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Orbán Viktor miniszterelnök Pécsváradon

V árosunk m illennium i em léknapján, április 22-én nagy 
m egtiszteltetés érte Pécsváradot, h iszen a m illennium i 
em lékzászlót O rb á n  V ik to r  m in iszterelnök  hozta el ne
künk. A  nevezetes esem ényen több  ezren  vettek részt. 
Lapunkban k özöljü k  a m in iszterelnök  beszédét, a nap 
krónikáját, a város polgárm esterének k öszön tő jét és át
nyújtunk egy csok rot a m illennium i napon  készült fény
képekből.

„Beszéld el, hogyan ünnepelsz, 
és megmondom k i vagy ”
Orbán Viktor beszéde

Mélyen tisztelt polgármester 
úr, tisztelt pécsváradi és a kör
nyező településekről össze
gyűlt polgárok, nagy szeretet
tel köszöntőm mindannyiukat! 
Külön is engedjék meg, hogy 
köszöntsem a történelmi egy
házak képviselőit.

„Beszéld el, hogyan ünne
pelsz és megmondom ki vagy.” 
Ez nem egy idézet volt, hanem

a saját tapasztalatom, a mil
lenniumi ünnepségek köréből. 
Számos helyén fordultam meg 
az országnak és magam is azt 
láttam, hogy egy-egy település
ről, az ott élők leikéről sokat 
elárul az, miképpen ünnepel
nek. Itt Pécsváradon, ma, va
sárnap, az Úr napján, sokan, 
méltósággal és szépen ünnepe
lünk. Számomra különleges,

hogy ott, ahol már az Árpád
korban is magyarok éltek, ezer 
esztendővel később összegyüle
kezhetünk, és megemlékezhe
tünk az akkori elődeink nagy 
tettéről, a keresztény magyar 
államunk megalapításáról.

Pécsvárad, az Önök földje, 
ilyen különleges hely és ezért 
hálás vagyok Önöknek, hogy 
voltak olyan kedvesek és meg
hívtak ide maguk közé. Kérem, 
gondoljanak arra, hogy lezá
rult a magyar történelemben 
ezer esztendő, de tavaly véget 
ért a XX. század, és talán pon
tot téhettünk az utolsó 10 év 
történelm ének végére is, a 
kommunista diktatúrából a 
nyugati demokráciába való át
menet időszakára. Gondoljunk 
arra, hogy 1000 év, 36 ember
öltő! Micsoda megpróbáltatá
sok és dicsőséges napok válto
gatták egymást! Ezer eszten
dő alatt öt birodalom próbálta

meg az erejét rajtunk, és tett 
kísérletet arra, hogy elfoglal
jon, gyakran, hogy megtörjön, 
fölszám oljon, s magába i l 
lesszen és talán fel is olvasszon 
magába bennünket. A mongo
lok, aztán törökök, a Habs- 
burg-birodalom, aztán a néme
tek, a harmadik német biroda
lom és végül a szovjetek. S hol 
vannak már ezek a birodal
mak? Van, aminek már neve 
sincsen, és Mi mégis, ezer esz
tendő múltán is itt vagyunk, és 
nem csupán a múltunkra em
lékezünk, hanem összejövete
lünknek talán az is célja, hogy 
a jövőbe vetett közös bizakodá
sunkat és reményünket meg
erősítsük. Ha a lezárt 100 esz
tendőre gondolunk, az utolsó, 
a XX. századra, akkor különös 
okunk van arra, hogy megcso
dáljuk a magyarság életerejét, 
hiszen a XX. század mind- 
annyiuk számára egy elveszí
tett század volt. Dédszüleink 
korában elveszítettük az or
szág kétharmadát, és a magya
rul beszélő, magyar nemzethez 
tartozók tekintélyes részét. A 
szüléink korszakában elszen
vedtük a II. világháborút. Az
tán elszenvedtünk egy dicsősé
ges, de rövid távon sikertelen 
forradalmat és az annak nyo
mában járó megtorlást. Ha 
csak az utóbbi 60 esztendő em
berveszteségeit idézzük föl 
tisztelt hölgyeim és uraim, ak
kor emlékezhetünk arra, hogy 
elveszítettünk több százezer 
embert, meglehet kétszázezret 
is a Don-kanyarban. Elvesztet
tük tömegében zsidó honfitár
sainkat, elveszítettük az erő
szakkal és igazságtalanul ki
telepített német polgártársain
kat, elveszítettük azoknak egy 
nagy részét, akiket málenkij 
robotra hurcoltak és sosem tér
tek onnan vissza, és elveszítet
tünk körülbelül kétszázezer 

Folytatás a 3-4. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREKIfjú alkotóink
A Baranya Megyei Kulturális és Ide
genforgalmi Központ Pincegalériá
jában április 23-án nyílt meg a X. 
Baranyai Gyermek és Ifjúsági Fesz
tivál ifjú alkotóinak kiállítása, melyen 
pécsváradi tanulók munkái is látha
tók. A kiállítást megnyitó Svasticsné 
Bogáthy Zsuzsa képzőművész-ta
nár, az Alkotó Pedagógusok Kép
zőművészeti Műhelyének vezetője 
dicsérte a gyerekek kreativitását, a 
változatos technikákat, a feldolgo
zás igényességét. Biztatta az ifjú al
kotókat a további munkára, remél
ve, hogy a jövőben is találkozhat 
munkáikkal különböző kiállításo
kon. A pécsváradi tanulók közül név 
szerint kiemelte Dorn Nikolett 8. b 
osztályos tanuló érzékeny, finom 
virágtanulmányát, csipkebogyó for
maelemzését. Az Arco Trió tagjai, 
Rozs Tamás és Gáspár József igazi 
tavaszi hangulatot varázsoltak kö- 
rénk a borongós, szeles napon ma- 
dárfüttyös hangszereikkel.

A kiállítás május 4-éig tekinthető 
meg Pécsen, a József Attila út 10. 
sz. alatt. Iskolánkat a következő ta
nulók alkotásai képviselik: Gál Ág
nes, Jagados Diána, llijin Kinga 7. b 
selyemfestés; Józsa Enikő 8. b grafi
ka, akvarell; Bakó Ildikó 8. a grafika; 
Fuller Ivett 8. b grafika; Obendorf 
Szilvia 8. b grafika, akvarell; Szabó 
László 8. c grafika; Józsa Dániel 6. b 
akvarell és Winkler Viktor 6. a osz
tályos krétarajza. A megnyitón részt 
vettek Gál Imre és felesége, vala
mint Winkler Györgyné szülők is, 
akik joggal büszkék gyermekeikre.

Ausztriai utazás
„Lebensraum Európa” nemzetközi 
diákpályázatra képzőművészet ka
tegóriában a Kodolányi János Álta
lános Iskola hét tanulójának mun
káját juttattuk el. A Baranya Megyei 
Pedagógiai Intézet munkatársainak 
és Lantos József referensnek javas
lata alapján ez évben iskolánk kép
viselheti színvonalasnak ítélt rajzai 
alapján május közepén az ausztriai 
kiállítás megnyitóján Baranya me
gyét. Szállást, étkezést biztosítanak 
számunkra, az utazás (május 16-17- 
éig) iskolánk költségére történik. A 
gyerekek nagy örömmel, izgalom
mal készülnek a jutalomútra: Solti 
Dániel 5. a, Winkler Viktor 6. a, He
gedűs Kinga 6. a, llijin Kinga 7. b, 
Wagner Helga 7. b, Freund Ágnes 
7.b, Molnár Kitti 7. a osztályos ta
nulók. Kísérőik: Kárász Rózsa rajz
tanár és Tóth Györgyi tanárnő lesz
nek.

A közrend és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló 
megvitatása volt Pécsvárad Vá
ros Képviselő-testülete 2001. 
május 2-ai ülésének első napi
rendi pontja. Az anyagból és 
Péter János őrsparancsnok szó
beli kiegészítéséből a képvise
lők tájékoztatást kaptak arról, 
hogy a pécsváradi rendőrőrs je
lenleg 14 fővel látja el felada
tait. A  munkát 3 gépkocsi, 2 
motorkerékpár és két számító
gép segíti. 80 ismertté vált bűn- 
cselekmény történt 2000-ben, 
ami az előző évekhez képest 
10%-os növekedés, és ez a be
töréses lopások és lopások szá
mának emelkedéséből adódott. 
A tájékoztatás szerint a soroza
tos betöréseket elkövetőket el
fogták, így az ilyen jellegű bűn- 
cselekmények száma remélhe
tőleg csökken. 2001-ben a rend
őrőrs tervei között szerepel a 
rendőri jelenlét növelése a köz
területeken, valamint a külte
rületen lévő üdülő-, pince- és 
présházövezetekben. A  beszá
molót a képviselő-testület egy
hangúan elfogadta.

A médiából már ismert ún. 
„pécsváradi cigánykérdés ” kap
csán folytatott egyeztető meg
beszélést a testület Gál József
fel, az Országos Cigány Kisebb
ségi Önkormányzat alelnöké- 
vel és Kőszegi Nándorral, a 
Pécsváradi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnökével. A 
tárgyaláson szó esett a helyi és 
a kisebbségi önkormányzat 
együttműködése javításának 
lehetőségeiről. A  felek tény
ként állapították meg, hogy az 
önkormányzat és hivatala ré
széről nem történtek diszkri
minatív intézkedések, a ci
gányság inkább a lakosság 
megnyilvánulásaiban vél felfe
dezni ilyeneket. Pécsvárad ön- 
kormányzata az elmúlt évek
ben sokat tett a foglalkoztatá
si gondok megoldása érdeké
ben, a közhasznú munkások 
nagy része roma származású 
volt. Jelenleg a Munkaügyi 
Központtal történő együttmű
ködés keretében 18 fő foglal
koztatása folyik.

A Cigány Kisebbségi Ön- 
korm ányzat Kossuth utcai 
épületében — pályázati pénz
ből -  kívánnak foglalkoztat

ni egy felsőfokú és egy közép
fokú végzettségű dolgozót, 
akik a cigányság helyzetének 
felmérésével, speciális prob
lémáival foglalkoznának. A 
pályázat elnyerése esetén a 
képviselő-testület egy fő 10% 
önrészének biztosítását vál
lalta egy évre.

A  p écsvá ra d i várat öt éve
vette birtokba az önkormány
zat, a bérleti szerződést a 
Kincstári Vagyonkezelő Igaz
gatósággal azonban csak most 
sikerült megkötni. A  szerződés 
szerint az állami tulajdonú 
műemlékegyüttes bérlője a 
pécsváradi önkormányzat, 10

évre. A megállapodás rögzíti 
azt is, hogy a működtetésről az 
önkormányzat a tulajdonában 
lévő Pécsváradi Vár Kft.-n ke
resztül gondoskodik, amelynek 
az üzemeltetésre a Vár-Gold 
Kft.-vel van szerződése. A do
kumentum elismeri az önkor
mányzat eddigi anyagi ráfordí
tásait és lehetővé teszi, hogy a 
jövőbeni felújításokat a bérle
ti díjba beszámíthassa.

Az Á llam i S zá m vevőszék
2001. március 26. és április 3. 
között tartott vizsgálatot Pécs
várad Város Önkormányzatá
nál. Az összegzésben megálla
pítást nyert, hogy „Pécsvárad 
Város Önkormányzata Polgár- 
mesteri Hivatala és intézmé
nyi beszámolói összességében 
m egbízható és valós képet 
nyújtanak az önkormányzat 
vagyonáról, pénzügyi helyzeté
ről. Az éves beszám olót, a 
számviteli törvény és a kor

m ányrendeletben foglaltak 
szerint állították össze.”

