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„Hol vagy, István király?”
A Pécsváradi Várbaráti Kör milleniumi közgyűlése

Többen fényképezték gyönyörű fekvésű településünket a téli verőfényes napokon. Ezúttal Kacsándiné Savanya 
Gizella felvételét közöljük

Megalakulásunk idején magá
nyosan kiáltottuk Szent István 
nevét, hangoztattuk Pécsvá- 
radnak és várának a nemzet 
történetében, az államalapí
tásban betöltött szerepét. Ma, 
a magyar államalapítás mille- 
niuma idején Szent István ne
vétől visszhangzik az ország, 
és az országos ünneplésekben 
Pécsvárad méltó helyre kerül. 
Öröm, hogy mindehhez a Pécs
váradi Várbaráti Kör hozzájá
rulhatott, és városunk polgá
raival együtt készülhet a mille- 
nium nagy helyi ünnepeire.

A Pécsváradi és a Szigetvári 
Várbaráti Kör a Magyar kul
túra napján, 2000. január 22- 
én Mohácson, a megyei ünnep
ségen kulurális és közösségfej
lesztő munkájáért a Művelődé
si Egyesületek Baranya Me
gyei Szövetségétől átvehette a 
Baranyai Egyesületek kitünte

tő oklevelét és Feszty Árpád „A 
hét vezér” című képét ábrázo
ló Zsolnay-tálat.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
1999-ben töltötte be 18. évét. 
Jövőre pedig, 2001 novemberé
ben 20 éves fennállásához ér
kezik egyesületünk.

Köszönjük az egyesületi 
munkát!

A Himnusz közös eléneklé- 
sével kezdődött 2000. évi mille
niumi közgyűlésünk, amelyen 
részt vett tagtársunk, Zsáli 
János polgárm ester, Arató 
Márton alpolgármester, Apa- 
celler József, a kulturális bi
zottság elnöke. A  Zengő Étte
remben a helyi várbarátok 
mellett Nagykanizsáról, Ka
posvárról és Pécsről érkeztek 
tagtársaink, összesen 75-en.

Hagyományaink szerint meg
emlékeztünk az 1999-ben el

hunyt Merk József alapító ve
zetőségi tagról, továbbá Ham- 
berger Ferenc, Papp János, 
Michl József, Vadász László, 
Papp Sándorné tagtársainkról, 
valamint a pártoló tagokról, 
mint Pólón Erzsébet, dr. Kiss 
Attila régész, a vár feltárója, 
Mándoki László néprajzkutató, 
Szigetvári János építész, Pécs
várad építészeti értékeinek 
gondozója elhunytéról. Szemé
lyiségük, Pécsváradért végzett 
áldozatos munkájuk mindnyá
junkat gazdagabbá tett és 
Pécsvárad előrehaladását szol
gálta. Emléküket megőrizzük.

A 2000. január 24-én tartott 
vezetőségi ülés évi beszámoló
ján és a közgyűlésen is köszö
netét kell mondanunk Dretzky 
Katalin köri titkár egész éves 
fáradozásáért, amellyel az el
nököt távollétében helyettesí
tette. Pályázatok készítését

bonyolította, amelyekhez a kör 
archívumából adott anyagot. 
Ehhez személy szerint is érté
kes támogatást nyújtottak a 
művelődési ház munkatársai, 
Bognár Gyöngyvér, Kárpáti 
Árpád (és rajtuk kívül Sárközi 
Katalin), akiknek hálásan kö
szönjük a várbaráti körért és 
a városért végzett egész évi 
egyesületi munkát.

Az elhunyt Merk József ve
zetőségi tag helyébe unokáját, 
Lebenthalné Bencze Rékát ja
vasolta a kör vezetősége, aki 
hosszú évek óta részt vett 
nagyapja mellett az egyesület 
tevékenységében. Lebenthalné 
Bencze Réka a polgármesteri 
hivatal építési osztályán dolgo
zik. Tevékenységétől a város- 
szépítészeti tevékenység segí
tését várjuk. A vezetőség to
vábbi tagjai Apaceller József, 
Dretzky Katalin titkár, Lő- 
rinczi Albertné, Molnár Zsuzsa, 
Szabó Éva. Az ellenőrzőbizott
ságot Kárpátiné Kovács Zita 
vezeti, tagjai Büki Lászlóné, 
Bognár Gyöngyvér.

Az alapszabály módosítása 
napjainkra vált aktuálissá. 
Ennek a kor igényeihez való 
átalakítását alapító tagtár
sunk, dr. Kófiás Mihály végez
te el, amiért az egyesület kife
jezi köszönetét.

Köszöntjük új tagtársainkat, 
akik 1999-ben léptek egyesü
letünkbe: Móring Emil és neje, 
Novotny Bálint, Szokodi István 
és neje, Sasvári Géza, Titze 
Rudolf és neje, valamint An- 
talné Angster Mária.

A  nagykorúság éve:
Az elmúlt évben is sok szép 

közös élményben volt részünk.
1999 januári közgyűlésünk 

után márciusban részt vettünk 
Kodolányi János centenáriumi 
megemlékezésén.

Áprilisban Dretzky Katalin, 
a kör titkára a Várbaráti Kör 
anyagai alapján pályázatokat 
készített, amelyeken történeti

Folytatás a 4. oldalon
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H ÍR E K
Képviselő-testületi ülés
Pécsvárad Város Képviselő
testülete 2000. január 31-ei 
ülésén, a napirend előtt került 
sor Poller György képviselő es
kütételére. Kakas Sándor 
2000. január 1-jei hatállyal le
mondott mandátumáról. A  he
lyi választási bizottság 2000. 
január 6-ai ülésén megállapí
totta, hogy a megüresedett 
képviselői helyre, az 1998. ok
tóber 18-ai választási eredmé
nyek alapján a soron követke
ző k épv iselő je lö lt Poller 
György, Pécsvárad Bem u. 1. 
szám alatti lakos. M iután 
Poller György a testület előtt 
letette az esküt, Zsáli János 
polgármester köszöntötte az új 
testületi tagot. Ezután kezdőd
hetett az érdemi munka, mely 
során a következő határozato
kat hozta:
1. A képviselő-testület először 

a kábeltelevíziós díjról tár
gyalt. A mintegy tíz éve ki
épült rendszer modernnek 
nem nevezhető, jelentős 
mértékben amortizálódott. 
Ez a tény nem jelent meg 
eddig a díjban, de a jelen 
helyzetben olyan mértékű 
felújítások szükségesek, 
hogy nem lehet eltekinteni 
érvényesítésétől. A testület 
bruttó  620 Ft-os havi díj 
megállapítását javasolta a 
karbantartást végző RT-TV- 
BT-nek. A szerződésmódosí
tásra később kerül sor.

2. Elfogadta a testület a pénz
ügyi gazdasági és műszaki 
bizottság javaslatát, hogy a 
vásártér és környékén az 
esetlegesen jelentkező vál
lalkozói igényeknek megfe
lelően telkeket alakítsanak 
ki (a régi benzinkút mögöt
ti rész). Az előzetesen java
solt telekár a telek fekvésé
től és nagyságától függően 
1000-1200 Ft.

3. Egyidejűleg a testület az 
1374 helyrajzi számú úttól (a 
Pécsi országúiról északra 
nyíló út) nyugatra eső terü
let eddigi intézményterület 
(középiskola) minősítését la
kóterületre változtatta, össz
hangban azzal az elképzelés
sel, hogy a Pécsi országút fö
lött a rendezési tervben 
kisvárosias lakóövezetet le
hessen kialakítani.

