
Kiszáradt gesztenyefa magasodik a város központjában. Felkiáltójel! Mementó!

Minden tekintet megakad rajta...

A G esz ten y ésér t cím m el 
nyílt k iállítás a m űvelődé
si központ előcsarnokában. 
A zeneiskola rézfúvós kvin
te ttjén ek  m uzsikája után  
Kácsor Klaudia mondta el 
Fodor András: A várkonyi 
gesztenyés cím ű versét.

Zsáli János polgármester 
üdvözölte a megjelenteket, a 
kiállítás létrehozóit a Geszte
nyésért Közhasznú Egyesület, 
Pécsvárad Város és Zengő- 
várkony Község Önkormány
zata nevében.

Külön köszöntötte dr. Iványi 
Ildikót, a Duna—Dráva Nemze

ti Park Igazgatósága igazgató
nőjét és munkatársait, Angster 
Máriát, Nagy Gábort, Tóth Ist
ván Zsoltot, dr. Káldy Józsefet, 
a Mecseki Erdészeti Rt. vezér- 
igazgatóját, Pót Imrét, a Pécs- 
váradi Erdészet igazgatóját. 
Üdvözölte a Pécsi Erdészeti 
Felügyelet képviselőjét, vala
mint Tímár Lajost a Tímár és 
Társa cég képviseletében, aki 
az FVM-hez benyújtott önkor
mányzati pályázatot készítet
te el „A Pécsvárad-Zengővár- 
konyi őshonos szelídgeszte
nyés rehabilitációja” címmel, 
az FVM által kiírt „A kistérsé
gekhez tartozó táji, természe

ti, környezeti elemek ökológi
ai védelme, felújítása” témá
ban.

Dr. Iványi Ildikó kiállítás
megnyitóját Francis Bacon 
angol filozófus és lordkancellár 
idézetével kezdte: ,A  természet 
finomsága lépten-nyomon ki
játssza az érzékek és az értelem 
fortélyosságát, úgyhogy bolond 
időtöltés volna mind a sok szép 
emberi okoskodás, vitatkozás, 
ha nem akadna, aki felhívja 
erre a figyelmet. ”

Majd a következő, megszív
lelendő gondolatait osztotta 
meg a jelenlevőkkel, örömének 
adva hangot, hogy sok a gye
rek a közönség soraiban.

„A meghívón szereplő archív 
fénykép szimbolikus jelentősé
gű. Ennek a gyönyörűséges 
szelídgesztenye-példánynak a 
neve zengővárkonyi földrajzi 
névanyag lett, úgy hívjákpap- 
fája. Miért? Mert a református 
egyház birtokán állt, s a nagy
tiszteletű Fülep Lajos paphoz 
köti a népi emlékezet.

S e csodálatos példánynak is 
a betegség lett a sorsa. Korha
dó csonkját benőtte a bozót.

Pedig az európai szelídgesz
tenye a legmagasabb életkort 
elérő fafajok közé tartozik. 
Nem ritka a 300—400 éves pél
dányok jelenléte sem. A gesz
tenye termesztésének hazánk
ban éppen a Zengő lábánál lévő 
baranyai települések adják a 
legjobb adottságú területét. A 
gesztenyés gazdasági haszna 
mellett a helyi védettség alatt 
álló terület meghatározó táj- 
esztétikai, idegenforgalmi ele
me.

Sajnos, az utóbbi 10 évben 
soha nem látott méretű pusz
tulást, károsodást okozott egy 
behurcolt kórokozó.

A Pécsvárad-Zengővárkonyi 
ősgesztenyés egyedálló termé

szeti érték. S éppen két éve, 
hogy a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatósága részt vesz 
a legnagyobb magyarországi 
ősgesztenyés megmentéséért 
folyó harcban.

2000 év nyarán rendeztük 
meg az első „Gesztenyésért 
konferenciát” a Pécsváradi 
Várban, a szakma legkiválóbb
jainak a közreműködésével. 
Ezt követően alakult meg a 
G esztenyésért Közhasznú 
Egyesület.

Folytatás a 8. oldalon

Kellemes húsvéti 
ünnepeket 
kívánunk 
minden kedves 
olvasónknak!
Locsolkodó legény vagyok. 
Senkit szárazon nem hagyok. 
Kölnivíz van az üvegbe,
Tojást kérek a zsebembe!
Piros legyen, mint a retek, 
Asztal mellé ültessetek.
Sonka, tojás legyen rajta,
Bor is, a legjobbik fajta!

♦

Harangoznak húsvétra. 
Leszakadt a tyúklétra.
Kezdődik a locsolás,
Nekem is jut egy tojás?

♦
Húsvét napján korán keltem. 
Ünneplőbe öltöztem. 
Rózsavízzel indultam,
£ kis házba bekopogtam. 
Üdvözlöm a ház lakóit.
Keresek egy kisleányt itt! 
Rózsavízzel locsolkodom,
A piros tojást elfogadom.



2 H í r m o n d ó 2002. március

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H ÍR EK
A költségvetésről. Pécsvá- 

rad Város Önkormányzatának 
Képviseló'-testülete 2002. már
cius 4-ei ülésén először az ön- 
kormányzat 2002. évi költség- 
vetését tárgyalta. A képviselők 
összességében megállapítot
ták, hogy az elmúlt években si
került kiegyensúlyozott gaz
dálkodást folytatni, hitel felvé
telére nem került sor és az éves 
költségvetés jelentős tartalé
kot tartalmaz. Ennek sorsa el
sősorban pályázati önrész biz
tosítása lesz a fedett tanuszo
da építéséhez.

A Dombay-tó üzem elteté
se. H arm adik alkalomm al 
tárgyalta a testület a Dombay- 
tó üzemeltetésének kérdését. 
Ezen az ülésen született dön
tés: kilenc évig az eddigi üze
meltető, Fuchs Sándor hasz
nosíthatja az önkormányzat 
tulajdonában álló Dombay- 
tavi ingatlanokat és m űtár
gyakat.

M egválasztotta a képvise
lő-testület az országgyűlési 
választásokon közreműködő 
szavazatszámláló bizottságok 
tagjait és dr. Kófiás Mihály ja
vaslatára intézkedési tervet 
fogadott el a Kossuth-évvel 
kapcsolatban.

Vis m aior pályázat benyúj
tását határozta el a testület, a 
cél a könyvtár tetőszerkezeté
nek felújítása.

Sikeres pályázat. Tájékoz
tatásként hangzott el, hogy az 
ISM-hez játszótéri eszközök 
telepítésére beadott pályázat 
nyert, a beruházás megvalósí
tásának színhelye a Honvéd 
utcai játszótér lesz, illetve, 
hogy a buszöblök elkészültével 
március 11-én indul a menet
rend szerinti forgalom a Pécsi 
országúton.

Pécsvárad Város Önkor
mányzata képviselő-testületé
nek 3/2002. (III. 10.) számú 
rendelete az önkormányzat 
2002.évi költségvetéséről

Pécsvárad Város Képviselő
testülete az államháztartásról 
szóló többszörösen módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 65. 
§. (1) bekezdése alapján a

2002. évi költségvetésről az
alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya a kép

viselő-testületre és annak 
bizottságaira, a polgármes
teri hivatalra és az önkor
mányzat felügyelete alá tar
tozó intézményeire terjed 
ki.

2. §. (1) Az államháztartási tör
vény 67.§.(3) bekezdése 
alapján a képviselő-testület 
a címrendet az 1. számú 
mellékletben foglaltak sze
rint állapítja meg.
(2) Az önállóan és részben 
önállóan gazdálkodó költ
ségvetési szervként működő 
intézmények egy címet al
kotnak.

A költségvetés bevételei és
kiadásai
3. §. Pécsvárad Város Képvise- 

lő-testülete, hivatala és in
tézményei együttes 2002. 
évi költségvetését 788 338 
ezer forint bevétellel és ki
adással, ezen belül:
213 540 ezer forint személyi 
juttatással, 75 028 ezer fo
rint munkaadókat terhelő 
járulékkal, 133 095 ezer fo
rint dologi kiadással, 23 579 
ezer forint pénzeszköz-át
adással, 1900 ezer forint el
látottak pénzbeli juttatása
ival, 284 670 ezer forint fel
halmozási kiadással, 56 526 
ezer forint általános tarta
lékkal állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei
4. §. A 3. §. megállapított be-

PIFÖ-HÍREK
Február 23-án, csatlakozva 

a Változóház drogellenes nap
jához, részt vettünk program
jaikon.