Kijavították a sportcsarnok 
parkettáját. Szemmel látha
tó horpadás jelezte a bajt, majd 
a kutató vizsgálatok során, az 
önkormányzat műszaki cso
portja által összehívott szakér
tő bizottság kiderítette, hogy a 
parketta alatt lévő párnafák 
sérültek. Kiderült, hogy a tar
tófákat nem kezelték le, illet
ve nedvesek voltak, megáztak 
a lerakás előtt. Mindezt nylon 
fóliával leszigetelték, erre rak
ták le a parkettát, így a par
kettázat nem sérült meg és a 
párnafák cseréje után újra le

lehetett rakni a felszedett 30 
m2-t, amit a pécsváradi Építő
ipari, Kereskedelmi és Szolgál
tató Kft. szakemberei végez
tek. A csiszolás és lakkozás 
után május 7-én ismét birtok
ba vehették a sportpályát, il
letve előtte 5. és 6-án itt tud
tuk megrendezni a fúvószene
kari találkozót. Mindazoknak, 
akiknek április 18. és május 4. 
között nélkülözni kellett a 
sportcsarnokot, megértésüket 
és türelmüket köszönjük.

FELHÍVÁS!
Értesítjük a lakosságot, hogy 
május 14-15-én lomtalanítást 
tartunk. (A kerti hulladék és 
építési törmelék nem a lom
talanításhoz tartozik.) A lomot 
a telekhatáron kívül, az út mel
lett helyezzék el úgy, hogy a 
gyalogos és a gépjárműforgal
mat ne akadályozza.

Polgármesteri Hivatal

Elkészült a parkettajavítás a sportcsarnokban
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„Beszéld el, hogyan ünnepelsz, 
és megmondom k i vagy”
Folytatás az I . oldalról
életerős, fiatal és általában jól 
képzett magyart, amikor az 56- 
os forradalom után menekülés
re kényszerültek, a megtorlás
tól tartva. Kevés népe van Eu
rópának, amely képes volt 
vagy képes lett volna arra, 
hogy ezt a vérveszteséget úgy 
szenvedje el, hogy közben a 
reménykedését, a bizakodását, 
az újrakezdéshez szükséges 
erejét ne veszítse el. Helyes, ha 
felidézzük ezeket a zivataros 
időszakokat, hiszen erőt merít
hetünk belőlük. Érdemes talán 
a történelem m el fog lak oz
nunk, ha okosabban akarjuk a 
jövőnket berendeznünk. Cice
ro mondta azt, hogy aki nem 
tudja, mi volt születése előtt, 
az olyan, mintha mindig gyer
mek maradna.

Nos, tisztelt hölgyeim és ura
im, lezártuk a mögöttünk hú
zódó nehéz 10 esztendőt is, 
mindannyian emlékezhetünk 
arra, hiszen ez már a szemé
lyes életünk története is, hogy 
10 esztendővel ezelőtt kétség
beejtő helyzetben, egy megrop
pant gazdasággal, egy a dikta
túra okozta lelki sérülésekkel, 
felerősödött rossz hajlamokkal 
és reflexekkel vágtunk bele 
ebbe az évtizedbe. 10 eszten
dőnk volt arra, hogy bebizo
nyítsuk magunknak, vajon 
igaz-e az a saját magunkra 
nézve, valljuk meg hízelgő ön
kép, miszerint ha idegen csiz
mák nem taposnak a történel
münkbe, akkor, miután a ma
gyar egy bátor és tehetséges 
nép, saját erőnkből képesek 
lennénk sokra vinni. 10 eszten
dő alatt tisztelt hölgyeim és 
uraim, bebizonyosodott, bebi
zonyítottuk, hogy talán nem is 
annyira részrehajló ez a kép. 
Mióta idegen csizmák nem ta
posnak a történelmünkbe, bár 
nehéz örökséget kellett átven
nünk, mégis sikerült ötről a 
hatra jutnunk. Nem kétséges, 
sok baj gyötör még bennünket, 
sok még a tennivaló, a munká
nak csak a nehezén, de nem a 
nagyján vagyunk túl, mégis 
ma mindenki úgy tekint Ma
gyarországra a külhonban, de 
talán egyre többen idehaza is,

mint egy szép jövő, szép remé
nyek előtt álló országra. Kezd 
bebizonyosodni, hogy a ma
gyarság rendelkezik azzal a 
képességgel, melyet államal
kotó képességnek nevezünk. 
Kezd napi bizonyosságokkal 
valósággá válni, hogy ebben a

régióban a legstabilabb, a leg- 
kiszámíthatóbb, legátlátha
tóbb, polgárai érdekeit talán 
leginkább megvédeni képes 
államot mi, magyarok leszünk 
képesek fölépíteni.

És közben épül is az ország 
tisztelt hölgyeim és uraim, min
den baj és nehézség ellenére is. 
Vasutat építünk, nem tudom 
em lékeznek-e az idősebbek 
arra, hogy Magyarországon 
utoljára 1942-ben épült vasút
vonal, 1942-ben és akkor is Er- 
délyországban. Autópályákat, 
hidakat építünk, és a szellem
nek is megadjuk, ami azt meg
illeti, hiszen 10 esztendő alatt 
300 templom épült Magyaror
szágon, épül a Nemzet Színhá
za, épülnek szép kulturális pa
lotáink is. És eközben tisztelt 
hölgyeim és uraim, elfoglaltuk 
helyünket a világban, számot 
vetettünk magunkkal azzal, 
hogy csak magunkra számítha
tunk, sem brüsszeli rokonokra, 
sem amerikai nagybácsira nem 
számíthatunk. Arra jutunk, 
amire saját erőből képesek le
szünk. De ma már nemcsak 
arra van ereje a magyarságnak, 
hogy a saját életét a határokon 
belül jól megszervezze, hanem 
most már a látóhatárunk is szé
lesedik, és kísérletet tehetünk 
arra, hogy a határon túli nem

zetrészeket is összefogjuk és 
megvalósítsuk a határokon át
ívelő nemzeti újraegyesítés 
programját, és a határon kívül 
rekedt több millió magyar élet
erejét hozzáadjuk a 10 millió
nyi Magyarországon élő ember 
erejéhez. De közben mindig 
tudnunk kell tisztelt hölgyeim 
és uraim, hogy csak magunkra 
számíthatunk, és Magyarorszá
gon kell megtalálnunk a számí
tásunkat. Valamikor régebben 
olvastam egy visszaemlékezést 
egy olyan embernek a tollából, 
akinek a szülei még a nagy gaz
dasági világválság idején, a 20- 
as évek végén, a 30-as évek ele
jén vándoroltak ki az Egyesült 
Államokba. Naplót írt ez az em
ber, és nagyjából a következő
képpen idézi fel az akkori remé
nyeiket. Azt írja:,Amikor édes
apám kivándorolt az Amerikai 
Egyesült Államokba, akkor azt 
hitte, hogy ott az utcák is 
arannyal vannak burkolva. 
Amikor megérkezett, három 
dologgal kellett szembesülnie: 
az utcák nem voltak arannyal 
burkolva, az utcákon egyálta
lán nem volt burkolat, és tőle 
várták el, hogy lerakja a bur
kolatot.” Nos, tisztelt hölgyeim 
és uraim, Magyarországon az 
utcákat senki nem fogja helyet
tünk leburkolni, a munkát he
lyettünk senki nem fogja elvé
gezni, de az a tudat, hogy a sa
ját hazánkat, saját városainkat, 
saját falvainkat, saját utcáin
kat, mi több, saját udvarunkat 
építhetjük, erőt adhat mind
annyiunknak.

Végezetül, tisztelt hölgyeim 
és uraim, engedjék meg, hogy 
megköszönjem azt, hogy elhoz
ták ide a gyermekeket is, mert 
a zászló, amit hoztam, igazá
ból őket illeti, bár felnőttek ke
zeibe fogom átadni. Mondanék 
is hát néhány szót a fiatalok
nak, ha már voltak olyan ked
vesek, és ilyen szép számmal 
eljöttek. Arra szeretném kérni 
őket, hogy gondoljanak arra, 
hogy a XX. század során az 
előttük járó összes nemzedék, 
nem hibátlanul, mert mi sem 
vagyunk tökéletesek, de az 
összes nemzedék a ráruházott 
feladatot, a sors által rá kirótt

életet tisztességgel teljesítette. 
Gondoljanak arra a mai fiata
lok, hogy a dédszüleik képesek 
voltak az I. világháború utáni 
országvesztést követően a szin
te reménytelen, életképtelen 
helyzetben lévő maradék or
szágból Közép-Európa egyik 
legerősebb államát felépíteni. 
Gondoljanak arra, hogy a rá
következő nemzedék képes 
volt a II. világháború romjai 
alól 10 körömmel szinte kika
parva azt, ami megmaradt, is
mét erős államot építeni. Gon
doljanak arra, hogy volt olyan 
nemzedék is ebben az ország
ban, amely arra kényszerült, 
hogy 40 éven keresztül úgy 
képzelje el a saját életét, mint 
aki már nem számíthat arra, 
hogy még az ő életében bekö
szönt a nemzeti függetlenség, 
a szabadság és mégis tisztes
ségesen tette a dolgát csak 
azért, hogy a rákövetkező nem
zedéknek ne kelljen mindent 
újra elölről kezdeni. És ha 
m egengedik a fiatalok, azt 
mondanám, hogy mi is elvégez
tük a ránk eső munka tekinté
lyes részét, hiszen emberáldo
zat nélkül sikerült kimenteni 
Magyarországot a szovjet biro
dalom, az összeomló szovjet 
birodalom  lehulló gerendái 
alól. Szép országot kapnak 
örökségbe, olyan országot, 
amelyért sok-sok millió ember 
dolgozott meg. Azt szeretném 
kérni tőlük, hogy tisztességgel 
őrizzék is ezt meg. A nagy, a 
legnagyobb magyar édesapja, 
Széchényi (Ferenc) mondta 
azt, hogy az élet olyan, mint a 
jó könyv. Az ifjúság a beveze
tés, és ha az jól van megírva, 
akkor jó szerzőt remélhetünk.

