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FENNÁLLÁSÁNAK 25 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPELTE 
A PÉCSVÁRADI NŐI KAMARAKÓRUS

Negyedszázados jubileumát 
ünnepelte a Pécsváradi Női 
Kamarakórus
A Pécsváradi Női Kamarakórus 
"nagy elődje" nyomán, a dr. Vár
nai Ferenc által vezetett Zengő 
Énekkar, majd a Zengő Kama
rakórus nyomdokain alakult meg 
1978. március 1-én Dretzky 
Katalin kezdeményezésére. A 
kórus vegyeskarként jött létre, de 
szólamaránytalanság miatt 
szeptembertől női karként 
működött tovább.
A maroknyi alapító célja nem 
csupán a míves éneklés volt, 
hanem fontos szerepet játszott a 
közösségi kapcsolatok ápolásá
ban, hatott a családokra, a tágabb 
környezetükre.
A kórus vezetője 1978-tól 1994- 
ig Tóth Gézáné, a Pécsváradi 
Zeneiskola akkori igazgatója 
volt. Irányítása alatt a kórus 
repertoárja kiteljesedett,
választékot nyújtott a kórus iro
dalom szinte valamennyi korsza
kából. Az együttes erénye a 
hajlékony, finom hangzás, a jó

szövegmondás és a művek átélt 
megszólaltatása volt.
Legelőször 1978 novemberében 
léptek fel, s később számtalan 
alkalommal szerepeltek városi, 
megyei és országos ren
dezvényeken. A kitartó munka 
gyümölcseként 1981-ben a pécsi 
Liszt-teremben rendezett
kórustalálkozón “Aranykoszorú“ 
fokozatot érdemeltek ki. 1982- 
ben az együttes a "Vándor Sán
dor" Szemle területi döntőjén 
indult és továbbjutott a 
következő évben tartott megyei 
fordulóba. Még ez év júniusában 
a Kossuth Rádió Kórus Pódiuma 
sugározta előadását, kiérdemelve 
ezzel a legjobb kórusfelvételért 
járó emlékplakettet. Ettől az 
évtől támogatta az ÁFÉSZ, így a 
neve a Pécsváradi Művelődési 
Központ és ÁFÉSZ Női Kama
rakórusa lett.
A kar a "Vándor Sándor" Szemle 
megyei döntőjén, Komlón 1983- 
ban ismét sikeresen vett részt, és 
ezzel elnyerte a jogot a Szombat
helyen tartott döntőn való

részvételre. Ugyanez év 
júniusában újabb fellépés 
következett a "Kóruspódium"- 
ban, és vele egy újabb emlék
plakett. Addig elvégzett 
munkájának elismeréseként 
1984-ben a művelődési miniszter 
a kórusnak a Szocialista 
Kultúráért kitüntetést adomány
ozta, mely címet 1989-ben újra 
elnyertek.
Az évek során 10-12 fellépést 
tudhat maga mögött megyei és 
országos kórustalálkozókon, 
rádiófelvételek, külföldi szere
plések szorgalmuk eredménye. 
(Ezek néhány állomása: 1986. 
Siklós, Szövetkezei Kórusok 
Fesztiválja, 1988. Pécsváradi 
Vár, Jubileumi Hangverseny, 
Budapesti Néprajzi Múzeum)
A fenti díjakon kívül megkapta a 
SZÖVOSZ Nívó-díját és az 
alapító tagok a Pécsváradért 
emlékplakettet. 1989-ben Pécsett 
rádiófelvételt készítettek, április
ban Kőszegen minősítésen vettek 
részt, a Zenei Világnapon a pécsi 
Csontváry Múzeumban rendezett

kórustalálkozón kiemelték zenei 
karakterüket.
Mindezek fölött a legfőbb 
jutalom a közös gondolkodás, az 
együvé tartozás volt. A tagok 
nemcsak énekelni jártak-járnak 
össze, hanem közös programokat 
szerveztek.
1990 legfőbb állomása külföldi 
szereplés, a németországi Mies- 
bach-ban, amely olyan sikeres 
volt, hogy hosszantartó baráti 
kapcsolat alakult ki a pécsváradi 
és a miesbachi kórus között. 
Ennek révén a női kar rendszeres 
szereplője a Miesbach-ban 
megrendezett kórustalálkozók
nak.
Az 1994-es karnagy váltáskor a 
kórus élére Kutnyánszky Csaba 
került. A fiatal karnagy 1990-ben 
diplomázott a JPTE Tanárképző 
matematika-zene szakán, majd 
1996-ban szerezte meg második 
diplomáját a budapesti Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
iskolai ének-zene és zeneelméleti 
szakon. Jelenleg DLA képzésben 
vesz részt.
20 éves munkájának elis
meréseként a Pécs-Baranyai Kul
turális Szövetség Nívódíját kapta 
meg a kórus. 1999 májusában 
nagysikerű kórustalálkozót 
szerveztek a Miesbachi 
Vegyeskar és a Sásdi Vegyeskar 
fellépésével, majd ez év augusz
tusában Pécs várad Város Önkor
mányzata a kórusnak 
Pécsváradért Díjat adomány
ozott. E termékeny év szeptem
berében Szigetváron képviselte 
városunkat a kórus, októberben a 
Leány vásáron a komáromi Con- 
cordia Vegyeskart látta vendégül, 
majd decemberben a két 
évtizedes munka kiemelkedő 
állomásaként - a többi pécsvára
di együttessel közösen - CD 
lemezt adott ki.
2000 márciusában a Kultúrával a 
Nyugat kapujában - Nemzeti 
Fesztivál kistérségi bemutatóján 
vállalták a megmérettetést, s 
ennek eredményeként továbbju
tottak a megyei szakági bemu
tatóra.
(folytatás az 5. oldalon)
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Pécsvárad Város Képviselő
testülete 2003. szeptember 29- 
én tartotta ülését.

- Az első napirend keretében az 
óvodavezetői állás betöltéséről 
határoztak. Az állásra egy 
pályázat érkezett, a jelenlegi 
vezető óvónő, Schultheis: 
Józsefné pályázata, aki a 
testülettől újabb ötéves meg
bízatást kapott.

- Az autóbusz-forgalommal
kapcsolatos népi
kezdeményezés megtárgyalása 
volt a következő napirendi pont, 
melynek megtárgyalásán részt 
vett Albert Ferenc, a Pannon 
Volán üzletág-igazgatója és a 
200 aláíró nevében Gyenes 
Péter pécsváradi lakos.
Zsáli János polgármester 
elmondta, hogy 200 aláírással 
népi kezdeményezés érkezett, 
melynek tárgya a Pécsvárad 
központján áthaladó
autóbuszjáratok megszüntetése, 
illetve, hogy ezek a Pécsi út 
érintése nélkül, a régi útvonalon 
haladjanak. Az anyagot a 
képviselők megkapták.
Emlékeztetett arra, hogy négy 
éves munkájába került az önkor
mányzatnak, hogy a lakosság 
régi igényének eleget téve, 
pályázat útján buszváró öblöket 
létesítsen, majd elérje a Pannon 
Volánnál, hogy buszok az új 
útvonalon haladjanak. Az új 
buszmegállókat a tömegköz
lekedést igénybe vevők öröm
mel vették, a Volán tapasztalatai 
szerint többnyire maximális 
kihasználtsággal közlekednek a 
járatok. Ezek a járatok egyben 
megoldják a település főútvo
nalán a helyi közlekedést is. Az 
út forgalmát sokkal inkább 
akadályozzák a szabálytalanul 
parkoló autók, mint a buszforga
lom.
Gyenes Péter az aláírók nevében 
elmondta, hogy 1997-től meg
nőtt a forgalom, terjednek az 
allergiás betegségek, melyekben 
a buszoknak is szerepük van, 
mivel nagyobb a szennyeződés. 
Albert Ferenc a Volán 
képviselője tájékoztatta a jelen
lévőket, hogy az autóbuszokba 
szerelt motorok újak, megfelel
nek a legújabb szabványoknak. 
Tapasztalatok szerint a városi 
tömegközlekedésben a buszokat 
tiltják be utoljára, mivel egyik
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szerepe, hogy kiváltsa a nagy
obb szennyeződéssel járó autó
közlekedést. A buszoknak a 
vártnál nagyobb a forgalma, és 
ez jó a Volánnak és a lakosság
nak is.
Müller Lajos képviselő kijelen
tette, hogy a hegyen lakók 20 
éves álma valósult meg a 
buszjáratok új útvonalra 
irányításával.
Vértes László polgármester a 
autóbuszok városon belüli 
parkolási gondjára hívta fel a 
figyelmet. Véleménye szerint 
ötletszerűen állnak meg és 
akadályozzák a közlekedést. 
Albert Ferenc helyszíni bejárást 
javasolt, parkolóhelyek kije
lölésére.
Végül a testület a következő 
határozatot hozta: "A képviselő- 
testület a Pécsváradon áthaladó 
autóbuszok által okozott prob
lémákkal kapcsolatos népi 
kezdeményezést megtárgyalta. 
Az abban felvetett közlekedési 
és egészségügyi problémákat 
részben megalapozottnak tartja, 
ezzel együtt úgy dönt, hogy a 
tömegközlekedés jelenlegi for
májához fűződő lakossági érdek 
fontosabb. A központot elkerülő 
út megépítésének lehetőségét a 
jövőben a lehetőségek függ
vényében megvizsgálja.

