
Hóval borítva

2001-2002 az olvasás éve
„Örömet okoznak a könyvek, ha 
ránk mosolyog a szerencse, 
vigasztalnak ha balsors ér...ha 
hozzájuk fordulsz, 
ha kérded őket, ha tévedsz, nem 
mordulnak Rád,
ha tudatlan vagy, NEM nevetnek
ki."

Richard de Bury

Az olvasás éve 2001-2002 
pályázatának eredmény- 
hirdetését a városi könyv
tár gyerm ekrészlegében  
2001. december 19-én tar
tottuk.

2001 áprilisától 2002 júniu
sáig tartott az „olvasás éve” . 
2001 májusában tettük közzé 
különböző pályázatainkat, 
szinte minden korosztály szá
mára. Fontos feladatunknak 
tűztük ki, hogy valamilyen

módon minden gyermekkor
osztályt mozgósítsunk. A  leg
kisebbeknek rajzpályázatot 
hirdettünk, 3-ik osztálytól pe
dig olvasónapló készítése volt 
a feladat. Az 1-2. osztályosok 
kedvenc mesehősükről rajzol
tak. A művek sokszor otthon, 
a szülőkkel együtt, közösen ké
szültek. A gyerekek szüleikkel 
jöttek el kiválasztani a szá
mukra legkedvesebb mesés
könyvet. Jó volt nézni, aho
gyan együtt keresgéltek. Peda
gógusokkal is érkeztek az osz
tályok könyveket választani, 
hasonló izgalommal. Igen ked
velt volt az általunk is ajánlott 
Janikovszky Éva és Lázár Er
vin könyveinek kölcsönzése, 
hisz mindkét író kerek szüle
tésnapot is ünnepelt ebben az 
évben. Jócskán kerültek ki 
olyan művek is a gyerekek ol

vasmányai közül, amelyek fel
nőtt olvasónak is becsületére 
váltak volna. Közülük Napi- 
rana Linda nevét emelném ki, 
aki 15 terjedelmes könyvet ol
vasott, köztük a most közked
velt Harry Potter összes eddig 
megjelent köteteit. Negyedik 
osztályos tanuló lévén abszo
lút „csúcs-olvasónak” kiáltot
tuk ki, hiszen még igen részle
tes, érdekes olvasmánynaplót 
is készített a művekről. Szív
ből gratulálunk neki és szeret
nénk, ha többen példának te
kintenék Linda szorgalmas, 
kitartó munkáját és egyben az 
olvasás szeretetét is.

Célunk is épp ez volt: újra 
rávezetni a gyerekeket az ol
vasás örömére, mert jelenleg 
(nem csak nálunk, hanem or
szágos átlagban is) keveset ol
vasnak. Mindinkább kiszorít

ja a számítógép és a videó irán
ti érdeklődés. Ezt mi, könyvtá
rosok, szomorúan tapasztal
juk.

Sajnos, sokszor minden (szü
lői, pedagógusi, könyvtárosi) 
ráhatás is kevésnek bizonyul, 
hogy kézbe vegyék a gyerme
kek a könyveket.

A  pályázatra szép számban 
érkeztek rajzok és olvasónap
lók az alsó tagozatosok közül. 
13 kitűnően rajzoló, nagyon 
szép, kedves meseillusztráció
ja bizonyult a legjobbnak. A 
3.a-ból Balogh Melinda, Hal
mai László, Ruppert Dóra  
munkái nagyon szépre sikerül
tek. A  3.b-ből Simor Sára, 
Szakálos Sziringa, Pongrácz 
Edina, Weisz Laura, Menczer 
Helga, Baumholczer Marcella, 
Lippert Viktória, Lakatos Gab
riella, Spannenberger Márk, 
Pichler Dóra csodás rajzaikkal 
leptek meg bennünket.

Folytatás a 3. oldalon
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Képviselő-testületi ülés
Pécsvárad város képviselő

testülete a 2001. év utolsó tes
tületi ülésén, december 17-én 
először a regionális ISPA hul
ladékgazdálkodási program
ban való részvételről tárgyalt. 
Ismeretes, hogy az Európai 
Unió szigorú környezetvédelmi 
szabályainak alkalm azása 
egyre inkább előtérbe kerül. 
Ennek fontos eleme a korsze
rű hulladékgazdálkodás, mely 
csak regionális szinten valósít
ható meg. A  program EU-pá- 
lyázati pénzek bevonásával, a 
Dél-Balatoni és Sióvölgyi ön- 
kormányzatok összefogásával, 
mintegy 14 milliárd Ft-ból kí
vánja ezt megvalósítani. A kép
viselő-testület kinyilvánította, 
hogy részese kíván lenni a be
ruházásnak. A megvalósítás 
tervezett időpontja 2003.

A Pécsváradi Ifjúsági Ön
kormányzat polgármestere, 
Fuchs Gábor és Kárpáti Árpád. 
ifjúsági referens tájékoztatta a 
képviselő-testületet az eddig 
végzett munkáról, programok
ról. Képviselői véleményként 
elhangzott, hogy az ifjúsági ön- 
kormányzat létrehozása sze
rencsés kezdeményezésnek bi
zonyult, mivel tevékenysége 6 - 
700 pécsváradi lakost érint. A 
testület megköszönte az eddig 
végzett munkát.

Okmányiroda. Tájékoztató 
hangzott el a polgármesteri 
hivatal okm ányirodájának 
működéséről. Az okmányiroda 
létrejötte fontos lépés volt 
Pécsvárad körzetközponti sze
repe erősítésének szempontjá
ból. Az iroda kulturált körül
mények között, képzett köz- 
tisztviselőkkel látja el felada
tait, ügyfelei többsége elége
dett az ügyintézés színvonalá
val. A legtöbb probléma a BM- 
hálózat működésében bekövet
kező központi zavarokból adó
dik, melyek akadályozhatják a 
folyamatos munkavégzést.

A település ivóvízbázisá
nak növelése érdekében pró
bafúrásokról döntött a testület. 
Jelenleg a zengővárkonyi Ba- 
lázs-forrás vize látja el Pécs- 
váradot és a környező telepü
léseket, ám időszakonként víz

hozama kevésnek bizonyul. 
Ilyen esetekben a vízdíjnál jó
val magasabb áron a Komlói 
Vízműtől kell Duna-vizet át
venni. Ha a fúrások sikeresek 
lesznek, hosszú távon biztosí
tani lehet a település egészsé
ges vízellátását.

A templomért már 
csak egy harang szól

Elkezdődhet a római katoli
kus templom felújítása!

Az elmúlt év áprilisában, 
Orbán Viktor miniszterelnök 
látogatásakor Zsáli János tá
jékoztatta Balogh Zoltánt, a 
Miniszterelnöki Hivatal Egy
házügyi Főtanácsadóját a ró
mai katolikus templom állag
romlásáról. Ezután 2001. au
gusztusában Zsáli János és 
Antal Géza levélben is elküld
ték kérésüket Balogh Zoltán
nak tájékoztatásul, valamint a 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma helyettes ál
lamtitkárának, Semjén Zsolt
nak. „Az 1759-1767 között 
épült templom tetőszerkezete, 
cserépfedése, külső és belső 
vakolata az utóbbi évtizedek
ben jelentősen károsodott. Saj
nos, az 1966-67-es felújítás so
rán is csak a legszükségesebb 
feladatot végezték el. A mellé
kelt fotóanyag bizonyítja, hogy 
a tetőfelújítás és külső vakolat- 
csere az azonnal elvégzendő 
munkák kategóriájába tarto
zik A felújítás sorrendje: A 
tető, a torony és az összes ab
lak felújítása, a beázások kikü
szöbölése. Külső és belső vako
latcsere festéssel. Oltárok tisz
títása, restaurálása. A  prog
ram mellett tudhatjuk Pécsvá
rad katolikus közössége és a 
város önkormányzata anyagi 
tám ogatását. A károsodás 
mértéke és jellege azonban 
olyan, hogy központi támoga
tás nélkül a legszükségesebb 
munkák sem végezhetők el.”

December utolsó napjaiban 
érkezett -  örömteli karácsonyi 
ajándékként is felfogható -  An
tal Géza plébános részére az a 
levél, melyben a magyar köz
társaság m in iszterelnöke 
örömmel értesíti, hogy a 2002- 
es évben a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumán ke
resztül 6 000 000 Ft-tal tudják 
támogatni a pécsváradiak ké

relmét. Antal Géza kérdésünk
re elmondta, hogy ennek az 
összegnek birtokában, vala
mint az eddig már e célra elkü
lönített 2,5 milhóval (hívek ado
mányai, perselypénzek) elkez
dődhetnek a tetőfedés munká
latai. Ilijin Petár helyi vállalko
zótól már kaptak terveket, költ
ségvetést. A toronyban a négy
ből már csak egy harang szól, 
meghibásodott az elektromos 
vezérlő.

Várható a püspökségtől is na
gyobb összegű támogatás. ígé
retet kaptak egy németországi 
segélyszervezettől is a program 
támogatására. Mint megtudtuk, 
a XII. sz-i Mindenszentek kápol
na felújítására sem kell már so
káig várni. Elkezdődnek a fel
mérési munkálatok, és a kápol
na mint műemléktemplom, pri
oritást élvez.