Nos, tisztelt hölgyeim és ura
im, a jövőbe vetett bizalomtól 
vezetve, vezettetve érkeztem 
ide Önökhöz és szeretném át
adni Önöknek ezt a zászlót, 
amelyről mondanék is néhány 
szót, ha megengedik. Mint lát
ják, a zászló alapszíne a fehér. 
Nemcsak azért, mert a tiszta
ságot fejezi ez ki, van ennek 
egy mélyebb értelme is. Ez egy 
középkorias hagyományokat 
felelevenítő zászló, a nagy csa
ták idején azért volt szükséges 
ilyen alapszínű zászlókkal a 
csatatérre vonulni, hogy ami
kor a nagy lőporfüstben szinte 
egymást sem láthatták a kato
náink, akkor a kivillanó fehér 
színű zászlók mutassanak utat 
arra, hogy merre találhatják
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meg az övéiket. Hát legyen 
ilyen, a bajok idején kivillanó 
fehér tájékozódási pont mind
annyiunk számára ez a zász
ló. Láthatják benne a történel
mi címert, láthatják a kettős 
keresztet, mely az Árpád-kort 
idézi, láthatják a pártázatot, 
amely körbefutja ezt a zászlót. 
Amolyan farkasfogas pártázat 
ez, éppen úgy, ahogy az 1848/ 
49-es szabadságharc idején az 
első' önkéntes budai ezred zász
lajánál ezt a történészek meg
találták. De ami talán épp oly 
izgalmas, mint a zászló meg- 
hímzett oldala, a zászló másik 
fele. Amely ezt a képet mutat
ja önök felé. Első' pillantásra az 
ember az hinné, hogy ez egy 
üres oldal. De ha jobban meg
nézi, akkor talán inkább úgy 
tűnik, mintha ez egy várakozó 
oldal lenne. A  gondolatunk az 
volt, hogy a zászló másik olda
lát azért nem hímezzük meg, 
hogy legyen tere a fiataloknak, 
az utánunk következő' nemze
dékeknek, és a magyar nemzet 
kezük munkáját majd dicsérő, 
dicsőséges korszakainak még 
előttünk álló jelképeit ide, 
majd száz esztendő múlván fel
hímezhessék. Nos, hát ezt a 
zászlót hoztam én el a magyar 
kormány megbízásából, annak 
kifejezéseképpen, hogy Szent 
István álmában mindannyi
unknak megvan a maga helye. 
Nemcsak a székesfővárosnak, 
nemcsak a nagyvárosoknak, 
nemcsak az ott élő emberek
nek, de bizony a pécsváradi 
embereknek, sőt a legkisebb 
magyar településen élőknek is. 
Szent István álma az volt, hogy 
a Kárpát-medencében lennie 
kell egy önbizalomtól duzzadó, 
magában bízó, gyarapodó, erő
södő és ku lturált népnek, 
amely képes arra, hogy saját 
otthonát, saját államát meg
szervezze, és annak törvénye
it saját hajlamai szerint alkos
sa meg. Kívánom hát Önök
nek, hogy ennek az álomnak a 
megőrzéséért tegyék meg azt, 
ami kötelességként Önökre 
hárul. K ívánok hát mind- 
annyiuknak, a millennium éve 
alkalmából jó erőt, egészséget. 
Kívánok jó szomszédot, boldog 
családot, munkát, amelynek 
haszna, gyümölcse és értelme 
van. Isten éltesse mindannyi- 
ukat!

(Orbán Viktor miniszterelnök 
beszédét a pécsváradi városi te
levízió felvételéből vettük át.)

Zsáli János köszöntője
Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
Tisztelt Kormánybiztos Úr! 
Kedves Vendégeink!

Engedjék meg, hogy Pécs várad 
város lakossága és képviselő
testülete nevében is megkülön
böztetett tisztelettel köszönt
sem Önöket ezeréves városunk
ban.

Pécsvárad városa történelmi 
múltjának megfelelően készült 
a magyar keresztény államiság 
jeles évfordulója, a millennium 
méltó megünneplésére. Szeren
csés nemzedéknek mondhatjuk 
magunkat, hisz Krisztus szüle
tésének 2000., a magyar keresz
ténység 1000. évfordulója ide
jén élhetjük földi életünket.

Mi, pécsváradiak a sors kü
lönös kegyéből egy olyan város 
lakói vagyunk, melyben az ezer
éves magyar keresztény állami

ságnak épített emlékei, a 
város lakóinak lelkében e 
honban töltött ezer évünk
nek minden vihar által hi
ába tépett magasztos érzé
se van jelen. Asztrik apát 
székhelye, m elyet már 
Szent István vezető helynek 
gondolt, majd az 1300-as 
években városi rangot 
nyert, a mai napig őrzi tér
ségi vezető szerepét, és a 
megye egyik kulturális és 
idegenforgalmi központja.

Történelmi múltunk és 
az imént említett térségi 
szerepünk okán úgy gon
doljuk, 1993-ban nem mél
tánytalanul, ahogy mi 
pécsváradiak mondjuk: 
nem megkaptuk, hanem 

visszakaptuk városi rangun
kat. Nekünk az államalapítás 
utáni 1000. évben itt élő város
lakóknak történelmi felelőssé
günk és az elődök tiszteletéből 
adódó erkölcsi kötelességünk, 
hogy az ezredforduló éveiben 
megőrizzük történelmi értékün
ket és emlékeinket.

A páratlan szépségű tájat 
pedig úgy óvjuk és szépítsük, 
hogy a történelem lehelete és a 
természet sugallata egységet 
alkotva maradandó élményt és 
emléket jelentsen minden ked
ves vendégünknek.

A nap krónikája
Idén nagy várakozás és ké
szülődés előzte m eg az áp
rilis 22-ei vasárnapot.

Orbán Viktor miniszterel
nök és kísérete 11 óra előtt ér
kezett a Szentháromság térre, 
ahol már kisebb tömeg fogad
ta. A  Városháza kapujánál 
Zsáli János polgármester, dr. 
Nemeskürty István, a Magyar 
Millennium kormánybiztosa, 
Bánki Erik, dr. Hargitai Já
nos, Körömi Attila országgyű
lési képviselők fogadták, akik 
nem sokkal előbb érkeztek 
meg. Miniszterelnök úr kísé
retében érkezett Balog Zoltán 
egyházügyi főtanácsadó, Kol- 
larik Tamás, a Miniszterelnö

ki Kabinetiroda politikai főta
nácsadója, Fék Vid, a Minisz
terelnöki Kabinetiroda mun
katársa, Lencsó Rita, a M i
niszterelnöki Hivatal sajtóre
ferense is. Befelé menet meg
csodálták a városháza épüle
tét és az annak előterében álló 
Samu Géza alkotásokat. A 
díszteremben Zsáli János be
mutatta a város képviselőit, 
SzabónéKiss Máriát, reformá
tus lelkészt, és Antal Géza 
pécsváradi címzetes apátot. A 
fogadáson jelen volt dr. Bali- 
pap Ferenc, a Magyar Millen
nium Kormánybiztosi Hivata
lának területi képviselője, 
Kováts Flórián, a Magyar Mil
lennium Kormánybiztosi Hi-

Tisztelt Miniszterelnök Úr, 
Tisztelt Kormánybiztos Úr!
A város képviseletében szeret
ném megköszönni, hogy a Ma
gyar Köztársaság Kormánya 
által létrehozott Millennium  
Kormánybiztosi Hivatal támo
gatta céljainkat, melynek ered
ményeként emléket állíthattunk 
Asztrik apátnak és kiállítások 
sorával emlékezhettünk törté
nelmünkre, e honban töltött 
ezer évünkre.

Szeretném megköszönni Or
bán Viktor miniszterelnök úr
nak, hogy ma, 2001. április 22- 
én Pécsvárad Város Önkor
mányzata 121 /1999.(X I.8.) 
számú egyhangú határozatá
ban megfogalmazott kérésünk 
teljesítéseként, millenniumi 
program jaink csúcsaként, 
Szent Györgynek, városunk vé
dőszentjének tiszteletére válasz
tott millenniumi emléknapun
kon elhozta városunknak a Ma
gyar Köztársaság Kormánya 
által adományozott millenniu
mi emlékzászlót. A zászlót vá
rosunk dísztermében, a bencés 
monostor Szent-istváni alapító- 
levele hiteles másolata mellett 
fogjuk elhelyezni. Biztos vagyok 
benne, hogy e város mindenko
ri lakói és vezetői méltók lesz
nek e jelképek birtoklására.

Szeretném megköszönni min
denkinek, a pécsváradi polgá
roknak, kedves barátainknak, 
a jeles eseményeinkre mindig 
visszatérő elszármazottaknak a 
hétköznapokon és ünnepeinken 
városunk iránt tanúsított meg
tisztelő figyelmüket.

vatalának vezetője, M ikes 
Éva, a Miniszterelnöki Hiva
tal politikai államtitkára.

A miniszterelnök a pécsvá
radi képviselők között ismerős
ként üdvözölte dr. Bíró Feren
cet, „hát, te mit keresel itt?” 
felkiáltással. Ezután Zsáli Já
nos röviden bemutatta Pécsvá- 
radot, beszélt történetéről, gaz
daságáról, intézm ényeiről, 
sportjáról és jövőbeni terveiről, 
a csatornázásról, uszoda építé
séről. Orbán Viktor összessé
gében jónak találta Pécsvárad 
helyzetét. Javasolta, hogy a 
várral kapcsolatban álmod
junk nagyobbakat. Kiemelte a 
turizmusban rejlő beruházás 
jelentőségét és nagy lehetőség
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ként említette a Széchenyi- 
terv pályázatait.

Ezek után a Miniszterelnö
ki Hivatalból dr. Kesztyűs Ru
dolf rendőr ezredes, rendőrségi 
főtanácsos számítógépet adott 
át a pécsváradi rendőrőrs szá
mára, melyet Péter János őr
nagy, a pécsváradi rendőrőrs 
vezetője vett át. (Később el
mondta, hogy ilyen nagytelje
sítményű gépük még nem volt, 
jelenleg folyik az országos há
lózathoz való csatlakozás ki
alakítása és ezzel a géppel már 
a pécsváradi őrs is alkalmas
sá válik a korszerű, gyors mun
kára, nagyban megkönnyeb
bítve a mindennapi munkáju
kat.)

A  késés ellenére, Nemes- 
kürty tanár úr javaslatára, 
Orbán Viktor miniszterelnök 
kíséretével gyalog indult a vár
ba, így a rövid séta közben 
megtekinthette a város egy ré
szét és beszélgethetett Zsáli 
János polgármesterrel. A vár 
előtt ugyancsak sokan üdvözöl
ték a vendégeket, akik megáll
tak egy pillanatra Asztrik apát 
szobrát megtekinteni. Nemes- 
kürty tanár úr elmondta, hogy 
millenniumi támogatással va
lósult meg az alkotás. Az udvar
ban a hűvös, borús idő ellenére 
már több mint ezres tömeg vár
ta az ünnepség kezdetét. Orbán 
Viktor kézfogással köszöntötte 
a színpad mellett álló szereplő
ket, a várkonyi menyecskéknek 
mondva, hogy „Kaptak-e már 
pálinkát? Nem fáznak? Milyen 
szépek a ruháik.” Mire az egyik 
menyecske: „Maga is szép, Mi
niszterelnök úr!”

Egyórás műsor előzte meg az 
ünnepi összeállítást, amelyen 
a Pécsváradi Egyesített Fúvós- 
zenekar (karnagy: Apaceller 
József és Wagner József) és a 
Zengővárkonyi Népi Együttes 
(művészeti vezetőjük Töttös 
Sándor) szerepelt.

A fanfárok hangja alatt el
foglalták helyüket a zászlók, 
majd a köztársasági őrezred 
őrségváltása következett a 
Millenniumi Kódex mellett. A 
Himnusz után Fischer Kristóf 
Vár utcai óvodás Weöres Sán
dor négysoros versét szavalta 
Pécsváradról. Németh János 
színművész felolvasott, váro
sunk történetéből és népeiről 
összeállított idézeteket meg
szakította a Pécsváradi Női 
Kamarakórus, Kutnyánszky 
Csaba vezényletével, valamint

a Zengővárkonyi Népi Együt
tes, a Pécsváradi Óvoda német 
nemzetiségi tánccsoportja egy- 
egy műsorszáma, elhangzott 
Fenyvesi Orsolya, volt nyolca
dikos diák verse 0 bendorf Szil
via általános iskolás tanuló 
előadásában.

Orbán Viktor beszéde után 
Zsáli János polgármester és dr. 
Fenyvesi János jegyző átvette 
a millenniumi zászlót, majd

Zsáli János beszéde után Gál- 
los Orsolya zászlóanya felkö
tötte a szalagot. Szabóné Kiss 
Mária református lelkész és 
Antal Géza címzetes pécsvára
di apát megáldotta és felszen
telte a zászlót a következő sza
vakkal.

