
10 ÉVES A PÉCSVÁRADI  HÍ RMONDÓ

Kedves Olvasó! 
Pécsvárad Város Önkor
mányzata képviseletében 
köszöntőm Önt és engedje 
meg, hogy az Ön nevében is 
köszöntsem 10 éves szüle
tésnapját ünneplő lapun
kat, a Pécsváradi Hírmon
dót.

Pécsváradon az idősek elbe
széléséből tudjuk, hogy már a 
háború előtt is jelent meg he
lyi újság. Rengeteg aranyos 
anekdota kering írásairól és 
szereplőiről. A szép emlékek is 
bizonyítják, hogy egy ilyen 
nagyságú településen mint 
Pécsvárad, fontos szerepet 
kaphat egy helyi újság és an
nak szellemisége.

Több mint negyven év után 
döntött, dönthetett úgy 10 év
vel ezelőtt az önkormányzat, 
hogy ismét megjelentet egy 
havi rendszerességgel tájékoz
tató nyomtatott terméket.

A rendszerváltás időszaká
ban a jubilálónál egy kicsit 
előbb indult egy másik helyi 
lap is: az „Ébresztő” , mely az 
ekkor legelfogadottabb párt, az 
MDF helyi szervezetének gon
dozásában mindenképpen új 
színt és formát hozott a lakos
ság tájékoztatásában.

Az akkori önkorm ányzat 
azonban úgy gondolta, hogy a 
form álódó dem okráciában 
mindenképpen fontos a telepü
lés vezetése és a lakosság kö
zött a közvetlen információ
áramlás megteremtése. E célt 
a testület akkori vélemény sze
rint sokkal jobban el lehetett 
érni egy saját lap indításával. 
A motivációkban azonban ki- 
mondva-kimondatlanul szere
pet játszott az említett párt

Tíz ev „termése"

által megjelentett laptól elté
rő stílusú és tartalmú véle
mény nyilvánításának szándé
ka.

Az újság neve, címoldalán a 
városi cím errel Pécsváradi 
Hírmondó lett. Szerkesztőjé
nek Gállos Orsolya  ön kor
mányzati képviselőt kértük fel. 
Orsi tapasztalt újságíróként 
alakította ki a lap arculatát, 
stílusát, melyet az lényegileg 
a mai napig megőrzött.

ÁFÉSZ Központ/Pécsvárad COOP 
Kft., Bosnyák József, Buszlauer 
Miklósné.Büki Lászlóné, Csenterics 
Csabáné, Fuchs Sándorné, Fuller 
Ferencné, Gál Imre, Gungl Gáspárné, 
Gyógypedagógiai Intézet, Györkő Ti
bor, Hofecker Mihályné, Hó gén 
Antalné, lljinné Várkonyi Márta, 
Juliánus Kávéház, Kisztné Bayer Már
ta, Keszler Antal, Kolmann Gábor,

A  szerkesztő és az önkor
mányzat célja a lappal, a lap
ban elsősorban a hiteles tájé
koztatás a város életéről. Fon
tosnak tartottuk és tartjuk a 
képviselő-testület, az intézmé
nyek, a kulturális együttesek, 
a különböző egyesületek, a vál
lalkozások, a társtelepülések 
működésének, életének bemu
tatását. A szerkesztő és az új
ságban a különböző témákról 
tájékoztató szerzők szándéka a

Ludányi Antal Miskolc-Pécsvárad, 
Molnár Zsuzsa, Molnár László, Mi
hály Sándorné, Öhler Anna -  Miskolc, 
II. sz.Óvoda, Réger Vilmosáé, Rózsa
hegyi Ferenc, Schillinger Mihályné/ 
Schillinger Ervin -  Pécs, Sebestyén 
József, Schiller József, Mezőgazdasá
gi Szakiskola/ II. Béla Középiskola, 
Tamás Lőrincné, Varga Sándor, 
Winkler Györgyné, Walter Tivadar.

legteljesebb tájékoztatás; a 
véleményalkotást az olvasóra 
bízva. Olvasóként a képviselő
testület tagjaként is szívesen 
látnék a lapban az imént em
lített vélemények közül olvasói 
levél, riport vagy akár szer
kesztői vélemény formájában 
visszajelzést a város működé
séről, életünkről. Ezek az ér
tékelések segíthetik önkor
mányzatunk, intézményeink 
munkáját is.

Aki azonban a napi sajtóban 
már ugyan megszokott, de egy
általán nem tetsző „sztorikat”, 
csemegét kereste, keresi a mi 
újságunkban, eddig sem lelte 
meg, de remélem sosem fogja.

Mi tarthatja ma ennek elle
nére életben az újságot? Az 
anyagiakon túl a tízéves törté
netünk, az az eseménysor, me
lyet szerző és olvasó együtt él 
meg a várossal, melyet hó ele
jén a lapot kézbe véve ismét 
átélhetünk, ú jraértékelhe
tünk.

Tíz év termésében tallózva 
olvasóként is nagy élmény újra 
kézbe venni a várossá válásról, 
a sportcsarnok avatásáról, 
vagy a millenniumi ünnepsé
gekről tájékoztató példányo
kat. Tudósítóként, szerzőként 
visszaemlékezni ezekre az ese
ményekre a szerkesztő kollek
tívának soha nem felejthető 
élményt jelenthet.

Kedves Olvasók! Az Önök 
nevében is szeretném megkö
szönni ennek a csapatnak a 10 
éves munkáját, kívánva mind
annyiunknak, hogy az elkö
vetkező 10 évben is sok szép 
és örömteli eseményről olvas
hassunk a mi Hírmondónk
ban.

Boldog születésnapot kívá
nok!

Zsáli János 
polgármester

10 éve hűséges előfizetőink
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Diákerszény -
Bursa
Hungarica

A k o rm á n y  k e z d e m é 
n yezésére  az O ktatási 
M inisztérium  a helyi és 
m egyei ön k orm á n yza 
tok  együttm űködésével 
a 2000/2001. tanév során 
létrehozta a Bursa Hun
g a r ic a  F e lsó 'o k ta tá s i 
Önkorm ányzati Ösztön
d íjpá lyázatot, am ely a 
felsó 'oktatási in tézm é
nyek hátrányos helyze
tű  h a llg a tó i  szám ára  
nyújt rendszeres anya
gi segítséget.

A Bursa H ungarica 
többszintű  tám ogatási 
rendszer, amelynek pénz
ügyi fedezeteként három 
forrás szolgál:

-  a helyi önkormányza
tok határozzák meg az 
egy főnek adható támo
gatás havi összegét és 
bírálják el a pályázato
kat,

-  a megyei önkormány
zatok kiegészíthetik 
ezt az összeget,

-  az Oktatási Minisztéri
um további juttatást 
állapíthat meg.

A pályázatok elbírálásá
nak kizárólagos szempont
ja a szociális rászorultság.

Pécsvárad Város Önkor
mányzata éves költségve
tésében félmillió forintot 
biztosított a pályázók tá
mogatására. A 2001. janu
ár 15-ig beadott pályáza
tok elbírálásával szociális 
és oktatási bizottságait 
bízta meg. A bizottságok a 
45 jelentkező közül 10 főt 
támogattak 5-5000 Ft-tal.

Fontos tudni, hogy az el
következő években is kiír
ja az önkormányzat a pá
lyázatot, legközelebb 2001. 
decemberében, 2002. janu
ár 5-ei jelentkezési határ
idővel.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H ÍR EK
A szen n yv ízte lepről. Pécs
várad Város Képviselő-testüle- 
te a 2001. február 26-ai ülésén 
első napirendi pontként foglal
kozott a Pécsvárad-Zengővár- 
kony csatornahálózat és a 
pécsváradi szennyvíztelep ka
pacitásbővítés kivitelezőjének 
kiválasztásával. Ez egyben 
utalás a döntés fontosságára 
is, hiszen összességében 623 
millió Ft-os beruházásról van 
szó.

Mint ismeretes, a beruházá
sokra a város céltámogatást 
nyert, de a megvalósítás továb
bi jelentős összegeket igényel, 
melyet részben további pályá
zatok útján, másrészt önerőből 
kíván a testület biztosítani. A 
nyertes kiválasztása hosszú 
folyamat eredménye, melyet a 
közbeszerzés szigorú szabályai 
határoztak meg. A jelentkezők 
először egy előminősítési eljá
ráson vettek részt, melynek 
objektív, pontozásos eredmé
nye után már csak azok pá
lyázhattak, akik pénzügyi 
helyzetük, kapacitásuk, refe
renciáik alapján biztonsággal 
képesek a munkák elvégzésé
re.

A pályázati eljáráson részt 
vevők előre ismerték azokat a 
bírálati szempontokat, melyek 
alapján esélyük lehet a kivite
lezésre. Ezek között kiemelt 
jelentősége volt az árnak, de 
emellett a garanciák, kötbér, 
helyi munkaerő foglalkoztatá
sa is pontozással értékelhető 
tényezők voltak.

A képviselő-testület ez alap
ján választotta ki a kivitelező
ket, melyek azonosak a legked
vezőbb árajánlatot tevő pályá
zókkal.