Varga István vezetésével is
mét megrendeztük a nagysike
rű „számítógépes tábort” feb
ruár 23-24-én a művelődési 
központban. Az ifjúsági önkor
mányzat és a T-Comp számí
tástechnikai szaküzlet által 
közösen szervezett táborban 
közel 60-an vettek részt a két

vételi főösszeg forrásonkén
ti megbontását a 2. sz. mel
léklet tartalmazza.

5. §. A 4. §-ban megállapított 
bevételek címek szerinti 
részletezését a 3. sz. mellék
let tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai
6. §. (1)A 3. §-ban megállapí

tott kiadási főösszeg címek 
szerinti részletezését, vala
mint a címeken belül elkü
lönítetten a személyi jutta
tások, a munkaadókat ter
helő járulékok, a dologi ki
adások, a pénzeszközát
adás, és egyéb támogatás, 
az ellátottak pénzbeli ju tta
tásai, a felhalmozási kiadá
sok és egyéb kiadások elői
rányzatát a 4. sz. melléklet 
tartalmazza. A képviselő- 
testület a köztisztviselők il
letményalapját 36 300 Ft- 
ban állapítja meg.
(2) Az elemi költségvetést e 
rendelet 5—6. számú mellék
lete tartalmazza.

Általános tartalék
7. § A képviselő-testület az ön- 

kormányzat általános tarta
lékát 56 526 000 Ft összeg
ben hagyja jóvá.

II.

A 2002. évi költségvetés
végrehajtásának szabályai
8. §. (1) Az év közben engedé

lyezett központi pótelői
rányzatok felosztásáról — ha 
az érdemi döntést igényel — 
a testület dönt a polgármes
ter előterjesztésében, a költ
ségvetési rendelet egyidejű 
módosításával.

nap alatt. Mindkét nap reggel
től estig folyamatosan játszot
tak a hálózatba kötött 8 gép
pel. Sokan hideg élelmet és 
italt is hoztak magukkal, hogy 
az étkezés se vegyen el időt a 
játékra fordítható időből. A 
nagy érdeklődésre való tekin
tettel a jól sikerült rendez
vényt a jövőben többször sze
retnék megszervezni.

Február 23-án este discót 
rendeztünk a művelődési köz
pontban, melyre a vártnál ke
vesebben jöttek el, de aki ott

(2) Az intézmények és az il
letékes bizottságok, tekin
te tte l a normatív állami 
hozzájárulások összegére, 
vizsgálják felül, mely fel
adatok ellátása elengedhe
tetlen, illetve milyen intéz
kedések megtétele teszi le
hetővé az állam által bizto
sított normatív támogatás
hoz közelítő költségfelhasz
nálást.
(3) Az önállóan gazdálkodó 
intézm ények nettó síto tt 
költségvetési támogatását a 
képviselő-testület havi 1/13 
szerinti ütemezésben bizto
sítja. Ettől eltérni csak a be
ruházások és felújítások 
esetén lehet.
(4) A képviselő-testület fel
hatalmazza a pénzügyi — 
gazdasági és műszaki bi
zottságot, hogy a zavartalan 
gazdálkodás érdekében 5 
millió forintig, a polgár- 
mester pedig 2 millió forin
tig év közi h itelt vegyen 
igénybe, illetve a polgár- 
mester 500 000 Ft értékha
táron belül előirányzat-át
csoportosítást eszközöljön 
valamennyi esetben a kép
viselő-testület részére törté
nő bejelentéssel.

Záró rendelkezések
9. §. (1) E rendelet 2002. már

cius 10-én lép hatályba, ren
delkezéseit azonban 2002. 
január 1. napjától kell alkal
mazni.
(2) A rendelet kihirdetésé
ről a jegyző gondoskodik.

Zsáli János polgármester, 
Dr. Fenyvesi János 

jegyző

volt, igazán jól érezte magát. 
A zenéket és a technikát Hoyck 
Attila és Schneider Attila szol
gáltatta.

Programajánló: Március 23- 
án, szombaton 20 órától 
Wanted-Hard-Live Rock-Club 
lesz a művelődési központban, 
melyen két komlói és két pécsi 
együttes lép fel. Március 28-án, 
a 9 órakor kezdődő húsvétvá- 
ró kézműves vásárra és játszó
házra az ifjúsági önkormány
zat is várja a gyerekeket, szü
lőket.
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A Koslo lányi János Ali alános Iskola bh
Farsangi bál. Február 8-án 

rendeztük meg a felső tagozat 
farsangi bálját, mely a hagyo
mányokhoz híven a jelmezesek 
felvonulásával kezdődött, majd 
a Phoenix zenekar gondosko
dott a jó hangulatról.

Az alsó tagozaton február 
11-14-éig szülői értekezletet 
tartottunk, ahol értékeltük az 
első félév tanulmányi eredmé
nyeit, valamint tanulóink ma
gatartását és szorgalmát. Az 
eredményekből kiindulva ha
tároztuk meg a második félév 
feladatait.

Félévi é rtekez le t. Félévi 
értekezletre gyűltünk össze 
február 11-én, ahol Lőrinczi 
Albertné igazgatónő részlete
sen elemezte az első félévben 
végzett munkát és felvázolta a 
következő időszak legmarkán
sabb feladatait.

Az isk o la  b e m u ta tá s a .
Rendhagyó szülői értekezletre 
hívtuk meg iskolánkba a jövő 
tanév első osztályos tanulói
nak szüleit és az óvónőket feb
ruár 14-én. Ennek során bemu
tattuk iskolánkat, ízelítőt ad
tunk az itt folyó tartalmi mun
káról, tájékoztattuk vendége
inket az idegen nyelvek tanu
lásának lehetőségeiről, vala
mint ismertettük a leendő első 
osztályokkal kapcsolatos el
képzeléseinket.

Országos m atem atikaver
seny megyei fordulója. Ha
gyományainkhoz híven isko
lánk volt a házigazdája a Zrí
nyi Ilona országos matemati
kaverseny megyei fordulójá
nak február 22-én, ahol az alsó 
tagozatot 11 tanuló képviselte 
3. és 4. évfolyamon, a felső ta 
gozatot pedig 19 tanuló.

Farsangi karnevál. Febru
ár 22-én a komoly megméret
tetés folytatása az alsó tagozat 
vidám farsangi karneválja 
volt, melyet a művelődési ház
ban rendeztünk. A vidám tél
temető mulatságon a talp alá 
valót idén a Phoenix zenekar 
tagjai szolgáltatták. A vígas
ság fő szervezője és lebonyolí
tója ismét Tóth Györgyi taní
tónő volt. Köszönet neki és az 
őt segítő osztályfőnököknek a

remek szervezésért. A kedves 
szülőknek és nagyszülőknek 
köszönet a csodálatos, igen 
kreatív és ötletes jelmezekért, 
a torta- és süteménykülönle
gességekért. A hangulatot a 
pécsi Alapfokú Táncművésze
ti Iskolából érkezett táncművé
szetet tanuló, 11-14 éves korú 
táncosok fokozták forró sikerű 
társastánc-bem utatójukkal. 
Köszönjük a bemutatkozást!

G yerm ekrajzpályázat. Is
kolánk tanulói közül többen 
vettek részt az „Utazási élmé
nyeim” című megyei gyermek- 
rajzpályázaton. Az 1-3. osztály 
korosztályában a Kodolányi 
János Általános Iskola tanulói 
szerezték meg az I—III. helye
zést.

1. hely: Schweiger Bernadett
2.b, felkészítő: Vértes Lászlóné;
2. hely: Lakatos Gabriella 3.b;
3. hely: Baumholczer Marcella 
3.b, felkészítő: Gungl Lászlóné.

