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SZENT ISTVAN-NAPOK
A Pécsváradi Várban 2002. augusztus 2-20.

Augusztus 2., péntek
19.00: Landesjugendorchester Nordrhein-Westfalen, Észak-Rajna- 

Westfálial Ifjúsági Szimfonikus Zenekar (Németország) koncertje

Augusztus 6., kedd
18.00: A „FA” -  I. Nemzetközi Szobrász Alkotótábor művészeinek be

mutatkozó kiállítása a várban. Megnyitja: Bükkösdi László, művé
szeti író. Közreműködnek a Pécsváradi Zeneiskola növendékei

Augusztus 10., szombat
Várszínház 20.30: Rossa László -  Bella István: Margit-passió (Árpád-házi 

Szent Margit), zenés történelmi legenda két részben

Augusztus 14., szerda
Várszínház 20.30: Sík Sándor: István Király -  történelmi dráma

Augusztus 15., csütörtök
17.00: Nagyboldogasszony -  napi szentmise a katolikus templomban. 

Mánfai György pécsi fotóművész kiállításai.
16.00: A művelődési központban: „Legféltettebb kincsünk, a gyermek"
18.00: A várban: „Szülőföldem, az ezerarcú Baranya". Mindkét kiállítást 

dr. Fekete György akadémikus, Érdemes művész nyitja meg. Köz
reműködik Sunyovszky Sylvia, Jászai-díjas színművésznő, Straub Ta
más gitárművész, valamint a Pécsváradi Zeneiskola növendékei

Augusztus 16., péntek
18.00: Német Nemzetiségi Est a vár udvarán. Fellépnek: a Tauber- 

bischofsheimi Néptánccsoport (Németország), valamint a 
Pécsváradi Városi Fúvószenekar

.sí*-

'

Augusztus 17., szombat
17.30: Nemzetközi Néptáncest. Fellép a görög „Galatini” és a vajdasági 

szerb „Cigra” táncegyüttes, valamint a Zengővárkonyi Népi 
Együttes

19.00: Pécsváradi Big Bánd koncertje

Augusztus 18., vasárnap
Várszínház 20.30: Pozsgai Zsolt: Szeretlek, Faust (Mindszenty) -  játék 

két részben

Augusztus 19., hétfő
17.00: Pécsvárad Város Önkormányzatának ünnepi ülése a vár díszter

mében. Közreműködik a Pécsváradi Női Kamarakórus
19.00: UniCum Laude énekegyüttes koncertje a vár udvarán

Augusztus 20., kedd
16.00: Koszorúzási Ünnepség Szent István szobránál
17.00: Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje a Szentháromság té

ren, majd
19.00: Utcabál a Randy zenekarral
22.00: Tűzijáték
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H ÍR EK
Testületi ülés

Legutóbbi ülését július 24-én 
tarto tta Pécsvárad város kép- 
viseló'-testülete. Első' napiren
di pontként városunk ifjúsági 
referense, Kárpáti Árpád, ta r
tott beszámolót az elmúlt év
ben végzett m unkájáról. A 
számtalan napi feladat mellett 
az ifjúsági önkorm ányzattal 
több nagy és népszerű progra
mot (drogprevenciós rendezvé
nyek, tábor, fesztivál, sportna
pok stb.) sikerült megvalósíta
niuk önkormányzati és pályá
zati támogatásokból. Elmond
ta, hogy városunk nevét az if
júsági munkáról is kezdik meg
ismerni országszerte. A beszá
molót a testület egyhangúan 
elfogadta. Ezután megszavaz

ták az augusztus 20-ai kitün
tetéseket, melyekről bővebben 
a következő' számunkban ol
vashatnak.

KÖZLEM ÉN Y
A Magyarországi Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány meghirdet
te a 2002/2003-as tanévre 
szóló ösztöndíj pályázatát 
a közép- és felsőoktatás
ban tanuló  nem zetiségi 
származású hallgatók szá
mára.

Érdeklődni lehet: Német 
Kisebbségi Ö nkorm ány
zat, Baum ann M ihály  72/ 
465-266

Új iskola a gondoskodáshoz
A Baranya Megyei Közgyű

lés 1998-ban döntött arról, 
hogy a Pécsváradon ellátott, fo
gyatékkal élő gyermekek szá
m ára megfelelő körülménye
ket teremt. A program most jut

vasszal kezdődött. Az első 
ütem  átadását szeptemberre 
tervezik, amikor a tanulásban 
akadályozott általános iskolás 
tanulók és a speciális szakis
kola tanulói kerülnek megfele
lő környezetbe.

Teljes üzemben működik az elmúlt, négyéves ciklus beruházásaként megva
lósult korszerű szennyvíztisztító telep

Képünkön a Bem-köz és Honvéd utca sarkán épülő új játszótér, amelyet 
délutánonként a gyerekek máris birtokba vesznek

a megvalósulás első szakaszá
hoz. A pécsváradi intézmény a 
fejlesztés révén 140-160 tanu
ló korszerű ellátására lesz al
kalmas. Pécsvárad 32-35 ezer 
lakosú kistérségében (23 tele
pülésen) prognosztizálhatóan 
tartósan  140 eltérő tan tervű  
oktatást igénylő tanuló oktatá- 
sát-nevelését kell biztosítani. 
A beruházás kivitelezése ta 

Július végére a generálkivi
telező elkészült a falazásokkal, 
a tetőszerkezettel, a belső va
kolással. Jelenleg fedik a tető
zetet. Mindezzel párhuzamo
san a leendő kollégium helyén 
álló épületet lebontják, és a 
m ásodik, ille tve  h arm ad ik  
ütem terepét készítik elő.