Pécsvárad-Zengővárkony 
csatornahálózat kivitelezője a 
Farkas+társa Bt. lett (357,7 
millió Ft-os ajánlattal) 2001. 
december 15-ei befejezés vál
lalásával, a pécsváradi szenny
víztelep kapacitásbővítés mun
káit a Purátor Hungária Kft. 
végzi (264,9 millió Ft-os aján
lattal), 2002. júliusi befejezés
sel.

Az önkormányzat 2001. évi 
költségvetésének elfogadása 
következett ezután. Idén 829 
millió Ft-tal gazdálkodhat a 
település, amely az előző évek
hez képest jelentős emelkedés

nek tűnhet, ám ez az összeg 
tartalmazza a fentebb említett 
beruházások költségeit is. Va
lójában a költségvetés az elő
ző évek nagyságrendjének 
megfelelő. Az intézm ények 
fenntartása mellett egyre ne
hezebb a pályázati önrészek 
biztosítása. Az önkormányza
ti szférában dolgozóknak az 
állami szférára meghatározott 
8,75%-os béremelést biztosítot
ta a testület.

Egyebek. Döntött a testület 
az úgynevezett érdekeltségi 
hozzájárulás kivetése tárgyá
ban érkezett fellebbezésekről, 
és egyúttal a zengővárkonyi 
gesztenyés összekötő út II. üte
me, illetve a Szászvölgyben 
megépített út érdekeltségi hoz
zájárulását 40 000 Ft-ban ha
tározta meg.

A dószám ok ! Elnézésüket 
kérjük, januári számunkban 
tévesen jelent meg két alapít
vány adószáma. Helyesen a két 
alapítvány adószáma a követ
kező: Pécsváradért Alapítvány 
(helyi sport-, kulturális célok) 
adószáma: 19035615-2-02

Zengővárkonyi Hagyomány-

őrző M űvelődési Egyesület 
adószáma: 18001629-1-02

FELHÍVÁS!
Értesítjük a lakosságot, 
hogy a Megyei Nyugdíjbiz
tosítási Igazgatóság mun
katársai kihelyezett ügy
félfogadást tartanak:

m inden  páratlan  h ó
nap első péntekén 9-12 
órá ig  a Pécsváradi P ol
gárm esteri Hivatalban.

Tehát: május 4-én, szep
tember 7-én, (a novembe
ri időpontot a későbbiek
ben közöljük.)

Szolgálati idő, öregségi, 
rokkantsági nyugdíj, mél
tányossági kérelmek, bal
eseti járadék, rendszeres 
szociális járadék, hozzátar
tozói ellátások, megállapo
dás kötése, szolgálati idő 
kérése ügyében várjuk önö
ket, továbbá minden egyéb 
nyugdíj-megállapítással, 
-folyósítással kapcsolatos 
kérdésekkel, aminek orvos
lása helyben is megoldha
tó. (Új igények rögzítése, 
iratok pótlása, általános 
felvilágosítás stb.)

Márciusi 15.

Március 15-én, csütörtökön 9.30-kor megemlékezés a vá
rosháza falán lévő Hegedűs Imre emléktáblánál, majd 10 
órakor ünnepi tisztelgés az 1848/1849-es forradalom és 
szabadságharc emlékére a Kossuth-téren. Műsort adnak 
a II. Béla Középiskola tanulói, ünnepi beszédet mond 
Arató Márton alpolgármester. Közreműködik a Pécsvá
radi Ifjúsági Fúvószenekar.

A megemlékezésekre mindenkit tisztelettel meghívunk!

Pécsvárad Város Önkormányzata

ÁLLÁSHIRDETÉS:
A Család és Közösség Alapítvány Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálata felsőfokú szakirányú vég
zettséggel (szociális munka, szociálpedagógia, 
mentalhygiénia, pszichológia, szociológia) rendelke
ző munkatárs számára ajánl állást.
Jelentkezés a Családsegítő Szolgálatnál:
Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 13. Tel.: 72/465-360
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PannonPharma Gyógyszergyár

Akkor tudósítottunk la
punkban utoljára a Pécs- 
váradon épülő gyógyszer
gyárról, amikor félkész ál
lapotban volt. Aztán csend 
vette körül az építkezést, 
majd azt hallottuk, hogy 
már dolgozik a gyár.

Az impozáns épület környé
kén még folynak a tereprende
zési, parkosítási munkálatok, 
bent viszont már rend, tiszta
ság, modern üzemben, labora
tóriumban készülnek a gyógy
szerek. Dr. Blazics Gyulát, a 
gyógyszergyár ügyvezető' igaz
gatóját kértük meg, hogy tájé
koztassa lapunkat, és ezen ke
resztül a várost a gyárban fo
lyó munkáról.

-  Valóban „csendesen”, hír
verés nélkül — még az ünnepé
lyes avató előtt -  kezdtünk el 
dolgozni. Meg kellett várni va
lamennyi hatósági bejárást, 
engedélyezést, így lett több 
hatóság által is minősített vál
lalat a PannonPharma pécs- 
váradi gyáregysége. Vissza van 
még a környezet rendezése és 
majd azután gondolunk az ün
nepségre.

-  Röviden az előzményekről: 
1991-ben alakult meg a kft. és 
helyileg a Baranya Megyei 
Gyógyszertári Központ épüle
tében bérelt és általunk átala
kított területen kezdtük meg a 
term elést, 1994-ben. Innen 
datálódik a gyógyszergyártás 
üzemünkben.

-  A kft. generikus termékek 
előállítására jött létre. Ami azt 
jelenti, hogy lejárt szabadalmú

gyógyszerek általunk k ife j
lesztett és törzskönyvezett 
megfelelőit gyártjuk. Kezdet
ben az első termék-licenceket 
magyar gyógyszergyáraktól 
(Richter Gedeon Rt. EGIS Rt.) 
vásároltuk. Emellett saját fej
lesztésű és külföldi partnerrel 
közösen fejlesztett generiku- 
mok gyártását kezdtük meg. 
Jelenleg 33 + 21 törzskönyve

zett termékünk van, többségé
ben hazai piacra gyártva. 
Pécsváradon szilárd gyógy
szerforma gyártására (tablet
ták, porok, kapszulák) alkal
mas technikai berendezéseink 
vannak. Kenőcsöket, oldatokat 
sebhintőporokat bérmunká
ban gyártatunk. Alap- és se
gédanyaggyártás itt nem tör
ténik, gyárunkban csak kész
termékek előállítása, csomago
lása és ellenőrzése történik.

Tevékenységünkből származó
an így semmiféle környezet
szennyezéstől nem kell tarta
ni.

-  Ma már 56 dolgozója van a 
vállalatnak. Öten a budapesti 
irodánkban dolgoznak, keres
kedelem -m arketing, törzs
könyvezés területén, hárman 
vidéken, kereskedelmi képvi
selőként -  a többi itt, Pécsvá

radon. A 31 fős induló csapat
hoz Pécsváradról 13 főt, míg a 
városkörnyékből 12 főt vettünk 
fel. Amiután eldőlt, hogy Pécs
váradon építjük fel új gyárun
kat, már akkor ígéretet tet
tünk az akkori polgármester
nek, Kakas Sándornak, hogy 
igyekezni fogunk minél több 
embert helyből, illetve a kistér
ségből alkalmazni. Azt is el 
kell mondanom, hogy a mi 
szakmánkban nehéz vidéken

szabad munkaerőt találni -  ezt 
talán a helyben dolgozó gyógy
szerész kollégák is alátámaszt
hatják. így elsősorban betaní
tott és műszaki szakmunkáso
kat tudtunk alkalmazni a tér
ségből. Pécsről kisbusszal szál
lítjuk a szakembergárdát na
ponta Pécsváradra. Bízunk 
abban, hogy hosszú távon je
len leszünk még a kisvárosban, 
így bizonyára még lesz a jövő
ben munkaerő-felvétel gyá
runkban.

-  Terveznek-e a jövőben bő
vítést, fejlesztést?

-  Banki segítséggel valósult 
meg a beruházás, néhány év 
még kell, hogy középtávon 
megvalósulhassanak elképze
léseink a tervezett bővítésről. 
Gyárunk modulterv, így még 
egy további üzemegység felépí
tésére kerülhet sor, ahol a je
lenleg bérmunkában gyárta
tott termékeinket szeretnénk 
előállítani: steril szemészeti 
gyógyszereket, kenőcsöket, fo
lyadékokat.

-  A kivitelezők minőségi, 
szép, esztétikus munkát végez
tek. Voltak közöttük helybeli 
cégek, vállalkozók?

-  A tárgyalások kezdetén a 
város vezetése kérte, hogy 
amennyiben a munkanemek 
pályáztatása után versenyké
pes ajánlatokkal jelentkeznek 
a helyi vállalkozók, akkor 
előnyben részesüljenek. El
mondhatom, hogy több helyi és 
térségbeli vállalkozó végzett 
szép munkát gyárunk építése
kor.

Kérdésünkre, hogy a pécsvá- 
radi gyógyszertárban is talál
kozhatunk-e a gyár termékei
vel az igazgató elmondta, hogy 
mintegy 15 tablettatermék ké
szül itt (teljes egészében vagy 
részben) Pécsváradon, de a 
bérkonstrukcióban gyártott és 
csomagolt gyógyszeres dobozo
kon is a PannonPharma Kft. 
felirat látható.

