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Bárdost Németh János

Az égő 
csipkebokor
Kodolányi János emlékének

Pokol tombol ahogy forgatom 
életed szörnyű planétáját, 
ennyi kínt, lázat - ja j-  ki ért meg, 
kegyetlen bilincs amit 
hordasz.

Talán ha Ady gyötrődött így 
viaskodva a démonokkal, 
szaturnuszi izzás a lelked, 
felfogni szinte lehetetlen.

Akarattyán a csillagokra 
szívszorongva úgy néztél este, 
tűnődve érted-e a titkát 
Gilgamesnek, Mózes szavának?

Merev görcsökben kezed, lábad 
úgy zsibbadt össze fájdalommal, 
de daloltál, mert dalolni kell: 
zengett az égő csipkebokor.

S ég, zeng azóta mindörökre 
meg-megújuló fénnyel-lánggal, 
mutatva végtelen az Isten 
és végtelen maga az ember.

Március 15-i ünnepi 
megemlékezések
9.30 órakor
Koszorúzás Hegedűs Imre 
emléktáblájánál a Szent- 
háromság téren 
10 órakor
Ünnepi műsor a Kossuth- 
szobornál 
Közreműködnek:
A II. Béla Középiskola ta
nulói és az Ifjúsági fúvós- 
zenekar
Ünnepi beszédet mond: 
Zsáli János polgármester 
Koszorúzás

100 éve született Kodolányi János
„Baranyai, pécsi ember s író vagyok...”

László Gyula rajza 1948. november

„Végzetszerű, hogy baranyai, 
pécsi ember s író vagyok s az is 
maradok, még ha nem élhetek 
is igazi hazámban, végzetszerű, 
hogy darabom alakjai bara
nyaiak, a problémák, amikkel 
viaskodnak, itt mutatkoztak 
meg legelőbb, Baranyában, sír
jaik baranyai kis faluk temető
iben süppedeznek, s íme én is, 
megformálójuk, aki életet lehel
tem beléjük, ide térhettem  
vissza” - írta Kodolányi János 
1955-ben, a Pécsi Nem zeti 
Színház műsorfüzetébe, Vég
rendelet című drámájának be
mutatásakor. Március 13-án

volna 100 éves, és augusztus 
10-én lesz 40 éve, hogy eltávo
zott az élők sorából. A Pest me
gyei Telki községben látta meg 
a napvilágot, de Baranyát tar
totta szellemi szülőföldjének.

Négy éves, amikor fó'erdész 
apját Pécsváradra helyezik. 
Vár utcai otthonuk helyén 15 
éve avatta fel a Várbaráti Kör 
emléktábláját Tüskés Tibor, 
aki 1974-ben m onográfiát 
szentelt Kodolányi János élet
útjának.

Pécsvárad többnemzetiségű 
társadalm ából és széthulló 
családjának tragédiájából fa

kad Kodolányi nagyszerű tár
sadalmi regénye, az 1956-ban 
megjelenő Boldog békeidők és 
ennek fia ta lkori előképei. 
Gyermeki képzeletét megihlet
ték a pécsváradi vár ódon fa
lai, s e tájról indította útnak 
Julianus barátot. Itt kezdte az 
elemit, a pécsváradi iskola 10 
éve az ő nevét viseli.

Másfajta, felkavaró élményt 
adott számára az Ormánság. 
Tíz éves, amikor Pécsváradról 
Vajszlóra költöznek. Ma is áll 
a barokk uradalmi épület, ben
ne emlékmúzeum őrzi az író 
emlékeit.

A gyermek Kodolányi barát
ra talál a falubéli parasztfiú
ban, Simon Dezsőben, és ezzel 
együtt kapcsolatot is a falu 
mindennapi életéhez.

„M egnyílt előttem az élet 
olyan mélységes és pompáza
tos területe — írja évtizedek 
múlva -  amiről a mesésköny
vek sem álmodnak. Bekerül
tem a paraszti élet hétköznap
jainak csendes sodrába, meg
tanultam a nyelvet... Ott vol
tam a szántóföldön, a cséplő
gép mellett, a keresztelőn és a 
temetésen, az istentiszteleten 
és a disznótoron, a húshagyó
keddi bolondestén, a képvise
lőválasztáson, a halászaton és 
a szüreten...”

De nemcsak az idill tárult fel 
előtte, noha az utolsók között 
lehetett tanúja az Ormánság 
archaikus népi világának és e 
világ felbomlásának is. A  Drá
va mellett elnyúló kisparaszti 
vidék hanyatlásában az egész 
magyarság veszélyeztetettsé
gének rémképét élte meg. írá
sok sora születik az ormánsági 
élményekből mint Szép Zsuzs- 
ka tragédiába bukó története, 
elbeszéléskötetének címadó 
darabja 1925-ben.

Folytatás a 4. oldalon
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Önkormányzati összefoglaló
Pécsvárad Város Képviselő
testülete 1999. február 25-én 
tartotta rendes ülését a város
házán. Először a dombay-tavi 
Tájvédő Egyesület kezdemé
nyezésére tárgyaltak a tóval 
kapcsolatos problémákról, el
képzelésekről. Az egyesületet 
Somfalvi Gábor elnök képvisel
te, jelen volt a tó üzemeltetője, 
Fuchs Sándor vállalkozó is. A 
jelenlevők egyetértettek ab
ban, hogy a vízminőség és a 
környezet tisztán tartása közös 
érdekük. A képviselő-testület 
az alábbi döntéseket hozta:
-  a gyermektábor szennyvíz-

Pécsváradra invitálta feb
ruár 22-én a Baranya Me
gyei Kulturális és Idegen- 
forgalmi Központ a térség 
önkormányzatainak turiz
mussal foglalkozó szakem
bereit. A Baranya Megyei 
Területfejlesztési Tanács, a 
Baranya Megyei Önkor
mányzat és a Magyar Turiz
mus Rt. támogatásával a 
Baranya Megyei Önkor
mányzat Közgyűlése meg
bízásából elkészült Bara
nya megye turizmusfejlesz
tési programja.

Roisz Erzsébet, az MKIK 
igazgatóhelyettese köszöntötte 
a megjelenteket, majd Zsáli 
János, Pécsvárad polgármeste
re öröm ének adott hangot, 
amikor kifejezte rem ényét, 
hogy ez a találkozó is hozzáse
gítheti a Zengő-vidék települé
seit az idegenforgalmi fejlesz
tésekhez.

Dr. Auber Albert és Szabó 
Géza egyetemi oktatók, mint a 
tanulmány szerzői elmondták, 
hogy a program  a m egyét 
nyolc, úgynevezett magterület
re osztotta fel. A megyébe irá
nyuló bel- és külföldi turizmus 
70-75% -át Pécs, Orfű és Har
kány mondhatja mondhatja 
magáénak, csak a fennmaradó 
25-30%-a jut a megye többi ré
szének. Ezen az arányon vál
toztathatnának a Keleti-Me- 
csek és a Zengő-vidék vendég- 
fogadói kellemes szálláshe
lyekkel, ötletes kiránduló- és

tárolóját a szivárgás meg
akadályozása érdekében fel 
kell újítani, elképzeléseket 
kell kidolgozni a tábor jövő
beni hasznosításával kap
csolatban;

— a falazott WC-csoportot le 
kell bontani;

-  a képviselő-testület a tó kör
nyéki vízhálózat kiépítését 
földmunka elvégzésével se
gíti.

