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A Magyar Kultúra Napja 
a pécsváradi kultúra napja is volt
Nívódíjat kapott a „Szent István-napok Pécsváradon" rendezvénysorozat

A Pécs-Baranyai K ulturális Szövetség szervezésében a 
M agyar K ultúra Napja megyei ünnepségének 2001. ja 
n u á r 22-én városunk ado tt otthont. A m űvelődési köz
pont színházterm ében Ifjúsági Fúvószenekarunk térze
néje v á rta  az ünnepre érkezőket, m ajd a komlói és mo
hácsi énekkarokkal közösen W agner Jó z se f  karnagy ve
zetésével elhangzott a Himnusz, am inek születését ün
nepeljük im m ár 10 éve ezen a napon, országszerte.

Ünnepi beszédében dr. Tóth 
József, a Pécs-Baranyai Kultu
rális Szövetség elnöke, a Pécsi 
Tudományegyetem rektora a 
kultúra több dimenziójának 
összefüggését elemezte.

Beszélt mindennapi munka- 
és viselkedéskultúránkról, a 
kultúra térben megmutatkozó 
másságáról, a társadalmi kö
tődéséről és különbözőségeiről, 
az időbeliség általi módosulá
sairól, végezetül érintette a 
települési kultúrát, amelynek 
értékét őrző és teremtő jelleg
zetessége olyannyira megmu
tatkozik Pécsváradon.

Majd dr. Tóth József átadta 
a szövetség 2001. évi nívódíja
it.

A Komlói Pedagógus Ének
karnak (karnagy: dr. Szabó 
Szabolcs), a Mohácsi Bartók 
Béla Vegyeskarnak (karnagy: 
Hoppál Péter), a Pécsi Városi 
Könyvtárnak, illetve vezetőjé
nek dr. Újváriné Füzy Ágnes 
igazgatónak.

Majd a Fülep Lajos Műve
lődési és Sportközpontnak
a Magyar Kultúra Napja alkal
mából a „Szent István-napok 
Pécsváradon” rendezvényso
rozat magas színvonalú lebo
nyolításáért nívódíjat adomá
nyoz a Pécs-baranyai Kulturá
lis Szövetség” feliratozású ok
levelet és a szövetség bronz 
emlékplakettjét (Soltra Elemér

alkotása) nyújtotta át Dretzky 
Katalinnak, a művelődési köz
pont igazgatójának és Zsáli 
János polgármesternek.

Az indoklásból: „Az intéz
mény több évtizedes eredmé
nyes közművelődési tevékeny
ségéből kiemelkedik az 1980- 
as évek végétől rendszeresen 
megrendezett Szent István- 
napi programok. Az évek során 
megtartott műsorok igen vál
tozatosak, az eseményekhez 
kötődnek a színvonalas kiállí
tások is. 2000-ben második al
kalom m al ado tt o tthon t a 
Szent István-napi megyei köz
ponti ünnepségnek. A Szent 
István-napok rendezvénysoro
zat az elmúlt tíz év során az

évről évre gazdagodó program
jaival vált a történelmi kisvá
ros legrangosabb ünnepévé. 
Szerepe van magyar történel
mi örökségünk feltárásában, 
megőrzésében.”

Városunk nevében Zsáli Já 
nos köszöntötte a vendégeket, 
elmondta, hogy mindig is fon
tos szerepet kapott a város éle
tében a kultúra, a művelődés, 
a hagyományok ápolása. 
Hangsúlyozta a kultúra terem

tőinek fontosságát, hogy 
mennyivel szegényebbek len
nénk a zene, a tánc, az ének, a 
képzőművészet nélkül. Köszö
netét mondott a sok száz ama
tőrnek, akik szinte minden el
ismerés nélkül, sok és fegyel
mezett munkával érik el ered
ményeiket és örvendeztetnek 
meg minket hallgatókat, néző
ket az általuk közvetített mű
vészetükkel.

Végezetül köszönetét mon
dott a kultúra közvetítőinek, a 
népművelőknek, a művelődés- 
szervezőknek, akik mindazt a

csodát, amit kultúrának hív
nak, eljuttatják az emberek
hez, ünnepeket varázsolnak a 
szürke hétköznapokba. Jelké
pesen egy csokor virággal kö
szönte meg valamennyiüknek, 
amit Dretzky Katalinnak nyúj
tott át.

Az ünnepségnek még egy 
pécsváradi szereplője volt, a 
Schrempfné Kreszits Margit 
vezette Reneszánsz Együttes
nek is tapsolt a nagyterem 
közönsége. Az együttes rend
szeres közreműködője a Szent 
István-napok rendezvényei
nek.

Az ünnepség keretében Bo
kor Béla, a Pécs-Baranyai Mil
lenniumi Emlékbizottság inté
zőbizottságának társelnöke, a 
Baranya Megyei Önkormány
zat Közgyűlésének alelnöke 
m illennium i ezüst em lékér
m et adott át Mayer Mihály 
megyéspüspöknek, Pauska 
Zsolt főszerkesztőnek és az Új 
Dunántúli Napló szerkesztősé
gének, valam int Balikó Ta
másnak, a Pécsi Nemzeti Szín
ház igazgatójának, aki távol
létében nem vehette át az elis
merést. Korábban vette át az 
emlékérmet dr. Tóth József, a 
Pécsi Tudományegyetem rek
tora a megyeházán megtartott 
„harmadik évezred köszöntő” 
ünnepségen.

Hagyomány, hogy a Magyar 
Kultúra Napján a megye kü
lönböző kulturális szövetségei, 
egyesületei is díjakat, jutalma
kat adnak át a kiváló munkát 
végzett tagjaiknak. Ezúttal a 
Baranya Honismereti Egyesü
lete, a Művelődési Egyesületek

Folytatás a 2. oldalon

Dretzky Katalin és Zsáli János átveszi a nívódíjat
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Töttös Sándornak és Galambosné Fónai Évának gratulál Zsáli János az 
1999-es Szent István-napi fellépésen

Folytatás az I . oldalról

Baranya megyei Szövetsége, a 
Magyar Népművelők Egyesü
lete Baranya Megyei Szerveze
te, Pécs-Baranyai Kórus- és 
Zenekari Szövetség adott át 
elismeréseket.

A közel kétórás ünnepséget 
a Zengó'várkonyi Hagyomány- 
őrző'Népi Együttes Gesztenye
szüret című összeállítása zár
ta. (Sokunknak összeszorult a 
szíve, aggódtunk Töttös Sándo
rért, aki kórházban, szívinfark
tusból felépülőben töltötte eze
ket a napokat.)

Az est befejezéseként váro
sunk polgármestere vacsorán 
látta vendégül a szereplőket és 
a meghívott vendégeket, meg
ismertetve őket a pécsváradi 
borokkal és a Zengő étterem
ben feltálalt gasztronómiai 
ínyencségekkel.

Pécsvárad Város Képvise- 
ló'-testülete 2001. jan u á r 29- 
ei ülésének első napirendi 
pontja  a kábeltelevízió dí
jával kapcsolatos tárgyalás 
volt az RT-TV Bt. képvise
lőjével.

Az üzemeltető bt. és a tulaj
donosi jogokat gyakorló önkor
mányzat közötti szerződés ér
telmében az üzemeltetési díj 
minden évben a KSH által meg
állapított inflációs ráta 80%- 
ával emelkedik, így a 17 csator
nára a 2001. évi díjat 700 Ft- 
ban állapították meg a felek.