Végezetül dr. Blazics Gyula 
megjegyezte, hogy jól érzik 
magukat Pécsváradon, a város 
vezetői és lakossága részéről 
szíves fogadtatásban volt ré
szük. Remélik, hogy a dinami
kusan fejlődő kisváros hétköz
napjaiban is egyre nagyobb 
h angsú llya l lesz je len  a 
PannonPharma Kft. Gyógy
szergyár.

D. K.

Tabletták, porok, kapszulák gyártására alkalmasak a berendezések
Fotó: K. Á.
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10 év történelem Gondolatok a Hírmondó kapcsán...
A Pécsváradi Hírmondó 
megjelenésére emlékezik 
az első szám felelős 
kiadója

Bocsássa meg nekem a 
Tisztelt Olvasó, hogy a 
Pécsvárad Város Önkor
m ányzat havilapjának 
első' megjelenésétől eltelt 
10 évet történelminek ne
vezem. Hisz az első' cikkek 
az éppen a nemzeti örök
ség részévé váló várról, az 
akkor folyó gázberuházás
ról, a kábeltelevízió-háló
zat kiépítéséről szóltak.

A kezdet kezdetén hitet 
tettünk amellett, hogy a 
lapban az önkormányzat, 
a Pécsváradon működó' in
tézmények, a környező' fal
vak, az egyházak, az egye
sületek, a művészeti cso
portok, a helyi sportkör 
hírei mellett készséggel 
helyt adunk a hirdetések
nek, valam ennyi olyan 
közlésnek, amely közér- 
dekló'désre tarthat számot.

Mit adott az első évtized? 
Beváltotta-e a várakozást a 
lap? Igen, mert mindig ob
jektív és hiteles tudott len
ni, igyekezett valamennyi 
pécsváradi és pécsváradi- 
akat érintő eseményről tu
dósítást adni, történt az 
akár a megye- vagy az or
szághatáron kívül.

Szeretném és bízom ben
ne, hogy a lap a jövőben is 
az induláskor megfogal
mazott céloknak felel meg, 
csupa jó és pozitív, Pécs
várad további fejlődéséről 
számot adó hírt, eseményt 
rögzít és ad tovább. Remél
ve, hogy a közeljövőtől szí
nesben.

Sejtem és érzem, hogy az 
első szám megjelenésének 
izgalma visszatér az évfor
dulón. Az akkor „izguló- 
kat” köszönti barátsággal 
— a szerkesztő Gállos Or
solyát, valamint a Dretzky 
Katalin által vezetett ak
tivistákat -  az akkori fele
lős kiadó,

Kakas Sándor

Tíz évvel ezelőtt sem én, sem kollégáim nem gondoltuk, 
hogy egyszer a Hírmondó szerkesztését önállóan kell vé
geznünk. A kezdetekkor Gállos Orsolya profizmusa biz
tos kezekben tartotta a lapot. Ezt mindenki meg is je
gyezte visszaemlékezésében. Mellette elleshettük a lap
szerkesztés csínját-bínját.

A szerkesztőség tagjai:
balról Kárpáti Árpád, Bognár Gyöngyvér, Dretzky Katalin

Gállos Orsolya szem élye 
m eghatározta, rem ényeink 
szerint a mai napig a lap hang
vételét, stílusát, az értékek 
észrevételének és felmutatásá
nak fontosságát. Mint „szer
kesztőség”, az Ő irányításával 
tanultunk bele az „újság csiná- 
lásba” Orsi távozását követő
en is bízhattunk a Ferling- 
Press szakmai irányításában, 
ahol végső formájába szerkesz
tik lapunkat.

Eleinte munkánk csak az

anyagok, fotók gyűjtésére kor
látozódott, aztán lassan-lassan 
egyre többet mertünk, vállal
tunk. Ebben rengeteget segí
tettek az akkori kollégák, 
Kárpátiné Kovács Zita és Pato- 
nai Attila írásaikkal és fényké
peikkel.

A terjesztésben valamennyi 
kollégám segített, az előfizetők 
példányait a mai napig ők kéz
besítik. Az eladásban a kezde
tektől napjainkig partnereink 
voltak a Posta, a Steigerwald

József vezette nagy, majd ké
sőbb az új ABC, a 6-os bolt, a 
hegyi bolt dolgozói. Rendszeres 
tudósításokat kaptunk és ka
punk az óvodákból, az általá
nos és középiskolából, az egye
sületektől.

Tíz év alatt hallatlanul meg
változott a technikai háttér. A 
kéziratokat kézzel és géppel 
írtuk, ezt felváltotta a számí
tógép. Az anyagok kezdeti sze
mélyes Pécsre való bevitelét a 
faxra tudtuk cserélni, ma már 
e-mail-en küldjük az anyagot 
a FerlingPressnek. Aztán a 
fényképeket már nem mellé
keltük, szkenneltük és a tech
nika segítségével küldtük to
vább, ma már digitális fényké
pezőgéppel készít felvételeket 
Kárpáti Árpád, amit a számí
tógép rögtön továbbítani tud a 
pécsi szerkesztőségbe. A téma- 
és anyaggyűjtésben, egy-egy 
rovat összeállításában hónap
ról hónapra Bognár Gyöngyvér 
és Kárpáti Árpád végez rend
szeres munkát. Jó a kapcsola
tunk a hamarosan szintén ju
biláló városi televízió munka
társaival. A két szerkesztőség 
segíti egymás munkáját annak 
érdekében, hogy a pécsvára- 
diak és a környékbeliek minél 
szélesebb körű tájékoztatást 
kaphassanak.

Mindenkinek köszönöm a 
lapért végzett munkáját!

D. K.

Egy kis statisztika. ..
Érdekesen alakult az előfizetők 
szám a az e ltelt időszakban. 
Összesen 240 név szerepel az 
előfizetők között, akik hosz- 
szabb, rövidebb ideig járatták a 
lapot.

Év Előfizető Példány
1991 60 69
1992 73 82
1993 95 104
1994 1 18 129
1995 132 144
1996 138 145
1997 124 129
1998 120 127
1999 111 117
2000 113 133
2001 115 124

Évfolyam
Az elmúlt tizenegy év alakulása

2001 □  példány 
■  előfizető19991997

-199519931991
S0 100 ISO 200

E lő fize tő  é s  p é ld án yszám
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Egy „pécsváradi” újságMinden hónap egy év, 
ez történt tíz éve

Talán nem túlzás azt monda
ni, hogy a Pécsváradi Hírmon
dó azért születhetett meg a 
helyi nyilvánosság felértékelő
désének első pillanataiban, tíz 
évvel ezeló'tt, mert Pécsvárad 
a korábbi időszakban sem 
vesztette el önérzetét és auto
nómiáját. Mondhatja erre bár
ki, hogy a fenti gondolat kicsit 
fellengzősen fogalmazza meg 
egy helyi lap indításának kö
rülményeit, de mivel közvetlen 
részese lehettem az indulás
nak, tudom, hogy ez a helyén
való megfogalmazás.

Hiszen mi más adhatott eró't 
és lelkesedést az újsütetű ön
kormányzatnak, a szerkesztést 
végző' Gállos Orsolyának, a 
szervezőm unkát irányító 
Dretzky Katinak, a lap terjesz
tőinek és nem utolsósorban a 
lap előfizetőinek és vásárlói
nak, mint az akkor éppen nem 
városi rangban lévő település 
atmoszférája. És hiszem azt is, 
hogy ez az atmoszféra segítet
te a szerkesztőket abban is, 
hogy tíz éven át elkerülje őket 
a média mámora, hogy mérték
tartóak, informatívak, körülte
kintőek, szeretn ivalók .......
hogy pécsváradiak maradja
nak.

Szerencsés helyzetben va
gyok, mert jó sorsom úgy hoz
ta, hogy alaposan megismer
kedhettem a mai magyarorszá
gi sajtóval, azon belül is a he
lyi újságokkal, magazinokkal. 
Annak a kísértésnek, amely az 
újságcsinálókat a világ minden 
pontján próbára teszi, csak 
kevés helyen tudtak ellenállni 
ilyen következetesen. A helyi 
lapnak helyi lapként kell mű
ködnie. Éppen úgy, ahogy a 
helyi embereknek is helyi em
berként kell élniük. Itt nincs 
helye a szenzációnak, nincs 
helye a politikafabrikálásnak, 
nincs helye semminek, ami 
nem a helyi közösség bensőjé
ből fakad. Helye van, és helye 
kell legyen viszont mindennek, 
ami az itt élők múltjából fakad, 
ami az itt élők jelenét mutatja 
be és amely az itt élők jövőjé
ről bármit is előre tud vetíte
ni.

A Pécsváradi Hírmondó írá
saival, híreivel, krónikájával, 
fotóival, olykor még hirdetése
ivel is -  ezt a szerepet tölti be, 
immár tíz esztendeje. Nem kis 
büszkeséggel mondom, hogy 
ott lehettem az első példányok 
nyomdába adásakor.

Ferling József

Új sorozatot indítunk az
emlékezés jegyében, az öt
letadó Zsáli János polgár
mester volt.

Ez történt 19 9 1 -ben:

-  A vár a nemzeti örökség ré
sze.

-  100 éve született a madarak 
tudósa, Agárdi Ede.

-  10 éves fennállását ünne
pelte a Pécsváradi Várbará
ti Kör.

