
Húsvéti üzenet
Gyakran előfordul, 

hogy a kálvária dombon 
járva, közömbösen hala
dunk el a két oldalon elhe
lyezett stációk között. Pe
dig a húsvéti üzenetet 
ezen az úton járva közelít
hetjük meg. Felvetődhet a 
kérdés, hogy a régen el
múlt eseményeknek mi a 
jelentősége.

H alálra adatott a mi 
bűneinkért és feltámasz
tatott a mi m egigazulá- 
sunkért. így fogalmazta  
meg tömören Pál apostol 
ezeket az eseményeket.

Bűneink nyomasztó ter
hétől a magunk erejéből 
nem tudunk m egszaba
dulni. A  szabadulás lehe
tőségét Jézus Krisztus te

remtette meg, szenvedése 
és halála által. Ezért Isten 
nekünk feltétel nélkül 
megbocsátott. Mit is jelent 
ez nagyon egyszerűen fo
galm azva? A zt, hogy ha 
úgy állok meg Isten előtt, 
hogy megbántam a bűnei
met, akkor Ó leveszi ró
lam ezt a terhet. Enyém a 
bocsánat. Békesség és 
öröm tölti el a szívemet. 
Ezt jelenti nekünk Jézus 
Krisztus halála.

Mit jelent a feltámadá
sa? Feltámasztatott a mi 
megigazulásunkért. Elő
ször is isten hatalmát lát
hatjuk és győzelmét nem
csak a bűn, hanem a halál 
felett is. Isten hatalma arra 
ad bátorságot, hogy teljes

bizalmunk lehet abban, 
hogy bennünket is feltá
maszt a halálból örök élet
re. Húsvét első üzenete, 
hogy kitágulnak lehetősé
geink. Nem csupán a földi 
élet „szűkös” keretein be
lül gondolkodhatunk, ha
nem az örök élet távlatai
ban.

Másodszor Jézus Krisz
tus feltámadása azt is je 
lenti, hogy nem vagyunk 
egyedül, mert Ő velünk  
van. Maga ígérte ezt: Ve
letek vagyok minden na
pon a világ végezetéig. Az 
érzi ezt át m élyen, akit 
már kínozott a magányos
ság, elhagyatottság érzése.

Velünk van minden na
pon, hogy ne legyünk ma

gunkra hagyatva. Velünk 
van, mert megérti vágya
inkat, gondolatainkat, 
szenvedésünket és nagyon 
szeret bennünket. Velünk 
van, hogy erőt adjon nap- 
ról-napra. Velünk van be
tegségünkben, gyászunk
ban, hogy gyógyítsa testi 
és lelki betegségeinket.

V elünk van szere- 
tetével, hogy mi is szeret
ni tudjunk másokat. Ez 
által lesz szebb és értéke
sebb az életünk.

H úsvét közeledtével 
ezeket szám bavéve el
dönthetjük, kellenek-e ne
künk ezek az örökkévaló 
kincsek.

Szabó Lászlóné
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Pécsvárad rendezési terveÖnkormányzati napló
1994. március 21.

Parkok és járdák
A parkosításra és a járdák 

javítására biztosított 1 illetve 
0,5 m illió forintos keretről 
döntött a testület legutóbbi 
ülésén, amit Kakas Sándor 
polgárm ester elnökletével, 
Beck József és Müller La
jos igazolt távollétében tar
tottak. A  polgármester ismer
tette, hogy nem nyertük el 
pályázatunkat a kerék- 
párútra. Korábbi döntés alap
ján a testület az alsó iskolát és 
a két óvodát kívánja gázfűtésre 
átállítani a nyár folyamán.

Fát ültettünk!
A Mohácsi Farostlemez- 

gyár mint nagy fafelhasználó 
faültetési programot indított 
márciusban a megyeszékhe
lyen valamint az öt baranyai 
városban. Közülük Pécsvá- 
radnak 350 csemetét juttat
tak, melynek kiültetését meg
kezdte a műszaki csoport: 
majd 200 fagyai, 15 tuja, 20 
aranyeső, 4 hársfa, 95 berke
nye került eddig a földbe. To
vábbi 100 juhar, berkenye, 
aranyeső, 15 hársfa vár elül
tetésre. A  testület felkérte az 
iskolákat a kiültetett kis fák 
gondozására, elsősorban öntö
zésére. A MOFA ajándékozási 
programjával a fák védelmére 
szeretné felhívni a figyelmet, 
és törekvése egybeesik Pécs
várad parkosítási elképzelé
seivel. Vigyázzunk a kiülte
tett csemetékre!

Választási
bizottságok

Megszülettek a javaslatok 
a szavazatszámláló bizottság 
összetételére az érdekeltekkel 
történt egyeztetések után. A 
testület ennek alapján az 1. 
sz. szavazókor, alsó iskolai bi
zottságába Bognárné Auth 
Mária titkárt, Bódis Béla, 
Speigl Józsefné tagokat, 
Weixl Ferenc, Dretzky Ka
talin póttagokat választotta. 
A 2. sz. szavazókörbe, új óvo
da Pongrácz Viktorné tit
kárt, Hajnal Károlyné és

Kuti Ferencné tagokat, 
Szabó Máténé, Resszer Fe
renc póttagokat választotta. 
A  3. sz. szavazókörbe, hegyi 
iskola Hering Józsefné tit
kárt, Gerst Márton és Mül
ler Lajosné tagokat, Mihály 
Sándorné és Kiszt Viktor 
póttagokat választotta.

Közgyógyellátás
Dr. Menczer Gábor elő

terjesztése alapján az önkor
mányzati költségvetés azokat 
részesíti közgyógyellátásban, 
akiknél az egy főre eső jöve
delem 10.500 Ft-t nem halad
ja  meg. Kivételes esetekben 
11.000 Ft felett az eü. és szo
ciális bizottság dönthet a köz
gyógyellátásról.

Foglalkozott a testület 
Westel rádiótelefon beszerzé
sével az orvosi ügyelet számá
ra: megvásárolja a készülé
ket, amennyiben az érintett 
önkorm ányzatok Hidastól 
Martonfáig a beszerzés és a 
működtetés költségeit átutal- 
já k  a szám lakezelő Önkor-

Minden település megtervezi 
jövendő fejlesztését. Pécsvárad tíz 
éve elkészült rendezési tervét te
kinti át rövidesen az önkormány
zati testület. Az alábbiakban a ter
veket ismertetjük, melyekkel a nyil
vánosság is találkozhat április 25- 
én, hétfőn 18 órakor a Művelődési 
Házban, a Várbaráti Kör estjén.

Kovács György a rendezési 
terv főépítésze a meglevő értékek 
megóvására törekszik. Ezért min
den javaslata kapcsolódik ezekhez 
és egy szolid, átgondolt fejlesztéssel 
kívánja tovább érlelni azt, ami 
megvan. A fő közlekedési hálózat 
adott. Ennek lesz fontos kiegészítő
je az északi érintő út, amely a Pető
fi utca hosszában megvan, a refor
mátus templomtól keletre pedig 
javasolt kiépítése. Mostani burko
latszélessége, magassága, a vízel
vezetés rendszere kialakításra szo
rul. Ez az út szolgálna majd övá
rokként is a víz megfékezésére.

Megoldatlan a központi autó
buszpályaudvar a település köz
pontjában. Javasolt az ÁFOR-kút, 
vásártér környékére való helyezé
se, hogy a főutca mentesítve le
gyen a mostani 31 buszjárattól és 
a parkoló buszoktól.

Lakóterületek építésére a kö
vetkezőjavaslatok vannak: új lehe
tőség nyílt kb 50 lakásra a MEZŐ
GÉP területöl, 2-3 szintes sorilázas 
vagy saját telkes házak rend
szerben. Rangos belterületről lévén 
szó, idővel megoldást kell keresni a

garázssorra valamint az Aranyci
pó ipari tevékenységére. Csatlakozik 
ehhez a társasházak köre, az ott lévő 
légópinoe a pékséggel. Ide ugyancsak 
közintézményt (tekepálya, zöldven- 
gédlő) javasol a terv.

Tömbbelsőkben a Bem utca, Dó
zsa utca között, a Tavasz utca, Dózsa 
utca között, a Mosókútkömyék felett 
van később lehetőség lakások kiala
kítására. Mindez külön részletes ren
dezési tervet igényel.

Űjabb intézmények számára 
az ABC környékén javasol elhe
lyezést a terv. Itt a patak mentén 
gyalogos átjáró kötné össze a bel
várost, a sportcsarnokot és a sport
pályát. Ez utóbbit a patakig bőví
tenék. Magassági korlátozás van 
érvényben a Vártól keletre eső te
rületen a történelmi panoráma 
védelme érdekében.Intézményi 
központokat javasol a terv a Gim
názium-Szakiskola környékén és 
a DÉDÁSZ-ABC környékén, a te
lepülés két szélsőközpontján.