Tájékoztatót hallgattak meg 
a képviselők a Pécsváradért 
Alapítvány 1998. évi működé
séről. Az alapítvány az elmúlt

kulturális programokkal, vala
mint az egyre népszerűbbé 
váló borutak szervezésével. 
Mint az előadóktól megtudtuk, 
térségünknek, a Zengő vidéké
nek kiválóak az adottságai.

A kárászi és a pécsváradi 
Tourinform irodák koordinál
ják e kistérség turisztikai mun
káit. Információk gyűjtése és 
továbbítása, képzések, minősí
tések megszervezése, progra
mok összeállítása, marketing- 
munka, kiadványok megjelen
tetése tartoznak munkáik so
rába.

Reisz Teréz szociológus Me- 
cseknádasd képviselőjeként

évben mintegy 200 E Ft támo
gatást juttatott, döntően kul
turális célokra. Az alapítók 
február 12-i ülésükön Kakas 
Sándort választották a kurató
rium elnökévé.

Első olvasatban tárgyalt a 
testület a szervezeti és műkö
dési szabályzat módosításáról. 
Az önkormányzat működésé
nek ez az alapdokumentuma 
eddig jól betöltötte szerepét, de 
néhány helyen pontosításra, 
illetve a bekövetkezett szerve
zeti változások miatt korrigá
lásra szorul. A testület soron

felhívta a figyelmet értékeink 
megőrzésére, tekintettel arra, 
hogy az önkormányzatoknak 
egyre nehezebb feladata a te
lepülésükön meglevő kulturá
lis, történelmi, néprajzi kin
csek karbantartása, helyi mú
zeumok fenntartása.

A térésgünkben dolgozó szak
embereknek a programban ja
vasolt idegenforgalmi termék

típusok és straté
giai célok közül 
úgy érezzük, a 
következőknek 
van létjogosult
sága: rokonturiz
mus, vadásztu
rizmus, hivatás
turizmus (kong
resszus, konfe
rencia), a termé
szetjáró tu riz 
mus, falusi turiz

mus, lovasturizmus, horgásztu
rizmus, vallási turizmus (bú
csújáró helyek), kerékpáros tu
rizmus, kulturális turizmus 
(történelmi helyszínek, műem
lékek, hagyományok, népi kis
mesterségek, múzeumok és 
kulturális rendezvények) és vé
gül gasztronómiai és borturiz
mus.

következő ülésén dönt a végle
ges szövegről.

Tárgyaltak az intézményi té
rítési díjak emeléséről is. Ez 
azonos az önkormányzat intéz
ményeiben nyújtott ellátás ön
költségével, az előzetes számí
tások alapján 10%-os emelés
re került sor. E szerint a térí
tési díjak az alábbiak szerint 
alakulnak:

I .) A  gyermekétkeztetési térí
tési díj napi összege (áfa nélkül)

Óvoda 144 Ft
Óvodai alkalmazottak
(napi három étkezés) 154 Ft
Általános iskolai napközi 162 Ft
Általános iskolai ebéd 1 10 Ft
Általános iskolai
alkalmazottak
(napi három étkezés) 162 Ft

2.) Gyermekétkeztetésnek nem 
minősülő élelmezés napi térítési 
díja

Ebéd 110 Ft

3.) Idősek Otthona
Napi 880 Ft
Havi 26 400 Ft

4.) Idősek klubja
Reggeli 53 Ft
Ebéd 110 Ft
Vacsora 62 Ft

5.) Házi segítségnyújtás
Óradíj 240 Ft

Megjegyzés: az étkezési díja
kat 12%-os áfa terheli. Az in
tézményi térítési díj különféle 
jogszabályi előírások miatt 
nem feltétlenül azonos azzal a 
díjjal, amelyet az igénybe vevő 
ténylegesen fizet (személyi té
rítési díj).

Talán az egyik legfontosabb 
döntését hozta meg a képvise
lő-testület, amikor egyhangú 
szavazással elfogadta az ön- 
kormányzat 1999. évi költség- 
vetését. A költségvetést alapos 
bizottsági előkészítő munka 
előzte meg. A gondos, a taka
rékossági szempontokat előtér
be helyező pénzügyi terv nem 
számol hitelfelvétellel, ami az 
országos helyzetre tekintettel 
önmagában is jelentős ered
ménynek számít. Sikerült biz
tosítani a közalkalmazottak 
béremelésének fedezetét, és 
ami ugyanilyen fontos, maradt 
pályázati célokra, fejlesztésre 
is önerő.

Dretzky Katalin

Vendéglátóknak és idelátogatóknak
A  Pécsváradi Művelődési Központ és a Tourinform iroda na
pokban megjelenő, hiányt pótló kiadványa is igyekszik bemutatni 
az idelátogatóknak a zengő-vidéki települések gazdag kínálatát.
A fa lusi ven d églá tók  tan folyam a a napokban ér véget 
Pécsváradon. A tanfolyamra Pécsváradtól Mecseknádasdig öt te
lepülésről 60 fő jelentkezett. A Magyar Iparszövetség Oktatási Köz
pontjának Dél-dunántúli Kirendeltsége által indított, a pécsváradi 
Tourinform iroda szervezésében megtartott oktatás december vé
gén kezdődött és március 12-én, 13-án vizsgával zárul.

Az idegenforgalmi szezon 
kezdetén ...

A pécsvárad i Turinform  iroda
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HÍREK
Borversenyek a Zengő-alján

A három zengő-vidéki településen idén is meg
szervezik a hagyományos borversenyt. Hosszú- 
hetény: március 27., Mecseknádasd: április 10., 
Pécsvárad: április 30. Ezúton is kívánunk a 
borosgazdáknak eredményes felkészülést, ne
künk, fogyasztóknak meg sok aranyérmes bort.

Evangelizációs alkalmakat tartanak
a református gyülekezeti teremben este 18 

órai kezdettel március 30 és 31-én, április 1 és 
2-án, (kedd-péntek) Szolgál: dr. Szűcs Ferenc 
teológiaprofesszor. Mindenkit szeretettel hív
nak és várnak a Húsvétot megelőző csendes 
estékre.

Ünnepi istentiszteletek: Húsvét első vasár
napján 11 órakor a templomban úrvacsoraosz
tás, Húsvét hétfőjén 11 órakor a templomban 
az ifjúsági csoport ünnepi összeállítása hang
zik el az istentisztelethez kapcsolódóan.

Szalagavató ’99
Szalagavató ünnepséget tartottak a pécs- 

váradi középiskolások. Az immár hagyományos 
iskolai ünnepségre zsúfolásig megtelt a sport- 
csarnok, majd a művelődési ház is.

AII.Béla Középiskola öt végzős osztályának 
bevonulásával kezdetét vette az az ünnepség, 
amelynek keretében a végzős diákok és taná
raik elérkeztek a búcsú első állomásához. 
Összesen 104 diáknak és osztályfőnökeiknek 
tűzték fel az ismert kék szalagot. Zakk Anna a 
végzős gimnáziumi osztályt, Gungl Lívia a 
szakmunkások szakközépiskolájának érettsé

gizőit, a sütő 12. osztályosokat Májusiné Kör
mendi Katalin, a húsfeldolgozókat Májusi Al
bert, a sütő/3. végzős osztályt Balogh Balázsné 
tanárok kísérték.