-  40 éves az Építőipari Kis
szövetkezet.

-  Az Aranycipó Kft. alig egy 
éve nyitotta meg üzletházát

-  Megnyitotta mezőgazdasági 
áruk boltját a Gesztenyés 
utcában Rosenberger János.

-  Kiépült a kábeltelevíziós 
rendszer.

-  Megnyílott a Koch Tenisz.
-  Dr. Simor Zoltán személyé

ben új állatorvos kezdte meg 
munkáját.

-  Egyesület lett a Zengővár- 
konyi Népi Együttes, elnö
ke: Galambosné Fónai Éva; 
nyáron Franciaországban 
turnéztak.

-  P artnerkapcsolat Küls- 
heimmel, képviselő-testü
let, sportolók, iskolások, né
met klubosok utaztak Né
metországba. Üisseigheim- 
ből zenekar látogatott váro
sunkba.

-  Megnyílt Vadász Lászlóné 
„Helén” fodrászüzlete.

-  Videotéka nyílt.
-  László Károly bázeli mű

gyűjtő Pécsváradnak ado
mányozta bali-szigeti szo
borgyűjteményét.

-  Augusztus 20., Szent Ist- 
ván-napok, a várban megyei 
központi ünnepséget tartot
tak, felszentelték a Pécsvá
radi Ipartestület zászlaját.

-  A várbaráti kör emléktáblát 
avatott gróf Széchenyi Ist
vánnak a várban, pécsvá
radi látogatása emlékére, 
valamint elkészült és az év 
végén felszentelték a II. vi
lágháború  á ldozatainak 
emlékhelyét; Békés József és 
felesége felújították az I. vi
lágháborús emlékmű felira
tait.

-  Befogadtunk közel 100 me
nekültet Horvátország ma
gyarok lakta falvaiból. Jóté
konysági műsort adtak a 
pécsváradi m űvészeti 
együttesek a menekültek 
megsegítésére.

-  Átalakult a Mezőgép-Me- 
talmas Gépgyártó Kft. lett.

-  Felavatták az üveghutát.
-  Első „G esztenyeszüret a 

Zengő alján” rendezvény.
-  Elkészült az egészségügyi 

központ új szárnya.
-  Megvalósult a gázprogram 

második ütemterve.
-  Aranylakodalmát ünnepel

te Vadász László és Bayer 
Erzsébet.

-  Orgonaépítés -  Székely Mik
lós orgonahangversenye a ró
mai katolikus templomban.

-  Az általános iskola és a 
sportkör nagyszabású fut
ball utánpótlás-nevelését 
határozta és indította el.

A jubileumra
Visszatekintve a Hírmondó elmúlt tíz évé
re, utólag is igazoltnak látszik a helyi lap 
létesítésének szándéka. Ez pedig nem volt 
más, mint amit az újság neve is jelez: tájé
koztatni, vagyis „híreket mondani.”

Ezt a feladatát teljesítette!
Személy szerint sem vártam többet egy he

lyi újságtól. Csak annyit, hogy kövesse és mu
tassa be a város mindennapjait, adjon infor
mációt a helyi történésekről, fontosabb esemé
nyekről, programokról. Azt vártam, hogy legyen 
napjaink krónikása, rögzítse és örökítse meg 
az utókor számára Pécsvárad életét. Mentes 
maradt a lap attól is, amit nem szerettem vol
na. Nem szerettem volna, ha pártlapként, a 
politikai csatározások színteréül szolgált vol
na. Nem szeretném, ha áskálódó, szenzációt 
hajhászó, érdekütköztetéseket megjelenítő lap
pá, egyfajta vitafórummá válna, mert az már 
egy másfajta újság lenne. Az már nem „Hír
mondó” lenne.

Nem egy ilyen jellegű újság feladata a 
visszásságok és negatívumok feltárása, netán 
az igazságosztás. Köszönet illeti a lap szerkesz
tőit, gondozóit, hogy megmaradt olyannak, 
amilyennek az indításkor gondoltuk.

Egyetlen terület, amelynek hiányát megem
lítem: keveset foglalkozik -  főként az utóbbi 
években, akárcsak a helyi tv -  a gazdasági szfé
rával. Alig tudhatunk valamit a helyi gazdál
kodók, vállalkozók, szolgáltatások működésé
ről, gondjaikról, sikereikről. Számtalan új vál
lalkozás, munkahely, üzlet létesült, amelyek 
részesei lettek Pécsvárad életének és velük nem 
foglalkozik a Hírmondó. (Legutóbb ígéretet kap
tunk a Pannonpharma bemutatására, de ez 
idáig elmaradt.) Csak felsorolok néhány -  te
vékenységében ismeretlen -  céget: Schöller Bt, 
Terra Ungéria Kft., Quinter Plussz kft., Archi- 
tekt Építőipari Kft., Quint-Co Kft., Big Tessili 
Kft., Handschuh Kft., La Maison Bt. stb. Ta
lán nem zárkóznának el egy-egy bemutatkozó 
írástól.

További sok sikert a Hírmondónak!
Dr. Kófiás Mihály
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Megkérdeztük néhány olvasónkat, 
miként látják lapunkat:

Miért kedvelem a Hírmon
dót? ...

... mert időben és pontosan 
tájékoztat mindarról, ami tele
pülésünk lakóinak mindennap
jait és közérzetét meghatároz
za,

... mert személyes, akik írják 
és akikről szól, azok szembejön
nek az utcán. A személy isme
rete pedig növeli az információ 
hitelességét,

... mert értékeket karol fel, 
ápol és őriz is, és erre ösztönöz 
mindannyiunkat.

Molnár Zsuzsa

Miután családunk Pécsvára- 
don élő fölm enő tagjai -  dr. 
Csősz Gyula a várbaráti kör 
alapítótagja, 1983-ban, majd 
felesége 1985-ben elhaláloztak, 
felénk, Miskolc irányába szinte 
minden Pécsváradról szóló in
formáció megszakadt, pedig igé
nyünk volt erre. Ezt pótolta a 
művelődési háztól megrendelt, 
és mindig várva várt Hírmon
dó, mely éveken át rendszeresen 
érkezett postán keresztül. Bizo
nyára e köldökzsinór is szerepet 
játszott abban a döntésünkben, 
hogy Miskolcról Pécsváradra 
költöztünk 1994-ben. A lapra 
azóta is előfizetők vagyunk, szí
vesen olvassuk, mert változatla
nul nívós, tartalmas, mindig 
temérdek aktuális helyi infor
mációt tartalmaz, színes él
ménybeszámolók tarkítják.

A jövőt illetően lenne egy ja 
vaslatom: úgy gondolom, a de
mokráciát erősítené, ha az ol
vasó is szót kaphatna a lap 
hasábjain. Biztos vagyok ab
ban, hogy megszólítása esetén 
az olvasótábornak lenne véle
ménye sok mindenről. Feltéte
lezem, hogy hasznos javaslato
kat, ötleteket, jobbító szándékú 
észrevételeket tenne, ezzel segít
ve az önkormányzat munkáját, 
formálná a város életét a köz 
javára. Tehát kapjon helyet az 
„Olvasók fóruma” is!

Ludányi Antal

„30 év és 10 év! Ez a két év
szám kavarog az agyamban, a 
lelkemben. 30 éve kerültem  
Pécsváradról Miskolcra, de a 
pécsváradi éveket nem felejtve

és érzelmileg egyre jobban kö
tődve a városhoz. Ezt nem csak 
az évenkénti látogatások, az is
kolai találkozók, hanem a tíz
éves születésnapját ünneplő 
Pécsváradi Hírmondó is meg
erősítik. Mert a távolból is fi
gyelemmel kísérhetem a legfon
tosabb eseményeket, programo
kat, sikereket. A legnagyobb 
érdeklődéssel az iskolában tör
ténteket olvasom, a tanulók 
pályázatait, beszámolóit, véle
ményét. Nagyon tetszenek a 
fényképek Pécsváradról, az 
emberekről, az életrajzok, a 
múlt történései, a programok
ról szóló érdekes beszámolók. 
Amióta a Hírmondó jár nekem, 
a pécsváradiakkal együtt élem 
a hétköznapokat, együtt ünne
pelek, és büszkeséggel töltenek 
el a sikerek, a kitüntetések. 
Örömmel tölt el, hogy a város 
egyre ismertebb lesz itthon és 
külföldön a testvérvárosi kap
csolatok által. Befejezésül gra
tulálok a szerkesztőség tagjai
nak fáradhatatlan munkájuk
hoz, a kultúra napján kapott 
nívódíjhoz. További erőt és si
kereket kívánok mindenkinek, 
aki a városért dolgozik. Kívá
nom, hogy a Hírmondó sokáig 
maradjon összetartó erő, gyűjt
se maga köré a városért, a kö
rért szívesen tevő, a múltat tisz
telő embereket!