Antal Géza címzetes pécsvá
radi apát zászlószentelő imá
ja:

„Urunk, Istenünk! Áldásodat 
kérve áll eléd a te keresztény 
és magyar néped. Oltsd belénk 
a hűség, az Isten- és embersze
retet, a hazaszeretet nemes 
erényét. Add meg nékünk, 
hogy mindig meg tudjuk be
csülni nemzetünk történelmét, 
dicső őseink példamutató éle

tét. Segíts minket, hogy legyen 
erőnk és bátorságunk szembe
szállni mindennel, ami lerom
bolja nemzetünk önbecsülését, 
hitét és erkölcsét.

Add Urunk, á ldásodat e 
zászlóra, mely minderre emlé
keztet bennünket. Legyen jele 
mindig a becsületnek, hitnek 
és hazaszeretetünknek.”

Szabóné Kiss Mária lelkész
nő az aznapi igét választotta:

„A hegyek elmúlhatnak, a 
halmok megrendülhetnek, de 
az én hozzád való hűségem el 
nem múlik és békességem szö
vetsége meg nem rendül, így 
szól könyörülő Urad.” (Ezsai- 
ás 54.14.)

Felcsendült a Glória, gló
ria... a női kar előadásában. 
Ezt követően Arany János 
Rendületlenül c. versét mond
ta el Németh János.

A látványos őrségváltás és a 
Szózat hangjai után Orbán 
Viktor, dr. Nemeskürty István 
és Zsáli János a zászlók kísé
retében -  Farkas Antal. Ma
gyar dal és Tánc művének 
hangjai mellett elvonultak és 
megkoszorúzták Szent István

király szobrát, mialatt a női 
kar gregoriánt énekelt.

A  műsorközlő ismét Zilahy 
Lajos volt.

A koszorúzás után rövid idő
re a média rendelkezésére állt 
a miniszterelnök. (Tévések, 
újságírók hada vette körül.) 
Mielőtt a palotaszárnyba értek 
volna, kedves jelenetnek lehet
tek tanúi a környezetében ál
lók. Orbán bácsi Zengővár- 
konyból jó házipálinkával kí
nálta a miniszterelnököt, mi
után személyigazolványával 
tanúsította, hogy ő is Orbán. 
Vendégünk megkérdezte, hogy 
„finánc látta-e már” , kupicát 
kért és koccintottak.

Ez idő alatt hosszú sorokban 
várakoztak emberek, hogy be
írhassanak a Millenniumi Kó
dexbe, üzenhessenek a jövő
nek. (Sajnos, csak a Sétatér 
műsorában hallhattunk né
hány idézetet a meghatott be- 
íróktól.)

A palotaszárny dísztermé
ben Zsáli János pohárköszön
tője után átadta vendégeink
nek, Orbán Viktornak és dr. 
Nemeskürty Istvánnak váro
sunk ajándékát. A Csizmadia 
László által készített egyedi 
emléklapot, a millennium évé
ben megjelent kiadványainkat, 
(a Pécsváradi Képeskönyvet, 
CD-lemezt, Rózsahegyi Ferenc 
háborús naplóját, a Zengővi
dék c. idegenforgalmi kiad
ványt, valamint zengővárkonyi 
szőttest.) A miniszterelnöknek 
átnyújtotta Szabó László szob
rászművész egyik kisplaszti
káját is Zsáli János.

A miniszterelnök urat külön 
köszöntötte a Pécsváradi Ci
gány Kisebbségi Önkormány
zat. Kőszegi Krisztosz és Kresz 
Kyra adta át az emléklapot, a 
bekeretezett városi címert egy 
virágcsokor kíséretében.

Az óvodák nevében a kis 
„párnások”, Schnell Bettina és 
Ljudovik Kornél -  ahogy Or
bán Viktor nevezte őket, meg
ismerve a gyermekeket -  csu- 
hébábokat nyújtottak át a mi
niszterelnöknek, aki gratulált 
az óvónéniknek is az aranyos 
műsorhoz. (Bognár Istvánná, 
Tamás Ló'rinczné)

A közel 200 fős vendégsereg 
autogramért sorba állt, szóval 
tartva Orbán Viktort, úgy le
foglalták, hogy kedves vendé
günknek nem maradt ideje 
evésre sem.

Folytatás a 8. oldalon

Kováts Flórián. Gállos Orsolya és Nemeskürty István az altemplomban

A zászló megáldása
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Útmenti keresztek

Tám László kiállítását megnyitja Antal Géza

A nap krónikája
Folytatás az 5. oldalról

Sajtóreferensének komoly 
gondot okozott, hogy jóval 
túl a tervezett időn még a 
tv-felvételre is jusson idő. 
Az előzetes egyeztetések 
során csak a helyi városi 
televízió kapott 12 percet, 
exkluzív interjú készítésé
re. Füri Ferenc és Kreszits 
Margit izgalommal készül
tek. Orbán Viktor közvet
lenségével hamar feloldot
ta a kezdeti feszültséget, 
míg végre nyugodtan meg- 
ihatta kávéját, kezdődhe
tett a jó hangulatú inter
jú. (Ennek szövegét követ
kező számunkban közöl
jük)

A riportot követően írt a 
miniszterelnök a várbará
ti kör és a vár vendégköny
vébe is.

Ez idő alatt Nemeskürty 
tanár úr Gállos Orsolya 
vezetésével megtekintette 
az altemplomot, megcso
dálta a freskót, a millen
niumi kiállításokat Kováts 
Flóriánnal együtt nézték 
végig.

Vendégeink meleg sza
vakkal köszönték meg a 
város vezetésének a fogad
tatást, ígérve, hogy vissza
térnek még hozzánk.

Az ünnepségen részt 
vett számos megyei intéz
mény vezetője, a Pécsi Tu
dományegyetem rektora, 
dr. Tóth József, Bokor 
Béla, a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlé
sének alelnöke, Bóka And
rás, a Baranyai Reformá
tus Egyházmegye espere
se, Pécs város alpolgár
mestere, Papp Béla, a me
gye több városának, vala
mint a térség települései
nek polgármestere. Buda
pestről eljött ifj. Kodolányi 
János, az író fia és család
ja. Ugyancsak szép szám
mal érkeztek hozzánk vá
rosunk barátai, akik azóta 
örömüket fejezték ki, hogy 
azon a szép napon velünk 
együtt ünnepelhettek. Jó 
volt ezen a napon, a vár
ban pécsváradinak lenni -  
fogalmaztak többen.

D retzky Katalin

A művelődési központ kiállító- 
term ében még május 31-ig 
megtekinthető Tám László fo
tóművész Útmenti keresztek, 
szentek, kálváriák című kiállí
tása. A tárlatot Antal Géza 
címzetes pécsváradi apát nyi
totta meg május 4-én, Szent 
Flórián napján. Elmondta, 
hogy a stációk, a keresztek a 
kétezer éves kereszténység 
kultúrájában mindvégig jelen 
voltak. Arról is szólt, mit jel
képeztek és mit jelentenek a 
ma élők számára, mire figyel
meztetik az előtte elhaladókat, 
kik és milyen céllal állították 
ezeket az emlékműveket. A 
környezetünkben is sokat is
merünk, látjuk tönkretételü
ket, pusztulásukat, legtöbb
ször szándékos rongálásukat. 
Óvni, védeni kellene ezeket az 
alkotásokat, hiszen eleink 
emelték őket hálából, köszöne
tük jeléül. Megismerni a tele
pülésen lakókat a falu elején 
álló keresztek állapotáról. Tám 
László missziót teljesített ak
kor, amikor ezeket a páratlan 
értékeket képviselő emlékeket 
megörökítette, könyvben is 
megjelentette, és kötelességé
nek érzi, hogy kiállítások for
májában eljutassa minél több 
emberhez, mintegy felkiáltójel
ként -  kérve megóvásukat, 
megőrzésüket. Gondoljunk a 
pécsváradi „lefejezett” szentek 
szobraira!

Tüskés Tibor írót idézzük: „A 
kereszt, a keresztre feszítés, a 
passió: a szenvedés zárójelene
te, a végállomás, a befejezés.

A kálvária, a keresztút: az

előzmény, az odavezető út ál
lomásai.

A keresztút a bűnbánat he
lye. Az egyház, a vallásos ha
gyomány a keresztúthoz kölön-

É r te lm is é g i k lu b . Első 
összejövetelét május 24-én, 
csütörtökön 18 órakor tartja a 
Pécsváradi Népfőiskola kere
tén belül szerveződő értelmisé
gi klub, melynek nevét és prog
ramját a megjelentek közösen 
fogják kialakítani. Minden ér
deklődőt szeretettel várunk. 
(Bővebb felvilágosítás kérhető 
a 465-123-as telefonon.)

S z ín já t s z ó ta lá lk o z ó . A
Művelődési Központban rende
zik meg május 26-án, szomba
ton a X. Országos Weöres Sán
dor Színjátszó Találkozó regi
onális bemutatóját. A részletes

féle liturgikus szertartásokat, 
imákat, szokásokat, keresztút- 
járást, búcsú elnyerését kap
csolta.

A kálváriaállítás kultuszát, a 
keresztúthoz kapcsolódó ájta- 
tossági gyakorlatokat a XVI— 
XVII. század során betelepült 
németek magukkal hozták, és 
Magyarországon is meghonosí
tották. Ma számos faluban és 
városban találunk dombra ka
paszkodó kálváriát, láthatjuk 
a kálvária tizennégy stációját, 
és a keresztút befejezéseként 
a megfeszített Jézus és a két 
lator alakját.

A német népi vallásosság 
tárgyi emlékei Magyarország 
területén ma sokfelé megtalál
hatók, fölkereshetek, megte
kinthetők . M egism erésük, 
m egőrzésük és ápolásuk a 
helyben lakók és az idegenek, 
az ott élők és az arra járók, a 
magyarok és németek, vagyis 
minden országlakó közös érde
ke. Önismeretünk és önbecsü
lésünk része.”

programot később tesszük köz
zé a tv-texten és plakátokon.

Szeretettel m eghívjuk a vá
ros 15-30 év közötti fiataljait 
május 19-én, 16 órára a műve
lődési központba Pécsváradi If
júsági Önkormányzat létrehozá
sát megelőző tájékoztatóra.

G yerm ek n éptán c-együ t- 
tesek  m űsora. Pünkösd va
sárnapján, június 3-án, 17 óra
kor a kolozsvári „Kisbogáncs” 
gyermek néptáncegyüttes és a 
Pécsváradi Zeneiskola tánccso
portja ad műsort a művelődési 
központ előtti téren.

Ismét az ország legjobbjai közt
Wagner Diána, a pécsi Ma
gyar-Német Nyelvű Iskola- 
központ 12. évfolyamos ta
nulója megismételte évekkel 
ezelőtti eredményét, s ismét 
az ország 5. legjobb tanulója 
lett az országos tanulmányi 
versenyen német nemzetisé
gi nyelv és irodalom tan
tárgyból.

Az április 5-én, Budapes
ten rendezett döntőbe 25 ta
nuló került be az ország kü
lönböző középiskoláit képvi
selő 130 indulóból. Az irodal
mi, szövegértési és nemzeti

ségi ismereteikről számot 
adó diákok számára nagy 
volt a tét, hiszen az első öt 
tanuló felvételi vizsga nélkül 
juthat be az egyetemek né
met szakára.

Diána 5. helyezett lett a 
versenyen, így az érettségi 
vizsga jegye is jeles német 
nyelvből, ami egyben felső
fokú nyelvvizsgának is meg
felel. Gratulálunk kiemelke
dő eredményéhez felkészítő 
tanárának, E nglenderné  
Hock Ibolyának is.

K U L T U R Á L I S  AJ  Á Ül
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Értékes ereklye és dokumentumok
Gazdagodik a leendő helytörténeti gyűjtemény

A z  elm últ hónapban többen 
is adtak át dokum entum o
kat a város polgárm esteré
nek, a várbaráti körn ek  és 
a ném et klubnak, rem élve, 
hogy a leendő' helytörténe
ti m úzeum  anyagát fogják  
m ajdan bó'víteni ezek a kin
csek.