Felső tagozatos tanulóink 
közül: 2. hely: Bállá Diána 8.b; 
3. hely: Winkler Viktor 7.a, fel
készítő: Kárász Rózsa

A beküldött rajzok közül 45 
pályamunkából március 1-3- 
án, a Lauber Dezső Sportcsar
nokban Pécsen rendeztek kiál
lítást, melyen a díjazott tanu
lók munkáin kívül iskolánkból 
még 11 tanuló rajzát állították 
ki. Az ünnepélyes díjkiosztó 
március 1-jén volt, a Turizmus

Szalma -  kincs -  tár
Nemzetközi szalmagyűjte

mény nyílt Zengővárkonyban 
március 15-én. Ördög Béla, 
Zengővárkony polgármestere 
köszöntötte a településre ez al
kalommal érkezőket, ezt köve
tően dr. Kékes Ferenc a Bara
nya Megyei Közgyűlés elnöke 
és Prof. dr. Andrásfalvy Berta
lan néprajzkutató ünnepi meg
nyitó beszéde hangzott el. Köz
reműködött a Zengővárkonyi 
Népi Együttes és Papp Éva 
népdalénekes.

A Speak Out angol nyelv
klubot a művelődési központ
ban kéthetenként szerdai napo
kon 16.30-17.30-ig tartják meg. 
A következő találkozások már
cius 13-án és 27-én, valamint 
április 10-én lesznek. Érdeklőd-

f j f

U tazási Börze ünnepélyes 
megnyitóján. Gratulálunk a 
helyezetteknek és a kiállított 
munkák alkotóinak!

A szüló'k-nevelők b á ljá t
március 2-án rendeztük meg, 
melynek sztárvendége Balázs 
Pali volt, aki műsorába a kö
zönséget is bevonva nagyon jó 
hangulatot terem tett. Ezt a 
hangulatot csak fokozta az est 
folyamán a PHOENIX zene
kar, köszönjük produkciójukat! 
Ugyancsak szeretnénk köszö- 
netünket kifejezni azoknak a 
kedves szülőknek, akik segítet
tek a terem berendezésében. 
Köszönjük Bayer József, Bog
nár Gyöngyvér, Gerst János, 
Keller Ferenc, Koch Lajos, 
Simor Zoltán, Spannenberger 
János és felesége, Wagner Jó
zsef, Wágner János, Weisz Ernő 
és felesége segítségét! Köszön
jük a helyi vállalkozóknak -  
ABC Aruház, Agrover Rt., 
Aranycipó Kft., Benkő László, 
Beck Gyógyszertár, Bella Sza
lon, CBA Aruház, Füri Ferenc, 
Gádor Zsuzsana, Gungl Lász
ló, Grubics Márton, Hohmann 
István, Hungária Biztosító 
(Grátz Mária), Koch Lajos, Ko
vács József, Mártusz Autósbolt, 
Mecsek Füszért, Pannonphar- 
ma Gyógyszergyártó Kft., 
Rückert János, Medi-Sol Kft., 
Schöller-Budatej Bt. és Wink
ler György -  a tombolatárgyak

ni Czirok Réka tanárnőnél le
het a II. Béla Középiskolában.

Színházjáró buszt ind ít a
Fülep Lajos Művelődési Köz
pont 2002. április 8-án, 18 óra
kor a Komlói Színházba. Ezút
tal a „Vagina monológok” című 
előadást nézhetik meg az ér
deklődők. A nagysikerű elő
adást több, mint 20 országban 
játsszák folyamatosan. Ez a 
darab nem pornográf, nem trá
gár, de kíméletlenül őszinte és 
olyan dolgokról beszél, amik
ről nem szoktunk. Szereplők: 
Dévényi Ildikó, Nyertes Zsuzsa, 
Xantus Barbara. Jelentkezni 
március 31-éig lehet a műve
lődési központban.

M inorics Tünde kézm ű
ves k iállítása nyílik a műve-

felajánlását, és végül de nem 
utolsósorban minden vendég
nek, akik részvételükkel támo
gatták iskolánkat, s ezen ke
resztül saját gyermekeiket.

B eíratás -  Értesítjük a Ked
ves Szülőket, hogy a 2002/ 
2003-as tanévre a leendő első 
osztályosok beíratása 2002. 
április 3—4—5-én (szerda, csü
törtök, péntek) 8 órától 15.30 
óráig a központi iskola épüle
tében lesz. (Pécsvárad, Tavasz 
u.12.) Tanköteles korú mind
azon gyermek, aki 1995. júni
us 1. és 1996. május 31. között 
született. Az 1996. június 1. és 
1996. december 1. között szü
letett gyerekek is beírathatok 
az iskolába, ha iskolaérettsé
güket az óvoda, illetve a neve
lési tanácsadó igazolja.

Kedves Szülő! Kérjük, be
iratkozáskor szíveskedjék ma
gával hozni: gyermeke születé
si anyakönyvi kivonatát, pszi
chológiai, pedagógiai véle
ményt (amennyiben rendelke
zik vele), az Ön (szülő) szemé
lyi igazolványát. Beiratkozás
kor kérjük nyilatkozzon: mely 
osztályba szeretné íratni gyer
mekét? Kéttannyelvű németes 
osztály, nemzetiségi németet 
tanuló osztály, nyelvet idegen 
nyelvként tanuló osztály (heti 
két órában), vagy német, vagy 
angol idegen nyelv. Hittanra 
be kívánja-e íratni gyermekét? 
Napközis vagy menzás ellátást 
igényel-e a 2002/2003-as tan
évre gyermeke számára?

lődési központban március 28- 
án, 17 órakor. Munkásságáról 
így vall: ,Az általam készített 
tárgyak célja az, hogy e munkák 
megőrizve a hagyományos tech
nikát, formákat, megtalálják 
helyüket és használatukkal örö
met jelentsenek napjaink kultú
rájában.” A  szalma-, csuhé-, 
vesszőfonással készült tárgyak 
láthatók a tárlaton. A Népi 
Iparművészeti Tanács által 
zsűrizett tárgyakkal alkalman
ként részt vesz mesterségek be
mutatóin, népművészeti vásá
rokon. Csoportos bemutatkozás 
mellett önálló kiállítása is volt 
szerte az országban.

N aptárakció  húsvétra. A
pécsváradi naptár 800 Ft-os 
áron kapható a művelődési 
házban.

K U L T U R Á L I S  A J Á N L Ó
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A Pécsváradi Várbaráti Kör jubileumi közgyűlése
1981. novem ber 12-ei m egalakulására kiállítással és ün
nepi közgyűléssel em lékezett a Pécsváradi V árbaráti Kör 
2002. jan u á r  25-én, a műveló'dési házban. Az esem ényen 
m egjelentek az egyesület tagjai és bará ta i, köztük dr. 
Wekler Ferenc, a M agyar Országgyűlés alelnöke, Bokor 
Béla, a B aranya Megyei Közgyűlés alelnöke, Zsáli Já 
nos, Pécsvárad polgárm estere, Arató M árton alpolgár
m ester és Apaceller József, a ku ltu rá lis  bizottság elnö
ke.

Húsz esztendő az egyesület 
archívumából

A kör archívumából és gyűj
teményéből készült kiállítás 
mutatta be a 20 évtizedet, íze
lítőt adva az egyesület Agárdi 
Ede, Dombay János, dr. Entz 
Béla, dr. Gállos Ferenc, Kodo- 
lányi János, Nemes Endre, Szé
chenyi István munkásságával 
kapcsolatos megemlékezései
ről, a református magyarság
ról, a helyi németség betelepí
tésének 300. és a felvidéki 
magyarság 50. évfordulója al
kalmával rendezett kiállítá
sokról. A továbbiakban a kör 
hagyományos túráit, a várral 
és a várossal kapcsolatos tevé
kenységének dokumentumait, 
továbbá gyűjteményének da
rabjait mutatta be. A kiállítást 
Dretzky Katalin, Gállos Orso
lya, Szabó Éva készítette. Meg
valósításában segítséget nyúj
tottak a művelődési ház mun
katársai, Bada László, Kárpá
ti Árpád és Bognár Gyöngyvér.