Képünkön az eddig elkészült 
épület.

Fúrják a 72 méter mély ivóvízes kutat a Mali-kertben. A köves talaj miatt a 
munka lassan halad, de még augusztusban befejezik a munkát, kicsövezik a 
kutat. Az évről évre visszatérő vízhiány miatt döntött úgy városunk képvise- 
lő-testülete, hogy újabb kutak fúrásával megoldja ezt a problémát
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PIFÖ-hírek

Regionális ifjúsági tábor
A tábort, hála városunk ön- 

kormányzatának, ideális kör
nyezetben tudtuk megtartani 
június 19-23. között a Dom- 
bay-tó partján  lévő, nemrég 
felújított ifjúsági tábor épüle
tében, melyet Zsáli János pol
gármester adott át és nyitott 
meg az első napon. A tábor cél
ja az volt, hogy a régióban te

valóival, kulturális értékeivel 
is. A táborban összesen 35 fia
tal vett részt, 8 ifjúsági szer
vezetből (Tolna, Ih a ro s, 
Hosszúhetény, Alsómocsolád, 
Szekszárd, Diósberény, Tamá
si, Pécsvárad). Összességében 
igen pozitívnak értékelhető a 
tábor, hiszen elértük célunkat, 
megismerkedtünk egymással, 
tanultunk egymástól, és a tá 

d e rn tá n c -b e m u ta tó , közös 
tánc, táncverseny, mászófal, 
k e rék p áro s  b em u ta tó  és 
ügyességi verseny) nyú jto t
tunk jó példát. A rendezvény 
ideje a la tt állandó informáci
ós és tanácsadó szolgálatot 
működtettünk. Szakmai prog
ram jainkat a Baranya Megyei 
Drogambulanciával közösen, 
az ő segítségükkel végeztük. 
Igen  ered m én y es vo lt 
„Bulisegély” szolgáltatásuk, 
amely szombat este fogadta a 
fiatalokat. Esténként egy-egy 
popsztárt is hívtunk vendég
ként, hogy ezáltal még több 
fiatalt csalogassunk el a ren
dezvényre. Pénteken Hevesi 
Tamás adott fergeteges mű

Külön említést érdemel az 
egyetlen női csapat, a Pizza 
Muff-tik, akik külön tréningek
kel, saját mezekkel készültek 
a tornára, és megígérték, hogy 
jövőre még jobbak lesznek. 
Délután láthattunk még tánc- 
bem utatót a pécsi „J” Dance 
klubtól és volt BMX-biciklis 
műsor. Folyam atosan „üze
melt” a mászófal, melynek kü
lönböző nehézségű fokozatait 
is kipróbálhattuk. Éjfél után 
ismét nagy sikerrel rendeztük 
meg a karaoke show-t, melyet 
ezúttal táncversennyel is egy
b ek ö tö ttü n k . A versenyek  
győzteseit és résztvevőit díjaz
tuk, külön a rendezvényre ké
szített pólóval jutalmaztuk. A

Schöller Budatej Bt.-nek kö
szönhetően ingyen jégkrémet 
osztottunk szét a gyerekeknek 
és a drogtotókat kitöltő fiata
loknak.

Az idei fesztivál még jobban 
sikerült a tavalyinál, színe
sebb, változatosabb progra
mokkal tudtunk előrukkolni, 
és ami a legfontosabb, még töb
ben jöttek a rendezvényre!

Itt szeretnénk köszönetünk 
kifejezni a tám ogatásért Pécs
várad Város Önkormányzatá
nak, az Ifjúsági és Sportm i
nisztériumnak, az Expo Servi
ce Bt.-nek, az Aranycipó Kft.- 
nek, a Schöller-Budatej Bt.- 
nek, a Trucker Securitynek, a 
Pécsváradi Városi Televízió
nak, a Fülep Lajos Művelődé
si Központnak, a Pécsváradi 
É pítő  és Kereskedelmi Kft.- 
nek, illetve Szabó Attila  vál
lalkozónak, Bacskay Gábor
nak és Wagner Jánosnak a se
gítségért!

Képünkön Ocsovai Tamás helyettes államtitkár tájékoztatója

vékenykedő ifjúsági szerveze
tek megismerjék egymást, is
mertessék eddig végzett mun
kájukat, osszák meg tapaszta
lataikat, egyeztessék elképze
léseiket, p rogram terveiket. 
Valós és működőképes kapcso
lati rendszert szeretnénk ki
építeni, hogy ezáltal is szoro
sabb együttműködés alakuljon 
ki a régió szervezetei között. 
Úgy gondoltuk, hogy az első és 
legfontosabb lépés a személyes 
ismerkedés, tapasztalatcsere, 
melyre kiváló alkalmat nyúj
tott a tábor. A szakmai beszél
getéseken olyan neves vendé
geink voltak, m int Ocsovai 
Tamás, ifjúsági ügyekért fele
lős h e ly e tte s  á lla m titk á r  
(GYISM), Hegyi László, a Dél
dunántúli Regionális Ifjúsági 
Szolgáltató  Iroda vezetője, 
Vranesics Ágnes, a Baranya If
júságáért Kht. ügyvezetője, de 
több gyermekönkormányzatot 
segítő felnőtt is részt vett a 
szakmai munkában. A szak
mai programok mellett jutott 
idő az ismerkedés kötetlenebb 
formáira is. Volt sportolás, für
dés, közös főzés, kirándulás és 
disco, de az érdeklődők megis
merkedhettek Pécsvárad látni