Az iparterületet a 6-os út alá ja
vasolt kiterjeszteni, bár a jelen te
rületen is van közművesített telek 
munkahelyek kialakítására. Szilá
gyi Domokos javaslata: tarta
lékoljon helyet a város Pécsvárad 
és Zengővárkony közötti területen 
egy majdani üdülőcentrum céljára.

Mindez javaslat, amiről 25-én 
a Várbaráti Kör rendez nyilvá
nos vitát, május 16-án pedig köz- 
meghallgatásos ülést tart ugyan
erről az önkormányzat.

„ Lábunkkal szavaztunk
Új városok 1991-1994

28 új város, köztük Pécsvá
rad részvételével rendezett kon
ferenciát március 25-én a Bel
ügyminisztérium Budapestan, a 
Duna Palotában. 1990 óta 
ugyanis 28 település nyerte el a 
városi címet, ezzel a városok szá
ma megközelítette a kétszázat. 
Kakas Sándor polgármester ve
zetésével kisebb küldöttség, Arató 
Márton, Gállos Orsolya, dr. 
Kófiás Mihály, Papp Gyula vett 
részt a konferencián, ahol kiállítás 
mutatta be a 28 új várost. Kakas 
Sándor hat másik város polgár- 
mesterével előadásban mutatta be 
a régit és az újat harmonikusan 
ötvöző Pécsváradot. Előadását la
punkban közzétesszük.

A tanácskozást dr. Kónya  
Imre belügyminiszter köszön
tötte, kiemelve az öntevékeny
ség, a civil szervezetek óriási 
szerepét. Hiszen a város nem
csak létszámot és kommunális 
ellátást jelent. Miközben a gaz
daság súlyos gondokkal küzd, az 
önkormányzatok jelentős ered
ményeket értek el -  hangsúlyoz
ta előadásában dr. Verebólyi 
Imre közigazgatási államtitkár,

a pécsváradi városavató ünnep
ség egyik szónoka. A korábbi el
osztási rendszer a nagyvárosok
nak kedvezett, az új önkor
mányzati rendszer viszont 
esélyt adott a kisebbeknek is. A 
helyi források bevonásával több, 
korábban visszafejlesztett mező
város régi elvett címét szerezte 
vissza. A városi rang ma már 
nem jelent többlettámogatást, 
hanem egy megtett fejlődést is
mer el: a 28 új város nem felülről 
elrendelt ütemben, hanem saját 
tempója szerint alakult. Mintegy 
fél évtizede dinamikusabban fej
lődtek mint a többi város, a közsé
gekről nem is beszélve. Nem csök
kent, inkább nőtt a népességük -  
vagyis az emberek lábukkal sza
vaztak, és itt keresik maguk s 
gyermekeik boldogulását. Verebé- 
lyi államtitkár kiemelte a polgár- 
mesterek és a köijegyzők munká
ját, a helyi civil szervezetek, egye
sületek szerepét. Hogy nem mások 
rovására, hanem saját források ki
aknázásával fejlődött a 28 új város.

Érdekes volt hallani e kör
ben, hogy Pécsvárad nem áll 
egyedül sem sikereivel, sem ne

hézségeivel. A kisvárosi mezőny 
élén áll Dunafoldvárral a 100 
százalékos aszfalt burkolatú út
hálózatával. Előkelő helyen sze
repel földgáz és telefonhálózata.

Jellem ző e 28 településen, 
hogy műszaki infrastruktúrát 
építettek ki, középiskolákat 
szereztek vissza, zeneiskolákat 
önállósítottak, tájházakat, galéri
ákat, múzeumokat, sport- és tor
nacsarnokokat, új rendó'rőrsöket, 
egészségügyi intézményeket nyi
tottak. Mindezen fejlesztések 
odacsalogatják a vállalkozókat is.

A konferencia végén sajtótá
jékoztatót tartottak, ahol Vere- 
bélyi állam titkár elmondta, 
újabb városi cím odaítéléséről 
1995 janu árjá ig , az ország- 
gyűlési és önkormányzati vá
lasztások miatt nem kíván dön
teni a köztársasági elnök. A saj
tótájékoztatón Tiszalök, Aszód, 
Jászfényszaru, Balatonföldvár 
polgármestere is részt vett, to
vábbá Kakas Sándor, aki Pécs
várad utóbbi években megtett 
útjáról adott számot.

G.O.



1994. április Hírmondó 3

A régi és az úi harmóniája
Amióta világ a világ, nehe

zen kibékíthető' fogalom a ré
gi és az új. Voltak korok, gaz
daságilag tehetséges idősza
kok, melyekben való alkotá
sokat tekintettek meghatáro
zónak és nem tisztelték  a 
múltat, a régit, sőt azt pusztí
tották.

Településünk Pécsvárad 
1000 éves történetén keresz
tül szeretném röviden érzé
keltetni és bemutatni -  nem 
kis büszkeséggel vallva —, 
hogy sikerül kialakítani en
nek harmóniáját a Kelet-Me- 
csekben, a Zengő alján. Sike
rült, illetve sikerül-e?

Pécsváradot a Szent Ist
ván által 1000-ben alapított 
monostor tette annak idején 
országos jelentőségű állam- 
és egyházsszervezési köz
ponttá.

E szerepe révén lett város, 
erről az életről 1258-tól van
nak adataink. Civitasként 
1333-ban említik először. A 
török után mezőváros. Ez a 
jogállása 1871-ig él, de 1966- 
ig járási székhely, s ezzel egy
ben kisvárosi funkciókat is 
betölt. 1993. augusztus 1-től 
újra város.

Amikor településünkön a 
régi- és az új harmóniájáról 
beszélünk, indulásként min
denképpen ezt az 1000-ben 
alapított monostort kell meg
em líteni, mert a település 
egész fejlődését ez motiválta, 
hisz fejedelmi udvarház és 
két templom állott már a mai 
vár területén Géza fejedelem 
korában.

Ezt a birtokot adta át Ist
ván király a bencés rendnek 
két piac jogával és mintegy 
40 falu birtokával együtt. E 
monostor feladata a déli or
szágrész állam- és egyház
szervezése volt. E kor falma
radványai a vár területén be
lül konzerválva ma is állnak, 
láthatók. A  szerzetes-ház, 
avagy vár körül jelentek meg 
az első polgárházak, és mivel 
a települést északról a Keleti- 
Mecsek, ennek legmagasabb 
pontja a Zengő (Vashegy) ha
tárolja, illetve egy 10.000 
hektáros erdő, ennek kris
tálytiszta forrásai adták meg

az élet egyik feltételét. Vala
mennyi ilyen bővizű forrás, 
kút körül kis települések jöt
tek létre (Csigerkútja, Gyula- 
kútja, Mosó, Váralja) és ezek 
egyesüléséből született meg 
Pécsvárad település.

1316-ban Anjou Károly 
R óbert keltezi levelét így: 
"Pécsváradon".

Az elkövetkezendő 400 év
ben, mint ahogy sok magyar- 
országi település, hideget is 
m eleget is m egélt lakóhe
lyünk. Nevezetesen az ország 
egyik kiemelkedő mezővárosa 
volt, majd a török hódoltság 
után e középkori város, an
nak templomai, monostora 
romokban hevertek. A  német 
betelepítések, illetve Mária 
Terézia 1777-es közalapítvá
nyi uradalommá tételi idő
pontja az, amióta a település 
ismét dinamikusan fejlődik. 
Mivel ez időben Magyaror
szág öt főtiszti kerületének 
egyike lesz a pécsváradi ura
dalom, nagy építkezések kez
dődnek. Újra építik a község 
templomait is. Az uradalom 
tisztviselőinek ma is álló há
zakat épít, ilyenek a XVIII. 
századból való erdészházak, a 
tsz épületek, az egykori 
Aranyló fogadó. 1793-tól fog
va Pécsvárad katonai állo
máshely, ahol laktanya, kór
ház is van. Ezek ma is álló 
középületek.

Pécsvárad főutcáján 1842- 
ben Heny József patikát épít, 
utódai gyógyszerészek Pécs
váradon, a ház ma is áll. 
1855-ben felépül az új város
háza, amit 1991-ben újított 
fel Pécsvárad és ahová 25 
éves szünet után visszaköltö
zött a közigazgatás.

