
A márciusi megem
lékezések ezúttal is a Vár utcai 
óvoda falán elhelyezett 
Kodolányi János Emléktábla 
megkoszorúzásával kezdődtek, 
ahol az iskola alsó tagozatosai 
adlak műsort, koszorúzott az 
iskola, az óvoda és a Várbaráti 
Kör.

Március 15-én reggel 
Hegedűs Imre Emléktáblájánál 
tartottak megemlékezést a 
Városházánál, majd a 
Kodolányi János Általános 
Iskola szervezésében
emlékeztünk a 1848/49-es for
radalomra és szabadságharcra. 
Ünnepi beszédet mondott 
Lörinczi Albertné, az iskola 
igazgatója. Közreműködött a 
Pécsváradi Ifjúsági Fúvós
zenekara.

A történelmi ese
ményeket kronológiai sorrend
ben felvonultató irodalmi 
szemelvényekből összeállított 
műsort Mayerné Petz Anna állí
totta össze. A műsor után ko
szorúkat helyeztek el a város 
vezetői, intézményei, civil 
szervezetei és a pártok helyi 
képviselői.

MÁRCIUSI MEGEMLÉKEZÉSEK

Műsort adtak a Kodolányi János Általános Iskola 7-8. osztályos növendékei: Kempf Jolanda, Kácsor 
Klaudia, Simor Máté, Pichler Nóra, Göbl Ádám, Kugyelka Réka, Napirana Viktória, Czimber Borbála, 
Kovács Lilla valamint az énekesek, Gódor Katinka, Gungl Edit és Bakó Attila. Fotó: Füri Ferenc

Állítsunk emléket Pécsvárad polgárainak!
Beszámoló a Pécsváradi Várbaráti Kör 2004. évi közgyűléséről

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
február 23-án tartott éves köz
gyűlésén 75 tag jelent meg, jelen 
volt egyesületi tagként Zsáli 
János polgármester, Vértes Lás
zló alpolgármester, Apaceller 
József és Müller Lajos 
képviselők. Az egyesület 
megemlékezett 2003-ban elhunyt 
tagtársairól: Békés József, Fülöp 
Józsefné, Gál Vendel, Lutz Sán- 
dorné, dr. Mátyás Ferenc, 
Móring Emil, Prohászka István
ná, Sántha László, Schneider 
Jánosné, SteindI Lászlóné.

Gállos Orsolya a kör elnöke a 
múlt évről szólva kiemelte a 
"Pécsvárad anno" címmel kiadott
2003. évi fali naptárat, amely 13

régi képeslapot tesz közzé váro
sunkról azzal a céllal, hogy a teg
nap harmonikus építészete a 
jelen és a jövő városépítését is a 
szép megoldásokra sarkallják. 
Útjait tekintve a kör három nagy 
utat tett: a Délvidékre- április 28- 
án Zombor, Szabadka, Palics- 
fűrdő, júniusban Arad, Temesvár, 
az Al-Duna, a Kazán-szoros, 
Herkulesfúrdő, Karánsebes, 
Lúgos adott feledhetetlen közös 
élményt, szeptemberben
Újvidékre, Pétervárad erődjébe 
és második alkalommal 
Vukovárra látogatott a kör.

Túráikon újra
felemelték szavukat a Zengő 
megmentése érdekében. Az első 
tiltakozó túrát 1996 május 11-én

a kör szervezte a Zengő csúcsára, 
a bánáti bazsarózsákhoz.

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör 12. alkalommal tartott szil
veszteri túráján, december 30-án 
minden eddiginél nagyobb szám
ban, 420 fő ment fel a Zengőre. 
A más szervezésben jövőkkel 
összesen 600-an fejezték ki 
tiltakozásukat a Zengőre ter
vezett lokátor ellen.
Itt köszönjük meg a Kelet-Me- 
csek Rt.-nek a vadat, melyet idén 
Grubics Márton főzött meg 
ajándékul a Várbaráti Körnek. 
Fullér Miklós és családja 
előkészítette és tálalta a finom 
ebédet. Freund János tagtársunk 
ismét vándorbotokkal ked
veskedett túratársainak. Felfelé

menet Böröcz Örzsike pálinká
val, leereszkedve Mansfeld Lajos 
szászvölgyi borával kínálta a 
kirándulókat. Az út végén Zsáli 
János polgármester köszöntötte a 
túrázókat.

Novemberben harmin
cán vettek részt a Skóciai Szent 
Margit túrán, a Réka várban.

Koszorúit helyezte el a 
kör március 13-án Kodolányi 
János emléktáblájánál, március 
15-én Hegedűs Imre emlék
táblájánál és a Kossuth- 
szobornál, augusztus 20-án a 
Szent István szobornál, novem
ber 1-jén pedig I. és II. 
világháborús és 56-os emlékhe
lyeinknél.
(Folytatás az 5. oldalon)

PÉCSVÁRADI

HÍRMONDÓ
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA - XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM - 2004. MÁRCIUS - ÁRA: 120 FT
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Pécsvárad Város Képviselő
testületet 2004. március 1-jén 
tartotta legutóbbi ülését.

Az első napirendi pont 
az önkormányzat 2004. évi költ
ségvetése volt. A költségvetés 
tárgyalása 2003. novembere óta 
folyamatos volt, így most szinte 
vita nélkül fogadta el a testület. 
A költségvetésből most a 
fejlesztési elképzeléseket
emeljük ki:
- Ivóvíz kutak fúrása
- Pécsvárad - Zengövárkony 
település együttes fejlesztési 
koncepciója

Pécsi út északi részén 
ivóvízhálózat kiépítés
- Szippantó jármű beszerzés
- Ifjúsági tér kialakítása
- Városi könyvtár épületének 
felújítása
- Több funkciós sportpálya 
kialakítása a Pécsváradi Sport
telepen
- Helytörténeti múzeum mel
léképületének felújítása
- Nyugati városrész infrastruk
túra fejlesztés
- Keleti lakótelep infrastruktúra 
fej lesztés

A másik fontos téma a 
települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos kötelező helyi közs
zolgáltatásról szóló rendelet tár
gyalása elfogadása volt, mely 
kimondja, hogy a képviselő
testület a települési folyékony 
hulladék szállításáról és ártalom
mentes elhelyezéséről kötelező 
helyi közszolgáltatás útján gon

Az óvoda és iskola elmúlt négy évi költségvetési adatai

2000. 2001. 2002. 2003.
Ft Ft Ft Ft

ÓVODA
1. Normatív bevétel 21.715.500 25.299.800 28.304.000 31.197.500
2. összes bevétel 28.215.000 32.300.000 37.804.000 40.197.000
3. Összes kiadás 36.968.000 43.803.000 63.955.000 64.929.000
4. Bér + járulékai 25.301.000 29.547.000 46.120.000 50.656.000
5. Gyermek költség 241.621 282.600 409.968 507.258
6. önkormányzati kiegészítés 57.210 74.120 167.630 193.220

