha a kő 
nem is létezne, annyira ura az 
anyagnak..."
Mindenkit megrendített 1984- 
ben, súlyos betegség után, fiat
alon bekövetkezett halála.
Halála után egy évvel a Pécsi 
Galéria majd a Pécsváradi Vár
baráti Kör rendezte az első 
em lékkiállítást Pécsváradon, a 
Fülep Lajos Művelődési 
Központban, igazgatóskodása

egykori helyszínén. Kollégái 
közművelődési díjat alapítottak 
emlékére.

1988-ban, amikor megnyílt a 
helyreállított pécsváradi vár, sik
erült elérni, hogy ne 
idegenforgalmi ajándékbolt, 
hanem Kígyós Sándor állandó 
kiállítása nyíljon meg mai helyén.

Tíz éve, 1993-ban, amikor 
Kígyós 50 éves lett volna, ren
dezett számára emléknapot a 
Pécsváradi Várbaráti Kör a 
Baranya Megyei Múzeumok 

I g a z g a t ó s á g á v a l  
közösen. Több mint két
százan jöttek össze a 
meghívásra a barátok, 
tanítványok, tisztelők. A 
Kígyós által olyannyira 
szeretett műteremnél 
megalakult a Kígyós 
Emlékkor. Közben 
Hajdúszoboszlón 1993 
tavaszán barátai felállí
tották talán legszebb, 
"Zászló" című alkotásá
nak felnagyított 
mását. A másodikat 1995 
áprilisában avatta 
Pécsváradon, a
Művelődési Ház előtt 
Kígyós egykori
munkatársa, Wekler 
Ferenc az Országgyűlés 
alelnöke.
Kevés képzőművésszel 
fordul elő, hogy halála 
után majd egy évtizeddel 
szobrát állítanák, és 
emlékére minden év 
augusztusában össze
gyűljenek emlékezésre, 

előadásokra, közös gondolkodás
ra. Kígyós Sándorral ez történt a 
halála óta eltelt majd 20 év alatt. 
Pécsvárad kulturális, szellemi 
arculatán tevékenysége,
elképzelései maradandó nyomot 
hagytak.
Tevékenysége, szellemisége a 
munkatársakban, tanítványokban 
él tovább, hisz 1977 óta, amikor 
Kígyós főiskolai majd egyetemi 
oktató lett Pécsett, közvetlen 
munkatársa, Dretzky Katalin 
vezeti a Művelődési Házat abban 
a szellemben, melyet átörökített 
Kígyós Sándortól.

*

A Kígyós Emlékkor idén, augusz
tus 23-án is vár a találkozóra 
mindenkit, aki tisztelte és szerette 
Kígyós Sándort.

VÁROSI FELÚJÍTÁSOK, 
NYÁRI ELEJI 

MUNKÁLATOK

A napokban készült el a régi 
patika tetőszerkezetének 
felújítása, újracserepezése, és 
már folynak a belső kőműves és 
burkoló munkálatok is. 
Várhatóan az októberi 
Gesztenyeszüretre lesz kész 
néhány terem, ahol a 
helytörténeti kiállítások kaphat
nak helyet.
Szintén önkormányzati
beruházással készül az egykori 
hegyi iskola, ma Samu Géza 
Múzeum épületének felújítása. 
Az udvar felőli helységekben 
vendégszobákat alakítanak ki, 
amely ideális helyszínül szolgál 
majd alkotóknak, művészeknek 
"alkotóházul" valamint kisebb 
társaságok összejöveteleinek 
adhat otthont a jövőben.
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A Régi Mesterségek Elesztése 
Egyesület idén is megrendezi 
Csuhéfonó táborát, a nagy- 
palli művelődési házban, 2003. 
július 28-31.
- Július 28-én: Csuhéfonás
kezdőknek és haladóknak, 
kosárfonás, népi gyer
mekjátékok készítése
- Július 29-én: Csuhéfonás, 
szalmaművesség, figurális 
munkák
Tábortűz, közös program a 
Nagypalli Magyar-Német 
Barátság Klub tagjaival, sárközi 
és sváb táncház
- Július 30-én: Csuhéfonás, 
csuhé kézi formázás, varrott 
kosár készítése, viseletkészítés 
(Obányai svábok viselete), víz
parti növények, természetes 
fonható anyagok - botanikus 
séta szakvezetéssel, vegyes 
fonástechnikák
- Július 31-én: egésznapos
tanulmányi kirándulás Észak- 
Gemenc, sárközi hagy
ományok, Szekszárd, Fadd, 
Mítosz Galéria, látogatás Gáti 
Mariann műhelyében 
Részvételi díj: 1600,-/fo/nap 
(nyugdíjasoknak, pedagógusok
nak, diákoknak 1300,-/fő/nap) 
Információ: Bérces Boldizsárné 
72/466-713, Fax: 72/466-752 
1-1 napos jelentkezéseket is 
elfogadnak!
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A BÁNÁTI BAZSARÓZSA ÉLNI AKAR”