Régi probléma Pécsváradon 
az állati hullák elhelyezése. 
Ennek megoldásáról tárgyalt a 
képviselő-testület a területi 
főállatorvos és a helyi hatósá
gi állatorvos részvételével. A 
szóba jöhető lehetőségek közül 
az ATEV Fehérjefeldolgozó 
Gyára ajánlata elfogadása a 
költségtakarékosabb megol
dás. Eszerint egy konténert he
lyeznének el, tervek szerint a 
szeméttelep közelében, amely
be az elhullott állatokat he
lyezhetnék el a gazdák. A kon
téner ürítése heti rendszeres
séggel vagy igény szerint tör
ténik. A testület a szerződés- 
kötéssel megbízta a polgár- 
mestert.

Tárgyalt a testület a 2001. 
évi millenniumi programokról.

Kiegészítés a nívódíjhoz...

Mint a Szent István-napok 
rendezője, szervezője úgy ér
zem, hogy ezt a díjat egy nagy 
csapat nevében vehettem át. 
Mindenekelőtt megköszönöm

Végezetül jóváhagyta a Kodo- 
lányi János Általános Iskola 
szervezeti és működési sza
bályzatát.

Döntött a képviselő-testület 
arról is, hogy Pozsgay Zsolt, a 
Pécsvárad számára írt „Boldog 
Asztrik küldetése” című drá
májának 2001. nyarán történő 
bemutatását félmillió forinttal 
támogatja. A bemutató megva
lósulása a pályázati lehetősé
gek függvénye.

Népszámlálás 2001.
Városunkban február 1-jén 

16 számlálóbiztos kezdte el

Kakas Sándor volt és Zsáli Já
nos jelenlegi polgármesternek, 
és a képviselő-testület tagjai
nak, akik mindig sajátjukként, 
a város kiemelt rendezvénye
ként támogatták a Szent Ist- 
ván-napokat.

munkáját. A munkájukat segí
tő hat felügyelővel együtt janu
árban oktatáson vettek részt, 
ahol a KSH szakemberei tar
tottak felvilágosítást a nyom
tatványok kitöltésével kapcso
latban. Mire lapunk megjele
nik, önök közül a többség már 
találkozott velük. Ahol még 
nem jártak, kérjük, fogadják 
őket türelem m el, segítsék 
munkájukat.

A számlálóbiztosok vala
mennyien rendelkeznek meg
bízói igazolvánnyal, amit ké
résre kötelesek felm utatni. 
Köszönjük megértő együttmű
ködésüket!

Köszönetét mondok magam 
és kollégáim nevében ezúttal 
is mindazoknak, akik az el
múlt években velünk együtt 
azon munkálkodtak, hogy vá
rosunk egyik legnagyobb ünne
pe méltó legyen szentistváni 
örökségünkhöz. Elsők között a 
Pécsváradi Várbaráti Körnek 
és elnökének, Gállos Orsolyá
nak, aki a kezdetektől fogva 
jeles történészek közreműkö
désével történeti konferenciá
kat szervez az augusztusi ün
nepségek keretében. A bencés 
renddel való kapcsolatfelvételt 
is O szorgalmazta, és ápolja. A 
Pécsváradi Zeneiskola kama
raegyütteseinek, szólistáinak 
és igazgatójának, Apaceller Jó
zsefnek, aki karnagyként is ál
landó közreműködője a rendez
vényeknek. Köszönet illeti va
lamennyi amatőr művészeti 
együttesünket, akik nélkül 
szintén elképzelhetetlenek a 
nyári esték a várban. A Pécs
váradi Németek Klubja, ápol
va a helyi német katolikusok 
búcsúi hagyományát, évről 
évre gazdagabb programmal 
szerepelnek egy-egy estén, 
amit a helyi Német Kisebbsé
gi Önkormányzat is támogat. 
Az elmúlt évben a Kodolányi 
János Általános Iskola is kap
csolódott a rendezvénysorozat
hoz. Köszönet illeti a vár min
denkori működtetőit, akik a 
helyszín biztosításával igye
keztek megkönnyíteni a szer
vezők dolgát.

Ugyancsak meg kell említe
ni a Pécsváradi Aranycipó Kft. 
Tulajdonosát, Büki Lászlót, aki 
a kezdetektől támogatója a 
rendezvényeknek. Meg kell 
említenem volt kollégáimat, 
Kárpátiné Kovács Zitát, Pato- 
nai Attilát, Sárközi Lászlót, 
Töttös Sándort, akik a kezde
teknél sokat tettek azért, hogy 
ma is megrendezhetjük az egy
re több napot felölelő program- 
sorozatot.

Végezetül, de nem utolsósor
ban szeretném megköszönni a 
közönségnek, pécsváradiak- 
nak és vendégeiknek, akik egy
re nagyobb számban, eseten
ként több százan látogatnak el 
estéről estére a várban zajló 
nyári eseményekre. Érdeklődő 
figyelmük nélkül ugyebár nem 
volna kinek rendezni, ők a ga
rancia a program továbbélte- 
tésének.

D retzky K atalin 
(fotók: K árpáti Árpád)

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H ÍR EK

Képünkön az új okmányiroda, melyben január l-jétől gépjármű-ügyintézés 
is zajlik. Az új nyitva tartás: hétfő-szerda-péntek 8-12, hétfő-szerda 13- 
15, péntek 13-14, kedd-csütörtök szünnap
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Zengővárkonyi
elismerések a Magyar Kultúra Napján
A Magyar Kultúra Napján 
országszerte kulturális ren
dezvények, m egem lékezé
sek sora zajlott, ahol módot 
találtak a kultúra „munka
társainak”, a kulturális élet 
jeles közreműködőinek el
ismerésére.

Az új évezred küszöbén, ja
nuár utolsó szombatján Buda
pesten, a Stefánia-palotában 
rendezte meg a Muharay Ele
mér Népművészeti Szövetség 
hagyományos antológiáját, Új

gát”. Elhivatott munkájának, 
életművének elismeréseként a 
Muharay Elemér Népművé
szeti Díj emléklapját és pla
kettjét vehettük át részére (mi
vel betegsége miatt sajnos nem 
tudott részt venni az ünnepsé
gen).

Az egyéni díjazottak után 
került sor az együttesekre, A 
Zengővárkonyi Népi Együt
tes az országos szakmai meg
mérettetésen 1996 óta minden 
évben „Kiváló" minősítést ka
pott, ezzel kiérdemelte a Mu-

Kipilnkön az „Örökös kiváló" Zengővárkonyi Népi Együttes a legutóbbi 
pécsváradl minősítésen, ahol harmadszor kaptak kiváló minősítést

Fotó: K. k

évköszöntő címmel. Erre a be
m utatóra azokat a hagyo
mányőrző együtteseket, szóló
táncosokat hívták meg, akik 
kimagasló teljesítményt nyúj
tottak az elmúlt években.

A Zengővárkonyi Hagyo
mányőrző Művelődési Egyesü
let már több alkalommal is 
részt vett ezeken a bemutató
kon, de ez a január végi szom
bat mindenki számára emléke
zetes marad!