A  mezőváros központja a 
múlt század végén teljesség
gel azonos a maival. Ez a ha
sonló nagyságú magyar tele
pülések között kiem elkedő 
ritkaság. 1912-ben megépül a 
Pécs-Bátaszéki vasútvonal, 
még inkább felélénkül a gaz
dasági élet. Kialakulnak a 
mai utcaképek. Iparosok, pol
gárok, gyárosok találják meg 
számításukat Pécsváradon. 
Jellemző példa, hogy 1948-ig 
25 vízimalom és 1 a mai na

pig is működő műmalom volt 
a településen, illetve annak 
határában.

Amikor a régi harmóniájá
ról beszélek és próbálom érzé
keltetni ezeket a tényeket, el 
kell mondanom, hogy nálunk 
a történelem kövei ma is lát
szanak., feladatot adva, ma is 
sugároznak.

A világháború pusztítása 
megkímélte a települést, de 
ez csak az épületekre vonat
kozik. A helyi zsidóságot ki
irtják, a jellemzően sváb tele
pülésről a fiatalokat elviszik, 
a ki- és betelepítések hatásá
ra átstrukturálódik Pécsvá
rad. Körzetünk kistelepülé
seiről az élet nehezedésével 
(60-as évek) Pécsváradra tele
pültek az emberek, a község 
keleti határában kialakult az 
új családiházas településrész. 
A  60-as évek végétől új köz
épületek jelennek meg a tele
pülésen, ilyen a gimnázium 
épülete, a művelődési központ 
ezek az ún. mindenhol látható 
modem épületek. Ezzel egyidő- 
ben elkezdődik a fő utca régi 
házsorának lebontása is, ahova 
háromszintes magasházak 
épülnek. De ez a folyamat a 
80-as évek végére megáll.

Akik látták már Pécsvára
dot, tanúsíthatják, hogy ezt a 
korszakot mi egy olyan épü
lettömbbel zártuk le, melyben 
egy négyszintes épület jelké
pesen visszalépcsőződik egy
szintesre, és ezzel összekap
csoltuk a modernnek tartot
tat, a hagyományos régi be
építéssel.

Legjelentősebb műemléke
gyüttesünk a Vár, folyamato
san újult meg, 1958-ban a X. 
századi Altemplom készült el, 
majd a teljes feltárás és újjáépí
tés 1988-ra, a Szent Istváni év
re fejeződik be. Ma az ún. palo
ta szárnyban minden igényt ki
elégítő konferenciatermek, 60 
fős csodálatos szálloda, állandó 
kiállítások, és a megye legna
gyobb Kőtára található.

A  m agasházi új épület 
szemléletet elvetve az elmúlt 
5 év új építkezései közül, csak 
példaként hármat említek. 
E lkészült az új DÉDÁSZ- 
székház, mely a családiházas

környezetben, hasonló építé
szeti motívumokkal nyújt lát
ványban is és funkcióban is 
kiválót. Az egészségügyi köz
pontunkat a régi polgárihá
zas beépítés foghíjára, belső 
udvar feltárással úgy építet
tük meg, hogy az évszázados 
fák is megmaradtak, a minap 
pedig olyan kereskedelm i 
egység készült el, ami ugyan
csak családiházas övezetben 
funkcióban és külső megjele
nítésében is harmonizál. Te
lepülésünk ivóvíz, földgáz, 
aszfaltút és telefonellátottsá
ga 100%-os. Ez alatt a kiépí
tettséget értem, példaként a 
családok 87%-a rendelkezik 
telefonnal. A  közeljövő törek
vésünk, hogy a 62%-os 
szennyvízellátottságunkat is 
erre a szintre emeljük.

A dimbes-dombos, girbe
gurba utcák a régi hegyi ré
szen, az építészceruzával raj
zolt új telep a maga sor- és 
családiházaival, a városközé- 
pi ún. polgári utcákkal, ki
em elt m űem lékeinkkel, a 
műemlékjellegű épületeink
kel, a városképileg ill. helyi 
védettség alatt álló köz- és la
kóépületekkel, 9 védett utca
sorunkkal, a 3.35 ha-os nagy
ságú várkerttel és műemléki 
környezetével Pécsvárad Ba
ranya, de talán az ország 
egyik gyöngyszeme.

Nekünk az a feladatunk -  
szellem i és hangsúlyozom 
anyagi többletmunkával is - ,  
hogy ezt a települést jelenlegi 
állapotában, élő vízfolyásai
val, parkjaival gondozzuk, 
megőrizzük az utánunk jövő 
generációknak is. A  helyi emlé
keket, hagyományokat, a szé
pet, az egységet ápolnunk kell.

Aki az általam elmondot
takat nem hiszi, de az is, aki 
elhiszi, járjon utána, mert a 
pécsváradiak még egy dolog
ról híresek és nevezetesek: ez 
a vendégszeretetük, és az álta
lam elmondottak csak a hely
színen járva, majd valamelyik 
szőlőspincében, tüzes, jó  bor 
mellett kontrollálhatók. Az ot
tani találkozás reményében 
köszönöm meg figyelmüket.

Kakas Sándor
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Tojásfestés Pécsváradon
(Részletek Bódog Éva Dorottya IV. oszt. 

szakközépiskolás helytörténeti pályamunkájából)

Bár Komló városában láttam 
meg a napvilágot, büszke vagyok 
arra, hogy régi pécsváradi kálvi
nista családba születtem. Csalá
dunk nó'tagjai emberöltőkön ke
resztül megőrizték a húsvéti ün
nepekhez kapcsolódó népszokást, 
a tojás festést, írást, pingálást.

A hímestojás a keresztgyere
keknek készült, mint ajándék.

Szép fehér héjú tojások össze
gyűjtésével kezdődött a hímesto
jás készítése, hiszen ezen mutat 
legjobban a ráírt, majd leolvasz
tott viasz után megmaradó min
ta.

Nagypéntek délutánján ültek 
össze a komaasszonyok a hímes
tojás elkészítéséhez.

Nálunk Pécsváradon a kálvi
nista családoknál egy gyereknek
8-10 keresztanyja is volt, s leg
alább ennyi keresztgyermeke volt 
egy-egy keresztanyának.

A megfőzött tojásra a mintá
kat kiccával (gica, íróka) írták. A 
kicca egyszerű módszerrel ké
szült. Egy kb. 10-15 cm hosszú és 
kb. 0,5 cm átmérőjű botnak az 
egyik végét behasították, és ebbe 
helyezték be a korábban elkészí
tett vékony rézcsövecskét. Ez a 
csövecske korábban ún. „piparéz
ből” készült, egy vékony varrótű
re történő' felcsavarás után. Ezt a 
csövecskét eró's cérnával erődítet

ték a bot bevágott végébe, és már 
el is készült a szerszám. Ma meg
teszi a hurkapálca és a fogkrém
tubus fémrészéből készített csö
vecske is.

A tojásíráshoz szükség van 
még méhviaszra, amit a méhé
szektől szereztek be.

A méhviaszt állandóan mele
gen kell tartani, s a még langyos, 
főtt tojásokra írják a mintákat. 
Ezek a minták igen változatosak, 
motívumaikat a mindennapi élet 
használati tárgyairól, kertek, er
dők, mezők virágairól mintázták.

A kislányok általában virágo
sat (rúzsás, szökfüs, tulipányos, 
gyöngyvirágos, nefelejcsös, réce- 
tópas), a fiúk inkább a használati 
tárgyak által motivált mintájúa- 
kat (gerebélyés, kötó'fékös, ásós, 
rozmaringos) kaptak.

A már megírt tojásokat festő
iébe tették. Nagyon régen hagy
mahéjának, meggyfakéregnek, 
diólevélnek, börzsönynek főzött 
lévé vei festették a tojást, a későb
biekben porfestékkel. Elsősorban 
pirosra, de gyakori volt a lila, kék 
szín is.

A megfestett tojásokat meg
szárították, majd tilolt, maradék 
kenderkócba csavarták, s tepsibe 
téve a sütőben leolvasztották a vi
aszt, majd ronggyal letörölték. 
Ha maradt még rajta kevés viasz,

azt a kályha szélén melegítve tá
volították el.

A hímestojás készítése közben 
illendő volt a ház asszonyának 
megkínálni komaasszonyait étel
lel, itallal. Mivel a nagypéntek 
böjtjét a kálvinista magyarok is, 
mint egyik legnagyobb ünnepet 
tisztelték, az étel kiválasztása is 
ehhez igazodott. A mai emberek 
számára szinte hihetetlennek tű
nik, hogy milyen finom csemegé
nek számított a pattogatott kuko
ricán kívül, a cukros vízben meg
főzött „fillér” kukorica, mely a fő
zés következtében szétnyílt, mint 
a rózsa. Említhetném még, mint 
finomságot a Zengó' déli oldalán 
zamatosra érett gyümölcsből ké
szített aszalékot. Ezt az őszi na
pon szárították, majd vászonzacs
kóba kötve a kamrában tárolták, 
s ezt is főzve fogyasztották.