A jubileumra Füri Ferenc, a 
Városi TV főszerkesztője videó
összeállítást, Csizmadia Lász
ló grafikusművész emléklapot 
készített, amely valamennyi 
tag nevét és a 20 év főbb ese
ményeit tartalmazza. A meg
nyitón Wágner József növendé
ke, Bérezés Attila  működött 
közre.

Mindannyiuknak köszönetét 
fejezi ki a 20 éves egyesület.

A születés ideje és a felvállalt 
misszió

A kiállítást megnyitó Tüskés 
Tibor József Attila-díjas író, a 
kör tiszteletbeli tagja emlékez
tetett, olyan korban született 
meg a Pécsváradi Várbaráti 
Kör, amikor az ilyen egyesület
alapítás ellenzéki akció szám
ba ment. Olyan feladatokat 
valósított meg, amilyenek egy 
intézménynek is becsületére 
válnak. Kiemelte, a 20 év meg
annyi fotóján a városért, a szű-

kebb hazáért tenni akaró em
berek jószándéka tükröződik 
vissza, s aki ilyen tiszta arco
kat láthat maga körül, biza
kodva tekinthet a következő 
évekre.

Az ünnepi közgyűlés a Him

nusz eléneklésével kezdődött, 
Dretzky Katalin, a Pécsváradi 
Várbaráti Kör titkára köszön
tötte a megjelenteket, majd 
Gállos Orsolya elnöki beszá
molója következett, aki 1981. 
november 12-én hívta össze az 
érdeklődőket, es az akkor már 
nagy múltú szigetvári és sik
lósi egyesület mellett megala
kították a Pécsváradi Várba
ráti Kört. Az volt a céljuk, ne 
csak adófizetői legyenek 
Pécsváradnak, hanem tehes
senek is értékeiért, hagyomá
nyaiért, s ezáltal -  polgárai
nak boldogulása érdekében — 
Pécsvárad az őt m egillető 
helyre kerüljön.

Akik előttük jártak
Nem volt előzmények nélkü

li a helytörténeti egyesület: az 
1930-as években Dombay Já 
nos, a környéken kutakodó ré
gész alapította az első múzeu
mot a várban. Az 1950-es évek
ben kibontakozott dr. Gállos

Ferenc helytörténész munká
ja, 1966-tól a Művelődési Ház 
indított honismereti szakkört 
dr. Bándi Gábor vezetésével. 
1981-ben Dretzky Katalin és 
Gállos Orsolya szervezőmun
káját támogatták a helyi Nép
front-vezetők, Sebestyén Jó
zsef, Sántha László továbbá 
Mott János apát, dr. Kófiás 
Mihály, Unti Lajosné és dr. 
Csősz Gyula. A város első szá
mú vezetői, így Radics Károly, 
Kakas Sándor, Zsáli János is 
mindig pártolták a kör kezde
ményezéseit.

Egy kézen meg lehetett szá

molni 1981-ben az ilyen civil 
szervezeteket, a lázas egyesü
letalapítások csak a nyolcva
nas évek második felében kez
dődtek. Nagyon sok jószándék, 
tenniakarás bontakozott ki a 
kör 20 éve alatt. Kiderült, az 
emberekben nagyon sok a 
tennivágyás, akarnak a váro
sért cselekedni. Az egyesület 
kezdeményezései megyeszerte 
és országosan is kedvező vissz
hangot váltottak ki, és öregbí
tették Pécsvárad jó hírét. Az 
egyesület létszáma 1987-ben 
130, 1991-ben 200, 1994-ben 
256, 2002 elején 320 főt szám
lált. Integráló erővé tudott vál
ni az elmúlt 20 év viharos tár
sadalmi változásai közepette 
is. Korra, nemre, vallásra, 
pártállásra való tekintet nél
kül fogadott körébe minden 
jószándékú embert, őslakost és 
nemrég érkezettet, akinek fon
tos volt a (szűkebb) hazája. 
Továbbá olyan pécsváradiak 
munkájára tudta ráirányítani

a figyelmet a megyei és a helyi 
kitüntetésekkel, akiknek fára
dozása észrevétlen maradt vol
na.

Pécsvárad értékeivel került 
méltó helyére

Volt mit tenni annak idején: 
a vár dzsungellé vadult kör
nyezetben várt sorsára, har
minc éve húzódtak a feltárá
sok, kilátástalan volt, hogy 
valaha megnyílik-e. A kör az 
első tavasztól nekilátott a vár 
környéke megtisztításának. 
Csatlakozott a Szent István- 
napi megemlékezésekhez, mű
sorokat szervezett a Művelődé
si Házzal. Sürgette a vár meg
nyitását 1988-ra, Szent István 
halálának 950. évfordulójára, 
majd részt vett a megnyitó 
szervezésében. Ünnepi köz
gyűlést tartott ekkor, amelyen 
dr. Györffy György tartott elő
adást Szent István és Pécs
várad kapcsolatáról (az elő
adás a Monográfiában olvas
ható).

1992-ben dr. Kófiás Mihály 
körjegyző beszám olójában 
összegezte, hogy a település 
megérett a városi rang helyre- 
állítására. A kör közgyűlése a 
Pécsvárad várossá válás mel
lé állt, majd részt vett a szük
séges pályázat elkészítésében. 
Majd tíz évvel később, kétség
telen, hogy hiba lett volna en
nek a lépésnek az elmulasztá
sa. Az 1333-as első említés 
után 660 évvel, 1993. Szent Ist
ván napján hozta vissza ismét 
a régi rangot a köztársasági 
elnök, Göncz Árpád Pécsvá- 
radra.

Az 1990-es években Szent 
István-napokká gazdagodott 
az augusztus 15—20-dikai ren
dezvénysorozat, melyen a kör 
történeti konferenciákkal ké
szült az ezredforduló jubileu
maira.

1996-ban, a Millecentená- 
rium évében volt 1000 éves a 
bencések magyarországi jelen
léte, Pannonhalma főapátsága. 
Augusztus 15-én a Pécsváradi 
V árbaráti Kör kérésére dr. 
Várszegi Asztrik főapát újra
szentelte az 1543 óta nem egy
házi célokra használt vártemp
lomot. Ettől fogva minden év
ben elfogadták a kör meghívá
sát a bencés rend tagjai: 1996-

Árpád-házi királyaink nyomában Dalmáciában -2001. Diocletianus spalatói 
palotájának megtekintése Sárközi Katalin felvétele
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bán dr. Bánhegyi Miksa és dr. 
Sólymos Szilveszter, 1998-ban 
Csóka Gáspár, 1999-ben Binz- 
berger Ákos OSB tartott elő
adást a kör történeti ülésein, 
így készült a kör a 2000-2001. 
évi m agyar m illennium ra, 
amelyre közzé te tte  addigi 
gyűjtőmunkájának eredmé
nyét: 2000 áprilisában megje
lent Gállos Orsolya: Pécsvá- 
radi képeskönyv c. munkája, 
majd 2001-ben Rózsahegyi Fe
renc: Háborús naplója. 2000- 
ben és 2001-ben a kör által 
szervezett történeti konferen
cia már a Pécsvárad-monográ- 
fia 12 szerzőjének munkáit, 
majd azok végeredményét mu
tatta be.

Közben márványtáblákon 
örökítették meg az ide kötődő 
neves személyiségek emlékét, 
kiállításokat, emlékesteket 
rendeztek tiszteletükre. 1991- 
ben emlékhelyet létesítettek a 
II. világháború pécsváradi ál
dozatainak, és Békés József 
alapító tagtársunk munkájá
ból felújították az I. világhábo
rús emlékművet. A kör kezdte 
újrahasználni Pécsvárad régi 
mezővárosi pecsétjét 1988- 
ban, ami 1992-ben ismét a vá
ros hivatalos jelképe lett. Az 
alakulás idején készült Pécsvá
rad rendezési terve, és a kör 
több estet szervezett az építé
szeti értékek helyi védelmére.