ISKOLA
1. Normatív bevétel 75.629.461 80.979.630 92.380.000 127.836.000
2. Összes bevétel 81.029.000 87.380.000 100.680.000 135.836.000
3. Összes kiadás 97.215.000 100.006.000 131.564.000 144.615.000
4. Bér + járulékai 76.879.000 76.772.000 105.421.000 119.714.000
5. Gyermek költség 186.235 200.815 260.008 300.030
6. önkormányzati kiegészítés 31.010 25.530 61.040 18.210

Gvermeklétszám Fő Fő Fő Fő
Óvoda 153 155 156 128
Iskola 522 498 506 482

doskodik. Pécsvárad Város 
közigazgatási területén levő 
valamennyi ingatlan tulajdonosa, 
tulajdonosi közössége, használó
ja, birtokosa, kezelője települési 
folyékony hulladék szakszerű 
elhelyezéséről és elszállításáról a 
rendelet szerint szervezett 
kötelező közszolgáltatás útján 
köteles gondoskodni. A rendelet
ben meghatározott települési 
folyékony hulladékkal kapcso
latos kötelező helyi közszolgál
tatás ellátására a képviselő
testület az önkormányzat többsé
gi tulajdonában lévő Pécsváradi 
Víziközmű Kft-t bízta meg. A 
szippantás díja 500.- Ft/m3, mely 
tartalmazza az állam által e célra 
folyósított lakossági támogatást, 
tehát a kedvezményt az árba 
építve lehet igénybe venni, és 
nem a számla felmutatásával a 
Polgármesteri Hivatalban, mint 
az - tévesen - a Víziközmű Kft 
tájékoztató levelében áll. A köz
szolgáltatás kötelező jellege egy
ben azt is jelenti, hogy más szol
gáltatót ne lehet igénybe venni.

A NEVELÉSI INTÉZMÉNYEKRŐL
A képviselő-testület

intézkedési terve az intézmények 
racionalizálásáról egyaránt vál
tott ki egyetértést, megütközést 
és vitát. A testület döntését 
megalapozó számok talán 
többeket érdekelnek, így ezúton 
tesszük közzé az önkormányzati 
fenntartású nevelési-oktatási 
intézmények elmúlt négy évi 
költségvetési adatait:

Új utcanevek
Az utóbbi hetekben 

többen kérdeztek, és több fél
reértés adódott az új utcák eln
evezéseiről. Most közöljük a 
tavaly elfogadott határozat 
szövegét.

Pécsvárad Város 
képviselő-testülete 2003. április 
28-ai ülésének jegyzőkönyvéből 
43/2003. (IV.28.) számú
határozat

Pécsvárad Város 
Képviselő-testülete a helyi önko
rmányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §. (I) bekezdés 
h) pontja alapján az alább fel
sorolt közterületeket az ott meg
jelölt módon nevezi el:

1. A Vak Béla utcából a Várkert 
közzel párhuzamosan futó utca 
(1351 hrsz): Asztrik apát utca;

2. A Pécsi útról a Baráthegyre 
vezető út (1375/3 és 1269/2 
hrsz): Baráthegyi út

3. A Pécsi úttal párhuzamos déli 
utca (1379 hrsz): Szent István út

4. A Pécsi úttal párhuzamos 
északi út: Széchenyi István utca

Határidő: 2003. május 31. 
Felelős: polgármester

Dr. Fenyvesi János sk. jegyző 
Zsáli János sk. polgármester

A HELYI MŰVELŐDÉSI
INTÉZMÉNYEK 

ÚJ NYITVATARTÁSI
RENDJE:

A Városi Könyvtár:
Hétfő: 12-18 óráig. 

Kedd: Zárva 
(A könyvtáros

a Kodolányi János 
Általános Iskola

könyvtárában 
12-14 óráig kölcsönöz) 
Szerda: 12-18 óráig. 

Csütörtök: 8,30- 11,30 
(majd ismét az általános 
iskolában 12-14 óráig.) 
Péntek: 12-18 óráig.

A könyvtár dolgozói 
tájékoztatják Kedves 

Olvasóikat, hogy felújítás 
miatt szolgáltatásaik 

részlegesen szünetelnek! 
Az iskolai ellátás továbbra 

is folyamatos! 
Megértésüket köszönik!

A Városi Művelődési 
Központ:

Hétfőtől - péntekig:
15 órától 21 óráig.

(Kérjük a 
szolgáltatásokat 
ezen időn belül 
igénybe venni. - 

számítógép, hirdetések, 
fénymásolás stb.)

Hétvégeken 
rendezvényektől 

függőén tart nyitva.

Kistérségi Teleház:
(a művelődési központban) 
Hétköznap: 15-19 óráig

Városi Sportcsarnok:
Hétfőtől - péntekig:
08 - 21,30 óráig. 

Hétvégeken: mérkőzések 
és teremtornák. 

Egyéb igényeket mindig 
az aktuális hétvége előtti 
csütörtökig kell jelezni.

Pécsváradi
Tourinform Iroda:
Hétfőtől - péntekig:

10-16 óráig. 
(Bérletes napokon a 
művelődési házban)
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HÍREK RÖVIDEN

“Tiszta forrás,
szép szó”

Március 8-án, Nőnapon volt 
vendégünk Dinnyés József 
(alsó képünkön), aki több 
évtizedes kihagyás után lépett 
fel ismét Pécsváradon. 
Műsorában elhangzottak régi 
számai, amiket annak idején a 
helyi művelődési központ 
pinceklubjában hallgattak 
rajongói. Közülük most is sokan 
eljöttek, hogy találkozhassanak 
a régi baráttal, együtt dúdolták a 
kívánságukra is felcsendülő 
dalokat (Nem vagy egyedül; 
Zúgj március; Győzni fogunk, 
meglátod...). A jó hangulatban 
telt, hosszúra nyúlt találkozón 
hitvalló magyar költők énekei, 
versei, megzenésített zsoltárok 
is elhangzottak.

Lakossági fórum a Zengó're tervezett lokátor ügyében
A művelődési központ előterében tartott lakossági fórumot a Civilek a Zengőért Mozgalom. 
Dr. Bíró Ferenc, a mozgalom szóvivője tájékoztatta a több, mint 170 érdeklődőt, a tiltakozás 
eredményeiről, jelenlegi állásáról.

Februárban nyílt és március 
végéig még látható a pécsi 
IHK Fotóklub kiállítása a 
művelődési központban.
Felső képünkön Fükő Béla 
szobrászművész látható, aki 
megnyitó beszédében az 
alkotásról, a maradandó érték
teremtésről beszélt.
A rendezvény része volt a 
Pécsváradi Ifjúsági Önkor
mányzat által szervezett 
Teaház programsorozatnak, 
ahol most a pécsi YouJane 
együttes zenéje mellett 
teázhattak, beszélgethettek a 
résztvevők.