Április 28-án Pécsváradon 
járt Öhler Anna, a hajdani ál
talános iskola és gimnázium 
magyar-német szakos tanára. 
Már közel harminc éve annak, 
hogy elköltözött innen, de 
Pécsváradot valójában soha
sem hagyta el. Barátai, isme- 
ró'sei és sok-sok egykori tanít
vány kötik ehhez a városhoz, 
ahová időnként most is „haza
jár” . Tagja a várbaráti körnek, 
mely legutóbb a Drávaszögbe 
szervezett kirándulást. Öhler 
Annát szoros szálak kötik e 
tájhoz is, hiszen Borovóban 
született és itt töltötte gyer
mekéveit. Mostani pécsváradi 
látogatására is részben ebből 
az apropóból került sor, de 
egyéb célja is volt. Kinccsel fel
érő értékes ajándékokat hozott 
a német klubnak, illetve a vár
baráti körnek. Még hajdani 
pécsváradi pedagógusként 
nagyszabású gyűjtőmunkát 
végzett a településen élő német 
nemzetiségi lakosság életével, 
szokásaival kapcsolatban. En
nek a gyűjtőmunkának a doku
mentumait adta át most meg
őrzésre és további felhaszná
lásra.

Az anyag a következő 
témákat öleli fel
1. Beitráge zűr Siedlungsgeschich- 

te und Volkskunde dér Deutsch- 
en im Dorfe Pécsvárad 1961. 
Adalékok Pécsvárad település- 
történetéhez, III. a Pécsváradon 
élő németek néprajzához 1961.

2. Deutsches Brauchbuch aus 
Pécsvárad 1971.; Német ráolva
sókönyv Pécsváradról 1971.

3. Abschiedslieder -  bei dér Bahre, 
bei dem Grabe 1972.; Halottsi- 
ratók -  a ravatalnál, a sírnál 
1972. + hangkazetta

4. Weihnachtsspiel 1970.; Betlehe- 
mes játék 1970. + hangkazetta

5. Verschiedenes Einladung zűr 
Hochzeit Lustiges, Gedankess- 
prüche; Vegyes, Lakodalmi

A trianoni emléklap

meghívó, Vidám mondókák, 
Közmondások -  gondolatok

6. Texte deutscher Lieder; Német 
dalok szövegei

7. Egy régi, de kihalófélben levő 
mesterség (a mézesbábosok)
1964. A felbecsülhetetlen érté
kű dokumentumokat köszönet
tel átvettük: Dretzky Katalin, a 
várbaráti kör titkára, Bognárné 
Auth Mária, a Német Barátsági 
Egyesület elnöke

Trianoni emléklap
Havas Gabriella Zsáli János 

polgármesternek adta át az 
édesanyja által évtizedekig 
Őrzött ereklyét azzal, hogy 
mindenkor a városházán őriz
zék azt meg. A  Trianon után 
kiadott emléklapot Pécsvárad 
Község kapta, melynek az őr
zésével a sárvári származású 
Eötvös László báró, akkori fő
méltóság volt megbízva. A II. 
világháborút követően e nem

zeti ereklyét otthonában őriz
te, félve, hogy ne kerüljön ide
gen, illetéktelen kezek közé. 
Havas Gabriella az átadáskor 
a következőket mondta: „1956 
októberében, a forradalom első 
napjaiban báró Eötvös László 
— aki ebédelni járt a Havas-csa
ládhoz -  az alábbi szavak kí
séretében adta át az emlékla
pot Havas Jánosnénak, szüle
tett A ltham m er A n nán ak : 
„Anna, tudom, hogy neved el
lenére te magyarabb vagy sok 
eredően m agyarnál, neked 
adom ezt az ereklyét, őrizd 
úgy, ahogy ezt őrizni kell. Tu
dom, hogy te nem fogod elkó
tyavetyélni, azt viszont nem 
tudom, milyen végkimenetelű 
lesz ez a forradalom az ország
ra épp úgy, mint rám nézve. 
Öreg is vagyok, meg is halha
tok bármikor, biztos helyen 
akarom tudni, s ez a hely ná
lad van.” -  Édesanyám megha

tódva elfogadta s híven őrizte 
is, egészen a haláláig. (1995.) 
2000 nyarán kezdtem egyre 
többet gondolni arra, hogy itt
hon senki nem látja a hazán
kat ért fájdalmas, igazságtalan ‘ 
békeszerződésnek emléket állí
tó ereklyét, így 2000 júliusában 
átadtam további megőrzésre az 
eredetileg is Pécsvárad tulajdo
nát képező (számomra többszö
rösen is kincset érő) emléket, 
azzal a kitétellel, hogy senki 
Pécsváradról el nem viheti, és 
senkinek sem ruházható át. — 
Büszke is vagyok, hogy közvet
ve, de édesanyám érdeme is, 
hogy ezt a kincset most már 
Önök is láthatják.” 

M egjegyzés: A ltham m er 
Anna kislányként került az 
Eövös családba alkalmazott
ként, nem teljesen ismeretle
nül, hiszen Anna nagyapja 
keze munkáját dicsérte akko
riban a vár szépen parkosított 
udvara. A „báróék” , ahogy a 
régi pécsváradiak is emlegetik 
az Eötvös családot, szerették 
Annát, zongorázni és francia 
nyelvre is tanították az értel
mes kislányt. Magukkal vitték 
budapesti útjaikra az Ester
házy palotába, ott „produkál- 
tatták franciából” is. Úgy bán
tak vele mint saját gyermekük
kel. Később, amikor egyedül 
maradt báró Eötvös László, 
Laci bácsi felváltva járt ebédel
ni korábbi alkalmazottaihoz, 
így a Havas családhoz is. Ha
lála után Anna néni gondozta 
az Eötvös család sírját a pécs
váradi temetőben, most lánya, 
Havas Gabriella teszi ezt.

Az emléklap szövege: „Győ
zelmi fegyverünk a törhetetlen 
munka. Új honfoglalásra Isten 
segít! Országos Magyar Hadi
múzeum Egyesület, hitelesen 
tanúsítjuk, hogy jelen 683 szá
mú ércbulla, melynek tulajdo
nosa és őre: Pécsvárad Község 
a régi M agyarország va la 
mennyi vármegyéjének földjé
ből őriz néhány porszemet. Le
gyen e nemzeti ereklye össze
tartozásunk, hűségünk minden 
szép reményünk pecsétje.”

Az ereklyetartó szövege: „Ez 
a föld, melyen annyiszor apá
ink vére folyt.”

Utóirat: Zsáli János az em
léklapot az ereklyetartóval 
együtt bekereteztette, most a 
polgármesteri hivatal díszter
mében helyezték el. (Csizma
dia László stílusos munkája 
érdemel dicséretet ismét.)
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Maifest
Pécsvárad Német Kisebbsé

gi Önkormányzata idén is meg
rendezte a már hagyományos
sá vált „Maifest” ünnepséget a 
műveló'dési központ előtti té
ren. A ragyogó időben több szá
zan nézhették végig a színes 
műsort. Felállították a város 
májusfáját. A Pécsváradi Álta
lános- és Zeneiskola magyar és 
német tánccsoportjai (vezető
jük Katona Zoltánná, illetve 
Tóth Györgyi), a Pécsváradi 
Fúvószenekar (karnagyuk: 
Apaceller József) és a Zengő- 
várkonyi Népi Együttes tagjai 
léptek fel (művészeti vezetőjük 
Töttös Sándor).

Arany minősítés
A Baranya Megyei Közgyű

lés Pécsváradi Általános Isko
lájában működő színjátszó
szakkör tagjai, Mesterné Ma
gyar Andrea tanárnő vezetésé
vel a X. Országos Weöres Sán-

ANYAKÖNYV

S z ü le té s e k : Pécsvá- 
radon: Kolmann Dalma
03. 29., Marton Zita 04. 
05., Kis Vivien 04. 16., 
Sarang Tamás 04. 18., 
Nyéki Bernadett 04.02. 
(Lovászhetény), Szilágyi 
Patrik 04. 04. (Apátva- 
rasd), Pécsi Abigél 04. 18. 
(Nagypall)

25 éves házassági év
ford u ló : Peteli István és 
Fehér Viola (Pécsvárad); 
Nagyházi Sándor és Ká- 
csor Irén, (Nagypall)

H ázasságot kötöttek : 
Schw eitzer N orbert és 
Gyó'rfi Eszter, Mohamed 
Fakhir és Panta Zsófia Ilo
na, Podoszki Róbert és Pé
ter Zsuzsanna, Kovács At
tila és Szabó Ágnes

E lhunytak : Pécsvára- 
don: Szőke Sándorné Hege
dűs Valéria 75 éves, Petz 
Lukácsné Bayer Terézia 83 
éves, Wéber Mária Antónia 
78 éves, Gál Lajos 40 éves, 
Hering Józsefné Winkler 
Katalin  72 éves, Együd 
Ernő 73 éves, Martonfán: 
Csille János 74 éves; Zen- 
gővárkonyban: Hencz Ki
rály Péter 78 éves

Hí i* m o n d ó 2001. május

HÍREK RÖVIDEN
dór Gyermekszínjátszó talál
kozón, Hímesházán április 21- 
én, arany minó'sítést kaptak. 
Ezzel m eghívást nyertek a 
Pécsváradon május 26-án meg
rendezendő regionális verseny
re. A  legügyesebb szereplők: 
József Katalin és Orsós Hajnal
ka voltak. A közönség felállva, 
vastapssal jutalmazta a pécs
váradi gyerekek produkcióját. 
A  Harkányi Általános Iskola 
meghívta a csoportot május 21- 
én vendégszereplésre. Gratulá
lunk a szép sikerhez és érdek
lődve várjuk a helyi bemutat
kozást!

Korszerű mosoda

Korszerű mosodát, szárító
helységet, orvosi szobát és be
tegszobát adtak át áprilisban 
a Pécsváradi Gondozási Köz
pontban. A  Szociális és Család

ügyi Minisztérium tavaly kiírt 
pályázatán nyerte az intéz
mény az új beruházás költsé
geit, amit a fenntartó önkor
mányzat kiegészített. Az új 
épület tetőterében két apart
mant alakítottak ki, ahová 
várják a jelentkezőket. A be
rendezés egy részét a kará
csony előtt Pécsváradra érke
zett németországi adományból 
tudták megoldani. A közel
múltban dr. Nékám Krisztina 
és férje, Aulenbacher Thomas 
vasalógépet ajándékoztak az 
otthonnak. Köszönet érte! Ké
peinken: A kulcsátadás pilla
nata és az új épületrész.

Könyvbemutató
Gállos Orsolya fordításában 

a Jelenkor Kiadó gondozásá
ban megjelent Drago Jancar: 
Zajgás a fejben című regénye.

„A kortárs szlovén prózaíró iz
galmas regénye az 1989-es for
dulat irodalmi megformálása: 
börtönlázadás tör ki a Balkán 
mélyén, és sajátos rendszer- 
váltásnak lehetünk tanúi. A 
főszereplő fegyencvezér álmai 
az egykori Flavius által meg
örökített biblikus erőd, Ma- 
szada eszméjéhez kalauzol
nak. A  történelem most komi
kusán ismétlődik meg.” — ol
vasható mindez a könyv re
cenziójában.

Véradás
Pécsváradon április 25-én, a 

helyi Vöröskereszt szervezésé
ben véradást tartottak. A 87 je
lentkező közül 71 donortól vet
tek vért. Tíz fő volt az „első vér
adó”. Nekik külön is köszön
jük! A legközelebbi véradás 
időpontja: augusztus 6.