Az altemplom felújítása
December hónapban elkez

dődtek a XI. sz-i altemplom fel
újításának munkálatai. A pa
dozat burkolatának cseréje volt 
a feltétele minden további mun
kának. Mindaddig nem lehet a 
freskókat felújítani, konzervál
ni, illetve feltárni amíg a meg
felelőklíma nincs biztosítva. Az 
önkormányzat megtette az első 
lépést, a több évtizede lebitu- 
menezett aljzatot felszedte. 
Most a régészeken, a restaurá
torokon van a sor.

T emplomtakarítás
Az elmúlt években egyre töb

ben jelezték a római katolikus 
templom padlásán és a torony
ban felhalmozódott szemetet, 
hulladékot, a mindent beteme
tő guanót. Elsősorban Benkő 
László jelezte, hiszen ő nap- 
mint nap feljár az órákat fel
húzni, de egyre több fotós is 
felmászott a toronyba.

Mint azt Zsáli János polgár- 
mester elmondta, a katolikus 
közösség észrevételezése, kéré
se nyomán az elmúlt év novem
berében elkezdődtek a takarí
tási munkálatok.

Az önkormányzat közterü
let-fenntartó brigádja 8-10 fő
vel, Marton Szilárd vezetésé
vel a templom tornyából és 
padlásteréből az eltelt időszak
ban több mint 40 köbméter 
hulladékot és galambtrágyát

hozott le komoly erőfeszítések 
árán. A munkások a harang
toronyba felvezető korhadt, 
hótól síkos, életveszélyes falép
csőn vödrözték le az elképesz
tő mennyiségű és szagú gua
nót. Állványokat, korlátokat 
építettek ki, hogy biztonság
ban tudjanak dolgozni. Bizo
nyára sokan látták a főbejárat 
fölötti leeresztő csúzdát, amin 
keresztül a szemét a konténe
rekbe jutott (képünkön). Több 
százezer forintnyi munka ke- 
ssr mm

rül a napokban befejezésre. A 
polgármester elmondta, hogy 
szerették volna karácsonyra 
befejezni a munkálatokat, de 
az időjárás és az előre nem lát
ható szemétmennyiség miatt 
késtek a befejezéssel.

Antal Géza plébános kérte, 
hogy ezúttal lapunkban is ki
fejezhesse köszönetét az önkor
mányzatnak, Zsáli Jánosnak 
az elvégzett munkáért. Sze
mély szerint köszöni mind
azoknak, akik ezt a hálátlan 
munkát hónapokon keresztül 
végezték, azoknak, akik azt 
irányították és szervezték. 
Maga is többször járt a padlá
son, a 70 cm. vastag guanó 
alatt talált, összeégett elektro
mos vezetékeket megtalálva a 
munkálatok mielőbbi elkezdé
sét sürgette, szorgalmazta. 
Cserkészek segítségével szep
tember-október hónapban há
lókat szegeztek a nyílásokra, 
hogy a galam bokat végleg 
száműzzék a tetőtérből.

A most befejezett munkála
tok csak a kezdetei voltak an
nak a nagyszabású munkafo
lyamatnak, ami reméljük, mi
előbb a templom teljes felújítá
sához vezet -  mondta az apát.
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Az olvasás éve
Folytatás az I . oldalról
1. helyezett lett: megosztva 
Szakálos Sziringa és Simor 
Sára (2 db rajz + 1 mese tar
talmának leírása). 2. helyezett 
lett Pongrácz Edina (1 db rajz 
+ 1 mese tartalma). 3. helye
zett lett Weisz Laura (2 db 
raj zillusztrációjával).

Mindannyiuknak szívből gra
tulálunk, mindenki jutalmat 
kapott (kis rajztömb, ceruza, 
könyvjelző és édesség). Az 1-3. 
helyezett mesekönyvet kapott 
jutalmul. A  2.b osztály minden 
tanulója részt vett a pályáza
tunkon a „Holle anyó” meseil
lusztrációját készítették el, va
lamint a mesével kapcsolatos 
kérdésekre válaszoltak Bognár - 
né Marika segítségével. Jutal
muk könyvjelző és kis édesség 
volt. Köszönjük az ő részvéte
lüket is. A rajzok megtekinthe
tők a városi könyvtár gyermek- 
részlegében.

Olvasmánynaplók
A negyedikesektől fantaszti

kusan ötletes dolgok születtek. 
Volt, aki kevesebb tartalom
mal és több illusztrációval dol
gozott. Volt, aki hosszabb ter
jedelm ű művet olvasott, és 
jónéhányan hétnél is több 
könyvről készítettek igazán 
kitűnő olvasmánynaplókat.

Közülök 1. helyezett lett 
megosztva Illés Dániel (4,b) és 
Napirana Linda (4.b). 2. helye
zett lett: Ratting Rita  (4.b) 
Janikovszky Éva: Ha én felnőtt 
volnék, Fekete István: Vük, 
Szigeti Cecilia: Fecske Fáni 
könyvekkel. 3. helyezett lett 
szintén m egosztva: M atesz 
Zsuzsi (4.a) Janikovszky Éva: 
Áj lávjú c. könyvével, és Becker 
Tímea (4.c) Móra-mesék.

Illés Dániel olvasmányai: 
Móra Ferenc: Kincskereső kis- 
ködmön, Fekete István: Vük,

Erich Kastner: A  két Lotti, 
Janikovszky Éva: Már megint, 
Lázár Ervin: A kisfiú és az 
oroszlánok. Dani olvasmány
naplóját felső tagozatos gyere
kek is megirigyelhetnék, mert 
olyan ízléses, szép kivitelű, 
hosszú fogalmazásokat produ
kált gyöngybetűkkel megírva. 
Dicséretes, igazi szép munka! 
Szívből gratulálunk Daninak. 
Abszolút első lett Napirana 
Linda (4.b), aki eleve 15 mű el
olvasásával elkápráztatott 
mindenkit. Linda olvasm á
nyai: Erich Kastner: A két 
Lotti, Janikovszky Éva: A  hét 
bőr, Alphonse Daudet: Tar- 
tarin Afrikában, Lázár Ervin: 
Hapci király, Fehér Klára: Bez
zeg az én időmben, Fekete Ist
ván: Vük, A. A. Milne: Mici
mackó, J. K. Rowling: Harry 
Potter és a bölcsek köve, J. K. 
Rowling: Harry Potter és a tit
kok kamrája, J. K. Rowling: 
Harry Potter és az azkabani 
fogoly, Fekete István: Kele, J. 
K. Rowling: Harry Potter és a 
Tűz serlege, Fekete István: 
Bogáncs, A. A. Milne: Micimac
kó kuckója, Travers: A csodá
latos Mary. Szép, ízléses kivi
telű volt az ő olvasmánynapló
ja is. Öröm volt olvasni az igen 
részletes, szinte műelemzés 
jellegű remekműveit. Minden 
olvasónapló készítőjének jutal
ma egy könyv volt, illetve az 
első helyezettek két könyvet 
kaptak ajándékba.

A felső tagozatból Fenyvesi 
Zsófia (7.b) munkája érkezett 
be, ami szintén fantasztikusan 
megtervezett ötletgazdag, ízlé
ses olvasmánynaplóvá kereke
dett. Cooper: Az utolsó mohi
kán c. regényét egyéni ízléssel 
igen gondosan, igényesen ké
szítette el. Szép rajzokkal, ide
gen szavak magyarázatával. 
Szívből gratulálunk neki is.

Kéréssel fordulunk
Pécsvárad katolikus közösségéhez
és valamennyi itt élőhöz, akiknek fontos lakóhelyünk értékeinek 
megmentése. A műemlék római katolikus templom teljes felújí
tására gyűjtést szervezünk. A pénzbeli adományokat a plébánia
hivatal OTP-Banknál vezetett számlájára kérjük befizetni, a cél
feladat m egjelölésével. Bankszámlaszámunk: I 1731 104- 
20005564 (kérjük ráírni, hogy a templom felújítására!).

Ugyancsak várjuk iparosok, vállalkozók, magánemberek mun
kafelajánlásait. Minden segítséget előre is köszönünk!

Antal Géza plébános

Úgy gondoljuk, mindenki, 
aki olvasott, rajzolt, naplót ké
szített, gazdagabb lett lelkiek
ben is, és reméljük, az olvasás 
természetes élményszerzés, is
meretszerzés lesz az életük 
során. Úgy érezzük, ez min
denki számára a legnagyobb 
jutalom. Kívánjuk, hogy minél 
többen ízlelgessék az olvasás 
örömét, hiszen az „olvasás éve” 
még tovább folytatódik a tan
év végéig. Szeretnénk, ha ked
vet kapnának azok is, akik ed
dig még nem neveztek be. Vár
juk az olvasm ánynaplókat 
május közepéig. Május végén 
újabb eredményhirdetést tar
tunk.

Értékesnek találtuk ezt a 
pályázatot, mert mindenki 
nyertes lehet és reméljük, mi
nél többen csatlakoztok még

hozzánk ebben az évben is. 
Boldog új évet kívánunk min
denkinek, jó olvasást, jó szóra
kozást, hasznos időtöltést. Sok
sok olvasmánynaplót várunk! 
Még egyszer gratulálunk min
den résztvevőnek és köszönjük 
a felkészítő tanárok, szülők 
segítő munkáját is.