A KULTÚRA LOVAGJA...

A Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány által létrehozott 
Magyar Kultúra Lovagja kitün
tető címeket az idén már hatod
szor adományozták. A januári 
ünnepségen Budapesten posztu
musz lovagi címet kapott 
Császár János Zengövárkony 
néhai kántortanítója. Császár 
János Fülep Lajos hívására 
érkezett a faluba, ahol 
évtizedeken keresztül dolgozott, 
egyik meghatározó személyi
sége volt a kicsiny településnek, 
munkásságát mai napig nagy 
tisztelettel emlegetik, mega
lapozta a mára országos hírűvé 
vált település gazdag kulturális 
örökségét. A díjat lánya Acsné 
dr. Császár Piroska vette át.

ELISMERÉS HELYI
MŰVÉSZETI
CSOPORTJAINKNAK

A Pécs-Baranyai Kulturális 
Szövetség által kiírt pályázaton, 
a "közösségi művelődést segítő 
kezdeményezések" kategó
riában két pécsváradi csoport 
nyert és kapott anyagi támo
gatást. Február 27-én Pécsett, a

Baranya Megyei Kulturális és 
Idegenforgalmi Központban 
rendezett ünnepségen Bokor 
Béla igazgató adta át az elnyert 
összeget Koleszár Istvánnénak a 
Pécsváradi Díszitőművészeti 
Szakkör vezetö-jének és 
Apaceller Józsefnek a 
Pécsváradi Városi Fúvós
zenekar karnagyának.

A kézimunka szakkör 
több mint 40 éves múltra tekint 
vissza, az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Fúvószenekara jogu
tódjaként működő Városi 
Fúvószenekar élén 25 éve áll 
Apaceller József. Gratulálunk 
mindkét közös-ségnek és kívá
nunk további sikeres munkát, 
örömökben gazdag együttlétet 
mindnyájunk örömére.

VÉRADÁS

2004. április 5-én,
hétfőn 9-13 óráig 

a művelődési 
központban

A Vöröskereszt várja az 
önzetlenül segítő 

véradókat!
A vér életet ment!
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A KODOLÁNYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

SZÜLÖK-NF.VELÖK BÁLJA

Az idén február 28-án tartotta a 
Kodolányi János Általános Isko
la hagyományos, műsorral egy
bekötött szülök-nevelök bálját. 
Elsőként az alsó és felső
tagozatosok farsangi báljának két 
legsikeresebb produkcióját adták

Fogyasztók Világnapja

Március 15-e nemzeti 
ünnepünk egyúttal a 
Fogyasztók Világnapja

Ezen napon hirdette 
meg John. F. Kennedy az USA 
akkori elnöke a fogyasztói 
alapjogokat 1962-ben, amit 
később az ENSZ és az Európai 
Gazdasági Közösség Tanácsa is 
deklarált. Alapvető cél az volt, 
hogy fogyasztó ne váljon kiszol
gáltatottá a fogyasztói tár
sadalomban s a piaci szereplők 
közötti verseny a fogyasztókért 
folyjon.

Az Egyesült Nem
zetek Szervezetének Közgyűlése 
1985-ben március 14-én döntött 
a fogyasztóvédelmi irány
elvekről, melyek általános 
elveket és konkrét tennivalókat 
fogalmaztak meg, meghatározva 
az államok és kormányok fela
datát. Az ENSZ Fogyasztói 
Érdekvédelmi Alapokmánya 
többek között deklarálja." A kor
mányok fejlesszenek ki, szilárdít
sanak meg és tartsanak fenn erős 
fogyasztóvédelmi politikát."

Tizenkilenc éve min
den március 15-én emlékezünk

elő iskolánk tanulói.
Ezt a Pécsváradi Ifjúsági Önkor
mányzat által meghirdetett 
farsangi maszk-készítő verseny 
eredményhirdetése és díj
kiosztása követte.
Összesen 75 munkát értékelt a 
zsűri.

az ENSZ Fogyasztói Érdekvédel
mi Alapokmány elfogadásának 
napjára, amely a Fogyasztók 
Világnapja elnevezést kapta. E 
napnak, illetve a naphoz kap
csolódó rendezvényeknek jelen
tősége egyre nagyobb, tény, hogy 
az EU-ban a fogyasztóvédelem 
kiemelt terület, mely a fogyasztói 
társadalom egyik alappillére.

Az ENSZ Fogyasztói 
Érdekvédelmi Alapokmánya 
szerint a fogyasztónak joga 
van:
- az alapvető szükséglethez
- a biztonsághoz
- a tájékoztatáshoz
- a választáshoz
- a képviselethez
- a kártérítéshez
- a fogyasztók oktatásához
- az egységes környezethez

A fenti fogyasztói alapjogok csak 
akkor érvényesülhetnek mara
déktalanul, ha mindannyian ter
melők, forgalmazók, hatóságok 
és fogyasztók - ennek érdekében 
cselekszünk.
Ennek fontosságára hívjuk fel a 
figyelmet az ünnep alkalmából.

Helyezettek:
3-4. osztályosok:
Papírszemüveg kategória
I. Simor Kamilla 3.b
II. Kovács Klaudia 3.a
III. Gász András 4.b

Gipszmaszk és gipszkép 
kategória
I. Fuller Bianka 4.b
II. Kempf Eliza 4.b
III. Hock Tamás 3.a

5-6. osztályosok:
I. Szakálos Sziringa 5.b
II. Lakatos Gabriella 5.b
III. Ulrich Bettina 5.b - Jagados 
Dominika 6.b

7-8. osztályosok
I. Kempf Jolanda 8.b

A ZENEISKOLA

Február hónapban zeneiskolánk 
zongorista növendékei Lippert 
Viktória és Pongrácz Edina jól 
szerepeltek a Megyei Zongora 
Találkozón, mely a pécsi 
zeneiskolában került megren
dezésre. Felkészítő tanáruk 
Papp Gyuláné.

Február 10-én Szamosi 
Szabolcs ismertetésével az org
ona hangszerrel ismerkedhettek 
az érdeklődők az ifjúsági bér
leti hangverseny keretében.

Február 18-án hangulatos kon
certet adott a kőszegi Haydn 
Vonósnégyes Ágotha Zoltán 
vezetésével a Városháza

II. Kutas Éva 8.b
III. Wilhelm András 7.b

A csodálatos alkotásokból 
készült kiállítást a bálozók a 
Művelődési Ház olvasótermében 
tekinthették meg.