Merk Márta ünnepi köszöntője, Kungl Anikó 
szavalata után következett az est fénypontját 
jelentő nyitótánc. Kilenc pár látványos produk
cióját követően a művelődési házban folytató

dott a program. A  fogadáson megjelenteket 
Papp Gyula igazgató köszöntötte, kérve az ed
digi sikeres együttműködést és támogatást a 
jövőben is.

Anyakönv
Születtek: Panta Kamilla Pécsvárad, Reich No
émi Pécsvárad, Ruppert Roland Erdősmecske.

Elhunytak: Keller József 89 évesen, Emend 
Ferenc 84 éves, Schillinger Mihályné született 
Jager Mária 88 éves korában, Pap Sándorné 
született Hurton Éva 62 évesen.

A COOP-Suzuki Pécsváradra került!
Az elmúlt év őszén a Coop üzletlánc ismét akciót hirde
tett. A felhívásra Dél-Dunántúl szinte valamennyi áru
háza, közel 350 bolt vett részt a nyereményakcióban.

1998. augusztus 31. és de
cember 31. között aki 3000 Ft 
felett vásárolt, az ismert mó
don — számláját a feltüntetett 
névvel és címmel a gyűjtőládá
ba dobta, részt vehetett az 
1999. január 26-án rendezett 
sorsoláson a Mecsek Füszért 
központjában, Pécsett.

Az „aranytányér” és a „Luca- 
vére” után -  mondhatnánk — 
mi sem természetesebb, hogy 
a főnyeremény, a Suzuki Swift 
GL is Pécsváradra került. A 
boldog tulajdonost, Zsebe Sán
dort és feleségét bensőséges 
ünnepség keretében köszöntöt
ték február 3-án délután a 
pécsváradi ABC előtt.

Umheiser István, a Mecsek 
Füszért vezérigazgató-helyet
tese üdvözölte a nyertest és a 
jelenlévőket, köztük Csukay

Gézát, a Pécsváradi ÁFÉSZ el
nökét és munkatársait, az üz
let vezetőjét, Steigerwald Jó
zsefet és dolgozóit, köszöntötte 
az örömben osztozó polgármes
ter urat, Zsáli Jánost, vala
mint Kaponyi Lászlót, a Suzu- 
ki-Szabolcs márkakereskedés 
képviselőjét. Elmondta, hogy 
ma már üzleteikben nem elég 
a napi működés, mindig újíta
ni és korszerűsíteni kell a kul
túrált kereskedelmi kiszolgá
lás érdekében. A  nyeremény- 
akciók szervezésével is fel kí
vánják hívni a figyelmet áru
házaikra, üzleteikre -  ez már 
az ötödik alkalom.

Ezek után Csukay Géza át
adta az autó kulcsát Zsebe 
Sándornak, aki feleségével 
mindjét megtette az első kört. 
A visszatérőket taps és pezsgő

fogadta. Kérdésünkre az öröm
től alig szóhoz jutó házaspár 
elmondta, hogy egy 13 éves 
Volkswagent vált fel a nyere
mény, bár nem biztos, hogy 
megválnak az eddigi kedvenc
től, hiszen négy jogosítvány 
van a családban. Az ünneplő
ket egy kis házi fogadáson lát
ták vendégül Csukay Géza és 
az ÁFÉSZ vezetői.

Az akcióban részt vett üzle
tek mindegyikében kisorsolás
ra került 1-1 ötezer forint ér
tékű ájándékkosár, ugyancsak 
gazdára ta lá lt az 1000 db 
Coop-pólóból Pécsváradon 35 
db. Az ÁBC ajándékkosarát 
Bátyai János, az Új ÁBC ko
sarát Kőnig István, a hegyi bol
tét Petrovics Zsuzsanna nyer
te, Zengővárkonyban pedig 
Popp Józsefné örülhetett a bő
ség kosarának.

D. K.

A Családsegítő 
és Gyermekjóléti 
Szolgálat 
programjából:

■ A fogadóórákon a mun
katársak változatlanul 
várják mindazokat, akik 
egyéni és családi problé
máikra keresnek megol
dást (dr. Varsányi Erika, 
Nagy Ferencne).
■ Az eredetileg vidékről 
bejáró felső tagozatos gye
rekeknek indított klub 
egyre több programmal 
bővül. Néhány hete a szer
dai foglalkozások indián
klubbá alakultak (Boros 
Éva, Wesztl László).
■ Az önkéntes segítők 
klubjában szakemberek és 
olyan laikusok dolgoznak 
fel élményeket és közössé
gi tapasztalatokat, akik te
vékenyen részt vesznek a 
helyi problémák megoldá
sában. A beszélgetésekhez 
a kiindulást egy-egy mű
vészfilm közös megtekin
tése nyújtja (dr. Hutvágner 
Rozália, dr.Varsányi Eri
ka).
■ A megváltozott munka
képességűek szám ára 
szervezett foglalkoztató 
biztonságos és emberi hát
teret teremt azok számá
ra, akik máshol esélytele
neknek számítottak (Bo- 
dorkás Istvánná).
■ Rendszeres szakm ai 
megbeszélések zajlanak a 
munkatársak (fentiek és 
dr. Wilheim Andrea, Mezey 
Mihály) és más intézmé
nyek szakem bereinek 
részvételével.
■ A  családsegítő 14 telepü
léssel áll szerződéses kap
csolatban, ahová a munka
társak rendszeresen kijár
nak: fogadóórákat tarta
nak, családokat látogat
nak és programokat szer
veznek.

Ebben az évben a szak
mai tevékenység komoly 
lendületet kap azoktól a 
forrásoktól, amelyekhez 
pályázatok révén jutottak.
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„Mélybőlgyökerezik a múlt 
táplálta erő”

Illyés Gyula gondolatai
nak jegyében március 19- 
én, pénteken a Freund 
család kiállítására kerül 
sor, amelyre ezúton szere
tettel meghívunk minden 
érdekló'dó't.

Freund János ismert és 
új famunkái mellett elő
ször láthatók Pécsváradon 
Freund Antal, Tamásiban 
éló' szobrász alkotásai. A 
megnyitón közreműködik: 
Papp Éva és Pecho Zsanett 
ének, Friedrich Andrea és 
Friedrich József harmoni
kán.

HÍREK
Színházjáró busz 
indul Pécsre
március 27-én, szombaton 14 
órakor Molnár Ferenc: Pál ut
cai fiúk című három felvonásos 
színművére. Jelentkezni lehet 
a műveló'dési házban. Jegyek 
+ útiköltség: 550 Ft.
Szeretünk rajzolni
címmel fiatalok grafikai kiál
lítása látható a műveló'dési 
házban. Megtekinthető márci
us 3-18.
Rock-klub
március 6-án, szombaton 21 órá
tól. Hatéves jubileumi bulira 
várják a Thunder rock club ra
jongóit. Előzenekarként fellép a 
pécsváradi MUST együttes.
Angol népzenei est
március 16-án kedden, 18 óra
kor a műveló'dési központban.

Népzenei klubest sorozatunk 
következő vendége Christ 
Foster Angliából. Belépők: 200 
Ft.
Hutzlsonntag
A Pécsváradi Németklub három 
évvel ezelőtt elevenítette fel ezt 
a kedves német népszokást, 
amely a farsangtemetés, tavasz- 
köszöntők sorába tartozik.