Egy hűséges olvasójuk,
Öhler Anna

Annuska a továbbiakban ja 
vasolja még a következőket: „Be
szélő fényképek” sorozatot lehet
ne indítani, amelyben egy régi 
fénykép kapcsán egy épület tör
ténetéről, egy családról, egy ese
ményről lehetne írni. Pl. a ha
rangról, ki öntötte, hogyan emel
ték fel, meg van-e még ez a ha
rang stb. ”Ebben a levélben küld
te el a volt pécsváradi gimnáziu
mi tanárnő az „Ejféli Láng” egy 
1942-ben íródott példányát a 
várbaráti kör archívuma számá
ra, valamint felajánlotta, hogy 
az általa őrzött, volt tanítványok 
irodalmi dolgozataiból egy-egy 
humoros elírást, „diáknyelvet” 
eljuttat szerkesztőségünkbe az
zal, hogy tegyük közzé. (Várjuk 
a diákbaki-parádét!)

Színházjáró autóbusz.
Március 18-án, vasárnap 14 
órakor színházjáró autóbusz 
indul Pécsre. Leonard Bern- 
stein: West Side Story -m usi
cal 2 részben. Bővebb informá
ció és jelentkezés a művelődé
si központban, 1200 Ft (jegy + 
útiköltség) befizetésével. (Feb
ruárban méltánytalanul keve
sen láttuk Arthur Miller Pil
lantás a hídról c. drámáját 
Bubik Istvánnal a főszerep
ben.)

Aranyember. Március 4-én 
vasárnap több mint 50 általá
nos iskolás gyermek nézte meg, 
Jókai Mór nagysikerű regényé
ből készült előadást, Az Arany
ember című három felvonásos 
színművet a kamaraszínház
ban. Kísérő tanáruk Lantos 
Istvánné volt. Igény esetén is
mét szervezünk erre a darab
ra.

Rock klub. Március 10., 
szombaton 21 órától VIII. ju 
bileumi Thunder Rock Klub 
lesz a művelődési központ
ban.

Argyélus királyfi. Március 
27-én, kedden délelőtt 9 órakor 
a Békéscsabai Jókai Mór Szín
ház művészei bemutatják Ger
gely Albert népmeséi feldolgo
zását óvodásoknak és alsó ta
gozatosok számára. Belépjegy 
ára: 200 Ft.

Népfőiskola indul! A vár
baráti kör keretein belül, va
lamennyi pécsváradi civil szer
vezet részvételével népfőisko
la alakul a városban, mely a 
Zengőalja kistérség települése
inek lakosai számára nyújt 
művelődési, továbbképzési le
hetőséget.

Március 28-án, 17,30-kor 
„Pécsvárad népei” címen nyí
lik kiállítás a várbaráti kör ar
chívumából a művelődési köz
pont emeleti klubjában, ame
lyet Zsáli János polgármester 
és Baumann Mihály, a helyi 
Ném et K isebbségi Ö nkor
mányzat elnöke nyit meg.

Ezt követően kerül sor az 
első, alakuló ülésre a színház
teremben.

M eghívott vendégek, elő
adók: prof. Dr. Heribert Hinzen, 
a Német Népfőiskolái Szövet

ség Nemzetközi Kapcsolatok 
Intézetének igazgatója, aki 
„Népfőiskolák Európában és 
más kontinenseken” címmel 
tart előadást,

Horváthné B. Mária, a Né
met Népfőiskolái Szövetség 
Budapesti Projektirodájának 
vezetője beszámol a magyaror
szági népfőiskolák helyzetéről, 
valamint a Pécsváradi Népfő
iskola vezetője, Dr. Sári Mi
hály, a Pécsi Tudományegye
tem docense, a Magyar Népfő
iskolái Társaság Tudományos 
Szakbizottságának elnöke, aki 
„Miért épp népfőiskola?” cím
mel tart előadást, majd ismer
teti a Pécsváradi Népfőiskola 
ez évi terveit.

Programunkra minden ér
deklődőt hívunk és várunk!

A Pécsváradi Várbaráti
Kör várható kirándulásai (az 
időpontokat és programokat 
azért közöljük idejében, hogy 
ütemezni lehessen).

Április 28-án, szombaton 
Dél-Baranyába, a Drávaszögbe 
látogatunk. Utunk során felke
ressük Vukovár háborús nyo
mait, Illők Ferences rendi ko
lostorát, a Kopácsi-rétet (Nem
zeti park), Eszék várát és óvá
rosát a Dráva-parton, majd 
Vörösmarton Kersmajer Mi
hály pincéjében ér véget a 
program.

A nyári külföldi utunk idő
pontja: június 15-23. Dalmá
cia. Biograd, Plitvicei tavak, 
Zadar, Sibenik, Krka vízesés, 
Trogir, Split nevezetességeit 
keressük fel a pihenés mellet. 
(A m eghívók kézhezvétele 
után lehet jelentkezni a műve
lődési központban.)

Kodolányi-napok
Március 10-én, szombaton 9 

órakor koszorúzást szervez 
az iskola Kodolányi János 
Vár utcai emléktáblájánál. 
10 órakor a művelődési köz
pont színháztermében sza
valóverseny lesz a felső ta
gozatos tanulók részvételé
vel

Március 13-án, kedden az alsó 
iskolában 9 órakor minden 
pécsváradi és környező tér
ségbeli kisiskolás átveszi a 
millenniumi emlékkönyvet. 
Ezután megnyitják az alsó 
tagozatosok rajzkiállítását.
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Hí r e k  Röviden

Februárban ismét számos farsangi bált rendeztek. Képünkön a Kodolányi 
János Általános Iskola felső tagozatosainak farsangja

Ismét remekül sikerült a nyugdíjasok jelmezes farsangi mulatsága

Anyakönyvi hírek

Születtek: február 6. 
Burzán Bendegúz, 14. Ko
vács Liliána, 16. Werner 
Tamás és Zsáli Zsombor 
20. Császár Tamás 

50 éves házassági év
fordulójukat ünnepel
ték Zengó'várkonyban Bo
ris Lajos és Ács Éva. Gra
tulálunk és még sok, örö
mökben gazdag évet kívá
nunk!

H á z a ssá g k ö té se k :
Marján Zoltán és Varga- 
Pál Zsuzsanna, Marton 
Szilárd  és Fetzer Rita, 
Steigerwald János és Ká
rászt Zsuzsanna Katalin 

Elhunytak: Frick Már
tonná sz. Heller Julianna, 
79 éves; Hosszú János 48 
éves; Tiszti Józsefné sz. 
Mayer Róza, 79 éves; Ács 
Józsefné sz. Hosszú Sára, 
70 éves; Papp Jánosné sz. 
Hosszú Julianna 72 éves 
(Zengó'várkony)

Új alelnök
A Baranya Megyei Terület

fejlesztési Tanács februári ülé
sén megválasztották az új al- 
elnököt dr. Wekler Ferenc sze
mélyében, aki a Zengó'alja Te
rületfejlesztési Kistérségi Tár
sulás elnöke. Az egy évre szóló 
megbízatást 2001. december 
3-áig látja el.

A Nyugdíjasok Körzeti 
E gyesületének szokásos 
klubnapja: március 13-án, ked
den, 16 órakor.

Óvodai hírek
Január 20-án tartotta óvo

dánk im m ár hagyom ányos 
szüló'k-neveló'k bálját a műve- 
ló'dési központ színháztermé
ben. A zenéről és a jó hangu
latról P oller György és 
Schrempfné Kreszits Margit 
zenekara gondoskodott.

Szeretnénk megköszönni ne
kik és valamennyi szüló'nek, 
kedves vendégnek, hogy rész
vételükkel támogatták óvodá
inkat. Köszönet a szülői mun
kaközösség segítókész munká
jáért, a szervezésben és terem
rendezésben való aktív közre
működéséért.

Az ajándékfelajánlásokat a 
Brill 2000 Kft., a Pécsvárad 
COOP Kft. és az A-BETON, az 
Aranycipó Kft. a MEDISOL Bt. 
teaüzeme és a virágboltoknak 
köszönjük. Külön köszönet 
Bacher Fülöpnek (Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.), hogy asztalokkal és szé
kekkel segítette a bál zavarta
lan lebonyolítását.

Reméljük, hogy a következő' 
években is ilyen emlékezetes 
bálokra várhatjuk a kedves 
szülőlcet.

V TV  márciusi adásai
Március 15-én, csütörtök: 

adás 18,30 órától. H íradó 
19,30-tól, benne: önkormány
zati hírek, működik a gyógy
szergyár, hírek, események, 
tudósítás a forradalom ünnep
ségeiről, a koszorúzásokról. 
Ismétlés: március 16-án, pén
teken.

Következő' adásnap: március 
29-30. •
Patikaügyelet
Február 26.-március 18. Szent 

István Patika (Kossuth La
jos u. 8.)

Március 19-március 25. Szent
háromság Patika (Szenthá
romság tér 9.)

Március 26,-április 15. Szent 
István Patika

Felvételi
Március 9-én, pénteken zaj

lanak a felvételi vizsgák a 
pécsváradi II. Béla Középisko
la közbiztonsági és határrendé
szeti gimnáziumi osztályaiban.

Újra közlekedik
a Dombay-tónál is megálló 

vonat, amely Pécsváradról na
ponta 8.10-kor indul és 9 óra
kor ér Pécsre, vissza 11.10-kor 
indul és 12 órakor érkezik.