bor értékelésekor mindannyi
an szorgalmaztuk a szorosabb 
együttműködést, közös progra
mokat. Ezek tudatában, a tá 
bor zárásakor talán nem volt 
merész az a kijelentés, mely 
szerint jövőre ismét megren
deznénk egy hasonló ifjúsági 
tábort Pécsváradon.

Köszönetét mondunk a Dél
dunántúli Regionális Ifjúsági 
Tanács támogatásáért.

II. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál
Idén már másodszor rendez

tük meg az év legnagyobb if
júsági rendezvényét július 19- 
20-án. A különböző tám ogatá
soknak köszönhetően ezúttal 
még több programmal sikerült 
kiegészíteni a tavaly először 
m egrendezett könnyűzenei 
fesztivált. Sokféle sportolási 
lehetőségekkel, sportverse
nyekkel (focibajnokság, mo

sort, szombaton pedig Betty 
Lőve és táncosai a ra ttak  nagy 
sikert. Első nap a rockzene 
b ará ta in ak  kedveskedtünk. 
Fellépett a pécsváradi Must 
együttes, és két komlói banda, 
az Illusion és a CS.I.T.

Második nap este a szintén 
helyi Ap’Sons zenéjére táncol
hattunk. A szombati nap folya
mán kispályás labdarúgótor
nát szerveztünk kilenc csapat 
részvételével. Az első helyet a 
megye III-bó l ö sszeá llt 
F.G.F.C. szerezte meg, máso
dik a Pit-Bulls, harmadik pe
dig a CF P u sz ta  (S zilágy
puszta) lett.

Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat
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„Legmesszebbről rám merengve néztek 
Ködön át a mármarosi bércek”

Irodalmi, történelmi barangolások
Erdélyben a Pécsváradi Várbaráti Körrel

Ez volt a kör 17. útja és a harmadik, m ely Erdélybe veze
tett. Pontosabban az Erdély és M agyarország közötti 
Partium  területére, Bihar, Szatmár és Szilágy m egyék
be, meg a távoli Máramarosba. Petőfi és Ady nyomába 
eredtünk, az ő soraikat m ondtuk az utakon kanyarogva. 
Mindjárt a határon, hisz ott álltunk Nagyvárad előtt. A 
szokásos úti cerem óniák alatt nosza, fölütöttük az Ady- 
kötetet, s már m ondtuk is a Léda-verseket, hisz ebben a 
városban találkoztak költő és múzsája.

A Holnap városa

A mai Nagyvárad lepusztul
va ugyan, de legutóbbi arany
korának, a XIX-XX. század 
fordulójának emlékét őrzi. A 
püspökhalmon a 18-20 épüle
tet magába foglaló, tekintélyt 
parancsoló kanonoksor dobogó 
folyosóját róttuk, majd a két
tornyú, hatalm as arányú ba
rokk  székesegyházba v itt  
utunk -  ahol Szent László sír
ja állt.

Aztán elindultunk, amerre 
egykor Ady konflisa: „Poros a 
hosszú hársfa-sor, /Holdfényes 
a püspöki udvar...” -  Elegáns 
régi villák szegélyezték utun
kat, a hajdanvolt polgárság 
lakhelyei -  Léda asszonyé is. 
Majd pazar palotákkal szegé
lyezett sétálóutcába értünk, 
amely elvezetett a Körös-par
tot szegélyező híres főtérre. Ott 
a színház, ahol Juhász Gyula 
m eglátta  A nnát, a színház 
mellett Ady egykori kávéháza.

A téren körben nyolc felekezet 
temploma. A Körös hídján át 
jutottunk el a Sas-palotához, 
ehhez a régi fényét ma is őrző, 
passzázsok szabdalta üzle t
házhoz.

„Hepehupás, vén Szilágyban"

A hosszú alföldi út és körü
lötte a táj alig változhatott az
óta, hogy Adyt vitte haza a ko
csi a nagykárolyi állomásról -  
Párizsból hazatérve. Az út is 
lassú, döcögős. Fölidézi sorra 
a verseket: „Föl-földobott kő”, 
„Hazamegyek a fa lu m b a ”. 
Haza, Érmindszentre, a szülő
házba, mely ma emlékmúze
um.

Az Ady-porta a falu közepén 
áll, szemben a templommal. 
Takaros kúriához érünk, de 
megvan a régi ház is. Benne az 
ágy, melyben Ady született — 
parányi, alacsony hajlék az 
egykori „bús bocskoros nemese
ké”. Itt helyezik el csoportunk 
legfiatalabb tagjai koszorún

kat. (Bállá Diána, Gál Ágnes 
és Kácsor Klaudia, akik a to
vábbiakban is tették ezt.) Ma 
a teljes porta méltó irodalmi 
emlékhely, az Ady-család bú
toraival, szám talan képpel, 
kézirattal, könyvvel.