Mindezen finomságok után 
szívesen megittak egy-egy pohár
ka bort. Az asszonyok nemcsak

kapálták a szőlőt, hanem szíve
sen fogyasztották annak levét is, 
„no nem részegségig” -  ahogy 
dédanyám mondta.

Beszélgetés közben nem egy 
házassági terv is szóba került, 
annál is inkább, mert a koma
asszonyok, lánypajtások, komák 
-  másutt mátkák -  voltak, nem 
rokoni szálak fűzték egymáshoz 
őket. Ha a fiatalok hajlottak egy
más felé, bizony házasság lett a 
vége, e korai párkiválasztásnak.

A konfirmációkor kapta a ke
resztgyermek az ún. utolsó gyer
mekkori -  és most is mint min
den évben húsvétkori -  ajándé
kot. Ez rendszerint egy értéke
sebb tárgy volt: édesanyám idejé
ben aranygyűrűt kaptak a ke
resztgyerekek a húsvéti tojás 
mellé.

Húsvét hétfőjén istentisztelet 
után, de még a templomkertben 
kapták meg az ajándékot a ke
resztgyerekek. Elsó'sorban hí- 
mestojásokat, narancsot, később 
csokoládét, ruhaneműt, stb. Bár 
egy-egy keresztanyától 1-2 hí- 
mestojást kapott csak egy gye
rek, a széleskörű komaság foly
tán sokszor 20-30 tojást is össze
gyűjtöttek.

A húsvéti locsolásnak -  s az 
ezzel kapcsolatos hím estojás 
ajándéknak -  mely más vidéke
ken szinte „ürge-öntés” számba 
ment — nálunk csak nagyon sze
rény változata, inkább „szagos- 
vízzel” való locsolása ismert. En
nek okát abban látom, hogy a mi 
népviseletünk — sárközi népvise
let -  olyan drága, díszes viselet, 
hogy nem alakulhatott ki, a víz
zel való „nyakonöntés” divatja. 
Hiszen ez a viselet, ruha generá
ciókon át öröklődött; anyáról le
ányra szállt. Bizony nagyon sok 
diót, „gesztinyét” kellett ahhoz el
adni a pécsi, mohácsi, vagy bajai 
vásárokban, hogy ilyen új ruhá
ban táncolják végig a háromna
pos Lukácsi búcsút, de ez már 
egy másik pécsváradi népszo
kás...

Bódog Éva Dorottya

Békés Lajosné népi iparművész életmű kiállítása

Pécsváradon nem először láthatók Békés La
josné, Margit néni kézimunkái. Szakkörével már 
bemutatkozott és akkor is nagy sikert arattak 
gyönyörű munkáikkal.

Március 21-én dr. Imre Mária néprajzkutató 
nyitotta meg a több évtizedes munka legszebb da
rabjaiból álló Életmű kiállítást. A  megnyitóra el
jöttek a barátok Hidasról, Berkesdről, Pécsről és 
az igen nagyszámú helybeli érdeklődőknek szíve
sen beszélt Margit néni életéről, munkájáról. 
1927-ben született Óbányán. Vallomása szerint 
már kisgyermek korában megismerkedett a kézi- 
munkázás örömével és boldogan gyűjtötte húsvét 
táján a hímestojásokat. (A kiállításon látható egy, 
a polgáriban készített mintakendő is.) A népmű
vészet iránt érzett tiszteletéről, munkásságáról 
így vall életrajzában. „Iparos családból szárma
zom, így sok emberrel volt kapcsolata szüleimnek 
Mecsekszabolcson. Rajtuk keresztül megtanultam 
becsülni és szeretni a dolgos kezű embereket. Cso
dáltam szép viseletűket és szőtteseiket. A tojás
hímzés gyökerei is Mecsekszabolcshoz (Űződnek. 
Nagyon szeretem a falusi embereket. Az ország 
nagy részében, de főleg szŰkebb hazámban Bara
nyában sok falut bejártam. Ez egyben a gyűjtó'u - 
tam is volt, így sok eredeti darabot megvásárol
tam... volt miből merítenem a további alkotómun
kához.”

Békés Lajosnét szűkebb hazáján, Baranyán 
túl szinte az egész országban ismerik „kézimun
kás körökben”. Saját tervezésű és készítésű kézi
munkáival az eltelt évtizedekben szinte vala
mennyi országos seregszemlén, bemutatón, kiállí
táson részt vett és díjak, elismerések sokaságát 
tudhatja magáénak.

Negyed évszázada vezeti a kézimunkaszakkö
röket, lelkesen továbbadva tudását, a szépre, az 
eredeti népművészetre tanítva asszonytársait. 
Baranyában elsőként fedezte fel a sokacok, a bos- 
nyákok gyönyörű hímzéskultúráját, számtalan dí
ja t nyert a délszláv minták feldolgozásával. Az 
utóbbi években rendszeresen találkozhattunk ve
le, ahogy tojáshím ző bemutatókat tart a Szé
chenyi téri húsvéti vásáron, számos játszóház
ban tanított kicsiket és nagyokat a tojásírás 
örömére, pécsváradi kiállításán is több százat 
láthatnak az érdeklődők saját készítésű hí- 
mestojás gyűjteményéből. A kiállítás április 9- 
ig tekinthető meg munkanapokon 8-tól 20 órá
ig. Reméljük sokuknak lesz az ünnepeket tar
talmasabbá tevő program Békés Lajosné kiál
lításának megtekintése.

D. K.
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Tarthatatlan állapotok 
alakultak ki a pécsváradi 
köztemető területén. Be
nőtte a bokor, a bozót 
azoknak a sírját is, akik
nek gyermekei, unokái, 
testvérei ma is Pécsvára- 
don élnek. Idővel ezek a 
sírok váltak szemétlera
kó-helyekké. Megtisztítá
suk állandó gondoskodást 
és szeretetet kíván.

A  református temető
ben Buszlauer Miklósné 
egyházgondnok vezetésé
vel már február 4 -5 -én  
megkezdték a m unkát: 
Albert András, Ács Ti
bor, Bognár Istvánné, 
Boris János, Borsós 
Sándorné, Böröcz Pé- 
terné, Buszlauer Mik
lós és neje, Garamvöl- 
gyi János, Hideg Lász
ló, Müller Lajosné, Őri 
Endre, Pécsi Lászlóné, 
Szabó János, Szabó  
Lászlóné, Töttös Sán
dor egy pénteki és egy 
szombati napon irtotta a 
bozótot. Legutóbb az ön- 
kormányzat gépeivel el
szállították a gazdátlan  
sírköveket, kiem elték a 
tuskókat, hogy a temetőt 
kaszálni lehessen, és a 
saijak ne nőjenek meg is
mét. Ez a munka jelenleg 
is tart.

A  Pécsváradi Várbaráti 
Kör Lőrinczi Albertné

javaslatára közgyűlésén 
határozta el, hogy közös 
munkát szervez a temető
ben. Március 19-én, szom
baton reggel 9-től estig 40 
fő dolgozott a katolikus 
rész nyugati oldalán -  
mindkét felekezet tagjai -  
és megtisztították teljes 
hosszában. A  munkán a 
kör tagjai mellett ott volt 
Krebsz József közterü
let-fenntartó brigádja, 
am ely januárban már 
több teherautónyi szeme
tet szállított el a temető
ből. A  kivágott fákat, bok
rokat most mintegy tíz fu
varral vitte el az önkor
mányzat költségén Né
meth József és Góbi Fe
renc. Emellett folyamato
san égett a szem ét és a 
bozót. A  katolikus egyház- 
község részéről Merk Jó
zsef és Schiller János, 
református részről Busz
lauer Miklósné és Böröcz 
Péterné, az önkormány
zat részéről dr. Kófiás 
Mihály körjegyző vala
mint a Krebsz-brigád vett 
részt a takarításon. A  
Várbaráti Kör sörrel, üdí
tővel szolgált a tavaszi 
napsütésben dolgozó tár
saságnak. Felidéződött a 
régi nagy közös munkák 
em léke, hiszen ahogy 
Freund János szokta  
mondani, ez hozza össze

legjobban a társaságot.
A  munka ezzel nem fe

jeződött be, mert bizonyá
ra itt is olyan többéves ak
cióra lesz szükség, mint a 
várkert esetében volt. Ad
dig is az egyházak, az ön- 
kormányzat és a városvé
dők mindenkit kérnek a 
meglévő rend megtartásá
ra, és a saját sírok, azok 
környékének rendben tar
tására.