A várbaráti kör 
elmúlt éve
Közgyűlésünkön az elmúlt évben 
elhunyt tagtársainkra emlékeztünk 
a Himnusz hangjai után: Ács József
né, Benkő Lászlóné, Borsós Józsefné, 
Brückner Józsefné, Kovács Jánosné, 
Rózsahegyi Ferencné, Tóth Józsefné, 
Vadász Lászlóné. Elhunyt prof. dr. 
Győrffy György, a kör tiszteletbeli 
tagja. 2000-ben 12 új belépőt re
gisztráltunk, taglétszámunk 321 fő.

Események, rendevények, 
programok az elmúlt évből:
1. 1999-2000 év a Pécsváradi Képeskönyv elő
készületei. 2. Szilveszteri túránk a Zengőre. 
3. A Magyar Kultúra Napján Mohácson a Ba
ranya Megyei Egyesületek oklevele. 4. Archív 
fotógyűjteményünk a Zengővidék nagykanizsai 
kiállításon. 5. Szigetvár képeslapokon kiállítás, 
művelődési ház. 6. Március I 5-én koszorúzás 
Hegedűs Imre emléktáblájánál és Kossuth 
Lajos szobránál. 7. Pécsváradi Képeskönyv 
premierje március 24. 8. Május IK irán d u lá s  
Szigetvárra. 9. Június 22-25.: Kirándulás a Fel
vidékre. 10. Július 8.: István, a király, Szegedi 
Szabadtéri Játkok. 11. Augusztus I I . :  Megem
lékezés DombayJános megyei múzeumalapí
tó régészről, születésének 100. évfordulóján.
12. Augusztus I 2.: Pécsvárad az államalapítás 
művében. Történeti konferencia a várban. (A 
kétnapos konferencia anyagi fedezetét pályá
zati pénzből tudtuk fedezni). 13. Augusztus 
20.: Koszorúzás Szent István-szobránál. 14. 
Augusztus 26.: Közreműködés a Kígyós Em
lékkor találkozóján. I 5. A kulturális örökség 
napjai. Látogatás Szászváron, a várban szep
tember 22-én. I 6. Szeptember 9.: Budapesti 
kirándulás. Parlament -  koronázási ékszerek, 
Bazilika, Magyar Nemzeti Múzeum. Nagy 
Imre sírjának megkoszorúzása stb. 17. Szep
tember 22.: Városbemutató séta a levéltár 
munkatársaival. 18. Szigetvári Zrínyi-ünnep
ség szeptember 28-án. 19. November I .: 
Gyertyagyújtás és koszorúzás a világháborús 
emlékhelyeinken. 20. Részvétel a Skóciai Szent 
Margit-túrán 5 fővel. 21. Rózsahegyi Ferenc 
Háborús naplójának bemutatója december 
22-én. 22. December 30. évezredköszöntő a 
Zengőn ( 150 fő).

2001. évi terveink: augusztus
ban, a Szent István-napok alkalmá
val a 20 éves Pécsváradi Várbaráti 
Kör kiállítást rendez a városháza 
dísztermében és baráti találkozót 
tart. Folyamatosan készítjük a kö
rünkről készülő kiadványt, amelyet 
a 25 éves jubileumra szeretnénk 
megjelentetni.

Tervezett kirándulásaink:
Tavasszal kirándulás a Baranya- 

háromszögbe. Májusban kirándulás 
Pécsre: Püspöki palota, Pécsi Bazi
lika, bronzkapu, ókeresztény sír
kamrák, Klimó-könyvtár. Június 15
23. között kirándulás a dalmát ten
gerpartra. Ősszel a Budapest mel
letti Camponába, tengeri akvárium, 
Ráckeve és Nagytétény kastélyai. 
Terveink között szerepel a tavaszi 
Peónia-túra és egy őszi kirándulás 
a Keleti-Mecsekben. És természe
tesen nem maradhat el a Szilvesz
teri túra a Zengőre.
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Teljes nevén: Baranya Me
gyei Önkormányzat Köz
egészségügyi, Narkomán 
Fiatalokat Gyógyító -  Fog
lalkoztató Közalapítvány 
R ehabilitációs Otthon -  
Pécsvárad.

N évtelen narkománok -  
Narcotics Anonymous -  NA

Az NA olyan férfiak és nők ön
kéntes társulása, akiknek fő prob
lémájukká a drog vált. Javulás 
útján járó szenvedélybetegek va
gyunk, akik rendszeresen találko
zunk és segítünk egymásnak tisz
tának maradni. Ez a minden 
drogtól való tökéletes tisztaság 
programja.... Nem érdekel min
ket, hogy honnan jöttél, mennyit 
és mit használtál és az, hogy mi
lyen kapcsolataid voltak, mit tet
tél a múltban, mid és mennyid 
van, csak az érdekel, hogyan 
akarsz megküzdeni a problémád
dal és hogyan tudunk mi ebben 
neked segíteni.

Az idézet a Narcotics 
Anonymous World Service inc. 

alapszabályából származik

Az elmúlt év őszén, nem kis 
vita után hozta meg döntését 
Pécsvárad Város Képviselő-tes- 
tülete, miszerint az önkor
mányzat tulajdonában lévő 
épületet eladja a Megyei Önkor
mányzatnak, ahol 2001 január
jában megkezdheti működését 
a rehabilitációs otthon. Az Er
zsébeti úton lévő, volt szakisko
lai épületegyüttes eladásával 
az eddig Keszüben áldatlan 
körülmények között működő 
megyei intézményt át tudták 
költöztetni megfelelő helyre.

Tekintettel arra, hogy évek 
óta üresen, használók nélkül 
állt az épület, a teljes felújítá
sa szükségessé vált. Mint lá
togatásunkkor a bentlakóktól 
megtudtuk, Benkő László vál
lalkozó kiváló munkát végzett, 
de erről magunk is meggyőződ
hettünk. Az épület kétharma
dában már lakható és használ
ható helyiségeket vettek bir
tokba az itt gyógyulni vágyók. 
Az udvaron is megkezdődött a 
tavaszi nagytakarítás, faülte
tés, virágok gondozása. Tervek 
között szerepel a konyhakert 
kialakítása és egy 20 m-es fó
liasátor felállítása.

Mindezt Kovács Attilától hal
lottuk, aki a rehabilitációs ott
hon programvezetője. Jelenleg 
15 fő lakik a pécsváradi otthon
ban. Érkezésünkkor a halban 
épp egy jó hangulatú beszélge
tésbe csöppentünk.

A program céljáról érdeklőd
tünk Kovács Attilától.

Az épület kétharmada már lakható

-  A  felépülési program célja
inak megvalósítása terápiás 
közösség keretein belül törté
nik, melyben a csoportfoglalko
zások a legmeghatározóbbak, a 
döntéshozatalok pedig a sze
mélyzet és a kezeltek vélemé
nyének együttes figyelembevé
telével történik. (A nemzetközi 
normák betartását a Terápiás 
Közösségek Világszövetségé
nek Etikai Kódexe írja elő.)

A terápiás szemlélet alapja 
a betegségelv, ez kimondja, 
hogy az alkoholizmus, narko- 
mánia, politoxikománia gyó
gyíthatatlan betegség, ám a 
programban elsajátítható an
nak képessége, hogy hogyan 
lehet ezzel konstruktívan  
együtt élni, tünetmentesen 
tartani. Az önsegítő módszer a 
teljes absztinenciára orientált 
elven alapul, utat mutat, ho
gyan lehet kialakítani egy új, 
hangulatjavító szerek fogyasz
tása nélküli, kiegyensúlyozott 
életvezetést.

Tolmácsolva a helyiekben 
felmerülő aggodalmakat, az 
otthon program vezetője e l
mondta, hogy ebben az épület
ben a kalmopyrinen kívül más 
gyógyszer nem található. Mint 
mondta, ide önkéntes alapon

jönnek a gyógyulni vágyók. A 
jelentkezőkből az itt lakók, a 
programban régebb óta részt 
vevők képviselői válogatják ki 
azokat, akiket ők már alkal
masnak találnak erre.

A házirend is szigorúan elő
írja, hogy az otthon területére 
hangulatjavító kémiai szere

ket bevinni nem szabad, az itt 
élő közösség minden tagjának 
joga van a drogmentes környe
zetre. Ugyancsak előírás, hogy 
az újonnan érkezők egy hóna
pig nem, a későbbiekben a kö
zösségben dolgozók véleménye 
alapján -  kezdetben kísérővel 
-  később egyedül is kijárhat
nak az otthonból. Mód van a 
családdal történó találkozásra 
is. A program ideje egy év, 
egyéni felépüléstől függően a 
kezelés időtartama lehet több 
vagy kevesebb.

Kovács A ttila  elm ondta, 
hogy az otthonban multipro
fesszionális segítőcsoport dol
gozik, melynek jelenleg tagja 
orvos, pszichológus, szociális 
munkás és több éve absztinens 
szenvedélybeteg.

Ilyen összetételű munkacso
port képes arra, hogy a kábító
szerfüggő egyént sokoldalúan, 
személyiségének megfelelően 
segítse felépülésében.

-  Mennyiben épül a program 
a munkaterápiára?

-  A betegségelvből adódóan 
ez a megközelítés a munkate
rápiát önmagában kevésnek 
tartja.

A felépülési program első, 
legfontosabb elem e annak

megértése, hogy a narkománia 
halálos, családi, gyógyíthatat
lan, progresszív betegség. (A 
függőség kialakulásával a ké
miai szerektől függő szenve
délybeteg elveszti a mértékle
tes szerfogyasztás képességét, 
minden anyagra érzékeny, 
aminek hangulatbefolyásoló 
hatása van, tehát a nem dro
gozásnak nincs alternatívája.)