Az eredményhirdetés után a 
Pécsi Fordán Rock 'n' Roll Sport
egyesület táncosainak nagy sik
erű bemutatóját láthattuk.
A zenéről hagyományosan a 
Phoenix Bánd gondoskodott, 
akik hajnali háromig "húzták" a 
talpalávalót.

Iskolánk ezúton mond köszönetét 
a tombolákhoz nyújtott felajánlá
sokért!
P.D.

dísztermében. A farsangi 
hangulatot idéző műsorban több 
átiratot is hallhatott a közönség 
- Brahms V. Magyar Táncát, 
Johann Strauss Pizzicato 
polkáját.
(képünkön)

Március hónapban a hegedűs és 
fuvolista növendékek és 
tanárok megmérettetése követ
kezik. Elsőként a megyei 
zeneiskolák hegedű, gordonka 
és vonós-kamarazene talál
kozójára kerül sor Siklóson, 
majd fuvola szakos növendékek 
találkoznak a bólyi zene
iskolában. Eredményeikről a 
későbbiekben számolunk be.
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Állítsunk emléket Pécsvárad polgárainak!
Beszámoló a Pécsváradi Várbaráti Kör 2004. évi közgyűléséről

(Folytatás az 1. oldalról)

2004. évi terveink:
1. EMLÉKTÁBLA avatás. Sza
porodik a városhoz kötődő jeles 
személyiségeket megörökítő 
emléktáblák száma, egyúttal 
újabb értékes lakóépület kapja 
vissza eredeti, méltó formáját. 
ANDOR ILONA, a magyar 
kórusmü vészét kiemelkedő
alakjának emlékét 2000-ben 
megörökítik a Monográfia lapjai. 
A kör kereste és megtalálta a 
kapcsolatot tanítványainak 
körével.
Az egyik legnagyobb magyar 
zenepedagógus itt született 1904. 
április 9-én a mai Szent Gellért u. 
45. sz. épületben, melyen az 
Andor Ilona Emléktársaság és 
Pécsvárad város emléktáblát 
kíván elhelyezni. A tervezett 
időpont június 5. szombaton, a 
déli órákban.

2. VÁROSVÉDELEM
A kör eddig is készített leírásokat 
a város számára védett 
épületeinkről, utcaképekről, 
történeti értékű házakról ( Pl. 
Felső iskola, Nagyboldo
gasszony templom, Arany Ló 
Beszálló, régi patika, Andor 
Ilona szülőháza, a Gasteiger-ház, 
a tő utca védett utcaképe stb.)

Nagyszerű dolog és köszönet 
érte, hogy a város ezeknek az 
épületeknek a helyreállításával 
sokat emelt Pécsvárad történelmi 
városképének színvonalán. Az 
elmúlt években elvégezte a Felső 
Iskola, a Patika műemléki 
helyreállítását, folytatja a 
könyvtárépület, a régi Arany Ló 
beszálló teljes felújítását. Nézzük 
meg, mennyit szépült most a 
Kossuth tér a két egyházi épület, 
az iskola, a temetöfal helyreál
lításával (folyik a templom 
javítása is).
A Pécsváradi Várbaráti Kör 
továbbra is adatokkal, tanul
mányokkal, fotókkal siet a 
Városháza és mindenki segít
ségére, közvetít az ország 
legjobb müemlékes és restaurátor 
szakembereihez, hogy 
- megismerjük azt a tucatnyi régi 
épületet, mely Pécsvárad 
városképében, történetében 
fontos szerepet játszik.

- figyeljünk rejtett, alig észreve
hető értékeinkre, ne hagyjuk 
veszni (vasalások, kapuk, szer
számok, használati tárgyak)
- segítsük a lakosságot, hogy 
segítség híján ne azok 
elpusztítása, hanem megújítása 
legyen érdekük (pl. a fö utca régi 
homlokzatai, még álló, de romló 
állapotú nagykapui esetében).
- ne hagyjuk, hogy elvigyék régi 
építő és burkolóanyagainkat, 
hanem építsük be azokat mi.
- ne hagyjuk, hogy a pécsváradi- 
ak orra elöl sorra megvegyék 
legszebb polgárházainkat, hanem 
ösztönözzük az érdekelteket azok 
megvételére mi. Van több olyan 
jó példa, amikor a polgárok meg
becsülik a város régi épületeit.
- legutóbb a Szentháromság szo
bor érdekében kérte a kör segít
ségét a város. Osgyáni Vilmos 
restaurátor végzi majd a helyreál
lítást.
E cél érdekében indult a 
VÁROSVÉDŐ sorozat a Hír
mondóban. Havonta egy-egy 
jeles épület, megmentett vagy 
veszélyeztetett ház, városrész 
fotóját teszi közzé a sorozat 
műleírással. Hadd ismerjék meg 
ilyen módon is a polgárok a váro
sukat. A védett épületek, 
városképek idővel kiadványban 
is közzé tehetők.
De hova kerüljön mindaz, amit 
most, az utolsó pillanatban si
kerül feltárnunk, ami még meg
van? Mint látjuk, a régi Patika 
felújítása révén lassan elkészül a

3. A VÁROSTÖRTÉNETI 
MÚZEUM
A Pécsváradi Várbaráti Kör 1982 
októberében rendezte első kiál
lítását ‘ "Nagyapáink lakóhelye 
címmel", ezt követték a reformá
tus magyarságról, a németekről, 
a felvidékiekről rendezett kiál
lításai. Az országjárások alkal
mával igen sok falu, város, táj
egység múzeumát látták, iri
gyelték.
Közben tervezgették a pécsvára- 
diak múzeumát is. Nagyon sok 
régi tárgyat, képet, iratot sikerült 
felgyüjtenie a körnek 23 éves 
fennállása alatt. Igen sokan ker
esték fel az egyesület 
gyűjteményét egy-egy hagy
atékkal, mégis nagy gyűjtő
munkára van még szükség.

A Pécsváradi Várbaráti Kör fel
hívást intéz tagságához és a 
pécsváradi polgárokhoz:
Adjuk össze a múzeum anyagát! 
Állítsunk benne emléket a 
pécsváradi családoknak, ahová a 
nagyapák elvihetik az unokákat, 
a tanárok a diákokat! Rendez
zünk be egy-egy magyar, sváb, 
felvidéki szobát, mutassuk be a 
mesterségeket, Pécsvárad
mezővárosi fejlődését a török 
utántól napjainkig, minden 
adományozó nevének feltün
tetésével!
A múzeumot szakemberek 
fogják kialakítani, de nekik is 
szükségük van a helybeliek 
támogatására. Ezt kérte a körtől a 
város polgármestere, ezt kérte a 
kör elnöke is a tagságtól.
VÁR- ÉS MÚZEUMBARÁT 
körré alakultak ezzel, és újabb 
lépést tettek értékeink megmen
téséért.
Ne feledjük, mi egyszer 
eltávozunk innen, és nem min
degy, hogy amit elődeink meg
becsültek, hogyan őrizzük meg 
utódaink számára!