„Nagymajtényi síkon letörött 
a zászló... ”

A Károlyi-kastély, a tö rté
nelmi család ősi fészke, Nagy
károly a következő állom á
sunk. Egykori váruk helyén 
építették a hét toronnyal díszí
tett, árokkal körülvett lovagvá
rat. A közeli Kaplony község
ben a Károlyiak sírboltja, fe
rences atya kalauzol bennün
ket a kriptában, s az egykori 
rendházban, ahol egy csodála
tos gazdagságú könyvtárba is 
bebocsáttást nyerünk.

A kaplonyi sírboltban nyug
szik Károlyi Sándor is, aki II. 
Rákóczi Ferenc távollétében, 
1711. m ájus 1-jén le te tte  a 
fegyvert a császári seregek 
előtt, m iután megkötötték a 
szabadságharcnak végét vető 
szatm ári békét. A békekötés 
színhelye Szatmárnémeti főte
rén a Vécsey-ház, mely ma a 
megyei múzeum.

Szatmárnémeti ma is pezs
gő nagyváros. A főtér legszebb 
épületében lakunk, a „Hotel 
Dacia” névre hallgató, gyönyö

rűen felújított „cifra palotá
b an ”, a m agyar szecesszió 
egyik Zsolnay-kerámiával ékí
te tt remekében, ellátva min
den földi kényelemmel.

„Szeretjük egymást égő 
szerelemmel"

Petőfi Sándor és Szendrey 
Júlia Nagykárolyban, a megye
bálon találkoztak. Erdődön a 
Károlyi-kastély volt Júlia ott
hona, apja itt volt gazdatiszt. 
A várkápolnában esküdött egy
másnak örök hűséget megis
merkedése első évfordulóján, 
1847. szeptember 8-án a költő 
és Júlia, s innen távoztak Koltó 
felé -  atyai áldás nélkül.

Az erdődi vár elpusztult, de 
egyetlen m egm aradt csonka 
tornyánál Petőfi dalait énekel
jük: „Kis lak áll a nagy Duna 
m entében”, „Befordultam  a 
konyhára”, „Fa leszek, ha fá 
nak vagy virága”, „Rózsabokor 
a domboldalon” — és köszönt
jük erdődi virágcsokorral a 
szü le té sn a p já t ünnep lő  
Schurkné Sólymos Mártit (ké
pünkön). A felköszöntött pezs
gővel vendégeli a társaságot. 
De ezt már a várral szemben 
álló másik irodalmi emlékhe
lyen isszuk az ünnepelt egész
ségére és a költő emlékére ott, 
ahol Petőfi néhány verse meg
született. A poéta bizonyára
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kedvtelve néz ránk az égből: 
Kácsor Klaudia olvas fel az itt 
született Júlia-versekból s mi 
poharainkat ürítjük: „Isten kö
tötte össze lelkeinket, /  Ember 
nem képes elválasztani. ”

Misztótfalun eltörött a kocsi
juk kereke, s meg kellett száll
niuk a Nagybánya fó'terén álló 
fogadóban — az emeleten ma is 
ott a tábla, hol töltötte nászéj
szakáját Sándor és Júlia. In
nen folytatták útjukat Koltóra, 
Teleki Sándor kastélyába.

Mi is elidó'zünk N agybá
nyán, de mi a hajdani művész
telep kedvéért. Az egykori só
hivatal -  benne gyönyörű bé
csi cserépkályhák — ma múze
um, s ad ízelító't a nagybányai 
festők te rm észe te t, várost, 
embert oly élvezettel megörö
kítő kedvéről. S ha kipillan
tunk az ablakon, ugyanazokat 
a tornyokat, hegyeket látjuk, 
melyeket a képeken is.

„Még nyílnak a völgyben a kerti 
virágok..."

És akkor irány Koltó, a kas
tély, melyet Teleki Sándor, „a 
vad gróf’ bocsátott költőbarát
ja rendelkezésére 1947 szep
temberében. A bejárat felett 
tábla: „Itt töltötte életének leg
boldogabb napjait Petőfi Sán
dor”. Itt töltötték a mézeshe
teket Júliával, itt született a 
magyar irodalom egyik legta
lányosabb verse, a „Szeptem
ber végén”. Kimegyünk a kas
tély teraszára, és a vers meg
elevenedik: „Még nyílnak a 
völgyben a kerti virágok,/még 
zö ldell a nyárfa  az ab lak  
előtt...” -  előttünk a völgy, a 
bérei tető, s mondjuk a költő
vel, „Elhull a virág, eliramlik 
az élet... a verset, mely az if
júkor legszebb napjaiban szól 
életről, szerelemről, elmúlás
ról.

A kastélyban remek kiállítás 
az itt töltött hetekről, ott a ró
zsafa nászágy, Júlia gyűrűje. 
L etesszük  k o szo rú n k a t. A 
parkban kettejük szobra, a pil
lanat: „...ki most fejedet kebe
lemre tevéd le... ”A  falakon régi 
olajnyomatok, a parkban 200 
éves kőrisfa, öten öleljük körül
-  lá th a tta  még őket. S a táj 
könnyed íve fel, a bérei tetőig
— a Lápos patak völgyéből a 
Rozsály csúcsáig.