Várunk minden kedves ol
vasni vágyó gyereket, felnőttet 
egyaránt és reméljük, minden
ki talál a maga számára ked
ves, érdekes olvasn ivalót 
könyvtárunkban.

Könyvtárunk nyitva tartása: 
hétfőtől péntekig: 13—17-ig, 
csütörtök 10-12-ig, 13-17-ig

A könyvtár dolgozói nevé
ben:

Arnold Istvánná, 
Gyöngyös Jánosné

Az ifjúsági önkormányzat 
eddigi tevékenységéről, il
letve a hazai ifjúságsegítésról, 
ifjúsági munkáról tartott be
számolót a decemberi önkor
mányzati ülésen Fuchs Gábor 
ifjúsági polgármester és Kár
páti Árpád ifjúsági referens. A 
beszámolót a testület elfogad
ta és sok sikert kívánt a továb
bi munkához.

Két nagysikerű rendez
vényt szervezett a Pécsvá- 
radi Ifjúsági Önkormányzat 
decemberben. 8-án az A p’sons 
együttes bálján táncolhattak a 
fiatalok, melyen sztárvendég
ként a Back II Black zenekar 
is műsort adott. Szilveszterkor 
400 helyi és környékbeli fiatal 
szórakozott a művelődési köz
pontban szervezett nagysikerű 
bálon (képünkön). Az ifjúsági 
önkormányzat tagjai tombolá

val, karaoke show-val, sörivó
versennyel, éjfélkor pedig egy 
pohár pezsgővel tették még 
hangulatosabbá és reméljük 
felejthetetlenné a bulit.

A Dunántúli Regionális 
Tagcsoport közgyűlése. Ja
nuár 20-án a PIFŐ lesz a házi
gazdája a Gyermek- és Ifjúsá
gi Önkormányzati Társaság 
Dél-Dunántúli Regionális Tag
csoport közgyűlésének, melyen 
a régió gyermek- és ifjúsági ön- 
kormányzatainak képviselői és 
segítői tanácskoznak az eddi
gi eredményekről és a követke
ző év programjairól.

Rock-club lesz január 26- 
án, 21 órától a művelődési köz
pontban. Ezúttal mp3 formá
tumú zeneszámokat játszunk 
le számítógépről. Mindenkit 
szeretettel várunk!

A PIFÖ hírei
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Népfőiskolai hírek Új autó az idősek 

szolgálatában

Képünkön Zsáli János átadja az új autó kulcsát Kárpátiné Kovács Zita intéz
ményvezetőnek Fotó: K. Á.

Kertbaráttanfolyamot in
dít a Pécsváradi Népfőiskola 
kellő' számú érdeklődő esetén. 
A 4-5  előadásból álló -  a kis
kertek jobb hasznosítását cél
zó, korszerű biogazdálkodásról 
szóló — sorozatot februárban, 
hétfő esténként tartanánk. Az 
előadók a Pécsi Kertbarát Kör 
szakemberei lennének, de szá
mítunk a pécsváradi kerttulaj
donosok tapasztalataira, vár
juk eredményeik ismertetését 
is. Érdeklődni, jelentkezni a 
művelődési központban lehet 
január 25-éig. A tanfolyam in
gyenes.

Az „Anima Waradiense” 
Értelmiségi Klub tagjai két, 
nagyszerű hangulatú találko
zóval zárták az óévet, s egyben 
működésük első félévét. No
vember 22-én Walter Gyula 
pincéjében vendégeskedtünk, 
ahol megkóstoltuk — méghoz
zá szakszerűen — az új borokat. 
Laikusok is megállapíthatták, 
hogy kitűnőek, de Gyula vala
mennyit jellemezte és értékel
te is. Az este a terített asztal 
mellett folytatódott, ahol házi
asszonyunk, Ibolya sóskiflijei
vel és Várkonyi Piroska pogá
csáival kísérve kortyoltuk a 
bort, törtük a diót Freund Já
nos ügyes diótörőjével, és hall
gattuk Gyula előadását a vegy
szermentes, biológiai növény- 
védelem előnyeiről és lehetősé
geiről, ősi magyar szőlőfajták
ról, illetve Pécsvárad különle
gesen jó borászati adottságai
ról. Huszonheten vettünk részt 
ezen a találkozón, s a legkitar
tóbbak tizenegy óráig mulat
tak. Köszönjük vendéglátóink, 
Ibolya és Gyula szívességét, 
türelmét!

Csaknem  ugyanennyien, 
huszonötén gyűltünk össze de
cember 13-án a művelődési 
házban. A  programban titokza
tosan csupán „karácsonyi han
gulatot” hirdettünk, és megle
petéssel készültünk. Mivel ép
pen Luca-napra esett a talál
kozó, „kotyoló”gyerekek és „fe
hér Lucák” kopogtattak be. 
Rövid kis műsoruk után Ká
rász Rózsa elmagyarázta az 
egyes mozzanatok és kellékek 
(kukorica, szalma, meszelés, 
ajándékozás) jelentését és ér
telmét, valamint további Luca- 
napi népszokásokat mutatott

be. Walter Gyuláék hazavitték 
a megvarázsolt szalmát a tyúk- 
jaik alá, kíváncsian várjuk, 
tényleg többet tojnak-e! A sok
sok „hasznos” varázslatban és 
pajzánságtól sem mentes mon
dókában gazdag előadást 
mindannyian nagyon élveztük. 
De ezzel még nem ért véget az 
este, hiszen még egy tartal
mas, érdekes előadás fültanúi 
lehettünk. Kem pf József be
szélt az ékszerekről, ékszeré
szekről, az aranyról és ezüst
ről, a drága- és féldrágakövek
ről, a gyémántról. Szavaiból 
hozzáértés és feltétlen szeretet 
sugárzott a téma iránt. Lelke
sedése valamennyiünkre átra
gadt. Csodálatos albumokkal 
és számtalan ékszerrel illuszt
rálta mondanivalóját; kezünk
ben tarthattunk többek között 
arany- és ezüstlemezkét, ru
bint, zafírt, achátot, sőt valódi 
gyémántot is!

Rózsától és Józsitól is, egé
szen pontosan „legdrágább 
kincseitől” , kislányaitól még 
ajándékot is kaptunk: mézes
kalácsot és féldrágaköveket. 
Hálás köszönet érte! Mint 
ahogy köszönjük a lucázó gye
rekeknek is műsorukat: Wil- 
heim Andrásnak, Gádor Katin
kának, Bakó Attilának az 5. b 
osztályból, Ilijin Kingának, 
Jagados Diánának és Freund 
Áginak a 8. b osztályból. Luca- 
napi esténket pedig fokhagy
mával zártuk, nehogy éjszaka 
boszorkány telepedjék a mel
lünkre: Fokhagymás zsíros pi- 
rítóst eszegettünk, teát, forralt 
bort iszogattunk, és jóízűt be
szélgettünk.

Az új esztendőben is sok sze
retettel várunk minden érdek
lődőt havi ta lá lkozóinkra, 
egyéb programjainkra. Öröm
mel fogadjuk témajavaslatai
kat, illetve szakterületükhöz, 
hobbijukhoz kapcsolódó téma
felajánlásaikat!

2002-ben az első összejöve
telünket január 24-én tartjuk 
18 órakor, a művelődési köz
pontban. Témáink:
1. Rákóczi újratemetésének 

centenárium a — M olnár 
Zsuzsa előadása.

2. Koravén gyerekek, gyer
meklelkű felnőttek — Ön 
hogy látja? Mondja el véle
ményét! Vitaindító gondola
tok: Gászné Bősz Bernadett.

A 2001-es karácsonyon „au
tóval érkezett a Jézuska” a 
pécsváradi gondozási köz
pontba. Az elmúlt évek ha
gyományához híven bensó'- 
séges hangulatú ünnepség
re gyűltek össze az otthon 
lakói, dolgozói, a bejáró 
klubtagok és a kedves meg
hívott vendégek.

A hóval borított udvarban 
csillogó, feldíszített karácsony
fa mellett egy Mazda típusú 
gépkocsi állt. Zsáli János pol
gármester adta át Pécsvárad 
Város Önkormányzata nevé
ben azt a hat személy szállítá
sára és teherhordásra is alkal
mas kisbuszt, mely a régen ki
öregedett Zuk-ot váltotta fel. A 
korszerű gépkocsiban kényel
mesen és melegben utazhat
nak a bejáró idősek, a nagy 
raktér pedig az ebédszállítást 
és a város intézményeinek be
vásárlását könnyíti meg. A  kb. 
3,5 millió forint értékű új au
tót 3 évi részletre vásárolta az 
önkormányzat. A gépkocsit 
még aznap munkába állítottuk 
és már elmondhatjuk, hogy az 
idei kemény télen a téli gumik
kal is felszerelt autó minden
nap ki tudta szállítani az ebé
det a város legtávolabbi és leg
meredekebb pontjaira is.