4. A testület meghatározta 
2000. évi munkatervét.

5. Az önkormányzati bizottsá
gok kiegészítésére került 
sor. A kulturális bizottság
ban Kakas Sándor helyét 
Poller György foglalta el. A 
gazdasági bizottság kérte 
külső tagként Müller Lajos 
jelölését, illetve elfogadását 
a bizottág tagjainak sorába.

Dr. Fenyvesi János

A nyári szezonra készülnek 
a fagyos Dombay-tónál. Az 
évek óta elodázott mederkotrá
si munkálatokat Pécsvárad 
Önkormányzatának megren
delése alapján a januári fagyos 
napokban elvégezték. A tóme
der fenekéről közel 4000 köb
m éter iszapot em eltek ki.

Ugyanakkor a mederben húzó
dó árkot rendezték. Mindhá
rom iszapfogónál megtörtént a 
tisztítás. Ezúttal a tábortól a 
tóig húzódó árkot igazították 
ki, ami hozzájárul a tiszta, 
egyenletes vízellátáshoz. Bizo
nyára a strandolok legnagyobb 
örömére készül el a 700 négy
zetméteres szilárd burkolatú 
fürdőrész, a lépcsőktől a befo
lyó árokig biztonságosan fü

rödhetnek majd gyermekeink 
a kijelölt helyen.

E lkezdődtek  a m unkálatok
a „hegy iskola” emeleti szintjé
nek átalakítására, ahol Samu 
Géza szobrászművész életmű
vét helyezik el. Dévényi Sán
dor Ybl- és Kossuth-díjas me
gyei főépítész irányításával 
folynak a munkálatok. Janu

árban több alkalommal a hely
színre látogattak a tervezés 
során segítséget nyújtó Megyei 
Műemléki Felügyelőség mun
katársai és a kiállítást rende
ző Samu Géza Alapítvány tag
jai. A kiállítás főrendezője Föl
des Emília, a budapesti Kis- 
celli Múzeum igazgatóhelyet
tese a szobrok végső helyének 
kijelölésével egyidejűleg meg
határozta az elvégzendő fel
adatok mikéntjét (világítás, 
fűtés, padlóburkolat, valamint 
a termek kialakítása). A belső 
munkálatokkal párhuzamosan 
elkezdték az épület külső fel
újítását is, elsőként az ablak
szárnyak cseréjét.

A  m űem léki védelem  alatt
álló „régi gyógyszertár"helytör
téneti múzeummá alakítási ter
vei február 15-ére készülnek el, 
melyet Petényi Margit építész 
végez. A tervek közt szerepel 
várostörténeti kiállítás, az itt 
élő népek (magyar, német, fel
vidéki magyar) tárgyi, népraj
zi örökségét bemutató szobák 
kialakítása. A rendezők emlék
szobát' szeretnének berendez
ni az alapító gyógyszerész-di
nasztiának, a Nékám-család
nak. Az udvari épületben ki
alakításra kerülne a helyi népi 
kismesterségeket bemutató 
kiállítás, ahol a gyakorlatban 
is megismerkedhetnek a kiha
lófélben lévő kézműves tevé
kenységekkel az érdeklődők. A 
zárt udvarban elhelyezhetők a 
tűzoltóság régi relikviái, vala
mint a szőlészet-borászat kel
lékei.

Reményeink szerint ezzel 
városunk egyik legértékesebb 
műemlék épülete kapna hozzá 
méltó tartalmat, elkerülve a 
hányattatott sorsot, éke lehet 
az új városközpontnak.

Az év első  hónapjának tör
ténései között említést érde
mel még az új buszmegállók 
terveinek elkészülte és engedé
lyeztetése. Mint arról többször 
hírt adtunk, a várost kelet
nyugat irányba átszelő főúton 
(Rákóczi u., Kossuth u., Pécsi 
út) további két buszmegálló ke
rülne kialakításra, amennyi
ben a tervekkel pályázati pénz
forrásokhoz jut a jövőben az 
önkormányzat.

A munkálatok elkezdése látható a Dombai-tónál
Fotó: Kárpáti Árpád

Januárban elkezdődött a vár palotaszárnyában a megsérült, szétfagyott ra
diátorok cseréje, felújítása. Ezzel párhuzamosan kijavították a parkettát, 
illetve a közlekedő teret márványburkolattal látták el

Fotó: K  k.

HÍREK:
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Új helyen a családsegítő szolgálat „Uram, hol voltál, 
amikor mindezek történtek?”A Családsegítő- és Gyer

m ekjóléti Szolgálat és a 
Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont közös kez
deményezésére november
ben Pécsváradon kezdő
dött az a szakmai fórum, 
amelynek célja a régió gye
rekjóléti szolgálatainál te
vékenykedő munkatársak 
műhelybe tömörítése.

Rendezvény az alapítványnál

Az első találkozó ugyan a téli 
hóvihar miatt csonkára sike
rült, de a visszajelzések meg
erősítették, hogy erre a kezde
ményezésre igény van, s az 
ekkor megfogalmazott témák 
szerint igyekeztünk kialakíta
ni az újabb programot.

Január 28-án a megye kü
lönböző településeiről érkezett 
és a helyi intézmények mun
katársai a művelődési köz
pontban találkoztak, ahol dél
előtt dr. Jüngling Gyöngyvér 
gyerekpszichiáter, a pécsi ne
velési tanácsadó munkatársa, 
valamint dr. Varsányi Erika 
szociológus, a pécsváradi Csa
ládsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője tartottak 
előadást. Ezt követően kötet
len beszélgetés alakult ki a 
résztvevők között, amelyet a 
Család és Közösség Alapítvány 
frissen birtokba vett székhe
lyén: a Dózsa Gy. u.13. alatti 
házban folytattak.

Az épület, melynek egykori 
tulajdonosa Nékárn Paulette, 
Kárpátiné Kovács Zita, a Csa
lád és Közösség Alapítvány 
kuratóriumi elnöke közvetíté
sével, az örökös által felaján
lott használati lehetőséggel 
vált a Családsegítő- és Gyer
mekjóléti Szolgálat működésé
nek új helyszínévé. Ahhoz, 
hogy gyakorlatilag rövid időn 
belül be lehetett költözni, ah
hoz az önkormányzat a helyi

ségek belső kifestésével, dr. 
Wilheim Andrea kreatív ötle
teivel, Bodorkás István pedig 
szerelési munkálatokkal járult 
hozzá. A berendezéshez az ala
pítvány pályázati forrásokból 
jutott, az egyes helyiségek a 
különböző feladatok és progra
mok szerint határolódnak el.

A  Család és Közösség Alapít
vány két évvel ezelőtti indulá
sát a művelődési központ mun
katársai részéről tanúsított 
nyitottság tette lehetővé, de a 
Családsegítő- és Gyermekjólé
ti Szolgálat programjai az el
múlt időszakban oly mérték
ben bővültek, hogy kinőtték az 
eredeti kereteket. A művelődé
si központtal való további 
együttműködésre építve foly
tatjuk tevékenységünket új cí
münkön: Pécsvárad, Dózsa 
György u.13. Telefon: 465-360.

A Család és Közösség Alapít
vány egy olyan új szolgáltatás 
bevezetését tervezi, amely nem 
csak egy meghatározott cso
portot (gyerekek, fiatal anyák, 
m unkanélküliek, rokkant- 
nyugdíjasok stb.), hanem a te
lepülésen lakók közül bárkit 
érinthet.