Feladatok az ünnepek után
Az ünnepek Pécsváradra irá

nyították a közfigyelmet, de 
ami ennél is fontosabb, talán a 
pécsváradiakat is meggyőzték 
arról, hogy rangos és értékek
ben gazdag helyen élnek. Hogy 
mindez csakis nekik és gyerme
keiknek kamatozik, ha okosan 
bánnak ezekkel az értékekkel. 
Az egyesület feladata az ezer
éves évfordulók után gyűjtemé
nyünk, dokumentációnk rende
zése, immár egy városi múze
um érdekében, mely ügyet a 
város vezetése is felkarolta.

Folytatjuk túráinkat, kirán
dulásainkat, melyek közösség- 
formáló ereje óriási. Ugyanígy 
a közös munkáké, melyek nem 
voltak hiába. A város magáé
vá tette a kör kezdeményezé
seit, és kiemelt gondossággal 
kezeli történelmi értékeinket 
és azok környezetét. Folyama
tosan ügyeli várunk állagát. 
De ha szükséges, a kör ismét 
mozgósít a közös akciókra.
Új kezdeményezéseket

segítettek
A kör tevékenysége újabb 

egyesületalakulásokban is 
gyümölcsözik. 1997 októberé
ben, a felvidékiek Pécsváradra 
érkezésének 50. évfordulóján 
kiállítást rendeztek, majd az 
ehhez anyagot szolgáltató csa
ládok alapították meg a Felvi
dékiek Klubját, és vezetőül 
Lőrinczi Albertnét választot
ták. 2001-ben Népfőiskola ala
pításához adtuk támogatásun
kat, melynek elnöke vezetősé
gi tagunk, Molnár Zsuzsa. 
Öröm, hogy új kezdeményezé
seket segíthetünk, melyekhez 
sikeres, jó munkát kívánunk.

Ami hiányzik
Sajnálatos, hogy ezen a tör

ténelmi helyen, ilyen történel
mi évfordulók idején egyik is
kolánkban sem működik hely- 
történeti vagy honismereti kör, 
melyen az ifjúság megismer
hetné országos jelentőségű la
kóhelyét. Egyesületünk helyi 
értékeket felmutató program
jai, évfordulós megemlékezé
sei, túrái persze mindenki szá
mára nyitva állnak.

Akik eltávoztak körünkből
A hagyományokhoz híven a 

közgyűlés egyperces néma fel
á llá ssa l m egem lékezett a 
2001. évben eltávozott tagtár
sakról: Ács József né Hosszú 
Sára, Papp János, Ruppert 
Antal, Sántha József, vala
mint dr. Györffy György tör
ténész és Hetényi Varga Ká
roly egyháztörténész tisztelet
beli tagokról.

Köszönet a jó ügy segítőinek
Gállos Orsolya elnök min

denekelőtt köszönetét mon
dott Zsáli János polgármes
ternek, aki a kör mellé állt 
mindig a 20 év folyamán és 
polgármesterként is segítette 
a Pécsváradi Várbaráti Kör 
célkitűzéseit: így a vár ügyé
nek napirenden tartását, a ki
adványok, Pécsváradi Képes
könyv és a Háborús napló vi
lágra jöttét. Tiszteletjeggyel 
hívta meg az alapító tagokat 
a 2001. évi színházalapító ős
bemutatóra.

Az elnök ezután Dretzky 
Katalin, a kör titkára 20 éves 
munkáját köszönte meg. Vala
mint a Művelődési Ház dolgo
zói -  Bada László, Bognár 
Gyöngyvér, Kárpáti Árpád, 
Sárközi István, Deák Tiborné,

Svebler Katalin, valamint Sár
közi Katalin sok éves segítsé
gét — akik nélkül nem valósul
hatna meg e 320 fős civil szer
vezet működése. Ők azok, akik 
minden évben eljuttatják a kör 
meghívóit, megszervezik a 
nagy szilveszteri túrákat, a 
Szent István Nap programja
it, a Halottak napi megemlé
kezést. Több öntevékeny rész
vételt kért a kör elnöke azok
tól, akik tagjai az egyesület
nek. Ne csak igényeinket je
lentsük be az önkéntesen fára- 
dozóknál, hanem — öntevékeny 
egyesület lévén — vegyünk is 
részt a közösen eltervezett 
programokban.

Dretzky Katalin pénzügyi 
beszámolója után.a közgyűlés 
m egerősítette  tisz tében  a 
Pécsváradi Várbaráti Kör ve
zetőségét: Apaceller József, 
Lebenthalné Bencze Réka, 
Molnár Zsuzsa, Rózsahegyi 
Ferenc, Szabó Éva tagokat, 
valamint Dretzky Katalint, 
mint a kör titkárát és Gállos 
Orsolyát, mint a kör alapító 
elnökét.

Bokor Béla, a Baranya Me
gyei Közgyűlés elnöke köszön
tötte ezután a „kultúra kisvá
rosa” életében meghatározó 
szerepet játszó egyesületet, 
melynek átnyújtotta a „Telepü
lésekért és a Művelődésért 
Baranyai Szövetség Oklevelét. 
Az elismerő díjat a Magyar 
Kultúra Napján adományozta 
a 20 éves Pécsváradi Várbará
ti Körnek a helyi közösség 
összefogásáért, a vár építésze
ti értékeinek megőrzéséért és 
kulturális célú hasznosításá
ért.” Zsáli János, Pécsvárad 
polgármestere üdvözölte a 20 
éves egyesületet, mely építő 
munkával járul hozzá a város 
arculatának formáláshoz. Dr. 
Wekler Ferenc köszöntőjében a 
civil szervezetek működésének 
fontosságát emelte ki a telepü
lések életében. A pécsiek bará
ti köre születésnapi tortával, a 
Komlói Baráti Kör pezsgővel, 
ifj. Büki László az Aranycipó 
finom fala ta ival, a tagság 
maga készítette finomságok
kal járult az est hangulatához, 
melyről a továbbiakban a 
Phoenix zenekar gondosko
dott, akik felajánlották muzsi
kájukat a jubiláló egyesület
nek.

A Család és Közösség 
Alapítvány hírei
A  Családsegítő- és Gyer
mekjóléti Szolgálat több 
alkalommal szervezett ját
szóház programot, ame
lyen szakember irányítá
sával szülők és gyermekek 
közös játékban vehetnek 
részt. A program okat 
Gászné Bősz Bernadett ve
zeti, aki a résztvevők igé
nyei szerint alakítja a fog
lalkozásokat.

A hétköznapi elfoglalt
ságok mellett alig jut idő 
a gyerekekkel való inten
zív foglalkozásra, pedig az 
iskolai teljesítmény ellen
őrzése, a családi kötele
zettségek és a tv-nézés 
mellett a nevelés egyik leg
fontosabb eszköze a közös 
játék és a mese. Erre kínál 
lehetőséget a játszóház, 
am elynek legközelebbi 
foglalkozása március 22- 
én lesz a Család és Közös
ség Alapítvány székhe
lyén, Pécsváradon, a Dó
zsa Gy. u. 13. szám alatt.

Húsvétváró
A helyi művelődési központ 
idén is megrendezi a már 
hagyományossá vált hús
vétváró rendezvényét. Ez
úttal is nagycsütörtökön, 
idén március 28-án, 9—17 
óráig lesznek programok, jó 
idő esetén a művelődési 
ház előtti téren (rossz idő
ben a ház előterében). A 
nap folyamán helybeli kéz
művesek, például tojásfes
tő, gyöngyfűző, szárazvi
rágkészítő, kosárfonó, ék
szerész kínálják portékáju
kat. A gyerekek is készít
hetnek ajándékokat, fest
hetnek tojásokat. Itt hív
nánk fel a figyelmet arra, 
hogy aki tojást akar feste
ni, az hozzon magával főtt 
tojást. Minorics Tünde, aki
nek kiállítása 17 órakor 
nyílik, a tojástartó kosár
kák fonására tanítja az ér
deklődőket. Délelőtt 11 
órakor a pécsváradi óvodá
sok, délután 14.30-kor pe
dig a Pécsváradi Zeneisko
la gyerm eknéptáncosai 
színesítik műsorukkal a 
nap programjait.
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HÍ REK RÖVIDEN

Képünkön balról Burján István, dr. Zvanimir Maric, Dretzky Katalin és 
dr. Wekler Ferenc a „Mesélnek a képek" kiállítás megnyitóján

Utazás 2002.
A Nemzetközi Idegenforgal

mi Szakmai Vásáron, Buda
pesten március 10-én, vasár
nap városunk szép számmal 
képviselte magát, illetve a Zen- 
gőalji kistérséget. A dél-dunán
túli régió standján jelen volt 
Bősz Patrícia, a Tourinform 
iroda vezetője. A „kastélyprog
ramok” standján Hamar End
re a várat képviselte, ajánlot
ta az érdeklődőknek. Nem hi
ányzott a kínálatból a piros 
hímestojás sem. Ómböli Bélá- 
né és Sárközi Katalin míves 
tojáskínálatában gyönyörköd
tek a látogatók.