A karácsonyi ünnepség az 
otthon társalgójában folytató

dott, ahol Zsáli János felidéz
te gyermekkora karácsonyait, 
Szabó Lászlóné református lel
késznő és Antal Géza apát a 
karácsony üzenetét tolmácsol
ta az időseknek. A Pécsváradi 
Keresztény Fiatalok gyönyörű 
karácsonyi énekekkel kedves
kedtek a jelenlévőknek.

A város polgármestere és 
Ló'rinczi Albertné képviselő
asszony az önkormányzat ne
vében ajándékcsomagokat ad
tak át a gondozottaknak. A la
kók nevében Lasszer Ferenc és 
Müller Jánosné köszönte meg 
a gazdag ajándékot. Részt vett 
ünnepségünkön és örömünk
ben osztozott Schulteisz József- 
né óvodavezető (az óvoda kony
hája főz az időseknek) és Mi
hály Sándorné, az intézményi 
gondnokság vezetője.

Karácsony táján az idős em
berek gyakran még magányo
sabbnak, elhagyatottabbnak 
érzik magukat. Van, akinek 
megadatik, hogy szerető család 
körében töltse az ünnepeket, 
de sokuk számára az otthon 
melegét intézményünknek kell 
megadnia. Ezért esik jól min
denkinek a szeretet ünnepén, 
ha érezzük a törődést, ha gon
dolnak ránk.

A gondozási központ lakói és 
dolgozói nevében köszönjük!

K. K. Z.
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Húszéves a Pécsváradi Várbaráti Kör KULTURÁLIS AJÁNLÓ

Emlékkiállítás, közgyűlés, baráti találkozó 2002. január 25-én

A város legnagyobb civil szer
vezete, a 350 tagot számláló 
Pécsváradi Várbaráti Kör be
töltötte fennállásának 20. esz
tendejét. Eveit sok szép együtt- 
lét, megemlékezés, értékek fel
mutatása és megó'rzése jellem
zi. Programjai, mint az óévbú
csúztató Zengő-túrája, a kiad
ványai, mint a Pécsváradi ké
peskönyv, a Háborús napló köz
kinccsé lettek nemcsak a város 
polgárai, hanem a távolabbi 
kör, Pécsvárad barátai számá
ra is.

A  kör mindig úgy akarta élni 
a maga életét, hogy abban 
öröm legyen az együttlét, to
vábbá a város, a haza szépsé
geinek, értékeinek felmutatá
sa és védelme. Az elmúlt évek

eseményei, a magyar millecen- 
tenárium 1996-ban és a mil
lennium 2000-2001-ben érez
tették, mennyi értékkel bír ez 
a város, milyen büszke lehet 
Pécsvárad népe m indarra, 
amit eló'dei itt ezeregyszáz év 
alatt megteremtettek. De nem
csak büszke lehet erre, hanem 
mindez a megélhetését is szol
gálhatja -  ha értékeit nem fe- 
csérli el, hanem okosan él 
azokkal.

A jubileum  alkalm ával a 
Pécsváradi Várbaráti Kör em
lékkiállításon mutatja be 20 
éves tevékenységét. Rengeteg 
fénykép, videofelvétel és tárgyi 
emlék idézi itt fel a sok szép 
együtt töltött időt, közös mun

kát és kirándulást, találkozó
kat és megemlékezéseket.

A kiállítást 2002. január 25- 
én 17 órakor a művelődési ház
ban nyitja meg Tüskés Tibor 
József Attila-díjas író, a Pécs
váradi Várbaráti Kör tisztelet
beli tagja. Utána ünnepi köz
gyűlést tartunk, melyen az el
nök és a titkár ad beszámolót 
az elvégzett munkáról. Majd 
batyubállal, baráti találkozó
val zárul az est a ház nagyter
mében, ahol a Poenix zenekar 
muzsikál.

A  20 éves találkozóra várjuk 
minden kedves tagtársunkat.

Gállos Orsolya, 
Dretzky Katalin,

a Pécsváradi Várbaráti Kör 
elnöke és titkára

Újévi koncert a Pécsváradi Big Bandáéi

Fotó: Füri Ferenc

Az egy éve alakult, legfiata
labb zenei együttesünk karna
gyának, Wágner Józsefnek öt
lete alapján valósult meg az 
első pécsváradi újévi koncert. 
Mindjárt az elején tegyük hoz
zá, frenetikus sikerrel! Zsáli 
János polgármester köszöntő
jében kívánt boldog új évet az 
együttesnek és a teremben he
lyet foglaló több mint három
száz embernek. Reményének 
adott hangot, amikor hivatkoz
va városunk gazdag zenei ha

gyományaira, az egyre szapo
rodó kisebb-nagyobb kamara- 
együttesekre, hosszú jövőt jó
solt a Pécsváradi Big Bandnek. 
ígérve nekik is mindazt a tá
mogatást, amit a többieknek is 
megad a város.

Az igényesen összeállított, 
ismert dallamokat megszólal
tató műsort Wágner József 
karnagy némi humorral át
szőtt, kedves konferálása tet
te emlékezetessé. Az egy órás 
programot négy ráadás szám

követte, a szűn
ni nem akaró 
tapsok után.

Jó volt ismét 
színpadon látni 
a m uzsikálást 
három évtizede 
kezdő apákat fi
aikkal együtt 
zenélni. Apacel- 
ler Péter és két 
fia, Balázs és 
Gergely, va la 
mint az unoka- 
testvér András, 
aztán Gubik Jó
zsef András és 
Gergely fiai, Or- 
mándi László és 
fia, Balázs, Mo
hácsi István és 
fia, Olivér, vala
mint a karnagy 
fia, a legfiata

labb trombitás Wágner Balázs.
Wágner József a végén el

mondta, hogy a jövőben vala
mennyi szponzor nevét a kon
certjeiken felolvassák, illetve 
műsorfüzeteiken feltüntetik, 
majd kérte a jelenlévőket, hogy 
támogassák az egyesületi ke
retek között működő zenekart. 
Köszönetét mondott az önkor
mányzatnak, a m űvelődési 
központnak és a zeneiskolának 
az eddigi támogatásért.

D. K.

Magyar kultúra napja -  
január 22.
Pécsvárad Város Önkor
mányzata január 21-én, 
hétfőn este, 17 órai kezdet
tel ünnepi megemlékezést 
tart a városháza díszter
mében. Zsáli János kö
szöntő szavai után a mű
sorban fellépnek az Óvo
dák, a Kodolányi János Ál
talános Iskola, a II. Béla 
Középiskola tanulói, a ze
neiskola szaxofon- és réz
fúvós kvartettje, a női ka
marakórus.

A „Speak Out” angol 
nyelvklub következő 
összejövetele január 16- 
án, szerdán 18.30-kor lesz, 
melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.

Színházjáró busz in
dul január 26-án, 14 óra
kor a Pécsi Nemzeti Szín
házba, Camoletti, „Boldog 
születésnapot” című vígjá
tékára. (Minden jegy el
kelt.)

A Zeneiskola hagyo
mányos farsangi báljá
val folytatódik február 3- 
án, szombaton 20 órától a 
báli szezon. A belépés díj
talan, jelentkezni a zene
iskolában lehet január 25- 
ig, a 465-109-es telefonszá
mon.

Népi időjóslások

Január: Boldogasszony 
hava

„Ha meleg van január
ban, elmerül a gazda a 
kárban.

De ha jön az új év hóval, 
bővelkedünk minden jóval.

Januárban sok a felhő, a 
tavasz is esővel jő. ”

„Ha Pál fordul köddel, 
ember hull el döggel.

Ha esik és havaz: szűk 
időt jelent az.

Hogyha fénylik Vince, 
tele lesz a pince.

De ha csepeg, csurog, ke
vés lesz a borod. ”
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Óvodai hírek
Hintóval jött a Mikulás.

Decemberben a Vár utcai óvo
da nagyszabású Mikulás-napi 
rendezvényt szervezett szülők 
és gyermekek részére. Ennek 
kivitelezésében a Kovács-csa
lád hintóval segített, Adószegi 
Attila pedig megszemélyesítet
te az ideális Mikulást. Ezen a 
napon szervezték az óvónők a 
karácsonyi vásárukat, mely
nek bevételét játékokra költöt
ték. Vásárunkat nagy érdeklő
dés kísérte, nemcsak a szülők 
részéről, hanem a különböző 
intézményekben dolgozók ré
széről is. Ezúton is köszönjük 
mindenkinek a támogatást!

Köszönet. Szeretnénk meg
köszönni Tolnai Pál asztalos- 
mesternek, hogy óvodánkat 
egy ágytartóval lepte meg ka
rácsonyra!

Szülők-nevelők bálja. Ja
nuár 5-én szervezték intézmé
nyeink a hagyományos szülők- 
nevelők bálját. Ez a bál attól 
lett különleges és más, hogy 
óvodás gyermekeink különbö
ző táncaikkal és népviseletek
ben nyitották meg a rendez
vényt. Nagyon nagy sikert 
arattak!

Ezen a bálon mindenki jól 
érezte magát, a legkisebbtől a 
legidősebbig, mindenki megta
lálta a jó szórakozás, kikapcso
lódás lehetőségét. A szülők és 
a vendégek a tombolán befolyt 
összeggel támogatták az óvo
dánkat. Külön köszönetét 
mondunk az Arany cipó Kft.- 
nek, Fullér Ferencnek, vala
mint valamennyi szülőnek és 
kollégának a felajánlott tombo
latárgyakért!