Eddigi tapasztalat szerint 
többen igényelnének olyan sze
mélyes szolgáltatást, amely 
valam ilyen családi helyzet 
(gyerekőrzés) vagy feladat (ta
karítás, vasalás) időleges meg
oldását biztosítaná. Ugyanak
kor számos esetben fordultak 
a Családsegítő- és Gyermekjó
léti Szolgálathoz olyan asszo
nyok, akik különböző okból 
nem tudnak állandó munkát 
vállalni, de szívesen ellátná
nak családoknál olyan munká
kat, amelyeknél az időbeosztás 
kötetlenebb vagy csak alka
lomszerűen van szükség külső 
segítségre.

Amennyiben bárki, aki ilyen 
szolgáltatásra igényt tart, illet
ve ilyen feladatokra vállalko
zik, ezt a szándékát a Család- 
segítő- és Gyermekjóléti Szol
gálatnál bejelenti, munkatár
saink egy regisztert állítanak 
össze és közvetítenek.

Család és Közösség Alapítvány
Pécsvárad, D óz sa  Gy. u. 13. Tel.: 

465 -360 . N y itva  tartás: hétfőtől 
péntekig: 8 .00-15.00

Dr. Varsányi Erika

Pólón Erzsébet 1947-1999
Jajj, Pifi! -  nagyon nehéz 
most Tőled búcsút venni. 
Nem is tudunk, de nem is 
akarunk. Itt vagy velünk, 
bennünk örökké. (Tudom, 
most mit m ondanál: Te, 
Dretzky, ne tedd!”) Az új 
évezred küszöbén elfelej
tettél felébredni.

Pécsváradon nincs olyan 
nap, hogy ne emlékeznénk... 
Pólón Erzsi gimnazistaként, 
verseket gyönyörűen mondó, a 
„Zengő” kórusban éneklő diák

ként — állandó szereplője volt 
ünnepeinknek, a diák-klub lel
kes tagjaként elkötelezte ma
gát a népművelésnek.

Kígyós Sándor hatására deb
receni főiskolás lett. Itt tagja 
lett a legendás hírű irodalmi 
színpadnak (amely emlékeze
tes műsort adott 30 évvel ez
előtt Pécsváradon, Borsos Mik
lós István-szobrának avatása
kor). Máig tartó barátságai 
köttettek a diákévek alatt.

Visszatérve szülővárosába -  
szigetvári kitérővel -  ismét be
kapcsolódik Pécsvárad kultu
rális életének szervezésébe. A 
Pécsváradi Irodalmi Színpad
dal ott van ő is a visegrádi 
győzteseik között. Olyan mun

katárs és barát volt, aki nem 
várta meg a mondat végét, már 
ugrott és cselekedett, elvégez
te a feladatot. Aztán a szere
lem Czene Miklóssal, a család- 
alapítás, a gyermekvárás örö
me, elszakadás Pécsváradtól 
és sajnos oly korán Miklóstól 
is... Szívesen járt vissza talál
kozóinkra, jubileum ainkra, 
örömmel jött boldog gyermek- 
és ifjúkora színhelyére, a „pin- 
cések” nagy találkozóira nosz
talgiázni, amikor újra együtt 
volt a nagy csapat. És jött az 

ősökhöz a tem ető
be... Szergi bácsihoz, 
Eta nénihez és Jani 
bácsihoz.

Itt mindenkinek 
PÓLÓN vagy PIFI 
voltál, gyermekeim
nek Pufi-néni m a
radtál. Az elmúlt két 
évtizedben ERZSI 
NÉNI lettél a Pécsi 
Nagy Lajos Gimnázi
umban, ahol nem 
egyszer szem- és fül- 
tanúja lehettem  a 
könyvtárodban pezs
gő életnek. Mennyire 
szerettek a diákjaid! 
Valaki azt mondta, 
hogy „távoztoddal le
zárult a Lajos egy 
korszaka” . Nagy űrt 

hagytál magad után!
Búcsúzni Tőled sokan el

mentünk, Pécsváradról is, de 
eljött Bagojj és Zsike, Döme és 
Helénke, Orsi, Tusi és Dinnye 
is velünk voltak lélekben. (Va
gyis Mohai Gábor, Kígyós Er
zsébet, Döme Sándor, Bacsó 
Erzsébet, Gállos Orsolya, Ga- 
lánffy András és Dinnyés Jó
zsef.)

Tudom, most tiltakozol, te 
nem voltál híve semmilyen lát
ványos m egem lékezésnek, 
magadban gyászoltál és nem 
felejtettél...

Most mi is ezt tesszük. Se
gíts nekünk vigyázni Miklós
ra, Zsófira és Balázsra!

Dretzky Kata

„Mindenki Erzsi nénije a könyvtárban ”, ahogy egy 
ballagó diák búcsúzóul megörökítette.

Fotó: Gyöngyös Edit
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„Hol vagy, István király?”
A Pécsváradi Várbaráti Kör milleniumi közgyűlése

Folytatás az I . oldalról

konferenciánkhoz és képes
könyvünkhöz nyertünk támo
gatást. Részt vettünk a város 
milleniumi ünnepségeinek elő
készületeiben. Zsáli János pol
gármester, Apaceller József, 
Dretzky Katalin és Gállos Or
solya részt vettek a Baranya 
Megyei Múzeummal való mil
leniumi egyeztető tárgyaláson. 
Ennek gyümölcse a várban két 
évig látható állandó kiállítások 
lesznek.

Májusban a Baranya Megyei 
Főügyészség tartott egyesüle
tünknél ellenőrzést, amely si
keresen zárult. Ennek folya
mán Dretzky Katalin titkár 
mutatta be dokumentumain
kat és ismertette tevékenysé
günket. Az ügyészi észrevéte
leket foganatosítottuk.

Május 1-jei kirándulásunkon 
két bencés emlékhelyet keres
tünk fel, az új életre kelt Tiha
nyi Apátságot és Somogyvár 
emlékhelyét, majd Kaposváron 
Rippl Rónai József emlékhá
zát.

Júniusra 4 nyelvű (magyar, 
német, angol, horvát) ismerte
tő táblák kerültek a várhoz 
Csizmadia László grafikusmű
vész elegáns kivitelezésében, 
melynek szövegét egyesüle
tünk szolgáltatta. Tourinform- 
pályázatból készült, kívánatos 
volna valamennyi m űem lé
künkhöz ilyen táblák elhelye
zése.

Június 7-én alakult meg a 
várban a Várak és Várbaráti 
Körök Baranyai Szövetsége, 
amelyben Zsáli János polgár- 
mester, Apaceller József, az 
önkormányzat kulturális bi
zottságának elnöke, Dretzky 
Katalin titkár és Gállos Orso
lya, a kör elnöke vesz részt. Az 
egyesületek eddig is számos 
tapasztalattal, közös akcióval 
segítették egymást, és ezt ter
vezik a jövőben is.

Június 22-27-én évi nagy 
ututnkat ismét Erdélybe tet
tük. Háromszék megyében és 
Királyföldén jártunk. Emléke
zetes, szép utunkon fölkeres
tük Vajdahunyad, Nagysze
ben, Fogaras, Brassó, Sepsi- 
szentgyörgy, Zágon, Csoma-

kőrös, Kisbacon emlékhelyeit. 
Ezúttal 4 német, 2 angol, 1 
skót és 1 szlovén vendég egé
szítette ki 42 fős csapatunkat. 
Ismételten köszönjük Molnár 
Zsuzsa élménydús kalauzolá
sát és Dretzky Katalin áldoza
tos szervezőmunkáját.

Július 14-én megfigyelőként 
részt vettünk a város önkor
mányzata által kiírt szoborpá
lyázat bírálatán, amelyen Rigó 
István Asztrik-apát szobrát fo
gadta el a szakmai zsűri.