A díjkiosztáson Héra Éva, a 
szövetség elnöke elsőként mél
tatta Töttös Sándor hagyo
mányápoló tevékenységét, 
amelyet már több mint negyed 
évszázada folytat Zengővár- 
konyban. Kiemelte a fiatalok
kal való foglalkozásának jelen
tőségét, a községben, a régió
ban elfoglalt tiszteletreméltó 
helyét, a népi kultúra megőr
zéséért való „megszállottsá

haray Elemér Népművészeti 
Szövetség „Örökös kiváló 
együttes” kitüntető címével 
járó nagyon szép emléktárgya
kat.

Valamennyi jelenlegi és régi 
tag nevében gratulálunk Töt
tös Sándornak és kívánunk el
sősorban jó egészséget, sok-sok 
türelmet, hogy sikeres munká
ját mindannyiunk örömére to
vább folytathassa!

Gratulálunk az együttesnek, 
őrizzék meg elért eredményei
ket!

Galambosné Fónai Éva,
az egyesület elnöke

A Magyar Kultúra Lovagja: 
dr. Hienhaus Rózsa

A budapesti ünnepségen, a 
Stefánia-palotában, a „Falvak 
K u ltú rá jáért A lapítvány a 
„Magyar Kultúra Lovagja” ki
tüntető címet adományozta a

népi és népművészeti hagyo
mányok fejlesztéséért többek 
között dr. Nienhaus Rózsának. 
A Zengővárkonyi Míves Tojás 
Múzeum alapítója a követke
ző indoklással nyerte el a ki
tüntető címet: „A népi, népmű
vészeti hagyományokat hordo
zó díszített tojások rendszere
zett gyűjtője. Magángyűjtemé
nye egy részéből a múzeumi, 
muzeológiai igényeket, a kor 
szakmai és általános követel
ményeit kielégítő, nívós állan
dó kiállítás létrehozója. A Mí
ves Tojás Gyűjtemény Múzeu
mi Intézmény alapítója, fenn
tartásának állandó támogató
ja.”

Telefonon történt gratuláci
ónkra Nienhaus Rózsa a követ
kezőket válaszolta: „Nagy 
öröm számomra, hogy a hagyo
mányok ápolásának ezúton is 
részese lehetek. Mint minden el
ismerés, ez a dm  is ösztönzést 
ad a megkezdett munkám foly
tatásához, a további erőfeszíté

sekhez. Az ünnep alkalmából 
sem feledkezhetünk el arról, 
hogy a kultúra munkásainak, 
8 így nekem is a hétköznapok 
során számos nehézséggel kell 
megküzdenünk. A múzeum há
romnegyed éve után az a ta
pasztalatom, hogy gyűjtemé
nyemet múzeumként a népraj
zosok és a nagyközönség szá
mára fenntartani nehezebb, 
több energiát és anyagi áldoza
tot igénylő feladat, mint a gyűj
temény létrehozása, karbantar
tása, gyarapítása. Ugyanakkor 
tudom, hogy a mostani kitün
tetés nem csak elismerést jelent, 
hanem kötelezettséget is a fel
vállalt népi és népművészeti ha
gyományok alkotó fejlesztésé
ért, melynek szívesen teszek ele
get, hisz egy csodálatos kivált
sága múzeumi vendégkönyvből 
a látogatók csodálkozását, örö
mét, elismerését, megilletődé- 
sét, kellemes megdöbbenését 
olvasni."

K U L T U R Á L I S A J Á N L Ó
„Bálint-nap 
-  csak felnőtteknek!”

Február 14-én, szerdán 18 
órakor a pécsi Simply English 
angol népzenei együttes ad 
különleges műsort a művelő
dési központban „Bálint-nap 
-csak felnőtteknek!" C.Valen- 
ten’s Day -  Adults Only!”) 
címmel, amelyre minden kí
váncsi és érdeklődő fiatalabb 
és idősebb felnőttet szeretet
tel várnak!

Jubileumi Rock Club
Március 10-én, szombaton 

este 21 órától rendezik meg 
a 8. jubileumi Thunder Rock 
Clubot a művelődési köz
pontban. Az első hasonló 
rock club 1994 márciusában 
volt, azóta kisebb-nagyobb 
rendszerességgel jö ttek  
össze a rockzenét kedvelők. 
Az utóbbi években ez, az 
évente megrendezésre kerü
lő márciusi buli vonzza a leg
több szórakozni vágyó fia
talt.

A már megszokott jó han
gulat reményében várnak

minden érdeklődőt a szerve
zők!

Bátyus bál
A Kodolányi János Általá

nos Iskola 2001. február 16- 
án, pénteken rendezi meg a 
hagyományos szülők-neve- 
lők bátyus bálját a sportcsar
nokban, melyre szeretettel 
meghívjuk a szülőket, tanu
lókat, baráti társaságokat. A 
zenét a Phoenix zenekar 
szolgáltatja. Sztárvendége
ink 18.30 órától az Irigy Hón
aljmirigy. Belépő: felnőtt
jegy: 1000 Ft; gyermek: 500 
Ft (asztal + műsor). A mű
sor megtekinthető 18.30 órá
tól a nézőtérről is, belépő 
ára: 700 Ft. Asztalfoglalás az 
iskola titkárságán a 465-315 
vagy a 465-485 telefonszá
mon.

„Európa 2000” ...
... címmel nyílt nemzetkö

zi gyermekrajz-kiéllítás a 
művelődési központ kiállító- 
term ében, m egtekinthető 
február 23-áig.
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Húszéves a Pécsváradi Várbaráti Kör
Éves közgyű lésé t ta r to t ta  2001. ja n u á r  29-én a  m űvelő
dési h ázb an  a P écsv á rad i V á rb a rá ti  Kör. M egjelent 63 
e g y e s ü le t i  ta g ,  k ö z tü k  A ra tó  M árton  t a g t á r s u n k ,  
P écsv á rad  a lp o lg árm este re . M indkét m inőségében  kö
szö n tö tte , az ö n k o rm án y za t és Zsáli János  po lgárm es
te r  nevében  is a ju b ilá ló  eg y esü le te t és é r té k e lte  an n a k  
városvédő  tevékenységét. Az egyesü le t évi gazd álk o d á
sáró l Dretzky K atalin  t i tk á r  ad o tt beszám olót. A húsz év 
tev ék en y ség ét Gállos Orsolya a lap ító  elnök  é rték e lte :

1981. november 12-én a mű- 
veló'dési ház klubjában alakult 
meg a Pécsváradi V árbaráti 
Kör: Szilágyi Domokos tartott 
előadást Pécsvárad építészeti 
értékeiről és a műemlékvéde
lemről. Az estet Gállos Orso
lya szervezte, aki diasorozatot 
m utatott be a város utcaképe
iről, szép és értékes épületei
ről, m ajd ind ítványozta  az 
egyesület létrehozását. A Ba
ran y a  m egyei h o n ism ere ti 
mozgalom is szorgalm azta, 
hogy a kor szokásának megfe
lelően a Hazafias Népfront ke
retében Szigetvár és Siklós 
u tán itt is alakuljon várbaráti 
kör. Az előadáson jelen volt 48 
személy, közülük 33 lépett az 
egyesületbe és az év végéig 41- 
re n ő tt a tag ság . Ok a 
Pécsváradi Várbaráti Kör ala
pító tagjai. A kört 1983-ban 
jegyezték be Komló Város Ta
nácsa Igazgatási Osztályán, 
később a cégbíróságon. A lét
szám 1992-ben 200, 1996-ban 
270, 2000-ben, illetve az ezred
fordulón 321 fő. (Több mint 400 
fő re g isz trá lta tta  m agát az 
évek során tagjaink sorában.)