Február 21-én megtartották 
éves közgyűlésüket, beszámol
tak az elmúlt év munkájáról és 
gazdálkodásáról, valamint is
mertették ez évi terveiket és a 
klub költségvetését. A gyűlés 
után kivonultak Pécsvárad ha
tárába, vendégeikkel az Obá- 
nyai Német Olvasókör Egyesü
let képviselőivel. Meggyújtot
ták a máglyarakást és a gye
rekek egy-egy szalmafejes fák
lyával kezükben német éne

kekkel, versekkel, mondókák- 
kal búcsúztatták a farsangot. 
Tekintettel a esős időre, min
denki örült a Baumann pince 
közelségének, ahol farsangi 
fánkkal és borozgatással töl
tötték az időt mintegy harmin
cán. A szervezők remélik, hogy 
a jövőben a város több pontján 
gyulladnak fel a tüzek és ele
venedik fel e régi hagyomány. 
Az est folyamán az óbányaiak 
településük és Bognárné Auth 
Mária szülőfalujának (Hímes- 
házának) ehhez az ünnepkör
höz kapcsolódó, régen élt nép
szokásait mesélték el az érdek
lődő hallgatóságnak.
Gyógyszertári ügyeleti rend

Március 1—21. Szent István 
patika, március 22—28. Szent- 
háromság patika. Március 29— 
április 18. Szent István patika.

Zoli bácsi 100 éve született Kodolányi János

Mindannyian így hívtuk, 
fiatalabb és vele egykorú 
kollégák is. 57 évesen  
olyan egyéniség távozott 
el közülünk, akire mind
annyian szeretettel és 
tisztelettel gondolunk és 
emlékezünk.

Csendes, halk szavú, a ze
nének és családjának élő kol
légánk február 11-én hunyt 
el.

Az elmúlt években több sú
lyos műtéten esett át. Első 
műtétje után reméltük, hogy 
felépül. Sajnos nem így tör
tént. Az elmúlt két tanévben 
már nem tudott dolgozni.

Nagyági Zoltán zenetaná
ri pályáját Mohácson kezd
te, ugyanakkor tanított Vé- 
ménden is. Később Barcsra 
került, majd 1976-tól lett a 
Pécsváradi Zeneiskola zon
goratanára.

A komolyzene-tanítás mel
lett kiváló ismerője és műve
lője volt a könnyűzenének. 
Négy évig szórakoztató ze
nészként is dolgozott.

Megtanult klarinétozni és 
ezt a hangszert eredménye
sen oktatta is.

A zeneszerzésben  és a 
hangszerelésben való jártas
ságát, tudását a zeneiskolá
ban is kam atoztatta. 
Klarinértos növendékeinek 
számos darabhoz O írt zon
gorakíséretet.

Hosszú éveken keresztül 
volt zongorakísérője nem 
csak az iskolai kórusnak, 
hanem a Pécsváradi Női 
Karnak is.

A zeneiskola volt a máso
dik otthona. Már kora dél
előtt bejött, gyakorolt és O 
volt az, aki szinte utolsóként 
ment el az iskolából.

A kollégák és növendékek 
szeretete jellemezte egész 
életét. A tanítás, a gyerekek
kel való foglalkozás mellett 
szabad idejében zenét hall
gatott, kántorkodott, megta
nult finnül is.

Zoli bácsi halálával egy 
nagy tudású kollégát vesz
tettünk el, kinek hiányát 
m indannyian még sokáig 
érezni fogjuk.

Emlékét kegyelettel megőriz
zük.

Apaceller József

Folytatás az I . oldalról
Nemcsak realista elbeszélé

seiben, társadalmi regényei
ben ütnek át a baranyai szí
nek, hanem történelmi regé
nyeiben is, mint a már említett 
Julianus barátban vagy A vas 
fiaiban, amelynek nyelvezetét 
az ormánsági tájnyelvből al
kotta. Érzékelhetőek az itt 
szerzett benyomások még a 
biblikus témájú Az égő csipke
bokor lapjain, vagy az Én va
gyok című Jézus-regényében 
is.

Móricz Zsigmond figyel fel 
rá, mikor a Nyugatban megje
lenik Sötétség című elbeszélé
se 1922-ben. Az első közlés 
egyébként Pécshez, a Krónika 
cím ű folyóirathoz fűződik  
1921-ben.

A népi írók között találjuk a 
csoport létrejöttének kezdeté
től. A harmincas évek közepén 
kerül sor baranyai utazására, 
amit e címen foglal később kö

tetbe. Bajcsy-Zsilinszky End
rével és Talpassy Tibor újság
íróval Zengővárkonyban felke
resik Fülep Lajost, ellátogat
nak az Ormánságba, Kiss Géza 
lelkészhez Kákicsra. Utazásá
ból cikksorozat születik, kese
rű helyzetkép Baranya pusztu
ló, egykéző magyarságáról. 
Utolsó baranyai utazására éle
te alkonyán, 1961-ben került 
sor, amikor így búcsúzik a 
gyerm ekévek helyszínétől, 
megállva Pécsváradon, a Vár 
utcában:

„Pécsváradról indultam el 
hatvan évvel ezelőtt... úgy volt 
jó, ahogyan lennie kellet, ját
szani ebben a kertben, szeret
ni, szenvedni, csalódni s köte
lességeknek nekigyürkőzni 
Vajszlón... s mindenre emlé
kezni Akarattyán, a Balaton 
mellett, ősszel a vadlibák gá
gogása közben.”

Gállos Orsolya

Meghívó!
A Kodolányi János Általános Iskola március 13-án 19 órai kezdet
tel tartja hagyományos, műsorral egybekötött szülők-nevelők bál
ját első alkalommal a sportcsarnokban, melyre szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt. ZEN E: Spitzbuben. Büfé, tombola. 
BELÉPŐJEGY: felnőtt: 250 Ft, gyerek: 100 Ft. Jegyek a helyszí
nen és elővételben is vásárolhatók az alsó és a központi iskolában 
március I -jétől. Vértes Lászlóné, Wagner Jánosné

KIÁLLÍTÁS
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei
Mindkét évfolyamon február 1- 
jén délután tartottuk az osztá
lyozó konferenciát, ahol véglet 
eldó'lt a tanulók első félévi 
munkájának értékelése.

Február 3-án délben vehette át 
iskolánk minden kis- és nagy
diákja félévi értesítőjét.

Diákok, tanítóik és tanáraik 
számára február 4—5-én meg
érdemelt pihenés, a félévi szü
net következett.

8-9-én zajlottak az alsó tago
zaton a szülői értekezletek, 
melyek fő témái az elmúlt fél
év eredményei, problémái, a 
második félév feladatai és a 
farsangi karnevál konkrét elő
készítése voltak. Felső tagoza
ton szükség szerint február 
második félévében, március 
első hetében tartanak az osz
tályfőnökök szülői értekezle
tet.

Február 11-én délután félévi 
értekezletre gyűlt össze isko
lánk valamennyi pedagógusa. 
Lőrinczi Albertné igazgatónő 
értékelte a félév munkáját, a 
konkrét eredményeket, vala
mint a második félév legfonto
sabb céljait, feladatait ismer
tette.