- A további napirendek az ön-
kormányzat költségvetését érin
tették: a testület elfogadta a 
féléves pénzügyi beszámolót, 
módosította 2003. évi költ
ségvetését és tárgyalt a meg
valósult intézményi
takarékossági program végreha
jtásáról. Ösz-szességében 
megállapították, hogy a romló 
gazdasági körülmények között, 
a takarékosabb gazdálkodásnak 
köszönhetően az önkormányzat 
pénzügyi helyzete az év elején 
vártnál kedvezőbben alakult, év 
végére pár millió Ft-os tar
talékkal zárhat a költségvetés.

- Ez évben is kiírja a képviselő- 
testület a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatot, melyben 
azok a nappali képzésben részt 
vevő főiskolai, egyetemi hall
gatók részesülhetnek, akik szo
ciálisan rászorultak.
A pályázatok beadási határideje 
2003. október 22.
Dr. Fenyvesi János 
jegyző

M EGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk 
Pécsvárad lakosságát 
nemzeti ünnepünk, 

az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 4 7 .év

fordulója alkalmából ren
dezett megemlékezésre. 

Időpontja:
2003. október 23., 10 óra

Helyszín: Kossuth tér 
Ünnepi beszédet mond: 

Benkö László, 
önkormányzati képviselő 
A műsorban a Kodolányi 
János Általános Iskola 8. 

osztályos tanulói 
szerepelnek.

Zsáli János polgárm ester 
Lőrinczi Albertné igazgató

K ö z l e m é n y

A Segítőkéz a Mozgás- 
sérültekért Alapítvány 

köszöni mindazok segít
ségét, akik adójuk 1%-ának 

felajánlásával segítették 
az alapítvány céljainak 

elérését. A befolyt 
25.797.- Ft-ból az 

alapítvány kuratóriuma 
a pécsváradi Mozgáskorlá

tozott Klubjának szabadidős 
programjait támogatta.
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FALINAPTÁR 
ÉS KARÁCSONYI 

KÉPESLAPOK

Ismét készül pécsváradi 
tájakat, hangulatokat be

mutató falinaptár 
a 2004-es évre.

A 360 x 320 mm méretű 
13 lapos falinaptárat 

Pécsvárad Város önkor
mányzata adja ki.

A 2002-es naptárhoz 
hasonlóan Baumann Mihály 
képeiből, Csizmadia László 

szerkesztésében kerül 
összeállításra a kiadvány. 

A naptár várható 
megjelenése 

november vége.
A  Művelődési Központban 

megvásárolható naptár 
ára 1800 Ft.

Aki november 10-ig 
előjegyezteti és előfizeti, 

200 forintos 
kedvezménnyel 

(1600 Ft-ért) 
juthat hozzá a 

karácsonyi ajándéknak is 
szép kiadványhoz. 

Ugyanekkora készülnek 
pécsváradi témájú 

karácsonyi 
üdvözlőlapok is.

Zengőalja Kistérségi 
Területfejlesztési Társulás hírei

A Baranya Megyei Területfej
lesztési Tanács 2003-ban 
megítélt területfejlesztési 
támogatásai a Zengőalja 
kistérség települései számára: 
(ezer forintban)
Területi Kiegyenlítés (TEKI):
Szilágy 4600,
Lovászhetény 1424, 
Erdösmecske 1423,
Apátvarasd 695,
Fazekasboda 1495,
Összesen: 5037 
Céljellegű Decentralizált 
(CÉDE):
Óbánya 500,
Hidas 3000,
Nagypall 2750,
Martonfa 500,

Berkesd 2850,
Ellend 2685,
Mecseknádasd 2750,
Zengővárkony 445,
Összesen: 15480
Térség és Településfejlesztési
Célelőirányzat (TTFC):
Apátvarasd 4412
Területfejlesztési
Célelőirányzat (TFC):
Zengőalja Társulás 11000

Területfejlesztéssel kapcsolatos 
információ kérhető:
Szeibert Edéné
kistérségi megbízott
Tel.: 72/465-331
Fax: 72/566-024
e-mail: zengoalja@freemail.hu

mailto:zengoalja@freemail.hu
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A KODOLANYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

- Az elmúlt időszakban tanulóink 
igen szorgalmasak voltak. 
Tagozatunkon 2000 kg 
vadgesztenyét gyűjtöttek a 
gyerekek.

- A Baranya megyei katasztró
faelhárító Igazgatóság megyei 
rajzpályázatot hirdetett meg 
"Veled is megtörténhet" cím
mel. 30 pályamunkát küldtünk 
be. Október 8-án részt vettünk a 
rajzkiállítás ünnepélyes megny
itóján. Örömmel láttuk viszont a 
színvonalas kiállításon 21 tan
ulónk kis remekművét.
Közülük Gyenis Dóra 2.a. osztá
lyos ,( felkészítője: Wagnerné 
Rozmer Anikó) és Mosnitzka 
Ádám 4.b.osztályos tanuló,( 
felkészítője: Vértes Lászlóné) 
különdíjban részesült.
Molnár Canád 3.b.osztályos tan
uló pedig (felkészítője: Vértes 
Lászlóné) az alsó tagozatosok 
között a legrangosabb helyezés
sel, az I. hellyel büszkélkedhet. 
Minden kiállított kis remekmű 
alkotójának gratulálunk és továb
bi sikert kívánunk.

- A 4.osztályosok nagyon szín
vonalas műsorral emlékeztek 
meg a 13 aradi vértanúra, melyet 
Bognárné Auth Mária és Tolnai 
Zoltánné osztályfőnökök állítot
tak össze és tanítottak be a tan
ulóknak. Az ünnepi megem
lékezést követően koszorút 
helyeztek el az 1848-as emlék
táblánk falán, melynek tövében 
13 gyertya lángja lobogott, a 
mártírok emlékének tiszteletére. 
Gratulálunk a mély érzelmeket 
kiváltó előadáshoz.

- 2003. október 3-án délután " A 
virágos, gondozott Pécs- 
váradért " program keretében 
több kisdiák is részt vett a 
művelődési ház előtti tér csin- 
isításában.