Felajánlás az alapítvány 
javára. Örömmel értesítjük a 
szülőket arról, hogy végre óvo
dánk alapítványára is lehet 
befizetni, illetve felajánlani 
adójuk 1%-át. Alapítványunk 
neve: Pécsváradi N apközi
otthonos Óvodák Alapítványa. 
Köszönettel vesszük támogatá
saikat, illetve felajánlásaikat, 
melyről természetesen hivata
los igazolást is adunk!

Az óvodapedagógusok

Évek óta hagyomány alsó 
tagozatokon, hogy a negyedike
sek tanítóik vezetésével ver
ses, zenés karácsonyi műsorral 
kedveskednek az alsóbb osztá
lyokba járó tanulótársaiknak. 
A  téli szünet előtti utolsó nap 
reggelén ismét hangulatos, vi
dám és bensőséges összeállí

tással lepték meg tagozatun
kon az idősebbek a kisebbeket. 
A műsort összeállította, szer
kesztette és betanította Már
iusz Antalné, Wagnerné Roz- 
mer Anikó és Flódung Anita, a 
4. osztályok osztályfőnökei. 
Köszönet és gratuláció nekik 
és tanítványaiknak.

Az összeállítást december 
19-én délután a tanulók szüle
inek is bemutatták.

A szép számú érdeklődő kö
rében nagy tetszést váltott ki 
az előadás. A  városi televízió
ban december 23-án este te
kinthették meg műsorukat az 
érdeklődök.

„Mini hangverseny.”Az is
kola tanulói december 21-én 
délelőtt 10 órától a zeneiskola 
„mini hangversenyének”, vala
mint a felső tagozatosok meg
hitt karácsonyi műsorának 
voltak a vendégei a művelődé
si házban. Köszönjük a zene- 
pedagógusoknak, növendéke
iknek, Borisné Link Ibolya  
énektanárnőnek és az 5. osz
tályos szereplőknek a lebilin
cselő élményt.

Magyar nyelvű iskola. Is
kolánk igazgatónője, Lőrinczi

Albertné decemberben részt 
vett a horvátországi Laskón a 
felújított magyar nyelvű isko
la ünnepélyes átadásán.

Hon- és népismeret. Eb
ben a tanévben „új” tantárgy 
az ötödik évfolyamon a hon- és 
népismeret. Két év alatt a ta

nulók megismerkedhetnek a 
magyar parasztság néprajzá
val (népviselet, paraszti házak, 
berendezések, jeles napok, 
népszokások, m esterségek 
stb.). A tantárgy talán legérde
kesebb része a mára már fele
désbe merült jeles napok, szo
kások felelevenítése. Az adven
ti időszakban az 5.a és 5.c osz
tályos tanulók hetente jelent
keztek az iskolarádióban egy- 
egy rövid műsorral. Az adott 
hét jeles napjait, a hozzájuk 
kapcsolódó szokásokat mutat
ták be társaiknak. A műsort 
Kárász Rózsa állította össze, a 
dalokat Boris Sándorné taní
totta be. Az anyag írásos vál
tozatát a faliújságon is olvas
hatták a gyerekek.

„Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk 
benne. ” (Tamási Áron) — e gon
dolat megvalósulásához segít
heti hozzá tanulóinkat a tan
tárgy.

Német nyelvi versenyek.
A továbbtanulásra készülve ta
nulóink szép számmal vesznek 
részt a pécsi középiskolák ál
tal meghirdetett nyelvi verse
nyeken. A  Janus Pannonius 
Gimnázium megyei szintű né

met nyelvi versenyén Rein Vik
tor 4. helyezést, Gál Ágnes pe
dig 35. helyezést ért el a részt 
vevő 156 tanuló közül.

Ugyancsak megrendezte ha
gyományos nyelvi versenyét a 
Leőwey Klára Gimnázium, 
melyen közel 200 tanuló közül 
Rein Viktor 1. helyezést, 
Bacher Dániel 3. helyezést, 
Wágner Klaudia 6. helyezést, 
Gál Ágnes 9. helyezést ért el. 
Mindannyian 8.b. osztályos 
tanulók, felkészítő tanáruk 
Wágner Jánosné.

Gratulálunk a szép eredmé
nyekhez!

Iskolánk alapítványa, a
„Társadalmi összefogás az is
kolai nyelvoktatásért” alapít
vány az idei évben is számít a 
tisztelt szülők, a célkitűzése
inkkel egyetértő és eredménye
inket elismerő lakosok támo
gatására. Kérjük, amennyiben 
tehetik, adójuk 1%-ával támo
gassák saját gyermekeik, uno
káik színvonalas oktatását.

Az alapítvány adószáma: 
19035550-1-02.

Előre is köszönjük támoga
tásukat!

Lőrinczi Albertné
igazgató

Szülők, nevelők bálja
Iskolánk 2002. március 2-án 

rendezi meg hagyományos bá
tyus bálját a sportcsarnokban. 
A zenét a Phoenix együttes 
szolgáltatja.

Az est sztárvendége: Balázs 
Pali, M indig úgy szeress... 
című műsorával. Asztalfogla
lás és jegyelővétel az iskola tit
kárságán február 4-28-ig. Sze
retettel vár minden szórakoz
ni vágyót az iskola tantestüle
te és szülői munkaközössége.

Helyesbítés!
Előző számunkban a Téli ün

nepkör című összeállításban té
vesen jelent meg két dátum: 
december 28. az Aprószentek 
napja, január 6. a Vízkereszt 
napja.

A január 25-ei Pál fordulás 
napját is helyesbítenénk: bibli
ai esemény, amikor a keresz
tényüldöző Saulus keresztény 
hitű Paulussá vált.

A  hibákért elnézésüket kér
jük!

A felső tagozat osztályai december b-20-áig rendezték meg az ajándéko
zással egybekötött teadélutánokat. Képünkön a 7. b osztály.

Fotó: Lőrinczi A.
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A  II. Béla Középiskolában történt
Nyílt napot tartottunk de

cember 5-én a középiskolai 
(gimnáziumi és szakközépisko
lai) képzés iránt érdekló'dó' ta
nulók és szülők számára. Nagy 
számban érkeztek érdekló'dők 
a városból és a megyéből is.

Megyei népdaléneklési 
verseny. Ezen a héten rendez
ték meg Pécsen a megyei nép
daléneklési versenyt, ahol 
Nyisztor Judit és Farkas Kor
nél gimnáziumi tanulók képvi
selték iskolánkat.

A versmondóversenyen
Szilágyi Mónika és Bálatincz 
Zsuzsanna gimnáziumi tanu
lók szerepeltek Pécsen, a Ko
dály Zoltán Gimnáziumban.

40 rendvédelmi fakultáci
ós szakközépiskolai tanuló 
egész napos kiránduláson vett 
részt december 6-án a Buda
pesti Rendészeti Szakközépis
kolában, akik az ottani képzés
sel, felvételi követelményekkel 
ismerkedtek meg.

December 10-én 10 gimnázi
umi tanuló írta meg az Orszá
gos Egyéni Rendvédelmi Ta
nulmányi Verseny elődöntőjé- 
nek dolgozatait.

Kispályás labdarúgótor
nát rendeztek középiskolás 
csapatok részvételével decem
ber 14-én Pécsen, ahol isko
lánk csapata kiharcolta a dön
tőbe jutást.

A hagyományos karácso
nyi vásárral és fenyőünnep
séggel kívántunk egymásnak 
kellemes ünnepeket és boldog 
új évet december 21-én.

A hónap kiemelkedő híre:
iskolánk csapatos pályázati 
formában sikeresen pályázott 
a Comenius 2000 Közoktatási 
Minó'ségfejlesztési Program 1. 
intézményi modelljének kiépí
tésére.

Előzetes: a II. Béla Közép
iskola fennállásának 35 éves 
évfordulójára készített iskola
történeti kiállítás január 8-tól 
18-áig (8.00-18.00 óra között) 
megtekinthető' a műveló'dési 
központ kiállítótermében.

Vizsgaidőszak. Január 14- 
étól kezdik a vizsgákat és be
számolókat az esti gimnáziu
mi képzésben részt vevó' hall
gatók. Reméljük, hogy az eltelt 
félév kemény és szorgalmas 
munkáját igazolják a vizsga- 
eredmények is.

Dr. Fenyvesi Jánosné

Helyreigazítás!
A Hírmondó 2001. decembe

ri számában, a 6. oldalon kö
zölt Jubiláló Iskolák című írás
ban hiányosan jelent meg a 
szakiskola alapító pedagógusa
inak névsora. Az iskola alapí
tó tanára volt Marczi József 
nyugalm azott kollégánk is, 
akitói a mulasztásért ezúton is 
elnézést kérek, magam és kol
légáim nevében jó egészséget 
kívánok neki!