4. KIADVÁNYOK 
Több összefoglaló munka jelent 
meg az utóbbi években, 1988- 
ban a Fejezetek Pécsvárad 
középkori történetéből, aztán a 
Tájak, korok, múzeumok füzet, 
2000-ben a Pécsváradi 
Képeskönyv, 2001-ben
Pécsvárad monográfiája. Sok 
olyan téma van mégis, amely 
egy-egy füzet formájába 
kívánkozik, a kör ezért útjára 
indítja Pécsváradi Füzetek című 
sorozatát.
Dr. Kófiás Mihály a Pécsváradi 
Várbaráti Kör alapító tagja di
cséretre méltó helytörténészi 
aktivitással az elmúlt évek alatt, 
nyugállományban feldolgozott 
egy-egy részterületet újkori, álta
la is megért történelmünkből. 
(Közigazgatás, sajtüzem, zsidó
ság, közműfejlesztések)
Gállos Ferenc hagyatékában fen
nmaradt egy kisregény: Cso
portkép apróddal címmel. A 
családregény helyszíne ez a 
város és környéke, szereplői 
ismert személyek 1912-1914 ide
jéből. Pécsi kiadó készül megje
lentetni, Pécsvárad város és helyi 
cégek támogatásával.

5. KIRÁNDULÁSOK, 
TÚRÁK
Szeretnék rendszeressé tenni az 
évadokhoz kötődő túrákat és az 
egynapos hazai kirándulásokat. 
Augusztus végén ismét az 
Adriára indul a túra: Sarajevo, 
Mostar érintésével Dél-Dalmá- 
cia, nevezetesen Dubrovnik és a 
Kotori-öböl lesz a 7 napos út 
célja. A tervről rövidesen rész
letes tájékoztató jelenik meg.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
Vezetőség

MEGVALÓSUL
A MÚZEUM

Pécsvárad a várostörténeti 
múzeumát rendezi be az 

egykori patika épületében.
A múzeumot adjuk össze mi, 

pécsváradiak!

A gyűjtést a Pécsváradi 
Várbaráti Kör folytatja.

Mutassuk be, hogyan éltek a 
pécsváradi magyarok, németek, 
felvidékiek, mutassuk be a régi

pécsváradi iparosokat, az 
egyesületeket, állítsuk ki a

szőlészet, a borászat emlékeit, 
á régi viseleteket, textileket,

bútorokat!

Kérjük a polgárokat, hogy 
régi használati tárgyakkal,

képekkel, textilekkel 
állítsanak emléket

nagysziileiknek, déd-apáik- 
nak! Az adományozók, a 
letétbe helyezők nevét a 

múzeumban feltüntetjük.

Most folynak a tavaszi nagy
takarítások - ne a szemétbe

dobja a régi holmit!
Ha födémcserét végez, 
ne a teherautóra dobja

az apai hagyatékot!

Ajándékozási vagy letéti 
szándékát, kérjük, személyesen

vagy telefonon (465-148) 
jelezze a

Művelődési Központban.

Hogy unokáink is láthassák...
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Eperjes Károly, Kossuth-díjas 
színművész (képünkön) volt a 
legutóbbi vendége a Pécsváradi 
Polgári Kör, “Maradni - meg
maradni, Beszélgetések a Zengő 
alján" című programsorozatának. 
Fotó: Szabó István

A következő alkalommal, már
cius 29-én, hétfőn 18 órakor 
Kerényi Imre, színházi ren
dezővel találkozhatnak, beszél
gethetnek az érdeklődök a 
művelődési közpőontban.

“LÉLEKÉPÍTŐ”
Április 17-én, szombaton 18.30- 
kor Dr. Hegedűs Lóránt refor
mátus püspök tart előadást, 
találkozik az érdeklődőkkel a 
művelődési központ színházter
mében. A rendezvény házigazdá
ja Győrfi Bálint zengővárkonyi 
lelkész.

MOST MAGYARUL!
A Hollandiában kéthetenként 
megjelenő kétnyelvű magazin 
25. februári számában ismét 
olvashattunk szűkebb hazánkról, 
a "Baranyai hírek" rovatban. 
Frouke Schouwstra a Nagypalli 
Pince Galéria létrehozója 
"Gesztenye az örökkévalóság
nak" címmel örömmel adott 
hangot a gesztenyés megmen
téséért vívott küzdelemről, az új 
telepítésekről. (Frouke asszony 
annakidején pénzt is gyűjtött a 
gyógyító munkára.)
"Gesztenye kőből" - Fényképes 
riportban mutatja be Berta János

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

zengővárkonyi műtermében 
folyó munkát. Fehér 
márványtömbből bontakozik ki a 
két kéz által közrefogott 
gesztenye szem. Ezzel az 
alkotással kíván Berta János örök 
emléket állítani a zengővárkonyi 
gesztenyésnek.
Ugyancsak e számban olvas
hatunk Gradwohl Zsoltról, a 
Mecseknádasdon élő fazekas
mesterről. Köszönjük Froukének 
és Eddynek, hogy kultúránkat ily 
módon is igyekeznek nép
szerűsíteni hazájukban, Hol
landiában.

HÚSVÉTVÁRÓ
Kézműves vásár, játszóház és 
gyermekfoglalkozások lesznek 
idén nagyszombaton, április 10- 
én, szombaton 8-14 óráig a 
művelődési központban. Ezúttal 
is lesz lehetőség tojáshímzésre, 
festésre és ajándéktárgyak 
készítésére, valamint kézműves 
termékek vásárlására.

PIFÖ HÍREK
- Következő alkalommal április 
2-án, majd 14-én pénteken este 
19 órától lesz Éjszakai ping-pong
- A Teaház-programsorozat 
keretében a következő alkalom
mal március 26-án, pénteken 
este 19 órai kezdettel Mán fai 
György fotóművész tart dia- 
poráma vetítést.

KÖZMŰVELŐDÉSI 
KONFERENCIA 
Március 26-27-én a pécsváradi 
várban rendez közös konferen
ciát az idén 40 éves helyi Fülep 
Lajos Művelődési Központ és a 
Kultúraközvetítők Társasága. A 
tanácskozás témája: Kisvárosi és 
kistérségi identitás szerepe a 
közművelődésben. Az előadók 
között az ország legelismertebb 
szakembereit hallhatjuk. A szak
mai rendezvényt kiemelten 
kezeli és ezért támogatja is a 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma.

"Szent Gergely doktornak.
Híres tanítónknak az ő napján. 
Régi szokás szerint.
Menjünk isten szerint iskolába."