A következő lépés annak el
fogadása, hogy ennek ismere
tében a felépülés életre szóló 
program, hiszen minden eset
leges újbóli szerhasználat tra
gikus következményekkel jár
hat, meg kell tanulni élni a 
betegséggel, tehát folyamato
san tudatossá kell válnia, me
lyek azok a dolgok, amelyek
től távol kell maradnia és me
lyek azok, amelyek mindig fon
tosak lesznek, hogy a vissza
esés elkerülhető legyen.

-  Milyenek a visszatérés esé
lyei a társadalomba, a család
ba, mennyire képes a környezet 
segíteni ezt a visszatérést, beil
leszkedést?

Az új életstílus kialakítása, 
a visszailleszkedés segítése a 
felépülési program utolsó sza
kaszának a tárgyköre. A leg
több kábítószerfüggő fiatal el
vesztette munkahelyét, félbe
hagyta tanulmányait, szembe
került a hatóságokkal, meg
romlott viszonya családjával.

Az otthonban zajló program 
rendszerességre nevel, segít 
megfelelő munkahely kiválasz
tásában, elhelyezkedésben, a 
tanulmányok folytatására ösz
tönöz, illetve információkat ad 
átképzési lehetőségekről.

Nagyon fontos, a családdal 
való viszony újraértelmezése. 
A program része az otthonban 
zajló programmal párhuzamo
san a hozzátartozók csoportjá
nak működtetése. A függővé 
váló személy mellett élők, a 
család élete is megváltozik, ők 
is belebetegszenek, társfüggő
ivé válnak a gyermeküknek. 
Nekik is meg kell tanulni más
képpen viszonyulni az új hely
zethez.

Kovács Attila maga és kollé
gái nevében szívesen felaján
lotta, hogy kérésre elmennek 
közösségekbe felv ilágosító  
programokra, mert mindennél 
fontosabb a prevenció, a meg
előzés, az időben történő infor
mációkhoz való jutás.

Dretzky Katalin
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„Szállások a Zengóalján”
A millenniumi évben is minden hétköznap vártuk a be
térő hazai és külföldi vendégeket. Márciusban végre az 
új, színes „Zengó'vidék” cimű kiadványunkat is az érdek
lődők kezébe adhattuk. A pályázati pénzből és a térség 
településeinek önkormányzatai által finanszírozott ki
advány a Zengővidék látnivalóit mutatja be, és hasznos 
információkat tartalmaz a szállásokkal, éttermekkel, mú
zeumokkal kapcsolatban. E kiadványunkkal szerepel
tünk az Utazás 2000 kiállításon is.

Tavaly ősszel pályázatot 
nyújtottunk be a Gazdasági 
Minisztériumhoz, amelyen a 
maximálisan elnyerhető támo
gatásból 500 000 forintot, a 
Baranya Megyei Önkormány
zathoz beadott pályázaton 
nyer összegből, va
lamint a szállás
adók hozzájárulá
saiból készült el az 
év végére a Szállá
sok a Zengőalján 
katalógus (képün
kön), amely 24 szí
nes oldalon, m a
gyar és német nyel
ven ad tájékoztatót 
a kistérség szállás
l e h e t ő s é g e ir ő l .  
Harm incegy m a
gánház, 4 hotel, 
panzió kínálja szol
gáltatásait a nem
zetközi szabványnak megfele
lő piktogrammok feltüntetésé
vel. A pécsváradi szálláslehe
tőségek mind megtalálhatók a 
füzetben. (A felkínált lehető
séggel a Zengőalji kistérségben 
33 szállásadó nem kívánt élni, 
így az ő adataik nem szerepel
nek a kiadványban.) Vonzób
bá teszi a katalógust, hogy va
lamennyi településről a fény
kép mellett rövid, kétnyelvű tá
jékoztató ad ismertetőt a helyi 
sajátosságokról, látnivalókról. 
A szerkesztésben közreműkö
dött a Ferling PR és Commu
nications Kft. A fényképek 
többségét Kárpáti Árpád készí
tette a kiadvány számára. Az 
5000 példányból szeretnénk 
minél többet az ország számos 
részébe, valamint kiállítások
ra, vásárokra, sőt, külföldre is 
eljuttatni, hogy egyre több ven
déget csábítsunk térségünkbe.

Tavaly októberben három 
hetet töltöttem a hannoveri vi
lágkiállításon, ahol informá
torként dolgoztam a magyar 
pavilonban és igyekeztem so

kakat a napi 6000-ből meg
győzni arról, hogy érdemes Ma
gyarországra, azon belül a mi 
vidékünkre utazni.

Részt vettem még országos 
találkozókon, turisztikai kon
ferenciákon is. A leányvásár 

m indkét napján 
„kitelepültünk”, ki
adványokkal, ké
peslapokkal, és in
formációkkal lát
tuk el az érdeklődő
ket. Nyáron ismét 
nyújtott nyitva tar
tással dolgoztunk 
Apaceller András 
segítségével, aki 
szakmai gyakorla
tát is az irodában 
töltötte. Külföldi 
munkám alatt pe
dig Vincze Katalin 
tartott ügyeletet.

A statisztikák is jelzik, hogy 
az iroda szolgáltatásai egyre 
keresettebbek: a 2000. évben 
összesen 2583 alkalommal ke
restek bennünket (1999-ben ez 
a szám: 1633). Telefonon 534- 
en, írásban (levélben, faxon, e- 
mailben) 632-en és személye
sen 1417-en kértek informáci
ót. A vendégek 70%-a magyar, 
a többiek elsősorban németek, 
hollandok, franciák, de volt 
érdeklődő Prágából, Izraelből, 
az USA-ból, Kanadából, Brazí
liából, Oroszországból, Svédor
szágból, Pakisztánból. Az ér
deklődők általában a látniva
lókról, nevezetességekről, szál
láshelyekről, valamint a prog
ramokról szeretnének bővebb 
információkat.

2001-ben is mindenkit szere
tettel várunk kiadványaink
kal, térképekkel, képeslapok
kal, folyamatos belföldi akciók
kal.

Fullerné Bősz Patrícia
irodavezető 

Kossuth L. u. 22., telefon: 72/466-481 
E-mail: pecsvarad@tourinform.hu

LAPZÁRTA UTÁN érkezett a hír, hogy március első napjaiban betörtek a 
pécsváradi vár kiállítóhelyiségébe, ahonnét eltulajdonítottak egy sisakot és 
két kardot. A fotó az ellopott műtárgyakat ábrázolja.

Pécsváradi kiadványok 
sikere
Ezennel közzéteszünk né
hány részletet az Írásban is 
eljuttatott elismerések kö
zül, gondolva, hogy sokunk
nak szerez örömet.

Brüsszeli levél
Kedves Feri bácsi! Az év ele

jén voltunk otthon, de mind
össze egy napot sikerült Pécsvá- 
radon töltenünk. Ott találkoz
tam Feri Bácsi kiadványával, 
a Háborús naplóval.

Szép kivitelezésű, értékes 
munkának tartom. Őszintén 
gratulálok hozzá! Sok szerep
lőjét én is ismertem.

Amire a legkevésbé számítot
tam, az én -  ritkán olvasó -1 1  
éves gyermekem vetette rá ma
gát először! Meg sem állt az 
utolsó mondatáig! Adja Isten, 
hogy ez nekik már csak törté
nelmi forrásmunka legyen és ne 
tapasztalat!...

Brüsszel, 2001. január 14.
Családom  nevében: Tóth 

Zsuzsanna

A  Pécsváradi Képeskönyv 
sikere Ausztráliában

Az elmúlt hónapokban cso
dálatos utazáson vettünk részt 
férjemmel. Meghívást kaptunk 
Ausztráliában élő rokonaimtól, 
hogy ismerjük meg az ott élő 
igen népes családot, hiszen a 
nagynéném és az unokabátyá
im még az én születésem előtt 
mentek e l ... Mivel ők Pécsvá- 
radról mentek, igen jól jött 
mint ajándékötlet a 2000-ben 
megjelent Pécsváradi Képes
könyv — vittem is ki mindegyi
kőjüknek 1-1 könyvet. El kell

mondanom, hogy a hatás leír
hatatlan! Ahogyan a 82 éves 
nagynénim és a ma már 70 év 
körüli unokabátyáim egy pil
lanat alatt visszaváltoztak 
gyerekké és csak úgy szakadt 
fel belőlük a rengeteg gyerek
kori emlék! (12—13 évesek vol
tak, amikor elmentek.) Egy
más szavába vágtak és csak 
meséltek, meséltek. Két hóna
pot töltöttünk velük, de a 
könyv naponta kézben volt és 
állandóan találtak a régi képe
ken ismerősöket, barátokat, 
sőt még ők is rajta vannak. 
Köszönet a könyv alkotóinak 
ezért a csodálatos élményért, 
amit átélhettem a könyv segít
ségével és egyben tolmácsolom 
a rokonaim jókívánságait és 
köszönetét. Üdvözlettel Eötvös 
Gyuláné (Rónaszéki Erzsébet)

Ingyen reklám
Az Unokáink sem fogják lát

ni 2001. február 25-ei adásá
ban, az M 1-es csatornán Rá
day Mihály könyvajánlójánban 
„Itt van a pécsváradiak képes
könyve, szépséges szép könyv” 
szavakkal mutatta be többek 
között a Pécsváradi Képes
könyvet. Még az elmúlt évben 
írásban is gratulált Ráday Mi
hály a Pécsváradi Várbaráti 
Körnek a szép munkához. 
(Csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy ma, amikor a világon óri
ási pénzeket fizetnek reklámo
kért, a TV-ben egy másodperc 
is vagyonokba kerül, akkor ta
lán nem sok a kultúrára fordí
tott pénz, ha a város ingyen 
reklámokhoz jut általa.)

mailto:pecsvarad@tourinform.hu
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S P O R T H Í R E K
Újabb thai-box-siker

Januárban Komlón országos 
profi thai-box-gálát rendeztek, 
melyen 5 egyesület 31 verseny
zője vett részt. Vulics József 
pécsváradi versenyző 68 kg 
súlycsoportban első helyezést 
ért el. Hasonló thai-box-gálá- 
nak legközelebb Pécsvárad ad 
otthont április 1-jén, a városi 
sportcsarnokban.