Augusztus 16-án, a Szent 
István-napok keretében tartot
tuk a várbarátok napját a Ben
cés Diákok Egyesületével kö
zösen. Gállos Orsolya elnök 
megemlékezett Borsos Miklós 
Szent István-szobrának 1969- 
ben, 30 éve történt felállításá
ról. Andrásfalvy Bertalan egye
temi tanár és Binzberger Ákos 
pannonhalmi bencés atya tar
tott előadást. Kárpáti Gábor 
régész műemléki sétát vezetett 
a több mint 100 résztvevőnek.

Szeptember 4-én Zsáli János 
polgármester, Apaceller Jó
zsef, Dretzky Katalin és Gállos 
Orsolya részt vett társszerve
zetünk, a Szigetvári Várbará
ti Kör 40 éves fennállásának és 
a Zrínyi-napok ünnepségein.

Szeptember 23-án Dretzky 
Katalin kiállítást rendezett 
dr. Entz Béla emlékére a róla 
elnevezett E.U. Központban 
egyesületünk archívumából, 
Gállos Orsolya elnök pedig 
előadást tartott Entz pro
fesszorról a névadó ünnepsé
gen. Körünk ezen a napon 
megkoszorúzta Entz Béla em
léktábláját.

Szeptember 26-án társszer
vezetünknél, a Szászvári Vár
baráti Körnél tettünk látoga
tást, továbbá Nagymányok, 
K ism ányok, K árász, M áré 
vára nevezetességeinél.

2000. szeptember 17-én Pé
csett, a Baranya Megyei Köz
gyűlés dísztermében megala
kult a Baranya Megyei Mille
niumi Emlékbizottság, amely
be városunkból négyen kaptak 
meghívást -  valamennyien a 
Pécsváradi Várbaráti Kör tag
jai: Zsáli János polgármester, 
Apaceller József, Dretzky Ka
talin és Gállos Orsolya.

A m egyeszékhely m ellett 
ekkora létszámban egy telepü
lés sincs jelen az emlékbizott
ságban. Ez is jelzi Pécsvárad- 
nak az ezeréves megemlékezé
sekben betöltött szerepét, 
amelyhez a Pécsváradi Várba
ráti Kör is legjobb tudása sze
rint szeretne hozzájárulni.

Egyesületünk tagjai részt 
vettek a középiskolánk ren
dezte október 6-ai fáklyás fel
vonuláson. November 1-jén is
mét gyertyát gyújtottunk az 
első és a második világhábo
rú, valamint 1956 emlékhe
lyein. Mindhárom nemzeti ün
nepünkön koszorúval tiszte
legtünk.

December 30-ai túránkon 
minden eddiginél nagyobb szá
mú résztvevő, 250 kiránduló 
csatlakozott és búcsúztatta az 
óévet a Zengő csúcsán és kö
szöntötte az új évezredet. 
Freund János népi iparművész 
tagtársunk 10 túrabotot készí
tett a résztvevőknek, akik a 
Sárközi Katalin által készített 
emléklapokat is magukkal vi
hették a gyönyörű téli túráról. 
Kárpáti Árpád, mint több ren
dezvényünkön, ezúttal is gon
doskodott a videó- és a fotódo
kumentációról. Köszönet, hogy 
annyiunknak örömet szereztek 
e közös ünneplésen, melynek 
a Kelet-Mecsek Rt. adott ott
hont.

2000. évi milleniumi 
programunk

■ Könyvbemutató: március 
közepén mutatjuk be és kezd
jük árusítani Pécsváradi Ké
peskönyv című kiadványun
kat, amely 265 képpel és váro
sunkhoz fűződő irodalmi alko
tásokkal tiszteleg a millenium 
előtt. A kiadványt a Pécsváradi 
Várbaráti Kör gyűjteményéből 
állítottuk össze. A könyvet ed
dig 135 előfizető rendelte meg 
kedvezményes áron, ezzel is 
segítve annak megszületését. 
Köszönjük bizalmukat!
■ Február 7-én rendeztük 
Pálffy Cézár Károly, a Sziget
vári Várbaráti Kör alapító tag
ja kiállítását Szigetvár régi 
képeslapjaiból, fotóiból.
■ Február 23-án a Nagykani

zsán rendezendő Zengő-vidék 
kiállításhoz fotós kiállítási 
anyagot szolgáltatunk a várba
ráti kör gyűjteményéből.
■ Május 1-jén Szigetvárra lá
togatunk, melynek nevezetes
ségeit társegyesületünk tagjai 
mutatják majd be.
■ Meg kívánjuk jelentetni a II. 
világháború 50 évvel ezelőtti 
befejezése emlékére alapító 
tagtársunk, vezetőségünk tag
ja, Rózsahegyi Ferenc háborús 
naplóját, am it korábban a 
Pécsváradi Hírmondó hasábja
in olvashattunk.
■ Június 21-25. táján Temes- 
vár-Arad-Al-Duna vagy a Fel
vidék (Kassa, Eperjes, Lubló, 
Igló) magyar emlékhelyeire 
szervezzük évi nagy túránkat.
■ Júliusban a művelődési ház
zal megszervezzük a Szegedi 
Szabadtéri Játékokon az Ist
ván a király, augusztusban Az 
ember tragédiája megtekinté
sét. Ezek keretében látogatást 
teszünk Ópusztaszeren.
■ Augusztus: részt veszünk a 
milleniumi Szent István-na
pok megszervezésében, előké
születeiben.
■ Dombay János, a Baranya 
Megyei Múzeum megalapítója 
és első igazgatója, aki Pécsvá- 
radon és környékén kezdte ré
gészeti kutatásait, 100 éve szü
letett. Emlékére a megyei mú
zeummal közösen rendezünk 
kiállítást, történeti konferenci
ánk keretében.
■ Pécsvárad apátsága az ál
lamalapítás művében címmel 
augusztus 12-13-án konferen
ciát rendezünk a várban, Pécs
várad tudom ányos kutatói 
részvételével.
■ Szeptember a magyar szent 
korona és az Országház meg
tekintése.
■ M egkezdődtek dr. Füzes 
Miklós főlevéltáros szerkeszté
sében a Pécsvárad-monográfia 
munkálatai, am elyekben a 
Pécsváradot kutató mintegy 15 
történész, levéltáros, néprajz- 
kutató ad képet a város több 
ezer éves múltjáról. Felvettük 
a kapcsolatot a pécsváradi szü
letésű Andor Ilona zenepeda
gógus tisztelőivel, akinek em
lékét zeneiskolánk ápolni sze
retné.
■ Elhunyt Nágel Lajos bázeli 
könyvkiadó, akinek emlékét 
pécsváradi születésű testvé
rével, Nemes Endrével együtt 
emlékszoba őrzi a városhá
zán.
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A  harmadik évezredbe 
tekintve

Úgy érezzük, húsz éve kitű
zött céljainkkal, nemes hagyo
mányaink ápolásával bizton 
léphetünk át az új évezredbe. 
Erre kívánjuk buzdítani és eb
ben szeretnénk továbbra is se
gíteni városunkat. Örülünk, 
hogy városunk sok régi álmun
kat felkarolta: így a régi pati
ka megmentésének ügyét, ahol 
jó remény van városi múzeu
munk megteremtésére. Klasz- 
szicista műemlékünk, katoli
kus iskolánk is megújul, a 
Pécsváradhoz kötődó' szobrász- 
művész, Samu Géza múzeu
maként. Remény van könyv
tárépületünk, az egykori 
Arany Ló beszálló állagmeg
óvására, valamint a temető és

a várkert átgondolt, folyama
tos gondozására.