A gergelyjárás az iskolás gyer
mekek köszöntő, adománygyűjtő, 
eredetileg több szereplős szín- 
játékszerü játéka volt. A Kárpát
medencében széles körben 
ismert. A nap ünneplését IV. 
Gergely pápa rendelte el 830-ban, 
aki elődjét I. Nagy Gergely pápát 
iskolák alapítóját, a gregorián 
éneklés (a legenda szerint az 
éneklési stílust maga a Szentlélek 
sugallta neki) megteremtőjét az 
iskolák patrónusává tette. A 
gergelyjárás eredete a középkorra 
vezethető vissza, amikor a 
szegény tanulók kéregettek, 
adományokat gyűjtöttek. A 
diákok életének szükségszerű 
velejárója volt, hogy kéregetéssel 
teremtsék meg tanulásuk anyagi 
alapjait. A XVII. századtól 
általános szokássá vált, hogy nem 
csak adománygyűjtés volt a 
maguk számára, hanem a tanítók
nak is ők gyűjtöttek. A XVIII. 
századra e szokás azzal bővült,

Gergelyjárás (március 12.)

hogy új tanulókat is hívogattak, 
verbuváltak az iskolába.

"Nem jó tudatlanul.
Felnőni paraszttól e világban. 
Mert igy emberségre.
Nem mehet semmire 
az országban."
A reformáció következtében 
egymás után alakuló iskolákban a 
tanulókat a tanítók toborozták, 
mivel a kötelező iskolába járást 
csak a XIX. század végén 
vezették be. A tanévkezdés és 
zárás ideje a Gergely nap körüli 
időszakra esett. Az őszi 
tanévkezdés az 1860-as évektől 
vált általánossá. A Gergely napi 
ünnepséget a tanítók szervezték, 
irányították és abban eleinte 
maguk is tevékenyen részt vettek. 
Igyekeztek, hogy a tanulók hibát
lanul megtanulják az énekeket, 
hogy a tanító ne valljon szégyent, 
ne mondhassák rá, hogy rosszul 
tanít, nem érdemes a gyereket 
iskolába küldeni. A gergelyjárás- 
ban szereplők a katonai toborzás 
mintájára különféle katonai ran
gokat viseltek és Szt. Gergely 
vitézeinek nevezték magukat.

Néhol a püspököt is megszemé
lyesítették. Kosarat, zsákot vittek 
az adományok számára. A 
versek, melyeket előadtak isten
félő életre buzdítottak, bemutat
ták az iskolai életet, a tanult 
ismeretekről számot adtak, 
iskolába hívogattak és 
adományokat gyűjtöttek.
Az időjárás alakulását illetően e 
napon még nem volt ritka a 
havazás. Ilyenkor ezt mondták: 
"Gergely megrázta szakállár "
E megállapítást erősíti meg a 
Kincses Kalendárium két ide 
vonatkozó bejegyzése is:

"Gergely napja ritka, ha jó. 
Hideg, szeles, sokszor van hó!" 
"Gergő napi szél, Szt. György 
napig él!"
E rigolyái ellenére sokfelé alka
lmasnak tartották e napot a búza, 
rozs, hüvelyesek és a palántának 
való mag vetését. Szlavóniában 
Gergely és József napja között 
vetették a lent. Ekkor szórták el a 
mákot is, mert úgy vélték, hogy 
akkor nem lesz férges.

Burján István 
néprajzkutató

ANYAKÖNYVI
HÍREK

Születések: 
Bartalovics Bianka - 

Martin - Barbara (hármasikrek, 
Martonfa 02.08.); Batancs

Zsigmond,
József (02.19.),

Kovács Zsolt (02.14.).

Házasságkötés 
nem volt.

Elhunytak:
Pécsváradon:

Zakk József (69 éves), 
Gáli László (83 é.),

Deák Józsefné született 
Vókó Teréz (81 é.), 
Schraub Ádámné sz. 

Vászi Magdolna (60 é.), 
Szabó Zoltán (45 é.), 

Lancz Antalné sz. 
Kovács Veronika (72 é.), 

Radnai Péterné sz. 
Schillinger Borbála (97 é.), 

Mosonyi Ferencné sz. 
Hoyck Mária (83 é.), 

Resch Ferenc 
(73 é. Zengővárkony), 
Erdősiné Tóth Piroska 

(49 é. Martonfa)
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VÁROSVÉDŐ

A VÁROSKÖZPONT 
VÉDETT UTCAKÉPE

Pécsvárad főutcáján túl
nyomó részt fennmaradt a nagyka
pukkal tagolt, beépített utcafront. 
A jellegzetes zártsorú, mezővárosi 
hangulatú utcakép a XIX. végi 
gazdasági fellendülés idején 
alakult ki. A fő utcai házakat első 
sorban a város magyar, sváb, 
szerb, zsidó kereskedői, iparosai 
mellett hivatalnokok és paraszt
családok lakták.

Addig a főutcára 
merőlegesen, fésűs beépítésben 
álltak a házak, ezek sok helyütt 
udvari szárnyként máig fenn
maradtak, és korban jól elkülöní
thetőek. Az épületek az utcafront 
beépülésével L alakot vettek fel. 
Gyakorta megtartották az oszlo
pos tornácot, de nagy divat lett 
annak lezárása, a beüvegezett 
folyosó. Volt hogy beüvegezték a 
kapubejáratot is, melyet a nép
nyelv itt "ájfurt"-nak nevez. 
Borvidék lévén, új pincéket is 
építettek az új szárny alá. A régi 
pincék szükebb méretükkel, 
mélységükkel jelzik korukat. A 
bort otthon kezelték, tartották, 
mivel a szőlőkben akkor sem volt 
biztonságban. A gazdasági

épületek jellemzően az udvarokat 
zárták le, s ezzel védett, zárt 
porták alakultak ki.

Az istállót és a pajtát 
gyakran találjuk a lakóépület foly
tatásában. A páros oldal sok 
udvarában megtalálható a 
rózsaszínű, csaknem márvány 
minőségű járda vagy teljes udvar
burkolat, melynek megtartása, 
felújítása ma is szép és jó 
megoldás. A legnemesebb 
burkolóanyagot kínálja a helyszí
nen, amilyent kapni nem lehet. 
Vigyázzunk erre is, mert 
egyedülálló, helyi jellegzetesség 
pécsváradi kö!

A főutca régi 
beépítettségéről tanúskodik a Kos
suth utca 57. számú régi német 
ház a XVIII. század végéről. 
Beépített utcafrontot is találunk 
abból az időből a Kossuth u. 46. 
számú egykori szerb ház esetében 
vagy pl. a Vár u. 2. és 7. számban. 
A Kossuth u. 51. (volt DÉDÁSZ) 
épülete az utca vonalától jóval 
beljebb van, mivel itt kovács
műhely volt, és a kis térség a 
patkoláshoz adott helyet.