Alkotmánybíróságig juthat 
a radarügy
A Civilek a Zengőért mozgalom

képviselői június 3-án Pécsett 
sajtótájékoztatót tartottak, ahol 
közölték, hogy az Alkotmány- 

bírósághoz és az 
o mb u d s ma n h o z  
fordultak a 
Zengóre tervezett 
lokátor ügyében. 
A környezetvédők 
úgy vélik, az 
építkezés példát
lan termé
sze tk á ro s ítássa l 
járhat együtt. 
Pálinkás Tibor, a 
h o s s z ú h e t é n y i ,  
pécsváradi, pécsi,

sőt már szegedi és budapesti 
egyesületeket is tömörítő civil 
összefogás képviseletében azt is 
közölte, hogy beadványt intéztek 
az állampolgári jogok általános 
biztosához is, mivel úgy vélik, a 
lokátor létrehozása sérti az 
egészséges környezethez való 
alkotmányos jogokat.
Ez alkalommal levetítették azt a 
videofilmét amelyet a lokátorhoz 
tervezett 3 km hosszú út 
nyomvonalán vettek fel, ezen a 
szakember elmagyarázza a HM 
megbízásából végzett növények 
áttelepítésének sikertelenségét és 
beszélt a felbecsülhetetlen

károkról, amit az építkezés során 
okoznának.
Pécsváradról jelen volt dr. Bíró 
Ferenc és Csizmadia László, 
akinek művészi kivitelű tiltakozó 
transzparensei szolgáltak a 
tájékoztató hátteréül.

Az elmúlt hetekben aláírás- 
gyűjtésbe kezdtek a civilek 
Pécsváradon is. Mint az Ludányi 
Antaltól megtudtuk lapzártáig 
1462 aláírás gyűlt össze, ennyien 
fejezték ki nem tetszésüket, 
tiltakozásukat a lokátor építése 
ellen.
D.K.

IFJUSAGKUTATAS V.
A mostani számban folytatom a 
szabadidő eltöltéséhez kapc
solódó témakörök eredményeinek 
ismertetését. Ezúttal az inter
netezési szokásokat és a közin
tézmények látogatottságáról 
alkotott véleményeket foglalom  
össze röviden.
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 beszél
get. Hetente 50 % böngészik, 35 
% levelezik és 15 % chat-el. 
Havonta 32 % böngészik, 33 % 
levelezik és 35 % chat-el.
Az ábrán a használat gyakorisága 
és az internet használat fajtái