Résztvevők:
- Alsó tagozat:
1. b. Pusch Dalma, Gász Bálint, 
Muzslay Ferenc, Szilágyi Fruzsi
na
2. a. Szendrői Boglárka
3. b. Kresz Kíra, Pusch Réka
4. a Vörös Adrián, Sás Bernadett
4.b. Nyizsnyik András, Gász 
András, Máriusz Viktória, Muzs
lay Melinda, Szilágyi Nóra
- Felső tagozat:

5.a. Hertrich Gábor
5. b. Deleroza József, Simor Sára, 
Gál Ági, Gál Tamás, Szakálos 
Sziringa, Spannenberger Márk, 
Gébért Alexa, Lehmann Alexa, 
Menczer Helga, Ulrich Bettina, 
Lippert Viki, Pongrácz Edina, 
Weisz Laura, Németh Szabolcs, 
Hochrein Antal, Ruppert Dóri, 
Kányási Sanyi, Knyúr Petra
6. a. Szabó Dániel, Hengl Balázs, 
Hengl Dóra, Kerner Gergő, Szen
drői Balázs
6.b. Jáhn Klaudia
6. c. Kőszegi Dániel
7. a. Hauck Máté, Bódis Richárd, 
Heil Szabolcs, Weibl Szilvia,
7.b. Csetényi Orsolya
7. c. Méder Gábor, Szeles Alexan
dra, Tóth Hajnalka, Gál Ivett
8. a. Kutas Évi
8.b. Czimber Borbála, Weintraut 
Rita, Weintraut Mária, Hohmann 
Edina
8.c. Szűcs Gábor, Kőhalmi 
Zsanett
Ezúton köszönjük meg segít
ségüket!

- Köszönetemet fejezem ki min
den pécsváradi szülőnek, aki 
alapítványunkat 1%-ával támo
gatta. A 285.084.- Ft-ot iskolánk 
a külsheimi tanulmányi kirán
dulás útiköltségének fedezéséhez 
és a jól teljesítő tanulók jutal
mazására használta fel.
A társadalmi összefogás az isko
lai nyelvoktatásért kuratóriuma 
nevében Lőrinczi Albertné igaz
gató.

SPORT

Labdarúgás:
Bozsik program - őszi forduló 
Kiemelkedő játékosok:
U 7.: Jéhn Márk, Kresz István, 

Rückert András, Kleisz Bálint.
U 9: Imrő Tamás, Wittembart 
Valentin, Kleisz Krisztián, 
Moschnitzka Dávid, Spannen
berger Máté
U 11: Perényi Márió, Abelovszky 
Barna és András, Völgyi Péter, 
Moschnitzka Ádám, Kovács Szil
veszter
U 13: Gulyás Roland, Spannen
berger Márk, Teiml Dániel, Varga 
Mihály, Jáhn Klaudia

Atlétika:
Diákolimpia, körzeti verseny
Kiemelkedő versenyzőink:
II. korcsoport:

Abelovszky Barna - kislabda 
Abelovszky András - távolugrás 
IV. korcspoort: Sasvári Zsuzsan
na - kislabda - aranyérem 
Pászti Szabolcs - kislabda -
bronzérem, 100 m - bronzérem

ÓVODAI HÍREK

A 2003/2004-es tanévet az I. sz. 
Vár utcai óvodában, 3 csoport
ban kezdtük meg. A gyerekek a 
nyári szünet után örömmel jöt
tek óvodába, szívesen 
üdvözölték rég nem látott pajtá
saikat és az óvónéniket, dadu- 
sokat.

Szeptember 11 .-én tartottuk 
összevont szülőértekezletünket, 
melynek fö témája az 
egészséges életmódra nevelés 
volt. E téma a Comenius 2000 
minőségbiztosítási program 
egyik részét képezi, melyet 
óvodáink pályázat útján 
nyertek. A témában előadóink: 
Dr. Ascsillán Andrea fogorvos, 
Dr. Wilheim Andrea gyermeko
rvos és Fischerné Virág Éva 
védőnők voltak. Nagyon 
érdekes előadást hallgathattak 
meg a szülők, melyből sok 
értékes információval
gazdagodhattak. Minden 
kérdésükre választ kaptak a sza
kemberektől.

Szeptember 23.-án kirándul
tunk az óvodás gyerekekkel a 
nagypalli óvodába. Buszjárattal 
mentünk és jöttünk. Az óvodá
ba Bércesné Erzsiké lep
énysütéssel várta a gyerekeket. 
Az ízletes lepényt mindannyian 
szívesen fogyasztottuk.
Köszönjük szépen! A nagypalli 
óvodások vártak bennünket, az 
ő irányításukkal, vendéglátá
sukkal tették a napunkat 
emlékezetessé.

■

Vadgesztenyét, papírt gyűjtünk, 
így szerzünk egy kis bevételt , 
amit a gyerekek javára fordí
tunk. Előre is köszönjük a 
szülők segítségét.

Az óvoda dolgozói

A Dél-Kom Kft. ez évben is 
megrendezi szokásos 

ingyenes őszi 
lomtalanítási akcióját.

Cégünk a lomok 
elszállítását a település 

területéről az alábbi 
időpontban végzi:

2003. november 5 és 6. 
szerda és csütörtök

A hulladékot az adott 
napon, reggel 6 óráig kell 

elhelyezni (a szóródó 
anyagokat dobozban 

vagy zsákban).
Nem helyezhető ki: 
építési törmelkék 

állati tetemek 
veszélyes hulladék 

(akkumulátor, 
gumiabroncs, 

növényvédőszeres és 
festékes dobozok)

A VIRÁGOS, GONDO
ZOTT PÉCSVÁRADÉRT 

KEDVES GYEREKEK!
Ugye, észrevettétek, hogy a 

Kígyós-szobor körüli dombot 
beültettük növényekkel, hogy 
szebbé tegyük. Kérünk ben
neteket, hogy ezentúl ne ját
szatok rajta, mert nem erre 

való. Egyúttal 
pályázatot hirdetünk 

számotokra, mert kíváncsiak 
vagyunk a véleményetekre:

■ Hol játszanál szívesen?
• Milyen játszóteret 

képzelsz el magadnak?
• Hol alakíthatnánk ki nektek 
kis dombokat, ugratókat, ahol 

biciklivel, gördeszkával, 
görkorival ügyeskedhetnétek? 

Várjuk az ötleteiteket írás
ban, rajzban, festményen! 

Beküldési határidő:
2003. október 31. 

Munkáitokat leadhatjátok az 
óvodában, az iskolában vagy 

a művelődési központban. 
Neveteket, életkorotokat és 

lakcímeteket írjátok a 
hátoldalára.

A legjobb pályamunkákból 
kiállítást rendezünk, s igyek

szünk minél több ötletet 
megvalósítani! 

Mindenki véleménye és 
munkája fontos, hiszen 

Pécsvárad mindannyiunké!
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KIÁLLÍTÁS A VÁRBAN
Az idegenforgalmi szezon 
meghosszabbításaként szeptem
ber hónapban volt látható a Vár 
kiállítótermében Marsai Ágnes, 
Hosszúhetényben élő grafikus 
kiállítása. A vendégkönyv 
tanúsága szerint még sokan 
kirándulnak az első őszi 
napokon, keresnek és örömmel 
fedeznek fel látnivalót az ideláto
gatók.

*

"A KŐ TANÍTJA AZ 
EMBERT"
Címmel jelent meg emlékező írás 
Kígyós Sándorról, születésének 
60. Évfordulóján. Tarczy Péter 
újságíró felkereste a művész 
alkotói színtereit, járt 
Pécsváradon, Villányban, Pécsett 
Kígyós Sándor sírjánál is. 
Megszólaltatta a helyiek közül 
Zsáli Jánost, Dretzky Katalint. 
Az írás a Debrecen című hetilap 
egyik szeptemberi számában 
olvasható, hozzáférhető a 
művelődési házban.