A  résztvevők: Albert 
Ildikó, Bakó Lászlóné, 
Baumann József, Benc- 
ze Józsefné, Borbély  
Gyula, Brückner Já
nos, Dretzky Katalin,

Emend György, Fre
und János, Frick Mik
lósné, Gasteiger Fe
renc, Gasteiger János 
és neje,_Genczler Ist
ván, Köberling Jenőné, 
Krebsz József, Kruc- 
kenberger János, Mi
hály Sándorné, Molnár 
Ágnes, Müller Jánosné, 
Müller Lajosné, Sasvá
ri János, Sás Sándorné, 
Savanya Frigyes, 
Schneider Jánosné, Si
mon Gyuláné, ifj,Speigl 
Józsefné, Tamás Nóra 
és Zsuzska, Walter Je
nemé.

Gállos Orsolya

ANyugdíjasKlub áprilisiprogramja
Az áprilisi klubnap 12-én 16 órakor lesz a művelő

dési központban. Dr. Hutvagner Rozália körzeti orvos
sal beszélgethetnek a nyugdíjasok egészségügyi és lelki 
problémáikról.

16-án 18 órakor Záray Márta-Vámosi János előadói 
estjét látogatják meg a klub tagjai a művelődési ház
ban.

26-án Gunarasra kirándulnak a termálfürdőbe.

Képünkön:
Jól sikerült a Nyugdíjas Klub farsangi mulatsága...
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Fotó: Lőrinczi Albert

Első osztályosok beiratása!

-  Február 18-án rendezte az 
alsó tagozat hagyományos télűző 
farsangi karneválját. Az esemény 
fő szervezője Mártusz Antalné ta
nítónő volt ez évben is. Segítői 
voltak a tagozat tanítói és a ked
ves szülők. A zenét Hohmann 
István szolgáltatta. Köszönet az 
ötletes jelmezekért, a rengeteg fi
nomságért, a segítségért, a harsá
nyan bohókás díszletekért! A ren
dezvény tiszta bevétele ez évben 
24.000 forint volt. A pénzt az alsó 
iskola leendő sportudvarának 
munkálataihoz kivárjuk felhasz
nálni.

-  A  felső tagozat február 24- 
én rendezte meg a mindig nagysi
kerű bálját. A hagyományokhoz 
híven a 8. osztályosok „bílféztek”, 
h°gy gyarapíthassák ballagási 
költségeikhez az osztálypénzt. Az 
osztályok nettó bevétele 6-8 ezer 
forint között mozgott. Szerencsé
re elkeltek a finom sütemények 
és jó áron!

-  Március 4-e: Zrínyi Ilona 
matematika verseny volt isko
lánkban. Az alsó tagozatos tanu
lók közül a 3-4. osztályosok vet
tek részt a versenyen 25 fővel. 
Felső tagozatos tanulók 54-en 
versenyeztek. Izgatottan várjuk 
az eredményeket!

-  Március 1L: Az alsó iskola 
tetőterének (4 tanterem+zsibon- 
gó+mellékhelyiségek) ünnepélyes 
avatására került sor, melyre mű
sorral készült az alsó tagozat. A 
műsort összeállította : Kárász 
Rózsa tanárnő.

A gyerekeket felkészítették: 
Lakatos Béláné, Bognárné  
Auth Mária, Göblné Németh 
Piroska, Tolnai Zoltánná, 
Csemi Erika, Mártusz Antal
né, Kárász Rózsa tanítónők.

-  Március 16-17-18-án: A he
gyi iskolából költöztek a 3-4. osz
tályosok, a kéttannyelvű osztá
lyok pedig birtokba vették a tető
térben lévő új tantermeket. 21-től 
az alsó tagozat 12 osztálya az al
só iskola épületében tanul -  telje
sült régi vágyunk: végre együtt 
van az egész alsó tagozat!

-  Az 1980-as születésű tanu
lók megkapták első személyiga
zolványukat, melyet a Komlói 
Rendőrkapitányság dolgozói ün
nepélyes keretben adtak át az is
kola tornatermében.

-  A Szélkiáltó együttes mű
sorát 80 felsős tanuló tekintette 
meg. A belépőjegy árával hozzájá
rultak a felállítandó Kígyós-szo
bor költségeihez.

-  Március 11-én az osztályok 
képviselői a Várbaráti Körrel és a 
Vár utcai óvodásokkal közösen 
megkoszorúzták Kodolányi János 
emléktábláját. Az író, iskolánk 
névadója március 13-án lett vol

na 95 éves.
Születésnapjának tájékán 

minden évben Kodolányi-napot 
rendez az iskola. A felső tagozat 
ezévben Ki Mit Tud-ot szervezett, 
ahol a tanulók megmutathatták 
az egész iskolának azt, ami a tan
órákon nem derül ki, hogy még 
miben is tehetségesek. A kiemel
kedő produkciót nyújtó tanulók 
oklevelet és csokit kaptak jutal
mul.

-  M árcius 18-án a Szülői 
Munkaközösség sikeres szülők - 
gyerekek-nevelők bálját szerve
zett a Művelődési Házban. A be
vételt, mely 52.300 forint, az isko
la támogatására ajánlották fel. 
Köszönetét mondunk a szerve
zőknek, Sárközi Lászlónak és 
Müllemé Szabó Eszternek, va
lamint azoknak a gyerekeknek, 
akik a közönséget szórakoztatták 
jó  hangulatú, színvonalas műso
raikkal.

-  Hamarosan itt a tavaszi 
szünet! Április 1-jétŐl 10-ig tart. 
(Utolsó tanítási nap március 31.), 
az első pedig 11-e (hétfő). Jó pihe
nést, kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk mindenkinek!

Vértes Lászlóné és 
Lantos Istvánné ig.h.

Kedves Szülők! A  leen
dő első osztályosok beira
tása 1994. április 20-21-én 
lesz a Központi Iskolában 
8-14 óráig Sebestyén Zol
tánná iskolatitkárnál.

Kérjük, hogy hozzák ma
gukkal gyermekük szüle
tési anyakönyvi kivona
tát, az óvodai szakvéle
ményt, valamint 60 forint 
balesetbiztosítási díjat.

Iskolaavatás 1994. március 14-én

Minden évben március kö
zepén emlékezünk iskolánk 
névadójára, Kodolányi János 
íróra, publicistára, kritikusra, 
aki gyermekéveinek egy részét 
Pécsváradon töltötte.

Március 11-e is e köré az 
esem ény köré szerveződött. 
Fél kilenckor megkoszorúztuk 
Kodolányi János emléktáblá
já t a Vár utcában, s röviden 
emlékeztünk rá. A tanulók ki
lenc órakor a Művelődési Ház
ban az általuk szervezett és 
igényelt Ki Mit Tud vetélke
dőn vettek részt. A produkciók 
fergeteges sikert arattak.

Méltóbb befejezést nem is 
lehetett volna elképzelni ezen 
a napon, mint azt, ami 16 óra
kor történt: új iskolarészt 
avattunk.

Nagyon bölcsen döntött a 
városi képviselőtestület, ami
kor az 1994-es feladatok sor
rendezésénél első helyre sorol
ta az alsó iskola tetőterének 
beépítését. Minden alsótagoza
tos gyerek számára (az álta
lunk adható egyik) egyenlő 
esélyt biztosítottunk a szép, 
kulturált környezethez, a kor
szerűen felszerelt iskolához. A

döntés elismerést is kifejez az 
intézményben folyó oktató-ne
velő munka iránt. Minden a 
gyerekért történik, programja
inkat hozzájuk igazítjuk, fej
lettségi szintjüknek, az igénye
iknek megfelelően, a lehetősé
gekhez képest.

Az \̂ j iskolarész, a tetőtér 
beépítés három hónap alatt 
készült el. Bekerülési összege 
7 millió forint. Az összeg 60%- 
a helyi forrásból, 40%-a céltá
mogatás révén (pályázat el
nyerésével) központi költség- 
vetésből származik.

200 m2 került beépítésre. 
Ez magába foglal négy tanter
met, zsibongót, mellékhelyisé
geket.

Az alsó tagozat 12 tanuló- 
csoportja, 220 gyerek került 
egy helyre pedagógiai és fenn
tartási célszerűségből. A tan
termek berendezése 1,3-1,4 
millió forintba került. A négy 
új teremben a kéttannyelvű 
oktatásban részt vevő 60 gye
rek tanul. A tetőtér beépítés 
kivitelezője a helyi Építőipari 
Kisszövetkezet volt.

Az ünnepségen iskolánk ta
nulói rövid műsor keretében

ízelítőt adtak az iskolában fo
lyó munkáról, amelynek hatal
mas sikere volt. A hallgatóság 
egy része úgy döntött, hogy új
ra beiratkozik az iskolába.