láthatók. Szépen látszik, hogy az 
e-mail-ezés a legnépszerűbb, 
amit havonta használnak 
legtöbben. A chat-elést még 
sokan nem próbálták, de ez a 
jövőben biztosan változni fog. 
Úgy, mint az Internet használat 
összességében. Egyre több 
helyen lesz nyilvános Internet 
hozzáférés (Pécsváradon már van 
a Művelődési Központban, 
Könyvtárban, T-Comp üzletben, 
Inkubátorházban), és egyre több 
háztartásban lesz saját 
számítógép is. Ezt igyekszenek 
elősegíteni állami támogatá
sokkal, különböző pályázatokkal. 
Ehhez alapfeltétel a távközlési 
díjak mérséklése és a gyorsabb 
(szélesebb sávú) Internet szolgál
tatás biztosítása. Reménykedjük, 
hogy ezen feltételek minél előbb 
megvalósulnak, hiszen korlátlan 
lehetőségeket rejt mindenki 
számára a világháló 
használata.

Közintézmények látogatottsága
Mindenek előtt magyarázatra 
szorul, hogy ide soroltam a 
vendéglátó egységek különböző 
fajtáit is. A klasszikus 
kultúraközvetítő intézmények 
mellett azért foglalkoztam 
ezekkel is, mert egyre gyakoribb, 
hogy a fiatalok ilyen helyeken 
töltik el szabadidejük nagy 
részét. Itt találkoznak, itt élnek 
társas életet, ezáltal itt is alakul 
személyiségük.
A százalékok itt nem sokat mon
danának, mert túl sok az adatunk, 
ezért csak az intézmények látoga
tottságának havonkénti gyako
riságát szemléltetem az ide 
vonatkozó grafikonon.
A legalább havonta látogatott 
közintézmények sorában
tényként kezelhetjük a 
vendéglátó egységek népsz
erűségét, de előkelő helyen

szerepel a művelődési központ és 
nem sokkal ugyan, de a könyvtár
látogatás is megelőzte a disco 
látogatottságát a megkérdezett 
pécsváradi fiatalok körében! Az 
utolsó helyen álló 3 intézményi 
forma népszerűtlenségéhez pedig 
csak az információs társadalom 
fejlődéséhez kapcsolható audio
vizuális vívmányokat említeném 
magyarázatként.
Itt fontosnak tartom megjegyezni 
azt, hogy, mint minden kérdőíves 
felmérés, ez sem ad pontos képet 
a vizsgált korosztályról. 
Figyelembe kell venni a helyi 
sajátosságokat is az elemzés 
során, és az országos ered
ményekkel való összevetésnél. 
Az arányokra viszont így is pon
tosan lehet következtetni.

Kárpáti Árpád 
ifjúsági referens 

(folyt, köv.)

Internethasználat

□  E-mail
■ Böngészés
□  Chat

naponta hetente havonta még 
soha

K ö z i n t é z m é n y e k  l á t o g a t o t t s á g a  
( l e g a l á b b  h a v o n t a )
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Az alsó tagozat hírei

Az alsó tagozaton április 29-én a 
Rákóczi szabadság harc 300. 
évfordulójára emlékeztünk.
A délután programja volt:
Olvasási verseny a 3. 4. évfolyam 
tanulói részvételével történelmi 
tárgyú olvasmányokból.
Össszesen 14 - 14 tanuló mérte 
össze olvasási tudását.
Helyezettek:
3. évfolyam: I. Bátai Judit 3.b.
II. Szilágyi Nóra 3.b. III. Réger 
Janka 3.b.
4. évfolyam: I. Knyúr Petra 4.a. 
II. Simor Sára 4.b. III. Kányási 
Sándor 4.a.
A verseny résztvevői egyénileg 
totót töltöttek ki, számot adva a 
történelmi ismereteikről.

Rajzkiállítást rendeztünk
Téma: a tavasz, a tavaszi ünnep
kör.
Címe: Tavaszköszöntő 
107 tanuló (ez tagozatunk tanulói
nak majdnem 60%-a) 213
alkotását állítottuk ki.
A témát igen változatos tech
nikákkal közelítették meg tan
ulóink.
Összesen 12 féle technikai
megoldást láthattunk.
Új színfoltként ezúttal mutatkozott 
be a 2. éve működő alsós rajzsza
kkörünk is. Munkáik közül ki kell 
emelni az igen dekoratív selyem
festéssel készült csendéleteket.
A közelmúlt eseménye volt: Gász 
András 3. b osztályos tanuló a Her
máim Ottó Országos
Környezetismeret versenyen III. 
helyezést ért el.