Köszönetünket fejezzük ki 
városunk önkormányzatának, 
hogy ezen ügyeket magáénak 
vallja és áldoz értékeinkért.

Gazdálkodásunk, pályázataink
A Pécsváradi Várbaráti Kör 
pénzügyi beszámolója az 1999- 
es esztendőről. Dretzky Katalin 
egyesületi titkár.

Bevételek:
támogatás: 10 000  Ft

SZJA  1% : 38 826 Ft

kiadványok: 21 090  Ft

tagdíjak: 43 700 Ft

egyéb (kamatok) 22 419  Ft

Összesen: 126 035 Ft

Kiadások:
Dologi: 83 803 Ft

ebből jelvény 30 000  Ft

OTP-terhelés: 10 001 Ft

Ö sszesen 93 804 Ft

Lekötött betét: 200 000  Ft

Banki számlán: 151 780 Ft

Készpénz: 39 058  Ft
Összesen 390 838 Ft

Pályázatokon nyertünk:
Pécsváradi

képeskönyv

Történeti
300 000  Ft

konferencia 300 000  Ft

Képeskönyv-előfizetésből:
125 800 Ft (eddig 104 kötet)

Adományozók:
Aulenbacher Nékám Kriszti

na idén is 10 000 forinttal tá
mogatta a Pécsváradi Várba
ráti Kört. Köszönetét mondunk

az adományozónak, aki éven
te rendszeresen segít adomá
nyaival. Számos helyi vállalko
zó tette meg felajánlását a 
Pécsváradi képeskönyv megje
lentetéséhez.

Javaslatot teszünk tagdíja
ink csekély emelésére: nyugdí
jasok 300, dolgozók számára 
500 forint a javasolt évi tagdíj.

A  közgyűlés résztvevői egy
hangúlag igennel szavaztak a 
beszámolóról, a vezetőség ki
egészítéséről és a gazdasági 
számadásról.

Közgyűlésünk Szent István 
himnuszának közös eléneklé- 
sével, majd közös vacsorával és 
kötetlen beszélgetéssel zárult.

Gállos Orsolya, 
a Pécsváradi Várbaráti 

Kör elnöke

Nágel Lajos (Louis Nagel)
( 1908- 1997)

1996 nyár elején kaptuk felőle az utolsó hírt. Ekkor fele
ségével, Josiane Champort-ral együtt egy genfi gondozó 
hotelba költöztek, amit mindkettőjük, de főleg Nágel 
Lajos súlyos betegsége tett szükségessé. írtunk még le
veleket továbbra is nekik, de válasz már nem érkezett. 
Pár napja egy lexikonban fedeztük fel, hogy Nágel Lajos 
1997. szeptember 17-én meghalt. 89 éves korában érte a 
halál, ami egy nagy életművet zárt le.

Fő műve a Párizsban meg
alapított Nágel Kiadó, amelyet 
főleg a világ minden táját át
fogó útikönyvek tettek világhí
rűvé. Emellett filozófiai, törté
neti, régészeti, művészeti, iro
dalm i, politikai könyveket 
adott ki minőségi tartalommal 
és többször szinte művészi ki
vitelezésben. Kiadója három 
részleggel működött: Párizs
ban, Genfben és Münchenben. 
Kiadott könyveinek egy-egy 
példányát Pécsváradnak aján
dékozta. Könyvkiadói életmű
ve szinte teljességgel megtalál
ható a pécsváradi Nem es- 
Nágel emlékszobákban.

Igen széles körű nemzetközi 
kapcsolatai voltak. Evekig volt 
a svájci Diplomáciai és Konzuli 
Levéltár igazgatója, a Nemzet
közi Idegenforgalmi Akadémia 
elnöke, Ciprus svájci főkonzul
ja, a Pen Club tagja, az Euró
pai Róbert Schuman Szövetség 
alelnöke. Munkásságát rangos 
kitüntetésekkel ismerték el. 
Kitüntetéseit is a pécsváradi 
emlékszoba őrzi.

Nágel Lajos és felesége, Josiane 
Champort az 1986-os pécsváradi 
látogatáson

Büszkén em legette, hogy 
barátja, R óbert Schum an 
(1886-1963), Franciaország 
egykori miniszterelnöke, majd 
külügyminisztere, később igaz
ságügyminisztere az O kérésé

re és az Ő dél-franciaországi 
üdülőjében szerkesztette meg 
az egységes Európát kezdemé
nyező esszé kötetét, amelyet 
aztán Konrad Adenauer elő
szavával 1963-ban a Nágel Ki
adó jelentetett meg. Schuman 
1955-től az Európa Mozgalom, 
majd 1958-tól a strasbourgi 
Európa Parlament elnöke, az 
európai egység és integráció 
(Európa Unió) egyik megalapo
zója.

Esszékötete 1991-ben, a 
Nágel Kiadóval való együttmű
ködés révén, a pécsi Pannónia 
Könyvek kiadásában magya
rul is megjelent.

1935-ben Budapesten anti
fasiszta, nemzeti egységfrontot 
képviselő folyóiratot alapított 
Gondolat címmel.

Magyarországra való utazá
sai életének utolsó húsz évé
ben váltak rendszeressé. Kis
gyermek kora után Pécsvá- 
raddal az 1980-as évek elején 
került kapcsolatba. Öccse, Ne
mes Endre, 1909-ben Pécs- 
váradon született a Vár utca 
29. számú házban. A Svédor
szágban élő jeles festő 1982-es 
pécsi kiállítása, majd az 1984- 
ben megnyílt pécsi múzeum 
adta a Pécsváradra való 
visszatérésre az alkalm at. 
Öccsével, majd annak halála 
után egyedül is többször ellá
togatott Pécsváradra. Jó barát
ság fűzte a város, a várbaráti 
kör és a művelődési ház veze
tőihez. így született meg a Ne- 
mes-Nágel emlékszobák gon
dolata, amely eredeti tárgyak

segítségével a két fivér életút
ját és életművét hivatott be
mutatni és megörökíteni. Az 
emlékszobákban berendezett 
állandó kiállítás 1989. június 
29-én nyílt meg a városháza 
neogótikus épületében. Emlé
kezetes az a beszélgetés is, 
amelyet 1986. december 4-én 
a Fülep Lajos Művelődési Ház 
és a várbaráti kör rendezésé
ben Gállos Orsolya folytatott 
vele. Nágel Lajos igen közvet
len, barátságos, filozófiával is 
foglalkozó, világismerő, művelt 
ember volt, aki jóízűen tudott 
történeteket mesélni.

Nágel Lajos Pécsváradra és 
az ottani barátaira mindig 
nagy szeretettel gondolt, ér
deklődése felőlük soha nem 
maradt el. Tervezte, hogy az 
em lékszobákat további tár
gyakkal gyarapítja, tele volt 
tervvel, 80-as életéveiben még 
világutazó volt, vezette könyv
kiadóját. Annyira bízott egész
ségében, hogy végül talán még 
a kiadó halála utáni sorsát sem 
sikerült elrendeznie. Gyerme
kük nem volt.

A Nemes-Nágel fivéreket el
űzte a sors Magyarországról, 
de idős korukban életművük
kel hűséggel hazatértek. A 
pécsváradiak szép lehetősége, 
hogy a Nemes-Nágel testvérek 
emlékét és hagyatékát — úgy is 
mint városuk múltjának érté
két — megőrizzék.