A tagság a legkülönbözőbb 
képzettségi, foglalkozási képet 
mutatja, pártállástól és politi
kai állástól függetlenül, mind- 
annyiukat a Pécsvárad iránti 
szeretet vezeti. A 2000. évhez 
közeledvén a Szent István-kul- 
tusz kezdettől való ápolásával 
a tagság és a város lakói is egy
re inkább ráéb red tek  arra , 
hogy Pécsvárad milyen m ér
tékben azonos az 1000 éves 
nemzettel, és abban igen elő
kelő helyet foglal el — kicsisé
ge és vidéki mivolta ellenére, 
sőt annál inkább. Ezen öntu
dat kialakítása volt a kör egyik 
fő vállalása. Ez a felismerés a 
pécsváradiakban a hazaszere
tet, a város megbecsülése és a 
tenniakarás érzéseit ébresztet
te és táplálta.

Az egyesület több 
tevékenységre 
mozgósította a tagságot:

1. V á ro s s z é p í té s i  t e v é 
kenység: legismertebb a vár 
környékén végzett m unka, 
1983. március 12-től 1988-ig, 
a vár megnyitásáig a várbará
ti kör 12 alkalommal szerve
zett társadalm i munkát, ame

lyeken 200 pécsváradi v e tt 
részt. Volt aki minden, volt aki 
több alkalommal. A végered
mény, hogy a védett műemlé
ki környezet közpark lett, az 
önkormányzat tartja rendben, 
területén millenniumi szobor
parkot tervez a város.

2. 1991-92-ben a templom 
környékén és a Kossuth téren, 
1992,1994—95-ben a temető ki
takarítására szerveztek közös 
munkát -  az önkormányzat ma 
szervezetten tartja rendben a 
köztereket és a köztemetőt.

3. R észt v e ttek  a  ren d ezé 
si te rv  v itá ib an , az ahhoz ké
szült műemléki felmérés elké
szítésében 1982—83-ban. Szá
mos előadáson siettek tanács

adással a polgárok segítségé
re, kiállításokon m utatták be 
a város építészeti, táji értéke
it.

4. E koncepciót szolgálták 
k irá n d u lá sa ik : évente ren 
deznek őszi, tavaszi túrákat a 
Mecsekbe. 1986 óta júniusban 
a környező országok magyar 
történelmi vonatkozású helye
it keresik fel. Egynapos kirán
dulásokat rendeznek Baranya, 
Dél-Dunántúl területén. Föl
keresték 1996-ban, 1000. éves 
jubileum án Pannonhalm át, 
Ópusztaszert, és mindenütt a 
bencés és a szentistváni vonat
kozású helyeket. A megye test
véregyesületeivel 1999-ben 
együtt létrehozták a Várbará

ti Körök Egyesületét, amely
ben egymást segítik a várak 
jelen hasznosítása céljából.

Siklós, Szigetvár, Szászvár 
várbarátai kalauzolták őket az 
ottani várakban, műemlékek 
között. Legsikeresebb rendez
vényük kétségkívül az 1992 
óta hagyománnyá lett decem
ber 30-i óévbúcsúztató Zengő- 
túra: 150-200 fő szokott részt 
venni az igen jelentős közös
ség- és öntudatformáló progra
mon.

5. Mivel 1981-től tudatosan 
dolgoztak különböző fórumo
kon Pécsvárad érdekében, ma
gától értetődő volt, hogy 1990- 
ben, majd 1994-ben je lö ltlis 
tá t  á llíto ttak . Mindkét alka
lommal többségében a várba

ráti kör jelöltjei kerültek a kép
viselő-testületbe: 1990-ben 7 
fő, 1994-ben 6 fő. Többségük 
m a is tag ja  a te s tü le tn ek , 
amely magáénak vallja Pécs
várad szellemi, épített és te r
mészeti örökségét.

6. A kör 1992-es közgyűlé
sén támogatólag léptek fel a 
v á ro s s á  v á lá s  kérdésében, 
majd tevőlegesen is részt vet
tek  ennek m unkájában. Dr. 
Kófiás Mihály és Gállos Orso
lya a pályázat megírásában, 
valam int a szervezőm unká
ban, Dretzky Katalin az á lta 
la 30 éve gyűjtött dokumentá
cióval. 1992-ben dokumentá
ciójuk alapján rekonstruálta 
Csizmadia László Pécsvárad 

mezővárosi cím erét és 
zászlaját.

7. K iadványokon  is
bem utatták  Pécsvárad 
értékeit: archív képes
lapokkal (1983), Öhler 
Anna: A pécsváradi né
metek (1990), Gállos Or
solya: Pécsváradi képes
könyv (2000), Rózsahe
gyi Ferenc: H áborús 
napló (2000) című kiad
ványokkal. Részt vesz
nek Pécsvárad helytör
téneti monográfiájának 
m unkálata iban : helyi 
információk, dokumen
tumok a szerzők számá
ra, több önálló ta n u l
mány szerzőjeként. Ter

vezik további kiadványok pub
likálását.

8. É ven te  tö r té n e ti  m eg
em lékezésekkel, majd konfe
renciákkal készültek 1988-tól 
Pécsvárad 1000. éves évfordu
lójára (1998), továbbá a ma
gyar millenniumra (2000). A 
1988-ban és főleg a kilencve
nes évek során a Szent István- 
napokon tarto tt konferenciák
ra meghívták a bencés apát
sággal foglalkozó valamennyi 
ku ta tó t Györffy Györgytől a 
bencés rend kutatóiig.

9. H elyism ereti k iá llításo 
k a t rendeznek a Leányvásárok 
alkalmával a művelődési ház
ban, a házzal közösen: 1982.: 
Nagyapáink lakóhelye -  város

A kör tagjai a középkori hangulatot árasztó Bártfa főterén
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történeti kiállítás. (1992-ben 
Külsheimben is). Céljuk a vá
rosban élő népcsoportok, társa
dalmi csoportok bemutatása a 
polgárok közreműködésével: 
1984.: Református magyarság, 
1966.: Pécsváradi németek. 
1990-ben kiállítást és találko
zót rendeztek a németek beköl- 
tözésének 300., 1997-ben 
ugyancsak a felvidékiek idete- 
lepülésének 50.évfordulója al
kalmával. E kiállítások végcél
ja, amelyhez 2000-ben a város 
is hozzájárult, a városi helytör
téneti múzeum megteremtése 
a műemléki polgárház régi pa
tikában.

Egyik kezdeményezői és 
társrendezői (a művelődési 
házzal) 1991 óta az augusztus 
15—20. között tartott Szent Ist- 
ván-napoknak, amelyeken 
konferenciákat szerveztek.

10. E m léktáblákat helyez
tek el: Kodolányi János lakó
házán 1984, Hegedűs Imre 
1988, Dr. Entz Béla 1989, a II. 
világháború pécsváradi áldo
zatainak emlékére 1991, Szé
chenyi István 1992, Dombay 
János 1995. Helyreállíttatták 
az I.világháborús emlékművet 
és Egry Béla 1895-ös emlék
tábláját.

11. Fotóarchívum ot, doku
mentációt gyűjtenek, amely
nek legszebb darabjait a Pécs
váradi képeskönyv teszi közzé. 
A városlakók és az elszárma
zottak értékes tárgyi doku
mentumokat juttatnak el gyűj
teményükbe. Pl. régi képesla
pok, céhlevelek, helyi részvé
nyek, fényképek. Kérjük, hogy 
valamennyi pécsváradi pártfo
golja ezt az értékmentő mun
kát és köszönjük minden ado
mányozónak az eddigi támoga
tását!

