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Helyszín:
Pécsváradi Várkert

Délelőtt:
10 órakor: Szoborpark avató 
Avató beszédet mond:
Dr. Sári Mihály, egyetemi 
docens
10 órától:
Családi - baráti főzőverseny 
Csak a kijelölt helyen és a 
megadott feltételekkel!
Tüzelő anyagot és a főzés 
eszközeit kérjük hozni! 
(Versenyen kívül is lehet főzni!) 
10.00-12.00: Kézműves játszó
ház gyermekeknek a Vár utcai 
óvoda udvarán 
10.30: Történelmi Bajvívó 
Egyesület lovagi torna 
bemutatója
11.00: Nemes László 
(Hangoló) "Állatok olimpiája" 
bábelőadása
Kb. 13 órakor: a főzőverseny 
értékelése, eredményhirdetése

Délután a várkertben felállított
rendezvénysátorban
13.30: Ifj. Csoóri Sándor és
bandája zenél
14.30: Pécsváradi Big Bánd
műsora
15.30: Klarinét show 
pécsváradi és pécsi zenészek 
közrem üködésé ve 1 
16.15: A zeneiskola tánccso
portjának műsora 
16.45: Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesületének művészeti 
csoportjai
17.15: Zengővárkonyi Hagy
ományőrző Népi Együttes 
műsora
19 órától: Bál a Phoenix 
együttessel
20 órától Sztárvendég: 
Csepregi Éva

A nap folyamán kötetlen 
programok:
folyamatos étel és ital kiszol
gálás a sátorban, illetve

lovaglás, légvár, "Örömíjászat", 
valamint hőlégballonos 
"repülés, Shaolin Kung Fu és 
Thai-Box bemutató szórakoztat
ja a család apraját-nagyját

- április 24-én, 20 órától 
General’s buli a rendezvény
sátorban
A Várkertbe autóval behajtani 
tilos!
Parkolási lehetőség a Templom 
téren és a környező utcákban! 
Bővebb információ: 72/465-123, 
muvhaz@pecsvarad. hu

A rendezvény hagyomány
teremtő szándékkal, idén először 
kerül megrendezésre. A váro
sunk védőszentjének napjához, 
Sárkányölö Szent Györgyhöz 
kötődő tavaszi programmal 
kívánjuk megnyitni évi nagyren
dezvények sorát, a helyi civil 
szervezetek és a lakosság aktív 
részvételével.

EU - ÜNNEP 
PÉCSVÁRADON

2004. május 1.

Délelőtt a művelődési 
központ előtti téren:
9.15 órakor: Térzene

9.30 órakor:
Fűkő Béla szobrászművész

"Lélekhajó" 
köztéri szobrának 

ünnepélyes felavatása 
10.00 órakor: “Maifest” 
a Helyi Német Kisebbségi 

Önkormányzat szervezésében 
Műsort ad: 

Pécsváradi Városi 
Fúvószenekar, Zeneiskola 
gyermek néptánccsoportja, 

Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesületének Németkórusa, 
Zengővárkonyi Népi Együttes

"Európa Majális" 
a Dombay-tónál: 

egésznapos programok: 
légvár, arcfestés, mászófal, 

sport-és váltóversenyek, 
a Phoenix együttes gyermek

műsora, EU-s vetélkedők, 
20 órától: Utcabál 

a Wery-Take együttessel a 
művelődési ház előtti téren 

(rossz idő eseten 
a művelődési központban) 

22 órakor: Tűzijáték 
a művelődési ház tetejéről

A rendezvény 
a Miniszterelnöki Hivatal 

támogatásával valósul meg!

Az EU-időszamítás 
kezdete:

2004. május 1. 0.00

PÉCSVÁRADI
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Idős ellátás Pécsváradon

Pécsvárad Város Képviselő
testületet 2004. március 29-én 
tartotta legutóbbi ülését.

Az első napirendi pont 
keretében a képviselők megis
merkedtek Keresztes Béla ter
vező látványtervével Pécsvárad 
központi területének
beépítésével kapcsolatban. A 
tervező munkáját ingyenesen 
bocsátotta az önkormányzat ren
delkezésére. A jelenlévők 
egyetértettek abban, hogy 
igényes munkáról van szó, s ezt 
kiegészítették azzal, hogy 
szerencsés lenne az épületek 
régi tagoltságára történő utalás. 
Természetesen a tervek meg
valósíthatósága még sok 
körülménytől függ, így a 
közeljövőben nem valószínű 
megvalósulásuk.
- A képviselő-testület ezen az 
ülésén fogadta el a város szabá-

',,s

Katona Kálmán volt 
Közlekedési és Hírközlési mi
niszter, az MDF országos 
elnökségének tagja április 1-én 
városunkba látogatott.

Hivatalos baranyai 
útját kapcsolta össze személyes 
programjával, amikor felkereste 
városunkat, ahol szülei éltek 
egykoron. Édesanyja' Tréki 
Erzsébet védőnő és Dr. Katona 
Kálmán bíró itt kötöttek 
házasságot

Mint arról az orszá
gos híradásokból is értesülhet; j 
tünk ezt megelőzően Erdős-'.' 
márok .térségében jelképesen 
elkezdte a 6-os ut építését, 
megtette az első kapavagast. 
Majd a'Szigetvárat elkerülő út 
építéséről tárgyalt a helyszínen. 
Pécsváradon Zsáli János pol-

lyozási tervét is. A szabályozási 
terv az a településrendezési terv, 
amely a település közigazgatási 
területének felhasználásával és 
beépítésével, továbbá a 
környezet természeti, táji és 
épített értékeinek védelmével 
kapcsolatos sajátos helyi 
követelményeket, jogokat és 
kötelezettségeket megállapító 
építési előírásokat térképen, rajz 
formájában ábrázolja. Mint 
ilyen, hosszabb távra 
meghatározó a város életében. 
Előkészítését két éves munka 
előzte meg, a terv a Polgármes
teri Hivatal műszaki cso
portjánál megtekinthető.
- Céltámogatás iránti kérelmet 
nyújtott be a képviselő-testület 
Pécsvárad nyugati és észak
nyugati városrész szennyvíz
csatornázására. A tervezett 
beruházás értéke 237.600.e Ft.

gármester fogadta hivatalában, 
ahol jelen voltak Apaceller 
József, Máriusz Antal, Müller 
Lajos és Poller György 
képviselők.

Katona Kálmán 
először személyes kötődéséről 
beszelt, majd kerte Pol
gármester Urat, hogy besz’éljen 
a város mostani helyzetéről, 

! eredményeiről, problémáiról

Végezetül Katona 
Kálmán, annak a véleményének 
adott hangot, miszerint örülne, 
ha a Zengő és.környezete, mint 

^termeszetvédelmi terület 
habonthatatlanul fennmarad
hatna, yedett értékéivé! együtt. 
Reméli, hogy a kormány és a 
felállítandó szakmai bizottság 
talál alternatív megoldásokat.