Zenehíradó a zenesuliból
N ém etországban jártunk

április 6—12-éig, a Nieder- 
stetteni zeneiskola meghívásá
nak tettünk eleget. A növendé
kek és tanárok hatodik alka
lommal találkoztak ezúttal 
egymással. A  vendéglátók tar
talmas programot szerveztek 
számunkra. Első alkalom volt, 
hogy közösen próbáltunk mű
sorszámokat a vendéglátóink
kal, melyeket különböző hely
színeken adtunk elő. Szomba
ton az Ifjúsági Zenekar a 
Vorbachtali Zenekarral közös 
koncerten szerepelt nagy siker
rel.

Vasárnap Schozbergben ad
tunk hangversenyt. Megtekin
tettük a Weikersheimi kas
télyt és a Juness tábort is. Ven
déglátóink elvittek bennünket

a csodálatos Rothenburgba, 
ahol játékos vetélkedő kereté
ben ismerkedtünk a város ne
vezetességeivel. Szerdán 
Würtzburg volt az úticél, ahol 
a várat tekintettük meg, de 
jutott idő egy kis ajándékvá
sárlásra is. Este záró koncer
ten szerepeltünk a város új lé
tesítményében, a Turnhalle- 
ban. Koncertjeinkre nagyszá
mú közönség volt kíváncsi. 
Megtisztelő volt számunkra 
Niederstetten város polgár- 
mesterének részvétele hang
versenyeinken. Köszönettel 
tartozunk a vendéglátó csalá
doknak és a német tanárkollé
gáknak. Úgy hiszem, mind
annyiunk számára felejthetet
len marad a Niederstettenben 
töltött hat nap!

V e n d é g e k  A u sz tr iá b ó l.
Május 24—25—26-án Ausztriá
ból a Hausmannstetteni Zene
iskola növendékeit és tanárait 
látjuk vendégül.

R övid itt-tartózkod ásu k  
alatt a gyerekeknek városné
zés, a tanároknak pedig szak
mai beszélgetés lesz a prog
ram. 25-én, pénteken, 18 óra
kor hangversenyt adnak az 
osztrák zeneiskolások a mű
velődési központban. Minden 
érdek lődőt szeretette l v á 
runk.

Z en e isk o lá sok  h an g ver
senye. Ugyancsak tisztelettel 
meghívunk minden zeneszere
tő pécsváradi lakost zeneisko
lánk tanévzáró hangversenyé
re, melyet 2001. június 7-én, 
csütörtökön 17 órakor tartunk 
a művelődési központ színház- 
termében.
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Pécsvárad Város Fóruma
A Zengő K ör A lapítvány és Pécsvárad Város Ö nkorm ány
zata kerekasztal-beszélgetésre hívta a város lakosságát 
április 11-én, m elyen Pécsvárad jöv ő jé rő l és adottságai
ban re jlő  lehetőségeiről vo lt szó. A  fórum  kezdete előtt 
B e c k  J ó z s e fn é  átadta a pécsváradi bencés apátság Zsig- 
m ond-korabeli (1399) alapító ok levelének  nem esm áso
latát Z s á l i  J á n o s  polgárm esternek (am elyet a M agyar 
G yógyszerész Kam ara kutatott fel és készítetett el az el
múlt esztendőben, lapunkban erről akkor tudósítottunk.) 
azzal a kéréssel, hogy a V árban kapjon  végleges elhelye
zést. (A bekeretezés után a d íszterem be került.)

A megbeszélésen BotoncL, 
pécsváradi szobrászművész is
mertette városfejlesztési kon
cepcióját. Egy ilyen, városunk 
kulturális értékeire alapozó át
fogó koncepció, tervezet meg
határozná Pécsvárad jövőjét, 
kedvezőbb feltételeket és nagy 
lehetőségeket nyújtana az 
„uniós” csatlakozás után, és 
szinte alapja lenne a pályáza
tok elnyerésének is. Botond 
ennek a koncepciónak készítet
te el első lépésként a vázlatát, 
és a fórum célja is az volt, hogy 
a lakosság bevonásával, ötle
teivel közösen hozzák létre a 
teljes tervezetet. A koncepció

A Budapesti Történeti Múze
um Barokk Csarnokában (a 
Budai Várban) lépett fel a 
Pécsváradi Női Kamarakórus 
Kutnyánszky Csaba karnagy 
vezetésével, április 21-én. A 
Múzeumi hangversenysorozat 
keretében előadott műsoruk
ban népdalcsokor, népdal-fel
dolgozások, Karai József, Bar
tók Béla, Gárdonyi Zoltán mű
vei szerepeltek. A fellépés 
után m egnézték a Madách 
Színházban Victor Hugó: Nyo
morultak című művének mu
sicalváltozatát. A késői pihe
nő után korai ébresztő követ
kezett, hogy időben hazaérje
nek a millenniumi zászlóát
adásra, amelyen a női kar a 
fárasztó szereplés és utazás 
ellenére — hősiesen dacolva a 
hideggel — hozzájáruljanak 
fellépésükkel az ünnepi műsor 
sikeréhez.

Már az indulásuk sem volt 
egyszerű. A hónapokkal előre 
leszervezett budapesti kirán
dulást az utolsó napokban két
szer is módosítani kellett, iga
zodva városunk nagy ünnepé
hez.

pontjaiban a város jövőbeni ki
emelkedő „kultúrtereit” részle
tezte: egy városközpont-kul- 
túrközpont kialakítását a je
lenlegi művelődési központ át
alakításával; a pécsváradi vá
rat mint kulturális és gazda
sági forrás jobb kihasználását; 
a várkertet mint szoborkertet, 
arborétumszerű mintakertté 
alakítását; a régi mesterségek 
újraélesztését, kiállításokon 
való működés közbeni bemuta
tását és a jelenlegi múzeumok, 
gyűjtemények jelentőségének 
fokozását. A fórumon Zsáli Já
nos polgármester ismertette a 
város terveit és a jelenlevőkkel

Ugyanezt a rögtönzéssoroza
tot kellett végigcsinálnia a 
Zengővárkonyi Hagyományőr
ző Egyesület „Köpüfa” zeneka
rának is. A Rezesbanda szin
tén április 21-én m inősült 
Csornán a Népzenei Együtte
sek Országos minősítő verse
nyén. A Tóth Gábor vezette ki
lenctagú rezesbanda óriási 
szakmai és közönségsikert ara
tott. Az egész Dunántúlt felvo
nultató, 34 együttes szereplé
sével megrendezett seregszem
lén a Zengővárkonyi Rezesban
da Arany Minősítést kapott. A 
zsűri méltatta az egyedülálló 
produkciót. Mint azt Alföldi 
Borús István mondta „népzenét 
rézhangszeren így cifrázva csak 
a zengővárkonyiak tudnak."A  
szakmai zsűriben helyet fog
lalt még Budai Ilona és Csapó 
Károly. Utóbbi azt mondta, 
hogy harminc éve így szól a 
várkonyiak muzsikája. A kot
ta nélkül játszó öregektől folya
matosan vették át a stílust, a 
ma már zeneiskolát végzett fi
atalok pedig jó hagyományőr
zőknek bizonyulnak.

Ráadásként háromórás fer

megvitatták a koncepció pont
jait. Az estébe nyúló beszélge
tésen sokan számos ötlettel, 
elképzeléssel kapcsolódtak a 
koncepcióhoz. Szó volt többek 
között a tervek megvalósításá
hoz szükséges anyagiakról és 
az ehhez kapcsolódó pályázati 
lehetőségekről, a város zöldte
rületeinek gyarapításáról, vi- 
rágosításáról, a műemlék jel
legű épületek és a hegyi város
rész levédéséről, a városkép 
szabályozottabb alakításáról. 
Összességében a jelenlévők jó
nak találták Botond elképzelé
seit, a koncepció megvalósítá
sát. A jövőben hozzáértő szak
embergárda (szociológusok, 
építészek, gazdasági és jogi 
szakemberek...) bevonásával 
kívánják befejezni a koncepci
ót, amelynek végzése közben 
rendszeresen megtartanák a 
mostanihoz hasonló lakossági 
fórumot. Kísérjük figyelem 
mel ennek alakulását és aktí
van vegyünk rész benne, hi
szen a mi közös lehetséges jö- 
vőnkről van szó!

geteges táncmulatságot muzsi
káltak a résztvevők és vendé
gek legnagyobb öröm ére a 
várkonyiak.

Töttös Sándor elm ondta, 
hogy ezen idő alatt közel száz 
zenész fordult meg az együttes 
zenekarában. Evek óta önálló
an is megméretik magukat 
mint zenészek. K orábban 
Egerben is kaptak arany minő
sítés, Veszprémben nívódíjat, 
amit az elmúlt év őszén Bony- 
hádon meg is védtek. Gratulá
lunk!

/
„így írtunk mi”

Óhler Anna a Pécsváradi Hír
mondó számára hozta el a kö
vetkező anyagot. (Várjuk a 
folytatást a mostani tanárok 
gyűjteményéből is.) Reméljük, 
a Kedves Olvasók is élvezik, 
talán felismerik saját arany
mondásaikat.

Idézetek  felsős tanulók  iro 
dalom dolgozataiból:
/. János vitéznek köszönhetjük, hogy 

ma már nincs boszorkány.
2. Attilát elkísérték utolsó útjára, így 

tehát Attila nem kel fel többé.
3. A „Barangolás Attila városában " c. 

olvasmányból: A külvárosban ko
vácsok, szűcsök, nyilasok jelképe 
lóg a póznákon. Bence kivette tar
solyából a cipót, a pecsenyét, a 
csillagos bicskáját. Miklós meg jó
ízűen megette.

4. A farkas körülöleli Miklós nyakát, 
így olyannak tűnik mindkettő, 
mint egy szerelmespár.

5. A nőstény nagy vihogással rohant 
Miklósnak.

6. Egy népmeséből: Azúr májkonzer
vet tett a szolga elé.

7. Szűcs György felesége száját szőr
szálak kezdték benépesíteni.

8. A Nap hatalmas ágyúlövéssel kel 
fel a hegy mögül.

9. Dobó sisakban, páncélban és fél
cipőben jelent meg a várfalon.

10. Misi Orczyékkal úgy keveredett 
össze, hogy egyszer meghívták.

11. Misi tanította Doroghy Sanyit, 
nehogy belecsöppenjen a bukás 
szégyenébe.

12. A szegény diák ijedtében nem 
tudta felszínre hozni igazát.

13. Szerepel még az ének és a torna
tanár, akiket Misi nem valami 
nagy szeretettel ölel körül.

14. A regény végére Misi lelkivilága 
teljesen lerombolva áll.

15. Aki gyűlöli az irodalmat, annak 
az élet kapuja becsukódik.

Kedvező feltételekkel 
megszerezhető Ingatlan-, 
lakásvásárlási, beruházási 

és felújítási hitelekről 
informáljuk.
Telefon: 90/490-213 

90/490-214 (hívás díja: 4 Ft+ÁFA/sec)

K. A.

Művészeti együtteseink tavaszi sikerei
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Wéber Mária (1922-2001)
Ismét szegé- 
n y e d e 11 
P é c s v á r a d  
egy, a nagy 
v á lto z á s o k  
és fejleszté
sek idejének 
m egh atáro 

zó egyéniségével. A  váratlan 
szívroham  eredm ényekben 
gazdag, küzdelm es m unká
val tö ltött 79 évet zárt le. 
W éber Mária, „M ária néni” 
neve eggyé forrt a pécsvá- 
radi óvodával.