Takács Gyula 
ny. megyei tanácselnök 

helyettes
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Egyre több olvasó
Városi könyvtárunk min
dig és szünet nélkül, egész 
évben az olvasók rendelke
zésére áll. Célunk, hogy 
bitosítsuk a pécsváradi- 
aknak azt a kulturális lehe
tőséget, amit ma egy kor
szerű városi könyvtár nyúj
tani tud.

Szeretnénk színvonalasabb 
és m indinkább naprakész, 
gyors információkat eljuttatni 
olvasóinkhoz. Minden alkal
mat megragadunk, hogy az 
igényeket ki tudjuk elégíteni. 
Folyamatosan adunk be pályá
zatokat, elfogadunk egyéni 
adományokat. Szívesen ven
nénk a jövőben cégek, vállal
kozók támogatását is.

1999-ben 956 olvasó iratko
zott be könyvtárunkba, ebből 
378 volt a gyermek. Örvende
tesen nő évről évre az olvasók 
száma az óvodásoktól a nyug
díjasokig. Ellátjuk a helyi kö
zépiskolásokat, és a Pécsre járó 
közép- és főiskolásokat is.

Öt külközség tartozik hoz
zánk, Martonfa, Apátvarasd, 
Zengővárkony, Erdősmecske, 
Lovászhetény. Állományunkat 
folyamatosan cseréljük. Több 
sikerkönyvet és gyerekkönyvet

A színes, három nyelven 
íródó könyv a települések 
m onográfiáin kívül köz- 
szolgálati és gazdasági 
adattárat, idegenforgalmi 
kalauzt, befektetési lehető
ségeket tartalmaz majd, de 
megtalálhatók lesznek ben
ne a műemlékek és a híres 
szülöttek is.

A kiadvány nagyobb részét 
az önkormányzatok foglalhat
ják el a települések bemutatá
sával, de megrendelés alapján 
bekerülhetnek vállalkozások, 
szervezetek, alapítványok is -  
nekik a felülettől függően kell 
fizetn iük  —, tá jékoztatott 
Bosznay■ Pál, a könyvsorozat 
Baranya megyei főszerkesztő
ségének koordinátora.

A Közép-Európai Üzleti Szö
vetség (CEBA) gondozásában 
eddig 12 könyv jelent meg az 
ország különböző kistérségei-

tudtunk akciós áron vásárolni 
(372 db-ot 115 513 Ft érték
ben), ezekre van leginkább 
igény. Az önkormányzati tá
mogatásból 659 db könyvet 
vásároltunk közel 745 000 Ft
ért. Ajándékba rendszeresen 
kapunk könyveket a Magyar 
Fejlesztési Banktól, a Soros 
Alapítványtól és magánszemé
lyektől is. A Soros Alapítvány
tól 32 db értékes lexikont kap
tunk (pl. Magyar Nagylexikon 
példányai). Pályázati úton az 
év végén nyertünk 100 000 Ft- 
ot, amiből 104 db értékes kézi
könyvet vásároltunk.

Elkezdtük a videokazetták 
és a CD-lemezek gyűjteménye- 
zését is. Sajnos lejátszónk még 
nincs, de ígéretet kaptunk az 
önkormányzattól, hogy az idei 
évben vehetünk. A folyóiratok, 
napilapok olvasóinak száma 
egyre nő. Ezeket kölcsönözni is 
lehet. A fénymásoló mellett 
számítógép is segíti a könyv
tár mindennapi munkáját. Az 
1999-es évben 32 játékos fog
lalkozást tartottunk, könyvtár
bemutatókat, könyvismertető
ket, vetélkedőket. Minden ok
tóberben Könyvtári hetet szer
vezünk a megyei könyvtár és

ről, a pécsváradi térségről ké
szülő kiadvány is előrehaladott 
készültségi fokú, tudtuk meg 
Bosznay Páltól.

Megtudtuk, hogy a 130 olda
lasra tervezett, színes borítójú 
és színes illusztrációkat tartal
mazó könyvet még a millenni
umi évben szeretnék megjelen
tetni. A könyvkereskedelem
ben és a CEBA Kiadó saját ér
tékesítési hálózatában 2500 
Ft- ba kerül majd a magyaron 
kívül angol és német nyelven 
íródó igényes kiadvány. A te
lepülések bemutatásán kívül 
alapvető cél a bel- és külföldi 
befektetői érdeklődés felkelté
se, a térségbe irányuló turiz
mus orientálása, és a millen
niumi évforduló megünneplé
se.

A közeljövőben minden vál
lalkozást igyekszünk felkeres
ni, tájékoztatni és támogatásu
kat elnyerni.

más könyvtárak rendezvénye
ihez kapcsolódva. Legutóbb 
Pécsvárad történetét ismerhet
ték meg a vetélkedőn részt 
vevő gyerekek. Sok gondot 
okoz azonban az olvasók figyel
m etlensége, a kölcsönzött 
könyvek lejárati idejének be 
nem tartása. Ez elszomorító, 
de bízunk a könyvek visszake
rülésében. Az idén szigorúbbak 
leszünk, komoly büntetéseket 
kell kirónunk a hanyag olva
sókra. Most, az év elején tar
tunk még egy „amnesztiahóna
pot”, mely február lenne. Aki 
ebben a hónapban visszahoz
za régebbi tartozását, annak 
nem kell büntetést fizetnie.

A jelmezesek egy csoportja

Az alsó tagozat tanulói és ta
nítói január 21-én délután a 
művelődési házban rendezték 
meg hagyományos farsangi 
karneváljukat. A jelmezes gye
rekek színes forgataga szemet 
gyönyörködtető volt. Köszön
jük a remek szervezést, rende
zést Tóth Györgyi tanárnőnek 
és segítőjének. A zenéről, a 
mókás hangulatról ismét Füri 
Ferenc gondoskodott. Örülünk,

Mivel év eleje van, itt az ide
je az újrabeiratkozásnak is.

Kedves Olvasóink és leendő 
Olvasóink! Sok új könyvvel 
várunk mindenkit az új évben 
is! Mindenkinek sikeres, bol
dog új évet és sok jó könyvet, 
jó olvasást, kellemes időtöltést 
kívánunk. Kérjük, ha egy mód 
van rá, a délutáni kölcsönzési 
időben keressenek bennünket, 
ekkor mindketten a kedves ol
vasó rendelkezésére állunk és 
szeretettel várunk továbbra is 
minden betérőt!

Arnold Istvánná (Jutka) 
és Gyöngyös Jánosné 

(Panni)

hogy ismét ellátta ezt a tisztet. 
A kedves szülőknek pedig há
lásak vagyunk a segítségért, a 
finom ételért, italért.

Örülünk, hogy ennyi vendé
günk és ilyen szép bevételünk 
lehetett. Az összegyűlt 63 000 
forintot nagy részben az év végi 
osztálykirándulásokra kíván
juk fordítani.

Vértes Lászlóné

Támogassuk a helyi egyesületeket, alapítványokat!
Adóbevallásunkban ez évben is rendelkezhetünk adónk I +  I %-ának fel- 
használásáról. Az alábbiakban közzétesszük a rendelkezésre jogosult helyi 
alapítványoknak az adószámát és nevét. Ha tehetik, támogassák az egyhá
zakat és a helyben működő egyesületeket, alapítványokat!
1. Pécsváradért Alapítvány (helyi sport- és kulturális célok), 

adószám: 19035615-2-02
2. Pécsvárad Középfokú Oktatásért (szakközépiskola), adószám: 

15330200-2-02
3. Társadalmi összefogás az iskolai nyelvoktatásért (általános 

iskola), adószám: 19035550-1-02
4. Pécsváradi Várbaráti Kör, adószám: 19029902-1-02
5. Barátsági Egyesület Pécsvárad (német klub), 

adószám: 19031594-1-0-2
6. Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület, 

adószám: 18001629-1-0-2
+ 1%
Magyar Katolikus Egyház 0011, Magyarországi Evangélikus Egyház 0035, 
Magyarországi Református Egyház 0066

Igényes bemutatkozási lehetőség
Könyv a Zengőaljáról, Pécsvárad és térsége

„Itt a farsang, áll a bál!”