Versenyeredmények__ a__ felső
tagozaton
Iskolánk tanulói a 2002/2003-as 
tanévben is számos tantárgyi, 
műveltségi és sportvetélkedőn vet
tek részt, öregbítették iskolánk, 
városunk jó  hírnevét, a megyei és 
országos versenyeken.
Hasonlóan az ezt megelőző 
tanévekhez az idei tanévben is 
közel 50 tanuló ért el kimagasló 
eredményeket, így csak a legered
ményesebbeket szeretnénk itt 
kiemelni, illetve azokat a tan
ulókat, akiknek a neve korábban 
nem jelent meg.
Magyar nyelvi versenyen megyei 
1. helyezést ért el Kugyelka Réka 
és Szabó Dániel, így az országos 
döntőn képviselhették iskolánkat, 
ahol szintén eredményesen szere
peltek.

(Szabó Dániel 2 megyei versenyt 
is megnyert, melyért külön dic
séret illeti.)
Ugyancsak magyar nyelvi 
versenyen megyei 3. helyezést ért 
el Illés Dániel.
A tanulók felkészítő tanára Kis 
Bocz Jánosné .
A Hevesy György kémia 
versenyen megyei 2. helyezést ért 
el Kugyelka Réka, felkészítő 
tanára Mester Károlyné.
A Maros - völgye - Baranya 
nemzetközi műveltségi vetélkedő 
megyei döntőjén 2 csapatunk is 
kiválóan szerepelt a 7.b osztály 
csapata (Weintraut Rita, Weintraut 
Mária, Kempf Jolanda, Pichler 
Nóra) 1. helyezést, felkészítő 
tanáruk Májemé Petz Anna, a 6. a. 
osztály csapata (Ráfi Csilla, Bódis 
Richárd, Hauk Máté, Andrics 
Máté) 6. helyezést ért el, felkészítő 
tanáruk Major Józsefné.
Mindkét csapat tagjai jelenleg 
Erdélyben tartózkodnak.
Megyei német nyelvű országis
mereti vetélkedőn 3. helyezést ért 
el a 7. 6. osztályos vegyes csapat 
(Kácsor Klaudia, Napirana Vik
tória, Simor Máté, Gódor Katin
ka), felkészítő Májemé Petz Anna. 
Megyei rajzversenyeken 3. 
helyezést, illetve különdíjat nyert 
Winkler Viktor és Gyarmati 
Andrea, tanáruk Kárász Rózsa. 
Ugyancsak szép eredményeket 
értek el a Hermann Ottó biológia 
verseny megyei fordulóján 
Kugyelka Réka és Czimber Bor
bála, felkészítőjük Major Józsefné. 
Minden versenyzőnek és 
felkészítő tanáraiknak gratulálunk 
és további eredményes munkát 
kívánunk!

"Pécs a Világörökség része"
megyei rajzpályázaton az idén is 
sikeresen szerepeltek iskolánk tan
ulói
Kiállították Matesz Mónika 5/a, 
Fekete Sándor 5/a, Pámer Zita 6/a, 
Wilheim András 6/b, Winkler Vik
tor 8/a munkáit. Díjazott lett: 
Csetényi Orsolya 6/b és Wagner 
Balázs 7/b akik a tárgyjutalom 
mellett még 1 napos kirándulást is 
nyertek egy Világörökségi 
helyszínre. Felkészítő tanáruk 
Kárász Rózsa volt.

SPORTHÍREK

A 2002-2003-as tanév sporte
seményekben és sikerekben 
gazdag volt iskolánk tanulói 
számára.