*

ANYAKÖNYVI HÍREK:

25. éves házassági évforduló:
Töttös László és Székely Ibolya
Szigeti János Sándor és
Hohmann Erzsébet
Rein Mihály és Petz Mária
Ács Tibor és Kurucz-Szabó
Erzsébet
Házasságkötések:
Szabó Endre és Tóka Ivett 
Heil Róbert és Grubics Diána 
Pap István és Hajdukovics Edit 
Dénes Gábor és Pintér Mónika 
Halálesetek:
Jakab József 83 éves Pv., Csuma 
Sándor 75 éves Zv., Auth Füiöp- 
né sz. Müller Borbála 84 éves 
Pv., Keppert Gyula 85 éves Pv., 
Apari Béla 48 éves Zv., Takács 
Józsefné sz. Kozma Erzsébet 86 
éves Pv., Ruppert Ferenc 72 éves 
Pv., Imhof István 74 éves Em., 
Zengő Pálné sz. Kleffler Hermin 
94 éves Pv.,
Születések:
Bátai László Lh. (szept. 3.),
Orlai Roland Pv. (szept. 10.) 
Rejtő Olivér Pv. (szept. 13.)

A TOJÁS VILÁGNAPJA 
ZENGŐVÁRKONYBAN
A Nemzetközi Tojásszövetség 
idén ötödik alkalommal hirdette 
meg " ATojás Világnapját" 
melynek kapcsán 32 tagország
ban rendezvények sorozata hívja 
fel a figyelmet a tojásnak az 
egészséges táplálkozásban 
betöltött fontos szerepére. 
Kevesen tudják, hogy a tojás tar
talmazza az anyatejet követően a 
legteljesebb, elsőrendű, mással 
nem pótolható fehérjét, ideális 
arányú zsírjai, ásványi anyagai és 
vitaminjai nélkülözhetetlenek az 
emberi szervezet számára.
A Míves Tojás Múzeum a 
Baromfi Termék Tanáccsal 
együttműködve vállalta a Világ
nap társrendezői feladatát. A ren
dezvény helyszínéül a Múzeum 
székhelyét Zengővárkonyt 
választottuk. Joggal tarthatott 
igényt tehát a nagyközönség 
kitüntető figyelmére a Tojás 
Világnapján is. Ezt az is indokol
ja, hogy népművészeink, népi 
iparművészeink a természetes 
tojás felületét, anyagát és for
máját használják alkoztásaik 
létrehozásához. A tojás díszítve 
kiemelkedő népművészeti 
alkotás, adott esetben műtárgy, s 
mint ilyen, szellemi táplálék is. 
Joggal tarthatott igényt tehát a 
nagyközönség kitüntető
figyelmére a Tojás Világnapján 
is. A múzeum jelentkezésével és 
résztvételével teljesebbé szerette 
volna tenni a világnap eszmei 
mondanivalóját, elősegítve, hogy 
a tojásnak az egészséges ember 
életében betöltött sokoldalú 
szerepe közismertté váljon.. Ez 
sikerült is.
A rendezők együttműködése 
példa arra is, hogy a termelési, 
gazdálkodási, tudományos és 
muzeális érdekeket össze lehet 
hangolni egy közös cél 
érdekében.
Október 10.-én a Tojás Világ
napján 10 órától 18 óráig gazdag 
program várta az érdeklődőket. 
Az ünnepélyes megnyitó után 
szakmai előadások voltak, a 
széles közönség számára pedig 
termékbemutatók, ételkóstólás és 
filmvetítés, a gyermekrajz 
pályázat eredményhirdetése, kul
turális műsorok nyújtottak 
szórakozást. Meg lehetett nézni,

hogyan készül a hímes tojás, sőt, 
lehetett készíteni és volt tojás 
vásár is. Nyitva állt a Míves 
Tojás Múzeum, a helyszínen 
kihelyezett postahivatal mű
ködött elsőnapi bélyegzéssel.
A vendégeket Nienhaus Rózsa, a 
múzeum tulajdonosa és vezetője 
köszöntötte. A szakmai progra
mon elhangzott dr. Andrásfalvy 
Bertalan néprajzkutató valamint 
dr. Légrády Péter belgyógyász és 
dr. Horn Péter akadémikus 
előadása. A kulturális műsorban 
sokak között felléptek a helyi

népitáncosok, a pécsváradi és a 
nagypalli óvodások és a 
pécsváradi nyugdíjasok. 
Képünkön a pécsváradi óvodások 
csoportja

*

A PÉCSVÁRAD VÁROSI TV 
OKTÓBERI ADÁSAI:
- október 23., 19,30 órától 
Rendkívüli adás: Az október 
23-i városi ünnepség (felvételről)
- október 30-31., 19,30 órától 
VTV adás: Összefoglaló a 
Gesztenyeszüretről
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K Ó R U S T A L Á L K O Z Ó

(folytatás az 1. oldalról)
A szakmai kapcsolatteremtés és 
fellépési lehetőségek tekin
tetében is máig hátrányban van
nak a kistelepülési együttesek a 
megyeszékhely vagy a főváros 
hasonló művészeti csoportjaival 
szemben, nem tudnak 
versenyezni a nagyvárosok ren
dezvény-mennyiségével, fel
lépési lehetőségeivel. Ennek a 
hátránynak az ellensúlyozására 
rendezte a művelődési központ és 
a női kamarakórus 2001 szeptem
berében a Baranya Megyei 
Kisvárosok Kórustalálkozóját, 
melyen a megyei kórusokon 
kívül a galántai Kodály Zoltán 
Daloskor is fellépett.
2002-ben az olaszországi mon- 
falconei kórustalálkozón vettek 
részt a Coro Angelo Capello di 
Begliano vendégeként, hatalmas 
sikert aratva.
A Pécsváradi Női Kamarakórus 
szerencsésnek mondhatja magát, 
hiszen megalakulása óta elmond
hatja magáról, hogy a civil 
közösségek között megtalálta és 
tartja helyét, rangját. Természete
sen a vidéki kórusok minden 
hétköznapi gondját, baját hétről- 
hétre le kell küzdenie. Ez nem 
csupán a jóhangú tagok 
toborzását (és megtartását) jelen
ti egy olyan időszakban, amikor a 
családok jó része megélhetési 
gondokkal küzd, vagy a munkája 
miatt ingázni kényszerül. A 
kórusban - sokszor erőn felül tel
jesítő - anyák és nagymamák 
énekelnek, néhány órára 
elfeledve személyes gondjaikat. 
Az amatőr művészeti csoportban 
nyílik mód számukra a közösségi 
életen túl saját ambícióik meg
valósítása.
Az évek során néhány régi tag 
kivált, új tagok beléptek, ám 
szellemisége töretlen maradt, s 
hű a kezdeti törekvésekhez. Van
nak, akik már a Zengő Kórusban 
is énekeltek és vannak, akik meg 
sem születtek még a kórus 
alapításakor. Vannak anyák, akik 
lányukat hozták ide, vannak 
pedagógusok, akik
tanítványaikat, ki szomszédját, ki 
távolabbi ismerősét "szervezte 
be".
Meghatározó a közösségi érzés, 
az összetartozás az együttesben. 
Ennek szerves része, hogy a 
kamarakórus létrejötte óta

fontosnak érzi a helyi hagy
ományok ápolását. A rendsz
erváltás óta a hagyományőrzés új 
formái is megvalósulhattak, mint 
a Szent István Napokon adott 
hangversenyek vagy az karác
sonyi éjféli misén való 
közreműködés.