Kedves kohóiaknál lakunk a 
következő két napban — mi 
Bencze Ferencné, Erikánál.

Érkeztünkkor té r haza a le
gelőről a gulya. Olyan csendes 
a faluvég, ahogy az ú t elkanya
rog, akácoktól övezve a mező
re, m intha megállt volna ve
lünk az idő.

„Erős várunk nékünk az Isten”

Egy-egy régi templomot is 
felkeresünk utunk során. Fia
tal kántor fogad Székelyhidán, 
fiatal tiszteletes Ákoson, Misz
tótfalun. Jó hallani, ahogy te r
vekről, eleven gyülekezeti élet
ről beszélnek m indenütt. A 
középkorból itt m aradt ősi egy
házak kitatarozva, teljes szép
ségükben várják  a betérőt. 
Ákoson a szándékosan vagy 
véletlenül ottfeledett félholdat 
őriző kéttornyú, háromhajós 
bazilika, ami vörös téglából 
épült. A gyönyörű gótikus aj
tótöredékek Székelyhidán. A 
falunév ideszakadt székely kö
zösségről tanúskodik itt, az 
Alföld peremén.

M isztótfalu pedig maga a 
csoda. Nem sejtjük, micsoda 
múzeumot alakított ki az egy
ház a falu nagy fiának, a betű
faragó Misztótfalusi Kis Mik
lósnak az emlékére — koszorú
val tisztelgünk emléke előtt. A 
telken Kós Károly építette pap
iak, átellenben a kerítőfallal 
övezett régi erődtemplom, gó
tikus boltívekkel. F ia tal lel
kész m utatja be a nyugat-eu
rópai diadalútjáról hazaérke
ző, hazájának használni aka
ró nyomdász és betűkészítő 
kálváriáját, mely a kisszerű 
hazai környezetben várta.

„Ködön át a mármarosi bércek"

Nekivágunk a Neteda-hágón 
keresztül a Máramarosi hava
sok felé vezető útnak, tanulmá
nyozva közben Molnár Zsuzsa 
jóvoltából nemcsak a történe
lem útvesztőit, hanem a juhtú
ró készítésének helyi módoza
tait is. Mintegy illusztrációkép
pen szabadtéri múzeumban jár
juk végig a régi portákat.

M áram arossziget m ellett 
vagyunk, közel az ukrán határ
hoz. Majd következik a város, 
m elyet olyan jól ism ernek, 
akik orosz frontra, fogságba 
vagy kényszermunkára men
tek vagy érkeztek vissza onnan 
— ez volt az utolsó magyar vá
ros, ahol elbúcsúztak a hazá
tól, és ha olyan szerencsések 
voltak, hogy hazajöttek, akkor

az első, ahová megérkeztek. 
Gál Imréné édesanyja kérésé
re mondott el egy imát a kato
likus tem plom ban érte, aki 
bejárva ezt a nehéz utat, itt 
érkezett újra haza. Sok pécs- 
váradi és környékbeli ismeri 
így Máramprosszigetet.

Bejárjuk a Főteret, a katoli
kus, a református templomot, 
a börtönmúzeumot egy kalau
zul szegődött kedves fiatalem
ber mutatja be. Látjuk Leőwey 
Klára emlékművét, aki a vá
rosban van eltemetve, és csak 
kívülről a hajdani nagy zsidó 
közösség zsinagógáját.

A várost elhagyva az Iza völ
gyébe térünk, hogy lássuk a 
híres máramarosi fatemplomo
kat. Az egész völgy ünneplő
ben, a falvak főutcáin Péter- 
Pál napját ülik. Barátságosan 
fogadnak bennünket. Jódra 
é rü n k , egy rom án  fa luba , 
melynek lakói úgy tudják m a
gukról, hogy valaha magyarok 
voltak. A falu teljesen idilli, 
mintha kihagyta volna az el
múlt ötven évet. Átragad ránk 
is a hely időtlen nyugalma, 
derűje. Itt áll a környék legré
gebbi fatemploma a XIII. szá
zadból, tele naiv falfestm é
nyekkel, melyeket ámuldozva 
fejtünk meg. Az egyik paraszt
ház múzeumként látogatható.

Hazafelé egy román kolos
to rn á l te szü n k  p ihenő t: a 
domboldalban újonnan, fából 
építve szerzetesház, vendég
ház, templomok, sürgő-forgó 
apácák, esti szertartásra ké
szülő papok. A Gutin-hágón 
vezet festői utunk a Kakasta
réj nevű hegy mellett, s az eső 
után kiderülő szép nap a nótát 
is előcsalogatja a társaságból.

„A síbói bölény"

A  Wesselényiek ősi fészke, 
Zsibón. A hegy oldalában Wes
selényi Miklós U-alakban épí
tette kastélya most üresen állt 
— úgy hírlik, van gazdája, láto
gatható is lesz. Most az egyko
ri kastélyparkból k ialakított 
botanikus kert visz életet Mik
lós báró egykori birodalmába. 
Látjuk a régi istállót, a magyar 
lótenyésztés egyik szent he
lyét. A park a hegyre kapasz
kodik, és a franciakért angol
parkba olvad át. Fölvezetnek 
a Wesselényi-mauzóleumhoz, 
ahol fedele vesztett romokra 
tesszük koszorúnkat, és kifosz
tott sírok fölött emlékezünk.