A főutcát, a Vár utcát 
díszítik a nagyon szép ácsmunká
val, több rétegű tölgyfadeszkából 
készített nagykapuk. Ezeket is

párkányok, konzolok, kisebb 
faragott díszítmények tagolják, a 
homlokzattal azonos motí
vumokkal. Sok helyütt szép réz
kilincs, másutt öntött vas kopog
tató maradt meg. Gyakorta szolgál 
a napi forgalomra egy középütt 
nyíló kisebb kapu. Állaguk 
megóvásához sokszor apróbb, de 
szakszerű javítás, egy-egy átfestés 
is sokat segíthet.

Az utcafront újabb 
szárnyába kerültek a családok 
reprezentatív helyiségei és az 
üzletek. Borított ácstokos tükrös

ajtókat találunk e házakban, 
gyakorta fújtüveg betéttel, spalet- 
tás ablakokat. Száz éve általános 
volt a zsalugáter, nyaranta ezzel 
védekeztek a hőség ellen, télre a 
padláson tárolták. A szobákat 
cserépkandallókkal, fűtötték. Az 
ablakokat, a kapukat és az üzletek 
portáljait szintén párkányok, 
félkörívek, kerámiakonzolok, 
angyal fejek és más figurák 
díszítették, melyeket az 1960-70- 
es évek homlokzat-átalakításai 
csaknem nyomtalanul eltöröltek.

VIRÁGVASÁRNAPTÓL HÚSVÉTIG

A Míves Tojás Múzeum prog
ramajánlója Virágvasárnapra, 
a Nagyhétre és Húsvétra

A húsvéti ünnepekre készülve 
ezernyi tennivalónk közül is az 
elsők közé soroljuk az 
ajándékozásra, valamint ünnepi 
asztal díszítésére szánt hímes 
tojások elkészítését vagy be
szerzését. Aki teheti, Virágvasár
nap vagy a Nagyhéten látogasson 
el a Míves Tojás Múzeumba, 
ahol a programok során sok 
ötletet, segítséget kaphat az 
ünnepi felkészüléshez.

Virágvasárnapon, április 4-én 
délután (13:30 órától) országos 
ifjúsági tojásfestő verseny lesz 
10-15 éves fiatalok résztvételé- 
vel. Minden résztvevő 2 eredeti 
műalkotásával jelentkezhet a 
versenyre, s a bírálóbizottság 
ezek értékelésével választja ki a 
virágvasárnapi döntő 15

versenyzőjét. A jelentkezők 
korábbi és helyszínen készült 
alkotásai a nap folyamán alkalmi 
kiállításon megtekinthetők.

A nagyhéten minden nap 10-18 
óráig a "Himes tojás 
szeretteinknek" csoportos 
foglalkozás keretében bárki 
maga is asztal mellé ülhet, s nép
művészek, türelmes mesterek 
segítségével, sajátkezüleg 
elkészítheti az ünnepre szánt 
hímes tojásokat. Résztvételi díj 
személyenként 100.-Ft.
A szükséges alapanyagot, 
eszközöket a múzeum ünnepi 
hozzájárulásként csekély térítés 
ellenében biztosítja a vállalkozó 
kedvű látogatóknak. Jelentkezés 
a múzeumban.

Húsvét vasárnap és hétfőn a 
múzeum udvarán hímes tojás
kézműves vásár lesz. 
Húsvéthétfőn 15 órától

"Húsvéti Locsoló", az Örökös 
kiváló címmel kitüntetett 
Zengővárkonyi Népi Együttes 
szórakoztatja a látogató közön
séget.
Az otthoni tojásfestéshez minta
lapot, festéket, írókát és hasznos 
tanácsokat tartalmazó egységcso
magot és képes albumot kínál a 
múzeum.

Aki nem érez magában elég ked
vet a tojásfestéshez, vagy nem 
tudja annak feltételeit 
megteremteni, nincs ideje a 
tojásfestéshez, mégis szívesen 
díszítené otthonát szép hímes 
tojásokkal, vagy ajándékozna 
azokból, hozzájuthat a múzeum
ban kiállított legszebb példá
nyokról készült másolatokhoz. 
Húsvéti üdvözleteiket szeret
teiknek a múzeumból származó 
szép díszített tojásokat ábrázoló 
képeslapokon továbbíthatják.
A mozgalmas események, a

különféle programok az ünnepi 
felkészülés során csak 
kiegészítői annak, amit a 
múzeum megtekintése jelent. A 
bemutatóterem meghitt, ünnepi 
hangulata, a tárlókba rendezett 
mintegy kétezer díszített tojás 
látványa, harmóniája, lelki, 
szellemi feltöltődést kínál. A 
látvány s a művészi élmény 
közelebb segít húsvét misztéri
umához, az ősi népművészet egy 
szegmentjének megismeréséhez, 
ma is érvényes mondanivalójá
nak megér-té-séhez, a hozzá 
kötődő népszokások, ha
gyományok átéléséhez,
megőrzéséhez.

Kellemes kirándulási, hasznos 
időtöltést és húsvéti felkészülést a 
Zengő alján, Zengővárkonyban a 
Míves Tojás Múzeumban.
További információk:
72/466-605, Honlap: 
www. tojasmuzeum. ini. hu
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A PÉCSVÁRADI SPARTACUS 
SPORTKÖR HÍREI

SPORTHÍREK

Február végén tartotta szokásos 
évi közgyűlését a helyi sportkör

Mártusz Antal elnök szakmai és 
pénzügyi beszámolót tartott a 
2003-as évről, ismertette az idei 
év terveit és a sportkör aktuális 
dolgait. Az alábbiakban rövidítve 
közöljük az elhangzottakat.
A szakmai értékelésben külön- 
külön beszámolt az egyes szak
osztályok eredményeiről:
- A legnagyobb szakosztály a lab
darúgó, ezúttal is 5 csapattal 
szerepelt a különböző megyei 
bajnokságokban és mind a 
várakozásoknak megfelelően tel
jesítettek.
- A kézilabda szakosztályban az 
NB ll-es női csapatunk tavaly a 
bronzérmet szerezte meg, amiért 
városunk képviselőtestülete kü
lön elismerte teljesítményüket az 
augusztusi ünnepi ülésen. Sajnos 
az idei bajnokság őszi szezonját a 
7. helyen zárták, ami a várakozá
sokat alulmúlta. Ebbe közreját
szott az is, hogy két meghatározó 
játékos szülés miatt visszavonult. 
Itt mindenképpen az előrelépés a 
cél, valamint a helyi fiatalok 
beépítése a csapatba.
- A sakk szakosztályban erőteljes 
fiatalítás következett be, a csapat 
zöme ifjúsági illetve serdülő 
korosztályú, de Lantos Levente 
szakosztályvezető kiváló nevelő 
munkájának köszönhetően már a 
felnőtt bajnokságban is szépen 
helytállnak.
- Thai-Box szakosztályunk 
mondható a legeredményesebb
nek, ami Blazsekovics Ferenc 
edző munkáját dicséri, hiszen 
több sportolónk előkelő helyen áll 
az országos ranglistákon, és több 
nemzetközi versenyt is meg
nyernek. Itt is egyre több helyi 
fiatal sportol rendszeresen.
- Kosárlabdázóink az előző 
évekhez hasonló teljesítményt 
produkáltak.
Kivonat a pénzügyi beszámoló 
adataiból:
Bevételek:
- Önkormányzati támogatás: 
7.700.000,
- Alapítványi támogatás: 
1.570.000,
- Egyéb támogatás (pályázatok): 
340.000,
- Tagdíjak: 112.800,
- Egyéb bevételek: 564.702,
- Bevételek összesen: 
10.287.502,-