Fotó: Kárpáti Árpád
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Az óvodák 
h írei

Sikeres pályázat
Az óvodák a Baranya Me
gyei Közgyűlés által kiírt 
pályázaton összesen 225 
000 Ft-ot nyertek, amely 
pénzből a helyi program
ban megfogalmazott célo
kat és feladatokat szeret
nénk megvalósítani.

Alapítványi
támogatás
Egy németországi alapít
vány 6500 DM-val támo
gatja az óvodákat azzal, 
hogy valamennyi eszköz- 
és szakmai feltétel bizto
sítva legyen egy Baranya 
megyei módszertani köz
pont kialakításához.

Szülők- 
nevelők bálja
Az óvodai szülők-neve- 
lők bálja sikeresen lezaj
lott. Megköszönjük vala
mennyi szüló'nek, hogy 
jelenlétükkel, felajánlá
sukkal hozzájárultak ah
hoz, hogy jelentős bevé
telhez jutott az óvoda! A 
100 000 Ft-ot udvari já 
tékok készíttetésére, 
szakmai fejlesztőjátékok
ra fordítjuk. Külön szeret
nénk köszönetét mondani 
az Aranycipó Kft-nek, a 
pécsi A-beton vezetőjének, 
valamint az óra-, ékszer - 
bolt tulajdonosának a 
hathatós támogatásért. 
Köszönjük a tombolafel
ajánlást a Pálma Divat
nak, a SÉVA butiknak, a 
pécsi S-Modell üzletnek, 
a DÉDÁSZ-nak, a Tanya 
csárdának, Tettye ven
déglőnek, Pécsi Sörgyár
nak és a szülőknek.

Óvodai nevelő- 
testület, valamint az 

óvodások

HÍREK RÖVIDEN
Batyusbál
A Nyugdíjasok Körzeti Egyesü
lete február 26-án, szombaton 
tartja ez évi farsangi bátyus- 
bálját. Minden tagjukat szere
tettel várják!

Patikaügyelet
Január 31.-február 20. Szent 

István Patika
Február 21,-február 27. Szent- 

háromság Patika 
Február 28.-március 19. Szent 

István Patika

VTV-adás
Február 24., csütörtök (ism.: 
25-én):
-  lakossági fórum
-  Pécsvárad Képeskönyv
-  a Sportkör közgyűlése
-  hírek, események városunk 

életéből

Új CD-lemezek
Heil Helmut szerkesztésében 
megjelent két CD-lemez, válo
gatás a Pécsi Magyarországi 
Német Táncháztalálkozókról. 
Megvásárolható a művelődési 
központban.

Egyházaink életéből
Január 3. hetében szervezték 
meg Pécsváradon az ökumeni
kus imahetet. A római katoli
kus templomban elsőként Sza- 
bóné Kiss Mária református 
lelkész hirdetett igét, majd 
Antal Géza plébános, címzetes 
apát a zengővárkonyi reformá
tus templomban és a pécs- 
váradi református gyülekezeti 
teremben szolgált. A  Pécsről 
érkezett Varsányi Ferenc evan
gélikus lelkész a reformátusok
nál volt vendég, Zengővár- 
konyban Bereczky Ildikó har
kányi és Borús Mária bólyi lel
kész szolgált az ökumenikus 
héten.

Visszaérkezett a Madonna
dombormű
A Brüsszelben megrendezett 
Europalia kiállításon a Ma
gyar Nemzeti Múzeum által 
összeállított „ Hungária Regia” 
(Középkor) anyagában szere
peltek a pécsváradi várban ta
lálható Madonna-dombormű 
töredékei, az értékes műtár
gyak január utolsó napjaiban, 
közel félévi távoliét után érkez
tek vissza városunkba.

„Szülőföldünk Magyarország” 
címmel tájegységek, települé
sek mutatkoznak be Nagyka
nizsán, február 23-án ebben az 
esztendőben. Pécsvárad, illet
ve a Zengővidék népművésze
ti örökségét, népművészetét 
visszük el a Zala megyei tele
pülésre februárban. Bemutat
juk pompás népviseleteinket: a 
hidasi székelyeket, a környeze
tünkben élő ném eteket, a 
zengővárkonyi és a hosszúhe- 
tényi magyarságot. Nem hi
ányzik majd a hazai nedű sem 
a kínálatból és „borkorcsolyá- 
ról” is gondoskodunk.

Tánciskola
kezdődik ismét a művelődési 
központban február 19-én. Ha
gyományainkhoz híven ez év
ben is megszervezik a nyolca
dikosok számára a társastánc
tanfolyamot. Jelentkezni le
het február 15-ig, a 2000 Ft- 
os részvételi díj befizetésével. 
Tánctanár Rovo Attila. A  ki
csiknek szóló mozgásművésze
ti tanfolyam szintén 19-én kez
dődik, 9 órakor.

Horváth János, aki évtizedek 
óta festményein örökíti meg 
Pécsvárad és környékének leg
szebb részeit, ezúttal újabb 
képet ajándékozott városunk
nak. A várat és a templomot 
ábrázoló alkotását még az el
múlt év decemberében felaján
lotta, hogy Szilveszterkor az 
utókor számára fémdobozban 
elhelyezzék a dokumentumok 
között. (Elnézését kérjük, hogy 
felajánlása és neve a korábbi 
felsorolásból kimaradt.)

Kiállítás
Üdvözlet Szigetvárról -  az el
múlt évszázadot felölelő érté
kes képeslapgyűjtem ényből 
nyílott kiállítás a művelődési 
központ emeleti klubjában. A 
40 éves Szigetvári Várbaráti 
Kör alapítótagjának, Pálffy 
Cézár Károlynak gazdag gyűj
teményét mutatja be a tárlat. 
A kiállítás a hónap végéig te
kinthető meg.

„Egy mindenkiért, mindenki 
egyért”
Az Andor Ilona Baráti Társa
ság a gondozásában megjelent 
em lékkönyvet elju tta tta  a

Pécsváradi Várbaráti Körnek, 
aki már korábban felvette a 
kapcsolatot az örökség goüdo- 
zóival. Andor Ilona, a kiváló ze
nepedagógus, karnagy Pécsvá
radon született 1904. április 9- 
én. Zeneiskolánk tervezi a jö
vőben egy emléktábla elhelye
zését.

A  Filharmónia
ifjúsági hangversenybérletének 
következő előadása február 22- 
én délelőtt 9 órakor kezdődik. 
A műsorban a pécsi Bach ének- 
együttes a 2000 éves keresz
ténység zenéjét mutatja be.

Valódi színházi bemutató
Február 24-én, csütörtökön a 
művelődési központban a Kö
telező Olvasmányok Színháza 
Móra Ferenc: Kincskereső kis- 
ködmön című két felvonásos 
művét mutatja be. Az előadás 
10 órakor kezdődik. A belépő 
200 Ft.

Kabarébutik
A Pécsváradi Nyugdíjasok Kör
zeti Egyesülete szeretettel vár 
mindenkit március 8-án, 16 
órára a művelődési központban 
tartandó Kabarébutik című elő
adásra. Előadók: Unger Pálma 
és N. Szabó Sándor színművé
szek és Kölcsky Tibor zongoris
ta. A  belépőjegy 200 Ft.