Az új iskolarészt Kakas 
Sándor polgármester megha- 
tottan adta át a tanulóknak és 
a tanítóknak. Az átadást köve
tően a vendégek állófogadáson 
vettek részt.

Köszönetem et fejezem ki 
m indenkinek, akinek része 
volt abban, hogy a tetőtérbeé
pítés elkészülhessen. Először 
is a Városi Képviselőtestület 
minden tagjának, polgármes
terünknek Kakas Sándornak, 
W olf József gazdasági vezető
nek, szülőknek, tanároknak, a 
kivitelezőnek, Zsáli Jánosnak, 
Hering Józsefnek.

Köszönöm a helyi vállalko
zóknak támogatásukat: Büki 
László Arancipó Kft, Keszler 
Béla hentesnek, PÁG vezetőjé
nek, Mándy Lórándnak és Kre- 
utz Andrásnak, Wolf Józsefné 
magánkereskedő, Schenk Emő- 
né magánkereskedő, Kisztner 
György hentesnek.

Lőrinczi Albertné 
igazgató
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Beiskolázás
Intézetünkben pótfelvételit 

tartott a pécsi MÖBIUSZ Hús
ipari Rt. és a bólyi Apróhús 
Kft., valamint a Pécsi Sütői
pari Rt. és a BARANYASÜT 
Rt. húsfeldolgozó és sütőipari 
szakmákban.

A 2+2-es kísérleti osztály
ba és a szakmunkások szak- 
középiskolája első osztályába 
a felvételi jelentkezés tovább
ra is folyamatos.

Versenyek
-  Szakma Kiváló Tanulója 

Országos Versenyen -  húsipari 
szakmában -  Kreutz Zoltán 
húsfeldolgozó III. osztályos ta
nuló jól helytállt, a 32 fős me
zőnyből 21. helyezést ért el.

A tanuló felkészítő tanára: 
Baracskay Lajos, szakokta
tója: Juha László,.

Az országos versenyt Ba
ján a Bácshús Rt. szervezte.

-  SZKT országos versenyen 
-  sütőipari szakmában — ápri
lis 13-14-16-én Nagykőrösön 
képviseli iskolánkat Drescher 
János sütőipari III. oszt. ta
nuló.

-  OSZTV -  Országos Szak
mai Tanulmányi Verseny — 
általános állattenyésztő szak
mában János Zoltán szak
középiskolai IV. osztályos ta
nuló a döntőbe jutott. 
Amennyiben a 1-10. helyen 
végez, akkor felvételi nélkül 
bekerülhet szakirányú főisko
lára vagy egyetem re és e 
tárgyból nem kell érettségi 
vizsgát tennie, jeles minősí
tést kap.

Felkészítő tanára: Müller 
János.

-  A Baranya Megyei „Szép 
magyar beszéd” Kazinczy-ver- 
senyen — szakmunkás kategó
riában — Szabados Péter hús- 
feldolgozó III. osztályos tanu
ló Pécsett,

-  szakközépiskola és gim
názium kategóriában — Biczó 
Zsolt szakmunkások szakkö
zépiskolája I., Sebők Éva és 
Vincze Katalin gimnáziumi I. 
osztályos tanulók Komlón 
képviselték iskolánkat és va- 
lamennyien jól szerepeltek.

-  Több tanulónk készül az 
áprilisban Pécsett rendezendő

„XIX. századi liberális gondo
latok. ..” felolvasó versenyre.

Szülői értekezlet
Március 30-án délután 4 

órakor az iskola valamennyi 
osztályában szülői értekezle
tet tartunk, majd 17 órától fo
gadóóra lesz.

Környezetvédelmi
nap

A tavasz beköszöntével 
szükségessé vált városunk
ban egy kis takarítás. Márci
us 12-én az iskola 200 tanuló
ja tanári irányítással, eszkö
zökkel fölszerelve tavaszi 
nagytakarítást végzett.

Fölszedték, összegyűjtöt
ték a szemetet, gereblyéztek. 
Rendbetették iskolánk és a 
kollégium környékét, vala
mint takarítottak a buszmeg
állóban, a Kossuth L. utcá
ban, a Szentháromság téren, 
a Kossuth téren, a templom 
és a vár környékén. Munká
juk eredményeként tisztább 
lett a város.

Ünnepi
m egemlékezések
Március 15-e városi ünne

pének megszervezését intéze
tünk tanárai és diákjai vállal
ták. Zenei kíséret — zeneisko
lai tanulók, tűzoltózenekar - ,  
zenei betétek, énekek tarkí
tották a vers és prózai műve
ket. Az ünnepi beszédet He
gedűs Imre emléktáblájánál 
és Kossuth szobránál az inté
zet tanára Fuchs Sándorné 
mondta.

Reméljük, hogy műsorunk 
méltó keretéül szolgált a nagy 
történelmi évfordulónak. Az 
alább felsorolt tanulók szere
peltek:

-  Gyenis Hajnalka, Kep- 
pert Petra, Ulrich Ottilia, 
Vincze Katalin, Rauschen- 
berger Norbert -  gimnáziu
mi I. osztályos tanulók,

-  Horváth Gábor, Ko
vács Balázs, Ritter Viktor, 
Újházi Antal, Biczó Zsolt -  
szakmunkások szakközépis
kolája I. oszt. tanulói,

-  B ittér Judit, Dankó 
Beatrix, Kóíberling Beáta, 
Pocskai Anita, Góbi Lász
ló, Olejnik Gábor -  gimná

zium II. oszt. tanulói,
-  Kozák Viktória ált. ál

lattenyésztő szakközépisk. 
III. oszt. tanuló,

-  Magyari Annamária 
ált. álattenyésztő szakközé
pisk. IV. oszt. tanuló.

Színház,
hangverseny

Március 24-én az iskola 
középiskolás tanulói Kapos
váron B. Brecht: Koldusopera 
című darabját tekintik meg.

Március 25-én a gimnázi
um I. és II. osztályos tanulói 
bérletes hangversenyen vesz
nek részt a helyi Művelődési 
Házban.

Sport
-  A Nemzeti Sportalap Or

szágos Pályázatán nyert ösz- 
szegből két kondicionálógépet 
vásároltunk, amely a torna
termünk szomszédságában 
kialakított konditerem felsze
relését gazdagítja.

-  Am rein Judit testneve
lőtanár irányításával isko
lánk rátermett leánytanulói 
kosárlabda alapozó edzéseken 
sajátítják el a labdajáték fo
gásait. A  jövő tanévben sze
retnének elindulni a középis
kolás bajnokságban.

-  Az iskola 1 diák és 1 ta
nár csapattal benevezett a vá
rosi kispályás labdarúgó baj
nokságra.

Fuchs Sándorné 
Molnár Zoltánné 

tanárok

A pécsváradi Művelődési Központban '94. április 
16-án 18 órakor Záray-Vámosi est.

Jegyek: 150,-forint, illetve a nyugdíjas 100.- forint.

M OZIM ŰSOR
1994. április

7-én: Robin Hood -  A fiiszeklik fejedelme. Színes, magyarul 
beszélő' amerikai film vígjáték.

11-én: Addams Family 2. Színes, magyarul beszélő' amerikai 
film vígjáték.

14-én: Zsarulesen 2. Színes, feliratos amerikai bűnügyi vígjáték.
18-án: Jég veled. Színes, feliratos amerikai filmvígjáték.
21-én: A pusztító. Színes, feliratos amerikai akciófilm.
25-én: Jöttünk, láttunk, visszamennénk. Színes, magyarul 

beszélő fiancia filmvlgjáték.
28-án: A három testőr. Színes, feliratos amerikai kalandfilm.
Május 2-án: Szigorúan piszkos ügynök. Színes, feliratos ausztrál 

bűnügyi vígjáték.

Az előadások 19 órakor kezdődnek.
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Kaszás János nevét hallva 
Pécsváradon a Hosszúhetényi 
Hagyományőrző Együttes irá
nyító és temperamentumosán 
táncoló vezetője jut eszünkbe. 
Több mint két évtizeden át 
voltak meghatározó szereplői 
a Pécsváradi Leányvásámak. 
A  nyugdíjba vonult pedagó
gus, csoportvezető ismét régi 
kedves hobbyjához fordult és 
tust, szenet, krétát, ecsetet 
vett kezébe...

Április 11-én, hétfőn 18 
órakor nyílik Kaszás János 
grafikai kiállítása a helybeli 
Művelődési Központ kiállító- 
termében.

1992-ben kiállítássorozaton

mutatkoztak be Pécsváradon 
a Hosszúhetényben élő művé
szek (Deák Zsuzsa, Ilovay 
Zsuzsa és Grosch Szilárd), 
Kaszás János grafikái méltó 
folytatása a Zengő-alji szom
szédvár megismerésének, fel
fedezésének.