Pécsvárad Város Önkormányza
tának fenntartásában működik a 
Szociális Gondozási Központ. 
Szeretnénk, hogy a város 
lakossága szélesebb körben 
megismerje az igénybe vehető 
intézményi ellátásokat, egyben 
segíteni, hogy az ismeretek 
hiánya miatt senki se kerüljön 
hátrányos helyzetbe.

Szociálisan rászorultak 
részére személyes gondo
skodást nyújtó alapellátások:
- Étkezés
Napi egyszeri meleg étkezést 
biztosítunk (helyben fogyasztás
sal, elvitellel, vagy kiszállítás
sal) azok számára, akik koruk 
vagy egészségi állapotuk miatt 
önmagukról tartósan vagy 
átmenetileg nem tudnak gondo
skodni.

- Házi gondozás keretében biz
tosítjuk saját otthonukban azok
nak az időskorúaknak az 
ellátását, akik önmaguk 
ellátására saját erőből nem 
képesek és róluk (hozzátar
tozók) nem képesek, vagy nem 
tudnak gondoskodni.

- Ha az életkoruk, egészségi 
állapotuk, valamint szociális 
helyzetük miatt a rászorult 
személyekről az alapellátás 
keretében nem lehet gondoskod
ni, szakosított ellátásban 
részesülhetnek. Ilyen a nappali 
ellátás, vagy ismertebb nevén 
az idősek klubja.
A saját otthonukban élőknek 
biztosítunk lehetőséget az 
intézményben való napközbeni 
tartózkodásra, étkezésre, társas 
kapcsolatokra, valamint az 
alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére. Igény szerint az 
intézményi gépkocsi reggel 
beszállítja, délután hazaviszi az 
időseket.

- Az Idősek Otthona tartós 
bentlakást biztosít önmaguk 
ellátására nem képes, vagy csak 
folyamatos segítséggel képes 
személyek részére, akiknek 
egészségügyi állapota rendsz
eres gyógyintézeti kezelést nem 
igényel.
A pécsváradi Idősek Otthona 30 
időskorú teljes körű ellátását 
biztosítja (lakhatás, 3 x étkezés,

mosás, vasalás, takarítás, men
tális gondozás, egészségügyi 
alapellátás, 24 órás ápoló-gon
dozó nővéri felügyelet) 
Intézményünk 4 db 3 ágyas és 1 
db 2 ágyas un. ápolási-gondo
zási részlegén 14 fő részére biz
tosít ellátást. Lehetőség van 
emelt szintű lakrészek 
megvásárlására is, (3 db 
egyszemélyes, 7 db kétszemé
lyes) ahol önálló egy ill. két 
személyes apartmanokhoz 
külön fürdőszoba és fözöfülke 
tartozik.
Bármely ellátási forma igény
bevételét írásos kérelem bead
ásával az intézményvezetőnél 
kell kezdeményezni. Az ellátá
sokat csak olyan személy veheti 
igénybe, akinél a szociális és 
egészségügyi rászorultság 
együttesen fennáll.
A felsorolt ellátásokat jelenleg 
közel 100 fő veszi igénybe. A 
népesség idősödése a fen
ntartókat intézménybővítésre 
ösztönzi.

A szociális ellátások térítési 
díjait törvény ill. helyi önkor
mányzati rendelet szabályoz
za. Pécsváradon a 2004 évi 
térítési díjak:
Szociális étkezés:
340,-/ebéd + 113,-/alkalom 
(ebéd házhoz szállítása)
Házi gondozás: 452,-/óra 
Idősek klubja:
340,-/ ebéd
693,-/ háromszori étkezés 
Idősek Otthona:
37.500,-/ hó 
Egyszeri hozzájárulás:
- 1 személyes lakrész 
1.000 000,
- 2 személyes lakrész 
2.000 000,-

VÉRADÁS

Április 5 -én megtartott 
kiszállásos véradónapon 

81 jelentkező közül 
40 fő volt az első véradó! 

Köszönjük az önzetlen 
segítőkészséget, és külön 

köszönet a pécsváradi 
középiskola diákjainak és 
tanárainak a nagy számú 

megjelenésért. 
Legközelebbi véradás 
augusztus 11 -én lesz.
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HÍREK RÖVIDEN

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések:

Lovászhetény: Szabó Jázmin(03.08), Wagner Kira (03.30); 
Nagypall: Dékány Szabó Maja (03.16.) 

Házasságkötések:
Braun Károly és Keszler Szilvia,

Varga Tamás és Kroh Adrienn 
Halálesetek:

Balázs Istvánné Lasszer Magdolna (80 éves Pv.),
. Ropó Jánosné Csépán Emma (80 éves Pv.), 

Scbmidt Lászlóné Szabóka Éva 74 éves Pv.),
Varga Józsefné Hanga Anna (86 éves Pv.),

Dürr Tamás (61 éves Pv.), Rábai Rudolf 
(66 éves Martonfa)

Hiisvétváró kézműves vásárt 
rendeztünk a Művelődési 
Központban nagyszombaton. 
Mint évtizedek óta, ezúttal is a 
tojáshímzés aratta a legnagyobb 
sikert. Ömböli Béláné, Annuska 
türelmesen tanítgatta a gyer
mekeket a viaszos hímzés 
rejtelmeire. Számos kisgyermek 
évről évre itt sajátítja el a 
környékünkön hagyományos 
technikát (képünkön), ismer
kedik meg a motívumkincsekkel 
és válik felnőttként maga is tojás 
hímzővé.
Eljöttek a nagypalli 
csuhéműhelyböl, itt voltak a 
Változóház kosarasai és ter
mészetesen lehetett szőttest, 
fazekas- és fatermékeket, 
vásárolni, gyöngyöt fűzni, sást 
fonni, tűzzománc- és ezüstéksz
erekben gyönyörködni. Sajnos 
az időjárás nem kedvezett, így a 
szabadtérre tervezett program 
beszorult a Házba.
A Katonáné Gunsz Andrea 
vezette zeneiskolai néptánccso
port közel félórás tavaszköszön- 
tö összeállítását a színpadon

mutatták be a gyerekek a 
nagyszámú közönség előtt, 
méltán aratva sikert a szép 
produkcióval.

Landesrath közgyűlés 
Pécsváradon
A Magyarországi Német 
Ének- Zene- és Tánckarok 
Országos Szövetségének köz
gyűlését tartották Pécsváradon 
április 3-án, szombaton a 
Művelődési Központban. 
Apaceller József képviselő, - 
aki maga is alelnöki tisztséget 
tölt be a zenei tagozatban - 

elmondta, hogy évről évre más
más helyszínen szervezik meg a 
soron következő közgyűlést. 
Pécsváradra ezúttal több mint 
hetven fő érkezett. A helyszín 
kiválasztásában bizonyára 
szerepet játszott az évek óta 
rendszeresen városunkban 
lebonyolításra, megrendezésre 
kerülő nemzetiségi fúvószenei 
és nemzetiségi néptánc 
találkozók.