Március 16-17-én az Orszá
gos Táncháztalálkozón, Buda
pesten Szabó István fa gyer
mekjátékaival, Tamicza Éva 
pedig a gyönyörű zengővár- 
konyi hímestojásokkal képvi
selte szűkebb hazánkat.

Március 26-30. között Töttös 
Sándor és felesége, Hevesi Éva 
meghívást kapott Moszkvába, 
a szintén húsvéti ünnepkörhöz 
kapcsolódó nemzetközi Expo- 
center kiállításra. A nagyhét 
keretében Pécsen, a Színház
téren a húsvéti kézműves
vásáron részt vesznek kézmű
veseink.

Felújítják és átalakítják a 
református parókia épületét

Pályázati támogatást nyert 
a helyi református egyházköz
ség a parókiaépület tetőszerke
zetének kicserélésére és a he
lyiségek felújítására. A napok
ban folyó m unkálatokat a 
nyárra befejezik, így az épület 
egy újabb funkcióval gyarapod
hat. A tervek szerint egy kb. 10 
fő befogadására alkalmas ifjú
sági turistaszálló fog működni 
az épületben. Elsősorban az 
idelátogató kispénzű term é
szetjáróknak, kirándulóknak 
kívánnak szálláslehetőséget 
nyújtani. A szállás bérleti díja 
éppen csak önköltséges, nem a 
nyereségszerzés a cél. A kezde
ményezés igen figyelemremél
tó, hiszen Pécsváradon amúgy 
is kevés a szálláshely.

Gyógyszertári ügyelet
Március 18-24. Szenthárom

ság Patika
M árcius 25.—április 14. 

Szent István Patika

VTV-adás
Március 28-án, csütörtökön 

(ism. 29-én)

Megszépül a város 
legnagyobb közösségi 
terme

Február végén elkezdődött a 
művelődési központ nagyter
mének felújítása. Kicserélik a 
parkettát, újrabetonozzák a 
megsüllyedt aljzatot, és a ré
zsű helyett 3 lépcsőt építenek 
a nézőtér hátsó felébe, hogy az 
asztalokkal és mobil székekkel 
jobban ki tudják használni a 
teret. Az óriási munka előre
láthatóan május végére lesz 
kész. A munkák kivitelezésé
vel az önkormányzat a pécs-

váradi Architekt Bt.-t bízta 
meg.

Előreláthatólag a belső mun
kákkal párhuzamosan megszé
pül az épület homlokzata és a 
még el nem végzett vakolatok 
cseréje, színezése. A tavasz fo
lyamán kicserélésre kerül az 
előtér és a homlokzati fal ab
laksora, valamint a bejárati 
ajtó is. A munkálatokkal pár
huzamosan elkészül az a rak
tárhelyiség is, amely a nagy
terem rendezvényeit szolgálja 
ki a jövőben.

A nyugdíjasklub hírei
A Nyugdíjasok Körzeti Egye

sülete márciusi klubnapját -  a 
művelődési ház nagytermének

parkettázása miatt -  a Zengő 
Étteremben tarto tta . 95-en 
vettek részt az összejövetelen, 
ahol a klub férfikórusának 
műsora után, nőnap alkalmá
ból köszöntötték a hölgyeket.

Március 20-21-én, 14 órától 
computeres talpvizsgálatot 
ta r t  a művelődési házban 
Győré Károly. Szeretettel vár
juk az elmúlt évben talpbeté
tet rendelőket ellenőrző vizsgá
latra, valamint az új érdeklő
dőket is. Időpont-egyeztetés 
miatt kérjük, jelentkezzenek 
Paksi Rozáliánál, a 465-149-es 
telefonszámon.

Március 26-án Budapestre 
szervez kirándulást az egyesü
let. Az Országház és a koroná
zási ékszerek megtekintése 
után a nagytétényi kastély- 
múzeumba is ellátogatunk, 
ahol bútortörténeti kiállítást 
nézünk meg. Az autóbusz 6.30- 
kor indul a művelődési ház 
elől.

Április 9-én, szokásos keddi 
klubnapunkra csokonyavison- 
tai fürdést ütemeztünk.

S P O R T E R E D M É N Y E K
Toner Plusz VII. Baranya 
Kosárlabda Kupa

Először adott o tthont a 
pécsváradi városi sportcsarnok 
február 16-án a kosárlabda 
vándorkupának, melyen hét 
férfi- és négy női csapat vett 
részt. A pécsváradiak igen jól 
szerepeltek, több díjat is elhoz
tak: legjobb dobójátékos Hal
mai Gábor, a kupa edzője pe
dig Füzy András lett. A férfi- 
csapatok végeredménye: 1. 
Mohács 2. Pécsvárad 3. Sziget
vár. Az első helyezett vehette 
át a vándorserleget, a második 
és harmadik helyezett okleve
let kapott.

LABDARÚGÁS
Márc. 9. Bogád-Pécsvárad 0:0/0:1 
Márc. 10. Pécsvárad-Lánycsók 2 :1

KÉZILABDA
Febr. 10., Hosszúhetény-Pécs- 

várad-TÁSI /OSB serd. 23 :17 
Febr. 23., Hosszúhetény-Pécs- 

várad-Kalocsa/OSB serd. 3 1:28 
Márc. 2., Pécsvárad-Renax-Hargi- 

ta K C /N B I.B  ifi 29:24 
Márc. 2., Pécsvárad-Renax-Hargi- 

ta K C /N B I.B  férfi 27:26 
Márc. 10., H.hetény-Pécsvárad- 

Tolnatej SE /OSB serd. 20:21

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született: Werner Noémi 
(Pécsvárad, febr. 28.) 
H ázasság o t k ö tö ttek : 
Nagy György Lajos és Ká- 
nyási Júlianna.
50. házassági évforduló
j á t  ünnepelte Grűnhut 
Alfréd és Tischler Mária 
E lh u n y ta k : Zengővár- 
kony: Szép Sándorné, sz. 
Bajnok Éva (75); Szabó 
Józsefné, sz. Bayer Anna 
(79). Erdősmecske: Muth 
János (64); Keszler István
ná, sz. Grécz Katalin (79). 
Pécsvárad: Valentai Jó
zsefné, sz. Gál Erzsébet
(76) ; Hock Jánosné, sz. 
Lauer Anna (81); Kovács 
Mihályné, sz. Kozma Irén
(77) ; Váradi János (67); 
Tóth József {79)

Óvodai beíratás 
2002. április 2-5-éig

Azoknak a gyerekeknek a 
jelentkezését várjuk, akik: 
2002. december 31-éig, il
letve 2003. május 31-éig 
töltik be 3. életévüket! A 
behatáshoz kérjük, hozzák 
magukkal a gyermek szü
letési anyakönyvi kivona
tát, valamint személyi iga
zolványukat.

Ovodvezető

Ingyenes allergiavizsgálatot 
szervezünk, javaslatot adunk, 
helyben gyógyszert írunk az 
egészségügyi központban.

2002. március 20-án, 10 órakor 
szeretettel vár mindenkit a 
kezelőorvos: dr. Hárságyi 
Erzsébet fül-orr-gégész
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Távolsági autóbuszok a városon át
Hosszú évek u tán  elérte a 
helyi önkormányzat, hogy a 
távolsági au tóbuszjára tok  
keresztülm enjenek a váro
son. E rre  elsó'sorban a pé
csi o rszágúton  és a hegyi 
v áro srészen  lakók közö tt 
volt nagy az igény. A 6-os 
ú tró l a szilágyi elágazásnál 
befordulva az első' megálló 
a Tanya C sárda előtt van, a 
k ö v e tk e z ő  a m a lo m n á l, 
majd a m egszokott a kollé
gium nál és a strandnál.