Kedvelt témái a tájképek, 
de szívesen rajzol csend
életeket és portrékat is. Mos
tani önálló kiállításán az el
múlt év alkotásaiból láthat
nak a pécsváradiak szép mun
kákat.

A  kiállítás megtekinthető a 
hónap végéig, munkanapokon 
8-tól 20 óráig.

D.K.

Hagyd abba és nyersz!

HAGYD ABBA, ÉS NYERSZ!

A FÜLEP LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
eseménynaptára

A Művelődési Ház jubileumi emblé
máját Csizmadia László városunk
ban élő' grafikus művész készítette.

2-án, pénteken Sport-bál a 
külsheimi vendégek tiszteletére.

8- án, pénteken 15 órakor 
SZDSZ sajtótájékoztató.

15.30- kor ta lálkozás P ető 
Ivánnal. Házigazda: Wekler Fe
renc, az SZDSZ képviselője.

18.30- kor Ungvári Cantus Ka
marakórus hangversenye a Várban

21 órakor B lues K antin — 
Lady Jane zenekarral.

9- én, szom baton 18 órakor 
Színházjáró busz indul a Pécsi 
Nemzeti Színházba. Bál a Savoy-

ban. (A március 19-én elmaradt 
előadás helyett, jegyek még kap
hatók a művelődési házban.)

21 órakor Asterix bál.
10- én, vasárnap sakkverseny.
11- én, hétfőn 8-tól 16 óráig 

Blumen Bt ruhavására.
18 órakor Kaszás János grafi

kai kiállítás megnyitó.
12- én, kedden 16 órakor nyug

díjas klub.
13- án, szerdán 17 órakor an

golul beszélők klubja.
16-án, szom baton 18 órától 

Záray M árta és Vámosi János 
önálló estje.

20-án, szerdán 8-tól 12 óráig 
Centrál bála ruhavásár.

23-án, szom baton 18 órától 
Bródy János est. (A koncert után 
Wekler Ferenc országgyűlési kép
viselővel találkoznak a választók.)

28-án , csütörtökön 10 órától 
30 ÉVES A PÉCSVÁRADI MŰ
VELŐDÉSI KÖZPONT

KISVÁROSOK KULTURÁ
LIS ÉLETE címmel Dél-Dunán
túli szakmai konferencia.

18 órától A PÉCSVÁRADI ZE
NEISK OLA TANÁRAINAK 
HANGVERSENYE.

30-án, szom baton 21 órától 
Randy bál.

SZDSZ hétvége Pécsváradon

Nemzetközi dohányzás leszok
tató program kezdődik árpilis 7- 
én, 14 ország részvételével.

Az a dohányos, aki részt kíván 
venni, s elhatározza, hogy 1 hóna
pig nem gyújt rá, s ehhez tanúkat 
is megnevez, 300 ezer forint értékű 
utazást nyelhet, valamint részt ve
het a nemzetközi sorsoláson, ahol 
5000 dollár a főnyeremény.

A program neve:
Hagyd abba és nyersz!
Tájékoztató és jelentkezési lap 

a pécsváradi művelődési központ
ban a helyi vöröskereszt alapszer
vezeténél kapható.

Évente több millió dohányos 
hagyja abba a dohányzást.

ÖN IS MEG TUDJA TENNI!

Éleslövészet!

A Polgármesteri Hi
vatal értesíti a város la
kosságát, hogy a telepü
lés fölött lévő LŐTÉ
REN 1994. április 12- 
15-ig, valam int 27-28- 
ig naponta 8 órától 
23 óráig éleslövésze
tet tart a Magyar Hon
védség. Kéijük a figyel
meztetést betartani!

A SZENT 
ISTVÁN 

PATIKÁBAN

1 db arany 
fülbevalót találtak.

Jogos tulajdonosa 
átveheti a 

helyszínen.

Kárpótlási árverés a Művelődési Házban

1994. április 25-én 9 órától.
Árverésre kerülnek pécsváradi, kisjakabfalvi és palkonyai 
erdőterületek, összesen 185 AK értékben.
Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatalban kapható.

Dr. Wekler Ferenc országgyűlési képviselő vendége: Bródy János.
Jótékonysági koncert:
A Művelődési Központban 1994. április 23-án, szombaton 18 órakor.
Belépő: 200.- Ft.
Jegyek a Művelődési Házban válthatók.

Szabad Demokraták

H a n g v e rs e n y  a p écsvárad i V á rb a n
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven ez évben is szervezünk zenei 

rendezvényeket a Vár emeleti dísztermében. Szezonnyitó programunk
ra április 8-án, pénteken este 18.30-kor kerül sor.

A Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Fesztiválon résztvevő Ungvári 
Cantus Kamarakórus lesz Pécsvárad vendége. Délután ismerkednek 
Zengővárkony és városunk nevezetességeivel.

Koncertjükre szeretettel hívjuk és vájjuk a zenét szerető, kedvelő 
pécsváradiakat.

Csak egy napig!
Április 11-én 9-16 óráig Blumen Bt. ruhavására 
a Pécsváradi Művelődési Központban.

NATO katonai ruházat
(horgász, vadász- és munkaruhának ajánljuk)

pl. tréningruha 850,- Ft-től
francia mikádó 950,-
francia tisztimikádó 1.500,- 
katonai szólónadrág 400,- Ft-tól.

Használt ruha darabáron.

Szeretettel váijuk új és törzsvásárlóinkat.
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M O ZA IK O K
A református egyház hírei

Március 15-tól 4 este különle
ges evangélizációs alkalmakon 
vehettünk részt református gyü
lekezetünkben. Az előadók nem 
lelkipásztorok voltak, hanem 
Krisztushoz megtért gyülekezeti 
tagok.

Kedden este Gál Jánosné, a 
drávafoki általános iskola igazga
tónké beszélt arról, hogy hogyan 
találta meg élete értelmét, békes
ségét és örömét Jézus Krisztus
ban. Félje elvesztése után, ho
gyan nyerte vissza lelke egyensú
lyát. Szólt arról, hogy ezt az új 
életet hogyan éli meg a minden
napokban, iskolában, otthon. Mi
lyen nagy eró't nyert arra, hogy 
nehezen kezelhető’ gyermekeket 
Krisztus szeretetével szeressen. 
Hogyan látszik ennek jótékony 
hatása a gyermekek változó kis 
életében. Szerda este Nagy-réti 
Éva, szociális munkatárs, a Pécs- 
Kertvárosi gyülekezet tagja volt 
meghívott vendégünk. Tanulsá
gos volt hallgatni, hogy hogyan 
végzik a gyülekezetépítő munkát. 
Hogyan látogatják azokat, akik 
messze szakadtak a közösségtől, 
de nagy szükségük van Isten sze- 
retetére.

Csütörtökön este Baka Sára a 
Baksay Református kollégium 
igazgatója számolt be arról, hogy 
hogyan látta meg azt a munkát 
amibe Isten állította. Két éve mű-

HÁZASSÁG:
Március 5. Brand Róbert és 

Braun Angéla
12. Zsupán György és Szabó 

Tímea
13. Győri János és Reith Beáta
14. K eszler Roland és Gye- 

nes Anikó
19. Hannl Róbert József és Be- 

senczi Kornélia
19. Markovics-Horváth Zsolt és 

Balogh Tímea

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK:
Április 29-én ünnepli 50. há

zassági évfordulóját Szokics Fe
renc és Schmidt Erzsébet.

Április 19-én Gyenes Péter és

ködik a Kodály Zoltán Gimnázi
umban a református tagozat. Fel
villantotta előttünk, hogy milyen 
fontos az ifjúság keresztény neve
lése. Különösen nagy jelentősége 
van korunkban, amikor az ifjúság 
nagy része kiábrándult, céltalan. 
Nagy dolog, hogy olyan osztályok 
vannak, ahol nem a durvaság, az 
erkölcstelenség a fő erény, hanem 
keresztény erkölcsi alapokon ta
nulnak meg véleményt alkotni, 
ismerik meg saját lehetőségeiket, 
korlátáikat. Határozott egyénisé
gekké formálódnak Krisztus sze
retető légkörében.

Végül pénteken este Kiss Jó
zsef, fulöpszállási presbiter, nyug
díjas asztalos mester mondta el 
tapasztalatait. Hogyan láthatta 
meg, hogy Isten szeretete óvta és 
ó'rizte már akkor, amikor gyer
mek volt. Hogyan dönthetett Jé
zus Krisztus mellett már 16 éve
sen. Milyen erót jelentett ez a hit 
végig az egész életén át. Több év
tizedre visszatekintve elmondhat
ja, hogy érdemes volt így élni.