12. A Pécsváradhoz kötő
dó' szem élyiségeknek meg
keresésével, a megemlékezé
sekbe való bevonásával sok 
értékes kapcsolattal gazdagí
tották a várost: 1984.: Kodo- 
lányi-család, 1989.: Entz Béla 
családja, 1996.: Asztrik főapát 
stb., akik a kör tiszteletbeli 
tagjai épp úgy, mint pl. dr. 
Andrásfalvy Bertalan, Tüskés 
Tibor, Pozsgay Imre stb.

13. Az egyesület intézményi 
hátterét alapításától fogva a 
művelődési központ adja,

melynek igazgatója, Dretzky 
Katalin a Pécsváradi Várbará
ti Kör titkára. Munkatársaival 
pótolhatatlan segítséget nyúj
tanak az egyesület mindenna
pi életéhez és sokakat meg
mozgató rendezvényeinek, így 
kirándulásainak megvalósítá
sához, azok dokumentálására 
és az archívum kezelésére. Ezt 
az intézményi feladatkörön 
messze túlmutató, a város ér
dekében folytatott önzetlen 
munkát ez úton is megköszön
jük.

A kör 20 éves fennállásának 
évében kifejezi köszönetét 
Pécsvárad minden polgárának 
és a város önkormányzati tes
tületének, amely a mindenko
ri polgárm esterrel az élen 
mind eszmeileg, mind tevőle
gesen, ha kellett, anyagi támo
gatással az egyesület által kép
viselt ügyek mellé állt. Kérjük 
továbbra is együttműködésü
ket és támogatásukat a város
kép, az értékes, jellegzetes 
épületek, a közterületi és épü
letekben lévő műtárgyak, a 
tárgyi és szellemi emlékek vé
delmére.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
és Pécsvárad város érdekei 
ugyanis közösek. Hiszen Pécs
várad a jövőben is kulturális 
értékeivel, ezeréves történelmi 
emlékhelyével kapcsolódhat 
abba az ágazatba, amely Ma
gyarország egyik fő fejlesztési 
irányát a kulturális idegenfor
galomban, a turizmusban jelöl
te meg. „Asztrik örökében” 
Pécsvárad jövője is e jegyben
áll.

Védjük együtt értékeinket, 
hisz ezzel a jelen és a jövő nem
zedékeket szolgáljuk! Az infor
mációs társadalomba való be
lépés idején hallatlan értéke 
van annak a szellemi és tárgyi 
k u ltú rának , am it apáink, 
nagyapáink reánk hagytak, és 
aminek mi, mai 40-50 évesek 
is tanúi vagy tulajdonosai vol
tunk.

Ez a Pécsváradi Várbaráti 
Kör üzenete a magyar millen
nium évében a város és a tá- 
gabb haza lakóinak!

(A várbaráti kör 2000. évről 
szóló beszámolóját és ez évi ter
veit következő számunkban ol
vashatják -  a szerkesztő.)

A Pécsváradi 
V árbará ti Kör

Zengő Kör

Z E N G Ő  K ÖR

A Zengő Kör A lap ítv án y  
1990-ben a la k u lt  Pécsvá- 
radon. Alapítója és k u ra tó 
r iu m á n ak  elnöke B o to n d  
szobrászművész.

Fő céljai: nemzetközi kultu
rális kapcsolatok kialakítása, 
fejlesztése és ápolása a képző
művészet területén; művészi 
kísérletezések, alkotói fejlődé
sek támogatása; magyar kép
zőművészek tám ogatása és 
közvetítése, a hazai művésze
ti irányzatok külföldön, ezzel 
kölcsönhatásban a nyugat-eu
rópai művészeti fejlődések Ma
gyarországon történő bemuta
tása; nemzetközi galériákkal 
és gyűjtőkkel való kapcsolatok 
kiépítése; reprezentációs és 
munkaterek esztétikai kialakí
tása, nyílt terek művészetori
entált felértékelése, valamint 
aktuális témákat feldolgozó, 
konceptuális kiállítások szer
vezése; m agyar művészek 
nemzetközi vásárokon való

Az 1997-ben megalakult Pécs
váradi Polgárőr Egyesület no
vemberben megtartotta tisz
tújító közgyűlését. A tagság 
ismét megerősítette Schrempf 
Károly elnök, Miilei Sándor el
nökhelyettes és Kálmán Lász
ló titkár vezetőségi pozícióját. 
A közgyűlésen részt vett Prifer 
György és Cserti János, a Ba
ranya Megyei Polgárőr Szövet
ség elnöke és titkára. Meghí
vott vendégként jelen volt Pé
ter János őrnagy, a helyi rend
őrőrs parancsnoka.

Az egyesület három éve az
zal a céllal alakult meg, hogy 
a lakosság személy- és vagyon
biztonságára odafigyelve segít
se a rendőrőrs munkáját. En
nek érdekében heti két-három 
alkalommal járőri tevékenysé
get folytattak (saját gépkocsi
jukat használva). Péter János 
elismeréssel szólt a polgárőrök 
segítségéről, amely hozzájárult 
a hétvégi házakba történő be
törések, kerti lopások vissza
szorításához, megakadályozá
sához, egyúttal kérte a polgár
őrök további együttműködését.

szerepeltetése; egy önálló kor
társ művészeti gyűjtemény lét
rehozása (pl. egy pécsváradi 
szoborpark létesítésével); nem
zetközi galériákkal és alapít
ványokkal való együttműkö
dés; egy multimédiás informá
ciós központ kialakítása.

A Zengő Kör Alapítvány
1997 novemberében „Botond: 
Bibliothek 1987—1997” című 
évfordulós kiállításával nagy 
sikert könyvelt el Budapesten.
1998 nyarán a pécsváradi vár
ban „Zengő” című kiállításával 
az azonos nevű hegy elpusztí
tása ellen tiltakozott. 1998 ok
tóberében a müncheni Galerié 
Schreiterrel közreműködésben 
„Tér-alkotás” című nemzetkö
zi projektjét mutatta be Buda
pesten, az Őszi Fesztivál kere
tében. Az alapítvány jelenleg 
egy nagyvolumenű helyi kultu
rá lis  koncepción dolgozik, 
melyről későbbi számunkban 
részletesen beszámolunk.

A Zengő Kör várja mindazok 
támogatását, adójának 1%-os 
felajánlását, akik magukénak 
érzik a fenti célokat, és ilyen 
módon fontosnak tartják a kul
tú ra  megőrzését, ápolását. 
Adószáma: 18312557-1-02

A polgárőr egyesület ígéretet 
kapott a szövetség elnökétől és 
Zsáli János polgármestertől, 
hogy segítenek megoldani a 
gépkocsis járőrözést, növelve 
ezáltal is a hatékonyabb mun
kát. Ugyancsak várható, hogy 
a polgárőrök egységes mel
lényt és sapkát kapnak.

Az egyesület vezetősége és 
tagsága várja mindazok jelent
kezését, akik szeretnének va
lamit tenni azért, hogy Pécs
várad polgárai biztonságosabb 
körülmények között éljenek. A 
jószándék, az önzetlen segítő
készség, a bizalom lehet a leg
fontosabb erőforrása az egye
sületnek — állapították meg a 
jelenlevők.