Zakk Anna

Zengő-túra két tételben: 
felhőszakadással és szivárvánnyal
A  Pécsváradi Várbaráti Kör 
december 30-ára szervezte, 
immár tizedik alkalommal ha
gyományos óévbúcsúztató Zen- 
gó'-túráját. Reggel 9 óráig 320 
fó' regisztráltatta magát, és je
lent meg indulásra készen. Jöt
tek Bolyból, öt család apró gye
rekekkel, megérkezett a Vasa
sért Egyesület 16 tagja is, a 
vendégszerető' pécsváradiak is 
mozgósították barátaikat, csa
ládtagjaikat. Tíz fó' fölött vol
tak Novotnyék, Aratóék, Bau- 
mannék, Bánuszék, Kaszék, 
Beckék, Speiglék, Bükiék ven
dégei, akik ezért szilveszterez
tek Pécsváradon. Kilenc után 
pár perccel leszakadt az ég, és 
a nyári felhó'szakadásokra 
emlékeztető' zuhé senkit nem 
kímélt. (Ha megvártuk volna 
a hagyományos üdvözlést és 
útbaigazítást, az ítéletidó't a 
műveló'dési házban szárazon 
megúsztuk volna.) így a hegyi 
kocsmáig sem jutott el minden
ki. A csuromvizes sereget be
fogadta a kocsma, ahol több 
mint másfél órás várakozás 
után, a hegyről jövő informá
ciók ismeretében többségük 
úgy döntött, hogy megszáradás 
után a Szász-völgyben talál
koznak.

A nap hőse volt az az 58 tár
sunk (nevüket a krónika felje
gyezte), aki dacolva az esővel,

hóval, hóakadályokkal, hideg
gel feljutott a csúcsra. Köztük 
a Fér ling Józsefvezette hosszú- 
hetényi különítmény 7 tagja. 
Mindnyájan hálálkodva emle
gették Scholcz Péter és felesé
ge, Ica nevét, akik tüzet rakva 
a toronyban, meleggel várták 
az érkezőket. (Scholtz Péter és 
Kelemen László erdészek elő
ző nap mindent megpróbáltak, 
hogy tológéppel elhárítsák az 
akadályokat, de a masina is 
feladta a kétméteres hófúvá
soknál...) A Szász-völgyi „me
nedékházban” 13 órakor már 
nem volt szabad hely, érkeztek 
a csúcsostromlók és a „kisétá
lok”, valamint az „éthordósok”.

A polgármester köszöntője 
után ezúttal is felcsendült a

Himnusz és a BUÉK, és nem 
maradt el a csúcscsokoládé 
sem. Bíró doktor dermedten 
referált a hegyen történtekről, 
ahol ő mondott a képviselő- 
testület nevében köszöntőt. Az 
orkán erejű szélben, a vízszin
tesen eső hóban megpróbálták 
elénekelni a Himnuszt. Zsáli 
János vezetésével ugyancsak 
akadálymentesítették a déli 
utakat, hogy a Szász-völgy 
megközelítése is zavartalan 
legyen. Ez sikerült is, de mint 
M anszfeld Lajos elmondta, 
csak nyolcán tértek be hozzá, 
azok is keveset fogyasztot
tak...

Nagyon-nagyon sokan akar
ták, hogy ez a jubileumi túra 
emlékezetes legyen. Hát sike

rült is...! A  vadászoknak, Ful- 
ler Miklósnak, ismét köszönjük 
a vad elejtését, családjának a 
kedves kiszolgálást, Vogl Fe
rencnek az ízletes vadpörkölt 
elkészítését 180 főre és a nem 
könnyű beosztását, hogy min
denkinek jusson. (A bólyiak, 
akik elsőként érkeztek, az utol
sók között kapták meg adagju
kat, mivel étkészletük felment 
a hegyre társaik zsákjában) 
Minden jó, ha a vége jó!

Csizmadia László szép em
léklapot készített Baumann 
Mihály egy, a Zengőn régebben 
készült felvételének felhaszná
lásával. Ezt elsőként a nap hő
sei vehették át, köztük egy 
amerikai fiatalember, aki a 
Novotny-család vendége volt, 
majd mindenkinek megszavaz
tuk, hiszen m indenki útra 
kelt...

Sokan érezték úgy, hogy nem 
fejeződhet be az év és nem kez
dődhet el az új a Zengő meg
mászása nélkül. December 31- 
én, gyönyörű időben Walter 
Tivadar családjával, tizedma- 
gával, Antal Géza plébános hét 
cserkésszel felment a hegyre. 
Az újév első napjaiban csörög
tek a telefonok, hiánypótlást 
kérve. így 5-én, szombaton, 49 
főből álló lelkes kis csapat is
mét nekivágott a hegynek, si
került. .. Minket egy hihetetlen 
természeti jelenség, a torony 
felett pompázó szivárvány fo
gadott -  majd az ismert forga
tókönyv szerint jártunk el...

D. K.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések: novem ber
ben: Harka Bence (Erdős- 
m ecske), decem berben: 
Peterácz Laura és Papp 
Mar cél (Pécsvárad).
50 éves házassági évfor
dulójukat ünnepelte Maró- 
ti István és Körmöndi Gi
zella.
25 éves házassági évfor
dulójukat ünnepelte Riszt 
Viktor és Bayer Márta.
A szerkesztőség nevében 
gratulálunk és még sok 
boldog évet kívánunk 
mindnyájuknak. 
Elhunytak: Annák Gyula 
(66), Kisztner Antal (88) -  
Zengővárkony; Brandt Jó
zsef né, sz. Grécz Terézia 
(77) Erdó'smecske. Pécs- 
váradon: Halmai Ferenc- 
né, sz. Gudmann Anna  
(93), Keszler Adámné, sz. 
Rauschenberger Katalin 
(79), Gál Sándorné, sz, 
Csík Erzsébet (50), Bartos 
Antalné, sz. Aszmann An
na (87), Krammer János 
Alajosné, sz. Marton Mária 
(88), Riszt Viktorné, sz. 
Rótt Hermina (78).

A Gesztenyésért Közhasz
nú Egyesület több dolgozatot 
adott ki, fénymásolt formában. 
A tanulmányok a művelődési 
központban megtekinthetők, 
illetve megvásárolhatók. A ki
adványok eladásából szárma
zó teljes egyesületi bevétel a 
gesztenyefák oltását szolgálja.

Nagy Gábor: A Mecsek vé
dett és védelemre tervezett ér
tékei; Bozsits Boldizsár: Válo
gatott gesztenyés bibliográfia; 
Láng Adám: A pécsváradi sta
tisztikai kistérség gazdasági 
jellemzése.

„A Magyar orvosok és termé
szetvizsgálók Pécsett tartott 
hatodik nagygyűlésének törté
neti vázlata és munkálatai. 
Pécsett 1848.” (A gyümölcsfa
tenyésztés Baranyában című 
fejezete). Tüskés Tünde: A 
magyar szalmafonás története.

Mentsük meg a gesztenyést! 
A következő felhívás szerepel 
minden kiadvány hátoldalán 
magyar, angol és holland nyel
ven.

„Az elmúlt száz évben a ké- 
regrákosodás miatt elpusztult 
a világ szelídgesztenye-erdei- 
nek közel 30%-a. A  kór ma már 
gyógyítható. A  módszer lénye
ge: a fa kezelése a gomba le
gyengített vá ltozatával. A 
pécsváradi-zengővárkonyi ős
gesztenyésben igen nagy a ter
mészeti kár, de gyors beavat
kozással még mindig m eg
menthető több mint 3000 fa. 
Egy szelídgesztenyefa kezelé
sének költsége 1000 Ft.”

Gyermekrajz-kiállítás

December 14-én gyermek
rajz-kiállítás nyílt Ludányi 
Gergely munkáiból. A kiállítás 
megnyitóján Csizmadia Lász
ló helyi grafikusművész e l
mondta, hogy az ilyen külön
leges gyermekekkel, mint ami
lyen Gergő is, kiemelten kell 
foglalkozni, hiszen az egész 
életüket meghatározhatja a

tehetség korai felfedezése. Jó 
példa erre Gergő családja, akik 
mindent megtesznek gyerme
kükért.

Egy gyermekrajz-kiállítás 
margójára:

Gergő' unokánk nevében sze
retnénk megköszönni a kiállí
tás megnyitóján a résztvevők
nek és a többi látogatónak a 
vendégkönyvbe írt gratuláció
it és jókívánságait. M egkö
szönjük a kiállítás megszerve
zésében és megrendezésében se
gítséget nyújtóknak a lelkes és

sza k értő  közrem ű köd ést: 
Dretzky Katalin művelődési 
központ igazgatónak, Csizma
dia László grafikusm űvész
nek, Wilheim Andrea gyermek- 
orvosnak.

Reméljük, a „gyökerek” is se
gítenek abban, hogy Gergő a 
továbbiakban is sok szép rajz
zal örvendeztessen meg ben

nünket. Végezetül álljon itt 
egy bejegyzés a vendégkönyv
ből: „Nekem a Ritka szép ma
gyar népmesék című alkotás 
tetszett a legjobban. Főleg a 
szenzációs, seprőn furikázó 
boszi. De a többi se kutya. 
Beck Józsi bá. ”

Köszönjük: Ludányi nagy
szülők és unokájuk, Gergő.

Patikaügyelet:
December 31.-január 20.