12-én vidám farsangi karne
vált tartott az alsó tagozat a 
művelődési házban.
E napra hatalmas hó lepte be 
városunkat, ám ennek ellené
re harsány jókedvvel temettük 
odabent a telet. Ebben nagy 
része volt Füri Ferencnek és 
segítőjének, Nyizsnyik László
nak, akik a vidám és hangula
tos, igazi télűző zenéről gon
doskodtak! Köszönjük! A  ked
ves szülőknek köszönjük a sze
met gyönyörködtető, ötletes 
jelmezeket, az ínycsiklandozó 
finomságokat az osztályok rög
tönzött büféiben. Köszönjük 
Tóth Györgyi kolleganőnek és 
fő segítőjének, Patonainé Link 
Zsuzsanna tanárnőnek a kitű
nő és gördülékeny szervezést, 
valamint elismerés minden 
kollégának, akinek része volt 
abban, hogy tanulóink vidá
man töltsék ezt az estébe haj
ló délutánt. A karneválon a be
lépőből, tombolaárusításból 
összesen nettó 57 342 Ft bevé
tel jött össze, melyből 35 400 
Ft-ot kiosztottunk az egyes osz

tályoknak a tanév végi osztály- 
kiránduláshoz, a fennmaradó 
összegből pedig egy nagytelje
sítményű mikrofont szeretne 
tagozatunk vásárolni, hozzájá
rulva ezzel alsó iskolánk han
gosításának korszerű, modern 
megoldásához, melyet ezúton 
is megköszönünk.

Február 15-én este az alsó is
kolában szülői értekezletet tar
tottunk a következő tanév le
endő első osztályosainak szü
lei részére. Tájékoztattuk a 
kedves szülőket a várható első 
osztályokról, azok nyelvtanu
lási lehetőségének iskolánk
ban lehetséges formáiról, a be- 
íratásról, az iskolaérettségről, 
valamint bemutatkoztak a le
endő osztályfőnökök.

22- én délelőtt 11-kor a Bóbita 
Bábszínház újabb előadását 
tekinthette meg igen sok alsó 
tagozatos kisdiák. Ezúttal a 
„S árkán yölő  Vitéz M ik lós” 
című előadásukkal örvendez
tettek meg bennünket.

23- án az 1. és 2. tanórában né
met nyelvű bemutató órákon 
vehettek részt a leendő elsősök 
érdeklődő szülei az 1. b. és a 4. 
b. kéttannyelvű osztályokban. 
Tanítottak: Flódung Anita (1. 
b.), Gungl Lászlóné (4. b.).

26-án délután a Zrínyi Ilona 
megyei matematikai verseny 
zajlott iskolánkban. Az alsó 
tagozat 3. és 4. évfolyamát 
összesen 26 tanuló képviselte, 
a felső tagozatot 43 tanuló, a 
körzet iskoláit 120 tanuló kép
viselte. Izgatottan várjuk ered
ményeiket.

A hónap folyamán több tan
tárgyból (biológia, földrajz, 
rajz...) is megtartottuk a ta
nulmányi versenyek iskolai 
fordulóit. A győztesek vehet
nek majd részt a megyei ver
senyeken.

Szeretnénk gratulálni három 
volt alsós tanítványunknak: 
Bállá Diána, Gál Ágnes és 
Ortman Erika  tanulóknak, 
akik a tavalyi évben (4. b. osz
tályosok voltak akkor) orszá
gos ném et ra jzpályázatra  
(„Traumschule”) küldtek be 
igen szép alkotásokat, melyek 
fotóit jutalomból az 1999. évi 
Deutscher Kalender (Német

Kalendárium) lapjain látha
tunk viszont.

A RÉBUSZ országos feladat- 
megoldó versenyen tanulóink 
szép sikereket értek el, ered
ményeik: Matesz Mónika 7. a. 
fizika tantárgy 2. helyezett, 
Dobszai Anikó 7. a. magyar iro
dalom 5. helyezett, Ömböli Éva 
7. b. magyar irodalom 5. helye
zett. Felkészítő tanárok: Mol
nár Józsefné, Lantos Istvánná, 
Szabó Gyöngyi, Galam bos 
Jenó'né.

Február hónapra iskolánk 
„gyakorló iskolává” változott, 
hiszen a már január óta itt ta
nuló két tanítójelölt, Szalai Ilo
na és Gasteiger Eszter mellett 
további öt egyetemi, illetve fő
iskolai hallgató töltötte nálunk 
gyakorló idejét: Apaceller Pé
ter, Bögyös István, Czigola Or
solya, Pfiszter Melinda és Tóth 
Kinga. Term észetesen örü
lünk, hogy egyre több volt ta
nítványunk választja a peda
gógus pályát, s gondolja úgy, 
hogy volt iskolájában hasznos 
gyakorlati tapasztalatokat sze
rezhet, ugyanakkor köszönet
tel tartozunk minden kollégá
nak, aki napi teendői mellett 
felvállalta a hallgatók felkészí
tését, segítését.

Alig zártuk le az első félévet, 
diákjaink már a következő is
kolai rendezvényre, a jubileu
mi Kodolányi-napra készül
nek. Az alsó tagozat kisdiák
jai nagy lelkesedéssel és szor
galommal készülnek a vers
mondó versenyre és rajzkiállí
tásra, melyet a jeles ünnepre 
tervez a tagozat. A központi 
iskolában ugyancsak kiállítás
sal, majd március 12-én ünne
pi műsorral emlékezünk meg 
iskolánk névadójáról, Kodo
lányi Jánosról. Az ünnephez 
kapcsolódóan március 13-án 
rendezzük a már hagyomá
nyossá vált szülők-nevelők bál
ját is.

Híradó a kisegítő 
iskolából
Február 24-én farsangi 
műsorral egybekötött 
télbúcsúztató bált ren
deztünk a foglalkozta
tó, kisegítő' és speciális 
szakiskolás tanulók  
résztvételével a műve
lődési házban.

Kicsik és nagyok nagy 
lelkesedéssel készültek 
erre a napra. Varrták az 
ötletes jelmezeket, gyako
rolták a jelenetek szövege
it, verseket, táncokat. Dél
után kettőkor kezdődött a 
műsor -  Oz, a csodák cso
dája és a Kisherceg mesé
jére készült farsangi vari
ációt láttuk, majd a vidám 
„cidripókok” csipkelődős 
tánca következett. Együtt 
léptek színpadra tanárok 
és diákok.

A kisegítő tagozat sze
replői vásári jelenetet mu
tattak be. Nagy sikert ara
tott a „Kifutó” című műsor, 
amit a speciális tagozat 
adott elő.

V olt szörpivó, tánc-, 
fánkevő és lufifújó verseny.

M egkoronozták a far
sang királynőjét, aki a 
lambada győztese is volt.

A büfében a gyerekek 
szolgáltak fel. Fogyott a sok 
szendvics, ropi és üdítő.

Jól érezték magukat az 
Óidról jött intézetis fiúk is.

Jó hangulatban ért vé
get a mulatság. A  bál után 
a takarításban segítettek 
a gyerekek.

Köszönjük a művelődési 
ház dolgozóinak, hogy in
gyen m egkaphattuk a 
nagyterm et. Külön k ö
szönjük a felkészítő taná
rok és gondozók munkáját. 
Mindenkinek további jó 
munkát és tanulást kívá
nunk. Találkozzunk egy év 
múlva, farsang végén!

Apaceller Józsefné

Városi TV
A VTV márciusi, rendkívüli adása 15-én, hétfőn 18.30-tól látható. 
19.30-tól: A február 25-i önkormányzati ülésről jelentjük... 

Vértes László, a gazdasági bizottság vezetője részletesen 
beszámol a város költségvetéséről 
Hírek, események városunk életéből 

Kb.20.15-től A délelőtti, március 15-i városi ünnepségen készült 
felvételeket sugározzuk. Ismétlés kedden este.