Atlétika
A többpróba (négy- és ötpróba) 
bajnokságban őszi és tavaszi for
duló volt.
Ősz: a pécsi körzeti versenyen a 
IV. korcsoportos (7.8.oszt.) fiúk 
ezüstérmesek, egyéniben Rózsahe
gyi Gergely bronzérmes lett. A 
lányok negyedik helyezést értek el, 
egyéniben Hódosi Szabina is a 
negyedik helyen végzett.
Tavasz: A IV. korcsoportos fiúk 
ezüstérmesek lettek, egyéniben 
Rózsahegyi Gergely is ezüstérmes 
lett. A lányok bronzérmesek lettek, 
egyéniben Napirana Viktória 
negyedik, Hódosi Szabina ötödik 
helyen végzett. A III. korcsoportos 
lányok negyedik helyezést értek el.

Mezei futás
Két korosztályban négy csapattal 
vettünk részt a versenyeken.
Ősz: IV.korcsoportos fiú csapatunk 
az első, a lányok második helyen 
végeztek a körzeti versenyen.
A III. korcsoport fiú csapata szin
tén első, a lány csapat harmadik 
lett. Kiemelkedő versenyzőink: 
Pászti Szabolcs, Michl Richárd, 
Papp Márk, Michl Vivien, Wein
traut Rita és Mária.
Tavasz: A III: és IV. korcsoportos 
lány csapataink bronzérmesek let
tek. A fiúk IV. korcsoportos csapa
ta ezüstérmes lett, a Ill.korcsopor- 
tosok ötödik helyezést értek el.
A városi döntőbe jutottak: Hódosi 
Szabina, Michl Vivien, Michl 
Richárd
A versenyzőket Bánfai Zsoltné és 
Glencsér János készítette fel.

Kézilabda
Iskolánk 7-8.osztályos csapata a 
diákolimpia őszi fordulójában 
ötödik helyen végzett. Tavasszal a 
8 csapat részvételével megren
dezett Kodolányi Kupán második 
helyezést ért el. Kiemelkedő 
játékosunk Napirana Viktória, aki 
már a felnőtt csapatban is játszott 
és meghívták a korosztályos 
válogatottba is.
A csapat felkészítői Bánfai Zsoltné 
és Valentai Csaba.

Sakk
Iskolánk tanulóival a Pécsváradi 
Spartacus sakk szakosztályában 
Lantos Levente foglalkozik. 
Sakkozóink a diákolimpia megyei 
és országos versenyein 
kiemelkedően szerepeltek és szá
mos kupán is szép eredményeket 
értek el. Legeredményesebb tan

ulóink: Györkő Tímea, Weintraut 
Rita és Mária, Petz Dávid, Cseh 
Péter és Imhoff Gábor

Labdarúgás
Iskolánk tanulói két országos 
verseny sorozatban vettek részt. 
Bozsik-program: A Pécsváradi 
Spartacus labdarúgó után
pótlásában 4 korosztályban szere
pel csapatunk. Az U 7 és U 13 
edzője Kajos Árpád, az U 9 és U 
11-es csapatoké Gelencsér János. 
A csapatok ősszel és tavasszal 2-2 
mérkőzéssorozatban vesznek 
részt, majd a legjobbakból körzeti 
válogatottat állítanak össze.
Ebben a tanévben kiemelkedő tel
jesítményt nyújtottak:
U7: Spannenberger Máté, Kungl 
Ádám, Wittembart Valentin 
U9: Amrein Martin, Hock Tamás, 
Völgyi Péter, Moschnitzka Ádám 
Ul l :  Abelovszky András és 
Barna, Spannenberger Márk, Wil- 
danger Viktor, Agátz Alex, Teiml 
Dániel
U13:Bódis Richárd, Hauk Mátyás, 
Gulyás Roland, Wagner Balázs, 
Jáhn Klaudia, és Gyenis Adrién 
A Bozsik-program körzeti 
szervezője Kajos Árpád. 
Góliát-program: Ezt a programot 
az iskolák csapatainak szervezték, 
tanulóink három korosztályban 
versenyeztek (1-2.0., 3-4. És 5- 
6.o.) A mérkőzéseket ősszel és 
tavasszal füvön, télen teremben 
játszottak. Legtöbb győzelmet 
másodikos tanulóink szerezték. 
Felkészítőjük és a Góliát-program 
körzeti szervezője Gelencsér 
János.