Az elmúlt gazdag negyedszázad 
megünneplésére ez év szeptem
berében kórustalálkozót
szervezett a női kar és a 
művelődési központ. Erre 
meghívást kapott a beglianoi 
Coro Angelo Capello, viszonoz
va tavalyi vendéglátást valamint 
a Siklósi Vegyeskar és a 
Szigetvári Tinódi Vegyeskar. 
Eljöttek az egykori tagok, az 
alapító karnagy Tóth Gézáné, és 
dr. Várnai Ferenc, hogy kivegyék 
részüket az ünneplésből.
A kórustalálkozón Zsáli János, 
Pécsvárad Város polgármestere, 
a város képviselőtesstülete 
nevében is köszöntötte a jelen
lévőket, méltatta a pécsváradi 
együttes negyedszázados
munkáját, rangját a helyi kul
turális életben, majd 
köszönetképpen gyönyörű dís
zoklevelet adott át. Az ünnepsé
gen megjelent Vértes László 
alpolgármester, Apaceller József, 
a helyi Kulturális Bizottság 
elnöke.
A négy kórus hangversenyét 
követően Kertész Attila a Pécs- 
Baranyai Kórus- és Zenakari 
Szövetség ügyvezető alelnöke 
oklevél átadásával köszöntötte a 
pécsváradi hölgyeket, bíztatva a 
folytatásra, kiemelve az együttes 
kuriozitását a megyében. A 
Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése Kulturális
Bizottságának képviseletében 
Szirtes Gábor emlékplakettet 
adott át, majd köszöntötték az 
"ünnepeltet" a vendég kórusok 
képviselői, Kriszt Kinga, a sik
lósiak, Halmi Gábor, a szigetvári 
ak karnagya. Az olasz kórus tag
jai hatalmas ajándékkosárral 
érkeztek, melyet elnökük, Fabi- 
ano Fontana és karnagyuk Dami- 
ano Fabris adott át. Az együttest 
elkísérő alpolgármester, Edoardo 
Rosin úr településüket, 
térségüket bemutató kiad
ványokat, könyveket hozott. 
Végezetül a fenntartó intézmény 
nevében, Dretzky Katalin igaz

gató emléklapot és egy-egy szál 
virágot adott át a máig is aktív 
alapítótagnak (Böröcz Sára, Gál 
Lajosné-Bayer Panni,Hauk 
Erzsébet, Endrődiné Hornyák 
Mária, Kovács 
Józsefné -Prohász- 
ka Erzsébet).
Az est záróakkord
jaként felcsendült 
a négy kórus közös 
kánonja, majd 
“begördült” a ma
lomkerék nagy
ságú gesztenyetor
ta tűzijátékkal, a 
művelődési ház 
ajándékaként.

Az este méltó 
m eg em lék ezése  
volt az elmúlt 
negyedszázadnak.
A jelenlévők nem 
csupán egy fan
tasztikus koncert 
részesei lehettek.
Az azt követő jó 
hangulatú vacsora 
tovább mélyítette a 
kórusok közötti 
baráti kapcsola
tokat. Ám jó példája volt annak 
is, hogy településünk kultúra
barát polgárai, vállalkozói, cégei 
szívesen áldoznak a jó ügyért, a 
közösségi életben aktív tagok 
támogatásáért.

Ezúton mondunk köszönetét a 
kórustalálkozó megrendezéséhez 
nyújtott segítségért az alábbi vál
lakózásoknak, személyeknek: 
AGROVER Rt.; Jahn Jakab, 
Janisch János, Kis Bocz János,

Keszler Béla, Krammer János, 
Ormándi László, Pécsváradért 
Alapítvány, Pécsváradi Arany
cipó Kft., Schiller Gábor, Ulrich 
Miklós, Pécsvárad COOP Kft.,

A kórus egykori és jelenlegi karnagya

Walter Gyula, Walter Tivadar és 
Kárász Rózsa (konferínszié).

Ezúton fejezzük ki köszönetün- 
ket Kutnyánszky Csaba karnagy
nak és a kórus valamennyi tagjá
nak, akik az olasz kórus három 
napos itt tartózkodásnak és a 
kórustalálkozó megszer
vezésében, lebonyolításában 
rendkívül sokat segítettek. 
Bognár Gyöngyvér 
főszervező

Színpadon az olasz vendégek
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Z E N E H Í R A D Ó

- Zeneiskolánk szeptember 4-én értesítést.
nyitotta meg kapuit a tanulni - Október 1-je nagy ünnep szá-
vágyó diákok előtt. Létszámuk munkra, hiszen ez a Zene Világ-
200 fő, nagy örömünkre nem napja. Több helyszínen zajlottak
csökkent az érdeklődés a zene- az események. Tanáraink és
tanulás iránt. A lelkesebbek diákjaink részt vettek a nem
nyári táborozáson is részt vehet- régiben átadott Megyei Önkor-
tek: a rézfúvósok Magyarherte- mányzat Gyermekotthonában
lenden, a fafúvósok pedig rendezett ünnepségen. Ezután a
Pécsváradon a zeneiskolában Polgármesteri Hivatal díszter-
töltöttek el egy "dolgos" hetet. mében S. Kreszits Margit ren-
Tanáraik: Wagner József, S. dezésében tréfás vetélkedővel és
Kreszits Margit. hangversennyel emlékeztünk
- Szinte még el sem kezdődött a meg a jeles napról. A vidám
tanítás, máris eljött az első hangulatú estén, melyet a
növendékhangverseny szeptem- Pécsváradi Önkormányzat
bér 24-én a korai időpont vezetői is megtiszteltek a jelen
ellenére rendezett produkciókat létükkel, a közönséget is
hallottunk. megénekeltette Kolossáné
- Klarinétos növendékünkre, a 2. Kozma Tímea tanárnő. A
osztályos Mohácsi Barbarára gyerekek pedig elégedetten vet-
nagy megmérettetés várt: a IX. ték át a vetélkedő 
Országos Klarinétverseny nyereményeként kiosztott CD-
területi válogatóján képviselte lemezeket és édességeket,
városunkat szeptember végén. A - Következő hangversenyünk
sok gyakorlás meghozta október 15-én 16. 30-kor lesz a
gyümölcsét, Barbara kiváló tel- Zeneiskola hangversenyter-
jesítményt nyújtva 38 pontot ért mében, melyre minden érdek
el a versenyen. Tanára: S. Kresz- lődőt szeretettel várunk!
its Margit. Az országos ered- Képeink a Zenei Világnapon
ményről a későbbiekben kapunk készültek

HÍREK RÖVIDEN

“A VIRÁGOS. GONDOZOTT PÉCSVÁRADÉRT”

Örömteli hír, hogy az előző számunkban közzétett példaértékű Fáy 
utcai kezdeményezés után újabb sikeres programról számolhatunk 
be. Reméljük a fenti címmel meghirdetett program első eredményes 
megmozdulását hasonlóak követik. Szerencsére egyre többször, 
egyre több helyen kapcsolódhatunk be a helyi társadalmi élet és 
szőkébb környezetünk alakításába, szépítésébe 
Képünkön a Kígyós-szobor környékét virágosítják 
(Részletes beszámolót a 8. oldalon olvashatnak.)

NYÚLIK A RÉTES A PFGSVÁRADI TELEHÁZBAN

A Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének asszonyai rétest nyújtottak 
és töltöttkáposztát főztek október 10-i klubnapjukra, mivel ezúttal 
Nagypall és Alsómocsolád időseit is vendégüllátták. A rendezvényt 
megtisztelte Zsáli János Pécsvárad, Grátz Erika Nagypall, Dicső 
László Alsómocsolád és Keller János Erdősmecske polgármestere 
is. A települések csoportjai műsort adtak egymásnak, táncoltak, 
szavalltak, énekeltek.
A klubnapon élő internetes adást sugároztak az egyesület által 
működtetett Pécsváradi Kistérségi Teleházból. A Teleház Magazin 
FaluNet műsora a teleházon keresztül mutatta be településünket. 
Megszólaltak polgármesterek, civil szervezetek és önkormányzati 
intézmények vezetői, klubtagok és a teleház vezetője is.
A felvétel megtekinthető és letölthető a www.telehazmagazin.hu 
címről.
Az egyesület vezetősége ezúton is szeretne köszönetét mondani 
aktív tagjainak, hogy munkájukkal és anyagi támogatásukkal hoz
zájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához!

http://www.telehazmagazin.hu
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Kulturális ajánló

ID Ő SEK  N A P JA

A Magyar Vöröskereszt 
Pécsváradi Szervezete és a 

Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesülete idén is megrendezi 

a már hagyományossá vált 
Idősek Napi ünnepséget 

november 16-án, vasárnap 
délután 15 órától 

a művelődési központban.
A rendezvényre szeretettel 

várnak minden 65. év feletti 
pécsváradi lakost!