Baranyasüt jubileumi kézilab
da teremkupa végeredményei:

Február 10-én a hölgyek, 17- 
én pedig a férfiak küzdelmei 
zajlottak Pécsváradon a váro
si sportcsarnokban, a kézilab
da szerelmesei és a törzsközön
ség legnagyobb örömére.

Eredmények, nők: 1. Pécs- 
Terni 8 pont, 2. Mohács TE 6 
pont, 3. Pécsvárad 6 pont (edző: 
Gúnya Ferenc), 4. Kozármis- 
leny 4 pont, 5. Sellye 4 pont, 6. 
Beremend 2 pont. Férfiak: 1. 
Szigetvár Takszöv SE 12 pont, 
2. Siklósi Pelikán 9 pont, 3. 
Harkány 9 pont, 4. Pécsvárad-

Renax 6 pont, (edző: Kovács 
Jenő) 5. PEAC Kettele 4 pont, 
6. Mecseknádasd 2 pont, 7. 
Hosszúhetény 0 pont.

LABDARÚGÁS
Megye I. felnőtt

4., vasárnap 14.30 Pécsvá- 
rad-Szászvár

11., vasárnap 14.30 Duna- 
szekcső-Bogád—Pécsvárad

18., vasárnap 15.00 Pécsvá- 
rad-Bóly

25., vasárnap 15.30 Lány- 
csók-Pécsvárad

április 1., vasárnap 16.30 
Pécsvárad-PEAC 

április 8., vasárnap 16.30 
Siklós-Pécsvárad (szurkolói 
busz indul)
Megyei ifjúsági és serdülő

A mérkőzések kezdési idő
pontjai: serdülő 9.30, ifjúsági 
11.30 óra

3., szombat Bóly-Pécsvárad
10., szom bat P écsvárad - 

Lánycsók
17., szombat S iklós-Pécs

várad

24., szom bat P écsvárad- 
PVSK

31., szombat Mohács-Pécs- 
várad

április 7., szombat Pécsvá- 
rad-Véménd 
Megye III.

Április 1., vasárnap 14.00 
Pécsvárad-Mágocs

SAKK
A megyei serdülőbajnokság 

4. fordulóját Siklóson rendez
ték február 24-én. Eredménye
ink: 5-6. osztályos fiúk: 2. He
lyezést ért el Cseh Péter, míg 
Böröcz István a harmadik he
lyen végzett.

5-6. osztályos lányok: Györ- 
kő Tímea első helyezet lett.

7-8. osztályos fiúk: 1. Rein 
Viktor, a lányoknál Cseh An
namária végzett szintén az 
első helyen.

Véget értek a felnőtt megyei 
egyéni bajnokság B csoportjá
nak küzdelmei is, melyen ifjú
sági versenyzőink is részt vet
tek. A kilencfordulós verse

nyen Petz Dávid szerepelt a 
legjobban 4,5 pontot ért el. 
Böröcz István, Cseh Péter, Rein 
Viktor és Györkő Tímea 4—4 
pontot szereztek, ezzel a közép
mezőnyben végeztek. Felnőtt 
versenyen ezeket a pontokat 
elfogadható eredm ényként 
könyvelhetjük el. Felnőtt me
gyei csapatbajnokságon 7,5
2,5 arányban legyőztük Gör- 
csöny csapatát, ezzel az 5. he
lyen állunk.

Gazda István edző

A városi sportcsarnok 
márciusi programjai:

3., szombat 9.00 Serdülő kosárlab
dakupa

10., szombat 15.00 NBI/B férfi ifjú
sági Pécsvárad-Renax-Komá- 
rom

10., szombat 17.00 NB l/B férfi fel
nőtt Pécsvárad-Renax-Komá- 
rom

17., szombat 14.00 NB II női ifjúsá
gi Pécsvárad-Balatonboglár

17., szombat 15,45 NB II női fel
nőtt Pécsvárad-Balatonboglár

17., szombat 18.00 NB II férfi fel
nőtt Hosszúhetény-Pécsvárad- 
Nagykanizsa

25., vasárnap 16.00 NB l/B férfi fel
nőtt Pécsvárad-Renax-Tököl

25., vasárnap 17.45 NB l/B férfi if
júsági Pécsvárad-Renax-Tököl

3 1., szombat 12.45 NB II női ifjúsá
gi Pécsvárad-Csurgó

31., szombat 14.30 NB II női fel
nőtt Pécsvárad-Csurgó

3 I ., szombat 18.00 NB II férfi fel
nőtt Hosszúhetény-Pécsvárad- 
PEAC

április I .,  vasárnap 9 .30-tól thai- 
box-gála 12.00-től országos 
kick-box-verseny
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Köszönet Nekünk!
Tudom, furcsán hangzik ez így, pedig ez most 
így helyes!

Nekünk, magunknak kell köszönnöm, ne
kem, aki magam is ehhez a közösséghez tar
tozónak tartanám magam azért, hogy a kö
zösség által választott képviselő-testület az 
általam javasolt kulturális városfejlesztési 
tervet egyhangúlag elfogadta, és ezzel kul
turális, és talán gazdasági felvirágzás lehe
tősége előtt nyitotta meg a kaput.

Egy változás kezdetét éljük át. Mondhat
nánk: Ez az évezred jól kezdődik!

Még nem látható, de mégis már történik!
Ezt a változást magunknak köszönhetjük 

majd. Sem külső, sem más érdek nem kény
szeríti majd ránk, MI döntünk a léte felől, 
MI leszünk a szereplői, és MINKET illet majd 
a siker gyümölcse is!

De NEKÜNK kell majd tenni is érte egyet 
s mást azért, hogy jobb és szebb legyen.

Hogy miért? KIÉRT?
Hát a „városunkért” ! ÉRTÜNK!
Hogy lehetséges-e? Azt hiszem, ez mindig 

lehetséges.
A szándék a döntő!
A szándékon felül a tett, egy cél érdeké

ben, ami egyben a MI érdekünk is. A MIÉNK 
és nem csak az ENYÉM vagy a TIED!

6 -7  évesen Pécsről jövet furcsállottam, 
hogy itt (Pécsváradon) mindenki mindenkit 
köszönt. Entz Béla bácsi akkor felvilágosított, 
hogy ez a kölcsönös megbecsülés és az össze

tartozás kifejezése. Azóta is emlékszem ezek
re a szavakra és jó érzés tölt el, ha egy isme
retlent is köszönthetek. Arra gondoltam, mi 
lenne, ha többen jönnének és MI ugyanúgy 
köszöntenénk Őket, mint ismerősöket. Őket, 
akik azért jöttek, mert MI itt egy több ezer 
éves kultúra utódai vagyunk és ennek tuda
tában öntudatosan és felelősséggel cselek
szünk. Őrizzük és ápoljuk azt, amit ránk 
hagytak elődeink. (Kevés közösségnek ada
tik meg egy ilyen örökség!) Ez sem az ENYÉM 
és nem is a TIED, hanem a MI örökségünk. 
Minket illet és a MI kötelességünk vele úgy 
gazdálkodni, hogy a közösség minden tagjá
nak hasznára váljon.

Még egy apróság.
A Bátaszék-Pécs motorvonat esti járata az 

50-es években a mai Dombay-tónál hosszan 
dudált, ezzel üdvözölte a mozdonyvezető 
Dombay Jánost, aki annak idején az ásatá
sokat vezette Pécsváradon. Akkor gyerekként 
nagyon tetszett ez a játék és minden este 
vártam a hangos köszöntést.

Lehet, hogy majd minket is üdvözöl egy- 
egy mozdonyfütty, ha városunkat kiássuk egy 
bénító jelenből.

Az, hogy ezt mától megtehetjük, ugyancsak 
a MI érdemünk!

Egy olyan polgármestert választottunk, 
akinek nem csak álmai vannak, de felismeri 
az oda vezető reális utat is. Képes a MI ál
mainkat magáévá tenni és harcolni kész azok 
megvalósításáért NEKÜNK!

Az új évezred első mozdonyfüttye, PÉCS- 
VÁRADNAK: Botond