A március 11-ei ünnepélyes 
buszmegálló-avatón, a Tanya 
Csárdánál, a már menetrend 
szerinti 10.42-es busz utasai és 
a jelenlévő vendégek előtt Zsáli 
János polgármester és Gungl 
János, a Pannon Volán Rt. ve
zérigazgatója méltatta az ese
mény fontosságát. Gungl János 
elmondta, hogy a Pannon Vo
lán Rt. és Pécsvárad Város Ön- 
kormányzatának megállapodá
sa értelmében hétköznapokon 
46, hétvégén pedig 11 autóbusz- 
járat halad át a városon márci
us 11-étől. Elmondta továbbá, 
hogy a közeljövőben a helyi 
Tourinform Irodában új szol-

4. Kázmér: Patkányűző nap volt.
12. Gergely: az iskolák pártfogó

ja. Gergely-járás: a diákok ado
mányokat gyűjtöttek az iskola 
és a tanító számára. Ha Ger
gely megrázza a szakállát, az 
havazást jelent.

18. Sándor: „Sándor, József, Bene
dek, zsákban hozzák a mele
get”. Az első meleget hozó nap.

19. József: kiengedik a méheket, 
fokhagymát, krumplit, kaprot 
ültetnek. Ha szivárvány látha
tó az égen, jó búza- és borter
més várható.

2 1. Benedek: a tavasz első napja, 
napéjegyenlőség ideje. E napon 
vetett vöröshagyma főzetével a 
tífuszos betegek fejét mosták, 
hogy a fájdalmat enyhítsék.

24. Gábor: káposztaültetés ideje.
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony: 

palántaültetés, fatisztogatás 
napja. A gyümölcsfák oltása. 
Megrázták őket, hogy jól te
remjenek.

Húsvét: Minden évben más
dátumra esik: március 21-ét (a
tavaszi napéjegyenlőséget) kö

gáltatásként távolsági buszbér
letet árusítanak, minden hónap 
28-ától következő hónap 5-éig. 
Ezután az autóbusz előtt átvág
ták a buszmegállóban kifeszí
tett jelképes nemzeti színű sza
lagot (képünkön). Az avatón 
közreműködött a zeneiskola 
rézfúvós quintettje.

Jelen volt több helyi képvi
selő, az új rendőrparancsnok, 
M iszterics Sándor rendőr
őrnagy, a kivitelezők vezetői és 
a tömegközlekedési vállalat 
több képviselője is: Albert Fe-

vető holdtölte utáni első vasár
nap. Előtte egy héttel már 
megkezdődik az ünnep — virág
vasárnap. Az ilyenkor gyűjtött 
barkát megszentelték a temp
lomban, gonoszűzőként, beteg
séggyógyítóként tarto tták  a 
háznál.

Kiszehajtás: a palóc falvak
ban fiatal lányok felöltöztetett 
szalmabábut vittek végig a fa
lun, majd vízbe dobták vagy 
elégették. Ez a téltemetés az 
ébredő természet ősi ünnepét 
vezeti be.

Nagyhét: nagycsütörtök: el
némultak a harangok, helyet
te kerepeltek a templomban. 
Nagypéntek: Jézus keresztha
lálának napja, ekkor tartották 
a legszigorúbb böjtöt. Az álta
lános megtisztulás szándékát 
fürdéssel, meszeléssel, nagyta
karítással is kifejezésre jutat
ták. Nem gyújtottak tüzet. 
Nagyszombat: Jézus feltáma
dásának ünnepe. Az esti ha
rangszó a böjt befejezését je
lenti. A tüzet újra meggyújtják, 
megszentelik. Húsvétvasár-

renc, a Pannon Volán Rt. üz
letágigazgatója, Kis Tóth Zsolt, 
te rü le ti referens, Ládonyi 
Ákos, az Állami Közútkezelő 
Kht., Baranya megyei képvise
lője. A rövid ünnepség befeje
zéseként az avatok közül töb
ben felszálltak az autóbuszra 
és azzal jöttek be a városba.

A városon csak a Pannon 
Volán Rt. menetrend szerinti 
járatai haladnak keresztül, a 
többi járat az eddigiek szerint 
közlekedik.

nap: a keresztény egyházak 
legnagyobb ünnepe. Megszen
telték az ételt (fonott kalács, 
sonka, tojás). A falu népe ki
ment a határba, kitisztogatták 
a medreket, patakokat, forrá
sokat. Dunántúlon a lányok 
feldíszített fűzfaágakkal, éne
kelve sétáltak végig a falun — 
„zöldágjárás”. Húsvéthétfő: Jé
zus feltámadásnak, az újjászü
letésnek az ünnepe. Ősi termé
kenységi rítusok és életszimbó
lumok a locsolás és a tojásado
mányozás.

Népi időjóslások:
„Március, ha ködös, sok jó esőt 
hozand,
míg kora harmatin késő dért 
okozand.
Sűrű nedves felhő esti szelekkel jő. 
Ha tavasz dérrel jő  meg, lesz 
bősége az esőnek. ”
Míg kora harmatin késő dért 
okozand.
Sűrű nedves felhő esti szelekkel jő. 
Ha a tavasz dérrel jő  meg, lesz 
bősége az esőnek. ”

Szent József, ha nappal virrad, 
teljesíti vágyaidat.

A kábítószer
fogyasztás 
megelőzéséért

Az elmúlt évben városunkba 
költözött „változóház”, pontos 
nevén a Baranya Megyei Ön- 
kormányzat Közegészségügyi, 
Narkomán Fiatalokat Gyógyí
tó-Foglalkoztató Közalapítvá
nya, Rehabilitációs Otthona 
február 23-án egésznapos 
programot szervezett a műve
lődési központban. A rendez
vény célja a kábítószer-fo
gyasztás megelőzése és az in
tézmény munkája, a helyi la
kossággal történő megismerte
tése volt. Az otthonban készí
tett termékekből, kézműves al
kotásokból, asztalosmunkákból 
kiállítás és vásár volt. Ezzel 
párhuzamosan kosárfonást, 
üvegre festést és kézzelfestést 
tanulhattak az érdeklődők. Dél
után közösen beszélgettünk 
„Buli vagy tragédia?!” címszó 
alatt a drogról. A gyógyulófél
ben lévő fiatalok őszintén szá
moltak be „élményeikről” és vá
laszoltak a feltett kérdésekre.

A pécsváradi változóház ha
zánkban egyedülálló módszer
rel segíti az önkéntesen ide 
bejelentkező drogfüggő fiatalo
kat. Gyógyszerek és pszichiát
riai kezelések helyett „munka- 
terápiával”, különböző (kéz
műves) foglalkozásokkal segí
tik elő a betegek gyógyulását, 
az újra munkába állás lehető
ségét. Az itt élő fiatalok már 
nem vesznek magukhoz káros 
szereket, mivel határozott cél
juk a felépülés.

A jövőben várhatóan rend
szeresen szerveznek drogelle
nes fórumokat, melyeken min
den érdeklődőt szeretettel lát
nak.

K. Á.

Új térkép
Elkészült Pécsvárad és 
Zengővárkony közös in
formációs térképe. A két 
település önkormányzata 
mellett 38 egyéni és tár
sas vállalkozás támoga
tásával valósult meg a 
térkép. A színes képekkel 
és lógókkal ellátott tér
kép a Tourinform Irodá
ban kapható!

K.Á.

Március -  böjtmás hava -  tavaszelő hó
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S P O R T H Í R E K
Profi Európa-bajnoka van 
Pécsváradnak!