Szigetvár közeléből, Alma
mellékről fiatal óvónőként ke
rült Véméndre, de tehetsége, 
igyekezete három év múlva 
már a pécsváradi óvoda veze
tőjévé, továbbá a pécsváradi és 
szigetvári járás óvodai felügye
lőjévé emelte. Korán jelentke

ző betegsége (trombózis) miatt 
kénytelen elfogadni orvosai ta
nácsát: egyre feljebb ívelő élet
pályáján meg kellett állnia!

Pécsvárad ennek csak a hasz
nát kapta. Ezután minden ere
jét a helyi óvoda fejlesztésére 
fordította. Az általa és a veze
tése mellett tartott foglalkozá
sok egyre népszerűbbé tették az 
óvodát. Mindez egybe esett a 
helyiségek és a létszám növe
lésével. így állami és magán
adományok, társadalmi segít
ségek sorának elnyerése érde
kében kamatoztathatta szerve
zőkészségét, ötletességét. Veze
tése alatt kétszer is bővítették 
az óvodát. Ennek következté
ben növekedett a csoportok szá
ma, az óvodába járó gyermekek 
létszáma, a foglalkozó óvónők, 
dadák és az őket kiszolgáló 
technikai személyzet száma is.

Az 1954 augusztusában 
megkezdett óvónői pálya 1978 
márciusában, nyugdíjbavonu- 
lásakor ért véget. Munkássá
gát tizenöt hivatalos elismerés 
bizonyítja, kitüntetések, okle
velek sora. (Az „Oktatásügy ki
váló dolgozója” lett, Pécsvárad 
városától pedig 1994-ben „A 
köz szolgálatáért” kitüntetést 
vehette át.)

Másik szenvedélye népmű
vészeti örökségünk továbbélte- 
tése, továbbadása volt. 1960- 
ban, az akkori tsz. kultúrott- 
honban megszervezi az asszo
nyok számára a máig élő, „leg
régebbi” szakkörét a városnak, 
a kézim unkaszakkört, az 
asszonyok klubját. Később az 
óvoda falai között jönnek össze, 
aztán az 1964-ben megnyíló 
művelődési központban kap
nak helyet.

Huszonhat éven keresztül, 
és azóta is minden hétfőn 
összejönnek az asszonyok és a 
kézimunkázás, a díszítőművé
szet titkainak, szépségének 
megtanulása mellett részesei 
számos kirándulásnak az or
szág népművészetileg ismert 
tájain. Ismeretterjesztő elő
adások sorát hallgatják együtt. 
A megyében működő szakkö
rökkel rendszeresen tapaszta
latcseréket szerveznek. Elnye
rik a „Megye legjobb szakköre” 
címet. Wéber Mária közösséget 
teremtett, mely a mai napig él. 
Kiállítást rendeztek rendsze
resen, de munkái eljutottak a 
megye határain túl, országos 
bemutatókra is. Emlékét sok 
hétfői estén idézik meg az asz
tal körül kézimunkázok.

Mindazok nevében búcsú
zunk, akik emlékét tisztelettel 
megőrizzük:

Brandt Ferencné, 
Dretzky Katalin

A C s a l á d  és K ö z ö s s é g  A l a p í t v á n y  h í r e i
Tanácsadó K anadából. A

Családsegítő- és Gyermekjólé
ti Szolgálat sikeres pályázatá
nak eredményeként egy kana
dai szervezet küldötteként két 
hetet töltött el az Alapítvány
nál Nicole Laverdure tanács
adó, aki elismerve a nagyívű 
elképzeléseket és az ezek meg
valósítására tett erőfeszítése
ket, számos hasznos ötletet 
adott a szervezet programjai
nak fejlesztéséhez.

Ezek egyike a jelenleg ki
emelten kezelt berkesdi térség, 
ahol számos olyan probléma 
vár megoldásra, amelyek csak 
hosszú távú projektként való
síthatóak meg. Az intenzív 
együttgondolkodástól a szelle
mi gyarapodáson kívül egyéb 
támogatási formák is remélhe
tek, amelyek közvetítésében a 
tanácsadó aktív szerepet vál
lalt.

Berkesd község polgármes
terével, iskolaigazgatójával és 
védőnőjével kialakult együtt
működés eredményeként több 
olyan programban gondolko
dunk, amely a helyi szakembe
rekre támaszkodva valósulhat 
meg.

E programok előkészítésé
ben jelentős szerepet vállalt 
Jávor Judit, aki végzős szoci
ális munkás hallgatóként az

elmúlt gyakorlati szemesztert 
töltötte a Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál.

A  program folytatásaként 
szociális m unkásképzésben 
részt vevő hallgatók nagyszá
mú csoportja várható nyári gya
korlatra, akik megfelelő felké
szítés után kapnak feladatokat.

A tanácsadó Quebec tarto
mány korm ányzatában  20 
éven keresztül a női progra
mok, ezen belül az állami in
tézm ényrendszer és a civil 
szervezetek közötti kapcsola
tok felelőseként dolgozott. Az 
itt szerzett tapasztalatairól 
esett szó azon a látogatáson, 
amelyet Zsáli János polgár- 
mesternél tett.

Nicole Laverdure itt-tartóz- 
kodását az Alapítvány csak 
azoknak a támogatásával tud
ta biztosítani, akik mind az 
előkészületben, mind a feltéte
lek megteremtésében nagyvo
nalú segítségüket felajánlot
ták. Mint eddig minden akci
ónkban, ezúttal is mellőzhetet
len volt dr. Wilheim Andrea 
kedves közvetítő szerepe.

Köszönettel tartozunk Ör- 
dögh Bélának, Zengővárkony 
polgármesterének és Hering 
Józsefnek, az Építőipari Szö
vetkezet vezetőjének, akik az 
Alapítvány épületének tavaszi

arculatalakítását karitatív 
alapon végezték el.

Szálláslehetőséget a Barát
hegyi Gyógyházban dr. Bíró 
Ferenc biztosított a vendégnek, 
s az ott dolgozók kis gesztusai 
tették komfortossá a vendég 
közérzetét. A napi étkezést a 
Maddalena Pizzéria nyújtotta, 
az itt kapott figyelmességet tá
vozásakor külön kiemelte a 
vendég.

B ic ik lisn ap . Hasonló fej
lesztési program indult két 
évvel ezelőtt Apátvarasdon, 
ahová a projekt részeként 
2000. május elején a Pécsi Tú
rakerékpár Klubbal közösen és 
az UNO Kft. támogatásával az 
alapítvány biciklitúrát szerve
zett. Az első alkalmat követő
en a hagyományteremtés szán
déka is m egfogalm azódott. 
Idén április 27-én népes pécsi 
bicikliscsoport és pécsváradi 
családok részesültek gazdag 
vendéglátásban, amelyet a falu 
lakói készítettek. Az együtt 
töltött nap minden részvevő
ben megerősítette, hogy itt el
indult valami, ami a kezdeti 
lépést jelentheti egy nagyobb 
lélegzetű fejlesztéshez.

A gyerm ekjóléti szolgála
toknál dolgozó munkatársak

nak a Dél-Dunántúli Regioná
lis Forrásközpont és a Család 
és Közösség Alapítvány sikeres 
közös pályázatának eredmé
nyeként két akkreditált to
vábbképzést indítottak. Az 
egyik Baranya megyei munka
társak számára esetmegbeszé
lő csoportok vezetését tartal
mazza, míg a másik pályázat 
lehetőséget biztosított egy kon
ferencia  m egszervezésére, 
amelyet április 29-én tartottak 
Pécsen. A  rendezvény több 
szakterület képviselőinek elő
adásával igyekezett felmutat
ni, hogy a települési adottsá
gokhoz igazodó gyerekjóléti 
tevékenység milyen szerteága
zó ismereteket és milyen új 
szemléletet követel.

Gyermeknapi
vigalom
Fülep Lajos Emléknap és 
Gyereknapi vigalom lesz a 
zengővárkonyi táj ház ud
varán május 26-án 9 órá
tól estig. A Kézművesek 
Baranyai Egyesülete sok 
szeretettel vár mindenkit 
a mesterségbemutatókra, 
ügyességi versenyekre, 
játszó- és táncházba.
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Tavaszi borversenyek

A díjakat Apaceller József képviselő' adta át

VII. Szent György-napi 
Borverseny
Idén április 20-án rendezték a 
hagyományos Szent György- 
napi borversenyt, a Zengő kör
nyéki borosgazdáknak. Sajnos, 
a hosszúhetényi és a mecsek- 
nádasdi versenyekkel szemben 
érthetetlen okból, nálunk csak 
21 borosgazda vett részt a meg
mérettetésen. Összesen 54 bor
mintát adtak le, ebből 13 min
ta volt vörös bor, 41 pedig fe
hér bor. A rangos zsűri, Hav- 
rán István, a zsűri elnöke, 
Bakó Attila és dr. Környei Béla 
összességében elismerően nyi
latkozott a versenyre nevezett 
borokról. A versenyen 17 
aranyérem, 25 ezüstérem, 9 
bronzérem és 3 oklevél minő
sítés született, ami igen jó 
aránynak számít. Összteljesít
ménye alapján (6 bormintából 
6 aranyéremmel) a 2001-es év 
legjobb pécsváradi borosgaz
dája Walter Gyula lett, így ő ve
hette át a címmel járó Pécs- 
várad Város Nagydíját (képün
kön). A legmagasabb összpont- 
számot elért 2000-es évjáratú 
fehér bor Walter Tivadar Char- 
donnay bora, a hasonlóan leg
jobb 2000-es évjáratú vörös bor 
Kreutz János, merlot bora lett. 
Ők a Pécs Vidéke Hegyközség 
díjait, lopókészletet illetve po
hárkészletet nyertek. Boraik
kal elért teljesítménye alapján 
díjazásban részesü lt még 
Kreutz András és Krammer 
János. Az eredményhirdetést 
bátyus bál követte, melyen 
Hohmann István és zenekara 
szórakoztatta a jelenlévőket, 
akikhez később csatlakoztak a 
várban lakó osztrák vendégek 
is.

Fotó: K. Á.

I. Nemzetközi 
Cirfandli Verseny és 
Szakmai Tanácskozás

Hagyományteremtő szándék
kal a pécsváradi vár adott ott
hont ennek a rangos rendez
vénynek április 19. és 21. kö
zött. A rendezvény kezdemé
nyezője és egyik rendezője 
Rippl Béla pécsi vállalkozó 
volt, a fővédnökséget Pécs Me

gyei Jogú Város Önkormány
zata vállalta magára, szakmai 
segítséget pedig a Hegyközsé
gek Nemzeti Tanácsa nyújtott. 
A  főrendező Sarkadi Eszter 
mellett segédkezett a szerve
zésben Pécsváradról Walter

Tájékoztatót hallgatott m eg 
a p é c s v á r a d i  r e n d ő r s é g  
m unkájáról a képviselő-tes
tület.

A  tavaly ismertté vált bűn- 
cselekmények száma 10%-kal 
haladta meg az előző évit. A 
növekedés a betöréses lopások 
számában következett be, első
sorban a külterületi részeken 
(Dombay-tó, pincék, préshá
zak). Új bűncselekményként 
jelent meg a gépkocsilopás is. 
Pécsvárad területéről 3 darab 
Volkswagen típusú gépkocsit 
loptak el, ebből kettő került 
elő. A  lakásokból történő be
surranásos lopások sértettjei 
elsősorban idősebbek, akiket 
különféle trükkökkel könnyeb
ben félre lehet vezetni.