Az egyesület ezúttal mond 
köszönetét mindenkinek, akik 
részt vettek az eddigi munká
ban és azt a továbbiakban is 
támogatni fogják. Kiemelten 
köszönjük Prifer Györgynek, a 
szövetség elnökének és Zsáli 
János polgármester úrnak a 
segítséget.

Kálmán László,
az egyesület titkára

A polgárőrség munkájáról
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Anyakönyvi hírek

Házasságkötések: Dr.
Szereday Zoltán és Virág 
Erika; Tóth József és Ko
vács Orsolya; Feil Zoltán 
és Mihálovics Melinda

H alálesetek: Kovács 
Jánosné Wacatkó Teréz 79 
éves, Frick Mártonná Hel- 
ler Julianna  80 éves és 
Bita Lászlóné Hubert An
na 91 éves (Pécsvárad), 
Tiszti János Ferenc 53 éves 
(Zengővérkony), Bognár 
Gyuláné Zengő Katalin 73 
éves (Nagypall)

Születések: Zengővár- 
konyban: Gradwohl Ri- 
chárd (január 2.), Vastag 
Péter (január 5.) Mindket
ten harmadik gyermek
ként születtek a családba. 
Gratulálunk!

VTV-adá*
Február 8., csütörtök (ismétlés 

9-én)
Február 22., csütörtök (ismét

lés 23-án)
Március 1., csütörtök (ismétlés 

2-án)

Patikaügyelet
Január 29.-február 18. Szent 

István Patika (465-034) 
Február 19,-25. Szenthárom

ság Patika (466-358) 
Február 26,-március 18. Szent 

István Patika

Informatika mindenkinek
A Fülep Lajos Művelődési 

Központ tovább bővítette szá
mítógép-állományát. Az előző 
számunkban közölt DÉDÁSZ- 
adomány gépeivel az intéz
mény mindenki számára elér
hetővé kívánja tenni a számí

tástechnika bizonyos fokú el
sajátítását.

A művelődési házban kiala
k íto tt szám ítógépes terem  
bárki számára nyitva áll, aki 
meg akar ismerkedni a mai 
kor ezen alaptudásával, vagy 
aki már ismeri és gyakorolni 
szeretne. Lehetőség van a 
DOS, a Windows alapjainak 
e lsa já títására , szövegszer
kesztésre, táblázatkezelésre, 
k iadványszerkesztésre  és 
nyomtatásra is. Igény szerint 
kislétszámú csoportokkal tan
folyamokat indítunk, akár 
több korosztálynak is. Várjuk 
a gyerekeket, felnőtteket és a 
nyugdíjasokat is!

A számítógépterem hétköz
nap 8-16 óra közt vehető 
igénybe, ezen kívül időpont
egyeztetéssel. Segítségért a 
művelődési központ munka
társához, Kárpáti Árpádhoz 
lehet fordulni. Természetesen 
továbbra is lehetőséget bizto
sítunk Internet- és e-mail- 
használatra. Érdeklődni és 
tanfolyamra jelentkezni a mű
velődési központban lehet (72/ 
465-123).

Szalagavató
A helyi II. Béla Középiskola 

február elején tartotta szoká
sos szalagavató ünnepségét a 
sportcsarnokban, amelyet fer
geteges bál követett a művelő
dési központban. Az ünnepsé
gen Papp Gyula igazgató kö
szöntötte az iskola diákjait, 
tanárait és a meghívott vendé
geket, majd a négy végzős osz
tály tanulójának tűzték fel a 
szalagot: Gimnázium 12. 24 fő, 
osztályfőnök Szabóné Debrece
ni Erzsébet; sütő 2/10. 24 fő, 
osztályfőnök Májusiné Kör

mendi Katalin; hús-hentesárú 
eladó 1/9. 14 fő, osztályfőnök 
Balogh Bálintné; húsipari 
szakmunkás 2/10. 26 fő, Ba
racskai Lajos. A szalagavató 
ünnepségen klarinéton közre
működött Gubik András, 10/a 
osztályos tanuló. A végzős di
ákok hagyományosan keringő
vei és egy modern tánccal ör
vendeztették meg a meghívott 
vendégeket. Az ünnepségen 
részt vettek a középiskola kül
ső kapcsolatainak képviselői, 
vállalkozók, cégek képviselői, 
valamint városunk polgármes
tere, alpolgármestere és a kép
viselő-testület néhány tagja. A 
művelődési központban bemu
tatót tartott az iskola két te
hetséges tanulója, Tyeklár Ri- 
chárd és testvére, Ramon sport- 
aerobicból. Mindketten több
szörös magyar bajnokok, a Los 
Angeles-i világbajnokságon 
Ramon a 4., Richárd pedig a 9. 
helyezést érte el. A báli zenét,

■ Képzőművészeti foglalko
zásokat szervez az alapítvány 
15 éven felüliek számára. A 
foglalkozásokat fiatal képző
művész irányítja, amelyre 
minden érdeklődőt szívesen 
látunk
■ Filmklub. Az alapítvány is
mét szervez filmklubot, amely
nek keretében olyan művész
filmek vetítésére kerül sor, 
amelyeket mozikban ma már 
egyáltalán nem, s tv-ben is 
csak kivételesen lehet egyet- 
egyet látni. A zártkörű vetítés 
nem egyszerűen filmnézést je
lent, hanem hozzá kapcsolódó
an beszélgetéseket is.
■ Tanácsadás. Minden máso
dik hét hétfőjén (délelőtt 10 
órakor) háztartásgazdálkodási 
tanácsadást tart az alapítvány. 
A szakemberrel folytatott be
szélgetés lehetőséget ad a min
dennapi élet szervezésében fel
merülő gyakorlati problémák 
megoldására. A tanácsadás 
mindenekelőtt fiatal anyák 
számára nyújt segítséget a csa
ládi élet összefogásához. Az 
első alkalomra február 5-én 
kerül sor.
■ Asszonytorna. Az alapít
vány asszonytornát szervez, 
amelyet heti egy alkalommal:

immáron hagyományosan, a 
Randy zenekar szolgáltatta.

OTP nyitva tartás
Az elmúlt év végén sokunk

nak okozott bosszúságot az 
OTP Bank új nyitva tartási 
rendje, amely egyáltalán nem 
veszi figyelembe az ügyfelek 
időbeosztását, nem beszélve a 
vidéken dolgozókról, akik ed
dig csak délután tudták ren
dezni ügyeiket. Megkérdeztük 
Keszlerné Hauck Máriát, a he
lyi kirendeltség vezetőjét, aki 
lapunknak a következőket 
mondta. Az OTP Bank Rt. Dél
dunántúli Régió Központja 3 
kisváros fiókjának rendelte el 
csökkentett nyitva tartási ide
jét (Sásd, Villány, Pécsvárad). 
A helyi OTP hétfőn 7.45-14,00 
óráig, Keddtől péntekig 7,45- 
13.00 óráig tart nyitva. Továb
bi felvilágosítás a 465-845 és a 
465-028-as telefonszámon kér
hető.

szerdán 14-16 óra között az 
Egészségügyi Központ torna
termében képzett sportoló ve
zet.
■ Kérés. A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat egy 
család kérését közvetíti, akik 
gondozást igénylő idős család
dal, egyedülállóval eltartási 
szerződést szeretnénk kötni. A 
családsegítő megfelelő refe
renciát tud nyújtani a család
ról.