Baba-mama torna indult már
cius elején, csütörtöki napokon. 
A Művelődési Központban 
délelőttönként, 10 órától van 
lehetősége a kismamáknak 
együtt tornázni babáikkal. A 
délig tartó program lehetőséget 
kínál a szülést követően a fiatal 
anyáknak a kondicionáló tornára 
és a babák számára is biztosítja 
az első "tornaórát". Az önsz
erveződő közösség várja további 
érdeklődök jelentkezését.

VTV adása: április 29. ism. 30. 
(Erdősi Tibor emlékkor, Fúvós
fesztivál, hírek, események)

Sándor - napi vigasság
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat március 18-án első ízben ren
dezett kerti mulatságot. Csonka Sándor az önkormányzat elnöke, 
mint főszervező fogadta a vendégeket a hangulatosan berendezett 
udvarban. Felesége Kati asszony, Kalányos Mária és fia József 
készítették a finom bográcsgulyást, amit a gyermekek tálaltak fel a 
folyamatosan érkező vendégeknek. Gyenes Péter felajánlásaként 
pattogatott kukoricát kaptak a gyerekek, Walter Gyula pedig bort 
hozott. A meghívást elfogadták Müller Lajos képviselő, Gállos 
Orsolya a Várbaráti Kör elnöke és Dretzky Katalin a művelődési ház 
igazgatója, valamint a kisegítő iskola is. Scholcz Péterné kísért el 
néhány tanulót, akik a képen látható gyerekekkel együtt üdítőt és 
ropogtatni valót kaptak. A késő délutánig tartó mulatság zenével és 
tánccal ért véget. Kiváló alkalom volt az egy Ottlétre, az egymás jobb 
megismerésére. Reméljük lesz folytatása az ilyen találkozóknak.

A NYUGDÍJASOK 
KÖRZETI EGYESÜLE
TÉNEK HÍREI:
- Áprilisi klubnapunkon Dr. 
Novotny Iván Lourdes - Fatima 
-i zarándokúiról tartott képes 
útiélmény beszámolóját hall
gathatta meg tagságunk.
- Április 17 -én a komlói 
nyugdíjasklubhoz látogattunk, 
akik megalakulásuk 20. 
Jubileumát ünnepelték. Ez alka
lomból vegyes kórusunk fel
lépett a komlói színházterem
ben.
- Április 25 -én Pécsvárad 
Város Napján a várkertben tar
tandó műsor keretében műsort 
ad a férfikórus és a tánccsoport.
- Április 30 -án a Szent György 
napi borverseny eredmény hird
etésén férfikórusunk bor
dalokkal emeli az est hangu
latát.
- Május 1 -én a művelődési ház 
előtti májusfa állításakor német 
kórusunk is szerepel.
- Május 4 -én termékbemutató
val egybekötött vacsoraest lesz 
az Zengő Étteremben.
- Május 11 -én, Klubnap 
Férfinap meglepetésekkel

- Május 25 -én, Egy napos 
kirándulást szervezünk: Vajszló 
Kodolányi múzeum, Sellye ter
málfürdő, találkozás a sellyei 
nyugdíjasklub tagjaival.

“IDŐS EMBEREK INFOR
MATIKAI KÉPZÉSE” cím
mel támogatást nyert 
egyesületünk a Nemzeti Felnőt
tképzési Intézettől 10 fő 
képzésére a Kistérségi Tele- 
házban. A képzésen elsősorban 
az egyesület vidéki klubjainak 
vezetői vesznek részt, hogy az 
informatikai eszközök és az 
internet használatával
hatékonyabb legyen a kommu
nikációnk.
A Teleházban igény szerint 
további képzéseket is 
szervezünk a jövőben! 
Szeretettel várjuk tagjainkat és 
minden kedves érdeklődőt 
prog-ramjainkra és Teleházba!

gólyahír
Immár 10. éve érkezett vissza- 
városunkba a gólyapár. Meg
szokott fészkükben a művelődési 
központ kéményén már költik is 
a tojásokat.
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ZENE HATÁROK NÉLKÜL HÍREK RÖVIDEN

Pécsvárad és Niederstetten 
Zeneiskoláinak kapcsolata 1992- 
től datálódik. Az eltelt 12 év 
alatt számtalan találkozóra 
került sor, váltakozva utaztak 
gyermekeink Németországba, 
illetve érkeztek hozzánk. Húsvét 
hétfőn érkezett a 35 diákból és 8 
felnőtt kísérőből álló csoport a 
Művelődési Házba, ahol üdítőv
el, pogácsával, rövid műsorral 
üdvözölték az elfáradt utasokat a 
helyi muzsikusok és a fogadó 
családok. Gazdag programmal 
készültek a vendégek fogadására 
a helybeliek. Az időjárás nem 
kedvezett, de jó hangulatúra sik
eredtek a kirándulások. A helyi 
nevezetességek után következett 
Zengövárkony, majd Ófalu, 
Óbánya és Mecseknádasdon 
korongozás Gradwohl Zsolt 
fazekas műhelyében. Pécsett a 
Bazilika, a Néprajzi Múzeum, 
majd a villányi szoborpark és a 
mohácsi csata emlékparkja. 
Mindezt betetőzte a várva várt 
közös hangverseny, melyre min
den nap próbáltak a gyerekek. A 
teltházas Művelődési Központ
ban szép koncertre emlékezhet
nek az abban résztvevők és a 
hallgatóság egyaránt. Óriási

GALÉRIA-AVATÓ 
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

Az intézménybe látogatók örömmel fedezhették fel az előtérben 
megépült galériát, ugyanakkor tényleges birtokbavételére most kerül 
sor. Az intézmény "Ifjúsági tér kialakítása" címen nyert pályázati

támogatásából (NKÖM-GYISM) és az önkormányzat önrészéből 
valósulhatott meg az új, kiállításokra és együttlétre kialakított tér.

Avatására április 29-én, csütörtökön 19 órakor kerül sor, 
a Lévai Gábor fotóiból nyíló kiállítás keretében. 

Afiatalok által rendezett immár hagyományos teaházas, 
zenés megnyitóra mindenkit várunk!

siker volt a Pécsváradi Ifjúsági 
Fúvószenekar és a niederstetteni 
zeneiskola zenekarainak közös 
produkciója. Méltán aratott nagy 
elismerést a helyiek Szaxofon 
együttese. A vendégek kama
razenekarát kiegészítették a 
pécsváradi klarinétosok. Német 
barátaink müsorszámaiból talán 
a harmonika együttes kapta a 
legtöbb tapsot, ugyancsak kiju
tott az elismerésből a kiváló 
szólistáknak. A kölcsönös 
köszöntések és ajándékozások 
után fergeteges magyar 
táncházra került sor. Benkő Lás
zló és zenésztársai kitűnő 
muzsikájára, Katonáné Gunszt 
Andrea vezényletével a 
pécsváradi táncosok tanítgatták 
vendégeiknek a lassú, a friss, a 
gyorscsárdást végül a verbunkot. 
Nehezen akart vége lenni az est
nek...
A Zeneiskola vezetése ezúton is 
köszönetét mond a szere
plőknek, a felkészítő tanároknak 
és mindenek előtt a családoknak, 
akik egy héten keresztül 
vendégül látták a partner
iskolából érkezetteket.
A következő találkozó Nieder- 
stettenben lesz!