Thaibox
A városi sportkör szakosztályaként 
működik és tanulóink (ill. volt tan
ulóink) gyakran országos 
versenyeken is sikereket értek el. 
Kiemelkedő versenyzők: Farkas 
Balázs és Dániel, Hódosi Szabina

A Pécsváradi Spartacus szakosztá
lyában kb. 90-100 igazolt 
versenyző van, rajtuk kívül 50-60 
tanuló vesz részt az iskolai 
versenyeken illetve olyan sportok
nak hódol, melyeknek nincs 
szervezett szakosztályuk
(kerékpár, görkori, íjászat)
Fontos feladatunk a meglevő 
lehetőségek fejlesztése, bővítése, a 
sportolni, mozogni vágyók táborá
nak szélesítése.
Gelencsér János

A KODOLÁNYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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Állnak: Peijési Edina, Marián Katalin, Boda Miklósné, Valentai Csaba 
edző, Tamás Zsuzsanna, Schwedics Orsolya, Hegedűs Tímea 
Guggolnak: Illés Eszter, Bareith Brigitta, Szatmári Réka, Schuldeisz Bar
bara, Napirana Viktória, Gál Petra, Menczer Kinga 
(A képről hiányzik Sebestyén Gabriella)
A bajnokság gólkirálya Hegedűs Tímea lett 181 góllal. Az elvárásokon 
felüli szerepléshez, a játékosok hozzáállásán túl hozzájárult a város önko
rmányzata, a sportkör vezetősége, a szponzorok (Maxi Coop Áruház, 
Témái Virágkertészet -Bácsalmás) és a lelkes szurkolók, az általános 
iskola diákjai. A csapat ezúton mond köszönetét nekik és mindazoknak, 
akik támogatták Pécsvárad női kézilabda sportját!

LABDARÚGÁS

KOSÁRLABDA

Pécsváradi kosarasoké a 
Baranya Kupa

Május elején szervezte meg a 
Baranya Megyei Kosárlabda 
Szövetség a Baranya Kupát. A 
megye városai számára immár 
nyolcadik alkalommal kiírt kupát 
ebben az évben Mohácson ren
dezték meg. (A tavalyi évben 
Pécsvárad adott otthont e sport 
találkozónak) A tavalyi sikert 
felülmúlva a pécsváradi csapat az 
idén az első helyet szerezte meg, 
annak ellenére, hogy mindössze 
hatan tudták vállalni a játékot. 
Kiváló teljesítményt nyújtott Hal
mai Gábor, aki hajszál híján csús
zott le a torna "Legjobb dobó''-ja 
címről. Kamencki Pétert nem 
csak jó  dobóteljesítménye, hanem 
számos lepattanó szerzése révén 
illeti dicséret. Külön köszönet 
Frank Tamásnak, aki egyetemi 
éveit Budapesten tölti, de a hívó 
szóra mindig kész segíteni. 
Feltétlenül meg kell említeni Lás
zló Miklóst, aki általános 
iskolásként a felnőttek között is 
helyt állt, három mérkőzésen 21 
pontot szerezve.

Május végén a középiskolás 
korosztály számára a pécsi TÁSI 
adott otthont a Baranya Kupá
nak. Csapatunk ezen sajnos nem 
ért el olyan sikert, mint a felnőt
tek. Egy álmos - és nagyon rossz 
-játék során szerzett vereség után 
a második mérkőzésen kivívott 
nehéz győzelem a későbbi har
madik ellen, majd a keresztbe 
verések miatt, a dobogós 
helyezésért vívott küzdelem 
helyett, az 5-6. hellyel kellett 
beérnünk.