Jelentkezések: Család és Kö
zösség Alapítvány, illetve Csa
ládsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Pécsvárad, Dózsa 
Gy. u. 13., telefon (72) 465-360, 
9-15 óráig.
■ Támogatás. A Család és 
Közösség Alapítvány 1997-ben 
alakult és 1998 januárjától 
működteti Pécsváradon a Csa
ládsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatot. 2000-től mint ki
emelten közhasznú szervezet 
nyújtja különböző szolgáltatá
sait. Szívesen vesszük, ha adó
jának 1%-ával ön is támogat
ja azt a munkát, amely gyere
kek, családok problémáinak 
megelőzésére és megoldására 
irányul.

Az alapítvány adószáma: 
18312801-1-02

Február 2 1 -én, szerdán 9-13 óráig

ZOMÁNCEDÉNY-
VÁSÁR

a művelődési központban.
(Edények közvetlenül a gyártótól is!)

A Család és Közösség Alapítvány hírei
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Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete

Képünk egy jó hangulatú klubnapon készült

A Nyugdíjasok Körzeti Egyesü
lete január 9-én tarto tta  éves 
közgyűlését. Talán az elneve
zés újnak tűnik, de tulajdon
képpen az 1993-ban alakult 
N yugdíjasklub jogutódjáról 
van szó. A klub az elmúlt év
ben cégbírósági bejegyzéssel 
egyesületté alakult, hogy még 
hatékonyabban tudjon tevé
kenykedni a nyugdíjasok érde
kében. Nemcsak a település, 
hanem a környék (pontosan 10 
település) nyugdíjasklubjait is 
segítik.

A közgyűlésen az egyesület 
elnöke, Kárpátiné Kovács Zita 
beszámolt a tagságnak az el
m últ évben történtekről. Az 
egyesület gazdag, programok
kal teli évet tudhat maga mö
gött. Kultúrcsoportjai (asszony 
tánckar, férfikórus, német kó
rus, népdalkor) számtalan he
lyen felléptek és kiváló helye
zéseket értek el a különböző 
megmérettetéseken, fesztivá
lokon, találkozókon. Pécsvá- 
radot érte a m egtiszteltetés, 
hogy megrendezhette a Nem
zetiségi Nyugdíjasklubok Me
gyei Találkozóját, ami egyedül
álló a megyében, hiszen 15 te
lepülésnek adott lehetőséget, 
hogy nyugdíjasai felelevenít
sék nemzetiségi hagyománya
ikat.

Népszerűek voltak a tagság 
körében a különböző ismeret- 
terjesztő és egészségnevelési 
előadások, bemutatók, gyógy
fürdő-látogatások. Lehetősége 
van a tagságnak a rendszeres 
v érnyom ás-ellenő rzésre  és 
testsúlym érésre is. A zenés
táncos rendezvényekre gyak
ran hívtak vendégségbe más 
n y u g d íja sk lu b o k a t vagy a 
pécsváradiak tesznek eleget a 
kedves meghívásoknak. Tava

lyi 3 napos „országjáró” kirán
dulásuk Kecskemét és Szeged 
környékét célozta meg, itt is 
k ih aszn á lv a  M agyarország 
gazdag gyógyfürdőinek jó té
kony hatását.

A beszámoló után  Paksi Ro
zália, az egyesület titkára és 
gazdasági vezetője ism ertette 
az egyesület gazdálkodását, 
kiemelve a befizetett tagdíjak 
összegének felhasználását. (Az 
egyesület a tagdíjakból tartja 
fenn m agát.) E zt követően

Az 1996-ban kezdődött köz- 
biztonsági gimnáziumi kép
zés további fenntartásáról 
ír t  a lá  m e g á lla p o d á st  a 
Komlói Rendőr-főkapitány
ságon dr. S á rk ö z i  Ferenc  
ezredes, a BMRFK új veze
tője, valam int a képzést biz
tosító középiskolák képvi
selői, közöttük P ap Gyula, 
a pécsváradi II. Béla Közép
iskola igazgatója. A m egál
lapodás m egújítására a jog
szabályok m egváltozása, il
letve a kerettantervek be
vezetése m iatt volt szükség.

A cél továbbra sem 
változott:
-  Az érettségi megszerzésén 

túl olyan ismeretek nyújtá
sa a tanulók részére, melyek 
elősegítik a fiatalok tovább
tanulási lehetőségeit, első
sorban a rendvédelmi szak- 
középiskolákba, illetve a 
rendőrtiszti főiskolára.

— A képzés során továbbra is 
nagy hangsúlyt fektet az is
kola az idegen nyelv, a szá
mítástechnika és a testne-

megbeszélték a 2001. évre te r
vezett programokat, mely sze
rint továbbra is a már jól be
vált rendszeres összejövetele
ket havonta tartják  a művelő
dési házban. A tagság igényei 
szerint ez évben két kirándu
lá s t szeretnének  szervezni. 
Jú n iu s  első felében soproni 
szállással m ariazelli látoga
tást, majd szeptember elején 
Eger és környéke lenne az 
úticél. Az inflációt követő tag- 
díjemelésre te tt javaslato t a

Brandstátter György és Pap Gyula

velés oktatására. A tanulók 
egészséges életmódra neve
lése az utóbbi évek kiemel
kedő feladata lett.

A m egállapodás egyik n a 
gyon fontos eleme, hogy a szak
mai képzést biztosító BMRFK 
biztos m un k ah elly e l v á rja  
vissza a szakmát, illetve a fő
iskolai végzettséget szerző fi
atalokat. Az eddigi tapasztala
tok igen jónak mondhatók, hi-

tagság többsége elfogadta, így 
2001-től az egyesület éves tag
díja 800 F t-ra  em elkedett, 
mely összeget két részletben fi
zethetik be. A közgyűlés ének
szóval zárult, hiszen a januári 
szü letésnaposokat is felkö- 
szöntötték tagtársaik.

Az egyesület legközelebbi 
összejövetele -  a február 6-ai 
klubnapot követően -  február 
10-én lesz, amikor is jelmezes, 
farsangi bált tartanak, melyre 
sze re te tte l v á rn ak  m inden 
kedves érdeklődőt a művelődé
si házba.

A Nyugdíjasok Egyesülete 
ezúton köszöni a lehetőséget, 
hogy rendszeres összejövetele
iknek a művelődési központ 
helyet ad, így segítve a telepü
lés nyugdíjas korosztályát.

Valljuk, hogy az otthonából 
kimozduló, a társadalom felé 
nyitott, közösségekbe járó idős 
ember kevesebb terhet ró az 
intézményi szociális és egész
ségügyi ellátórendszerekre. A 
közös készülődések, a rendez
vényeken való részvételek, az 
idős korúak összefogása erősíti 
a klubéletet, sok vigaszt nyújt 
az élet megpróbáltatásaiban.

szén a pécsváradi középiskolá
ban végzettek közül az elmúlt 
évben 12 tanuló nyert felvételt 
a rendvédelmi szakközépisko
lába. A felek annak reményé
ben írták alá a megállapodás 
meghosszabbítását, hogy ez a 
tendencia fennm arad és to 
vábbra is együttesen kívánnak 
hozzájárulni a rendőrség szak
embergárdájának előképzésé
hez.