10 éves Hausmannstatten 
ÉS PÉCSVÁRAD PARTNER

KAPCSOLATA.

Ebből az alkalomból szeptem
berben nagyszámú delegációt 
hívnak osztrák barátaink Steier- 
ba. Április közepén városunkba 
látogatott Johan Lendl, Haus- 
manstatteni képviselő, a pénzü
gyi bizottság elnöke, aki 
találkozott Zsáli János pol
gármesterrel, Baumann Mihály 
német kisebbségi önkormányzat 
elnökével és Apaceller Józseffel 
a kulturális bizottság vezetőjé
vel. Testvér-városunkban új, 
modern városközpontot alakí
tottak ki, impozáns épületekkel, 
új terekkel. Az ünnepi program
sorozatban szerepel a Magyar 
Nap, ahová városunkból több 
művészeti együttest, vendéget 
hívnak és várnak. A rendezvény 
előkészületei már megkez
dődtek, Johan Lendl ezért járt 
városunkban...

Munkában a Kulturális 
Bizottság
Április 1-én hívta össze 
Apaceller József a Kulturális 
Bizottság elnöke a kibővített 
bizottsági ülést, ahova 
meghívást kaptak a civil 
szervezetek vezetői is. A tavaszi 
rendezvények sokasága, a 
Város Napjának és az Európa 
Napnak a méltó megünneplése 
indokolta a minél szélesebb tár
sadalmi egyeztetést, (a tervezett 
programokról készült piros 
szórólapok már eljutottak 
Önhöz is)
A civil közösségek, akik a 
maguk lehetőségeihez mérten 
vállaltak szerepet a ren
dezvényeken való közremű
ködésükkel, így aktív formálói 
lehetnek e két napnak. Részletes 
programokat olvashatnak e szá
munkban több helyen is.

"Csak párosán szép az 
élet!"
Nagypall Község Önkor
mányzata és a Nagypalli Pince 
Galéria ismételt megnyitására 
kerül sor május 1-én. A Galéria 
mottójául szolgáló idézet 
jegyében idén is több alkotó 
munkája lesz látható szeptem
berig. A Nagypalli Régi Mester
ségeket Felelevenítő Közhasznú 
Egyesület csuhémunkái mellett,

legszebb cserépedényeivel ott 
lesz Ehmann Gabriéla, Ginter 
József, Gradwohl Zsolt, Herbszt 
Helga, Horváth Ágota, Kovács 
Tibor, Lipics László, Mezei 
Ottó, Récs Róbert. Az egészet 
keretbe foglalja Eddy Smid 
fotográfus (Hollandia) "Ma
gyarországi pillanatok" című 
képösszeállítása.
Nyitva tartás: Szerda kivételé
vel minden nap 13-17 óráig.

A PÉCSVÁRADI
VÁRBARÁTI Kör
NYÁRI KIRÁNDULÁSA.

Augusztus 27 - szeptember-4. 
Útvonal: Sarajevo - Mostár - 
Neretva-völgye - Dubrovnik és 
környéke - Kotori-öböl, ha
zafelé Jajcei vízesés.
Várható költség 50.000,- Ft. 
Érdeklődni a Művelődési 
Központban lehet. A 
közeljövőben kiküldjük tag
jainknak a részletes programot.

SULIÚJSÁG

A Kodolányi János általános 
Iskola kiadványa Szakálosné 
Panta Dóra főszerkesztésében 
jelent meg, Felelős kiadó 
Lőrinczi Albertné igazgató.

A város legfiatalabb lapjában 
híreket olvashatunk az iskola 
életéből, a karácsonyi vásártól, 
a farsangi bálokon, a szülők- 
nevelők bálján keresztül, a 
különböző tantárgyi versenyek 
eredményeiről, a Diáktanács 
elnökválsztásáról, az elnök
avató tökpartiról. Sok alsós és 
felsős diák bontogatja "írói" 
szárnyait a lapokon, verseket is 
faragnak többen. A nyári 
táborokról olvashatunk 
előzetes kínálatokat. Vicctur- 
mix-ál zárul a Suliújság első 
száma.
Reméljük ifjú kistestvérünk 
még sokáig okoz örömet a 
készítőknek, az olvasóknak, 
gyermekeknek és szüleiknek 
egyaránt.
Gratulálunk a kiváló ötlethez 
és Weintraut Mária 8/b osztá
lyos tanulónak, a 
szerkesztőnek, szép munkát 
végzett.
D.K.
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Idén május I -én lesz 40 éve, hogy 
átadták a pécsváradi járás és az 
akkori járási székhely 
művelődési otthonát. A háború 
óta nem épült új művelődési 
otthon a megyében, a pécsváradi 
volt az első beruházás, így ez 
egyben a szakma ünnepe is volt.

A művelődési ház helyén álló épületek 1964. előtt a Dózsa Gy u. felől.

"Régi adósságát igyek
szik törleszteni ez a kulturális 
intézmény, hisz eddig csupán 
szükségszerű, ideiglenes
helyeken találkozhattak a község 
művelődni vágyó dolgozói s nem 
is alakulhatott ki az igényeknek 
megfelelő, egységes kulturális 
élet. De a járás községei sem 
élvezhették egy kulturális bázis 
kisugárzó erejét, azt a támogatást, 
amit a többi helyeken a járási 
művelődési házak jelentenek." 
írta a Baranyai Művelődés egyik 
számában Lippenszky István. 
"Lesz-e művelődési otthon 
Pécsváradon?" - érdekességként 
álljon itt még egy idézet a kora
beli sajtóból .
"Varga Sándor elvtárs, a községi 
tanács elnöke összeráncolja hom
lokát a kérdésre, de azért 
mosolyogva válaszolja, hogy 
mérlegelik a lehetőségeket. A 
községi tanács már intézkedett, 
az anyagiakat biztosította a 
községfejlesztési alap jelentős 
részét építkezésre szánják. A ren
delkezésre álló készlet - 
építőanyag és tetőszerkezet 
értéke félmillió. Ha hoz
zászámítjuk a társadalmi munkát 
és a közben megvalósítható besz
erzéseket, még mintegy 800 ezer 
forint értékkel lehet számolni. 
Mindez örömmel tölti el a község 
kulturális életének vezetőit, de 
nem menti meg őket a gondtól,

40 ÉVES A VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA A ZENEISKOLA 
HÍREI

hogy hol építkezzenek. Olyan 
jelentős épület, amelyet át lehetne 
alakítani művelődési otthonná, 
nincs. Az építési szabályok 
betartásával, megfelelő hely biz
tosításával még ebben az évben 
megkezdődhetne az építkezés. 
Már csak ez hiányzik. A

pécsváradi vezetők ügyszeretete 
nyomán tehát megvalósulás előtt 
áll a régóta várt és a kulturális 
munka lehetőségeit megjavító 
művelődési otthon építése."