Ezt követően gyülekezetünk 
lelkes ifjúsági csoportja énekelt, 
gitárkísérettel.

Mindezekből jó volt látni, hogy 
Isten mindenkit nagy szeretettel 
szeret. M egszólít bennünket, 
hogy életünket átformálja és gaz
dagítsa.

Szabó Lászlóné

Prohászka Sára,
26-án Jung János és Szakács 

Szabina 25. házassági évforduló
jukat ünnepük.

Szívből gratulálunk és sok bol
dogságot kívánunk!

HALÁLOZÁS

Hock Jánosné, Keszler Erzsé
bet (92 éves)

Kárpáti István (Apátvarasd) 
49 éves

Gráber Jánosné, Gemer Kata
lin (Zengővárkony) 83 éves

Weisz Emó' (52 éves)
Walker Ádám (Erdősmecske) 

83 éves.

1993. karácsonyán, 24-én 
délután került átadásra a fel
újított kultúrház, a falu apra
jának nagyjának jelenlétében 
-  karácsonyi műsorral. A ké
nyelmes, meleg otthon gyak
ran megtellik egy-egy estére a 
református egyházközség, az 
általános iskola és az óvoda ál
tal szervezett programokon.

Január 17-18-19-én öko- 
menikus imahét estéin telt 
ház fogadta a vendégeket: 
Peterdi Dánielt a Pécs-bel- 
városi lelkipásztort, másnap 
a pécsváradi katolikusok 
szolgáltak Mott János plé
bános és egy németországi fe
rences rendi atya, valamint 
Hetényi Varga Károly és 
neje és Patacsi Antalné 
gyermekcsoportja közremű
ködésével. A  harmadik estén 
Victor István hidasi lelki- 
pásztor és a hidasi fiatalok 
szolgáltak.

Február 20-án dr. Kiss 
Ervinné tiszteletesasszony 
meghívására felejthetetlen 
egyórás műsort adtak a Palo- 
tabozsoki Magyar Dalkör tag
jai, 16 asszony és 4 férfi. Mű
sorukban a református zsol
tárok mellett felcsendültek a 
katolikus énekek is, valamint 
dalban elm ondták falujuk 
magyarságának történetét, 
eredetét. Gyönyörű népdalo
kat hallhattunk Székelyföld
ről, Galánta környékéről. A 
műsor végén a várkonyi asz- 
szonyok finom süteménnyel 
az urak jó  borokkal kínálták 
a vendégeket.

Az általános iskola farsan-

Virágvasárnapján, márci
us 27-én Mott János címze
tes pécsváradi apát tartotta 
ismét az istentiszteleteket. 
Szentbeszéde végén elmondta 
a híveknek, hogy egyhónapos 
gyógykezelése szerencsésen 
befejeződött. Megköszönte a 
pécsváradiak hozzá eljutta
tott jókívánságait, érte el
m ondott im áit, és közölte, 
amíg ereje engedi, el kívánja 
látni hivatását.

Felépüléséhez szívből gra-

gi mulatságára február 12-én 
került sor.

Az Országos Gyermekvilág 
M űhely vidéki központja a 
Zengővárkonyi Óvoda, ahol 
havonta tartanak gyakorlati, 
elméleti műhelyfoglalkozáso
kat Vincze Miklósné óvónő 
vezetésével a várkonyi gyer
mekek és szüleik, valamint a 
nagyszámú helybeli érdeklő
dő számára. Ezen nemcsak 
óvónők, hanem az ország több 
részéről is résztvesznek ér
deklődők. Az elméleti anya
got Molnár V. József nép
rajzkutató adja le.

Januárban Kolendálni vol
tak az óvodások és vendégeik, 
sok várkonyi házban szere
tettel fogadták e szép régi ha
gyom ányt felelevenítő kis 
csapatot. -  Az MTV felvételt 
készített az óvodások farsan
gi mulatságáról.

Február 19-én megrendez
ték a már hagyományosnak 
mondható közös falusi far
sangolást, farsangtemetést a 
közös bállal.

M árcius 2-án Hintalan 
László az Örökség Népfőis
kola tanára tartott előadást 
„Gazdaság-jog-tulajdon-társa 
dalom-faluközösség és kultú
ra” címmel. Éjszakába nyúló 
beszélgetés követte előadását.

Március 12-én felelevení
tik a Gergely-járás szép hagyo
mányát, kis műsorral keresik 
fel azokat a családokat, ahol 
óvodába, iskolába induló gyer
mek van, illetve azokat a ne
gyedikeseket, akik a következő 
tanévet Pécsváradon kezdik.

tulál az önkormányzat és a 
Szerkesztőség

*

Ünnepi szertartások
N agypéntek 18 órától 

szent sír imádása
N agyszom bat 17 órakor 

tűzszentelés, vízszentelés, ke- 
resztségi fogadalom megújítá
sa. 18.30-kor feltámadási kör
menet

Húsvét vasárnap, hétfőn 
misék a szokott rendben.

Zengővárkonyi alkotók Pécsett,

Március 28-án nyílott és áprifis 5-ig tekinthető meg a Délszláv 
Klubban (Pécs, Esze Tamás u. 3.) Töttös Sándor szövő, a népmű
vészet mestere és Töttös Sándomé Hevesi Éva tojásíró kiállítása. 
A kiállítást Nádor Rudolfiié, a Baranya Megyei Közgyűlés Kultu
rális Bizottságának elnöke nyitotta meg. örülünk és gratulálunk, 
hogy a szűkebb hazában jóüsmert szőtteseket és hímestojásokat a 
megye székhelyén is láthatják az érdeklődők egy gazdag húsvéti 
programsorozat keretében.

Apátúr felépült
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Külsheimi öregfiúk Pécsváradon 
Die Külsheimer altén Bűben in Pécsvárad

Ismét Pécsváradra láto
gat a Külsheimi Öreg Fi
úk futballcsapata. Három 
évvel ezeló'tt jártak itt első 
ízben testvérvárosunk se- 
nior sportolói a Pécsváradi 
Sportkör meghívására. A  
pécsváradiak is jártak Né
m etországban, majd a 
külsheimiek javaslatát el
fogadva, úgy döntött a két 
vezetőség, hogy a jövőben 
kétévenként utaznának a 
csapatok oda és vissza.

A közel 50 fős csoportot 
április 1-jén várják ven
déglátóik a művelődési 
házban, ahol rövid eligazí
tás után ki-ki hazaviszi 
vendégeit. Délután 15.30 
órakor hivatalában fogad
ja  a testvéváros küldöttsé
gét Kakas Sándor Pécsvá
rad polgármestere.

Másnap délelőtt pécsi

kirán du lást szerveztek  
vendégeiknek a helybeli
ek, délután 15 órakor pe
dig összeméri tudását a 
két csapat a sportpályán. 
Este a művelődési házban 
Sport-bál, ahol a helybeli 
Spitz Bűben (Poller-Wág- 
ner) zenekar szórakoztat
ja a vendégeket.

A  bált megelőzően ven
dégeink résztvesznek a 18 
órakor kezdődő misén és a 
feltámadási körmeneten.

Vasárnap, 3-án vissza
vágó mérkőzésre kerül sor 
14 órakor szintén a sport
pályán. A  búcsú-vacsorát 
a felú jított Zengő Étte
remben rendelték meg a 
vendéglátók.

Húsvét hétfőn, 4-én ha
zautaznak kedves vendé
geink.

D. K.

Pécsváradi Hírmondó
A  pécsváradi önkormányzat havilapja 

Felelős kiadó: Kakas Sándor polgármester

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés: 

M űvelődési Központ Pécsvárad,
Kossuth u. 31.

Telefon: 465-123

Tipográfia: Ferlingpress Kft.

Nyomási munkák: Molnár Csaba nyomdája, Pécs

GARANCIÁLIS
-Zanussi-Lehel

hűtőszekrények és fagyasztóládák,

-  készpénzes hűtő- és fagyasztószekrények, 
háztartási gépek helyszíni javítását vállalom!

Hibabejelentés telefonon:
8- 16.3 0 : 465-033, 465-099

Személyesen:
Gyógynövény -  Papír -  írószerboltban!
Pécsvárad, Kossuth u. 10/a.

Csenterics Csaba 

erősáramú műszerész 

Pécsvárad, Kossuth u. 49.

ISMÉT NYITVA
a Koch Tennis Club

-Pályabérlés 200.-Ft/óra

-Tréneróra 350.-Ft/óra

-  Teniszbérlet 94-re- 3.500.- Ft/fő  
(korlátlan alkalomra)

legalább két
családtag esetén -  3.000.- Ft/fő.

Idén is várjuk szeretettel, 
pályafoglalás, 

információ telefonon is.

Telefon: 465-231.