Fotó: Füri Ferenc

Együttműködési megállapodás
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Február 5-én tartotta szo
k ásos éves k özgyű lését a 
P é c sv á r a d i S p a r ta cu s  
Sportkör a m űvelődési köz
pontban. A m egjelenteket 
köszöntötte Z sáli János, a 
közgyűlés levezetője, aki is
m ertette a napirendi pon
tokat, majd felkérte Speigl 
J ó zse f  sportköri e ln ököt, 
hogy tartsa meg éves beszá
m olóját az elm últ év mun
kájáról.

Elmondta, hogy a sportkör 
1925-ös megalakulása óta a 
2000. évi volt a legsikeresebb, 
hat szakosztály is működött 
ebben az évben. Méltatta a csa
patok előző évi szereplését, 
eredményeit.

Az NBI. B-s kézilabdás fiúk 
a 6. helyen, az NB Il-es kézi
labdás lányok a 3. helyen vé
geztek. Labdarúgásban a Me
gye I. osztályban 7. helyen vég
zett felnőtt csapatunk, az ifik 
7.-ek, a serdülők a 3.-ak lettek. 
Szokásosan jó idényt zárt a 
művelődési házban „dolgozó” 
sakkszakosztály, ahol főleg a 
fiatalok nyújtanak kimagasló 
eredményeket. Lelkesek a ko- 
sárlabdás fiúk, akik egyre jobb 
eredményeket érnek el. Sike
reket értek el a thai-box szak
osztály fiatal versenyzői is. A

A szokásos januári „Old boy te
remlabdarúgó-kupán" 20 csapat ver
sengése után a következő végered
mény született:

I . BAT Pécsi Dohánygyár, 2. Vö
rös Autóház, 3. Bocz Kft. 4. Pécsvá- 
rad.

A legjobb mezőnyjátékos Koro- 
nics Károly (BAT), a legjobb kapus 
Perényi László (Pécsvárad), a gólki
rály pedig Dárdai Pál (Vörös Autó
ház) lett.

KOSÁRLABDA
Január 18., Pécsvárad-Harci SE 

Pécs
Január 25., Pécsvárad-Szentlőrinc 
Február 3-án a Pécsett megrende

zett Baranya Kupa Férfi Kosár
labda Tornán vett részt a pécs
váradi kosárlabdacsapat, melyen 
nyolc település képviseltette 
magát. (Siklós, Szigetvár, Mo-

sportágat beválasztották az 
olimpiai sportágak közé, így 
nagy jövő állhat előtte és talán 
már idén komolyabb versenye
ket láthatunk Pécsváradon.

Az elmúlt évben elért ered
mények után Speigl József is
mertette a 2000. évi költség- 
vetésüket. A bevétel összesen 
9 159 000 Ft-ot tett ki, mely
ből az önkormányzati támoga
tás 6 millió, a szponzori támo
gatás 1,8 millió, egyéb támo
gatás 387 ezer, tagdíjak, belé
pők 466 ezer, játékoseladás

hács, Komló, Vajszló, Pécs, 
Szentlőrinc, Pécsvárad).

Várad-kupa
Megyei ifjúsági és serdülőcsa

patoknak rendeztek teremtor
nát január végén Pécsváradon. 
A pécsváradi torna a kupasoro
zat második állomása volt. Ta
valy decemberben Harkányban 
is jól szerepeltek csapataink, a 
serdülők között pedig Szabó 
János lett a torna legjobb játé
kosa. Február 24-én Szentlőrin- 
cen folytatódik a kupasorozat. 
A pécsváradi Várad-kupán 
mindenki két csapattal szere
pelt, amelyen a következő vég
eredmény született.

Serdülők: 1. Harkány I.; 2. 
Harkány II.; 3. Pécsvárad I.; 4. 
Pécsvárad II.; 5. Szentlőrinc I.; 
6. Szentlőrinc II.

Ifjúságiak: 1. HarkánylI.; 2. 
Szentlőrinc I.; 3. Pécsvárad II.;

487 ezer, egyéb 4 ezer. A kiadás 
összesen 9 008 000 Ft volt, a 
következő bontásban: Fenntar
tási költség (pálya-, öltözőfenn
tartás) 825 ezer, labdarúgó
szakosztály 5,1 millió (4 csa
pat), női kézilabda 1,084 mil
lió, férfi kézilabda 966 ezer, 
sakkszakosztály 226 ezer, mű

ködési költség 629 ezer, kosár
labda 88 ezer, thai-box 90 ezer.

A számokból kiderül, hogy a 
sportkör az elmúlt évben köl
tötte eddig a legtöbb pénz, de 
a legtöbb szponzor is most tá
mogatta őket, ami óriási segít
ség volt. Ezekután Zsáli János 
beszámolt az elmúlt évben tör
tént ügyészségi vizsgálatról,

4. Harkány I.; 5. Pécsvárad I.; 
6. Szentlőrinc II.

A pécsváradi serdülők edző
je Fuller Tibor, az ifiké pedig 
Mátyás Zoltán. A serdülőknél 
a legjobb kapus Jakab Dániel 
(Pécsvárad) lett, aki ismét ki
magasló telj esi tményt nyújtott 
és tehetségével, kitartásával, 
szorgalmával, fegyelmezett és 
sportszerű m agatartásával 
edzője szerint is még igen sok
ra viheti. Az ifjúságiak között 
pedig Botos Zsolt (Pécsvárad) 
lett a legjobb mezőnyjátékos.

Sportprogramok
Február 10., 8 órától Jubileumi Női 

Kézilabda Teremtorna 
Február 17., 8 órától Jubileumi Férfi 

Kézilabda Teremtorna 
Február 23., 13 órától Góliát Te

remlabdarúgó Torna 
Március 3., 8 órától Serdülő Kosár

labda Kupa

mely során alapvetően min
dent rendben találtak, törvé
nyesen működik a sportkör, 
csak kisebb hiányosságokra 
h ív ták  fel a figyelmet. Az 
ügyészségi vizsgálat m iatt 
módosítani kellett a sportkör 
alapszabályát, így a mostani 
minden részletre kiterjed. A 
beszámolót és az alapszabály 
módosítását a közgyűlés egy
hangúan elfogadta.

Ezekután a vezetőségben tör
tént személyi változásokat is
mertette a sportkör elnöke. A 
labdarúgó-szakosztály vezetője 
az elmúlt év nyarától Máté 
Emil. Vezetőségi tagságáról le
mondott Fuller Ferenc és Fuller 
Tibor, helyettük egy személyt 
javasolt a vezetőség, Rajos Ár
pádot, aki régóta aktív tagja a 
pécsváradi labdarúgásnak. A 
közgyűlés megszavazta Kajos 
Árpádot a vezetőség tagjának.

A hivatalos napirendi pon
tok után szabadon kérdezhe
tett bárki bármit a vezetőség
től, de meglepő módon csak 
egy kérés merült fel. Neveze
tesen, hogy indítson a sport
kör autóbuszt a labdarúgócsa
pat szurkolóinak az idegenbeli 
mérkőzésekre. Az újra felme
rült igényre a vezetőség azt az 
ígéretet tette, hogy az első két 
idegenbeli meccsre újra indí
tanak szurkolói buszt, azután 
majd meglátják, érdemes-e a 
továbbiakban is felajánlani 
ezt a lehetőséget.

A vezetőség végül minden 
labdarúgást kedvelő sportba
rátot meghívott február 16-án, 
18 órára a sportpálya klubter
mébe, a sportbaráti kör újra
élesztésére.

PÉCSVÁRADI

Hírmondó
A Pécsváradi 
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