6 H í r m o n d ó  1999. március

Pécsváradiak a „tévében”
Középiskolás Szerencsekerék

A gimnázium 3/a osztályát 
mindenki vállalkozó szelle
mű osztálynak ismeri. Elsó'- 
ben a jelenlegi gimi 4. osz
tállyal közösen országos 2. 
helyezést értünk el és kü- 
löndíjat kaptunk az „Egész
séges életmódra nevelés”- 
versenyben.

Másodikban a Dunántúli 
Napló által meghirdetett „Ki
rándulásstaféta” gyűjtésében 
értünk el 2. helyezést.

Az 1998/99-es tanévben az 
MTM Kommunikációs Rt. ré
vén a TV 2 csatornán meghir
detett Középiskolás Szerencse- 
kerék játékra jelentkeztünk.

Az osztályban nem sokan 
bíztak abban, hogy besorsol
nak bennünket, de aztán sike
rült. Hurrá! Hurrá! Az osztály 
óriási örömmel fogadta a hírt.

Akinek volt otthon Szeren
csekerék társasjátéka, az el
hozta, hogy minél többet gya
koroljunk.

Nagyon sok idó'be telt, míg a 
megfelelő'játékost kiválasztot
tuk, az osztályfőnöki órák is a 
felkészülés szellemében foly
tak. Földi Eszter, Harcos Fe
renc, Máté Béla, Tóth Kriszti
na voltak a legesélyesebbek. 
Fuchs Sándorné, osztályfőnö

künk és tanáraink véleménye 
alapján a választás Tóth Krisz
tinára esett.

A  TV-s felvételre január 17- 
én, vasárnap került sor. Azon 
a héten zászlókat, plakátokat, 
transzparenseket készítet

tünk, iskolánk igazgatója biz
tosított számunkra egyenpólót. 
Végre elérkezett a várva várt 
nap.

Az osztályfőnökünkön kívül 
elkísért bennünket Zakk Anna 
igazgatóhelyettes, dr. Fenyve
si Jánosné magyar-, Gungl Lí
via német-, Elek Attila angol
tanárunk is. A  TV-felvétel előtt

az osztály tanulóit és a kísérő
tanárokat egy várakozó helyi
ségbe vezették, Tóth Krisztit 
pedig elhívták egy kis beszél
getésre a sminkszobába. A töb
bieket ezután, az „ellenfelek” 
osztálytársait, tanárait is be
vezették a TV-felvétel helyszí
nére, ahol egymástól elkülö
nülve ültünk le. Nagyon jól 
mutatott a sárga pólónk és 
Pécsvárad város jelvényét is

kitűztük, hogy lássa minden
ki, honnan jöttünk. (A jelvény
ből a játékvezetőnek is adtunk 
ajándékba.)

A felvétel nagyon hosszú 
volt, más mint amit a TV-ben 
látunk. Minden beállítás, játék 
több időt vett igénybe.

Az elődöntőben Viktor volt a 
játékvezető. A feladványok

nem voltak nehezek és Kriszti 
megállta a helyét, megnyertük 
a játékot, bejutottunk a közép
döntőbe! (27 osztályt sorsoltak 
ki, amelyikből 3 -3  játsztott 
egymással, ezek győztesei ju
tottak, a középdöntőbe).

A  középdöntő előtt éppen 
annyi időnk volt, hogy gyorsan 
elmentünk egy McDonald’s ét
terembe és ettünk.

A 2. felvételen Tamás volt a 
játékvezető. A  fáradtság már 
mindenkin látszott. A  közép
döntőben a szerencse kissé el
pártolt tőlünk, s csak másodi
kak lettünk de sebaj, az első ki
lencben benn voltunk! így is 
óriási volt az örömünk. Késő 
este indultunk haza. Végül is 
nyertünk 15 900 Ft értékben 
műsoros videókazettákat, va
lamint 109 600 Ft-ot, amit az 
adás után kapunk meg.

Másnap mindnnyian egyen- 
pólóban bementünk a tanári
ba és az igazgató úrhoz köszö
netét mondani a segítségért és 
a lehetőségért.
Kedves Pécsváradiak!
A TV2-es csatorna március 12-i 
és 19-i középiskolás szerencseke
rék adásában láthatják a II. 
Béla Középiskola és Élelmiszer
ipari Szakiskola, Gimnázium 
3/a osztályának közbiztonsági 
tagozatos tanulóit. Utólag is 
szurkoljanak nekünk.

Gergely Mónika, 
Tóth Krisztina

Akik jók voltak a TV2-n

Sprachprobleme gibt es nicht -  
Katinka spricht perfekt und fást 
akzentfrei Deutsch. Denn in ihrem 
Dorf Pécsvárad leben viele deut- 
schstámmige Ungarn. Für die 
deutschen Klassenkameraden ist 
es ebenfalls eine neue Erfahrung. 
Katinka erzáhlt viel von ihrer 
Heimat und dér Schule, die sie 
dórt besucht. Es ist eine lándliche 
Umgebung mit vielen Weinbergen 
und einer altén Burg aus den Zei
ten dér Christianisierung Un
garns. „Dórt gibt es,viele Pilze und 
Kastanienbáume”, sagt Katinka, 
„und jetzt liegt dórt genausoviel

Schnee wie hier in Marienfeld.” 
Zűr Grofistadt Pécs in dér Náhe 
habén dér Glaskünstler Gausling 
und seine Frau enge Kontakté zu 
den Menschen und dér Universitát 
dórt geknüpft. Gausling führt den 
Senatorentitel dér medizinischen 
Fakultat für sein Engegement um 
Spenden.

Katinka geht in die „János- 
Kodolányi-Grundschule, in dér dér 
Unterricht zweisprachig, in 
Deutsch und Ungarisch abge- 
halten wird. Die kleine Katinka ist 
von Geburt an regelmáfiig zu 
Besuch bei ihrem „Kumpel”, Georg

Michael. „Kumpel”, das ist eine 
hohe Auszeichnung. Darum hat 
sie auch kein Heinweh und fühlt 
sich in Marienfeld pudelwohl. 
Freunde hat sie schon viele hier 
gefunden.

Die Idee, Katinka doch einmal 
am deutschen Schulunterricht 
teilnehmen zu lassen, fand beim 
neuen Leiter dér Marienschule, 
Burkhard Kirchner, offene Ohren. 
Jetzt besucht sie die Klasse 2 a 
unter dér Leitung von Ursula 
Brücker. Dórt macht sie sich 
práchtig. „Katinka kommt hier 
príma zurecht”, freut sich ihre 
Klassenlehrerin. Für Katinka ist 
die deutsche Schule eine neue 
Erfahrung: „Sie ist es besser als 
die ungarische”, sagt Katinka, 
„hier muB mán nicht so viel lemen, 
es gibt Spielstunden und nicht so 
viele Hausaufgaben.” Das unga
rische Schulsystem fordert Schü- 
ler mehr als das deutsche und legt 
grófién Wert auf Wissenvermitt- 
lung. Gerne geht die Achtjáhrige 
in die Musikschule. Seit drei 
Jahren erlernt sie dórt das Gei-

genspiel und übt regelmáfiig, auch 
in Deutschland.