Összességében elmondhatjuk, 
hogy évről-évre fejlődik a kosár
labda csapat. Bár számos 
körülmény hátráltatta ebben az 
évben is a felkészülést, sikerült az 
elmúlt évhez képest előre lép
nünk. A Megye I-ben játszó csap
at a felsőházba került, sajnos a 
hajrában a számos sérülés miatt 
nem az elvárt teljesítményt nyúj
totta.

Rendeződött a Pécs Városi (fel
nőtt) Bajnokságban játszó után
pótlás csapat helyzete, fejlődésük 
nagy mértékben a felnőtt csapat
tal közös edzéseknek köszönhető.

B.Gy.
WEIS ERNŐ LABDARÚGÓ 
EMLÉKTORNA

Immár hagyománnyá vált, hogy 
labdarúgó tornát szerveznek 
elhunyt pécsváradi focisták, 
törzsszurkoló emlékére. Fuller 
Tibor és Ulrich Miklós ezúttal 
Weis Ernő egykori labdarúgótárs 
emlékére szervezte meg a kispá
lyás focitornát hat csapat 
részvételével. A verseny mindig jó 
hangulatban zajlik, amelyen helyi 
csapatok, baráti társaságok állnak 
össze. A végeredmény ezúttal a 
következőképpen alakult: 1. Hol- 
sten 2. Öregfiúk 3. Wagner 
család 4. Pit-Bulls 5. Aranycipó 
6. Serdülők. A díjkiosztón részt 
vett, és köszöntötte a csapatokat, 
szurkolókat Zsáli János pol
gármester, Mártusz Antal 
sportköri elnök és Lörinczi Albert- 
né, a város Oktatási, Ifjúsági és 
Sportbizottságának elnöke. A 
díjakat Weis Gábor (Weis Ernő fia) 
adta át. A tornához kapcsolódva 
11 -es rúgó versenyt is tartottak, 
melyet az örökifjú Fuchs János 
nyert meg.
A szervezők ezúton is köszönetét 
mondanak Pécsvárad Város Önko
rmányzatának, Jáhn Jakabnak és 
Dolha Boldizsárnak!

ÚJ EDZŐ A MEGYE I-NÉL

Megye I-es labdarúgó csapatunk 
évzáróján elbúcsúztatták Csordás 
István eddigi edzőt. Az év elején 
megújult sportköri vezetőség dön
tése alapján a jövőben Nagy Imre, 
egykori olimpiai válogatott futbal
lista irányítja Pécsvárad első 
számú labdarúgó csapatát. Az új 
játékosokat és a vezetőedzőt még a 
július 7-én kezdődő felkészülést 
megelőzően mutatják be a a nyil
vánosság előtt.
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Négy éve, volt kiöregedett ifistákból, és olyan helybeli fiatalokból hívták 
össze a csapatot, akik munkájuk vagy tanulmányaik miatt nem tudtak 
rendszeresen edzésre járni, de focizni szeretnek és hétvégéikből is haj
landóak feláldozni fél napot Kitartásuk eredményre vezetett, megnyerték 
a labdarúgó megye III-as bajnokságot.
Állnak: Hevesi Gábor, Kárpáti Árpád, Fuchs Gábor játékos-edző, Pere 
Gábor, Schneider Gábor, Mühl Norbert, Scholtz Péter, Valkai Gábor, Tol
nai Gábor, Ruppe István, Guggolnak: Keresztúri Tóth Koméi, Tóth 
Vince, Fuller Péter, Bognár István, Fuchs Károly, Szokics Zsolt, Wagner 
Tibor, Szigeti Endre Fekszik: Zsáli Attila és Valkai Zoltán 
(A képről hiányzik Fuchs Tamás)

mailto:muvhaz@pecsvarad.hu