Kiadások:
- Labdarúgás (a sportpálya és 
öltöző fenntartásával):
7.333.824,
- Kézilabda: 1.335.614,
- Kosárlabda: 191.299,
- Sakk: 259.427,
- Thai-Box: 551.317,
- Működési költségek (személyi 
kifizetések, bankköltség, stb.): 
452.399,
- Kiadások összesen:
10.123.880,-

A minden részletre kiterjedő 
beszámolót a közgyűlés egy
hangúlag megszavazta.

A beszámoló után tájékoztatás 
hallhattunk az idei tervekről, 
aktuális eseményekről.
- Az önkormányzattal közösen a 
sportkör 20 millió forint támo
gatást nyert a Gyermek, Ifjúsági 
és Sportminisztériumtól, egy 
többfunkciós műanyag borítású 
sportpálya kialakítására, ami a 
sportpályán fekvő jelenlegi 
salakos kispálya helyén épül meg.
- Az elmúlt hónapokban rendbe 
rakták a sportpályát és környékét. 
Tereprendezést és bozótirtást 
végeztek a patak partjain, felújí
tották a nézőtéri padokat, 
kiépítették a vízvezetéket az 
edzöpályához, így a száraz 
időben is megoldott lesz az 
öntözése.
- A napokban kerül új "kispad" a 
focipálya nyugati oldalára, így 
szabványoknak is megfelelő új, 
fedett ülőrészt kap a mérkőzések 
idejére a hazai és a vendégcsapat 
egyaránt.
- A közeljövőben építik át az 
edzöpálya világítását is, aminek 
köszönhetően késői időpontok
ban is megfelelő körülmények 
között bonyolíthatják le az 
edzéseket.
- A tervek között szerepel még a 
sporttelep bekerítése, hiszen az 
egyre korszerűbb és magasabb 
színvonalú sportpályák és épít
mények ezt mind megkövetelik.

A sportkör ezúton is 
köszönetét mond az AGROVER 
Rt-nek, a Pécsváradi Építő és 
Kereskedelmi Kft-nek, az Arany
cipó Kft-nek, a Kelet-Mecsek 
Mezőgazdasági Rt-nek, a Pécs
várad Coop Kft-nek, és mind
azoknak, akik segítették és támo
gatták a sportkört!

SAKKHIREK
FEHÉREN-FEKETÉN

Megyei csapatbajnokság ered
ményei:
4. forduló: Szigetvár - Pécsvárad
5.5 -4.5
5. forduló: Pécsvárad - Mohács 
3 - 7
6. forduló: Pécsvárad - Pannon- 
power 4-6
7. forduló: Kozármisleny - Pécs
várad 8-2
8. forduló: Pécsvárad - Siklós
2.5 - 7.5

Diákolimpia
Az általános iskolák csapatai 
részére kiírt Megyei Diák
olimpia döntőjében a Kodolányi 
János Általános Iskola felsős 
lánycsapata az 1. helyezéssel 
idén is kivívta a jogot a szombat
helyi országos döntőn való 
részvételre.
A csapat tagjai: Györkö Tímea, 
Weintraut Rita, Weintraut Mária. 
A fiú-csapat 5.lett.

Megyei Utánpótlás Egyéni és 
Csapatbajnokság 
3. forduló Hollós-kupa Siklós 
eredmények: IV. korcsoport -
2. Böröcz István 
V.kcs l.Cseh Péter
2. Petz Dávid
3. Rein Viktor
4. forduló Aranycipó-kupa, 
Pécsvárad
Március 13-án öt különböző 
korcsoportban rekord létszámú 
(72 fö) indulóval
zajlott az V. Aranycipó-kupa. Az 
évek során a megye ifjúsági 
sakkozásában egyre népszerűbb 
verseny rangját tovább emelte, 
hogy az idei küzdelmeknek a 
Polgármesteri Hivatal díszterme 
adott otthont. A verseny szín
vonalas lebonyolításában 
köszönet illeti az Aranycipó Kft- 
t a felajánlott péksüteményekért 
és a mindig segítőkész szülőket. 
A megérdemelt díjakat Mártusz 
Antal a sportkör és Bóta András 
a Baranya m-i Sakkszövetség 
elnöke adta át a győzteseknek. 
Pécsváradi vonatkozású ered
mények:
V.kcs 2. Petz Dávid
3. Rein Viktor
IV. kcs. fiú I. Böröcz István
IV. kcs lány 2.Györkö Tímea
Lantos Levente

SPORTPROGRAM

KÉZILABDA
NB II. női mérkőzések
- március 6., szombat 
16.00 Pécsvárad - Kutas - ifi 
18.00 Pécsvárad - Kutas
- április 3., szombat
16.00 P.várad - Nagykanizsa -ifi 
18.00 P.várad - Nagykanizsa
- április 17., szombat
16.00 Pécsvárad - Csurgó - ifi 
18.00 Pécsvárad - Csurgó

LABDARÚGÁS
- március 27,, 9.30 és 11.30 
Pogány - Pécsvárad - serd. és ifi
- március 28., 12.30 Pécsvárad
- Geresdlak - Megye II.
15.00 Pécsvárad - Pogány - 
Megye I.
- április 3., 9.30 és 11.30 
Pécsvárad - Lánycsók - serdülő 
és ifi, 11.00 PEAC - Pécsvárad - 
Megye I.
- április 4., 15.30 Székelysza- 
bar - Pécsvárad - Megye II.
- április 10., 9.30 és 11.30 
Pellérd - Pécsvárad - serd. és ifi
- április 11., 13.00 Pécsvárad - 
Lippó - Megye II.
15.30 Pécsvárad - Szigetvár - 
Megye I.

AKTUÁLIS HÍREK:
- A megye első osztályban sze
replő labdarúgó csapathoz 3 új 
játékos érkezett, Tobak és 
Rókus Hidasról, Kajtár pedig 
Véméndről.
- Az NB ll-es női kézilabda 
csapatnál edzőcsere történt, az új 
edző Mészáros Edit lett.
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