Az avató ünnepség résztvevői: Balról ülnek: Varga Sándor járási 
tanács elnökhelyettes, Radics Károly tanácselnök, Dránovics Pál VB 
titkár, Majzik Jeremiás járási tanács elnöke (mikrofonnál)

Még egy cikkel men
jünk vissza az időben...
Garay Ferenc : Pécsváradi téli 
esték (1958) "Művelődési otthon 
kellene Pécsváradnak! A 
művelődési otthon létesítéséről 
talán sehol nem beszélnek annyit, 
mint éppen Pécsváradon. A 
vélemények megoszlanak. Az 
egyik tábor új művelődési otthont 
akar építeni. A költségvetésbe 
jelentős összeget állítottak be az

otthon építésére, azonban mint 
megtudtuk, ezt az összeget a 
megyei tanács törölte.- A másik 
tábor véleménye: egy kis áta
lakítással a pécsváradi várban 
számos alkalmas helyiség talál
ható, amelyek megfelelnének erre 
a célra. Ez olcsóbba is kerülne s

központi fekvése miatt alkalmas 
is lenne. A két tábor most 
hadakozik s művelődési otthon - 
nem épül...
Említhetném a még korábbi

időpontot, 1957-ben Kállai Gyula 
művelődési miniszter járt váro
sunkban és a Várban tett láto
gatásakor a város vezetői neki is 
felvetették a művelődési otthon 
hiányát, kérve segítségét, támo
gatását a terv megvalósításához. 
Következő számokban közlünk 
egy-egy érdekes eseményt, sta
tisztikai csemegéket, képeket az 
elmúlt négy évtizedből.
D.K.

A március hónap nagyon moz
galmas volt Zeneiskolánk 
számára.

Tizenkettedikén Sik
lóson szerepeltek vonós 
növendékeink a Megyei Vonó
sok Találkozóján:
Kuczora Dorina hegedű szóló
val és egy kamara együttes vett 
részt a rendezvényen, Naszvad- 
iné Podányi Eszter felkészíté
sével.

A Pécsváradi Ifjúsá
gi Fúvószenekar Wagner 
József vezényletével az immár 
hagyományos március 15-i kos
zorúzáson szerepelt.

Március 21-én a 
Pécsi Lenau Házban a 
pécsváradi oktatási intéz
mények bemutatkozásán az 
óvoda és általános iskola mel
lett mi is részt vettünk. Fel
lépett: Kuczora Dorina, Mohác
si Barbara, Pichler Nóra, Boris 
Gyöngyvér és a rézfúvós kama
raegyüttes.

Három fuvolista 
képviselte iskolánkat Bolyban a 
Megyei Fuvolatalálkozón: 
Bátai Judit, Pichler Dóra és 
Boris Gyöngyvér. Felkészítő 
tanáruk Mosonyi Katalin volt.

A Zeneiskolák 
Országos Kamarazenei 
Versenyének válogatóján 
Wágner József felkészítéséval a 
Rézfúvós Kvartettünk vett 
részt. Pesti Gábor, Wagner 
Balázs, Gubik Gergely és 
Mohácsi Olivér.

Még a tavaszi szünet 
előtt sor került a rézfúvósok 
húsvéti koncertjére (Wagner 
József) és az iskolán belüli kla
rinétversenyre (Kreszits Mar
git).

Pihenésre nem 
maradt idő, hiszen Húsvét hét
főn vendégeink érkeztek a 
niederstetteni testvér
iskolából Pécsváradra. A 
tanárok és diákok egy hetet 
töltöttek városunkban, gazuag, 
színes programot állítottunk 
össze számukra.. Megtekintették 
Pécsvárad és ‘ Zengővárkony, 
Abaliget és Pécs, Mecsekná- 
dasd nevezetességeit. Április 
16-án, pénteken 18 órakor 
hangversenyt adtak a 
Művelődési Központban.
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A KORNYEZETVEDELMI MINISZTER 
LÁTOGATÁSA A ZENGŐN

Persányi Miklós 
környezetvédelmi miniszter ellá
togatott Pécsváradra, dr. Wekler 
Ferenc, az országgyűlés alel- 
nökének meghívására április 8- 
án. A Zengöalja Kistérségi 
Területfejlesztési Társulás ülésén 
vett részt a miniszter, ahol a 
térség polgármestereit tájékoztat
ta a Zengöre tervezett katonai 
lokátor- beruházás jelenlegi 
állásáról. Persányi Miklós 
pécsváradi útját óriási média 
figyelem kísérte. A Duna-Dárva 
Nemzeti Park igazgatója, Iványi 
Ildikó és munkatársai vezetésé
vel a küldöttség az esőbeállóig

autóval tette meg az utat, innen a 
Zengő védők közel 100 fős cso
portjával együtt mentek fel a 
csúcsra. A miniszter a kilátóban 
maga is sokat fényképezett, táv
csővel pásztázta a Mecsek 
hegyvonulatát, távolban a Dunát. 
A lent várakozóknak a 
következőket mondta:
“Gyönyörű fentröl a táj, valóban 
ez az egyetlen érintetlen csúcs, 
nem örülnék, ha a lokátor ezen a 
háborítatlan, fokozottan védet 
területen épülne meg. 
Ugyanakkor tudom és fontosnak 
tartom a honvédelmét, bizton
ságát. Megfontoltan kezeli az

ügyet a kormány. Bízom a 
hamarosan felállítandó független 
szakértői bizottságban, hogy 
valóban jó döntést hoznak, talál
nak alternatív megoldást." Ezek 
után gyerekek hímes tojással

ajándékozták meg Persányi Mik
lóst, - hamar megtelt a kiskosár - 
melléjük hosszúhetényi és 
pécsváradi kiadványok társultak. 
Képünkön a miniszter interjú 
közben.

Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
2003. évi működéséről

Az eddig kialakult szolgáltatások 
(délutáni gyerekklub, ifjúsági 
klub, szociális foglalkoztató, 
családgondozás, egyéni taná
csadás, ügyintézés ) változatlanul 
folytatódtak ebben az évben.

A beavatkozást igénylő 
helyzetek több módon kerültek a 
Szolgálat látókörébe:
- spontán jelentkezés
- munkatársak felderítése 
-jelzőrendszer (gyerekorvos, 
iskola, védőnő, gyámhatóság, 
társintézmények) értesítése 
alapján.