Október 28-án, 9 órakor lesz a 
következő "Filharmónia" 
ifjúsági hangversenybérletes 
előadása.
Ezúttal a pécsi Dainel Speer 
fúvós együttes ad koncertet.

Tekintettel a nagy érdeklődésre 
színházjáró buszt csak decem
beri előadásra tudunk szervezni a 
Pécsi Nemzeti Színház My Fair 
Lady című előadására. Érdeklőd
ni november 10. után lehet a 
művelődési központban.

A Gesztenyesziiret előestéjén, 
október 17-én, pénteken 18 
órakor a művelődési házban, a 
Határon Túli Magyarok XII. 
Fesztiválja keretében, a 
Pécsváradi Felvidékiek Klubja 
önálló rendezvényt szervez. Az 
alábbi ismertetőt kedvkeltőnek 
szántuk:

Palócország - Meseország
A Palóc Mesemondó Verseny 
1998-ban indult útjára. Gesztora 
és főszervezője a Gombaszög 
Fejlesztésért Alapítvány, illetve 
annak elnöke, Fábián Edit. Úgy 
gondolták, vétek ezt a 
nyelvjárást kitiltani a magyar 
kultúra berkeiből, inkább találni 
kellene egy olyan fórumot, ahol 
a tájnyelv sokszínűsége megmu
tatkozik. Eszközként a legalka
lmasabbnak a mesét látták, hisz a 
gyermekek lelkivilágához ez áll 
a legközelebb, és ez őrzi 
leginkább a népnyelv sokszor 
már elfeledett szókincsét. A 
magyar népmese azért is lett fő 
eszköze a versenynek, mert úgy 
látják, ez is egyre inkább 
kiszorul a magyar gyermekek 
életéből, s helyét a modern kor 
sokszor bugyuta sikertörténetei

veszik át, miközben olyan 
értékek mennek veszendőbe, 
amelyekben a magyar nemzet 
élete, múltja gyökerezik. E meg
gondolások alapján született meg 
a Palócország-Meseország cím
mel meghirdetett Palóc Mese
mondó Verseny.
A versenykiírás a palóc tájnyelv 
ismeretén, s a palóc-magyar 
népmesén kívül feltételként 
jelölte meg azt is, hogy a mesét 
csakis magyar népviseletben, 
vagy a magyar népviselet jegyeit 
magán viselő stilizált viseletben 
lehet előadni. Évente 200-250 
gyermek méri össze mesemondó 
tudását.
Pukkai László: 
Taksony-Felvidék-Szlovákia
Pukkai László 1941-ben született 
Alsószeliben. Egyetemi tanul
mányai befejezését követően 
nyugdíjazásáig a Galántai Mag
yar Tanítási Nyelvű Gimnázium 
magyar - történelem szakos 
tanáraként dolgozott. Az 1990- 
ben alakult Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének 
egyik szervezője és első elnöke 
volt.
Megjelent művei:
Galánta 750
(Bratislava, 1987, társszerző) 
Alsószeli
(Galánta, 1990, társszerző)
Vága (Galánta, 1994, társszerző) 
A Hanza Szövetkezeti 
Áruközpont, Galánta 
(Pozsony, 1994)
Nemeskajal
(Galánta, 1997, társszerző) 
Mátyusföld
(Dunaszerdahely, 2002)

FELHÍVÁS

Felhívjuk a tisztelt lakosok 
figyelmét, hogy a 
"Gesztenyeszüret 

a Zengő alján" 
rendezvény miatt 
október 18-án, 

szombaton reggeltől 
19-én vasárnap estig 
a buszok a régi rend 
szerint a 6-os főúton 

közlekednek. 
Megálló ekkor csak 
a kollégium előtt és 

a strandnál lesz!
Megértésüket, türelmüket 

köszönjük!

"GESZTENYESZÜRET A 
ZENGŐ ALJÁN" 

PÉCSVÁRAD, 2003. 
OKTÓBER 17-19.

- október 17., péntek
A Határon Túli Magyarok XII. 
Fesztiválja keretében 
a Pécsváradi Felvidékiek Klub
ja szervezésében:
18 óra: A "Palócföld - Mese
ország" mesemondó verseny 
győzteseinek előadása 
(Felvidék) és
Pukkai László: Mátyusföld
című könyvének bemutatója a 
művelődési központban

- október 18., szombat:
14 órától:
- Kézműves és kirakodóvásár 
(Kossuth L. u.)
- Borok utcája (Dózsa Gy. u.)

14 órától: Térzene
a művelődési központ előtt a 
Pécsváradi Ifjúsági 
Fúvószenekarral

15 órától: Művészeti együtte
sek műsora a müv. központ 
előtti téren
Pécs-Meszesi Bányász Kul
turális Szövetség Népdalköre, 
Egyházaskozár Csángó 
együttes, Pécsváradi Nyugdí
jasklub, Muravidék Tánccso
port (Lendva - Szlovénia), 
Hosszúhetényi Népi Együttes

17 óra: "Csángók tex
tilművészete"
Kallós Zoltán és a Baranya 
Megyei Múzeumok Igazgatósá
ga Néprajzi Osztálya 
gyűjteményéből készült kiál
lítás megnyitója a művelődési 
központban
Megnyitja: dr. Andrásfalvy Ber
talan néprajzkutató 
Közreműködik a Domokos Pál 
Péter Közművelődési Egyesület 
Csángó Együttese

20 órától: Szüreti Bál a müv. 
központ nagytermében 
Zene: Wery Take

- október 19., vasárnap:
9 órától egész nap:
- Kézműves és kirakodóvásár 
(Kossuth L. u.)
- Borok utcája (Dózsa Gy. u.)

9 órától: Térzene
a műv. közp. előtti téren a 
Pécsváradi Városi 
Fúvószenekarral

9.30 órától: Gyermek Nép
tánccsoportok Találkozója
a művelődési központ előtti 
téren
Pécsváradi Zeneiskola gyermek 
néptánccsoportja - sárközi tánc 
Zöldkert Óvoda Tánccsoportja, 
Mözs, Pécsváradi óvoda tánc- 
csoportja, Véméndi Német 
Nemzetiségi Tánccsoport 
Gyerekcsoportja, Csokonai 
Vitéz Mihály Ált. Iskola és Sza
kiskola Gólyahír tánccsoportja - 
Pécs, Pécsváradi Zeneiskola 
gyermek néptánccsoportja - 
német tánc, Hidas Néptánc 
Egyesület Gyermekcsoportja, 
Pécsváradi Zeneiskola gyermek 
néptánccsoportja - decsi tánc

10-16 óráig: Kézművesek 
Baranyai Egyesülete
Aprómarok műhelyének ját
szóháza a műv. közp. melletti 
parkban

11.30 óra: Az Ördögszekér 
Kompánia
"Hamupipőke" című gyermek- 
műsora a műv. közp. előtt

14.00 órától: Néptánccsopor
tok és kórusok műsora
a müv. központ előtti téren 
Hidas Néptánc Egyesület 
Rozmaring Hagyományőrző 
Népi Táncegyüttes - Romonya 
Véméndi Kvartett 
Hosszúhetényi Daloskor 
Véméndi Kvartett 
Pécsváradi Nyugdíjasklub 
Tánckara
Zengővárkonyi Népi Együttes

17 óra: Gálaműsor
a Hidas Néptánc Egyesülettel a 
műv. központ színháztermében

19 órától:
Tűzijáték
A művelődési központ tetejéről

A rendezvénnyel kapcsolatos 
információ a művelődési 
központban kérhető személye
sen, vagy a 72/465-123-as tele
fonszámon.
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"A VIRÁGOS, GONDO
ZOTT PÉCSVÁRADÉRT"