Szent István Patika 
Január 21-27. Szenthárom

ság Patika
Január 28.-február 17. Szent 

István Patika

A nyugdíjasklub hírei
Karácsonyváró ünnep

ség. December 14-én meghitt 
hangulatú, családias kará
csonyváró ünnepségre gyűltek 
össze a nyugdíjasklub tagjai a 
művelődési központ nagyter
mében. Meghívott vendégeink 
voltak a fazekasbodai nyugdí
jasok, akiket elkísért polgár
mesterasszonyuk is.

Nemcsak a nyugdíjasok jöt
tek el ebből a 290 lelkes kis 
településről, hanem szó szerint 
a falu apraja-nagyja, a pici óvo
dástól, az általános iskoláson, 
főállású anyán át a nyugdíjas 
nagymamáig. Ok együtt csodá
latos betlehemes műsort hoz
tak ajándékba a pécsváradi 
nyugdíjasoknak. A gyönyörűen 
feldíszített színpadon (amely 
K ovács Sándorné, M arika  
munkáját dicséri) a gyertyák 
fényében szép karácsonyi éne
kek csendültek fel.

Természetesen az ajándék- 
osztás sem maradt el, a férfi
aknak egy-egy üveg pezsgővel, 
az asszonyoknak kerámiával 
és édességgel kívántunk békés 
karácsonyi ünnepeket.

Az új esztendőben január 8- 
án találkoztunk, szokásos havi 
2. keddi klubnapi összejövete
lünkön. Ekkor egy ortopédcipő
készítő mutatkozott be termé
keivel, majd megbeszéltük az 
előttünk álló időszak program
jait.

Farsangi mulatság. Febru
ár 5-ére meghívást kapott klu
bunk, régi, kedves partnerkap
csolatunkhoz, a bonyhádi 
nyugdíjasklub farsangi mulat
ságára.

Tisztelt Előfizetőink!
A  Pécsváradi Hírmondó az elmúlt évben volt 10 éves. 
Köszönjük mindazoknak, akik ezen idő alatt végig, vagy 
időszakosan olvasóink voltak. Külön köszönjük Kedves 
Előfizetőinknek, hogy a lap egy éves előrendelésével tá
mogatták annak megjelenését. Felhívjuk szíves figyel
müket, hogy január 31-éig szíveskedjenek az előfizeté
seket megtenni, ennek hiányában a következő év máso
dik számát már nem áll módunkban elküldeni. Eves elő
fizetői díj: 1000 Ft. A Hírmondó darabonkénti ára 100 
Ft. Lesz január 1-jével. (Decemberig hetvenhatan fizet
ték elő a lapot.)

Balra Ludányi Gergely édesapjával, Dretzkyi Katalin és Csizmadia László a 
megnyitón Fotó: K. A.
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éves egyesületi közgyűlésün
ket tartottuk a művelődési köz
pontban.

A mindenki karácsonyfá
ját decemberben Mayer Lajos 
és felesége, Hancz Lídia aján
lotta fel. A  kivágásban és a 
helyszínre szállításban az ön- 
kormányzat városgondnoksá
gának munkatársai működtek 
közre Marton Szilárd vezeté
sével. Réger János darujával 
emelték be helyére az igen szép 
fenyőfát. Az égősort ismét a 
művelődési ház munkatársai, 
-  Bada László, Gáspár Róbert 
és Sárközi István — tették fel a 
fára. (Ugyancsak felajánlotta 
kivágásra szánt fenyőfáját 
Kreutz András.)

Zengőalji népművészeti
termékek kerültek németor
szági karácsonyfák alá. Darm- 
stadtban, a „Karstadt” nevű 
bevásárlóközpontban baranyai 
népm űvészek bem utatóval 
egybekötött vásárt tartottak 
decemberben. A Pécsi Bőrgyár 
szervezésében meghívást ka
pott a két baranyai népművé
szeti egyesület (a Kaptár Ma- 
gyarlukafáról és a Baranyai 
Kézművesek Egyesülete Zen- 
gővárkonyból), hogy két-két 
népművész 7-7 napon át be
mutatókat tartva népszerűsít
se a magyar kézműves termé
keket. A szervezők célja ezzel 
az akcióval egy leendő magyar 
népművészeti bolt megnyitá
sának bevezetője, reklámja 
volt. Zengővárkonyból Töttös 
Sándor szőtt, Mecseknádasd- 
ról Gradwohl Zsolt fazekas 
korongozott. Mindketten nagy 
közönségsikert arattak termé
keikkel.

VTV adás
Január 24., csütörtök (ismét

lés 25-én)

Köszönetét mondok 
mindazoknak, 
akik férjem,
Hetényi Varga Károly 
betegségében is 
mellettem álltak, 
segítségemre siettek 
és elvesztésében 
együttéreznek velem.

Hetényi Varga Károlyné, 
Varga Borbála

HETÉNYI VARGA KÁROLY
Hosszúhetény 1932. október 7 -  Pécs, 2002. január 2.

____________ H í r m o n d ó ________

Nagy veszteség érte nem
csak a katolikus hívők kö
rét, hanem mindazokat is, 
akik fontosnak tartják a lel
kiismeret szabadságát. Ja
nuár 2-án, életének 70. évé
ben méltósággal és türe
lemmel viselt, hosszú szen
vedés után elhunyt Hetényi 
Varga Károly egyháztörté
nész, író, műfordító. Szülő
falujában, Hosszúhetény- 
ben helyezték örök nyuga
lomra január 5-én.

Utolsó útjára elkísérte szere
tő felesége, munkatársa, táma
sza, Borbála asszony, két fia, 
Péter és Károly, menyei és ti
zenegy unokája. Valamint tíz, 
hozzá közelálló papi személy az 
egyházmegyéből, köztük Antal 
Géza pécsváradi apát, valamint 
barátok, iskolatársak Hosszú- 
hetényből, Pécsről, Komlóról, 
sok tisztelője valamint számo
sán azok a pécsváradiak, akik 
ismerték és szerették.

Mayer Mihály megyéspüs
pök így kezdte a gyászmisét a 
hetényi templomban: „Hetényi 
Varga Károly az egyházat is 
szolgálta, amikor összegyűjtöt
te az üldözött egyháziak törté
netét.” Az elhunyt kívánsága 
volt, hogy a Püspökszent- 
lászlón szolgáló jezsuita atya, 
Vácz Jenő búcsúztassa, és ő 
temesse. Vácz atya hálát adott 
Istennek, amiért megadta a 
szolgálat lehetőségét az el
hunytnak, aki történészi mun
káját egy szerzetes alázatával 
és elhivatottságával végezte.

A  felesége vezette Trabant
tal járta be Hetényi Varga Ká
roly a mai és a történelmi Ma
gyarország szinte minden zu
gát, és felkutatta az üldözött 
papok, szerzetesek és apácák 
történetét. Kutatott Németor
szágban és Ausztriában is. Fél 
tüdővel végzett el akkora mun
kát, amekkorát kutatócsopor
tok évtizedek alatt. Elhivatott
sága vezérelte és hű társa, Bor
bála asszony segítette, aki a 
kutatásban és a feldolgozás
ban is mellette volt.

Olyan archívumot, kataló
gusrendszert hozott létre, ami 
páratlan a magyar egyháztör
ténetben.

Hetényi Varga Károly ezen 
a munkán dolgozott Pécsvá-

radon is, ahová 1992 júniusá
ban költözött feleségével. Az 
isteni gondviselésnek tulajdo
nították, hogy rátaláltak há
zukra és — sokadszor — otthont 
teremtettek városunkban. Kö
tődött e helyhez, hiszen 1939— 
41 között itt élt és járt iskolá

ba, itt volt elsőáldozó is. A Pé
csi Pius Gimnázium tanulója 
1943-48-ban, mígnem politi
kai okok miatt a Mindszenty- 
per idején kicsapták. A  Nagy 
Lajos Gimnáziumban érettsé
gizett. Egyházi pályára ké
szült, de azt hosszan tartó, sú
lyos tüdőbetegsége megakadá
lyozta. A  Pécsi Tanárképző Fő
iskolán szerzett magyar—né
met szakos tanári oklevelet 
1956-ban, és Komlón a gesz- 
tenyési általános iskola taná
ra lett. 1960-ban alapított csa
ládot. Vallásos meggyőződése 
miatt (1967-ben a rendőrségi 
házkutatás több tiltott művet, 
köztük egy imakönyv fordítá
sát találja meg a lakásán) hi
vatali elöljárói 1968-ban fel
szólították, vegye igénybe rok
kantsági nyugdíját. Oraadás- 
ból élt, egy ideig a Komlói TIT 
Nyelviskola igazgatója volt.

Fiatal tanárként kezdte fog
lalkoztatni, hogyan állt helyt 
egyháza a XX. század diktatú
ráinak szorításában. Az egyhá
ziak üldöztetéséről 1968 óta 
publikált. Először Bálint And
rás álnéven egy imakönyvet 
adott ki Újvidéken 1972-ben, 
Beszélgetés a mesterrel címen, 
majd tartalmában is átalakít
va saját nevén tette közzé.

A fasizmus által üldözött 
papokról írott könyve 1985-ben 
jelent meg Akiket üldöztek az 
igazságért címmel. Kiadta a 
Papi sorsok a horogkereszt és a 
vörös csillag árnyékában I-III.

vaskos köteteit. A Szerzetesek 
a horogkereszt és a vörös csil
lag árnyékában II. kötetének 
előkészületei idején rosszabbo
dott egészségi állapota.