Georg Michael Gausling würde 
sich freuen, wenn er einen re- 
gelmáBigen Schüleraustausch 
zwischen Marienfeld und Pécsvá
rad bewerkstelligen könnte. Die 
Ungarn sind dafür sehr aufge- 
schlossen. Auch Burkhard Kirch
ner gefállt die Idee. „Eine tolle 
Möglichkeit”, sagt Kirchner, „wir 
werden sie im Auge behalten.” 
Noch sei die Schule jedoch mitten 
im Umbau. AuBerdem will dér 
neue Schulleiter zunáchst die 
Sturkturen dórt kennenlernen. 
Noch stecke die Idee in den Kin- 
derschuhen, sie sei dér Lehrerkon- 
ferenz noch nicht vorgetragen 
worden. AuBerdem hátten Schul- 
amt und Regierung dabei ein 
Wörtchen mitzusprechen.

Katinka lebt gerne in ihrer 
Heimat, zwei Sachen aber vermifit 
sie dórt. „Ich hátte dórt gerne das 
Sauerland und die „Welle”, sagt 
sie. Das Sauerland wegen dér 
schönen Berge, die „Welle”, weil 
mán da so toll in den Wogen des 
Hallenbades schwimmen könne.

Axel Wittich

Marienfeld (WB). Die kleine Katinka hat ein Lieblings-spiel: 
„Ság mai „Csütörtök”, fordert sie ihre Klassenkameraden auf. 
Wass dann bei deutscher Zunge aus dem ungarischen Wort für 
„Donnerstag” wird, sorgt jedesmal für viel Vergnügen, nicht 
nur bei Katinka Gödör (8). Die Nichte von Ágnes Gausling und 
das Patenkind ihres Mannes Georg Michael ist zűr Zeit mai 
wieder zu Besuch in Marienfeld und nimmt erstmals in dieser 
Zeit am Unterricht in dér Marienschule teil. Dórt lernt sie eifrig 
mit ihren deutschen Altersgenossen. Vielleicht könnte sich 
daraus ein deutsch-ungarischer Schüleraustausch entwickeln, 
wünschen sich die Gauslings. Katinka kommt aus einem Dorf 
in dér deutschen Enklave Ungarns.

„Csütörtök” heiβt „Donnerstag”
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UEFA edzőképzés Pécsváradon
Az elmúlt évben Pécsvárad adott otthont a Magyaror
szágon első ízben megszervezett, az Európai Labdarugó 
Szövetség nemzetközi szintű szakmai képzésének. Dr. 
Mezey György, az MLSZ edzőképző központjának igaz
gatója tavaly személyesen tárgyalt a város vezetőivel a 
helyszínt illetően.

A résztvevők csoportja a képzés után

Remek választás volt, Pécs
várad jó példa volt! — mondta 
Tallósi István MCS-instruktor, 
aki lelkesen beszélt a kezdeti 
nehézségek utáni sikerekről. 
1988-ban mindössze három 
helyszínen, Pécsváradon, Zala
egerszegen és Budapesten tud
ták megszervezni a képzést, 
míg idén bővült a kör, Békés
csaba, Győr, Esztergom, Szom
bathely is otthont ad az edzők

képzésének. Tallósi úr elmond
ta, hogy a magyar futball mély
pontról való kijutásához ilyen 
négy fokozatú edzőképzésre, a 
kicsi gyerekek oktatásától a 
felnőttekig tartó nemzetközi 
szintű képzésben részt vevő és 
sikeresen vizsgázó, korszerű 
tudás birtokában lévő edzőkre 
van szükség.

Pécsváradon 42 fő vesz részt 
az oktatásban, sokan közülük

ma is pályán lévő edzők, de 
vannak kezdők is. Érkeztek 
Siófokról, Marcaliból, Szek- 
szárdról, Dombóvárról, Kapos
várról, vannak köztük pedagó
gusok, válalkozók, egyetemi 
tanárok és szakmunkások. A 
gyengébb nem képviselőit is 
várták, hiszen a női labdarú
gó-csapatok edzőit is meghív
ták, remélik, hogy a jövőben 
már itt lesznek ők is.

Két pécsváradi résztvevője is 
van a képzésnek Keszler József 
és Nagy Károly személyében. 
A 30 órás foglalkozások fele 
elméleti, másik része gyakor
lati képzés, oktatást kapnak az 
európai normáknak megfelelő 
etikai kódexből is.

Az oktatást Both József és 
Haász Sándor edzők, Rónai 
István, a PVSK szakmai igaz
gatója és Tallósi István végez
te, kontrollcsoportként pedig a 
PVSK 8—11 éves korú gyer
mekcsapata segítette.

Tallósi István végezetül kö
szönetét mondott azért, hogy 
Pécsvárad négy hétvégén a leg
ideálisabb körülményeket biz
tosította e program számára.

D. K.

Postaládánkból
Dr. Steindl László olvasónk 
a pécsváradi vár sorsával 
kapcsolatos gondolatait 
osztotta meg velünk. A vár 
sorsáért érzett aggodalmát 
kifejező soraiból emeltük ki 
az alábbi részleteket.

A várat mindig is Pécsvárad 
jelképének, Pécsváradhoz tarto
zónak éreztem és annak tartom 
ma is. Egy kicsit mindig büsz
ke is voltam és vagyok arra, 
hogy ahol születtem, ott egy tör
ténelmi évszázadokat átívelő 
VAR van, amelyben a leírások 
szerint VAK BÉLA KIRÁLY élt. 
Gyermekkoromban a várat, 
ahogy emlékszem, a pécsvá- 
radiak túlnyomó többségükben 
csak kívülről láthatták, szá
mukra nem volt olyan termé
szetes a várkapun való be- és 
kisétálás mint ahogy az ma
napság van. Igaz, akkor nem

volt a vár területén sem I. Ist
ván király emlékmű, sem kép
zőművészeti kiállítás, sem szál
loda-étterem.

A zl988-as önkormányzati 
választásokon több ön kor
mányzati képviselő és polgár
mesterjelölt programjában is 
szerepelt a pécsváradi vár mint 
idegenforgalmi érték, mint po
tenciális lehetőség a turizmus 
fejlesztésére, mint olyan törté
nelmi örökség, amit pécsvá- 
radiaknak nem szabad kiadni 
a kezéből.

Ezek a m egfogalm azások  
alapvetően és teljes mértékben 
helytállóak, még akkor is, ha a 
vár tényleges tulajdonosa a 
magyar állam, történelmi erek
lye és mint ilyen, nem lehet sem
miféle adás-vétel tárgya. Még
is azonban az önkormányzat le
het a kezelője, hasznosítója, fel
ügyelője, állagmegóvója, mint

a helyben lévő, és Pécsvárad 
történetét is körbefogó pécsvá
radi várnak.

Ez a kialakult helyzet a 
pécsváradi önkormányzatnak 
jelentős nagyságrendű kiadást 
jelent, amely összeget más cél
ra is fel lehetne használni.

Úgy gondolom, hogyha nem 
az önkormányzat a működtető, 
a pécsváradi lakosok akkor sem 
veszítik el a várat, hiszen a vár 
helyben marad. Ha olyan a le
endő bérlő, aki képes például a 
szállodát bevezetni a nemzetkö
zi szállodalánc-hálózatba, ak
kor egy permanens forgalom  
biztosítható, és a kihasználtság 
nem szezonjellegű. Ennek kere
tében programba lehetne venni 
a helyi események, hagyomá
nyok rendezvényeit. Hosszabb 
távon a háttérmunkák előkészí
tői, illetve ezek elvégzői számá
ra akár munkalehetőséggel is 
kecsegtethet egy ilyen megol
dás.