Anyakönyv
Születtek:
Kopa Bence, Kovács Csaba, 
Walter Anna (Pécsvárad), 
Békefi Nikolett (Erdős- 
mecske), Jekl Bence (Hird) 
50 éves házassági 
évforduló:
Marcz Konrád és Lutz Te
rézia
25 éves házassági 
évforduló:
Braun Károly és Pongrácz
Gyöngyi
Elhunytak:
Pólón Erzsébet Etel 51 éves 
(Pécs), Bonnet Anna Juli
anna 61 éves, Frick Márton 
86 éves, Freiszlében De- 
zsőnészül. Szappanyos Ro
zália 89 éves (Pécsvárad), 
Oszterek András 78 éves 
(Erdősmecske), Wolf Já- 
nosné szül. Schiffler Mária 
71 éves (Zengővárkony)
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S P O R T H Í R E K
Várad Kupa
néven Pécsváradon rendeztek 
ifjúsági és serdülő csapatok 
részére labdarúgó teremtor
nát. Szentlőrinc, Pécs és Har
kány után január 29-én Pécs
váradon láthattuk a tehetséges 
fiatalok mérkőzéseit. A követ
kező végeredmény született:

Ifjúságiak: 1. PVSK 2. Pécs- 
várad 3. Harkány 4. Szentlő
rinc

Serdülők: 1. Szentlőrinc 2. 
Harkány 3. Pécsvárad 4. PVSK

szervezőmunkájának volt kö
szönhető. A hónap másik öreg
fiúk teremlabdarúgó tornája, a 
megyei bajnokságban szereplő 
csapatok részére szervezett ha
gyományteremtő vándorkupa 
volt.

A 10 csapatos mezőnyben 
Mozsgó végzett az élen, utánuk 
Harkány, majd Sásd követke
zett. Pécsvárad sajnos rosszabb 
gólkülönbség miatt a csoport- 
mérkőzéseken „elvérzett” . A 
teremtornát a Baranya Megyei

Az 1987-88-as korosztály
ban a Pécsvárad csapata is be
jutott a megyei döntőbe, ami 
március 18-án lesz a pécsvá- 
radi sportcsarnokban. A csapa
tok felkészítői Fullér Tibor és 
Gelencsér János voltak.

G e le n c s é r  J á n o s

Sakkhírek
M e g y e i  c s a p a t b a j n o k s á g  

e r e d m é n y e i :

Mohács-Pécsvárad 7,5: 2,5 
Pécsvárad-Sásd 3,5: 6,5

I f j ú s á g i  v e r s e n y e k

A serdülő m egyei 
egyéni és csapatbajnok
ság mohácsi 3. forduló
jának végeredménye: 

Alsó tagozatosok, lá
nyok: 2. Györkő Tímea 

Alsó tagozatos, fiúk: 2. 
Böröcz István 

5-6. osztályos fiúk: 1. 
Petz Dávid, 2. Rein Vik
tor

7-8. osztályos lányok: 
3. Cseh Annamária 

A csapatversenyt, mi
ként az elmúlt forduló
ban, ismét Pécsvárad 
nyerte.

Az ifi focicsapat a Várad Kupán

A legjobb ifjúsági mezőnyjá
tékos Kovács Gergő (Pécsvá
rad) lett.

Aktívak a labdarúgó öregfiúk
Ötödik alkalommal került sor 
a megyei Old boy’s kupára, 16 
csapat részvételével. A rangos 
tornán három pécsi csapat (1. 
Vörös Autóház 2. Bocz Kft. 3. 
Varga SC) mögött negyedik 
lett Pécsvárad csapata, a leg
technikásabb játékos pedig a 
pécsváradi Fullér Tibor lett. A 
rendezvény díszvendége Rapp 
Imre (a Pécsi Dózsa egykori vá
logatott kapusa) volt, aki a dí
jak átadásában is közreműkö
dött. A torna után az első négy 
helyezett csapat tagjait halász
lével és pörkölttel látták ven
dégül a művelődési központ
ban. A  finom ételekről és a fel
szolgálásról Barta Lászlóné és 
Haál Roland helyi vállalkozók 
gondoskodtak.

A rendezvény sportszerű és 
jó  hangulatú lebonyolítása 
Haklik Lajos és Fónay György

Fotó:

Labdarúgó Szövetség szervez
te, a helyi lebonyolításhoz pe
dig Haklik Lajos segédkezett.

Január utolsó hétvégéjén ren
dezték három korosztályban a 
Góliát McDonald’s FC téli te
remlabdarúgó tornájának me
gyei elődöntőit.

Az 1989—90-es korosztály
ban (3—4. oszt.) szom baton 
M ecseknádasdon öt csapat 
mérkőzött meg: 1. Mecsekná- 
dasd; 2. Pécsvárad; 3. Hidas; 4. 
Szászvár; 5. Komló.

Vasárnap a pécsváradi 
sportcsarnokban két korosz
tály 11 csapata játszott küzdel
mes, időnként színvonalas 
mérkőzéseket. Az eredmények: 
1991-92-es korosztály (1-2. o.): 
1. Komlói Góliát FC; 2. TÁSI -  
Pécs; 3. Magyarbóly; 4. Pécsvá
rad; 5. Komlói Kodály Zoltán 
Ált. Isk.
1987-88-as korosztály (5-6. o.): 
1. TÁSI-Pécs; 2. Pécsvárad; 3. 
Mecseknádasd; 4. Hidas; 5. 
Szászvár; 6. Hosszúhetény.

K Á. Megyei Diákolimpia
Január 8-án Pécsett ren

dezték a Megyei Diákolimpia 
döntőjét, ahol az alsó tagozatos 
lányok címvédőként, a feső 
tagozatos fiúk egy korosztállyal 
feljebb az esélyesek között in
dultak. A lányok versenyében 
csak az utolsó forduló döntött a 
javunkra. A vártnál nehezeb
ben kivívott bajnoki cím után 
Baranya m egyét idén is a 
Györkő Tímea, Weintraut Má
ria, Weintraut Rita alkotta csa
pat fogja képviselni a debrece
ni országos döntőn. Cél: az or
szág 15 legjobb csapata közé ke
rülni.

A fiúk (Rein Viktor, Petz Dá
vid, Cseh Péter, Böröcz István, 
Óry Balázs) az első két fordu
lóban nyújtott visszafogott já
tékuk után remek formát mu
tattak a verseny hátralévő sza
kaszában, de a kezdeti hát
rányt már nem tudták behoz
ni. Az elért 2. hely újoncként 
így is ragyogó eredmény. Gra
tulálunk a szép sikerekhez!

L a n t o s  L e v e n t e

Ezüstérmes síelő

Kácsor Klaudia 4. b. osz
tályos tanuló nem csak a 
szép versmondásban jeles
kedik, hanem évek óta a 
téli sportok nagy kedvelő
je is. Egyik kedvenc hob
bija a síelés.

Az ifjú „bajnoknő"' a versenyen 
Fotó K. k.

A Kodolányi János Álta
lános Iskolát ő képviselte 
január 27-én a megyei di
ákolimpián. Klaudia, aki 
már az elmúlt években be
bizonyította tehetségét, a 
M isinán m egrendezett 
versenyen óriás műlesik
lásban ezüst érmet szer
zett. Felkészítője édesap
ja, Kácsor Árpád volt.

Mindkettőjüknek gratu
lálunk.

PÉCSVÁRADI

H í r m o n d ó
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