ÚJVIDÉK ÉS PÉTERVÁRAD

A Délvidék és a Duna jegyében 
zajlottak idén a Pécsváradi Vár
baráti Kör kirándulásai, a 
legutóbbi, október 11-i, vajdasá
gi úttal együtt. Három országot, 
Romániát, Szerbiát és Horvá
tországot jártunk 
be ebben az 
évben, hogy felk
eressük a Dunát 
és a mellette fel
növő nagy múltú 
városokat.
A túrasorozat két 
éve kezdődött, 
amikor Vukovár- 
ra mentünk, és a 
Duna mentét 
valamit Dél- 
Baranya magyar 
falvait jártuk 
végig Burján 
István muzeoló
gus vezetésével.
A tíz évvel 
ezelőtti háború 
n y o m a i t ,  
emlékeit kutattuk, hisz ennek 
Pécsvárad is tanúja volt, amikor 
150 délvidéki menekültet 
fogadott be. A befogadásból 
barátságok erősödtek, újak 
szövődtek, még házasság is köt
tetett.
Egyesületünk 1991 december 
15-én a helyi együttesek fel
lépésével jótékonysági estet ren
dezett a délvidéki menekültek 
javára a Művelődési Házban, 
mely bázisa volt az ide érkezett 
családoknak és a javukra ren
dezett gyűjtéseknek.
Tavaly mentünk el Szentlászlóra, 
a legtöbbet szenvedett, teljesen 
elpusztult és újjáépült magyar 
faluba meg a többi szlavóniai 
magyar településre.
A nyári nagy túra, az Al-Duna, a 
Kazán-szoros és a Vaskapu 
emléke idéződött fel bennünk 
újra, amikor Vukovárt elhagyva, 
Ilok (Újlak) felett a Dunához 
értünk. A magas löszpartról 
lenézve szemben a Vajdaság 
síkja várt bennünket. A Duna 
most a határ Horvátország és 
Szerbia-Montenegro között. (A 
Jugoszlávia országnév többé 
nem létezik, maguk a gazdái 
törölték el).
Újvidék volt az úti célunk, hisz 
tavasszal a Bácska egy szeletét, 
Zombort, Szabadkát jártuk 
végig. Újvidék-Novi Sad-

Neusatz-Neoplanta - ahogy a 
soknemzetiségű várost az idők 
folyamán nevezték - a pétervára- 
di erőd török utáni kialakulásával 
jött létre. Ezt az erődöt ma kaza
matáival, földalatti védelmi

rendszerével együtt meg lehet 
tekinteni. így pillanthattunk bele 
a XVII-XV1I1. századi had
viselés történetébe. A vár
múzeumban Újvidék polgárságá
nak pazar bútorkiállítását járhat
tuk végig. A vár lábánál jött létre 
a város magva, s ahogy az erődít
mény átnyúlt a Duna túlpartjára, 
követte a város is. A péterváradi 
erődből ma lepillantva, ott van 
előttünk Újvidék, melynek híd
jait, olajfinomítóját az 1999-es 
NATO-bombázások elpusztítot
ták. Két híd már újjáépült, a har
madikat pontonhíd pótolja, a 
negyedik, ötödik még a Dunába 
rogyva vár sorsára. Ha közeled
nek a szerbiai választások,

mindig megépítenek egyet - 
mondják az újvidékiek. 
Lesétálunk a központba, mely a 
száz évvel ezelőtti alföldi mag
yar városok képét őrzi templo
maival, polgárházaival és

tornyos városházával. Majd haz
aindulunk. A ragyogó őszi 
alkonyatban rövidesen újra 
feltűnik a Duna magas löszpartja 
Ilok-Újlak várával, ahol 
Kapisztrán Jánost eltemették a 
nándorfehérvári diadal után. 
Vukovárra muszáj belátogatni. A 
világ tv-híradóiban annyiszor 
látott mártírváros képe ma is 
megrendítő, noha lassan újjáépül 
a pusztulásból. Sok mindent 
helyreállítottak két év alatt, most 
is renoválnak a belvárosban, las
san a lábasházak is sorra kerül
nek. Egyedül a víztorony marad 
meg majd háborús emlékműnek. 
Hazafelé, Mohácson vár egy 
finom halvacsora és a helyi 
művelődési ház meglepetése, 
pezsgő és végül a desszert. Újabb 
közös utak, túrák terveivel búc
súzunk egymástól.
G.O.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
őszi prograamjai:

- November 1-jén 16 órakor 
gyertyagyújtás az I. és a 11. világ 
háborús emlékműnél.

- November 16. Skóciai Szent 
Margit napja.
A hagyományos túra november 
15-én, szombaton 9 órakor indul 
a művelődési központ elől
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MEGYEI ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP PÉCSVÁRADON

Elkészült a Baranya Megyei Önkormányzat Pécsváradi Általános Iskolája, Szakiskolá
ja, Kollégiuma és Gyermekotthona.

Az intézményt Tasnádi Péter, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke 
és dr. Hargitai János országgyűlési képviselő adta át (álló kép), műsort adtak a pécsvára
di iskola tanulói. Elhangzott, hogy a beruházással a megyei önkormányzat, a kötelező 
feladatkörébe tartozó gyógypedagógiai nevelésről, oktatásról, pedagógiai szakszolgálatról 
Baranya keleti részében - különösen Pécsvárad Kistérségében - megfelelő módon és szín
vonalon tud gondoskodni. Az oktatás területén, a megyei fenntartású intézmények 
esetében évtizedek óta a legnagyobb beruházás (528 millió Ft) a megyei önkormányzat 
részéről üzenetértékű is, hogy az egyik legrászorultabb réteg esetében vállalkozott a fela
datra.
Az átadási ünnepséghez kapcsolódóan szervezték meg a megyei esélyegyenlőségi napot 
városunkban ahol számos gyermekcsoport szerepelt a művelődési központ előtt felállított 
színpadon, köztük a pécsváradi zeneiskola néptánsosai is (balra lent).

Ez idő alatt az intézmény színháztermébem “A több esélyért” címmel konferenciát tartot
tak, amelyen többek között olyan neves szakemberek tartottak előadást, mint Szekeres 
Pál, a GYISM fogyatékosságügyi államtitkára (jobbra lent) és Farkas Jácint, Esélyegyen
lőségi Kormányhivatal államtitkára (jobb alsó képen középen)
Fotók: K.Á.

I F J Ú S Á G K U T A T Á S  VII.
Ezúttal a helyi és országos 
közéletben való részvétellel, a 
hozzá való viszonnyal 
foglalkozunk. Mivel itt is nagy az 
anyag több részben elemezzük a 
kapott eredményeket. Vizsgáltam 
a fiatalok érdeklődését, a külön
böző társadalmi szervezetekben 
való aktív részvételüket, az infor
mációszerzés különböző módjait, 
az önkormányzattal és 
intézményeivel való vis
zonyukat.
Ábránkon látszik, hogy a helyi 
kulturális élet iránt érdeklődnek a 
legjobban, ezután pedig a 
sportélet következik. Ez ter
mészetes, hiszen összefügg a 
szórakozási lehetőségekkel. 
Érdekes, hogy az országos politi

ka, jobban érdekli őket, mert 
amíg a helyi politikába még 
beleszólásuk is lenne, az orszá
gosba csak közvetve, 4 évenként. 
Talán az ország jelenlegi politikai 
élete miatt van az is, hogy 
megelőzte a helyi gazdasági 
életet.
Ugyanakkor tényként könyvel
hetjük el azt is, hogy legkevésbbé 
egyházi, vallási szervezetnek, 
szakszervezeteknek és politikai 
pártoknak lennének tagjai. Ha 
szerepet szeretnének vállalni a 
közéletben, azt inkább hobbi 
egyesületben, ifjúsági szer
vezetben, diákönkormányzatban 
tennék. Érdekes, hogy a legna
gyobb bizonytalánság is az utób
bi 3 szervezeti forma iránt van.