Kodolányi-
évforduló
Száz éve született Kodo- 
lányi János író, aki 
gyermekéveinek egy ré
szét Pécsváradon töl
tötte.

A Kodolányi J ános Alta- 
lános Iskola  jub ileum i 
műsorral emlékezik meg 
névadójáról, amely egyben 
városi megemlékezés is. 
Centenáriumi program:
■ Március 11-én 14.00: 
Versmondó verseny. Té
mája: a természet
■ Március 12-én 10.00: 
Meghívott vendégek foga
dása, köszöntése az alsó is
kolában. R ajzk iállítás 
megnyitása, megtekinté
se.
11.00 óra: Koszorúzás a 
Kodolányi emléktáblánál, 
a Vár utcában.
11.30 óra: Kodolányi Já
nosra emlékezünk — iro
dalmi emlékműsor a köz
ponti iskolában. A műsor
ban emlékezik: Ifj. Kodo
lányi János, az író fia, Tüs
kés Tibor író, a Kodolányi- 
monográfia szerzője. Mű
sort adnak: a Kodolányi 
Általános Iskola és a Ze
neiskola tanulói.
13.30 óra: Az emlékkiál
lítás megtekintése, foga
dás, kötetlen beszélgetés.

NŐNAPRA
Tisztelettel és szeretettel kö
szönti a Pécsváradi Hírmondó 
szerkesztősége a város lányait és 
asszonyait. E jeles nap alkalmá
ból kívánunk nekik sok boldog
ságot!

FIGYELEM!
■ Március 28-án, vasárnap 16 
órakor koszorúcska

HÚSVÉTVÁRÓ
Országos hímestojás-bemuta- 
tó és -vásár lesz 1999. április 
I -jén (nagy csütörtökön) 10 
órától a Pécsváradi Művelődési 
Központ előtti téren. A  prog
ramban szerepel népművé
szek bemutatója, kézműves
vásár és gyermek néptánccso
portok műsora.
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Iskolánk sporthírei
Labdarúgás

Február 20-án a pécsváradi 
sportcsarnokban rendezték 
meg az általános iskolák téli 
teremlabdarúgó tornájának 
körzeti eló'döntőjét a második 
korcsoportban (5—6. 
osztály).

Eredmények:
1. Hosszúhetény 2.
Pécs 3. Mohács 4.
Pécsvárad 5. Me- 
cseknádasd

A Hosszúhetény 
és a Pécs csapata 
jutott be a március 
6-án Pécsett sorra 
kerülő' döntőbe. A 
M ohács csapata 
óvást nyújtott be a 
pécsi csapat igazo
lásai miatt.

A legeredménye
sebb pécsváradi já
tékosok: Tóth Adri
án, Kovács János,
Szabó János

Február 27-én, 
szombaton rendez
ték Mecseknádas- 
don a 3. „Nádasd- 
kupát” a 7-8. osztályos labda
rúgóknak. A  hat csapat kör
mérkőzéseket játszott, a szoros 
eredmények és az izgalmas 
mérkó'zések bizonyították jó 
felkészü ltségüket. A  pécsi 
TASI harmadszor nyerte el a 
kupát. 1. TÁSII. 2. Mecsekná- 
dasd 3. Bonyhád 4. Pécsvárad 
5. Hidas 6. TÁSI II.

Február 27-én, szombaton, a 
Pécsváradi Városi Sportcsar
nokban rendezte a G óliát 
McDonald’s Football Club a II. 
korcsoportos labdarúgók (5-6.

osztályosok) megyei döntőjét. 
A selejtezőkből bejutott 7 csa
pat körmérkőzéses rendszer
ben döntötte el a helyezéseket. 
1. MDSE Mohács 2. TÁSI Pécs 
3. Siklós

Kosárlabda
A Vasas-kupa első fordulójá

ban iskolánk 7-8. osztályos 
csapata csoportjában II. helye
zést ért el, így részt vehet a má- 
jusban rendezendő döntőn. 
Legjobb dobóink: Botló Béla, 
Koch Róbert, Makk Tamás és 
Kovács Roland

Sakk
Mohácson egy megyei kupán 

szépen szerepelt a Pécsváradi 
Sportkör sakkszakosztályának 
diákcsapata.

Eredmények:
Csapat: II. Pécsvárad 
5-8. osztály: Fiúk: 8.Őry Ba
lázs. Lányok: 3. Cseh Annamá
ria 13. Rein Viktor 
1-4. osztály: Fiúk: 4. Böröcz 
István. Lányok: 1. Győr kő Tí
mea 5. Petz Dávid 16. Cseh Pé
ter

Nagy érdeklődés mellett 40 
tanuló részvételével rendezték 
meg február 19-én az iskolai 
sakkversenyt. A verseny lebo
nyolítását Andrics Márk, Gaz
da István és Lantos Levente 
vállalták, a díjakat a Pécsvá
radi Sportkör és Andrics Márk 
biztosította. Köszönjük a szer
vezőknek, a sportkörnek, And
rics Márknak és az iskolának, 
hogy támogatták a versenyt!

Eredmények:
1-4. osztály: 1. Cseh Péter 2. 
Böröcz István. Legeredménye
sebb leány: Györkő Tímea 
5-8. osztály: 1. Pataki Gábor 2. 
Rein Viktor 2>.Ory Balázs 4. 
Mezei Richárd
Legeredményesebb leány: Cseh 
Annamária

Gratulálunk 
a szép eredményekhez!

A sportcsarnok 
március havi 
programja:

MÁRCIUS

7., I 1.00: TÉRNI Pécsvárad- 
Balatonboglár / kézit, NB II. 
serd.leány
12., 19.00: PVSK-Pécsvárad- 
Hévíz /kosárl., NB II. férfi
14., 8.00: Felnőtt női kézilab
datorna
20., 14 .15: AGROVER Pécsvá- 
rad-Nagyatád / kézit, NB II. 
női ifi
16.00: AGROVER Pécsvárad- 
Nagyatád / kézit, NB II. női
21., 17.00: Pécsvárad-Simon- 
tornya / kézit, NB II. férfi
26., 19.30: PVSK-Pécsvárad- 
Pápa/ kosárt, NB II. férfi

ÁPRILIS

2., 19.15: PVSK-Pécsvárad- 
Nagykanizsa / kosárt, NB II. 
férfi
3., 14.15: AGROVER Pécsvá- 
rad-Tamási / kézit, NB II. női 
ifi
16.00: AGROVER Pécsvárad- 
Tamási / kézit, NB II. női

Sporthírek:
Kosárlabda NB II. férfi
Február 5. PVSK-Pécsvárad-Bonyhád 95:75 

26. PVSK-Pécsvárad-Várpalota I 15:53

Kézilabda NB II. serdülő leány
Február 14. TERNI-Pécsvárad-Szekszárd 11:34 

23. TERNI-Pécsvárad-Marcali 16:17

Sí- és szánkóverseny
Február 17-18-án rendezték Pécsett a Diákolimpia Me
gyei Sí és Szánkóversenyét három korcsoportban, 120 
résztvevővel.

Síelésben az első korosztályban II. helyezést ért el 
Kácsor Klaudia, iskolánk harmadik osztályos tanulója. 
Reméljük, szülői segítséggel további szép sikereket ér 
majd el.
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