Műfordítóként, szerkesztő
ként is fontos műveket tett 
közzé: Bendász István, a kár
pátaljai pap szenvedéseinek 
dokumentumait a Gulag mun
katáboraiban, Mészáros Tibor
nak, Mindszenty bíboros titká
rának visszaem lékezéseit. 
Utolsó életévében a kilencven
éves Lénárd Ödön tiszteletére 
szerkesztett kötete látott nap
világot — aki 18 évet töltött a 
népi demokrácia börtöneiben.

Hetényi Varga Károly mint
egy 250 cikket, tanulmányt 
publikált, közülük többet lefor
dítottak német, angol, francia 
és olasz nyelvre. Cikkei, tanul
mányai az 1970-es évektől az 
Új Ember, a Vigília, az Igen, 
az Új Magyarország, Magyar 
Nemzet című lapokban jelen
tek meg. A  Keresztény Elet és 
az Igen című katolikus folyó
irat rovatvezetője, a Magyar 
Katolikus Lexikon munkatár
sa volt. Publikációiról mintegy 
100 recenzió, több száz hivat
kozás jelent meg.

E lism erést, k itüntetést 
2001-ben kapott, a Magyar Új
ságírók Közössége neki ítélte 
a Petőfi Sándor Sajtószabad
ság-díjat. Előtte ugyancsak a 
MÚK Arany trombita-díját ve
hette át. Az utolsó tíz év Pécs- 
váradon bő termést hozott. Az 
Asztrik apát utca 3. számú 
házban születtek a papi sorso
kat megörökítő kötetei. A he
lyi közélet formálásában is 
részt vett: 1993. június 7-én 
megalakította Pécsváradon a 
Kereszténydem okrata Nép
párt helyi szervezetét.

Koporsójánál a MÚK elnöké
nek, Kosa Csabának búcsúzta
tóját olvasta fel Darvas Miklós, 
a szervezet Baranya megyei el
nöke. Hetényi Varga Károly kí
vánságára temetésén a Bazili
ka kórusa énekelt Pécsi Rita ve
zényletével, és sírjára a pécs
váradi kert fenyőjének ágaiból 
fontak koszorút.

Nyugodjék békében a Hár
mashegy és a Zengő tövén.

Képünkön 1994-ben, a Pécs
váradi Várbaráti Kör összejö
vetelén. Egyesületünk 1995- 
ben író-olvasó találkozón mu
tatta be Hetényi Varga Károly 
munkásságát.

Gállos Orsolya
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Szilveszteri kupa
Ismét jó hangulatban, szín

vonalas mérkőzésekkel telt el 
a hagyományos szilveszteri te
remlabdarúgó torna 16 csapat 
részvételével, Haklik Lajos 
szervezésében. A végered 
mény: 1. Holsten (Pécsvárad), 
2. Epszöv (Pécsvárad), 3. Ka- 
mo, 4. Reál Margit. A legjobb 
mezőnyjátékos Budanovszky 
Krisztián (Epszöv), a legjobb 
kapus Juhos Ferenc (Holsten), 
a gólkirály Gál Tibor, a leg
sportszerűbb csapat pedig a 
Reál Margit lett.

A rendezőit ezúton is megkö
szönik a Pro-B rill K ft., az

Arany cipó Kft., a Mecsékfüszért 
és John Jakab vállalkozó tá
mogatását.

A városi kispályás labda
rúgó-bajnokság 2001. évi 
végeredménye a következőkép
pen alakult: 1. Holsten, 2. Pit- 
Bulls, 3. Dóm (Pécs), a gólki
rály Dénes Sándor (Pit-Bulls) 
lett. Az elmúlt év tavaszán el
maradt négy alkalom befejező 
mérkőzéseire az év végén ke
rült sor. Őket két pécsváradi 
ifjúsági csapat követte.

Thai-box
A Bécsi Kongresszusi Köz

pontban december 16-án meg
rendezett thai-box-gálán a 
Pécsváradi Spartacus verseny
zője, Vulics József a Hollandi
ából érkezett Hadié Bufella el
len mérkőzött. Az öt menetes
re tervezett mérkőzés 3. mene
tében Vulics egy térddel kivi
telezett rúgás után úgy meg
ütötte ellenfelét, hogy az a föl
dön maradt, az osztrák közön
ség nagy tetszésnyilvánítása 
mellett.

Ez a győzelem azért is na
gyon fontos, m ert ebben a 
sportban a thaiok után a hol
landokat tartják a legjobbak
nak.

Autóbusz-menetrend
(érvényes: 2002. január I -jétől)

Pécsvárad-Pécs
x 4.55 o 5.05 o 5.25 x 5.50
x 6.00 o 6.20 o 6.31 x 6.40
o 6.58 x 7.00 7.10 7.55

8.10 8.55 9.40 x 10.20
x 12.05 12.55 o 13.00 o 13.23

13.55 14.45 o 15.35 17.00
62 18.00 18.05 18.40 18.55
,s 19.10 |5 19.17 i 19.25 ,s 20.05

20.25 + 21.10
Pécs-Pécsvárad

5.00 x 5.35 5.45 6.00
x 6.25 7.20 9.00 62 9-30
10.15 x 11.00 x 11.25 12.00

o 12.30 13.00 o 13.40 o 13.45
14.00 14 14.10 x 14.35 o 14.35

o 15.15 o 15.30 15.35 o 16.10
o 16.30 17.00 o 17.35 x 18.00
q 18.40 + 19.10 o 19.30 l5 20.00
i 20.30 .s 20-45 x 22.30 o 22.25

Jelmagyarázat:
0 munkanapokon
1 iskolai előadási napokon
x  hétfőtől péntekig
+ szabad- és munkaszüneti napokon
q szabadnapok kivételével naponta 
IS  a hetek első iskolai előadási napját megelőző 

munkaszüneti napokon
62 a hetek utolsó iskolai előadási napján, valamint 

a hetek első iskolai előadási napját megelőző 
napon

Vasúti menetrend
(érvényes 2001. IX. 2-től 2002. XII. 14-ig) 

Pécsvárad-Pécs
3.55 hétköznap 5.55 8.05 12.05
15.35 18.00 20.50 munkanap és a hét első
munkanapját megelőző napon
Pécs -  Pécsvárad
5.00 7.05 11.05 14.35
19.25 22.35

Támogassuk 
a helyi egyesületeket, 
alapítványokat!
Adóbevallásunkban ez évben is rendelkez
hetünk adónk 1 + 1%-ának felhasználásá
ról. Az alábbiakban közzé tesszük a ren
delkezésre jogosult helyi egyesületek, ala
pítványok adószámát és nevét.

1%

-  Pécsváradért Alapítvány (helyi kulturá
lis és sportcélok)

19035615-2-02
-  Pécsvárad Középfokú Oktatásáért (II. 

Béla Középiksola)
15330200-2-02

-  Társadalmi Összefogás az Iskolai Nyelv- 
oktatásért (Kodolányi János Alt. Isk.)

19035550-1-02
-  Pécsváradi Várbaráti Kör

19029902-1-02
-  Barátsági Egyesület Pécsvárad (Német

klub)
19031594-1-02

-  Zengővárkonyi Hagyományőrző Műve
lődési Egyesület

18001629-1-02
-  Család és Közösség Alapítvány (Gyer

mekjóléti szolgálat)
18312801-1-02

-  Zengő Néptánc Egyesület (helyi gyer
mek néptánccsoportok)

19032502-1-02

+ 1%

-  Magyar Katolikus Egyház: 0011
-  Magyarországi Evangélikus Egyház: 

0035
-  Magyarországi Református Egyház: 

0066

EREDMÉNYEK
Kézilabda eredmények
Dec. 12. Hosszúhetény— 

Pécsvárad /NB II. ser
dülő 15:34

Dec. 15., Pécsvárad-Re- 
náx-Honvéd /NB I. B. 
férfi 23:19

Dec. 15., Pécsvárad-Re- 
nax-Honvéd /NB I. B. 
férfi ifi 23:50

Dec. 16., Hosszúhetélny- 
Pécsvárad-Dombóvár / 
NB II. serdülő 17:27

Jan. 6., Hosszúhetélny- 
Pécsvárad-Szekszárd / 
NB II. serdülő 27:25

Januári sportprogram
Jan. 12., szombat 8.00-tól 

öregfiúk teremlabdarú
gó tornája (12 csapat 
részvételével)

Jan. 13., vasárnap 8.30-tól 
ifjúsági és serdülő csa
patok labdarúgótornája 
Résztvevők: Pécsvárad, 
Harkány és Szentlőrinc 
ifi- és serdülő csapatai.

Jan. 18., péntek 13.30-tól 
Góliát foci kupa (általá
nos iskolások részvéte
lével)

Jan. 20., vasárnap 8.00 
órától Krivicz Gyula- 
emléktorna Megye I-es 
és Megye I/B-s labdarú
gócsapatok részvételé
vel

Febr. 2., szombat Bara- 
nyasüt Kézilabda Kupa 
(NB II. női csapatok 
részvételével)

Febr. 3., vasárnap Krivicz 
Gyula-emléktorna
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