A munkatársak korláto
zott száma ellenére rendszeresen 
folytak a családlátogatások, ame
lyek gyakoriságát az adott problé
ma jellege határozza meg. Külső 
szakemberek megbízásával mű
ködött a gyermekpszichiátriai- 
családterápia tanácsadás,
valamint a jogsegély szolgálat. A 
nyári szünet kezdetén Koszta 
Gabriella színművész tartott több
napos drámapedagógiai
foglalkozást, a szünetben pótvizs
gára felkészítés folyt.

A családsegítő szol
gálatok jogszabály által előírt 
integráló szerepét több program
mal kísérelte a Szolgálat betöl
teni.

A pszichiátriai
betegség és a családgondozás fe
szültségeit sem az egészségügy, 
sem a szociális munka nem képes 
a jelenlegi jogi keretek között

megnyugtató módon kezelni. A 
lehetséges megoldások keresésére 
hívta meg a Szolgálat az ellátási 
körzet orvosait. A találkozón részt 
vett az Alapítványnál működő 
pszichiáter is.

Az Alapítvány
működésének öt éves évfor
dulójára meghívta azokat a szak
embereket és laikus segítőket, 
akik mindvégig együttműködtek a 
Szolgálattal céljainak meg
valósításában.

Az Alapítvány tagja a 
Közösségfejlesztők Egyesüle
tének, valamint a hasonló tar
talmú nemzetközi szervezetnek, 
az IFS-nek. Mindkét szervezet 
rendszeresen tart tovább
képzéseket, amelyeken az 
Alapítványt a szolgálat vezetője 
képviseli. Legutóbb Koppen
hágában vett részt az éves konfe
rencián.

A családsegítő szol
gálat vezetője tagja annak a szak
mai munkacsoportnak, amely az 
ESZCSM keretében a személyes 
szolgáltatások intézményrend
szerének jogi előkészítésén dol
gozik.

Fogadóórával egészült 
ki a Romonyai Körjegyzőségben 
végzett munka: Bogádon
jogsegéllyel egybekötött szociális 
tanácsadás kezdődött. Romonyán 
a polgármester közlése szerint 
erre nincs igény, de bármilyen 
egyéb, a Családsegítő- és Gyer
mekjóléti Szolgálat kompeten

ciájába tartozó programot 
igényelnek, Alapítvá-nyunk nyi
tott a kezdeményezésre.

Dr. Varsányi Erika 
egyetemi kurzusának hallgatói az 
Alapítványnál töltötték nyári 
gyakorlatukat. Feladatuk volt a 
tájékozódás a körjegyzőséghez 
tartozó kijelölt településeken a 
fiatalok helyzetéről. Ennek során 
különböző csoportokban keresték 
fel Szilágypusztát, Martonfát és 
Lovászhetényt.

Az első helyen 
közvetlenül tapasztalhatták meg, 
hogy a közösségi élet elemi 
feltétele is hiányzik, azaz nincs 
olyan helyiség, ahol az ott lakók 
találkozhatnak, fiatalok esténként 
összejöhetnek, ezért nyáron kint 
ülnek az árokparton vagy a ját
szótéren, télen vagy a lakásokba 
húzódnak vagy más helyeket 
keresnek. Kritikai visszajelzésük 
fontos eleme volt, hogy a 
lakásviszonyok, képzettség, 
munkalehetőség és (idősebbek 
esetében) egészségi állapot tekin
tetében hátrányos helyzetűnek 
tekintett népesség ugyan jogilag 
(és kommunális adó szempon
tjából) Pécsvárad része, ténylege
sen azonban a közlekedés és a 
helyi szolgáltatási feltételek (pl. 
orvosi rendelő megoldatlansága), 
valamint a közösségi tér hiánya 
miatt hátrányos helyzetként élik 
meg a földrajzi távolságot.

A közlekedés prob
lémája Lovászhetény esetében is

központi kérdés volt, fiatal 
képviselők és a polgármester 
egyaránt a szociális gondok 
megoldásának egyik legfontosabb 
akadályaként említették a 
buszjáratok korlátozott számát, 
aminek következtében a 
munkavállalás lehetőségei is 
beszűkülnek, hétvégenként pedig 
az egész település el van zárva a 
külvilágtól. A helyi közösségi élet 
szervezésében az önkormányzat
tal szorosan együttműködik az 
iskola, az iskolavezető a 
gyerekprogramokon túl rendsz
eresen szervez az egész 
közösséget megmozgató pro
gramokat.

Az Alapítvány tervezi, 
hogy - amennyiben erre változat
lanul igény mutatkozik - az Apát- 
varasdhoz hasonló közösségfe
jlesztési programmal egészíti ki 
Lovászhetényben is a családgon
dozói tevékenységét

Martonfán élénk 
klubélettel találkoztak a diákok, a 
helyi fiatalok a nappal is nyitott 
művelődési ház számítógépes 
szobájában kaptak tájékoztatást a 
polgármestertől a falu helyzetéről, 
majd a martonfai fiatalok 
meghívására közös programokon 
vettek részt, így közvetlenül 
győződhettek meg a közösségi 
élet valóságáról, s arról, hogy 
ebben a polgármesternek döntő 
szerepe van.

Dr. Varsányi Erika
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ÁPRILIS 1.

Narentag - bolondok 
napja Németországban; Noddy- 
day - buták napja Skóciában; all 
fools day - minden bolondok 
napja Angliában; Poisson d' avril 
- áprilisi hal, mondják Fran
ciaországban. A fentiek azt 
bizonyítják, hogy Európa szerte 
április elsejét mindenütt a bolon
dok napjának tartják. A 
bolondünnep, amit “festa 
sturtórum” vagy “follorum” 
néven ismertek a régi rómaiak, 
lehetséges, hogy e hagyomány él 
tovább az április elsejei bolon
dozásokban.

A sok évszázados népi 
időjárás-megfigyelés is azt a 
következtetést vonta le, hogy 
április egy szeszélyes, bolondos 
hónap. Emberre is mondják: 
szeszélyes, mint az áprilisi idő. 
Egy 1881-ben megjelent bácskai 
naptárban nagyon találóan írnak 
áprilisról:

"Nyesd a barackfát.
Irtsd a kerti férget,

Most ültesd, akkor lesz szép 
sűrű sövényed.

Szőlőt is bújtathatsz még,
* most legjobb karózni.

A palántát lehet 
ki szabadba hozni.

Többet arat, ki most hengerel, 
azt mondják.

Az apró jószágnak buzgón 
viseld gondját.

A pulyka fiakat csak 
napos időben.

Szabad sétáltatni 
az új legelőben."

Április elsején ugratták 
egymást a felnőttek, de elsősorban 
a gyerekeket tréfálták meg. Pénzt 
adtak a gyerekeknek, és a boltba 
küldték esernyömagért, trom
bitahúrért, szúnyogzsírért stb.
A rászedett, becsapott lurkót 
Kórógyon a következő versikével 
csúfolták ki:

"Április bolondja, 
felmászott a toronyba, 

három fertály hatra,
szarok a fogadra."