„Üzenet egykori iskolámba"

Zilah főterén ott a jobbágy
fe lszabad ító  báró  szobra -  
Fadrusz János alkotása. Áll 
még „az ősi Schola”, a Wesse- 
lényi-kollégium, előtte leghíre
sebb diákja, Ady Endre szob
ra. „Zilahra menjen ez a félig- 
síró, /F é lig  vidor én ek ...” -  
üzent egykori iskolájába a vén 
diák. Egykori szállása falán 
emléktábla. A hajdani kálo
mista iparos város református 
temploma a hegyoldalban mé
reteivel és barokkos eleganci
ájával hódít meg bennünket.

Bánffyhunyadon a Kalota- 
szegből is kapunk ízelítőt a tisz
teletes úrtól. A templom tele a 
kalotaszegi varrottas legszebb 
régi mintáival. Szentélye, ala
csony hajója, zömök bástyator
nya mind más időben épült. 
Harangtornya a fiatornyokkal 
várbástya volt. Festett kazettás 
mennyezete, gótikus ablakai, 
egész együttese a kalotaszegi 
templomok talán legszebb, jel
képes darabjává teszik.

„Őrizem a szemed"

Végezetül Csúcsa, a Boncza- 
vár, ahol a Körös fölé emelke
dő várkastély és a kis ház őrzi 
Ady és Csinszka itt töltött éve
inek néhány emlékét. Ady-ver- 
sekkel indulunk  hazafelé a 
Körös völgyében, majd megál
lunk még a Királyhágón, még 
egy pillantás a hullámzó erdé
lyi hegyekre, aztán irány ha
zafelé. Rövid pihenő, halvacso
ra  Szolnokon, a Holt-Tisza 
partján, és vége ismét egy ked
ves, szép útnak.

„Lement a nap a maga járá
sán, sárgarigó szól a Tisza  
partján”-  szólt ismét a nóta és 
hallgattunk  az úton verset, 
útleírást és Molnár Zsuzsa elő
adásait Telekiekről, Károlyi
akról, Wesselényiekről, Drág- 
fiakról, székelyekről -  lófőkről 
és primőrökről, juhsajtról és 
csergéről. Köszönet érte, hi
szen ezek az előadások mindig 
lelket visznek a néma kövek
be. Hála Dretzky Katalinnak, 
aki ezt az u tat is megszervez
te -  mind a 44 résztvevő és a 
két pilóta megelégedésére, és 
köszönet dr. Bíró Ferencnek, 
aki az út legszebb pillanatait 
filmre vitte.

2002. június 26-30.

Gállos Orsolya
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Jubileum: 10 Jahre Partnerschaft Pécsvárad-Külsheim

Und Külsheim trug rot-weiβ-grün...
lernten. Dazu hatten wir noch 
die Éhre, dass unsere Führung 
im Gebáude L andrat Georg 
Denzer persöhnlich übernahm. 
AnschlieBend nahmen wir an 
e iner W einprobe in  Reich- 
holzheim teil. Wir konnten die 
in Deutschland sehr geschátz- 
ten  fránkischen W einsorten 
kosten. lm  Kellerraum stieg 
die Stimmung und durch die

nerschaftsvertrages in 1992, 
an  die bew egende Augen- 
blicke, die er erlebte. Er ehrte 
denjenigen, die seit zehn Jah- 
ren am Blühen dieser Partner
schaft arbeiten mit Urkunden. 
Bürgermeister János Zsáli hob 
die tausend jáh rige  Verbin- 
dung zw ischen den beiden 
Staaten und die wichtige Rolle 
dér Ungarndeutschen hervor.

Zsáli János és Günther Köck polgármesterek pohárköszöntője feleségeik tár
saságában

Nach v ier J a h re n  w ar es 
wieder einmal soweit: vöm 04. 
bis 08. Ju li war eine ca. 40 
köpfige Delegation aus Pécs- 
v á rad er B ürger in u n serer 
deutschen P a rtn e rs ta d t, in 
Külsheim im Besuch. Diesmal 
hatte dieser Besuch einen ganz 
besonderen AnlaB. Die P a rt
nerschaft zwischen Külsheim 
und Pécsvárad wurde 10 Jahre 
alt und dieses Ereignis hatte 
den Wert es in angemessenen 
Rahmen zu feiern.

Nach e iner zehn jáhrigen  
Beziehung zwischen den Bür- 
gern dér beiden Stádten kann 
n a tü rlich  sehr viel e rzáh lt 
werden: Erlebnisse, Freund- 
schaften , Z usam m enhalt... 
Was mán bei diesem Treffen 
aber besonders hervorheben 
kann, das ist diese liebevolle 
Zuwendung dér Gastgeber an 
den ungarischen Gásten. Mán 
kann auBer dér Gastfreund- 
schaft solche K leinigkeiten 
aufreihen, wie die ungarische 
Fahne an dér Spitze des Rat- 
hauses oder das immer wieder 
Herausragen unserer Triko
loré in den Dekorationen, die 
uns besonders überraschten 
und erfreuten.