Mennyire érdekelnek az alábbiak? 
Nagyon

(folyt, köv.) Kárpáti Árpád ifjúsági referens
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KÜZDŐSPORT
- Október 11-én Kecskeméten
rendezték a World Professional 
Kick-Boksz Assosiation
(WPKA) világszervezet Európa- 
bajnokságának magyar válogató- 
versenyét. A 88,5 kg-os súlycso
portban a Pécsváradi Spartacus 
Sportkör versenyzője, Hortobá
gyi Gábor a harmadik helyet 
szerezte meg, így ő is képviseli 
Magyarországot a novemberi 
kontinensviadalon.
- Október 11-én Marcaliban 
muay-thai gálát szervezetek, ahol 
a pécsváradi versenyzők közül 56 
kg-ban Molnár Zoltán első, Bat- 
tancs Zoltán 65 kg-ban, Nemes 
Zsolt 70 kg-ban második lett. 
Friesz Péter

UEFA “B”
Októberben ismét UEFA “B” 
labdarúgó edzőképző tan
folyamot indítottak városunkban. 
Ezúttal ifjúsági csapatunk edzője, 
Soós Attila és Gelencsér János, a 
Kodolányi János Általános Iskola 
testnevelő tanára, a Góliát csapa
tok edzője végzi a nemzetközi 
szintű képzést.

SZEPTEMBERI
EREDMÉNYEK

LABDARÚGÁS
6. Pécsvárad - Pogány - serd.
6. Pécsvárad - Pogány - ifi. 4 : 2
6. Boly - Pécsvárad - 
öregfiúk 2 :4
7. Pogány - Pécsvárad - 
Megye 1.2:1
7. Geresdlak - Pécsvárad II. - 
Megye II. 2 : 2 
13. Lánycsók - Pécsvárad - 
serdülő
13. Lánycsók - Pécsvárad - 
ifjúsági 2 : 3
13. Pécsvárad - Kővágószőlös - 
öregfiúk 11: 2
14. Pécsvárad II. - Székely- 
szabar - Megye II. 3 : 1
14. Pécsvárad - PEAC - 
Megye 1. 1 : 0
20. Pécsvárad - Pellérd - serdülő 
20. Pécsvárad - Pellérd - 
ifi. 2 : I
20. Lippó - Pécsvárad II. - 
Megye II. 1 : 0
20. Szentlőrinc - Pécsvárad 
örefiúk 2 : 1
21. Szigetvár - Pécsvárad - 
Megye I. 0 : 1
27. Pécsvárad - Bogád - serdülő

27. Pécsvárad - Bogád - ifi. 2 : 0
28. Nagyárpád - Pécsvárad - 
Megye 1.1:1
28. Olasz - Pécsvárad II. -
Megye II. 6 : 3
28. Pécs - Pécsvárad
öregfiúk 1 : 1
október
04. Pécsvárad - Boly - 
öregfiúk 2 : 1
04. Egerág - Pécsvárad - 
serdülő
04. Egerág - Pécsvárad - 
ifjúsági 2 : 1
05. Pécsvárad II. - Véménd
- megye 11. 1:0
05. Pécsvárad - Sellye - 
megye I. 1 : 2
11. Pécsvárad - Sellye - 
serdülő
11. Pécsvárad - Sellye - 
ifjúsági 1 : 3
12. Bogád - Pécsvárad - 
megye I. 3 : 1
12. Sátorhely - Pécsvárad 
II. - megye 11. 3:3 
KÉZILABDA
20. Hosszúhetény - Mecsekná- 
dasd 18: 18
21. Pécsvárad - Nagyatád - 
serdülő 46 : 9
27. Pécsvárad - Mohács - 
NB II. ifi 21 : 19 
Pécsvárad - Mohács - 
NB II. felnőtt 24 : 29 
október
04. Hosszúhetény - Kalocsa 
serdülő 31 : 24
05. Pécsvárad - PEAC -
NB II. ifjúsági 13 : 24
05. Pécsvárad - PEAC -
NB II. felnőtt 19: 19
11. Pécsvárad - Siófok -
NB II. ifjúsági 26 : 19
11. Pécsvárad - Siófok -
NB II. felnőtt 26 : 22

OKTÓBERI
SPORTPROGRAM
LABDARÚGÁS
18. 09.30 Nagyárpád -
Pécsvárad - serdülő 
18. 11.30 Nagyárpád-
Pécsvárad - ifjúsági
18. 16.00 Sásd
Pécsvárad - öregfiúk
19. 12.00 Pécsvárad II.
- Kozármisleny II.- megye II.
19. 14.30 Pécsvárad -
Siklós - megye I.
23. 15.00 Pécsvárad -
Bonyhád - öregfiúk 
25. 09.30 Pécsvárad -
Siklós - serdülő

Mint arról már korábbi számainkban beszámoltunk a Pécsváradi 
Ifjúsági Önkormányzat csatlakozott az Éjszakai Sportbajnokságok 
Egyesülete által szervezett éjszaki ping-pong mozgalomhoz.
A kéthetente megrendezésre kerülő program keretében október 10-én 
Pécsváradon tartották az I. Dél-Dunántúli Regionális Asztalitenisz 
Kupát. Az este fél kilenctől éjjel fél egyig tartó versenyen 9 csapat 
vett részt. Pécsvárad 3 csapattal, Bogát és Pécs 2 csapattal valamint 
Gyulaj és Kocsola 1-1 csapattal képviseltette magát.
A végeredmény: 1. Kocsola 2. Pécs II. 3. Gyulaj 
A közel 100 fos rendezvényről Goldmann Tamás szervező (régiós 
elnök) elismerően nyilatkozott. Elmondta, hogy az országos mozga
lomhoz egyre többen csatlakoznak és külön öröm az egyesület 
számára, hogy Pécsváradon maguk a fiatalok ismerték fel az éjszakai 
sportolás alternatíváját.
Az egyesület a jövőben is tervezi hasonló asztalitenisz kupák 
szervezését, amelyeket mindig más helyszínen tartanának.
A PIFÖ a továbbiakban is várja a helyi fiatalokat, minden második 
pénteken 19-05 óra között a művelődési központba ping-pongozni.

25. 11.30 Pécsvárad -
Siklós - ifjúsági
25. 15.00 Pécsvárad -
DD Gáz - öregfiúk
26. 13.30 Lánycsók -
Pécsvárad - megye I.
26. 13.30 Babarc
Pécsvárad II. - megye II. 
nov. 1. Pécsvárad - Harkány - 
öregfiúk
nov. 2. 13.00 Pécsvárad - Sásd 
Megye I.

KÉZILABDA
16. 18.00 Hévíz
Pécsvárad - serdülő
18. 15.00 Nagykanizsa
- Pécsvárad - NB II. ifjúsági
18. 17.00 Nagykanizsa
- Pécsvárad - NB II. felnőtt
25. 10.00 Pécsvárad -
Tamási- serdülő
25. 16.00 Pécsvárad -
Kozármisleny - NB II. ifjúsági 
25. 18.00 Pécsvárad -
Kozármisleny - NB II. felnőtt

A Pécsváradi 
Önkormányzat havilapja 

Felelős kiadó:
Zsáli János polgármester 

Szerkesztő: 
Dretzky Katalin 
Szerkesztőség, 

hirdetésfelvétel, nyomdai 
munkák, 

terjesztés:
Fülep Lajos Városi 

Művelődési Központ 7720 
Pécsvárad, 

Kossuth L. u. 31.
Tel./fax: 72/465-123 

e-mail:
muvhaz@pecsvarad.hu 

ISSN 1417-8974

S P O R T H Í R E K

mailto:muvhaz@pecsvarad.hu