Gyermekkorom legismertebb 
tréfája az volt, amikor az égre 
mutatva felkiáltottunk: ott röpül 
egy gólya! Ekkor még ritkán van
nak gólyák, ezért ha valaki bedőlt 
a tréfának, kinevettük és ezt 
skandáltuk: Áprili-li-Ii-li-li.
Burján István néprajzkutató

XI. KISVÁROSOK TANÁCSKOZÁS

Az idén 40 éves helyi Fülep 
Lajos Városi Művelődési 
Központ és a Kultúraközvetítők 
Társasága országos közmű
velődési konferenciát szervezett 
Pécsváradon március utolsó 
napjaiban.

A "Kisvárosok és 
kistérségek kulturális auto
nómiája" témában idén tizene
gyedikalkalommal rendezte meg 
tanácskozását az ország neves 
kultúraközvetítő szakembereiből 
álló társaság. A rendezvény 
évről évre más-más helyszínen, 
kisvárosban kerül megren
dezésre, amely most először volt 
Baranyában, a Pécsváradi Vár
ban. A kétnapos rendezvénnyel a 
pécsváradi művelődési központ 
fennállásának 40. évfordulóját is 
ünnepeltük, hiszen a hasonló 
intézmények nehéz időket élnek 
meg, jobb esetben élnek át. Egy- 
egy ilyen szakmai tanácskozás, 
beszélgetés ötleteket, motivációt 
adhat a szakembereknek a 
derűsebb jövőt illetően, itt 
Baranyában és a más régiókból 
érkezőknek is.

A tanácskozásra ellá
togattak az ország szinte minden 
részéről a népművelők, 
könyvtárosok, szociológusok, 
pedagógusok, művészek és más 
kultúraközvetítők, de nagy 
számban képviseltette magát a 
Baranya Megyei Népművelők 
Egyesülete is. A rendezvény 
mindkét napján végig részt vett 
Zsáli János, városunk pol
gármestere, Apaceller József és 
Gászné Bősz Bernadett 
képviselők.

A rendezvény első 
napján Tasnádi Péter, a Baranya 
Megyei Önkormányzat Köz
gyűlésének alelnöke és Zsáli 
János Pécsvárad Város pol
gármestere köszöntötte a 
résztvevőket a házigazda 
Baranya, és szűkebben 
Pécsvárad nevében, majd Balas
sa M. Iván a Kultúraközvetítők 
Társasága ügyvezető alelnöke, a 
Szentendrei Szabadtéri Múzeum 
igazgatója köszöntötte a 
résztvevőket a társaság nevében. 
Ezután Fodor Péter, a 
Kultúraközvetítők Társasága 
alelnöke, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár igazgatója emlékezett 
meg, a nemrég elhunyt Hidy 
Péterről, a társaság alapító

elnökéről. Hidy Péter 
müvelődésszociológus az ország 
egyik legismertebb és legelis
mertebb szakembere, a Pécsi 
Tudományegyetem kedvelt 
egyetemi tanára, kiváló 
közösségfejlesztő és igazán jó 
ember volt. Az első nap további 
részében a Pécsváradi Szaxofon 
Együttes adott koncertet, majd 
hangulatos beszélgetéssel zárult 
az este.

Második nap az 
előadások sorát Ováry István, a 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma, Közművelődési 
Főosztályvezetője kezdte
(képünkön), aki a szakmin
isztérium részéről köszöntötte a 
jelenlévőket és beszámolt a kul
turális szféra aktuális történé
seiről, folyamatairól.

Dretzky Katalin, a 
helyi művelődési központ igaz
gatója "40 év egy kisváros és 
térségének kulturális szol
gálatában" címmel tartott 
előadást az intézmény eddigi 
tevékenységéről. Ezt követte 
Bokor Béla, Baranya Megyei 
Kulturális és Idegenforgalmi 
Központ igazgatója, aki a 
kistérség és kultúra sajátos vis
zonyáról beszélt, érdekes kérdé
seivel pedig továbbgondolkodás
ra ösztönzött. Dr. Koltai Dénes, a 
Pécsi Tudományegyetem Felnőt
tképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Intézet igazgatója a 
hátrányos helyzetűek képzéséről, 
az esélyegyenlőtlenség döbbe
netes mértékéről és az ezen 
segítő felnőttképzési szolgáltatá
sokról beszélt. "A város és 
térsége egy formálódó közigaz
gatási közszolgálati rendszer

ben" címmel Dr. Csefkó Ferenc 
közigazgatási jogász, az MTA - 
Dunántúli Tudományos Intézet 
munkatársa fejtette ki nézeteit az 
aktuális témáról. Ezt követően 
Dr. Csatári Bálintnak, az MTA - 
Alföldi Tudományos Intézet 
igazgatójának érdekes előadását 
hallhattuk "A kistérség tudás
bázisa, egy "e-kistérség" pro
gram lehetséges vázlata" cím
mel. Végül "Arculatváltás a 
települések könyvtáraiban" cím
mel Dr. Fodor Péter, az Infor
matikai és Könyvtári Szövetség 
elnöke vázolta fel a települési 
könyvtárak jelenlegi helyzetét és 
jövőbeni lehetőségeit, számos jó 
példával illusztrálva.

Az előadások után 
lehetőség volt kérdésekre, az 
előadókkal való személyes 
konzultációra, majd a tanác
skozás moderátora Halmai 
Gáborné és Balassa M. Iván 
összegezte az elmondottakat.

A tanácskozáson 
egytől egyig a kimagasló 
tevékenységet végző szakem
berek tartottak előadásokat. Szá
mos aktuális, érdekes kérdés 
merült fel, rálátást nyertünk a 
jövőt illető irányokra, jó 
ötleteket hallhattunk, amiket 
hasznosíthatunk széleskörű 
kultúraközvetítő tevékeny
ségeink során.

A tanácskozás
megrendezéséhez a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériu
ma, a Baranya Megyei Önkor
mányzat és Pécsvárad Város 
önkormányzata nyújtott anyagi 
támogatást, amit ezúton is 
megköszönnek a rendezők!
K.Á.
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Várszínház 2004.
Szent István Napok

előzetes
Már hónapok óta folynak az . 
előkészületek, a szervező és 
pályázatíró munkálatok a 2004- 
es nyári játékokra, illetve a 
Szent István Napokra.

A Pécsváradi Big 
Bánd műsorával kezdünk 
augusztus 5-én, csütörtökön. 
Másnap, 6-án Koncz Zsuzsa 
önálló koncertjére kerül sor a 
Vár színpadán. Vasárnap indul a 
FA/3 alkotótábor.