Natürlich versorgten uns die 
K ülsheim er auch m it jeder 
Menge Programm. Am Freitag 
Abend ging es los m it dér 
Partnerschaftsabend  in dér 
Festhalle Külsheim, wo wir 
das zehnte Jub ilaum  beim 
A bendessen fe ie rten . E ine 
besondere ...Kulinaritát... war 
wáhrend des Abendessens die 
laufende Leinwand mit Bil- 
dern aus Külsheim und Pécs
várad. Am náchsten Tag be- 
suchten wir die naheliegende 
Stadt, Wertheim, wo wir das 
Grafschaftsmuseum besichtig- 
ten. Für uns war eine Stelle in 
diesem  M useum  sehr inte- 
ressant: ein Raum, in dem die 
Erinnerungsstücke jenen Un
garndeutschen, die nach dem 
zweiten Weltkrieg in dér Um- 
gebung Wertheims angesiedelt 
w orden w aren, au sg es te llt 
wurden. Nach einem Spazier- 
gang in dér wunderschönen 
A ltstadt ging es weiter nach 
Bronnbach, wo wir eine berüh- 
mte deutsche Kloster kennen-

kostbare Weine fand sich eine 
neue Gemeinsamkeit dér bei
den Völkern auf: die Liebe zűr 
Weinlieder. In Külsheim gab 
es auch mehrere Ausstellun- 
gen zu besichtigen. Zűr Zeit 
unseres Besuches wurde die 
Ausstellung ...10-Jahre-Part- 
nerschaft... im Rittersaal des 
Rathauses eröffnet. AuBerdem 
durften wir eine Kunstaus- 
s te llu n g  und  das M useum  
...K ü lshe im er H öhe... 
besichtigen. Natürlich erfreu
ten  uns die G astgeber m it 
Konzerten dér bei uns schon 
bekannten Eiersheimer Musi- 
kanten und des Musikvereins 
Külsheim.

Dér Höhepunkt des 10. Jubi- 
láumstreffens war dér Emp- 
fang am Sonntag nachmittag, 
an dem nicht nur die aktuellen 
Gastgeber und Gáste, sondern 
auch diejenige, die früher bei 
dér Partnerschaft mitwirkten, 
te iln ah m en . Zűr É hre des 
Jubiláum s lobten die beiden 
Bürgermeistern die blühende 
Partnerschaft zwischen den 
beiden Stádten. Bürgermeister 
Günther Kuhn erinnerte sich 
an die Ereignisse vor und nach 
dér Unterzeichnung des Part-

AnschlieBend bedankte er sich 
bei dér Stadt Külsheim für die 
vielseitigen Hilfen in den zehn 
Ja h re n . Als G eschenk dér 
Stadt Pécsvárad überreichte er 
an Herrn Kuhn ein Bild über 
das Rathaus von Pécsvárad. 
Die beiden B ürgerm eistern  
w aren einig, dass dér Sinn 
einer Partnerschaft die Fre- 
undschaft und Toleranz dér

Minden tagtársunkat szeretettel hívunk és 
várunk a Szent István-napi rendezvények
re . Augusztus 20-án ta lá lko zzunk  a 
pécsváradi Szent István-szobor koszorú
zásánál!

Nosztalgianaptár nagyapáink 
lakóhelyéről
Egyesületünk 20 éves fennállása folyamán 
összegyűjtötte a Pécsváradról készült ké
peslapokat az 1800-as évek végétől. E régi 
képeslapok csodálatos időutazásra csábí
tanak, különösen, ha egy naptár keretében 
találkozhatunk a régi városképekkel, hó
napról hónapra. A  Pécsváradi Várbaráti Kör 
november l-jére szeretné megjelentetni 
legszebb archív képeslapjait a 2003. évi fa
linaptár keretében. Előfizetési ár: 1200 Ft 
(az előfizetéseket szeptembertől várjuk a 
művelődési központban). Fogyasztói ár no
vember I . után 1500 Ft.

KIRÁNDULÁSOK
Szent István szülővárosa, az első főváros 
A  Pécsváradi Várbaráti Kör kirándulást 
szervez 2002. szeptem ber 21-22-én 
(szombat-vasárnap) Esztergomba. Prog-

beiden Völkern zu erhalten sei. 
Mihály Baumann zeichnete im 
Namen dér deutschen Minder- 
heitenselbstverw altung von 
Pécsvárad  den ehem aligen 
Amtsrat, Heinrich Blatz aus, 
denn er sei ein  von den 
...Vátern dér Partnerschaft.... 
Bei dér Beziehung dér beiden 
Stádten ist die Partnerschaft 
dér beiden Schulen eine wich
tige Stütze. Darüber sprach in 
ihrer Rede Júlia Ló'rinczi. Sie 
bedankte sich beim Direktor 
des Pater-Alois-Grimm-Schu- 
le, Peter Vogel -  dér im nách
sten Schuljahr in die Rente 
geht -  für seinen Engagement 
und gab ihm die von dér Stadt- 
ra t Pécsvárad verliehene Pla
ketté und ein Geschenk dér 
Kodolányi János Grundschule 
über. Nach den Reden wurde 
...das Geburtstagskind... noch 
mit vielerlei Kuchen gefeiert.