A WPKC profi világszervezet 
-63,5 kg-ban nem avatott még 
profi Európa-bajnok thai- 
boxost. Február 23-án az olasz- 
országi Pordenone városában 
került megrendezésre a címet 
eldöntő mérkőzés. Erre a pécs- 
váradi II. Béla Középiskolában 
tanuló magyar bajnokot, Vu- 
lics Józsefet és az olasz bajno
kot, Andrea Casapietrót hívták 
meg. A címmérkőzésen Józsi 
2-1-es pontozással nyert olasz 
pontozóbírók előtt, ami a kö
rülm ényeket ismerve nem 
akármilyen teljesítmény. Ez
zel Pécsváradnak először van 
profi Európa-bajnok sportoló
ja! A jövőben Józsinak több tá

mogatásra lesz szüksége, hi
szen ha továbbra is Pécsvárad 
színeiben versenyzik, több 
nemzetközi versenyen kell 
részt vennie, ez pedig további

költségekkel jár. Blazsekovics 
Ferenc edző elmondta, hogy 
Pécsváradon több tehetséges 
versenyző előtt is fényes jövő 
áll, akik éremesélyesként in
dulhatnak a versenyeken, cím
mérkőzéseken.

Shaolin kung-fu szeminárium
Február 22-én shaolin kung- 

fu szemináriumnak és bemu
tatónak adott otthont a városi 
sportcsarnok. Megtiszteltetés, 
hogy erre az alkalomra elláto
gatott hozzánk sifu Róbert 
Lyons, Európa és az USA első 
számú shaolin kung-fu oktató
ja. A mester segédoktatóival 
edzést tartott, majd a tavalyi 
magyar világbajnok kung-fu- 
csapat tartott bemutatót.

Minden tekintet megakad rajta ...
Folytatás az I . oldalról

Mivel az első pályázatok nem 
hoztak eredményt, a pécsvá- 
radi és zengővárkonyi önkor
mányzatok és civil erők össze
fogása lehetővé tette 100 fa 
beoltását a 2000. év őszén.

„Fülep Lajos Emléknap a 
gesztenyés megmentéséért” -  
szólt a meghívó tavaly augusz
tusban Zengővárkonyba. Előt
te a Nemzeti Park Igazgatóság 
oktatási központjában rendez
tünk sajtótájékoztatót és kiál
lítást a gesztenyést mentő rajz
tábor munkáiból. Azóta is ké
szült több pályázat. Küzd a 
gesztenyés betegség elleni ol
tásának teljes megvalósításá
ért a két illetékes önkormány
zat, a Gesztenyésért Közhasz
nú Egyesület, a lakosság, a 
DDNP Igazgatósága, a Mecse
ki Erdészeti Rt., a szinpatizán- 
sok és a jó ügy szolgálói!

Mert a betegség igenis gyó
gyítható! Két éve kezdte el a 
kísérleti oltásokat dr. Rádócz 
László, a Debreceni Egyetem 
kiváló kutató  szakembere. 
Szakmai közreműködésével 
folyik az oltás egyesületi tag
díjakból, adományokból.

Az ügy versenyfutás az idő
vel! A gyors beavatkozással 
megmenthető 3000 gesztenye
fa, köztük 6-8 m körméretűek. 
Közben közmunka keretében 
folyik az elvadult, elbozótoso-

dott gesztenyés részek rendbe
tétele. (Mint azt Zsáli János 
elmondta, az első' ütemben már 
30 ha-t tisztítottak meg és a 
közeljövőben 5000 db csemete 
elültetésére kerül sor, temésze- 
tesen a megkezdett tisztítást is 
folytatjuk. A szerk.)

A betegség elleni küzdelem 
mellett az új élet megjelenését 
is tapasztalhatjuk. Kócsidi Já 
nos 7 ha gesztenyést telepített. 
Elismerésre méltó ez a gondol
kodás, reméljük, egyre többen 
követik példáját.

A gesztenyés megmentéséért 
pedig össze kell fognunk, ma
gunknak és az utókornak meg 
kell menteni a gesztenyést. Ez 
a kiállítás is felkiáltójelként 
hívja fel a figyelmet, bemutat
va a gyönyörű lombkoronájú, 
hatalmas törzsű termést, új 
életet adó élő fákat és ellenté
teként a holt tájat.

A kiállítás anyagában az új
ságíró, a fotós, a festő is meg
szólal, bemutatva nemcsak a 
tájat, de abban az itt élő em
bereket is. Remélem, erre a ki
állításra sokan figyelnek és 
általa is egy lépéssel közelebb 
jutunk célunkhoz, a gesztenyés 
megmentéséhez. Ehhez kívá
nok a munkában részt vevők
nek sok erőt, k i ta r tá s t  és 
hosszú távon a várt eredmény 
elérését.”

Ezután Kócsidi János bácsi 
elmondta: — Sokszor kérdezik

tőlem, hogy honnan van az 
erőm, tudásom? Kérem szépen, 
az én tanítómestereim kiváló 
emberek voltak, Császár János 
tanító úr és Fülep Lajos főtisz
telendő úr. Tőlük tanultam  
meg a munkát, a környezete
met és a hazámat szeretni. 
Hogy kinek csinálom? A gyer
mekeinknek, az unokáinknak.

A szervezők nevében ezúton 
mondunk köszönetét Kócsidi 
János bácsinak, hogy odaadta a 
kiállításra egyik kiszáradt gesz
tenyefáját, ez áll a művelődési 
ház előtt. Köszönjük a Pécs- 
váradi Erdészetnek a fa kivágá
sát, beszállítását és felállítását. 
Scholtz Péternek, aki mindezt 
„levezényelte” és Ilijin Petár ács
mesternek a munkáját.

A kiállítás anyagáért a kö
vetkezőknek mondunk köszö
netét: Lantos Miklós fotómű
vész (fotók), Baumann Mihály 
(digitális képek), dr. Radócz 
László (fotók a gyógyító mun
kálatokról), Töttös Sándor és 
Böröcz Péterné (a művelés esz
közei), Antal Gábor, Kempf 
József, Böröcz Péterné, Abe- 
lovszky Hajnalka, Kárpáti Ár
pád (fényképek), Baranya Me
gyei Levéltár és a Duna-Drá- 
va Nemzeti Park (archív anya
gok, fotók), Gesztenyésért Köz
hasznú Egyesület (kiadvá
nyok), Fülep Lajos Művelődé
si Központ (sajtóarchívum).

D. K.

SPORTPROGRAMOK

LABDARÚGÁS
Megye I. (felnőtt)
17. 15.00 Egerág-Pécsvárad 
24. 15.00 Pécsvárad-Szászvár 
31.16.00 Pécsvárad-Sellye 
ápr. 6. I 1.00 PEAC-Pécsvárad 
Megye I. (serdülő és ifjúsági) 
Kezdés: 9.30 és I 1.30
16. Pécsvárad-Kozármisleny 
23. Lánycsók-Pécsvárad
30. Pécsvárad-Szigetvár 
ápr. 6. Siklós-Pécsvárad

KÉZILABDA
17. 13.00 Hosszúhetény-Pécs- 

várad-Várpalota NB II. ffi
17. 16.00 Pécsvárad-Renax- 

Alsóőrs NB l/B ffi 
17. 18.00 Pécsvárad-Renax- 

Alsóőrs NB l/B ffi ifi
23. 18.00 Hosszúhetény-Pécs- 

várad-Dombóvár NB II. ffi
24. 15.00 Pécsvárad-Nagyka- 

nizsa NB II. női
24. 17.00 Pécsvárad-Nagyka- 

nizsa NB II. női ifi
30. 18.00 Hosszúhetény-Pécs- 

várad-Segesd NB II. ffi
31. 14.15 Pécsvárad-Renax- 

Dunakeszi NB l/B ffi
31. 16.00 Pécsvárad-Renax 

Dunakeszi NB/B ffi ifi 
ápr. 6. 14.00 Pécsvárad-Var- 

ga Transfer NB II. női 
ápr. 6. 15.45 Pécsvárad-Var- 

ga Transfer NB II. női 
ápr. 6. 18.00 H.hetény-Pécs- 

várad-Keszthely NB II. ffi

KOSÁRLABDA
14. 18.30 Pécsvárad-Cala- 

mites KK
21.18.30 Pécsvárad-Komló 
ápr. 4. 18.30 Pécsvárad-ANK 

PFC
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