Augusztus 10.
Várszínház: Kodolányi János - 
Földindulás. Dráma két 
részben, (főbb szerepekben: Őze 
Áron, Földi Teri, Császár 
Angéla)

Részesei leszünk a 
Folkloriáda, azaz a Néptán
cosok világtalálkozójának is, 
melynek keretében 13-án 
Pécsváradon ugandai és mexikói 
csoportok, 15-én portugál és 
bulgár táncosok műsorában 
gyönyörködhetünk a Vár szín
padán.

Tizenhetedikén a 
Veszprémi Pannon Várszínház 
előadásában Passió, zenés játék 
a bibliai evangéliumok motívu
maira.

Az Unterschleishei- 
mi Önkörmányzata és a 
Zengőalja Kistérségi Társulás 
együtt-működésének ünnepé
lyes aláírására kerül . sor 
augusztus 19-én délután.

Este a római katolikus 
templomban az UniCumLaude 
koncertjén közreműködik 
Helyei László művész,

20-án a ’°ggeli mise 
után ünnepi önkormányzati 
ülés a Vár dísztermében, majd 
koszorúzás Szent István , szo
bránál. Délutáni programok a 
Szentháromság téren folytatód
nak, este utcabállal zárul a nap.

Szombaton .21-én a 
Kígyós -Emlékkor ha
gyományos találkozója’.
Ugyanezen a. napon a római 
katolikus templomban Koncert a 
Templomokért, neves
előadóművészek közremű
ködésével.
(A müsorváltoztatás jogát fen
ntartjuk.)

Szent-Gvörgy Napi
Borverseny 
Pécsváradon.....

Borminták leadása:
2004. április 29-én,

csütörtökön 8-18 óráig a 
művelődési házban

Mintánként két azonos,
7 dl-es üvegben,

fajta és évjárat megjelöléssel 
Nevezési díj: 400 Ft/fajta

Eredményhirdetés, értékelés: 
2004. április 30., péntek 
18 órakor a művelődési

központban 
Az értékelés utáni

Borkóstoló Estre mindenkit 
szeretettel várunk!

Közreműködik a Nyugdíjas 
Egyesület Férfikórusa

BIZONYSA ^TÉTFt.
Ökumenikus napok a református 
gyülekezeti teremben.
(Kálvin u.2.)
- Május 11-én, kedden 18 
órakor a Pécsi Evangiélikus 
GOsPEL Kórus és Baranyai 
Csaba evangélikus lelkész szol
gál.
- Május 12-én, szerdán, 18 
órakor a Zsibriki Kallódó Ifjúsá
got mentő alapítványi otthon 
lakói énekes bizonyságtételről 
tesznek tanúbizonyságot. Igét 
hirdet Szabó Judit református 
lelkész, adiktológus.
- Május 13-án, csütörtökön, 18 
órakor Római katolikus fiatalak 
énékes szolgálata, a szentleckét 
Antal Géza címzetes pécsváradi 
apátplébános olvassa fel. Min
den érdeklődőt szeretettel hív
nak és várnak.

NÉPTÁNCOSOK
ORSZÁGOS 

BEMUTATÓ SZÍNPADA 
Kétévenként, immár ha
gyományosan a Művelődési ; 
Központ ad helyet a. ha
gyományőrző együttesek 
minősítő versenyéhez, melyét a 
Muharay Elemér Népművészeti

, Szövetség szervez.
Eddig- 15 együttes jelezte 
részvételi szándékát a május 15- 
16-i hétvégére! A műsor nyil
vános, bárki megtekintheti nép
láncosok műsorait! ’

EREDMÉNYEK:

Kézilabda
NB II. női mérkőzések
- március 6., szombat
Hosszúhetény - Esztergom 
OSB lány 18 : 15 
Pécsvárad - Kutas - ifi 36 : 8 
Pécsvárad - Kutas 30 : 19
- március 21., vasárnap 
Hosszúhetény. - Székesfehérvár 
OSB lány 20 : 22
Hosszúhetény - Tatabánya 
OSB fiú 19 : 29
- március 26., péntek 
Hosszúhetény - Győr 
OSB fiú 20 : 34 
Hosszúhetény - Győr 
OSB lány 17 : 23
- április 3., szombat 
Hosszúhetény - Kaposvár 
NB II. felnőtt férfi 22 : 22 
P.várad - Nagykanizsa -ifi 
27 : 13
P.várad - Nagykanizsa 16 : 29
- április 8., csütörtök 
Hosszúhetény - Dorog 
OSB fiú 22 : 33
- április 10. szombat 
Mecseknádasd - PEAC 
NB II. fiú ifi 40 : 40 
Mecseknádasd - PEAC 
NB II. férfi 35 : 32
- április 17., szombat 
Pécsvárad - Csurgó 19 : 22

Labdarúgás
- március 27.,
Pogány - Pécsvárad - serd. és 
ifi 1 : 1 és 0 : 3
- március 28.,
Pécsvárad - Geresdlak 
Megye II. 2 : 1 
Pécsvárad - Pogány 
Megye 1.3:2
- április 3., szombat 
Pécsvárad - Lánycsók - serdülő 
és ifi, 3 : 1 és 4 : 0
PEAC - Pécsvárad 
Megye I. 3 : 0
- április 4., vasárnap 
Székelyszabar - Pécsvárad - 
Megye II. 3 : 2
- április 10., szombat 
Pellérd - Pécsvárad - serd. és ifi 
7 : 1 és 1 : 1
- április 11., vasárnap 
Pécsvárad -Lippó 
Megye II. 2 : 1 
Pécsvárad - Szigetvár 
Megye 1.3:1
- április 18., vasárnap 
Pécsvárad - Nagyárpád 
Megye I. 2 : 2

- április 18., vasárnap 
Pécsvárad - Olasz 
Megye 11.2:2

PROGRAM:

Kézilabda
NB II. női mérkőzések
- május 1., szombat
15.00 Pécsvárad - Fonyódif - ifi 
17.00 Pécsvárad - Fonyód
- május 16., vasárnap
16.00 Pécsvárad - Szekszárd ifi 
18.00 Pécsvárad - Szekszárd

Labdarúgás
- április 24., szombat
9.30 és 11.30 serdülő és ifi 
Pécsvárad - Egerág
- április 25., vasárnap 
16.00 Megye I.:
Sellye - Pécsvárad 
16.00 Megye II.:
Véménd - Pécsvárad
- május 2., vasárnap
14.30 Megye II.:
Pécsvárad - Sátorhely
16.30 Megye I.:
Pécsvárad - Bogád
- május 9., vasárnap
16.30 Megye I.:
Siklós - Pécsvárad
16.30 Megye II.
Kozárrmisleny - Pécsvárad
- május 15., szombat
9.30 és 11.30 serdülő és ifi 
Pécsvárad - Nagyárpád
- május 16., vasárnap 
15.00 Megye II.:
Pécsvárad - Babarc 
17.00 Megye I.:
Pécsvárad - Lánycsók
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