Sokan nem tulajdonítanak 
jelentőséget a biztonsági be
rendezéseknek (riasztó, rács, 
biztonsági zá r ... stb.) és a holt 
idényben is kint tartják a nagy

Gyula és Kárpáti Ár
pád. A  rendezők elkép
zelése szerint egyik év
ben itt nálunk, másik 
évben pedig Ausztriá
ban kívánják megren
dezni ezt az eseményt. 
A versenyre osztrák és 
magyar borosgazdák 
neveztek kizárólag cir
fandli borral.

A  rendezvény célja 
az volt, hogy Baranyá
ban is népszerűsítsék 
az igen különleges, ám 
kevésbé ismert és el
terjedt szőlőfajtából 
készült bort, a cirfand
lit, ami minőségével és 
jellegzetességével so
kak szerint a Tokaji 
aszúval is vetekszik. A 

meghívott vendégek első nap 
Pécsre látogattak, ahol a neve
zetességek megtekintése után 
a város önkormányzata adott 
fogadást számukra. A  második 
napon zajlott a borverseny, mi
közben az osztrák vendégek

értékű műszaki cikkeket. Az 
előző évek tapasztalatai is azt 
mutatják, hogy az ismertté 
vált elkövetők egy része helyi, 
a rendőrség által már jól is
mert személy. Az ismertté vált 
elkövetőknél egy esetben sem 
merült fel az, hogy a cselek
ményt azért követte el, mert 
m egélhetési gondjai, vagy 
munkanélküli lett volna.

A közbiztonság területén a 
köznyugalmat sértő, garázda 
jellegű cselekmények nem jel
lemzőek. Továbbra is problé
mát jelent a Kossuth Lajos 
utca forgalmi rendjének fenn
tartása. A buszmegállók közöt
ti részen „MEGÁLLNI TILOS” 
táblák könnyítik a gondokat, 
de ezeket általában a helyi la
kosok hagyják figyelmen kívül 
-  hangzott el a tájékoztatón. 
Gondot okoznak a sebességkor
látozást figyelmen kívül hagyó 
gépkocsivezetők és nagymoto
rosok.

A pécsváradi rendőrőrs 
munkájáról

villányi kiránduláson vehettek 
részt. Délután a vár dísztermé
ben tartották meg a szakmai 
tanácskozást, amelyen dr. Jo- 
seph Barna  osztrák és dr. 
D iófási Lajos m agyar pro
fesszor adott ízelítőt a két or
szág bortermeléséről és ismer
tette a cirfandli fajta jellem
zőit.

Az előadásokra és este a bor
verseny eredményhirdetésére 
pécsváradi borosgazdák is kap
tak meghívást. Ezt jó hangu
latú állófogadás követte, majd 
a vendégek egy része csatlako
zott a művelődési házban há
lózó helyi gazdákhoz. A harma
dik napon az osztrák vendégek 
a helyi gazdák pincéibe láto
gattak, előtte azonban megte
kintették a zengővárkonyi táj- 
házat és a tojásmúzeumot. Kis 
Bocz János, Walter Gyula és 
Kreutz András pincéjében kós
tolhatták meg a legjobb helyi 
borokat. Utóbbi pincéjében 
vegyespörkölttel is vendégül 
látták az osztrák borosgaz
dákat.

Ebéd után elégedetten és jó 
benyomásokkal siettek haza, 
invitálva a pécsváradiakat 
Ausztriába.

Az új bírságolási rend a kez
deti nehézségek után zökkenő- 
mentessé vált. A  változás ta
lán csak annyi, hogy nőtt a 
jegyző hatáskörébe tartozó sza
bálysértések száma.

A Polgárőrséggel való kap
csolat jó és kedvező, a további 
együttműködés jó irányban 
halad. A tervek között szerepel 
a rendőri jelenlét növelése a 
közterületeken és a külterüle
teken is. A nyári időszakban 
ezt a feladatot a gépkocsizó jár
őrnél mozgékonyabb és több 
helyre eljutó motoros járőrök
kel kívánják ellátni.

Nagy előnyt jelent még, hogy 
a rendőrőrs a napokban beke
rült az országos számítógép
hálózatba. A napi munkavég
zéshez nélkü lözhetetlen  a 
szükséges és gyors információ, 
így az adatokhoz pillanatok 
alatt hozzájutnak, amely min
den bizonnyal eredményeseb
bé teszi a rendőri munkát — 
hangsúlyozta tájékoztatóján 
Péter János rendőr őrnagy, 
városi parancsnok.

S. L.
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Ifjúsági majális
A dombay-tavi ifjúsági tábor 
adott otthont az április 28-án 
megrendezett Ifjúsági majális
nak és a majális keretein be
lül megtartott Ifjúsági Önkor
mányzat alakuló ülésének. A 
programok kora délutántól es
tig tartottak. Legnépszerűbb
nek bizonyult az íjászat és a 
foci, de volt tollaslabdázás, 
lufifújó verseny, origami, só't 
szellemi vetélkedőkön is sokan 
kipróbálhatták helyismereti és 
természetismereti tudásukat.

A fiatalok körében felvető- 
dött ötlet, hogy érdekeiket ér
vényesítő', műveló'dési és szó
rakozási igényeiket kielégítő' 
szervezet alakuljon, szerencsés 
módon találkozott az önkor
mányzat elképzeléseivel. A 
Poller György képviselő által 
vezetett március végi és ápri
lis eleji ifjúsági megbeszélésen 
a jelenlévők elhatározták, hogy 
kortársaikkal a jövőben szeret
nének létrehozni egy ifjúsági 
önkorm ányzatot, vagy más 
hasonló érdekképviseleti szer
vezetet. Ezen előzmények után 
került sor a város képviselői
nek és a fiataloknak a találko
zására 17 órakor, amelyen 
részt vett Zsáli János, váro
sunk polgármestere, dr. Feny
vesi János jegyző, valamint 
Lőrinczi Albertné, Apaceller 
József és Poller György képvi
selők. Zsáli János köszöntötte 
a város fiataljait, majd elmond
ta, hogy a „nagy” önkormány
zat a jövőben teljes mértékben 
támogatja a fiatalok szervező
dését. Lőrinczi Albertné ismer
tette a pécsváradi előzménye

ket, a helyi Oktatási, Ifjúsági 
és Sportbizottság ezirányú te
vékenységét, beszélt az eddig 
beadott pályázatokról és a to
vábbi lehetőségekről. Ezután, 
meghívott vendégünk, Vran- 
esics Ágnes, a Baranyai Ifjúsá
gi Információs és Tanácsadó 
Központ vezetője beszélt a 
gyermek és ifjúsági önkor
mányzatok kialakulásának 
francia gyökereiről, a magyar 
kezdeményezésekről. Példá
kon keresztül ismertette ezen 
szervezetek működését, lehe
tőségeit, amelyet nagy érdek
lődéssel hallgattak a fiatalok. 
Szólt a az ifjúsági önkormány
zat megalakulásának feltétele
iről, formai követelményeiről. 
A város polgármestere, az ille
tékes bizottság és a képviselők 
is egyhangúan az ügy mellé 
álltak és ösztönözték, bátorí
tották a fiatalokat, hogy min
denképpen használják ki a

megalakuló szervezetben rejlő 
lehetőségeket.

Az ifjúsági önkormányzat
ban ifjúsági polgármester és 
képviselő-testület tevékenyke
dik, a tisztségeket a pécsváradi 
fiatalok választások útján ma
guk döntik el. A szervezet a 
város fiataljainak érdekeit 
képviseli és érvényesíti, kultu
rális program okat szervez, 
önálló költségvetéssel gazdál
kodik, amelyet pályázatok út
ján gyarapíthat. Első lépés
ként megalakították a válasz
tást előkészítő bizottságot, 
amely már május első hetében 
elkezdte munkáját.

Az ülés után minden résztve
vőt vendégül láttak kondérban 
főtt paprikáskrumplival, ame
lyet Haál Roland és barátai 
készítettek el. (Megköszönjük a 
Pécsváradi Arany cipó Kft.-nek, 
Kisztner György vállalkozónak, 
Fuchs Gábornak és a város ok
tatási, ifjúsági és sportbizottsá
gának támogatását).

K. Á.

Az serdülő kosárlabdacsapat: Alinak Ljudovik Adrián. Lancz Antal, Szőke Lász
ló, Keresnyei Ferenc, Ormándi Balázs. Goggolnak: Steigerwald Csaba, Nagy 
Péter, László Miklós, Pesti Gábor, Bacher Dániel,s edzőjük Bognár Gyöngyvér

Májusi sportműsor
KÉZILABDA
7. hétfő 18.15 Megye I. férfi Pécsvárad-Kaposvár

12. szombat 16.00 NB I. B. férfi ifi Pécsvárad-Renax- 
Siklós

12. szombat 17.45 NB I. B. férfi Pécsvárad-Renax- 
Siklós

13. vasárnap 12.00 NB II. női ifi Pécsvárad-Varga- 
T ranszfer

13. vasárnap 13.45 NB II. női Pécsvárad-Varga- 
T ranszfer

19. szombat 18.00 NB II. férfi Hosszúhetény- 
Pécsvárad-Dombóvár

21. hétfő 18.15 Megye I. férfi Pécsvárad-Mecsek- 
nádasd II.

26. szombat 16.00 NB I. B. férfi ifi Pécsvárad-Renax- 
Balatonalmádi

26. szombat 17.45 NB I. B. férfi Pécsvárad-Renax- 
Balatonalmádi

28. hétfő 18.15 Megye I. férfi Pécsvárad-Herceg- 
szántó

LABDARÚGÁS
Megye I.

13. vasárnap 17.00 Pécsvárad-Szigetvár 
20. vasárnap 17.00 Majs-Pécsvárad 
27. vasárnap 17.00 Pécsvárad-Bicsérd 
június 3. vasárnap 17.00 Pécsvárad-Kozármisleny 
június 10. vasárnap 17.00 Szederkény-Pécsvárad 

Serdülő és ifjúsági
A mérkőzések 9.30-kor és I 1.30-kor kezdődnek.
12. szombat Kozármisleny-Pécsvárad 
19. szombat Szederkény-Pécsvárad 
26. szombat Pécsvárad-Majs (csak ifi 9.30-kor) 
június 2. szombat Szászvár-Pécsvárad 
június 9. szombat Pécsvárad-Hidas 

Megye III.
június 3. vasárnap 14.30 Pécsvárad-Villány

Áprilisi
sporteredmények

KÉZILABDA
9. Megye I. férfi Pécsvárad- 

Mecseknádasd II. 30:34 
12. NB II. férfi Hosszúhetény- 

Pécsvárad-M ecseknádasd 
15:26

14. NB II. női felnőtt Pécsvá- 
rad-T&T BAU 24:20 

14. NB I. B. férfi felnőtt Pécs- 
várad-Rév és Tsa 27:34

14. NB I. B. férfi ifi Pécsvárad- 
Rév és Tsa 28:25

LABDARÚGÁS
Megye I. felnőtt
8. Siklós-Pécsvárad 0:0
15. Pécsvárad-Patapoklosi 2:2 
22. Mohács-Pécsvárad 2:1 
29. Pécsvárad-Hidas I: I 
május 6. Sellye-Pécsvárad I: I

Serdülő és ifjúsági
7. Pécsvárad-Véménd (csak ifi 

volt) 2:5
14. Kovácshida-Pécsvárad 

(csak ifi volt) 5:4
2 1. Pécsvárad-Dunaszekcső- 

Bogád 3:2 /  6:2
28. Sellye-Pécsvárad 3:8 / 3:2 
május 5. Pécsvárad-Szigetvár

0:6/9:0

Megye III.
7. PFC-Pécsvárad 1:2
15. Pécsvárad-Gerde 1:1
22. PEAC-Pécsvárad 5:1
29. P.várad-Kővágószőlős 1:2 
május 5. Lovászhetény-Pécs-

várad 2:2
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