Mit vielen Erlebnissen ver- 
packt und dankerfüllt verab- 
schiedete sich unsere Dele
gation von den Külsheimern 
und bereitete  sich auf dem 
Heimweg am frühen Montag. 
Dér Sinn des Treffens wurde 
erfüllt: es wurde wieder ein 
Schritt für das Weiterblühen 
dér Partnerschaft getan. Das 
Weiterleben dér Freundschaf- 
ten  wurde auch durch eine 
E in ladung  gesichert: F rau  
Krug, Zsuzsa Gál lúd uns und 
allé Pécsvárader Bürger zum 
A uftritt dér Tanzgruppe von 
Tauberbischofsheim — in dér 
sie jetzt auch tátig ist -  an dér 
Ungarndeutschen Abend am 
16. August im Burg von Pécs
várad, ein.

ram: Szeptember 2 1., 6 óra: indulás a mű
velődési ház elől; Aquincum -  római kori 
város és múzeum megtekintése; Visegrád 
-  a palota; Esztergom -  szállás, vacsora. 
Másnap: Esztergom -  Bazilika, kincstár, 
vármúzeum, Keresztény Múzeum; Párká
nyi hídon át Párkány, Szob (útlevél szük
séges!); Vác -  a Székesegyház és a főtér 
m egtekintése; Hazautazás; Vacsora a 
Baracs Csárdában. Utazási, szállásköltség, 
belépők várható költsége 5000 Ft. Jelent
kezés a művelődési házban szeptember 10- 
éig.

Üdülés az Adrián
Szeptember 7-14. Krk szigetén, Malinska 
Kedvező utószezoni árakkal, elhelyezés 
négyszemélyes apartmanokban -  közel a 
tengerparthoz. Program: Az Istrián Porec, 
Rovinj megtekintése, kirándulás a horvát 
tengerpart északi részén fekvő Krk-szi- 
geten, a legnagyobb, legváltozatosabb ad
riai szigeten, visszautazás alkalmával Pula, 
Abázia és Fiume megtekintése. Várható 
úti- és szállásköltség, biztosítás, belépők: 
40 000 Ft. Jelentkezés a művelődési ház
ban augusztus 20-áig.

A Pécsváradi Várbaráti Kör programajánlatai
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Sok százan vettek búcsút dr. 
Mátyás Ferenctől, a Pécsvá- 
radon és környékén több évti
zeden át szolgáló állatorvostól, 
a baráttól, számos kisközösség 
tagjától, zarándoktárstól.

Ifjabb kollégája, dr. Simor 
Zoltán búcsúztatta a pályatár
sak nevében:

Mátyás Ferenc 1930. június 
25-én született Magyarszent- 
ivánon. Az állatok szeretetét 
már a szüló'i házban beléoltot- 
ták. A Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gimnáziumában érettsé
gizett, 1956-ban diplomázott a 
budapesti Állatorvos-tudomá
nyi Egyetemen. 1960-ban ke
rültek gyógyszerész feleségével 
Pécsváradra. Nyugdíjazásáig, 
1991-ig itt látta el több telepü
lésre kiterjedő' szolgálatát.

Egyetem i ta n u lm á n y a it 
nagynevű professzorok előadá- 
sai alapozták meg. Az így meg
szerzett bó'séges szakmai tu 
dást alkalmazta a napi gyakor
latban, a gazdák megelégedé
sére. O lyan idó'ben végezte 
munkáját, amikor a nagy állat
létszám, s a különböző' súlyos 
járványok alaposan próbára 
tették az állategészségügyben 
dolgozókat. A nagy gazdasági

Dr. Mátyás Ferenc
( 1930- 2002)

kárt okozó betegsé
gek leküzdése, majd 
m egelőzése nagy 
szakmai hozzáértést 
kívánt. Mátyás dok
tor készséges hozzá
állása sok embernek 
nyújtott tám ogatást 
a jószágtartás nehéz
ségeinek áthidalásában. Mű
ködési ideje alatt megnőtt az 
á lla ttartási kedv, az á lla tte
nyésztés nagyot fejlődött. Nem 
kis része volt abban, hogy a 
körzet állategészségügyi hely
zete számottevően javuljon, s 
jó néhány ragályos betegség 
megszűnjön.

Kollégái is szám íthattak rá 
szakmai és emberi szempont
ból egyaránt. A klasszikus ál
latorvoslás szemléletét nagy
szerűen ültette át a minden
napok gyakorlatába. Lelkiis
meretes munkáját az állator
vosi társadalom is elismerte, 
és ezt az 1981-ben kapott „Ki
váló munkáért” miniszteri ki
tüntetés is jelezte.

Nem v á la sz to tt  
könnyű pályát. Nagy 
munkabírása ellené
re is 1982-ben súlyos 
betegségen esett át, 
de élni akarása átse
gítette őt a nehézsé
geken. M átyás dok
to rn ak  voltak  még 

tervei, sok mindent szeretett 
volna tenni még... -  mondta 
Simor doktor.

A pécsv árad iak  szám ára  
nem, illetve nem csak az állat
orvost jelentette M átyás Fe
renc, Feri, Feri bácsi. Aktív 
közösségi embernek ismertük, 
szerettük  meg a pécsváradi 
évtizedek alatt. Feleségével, 
Icával felnevelték két gyerme
küket, Fecót és Ritát, mindket
tejüknek diplomát adtak a ke
zébe. A gyermekek kirepülése 
után az utca és a környék gyer
mekei szinte csüngtek Feri 
bácsin, szerettek vele a kert
ben já tszan i, m unkálkodni. 
B esegített a szomszéd Kati 
mamának generációk gyerme

keinek gondozásába. Alapító 
tagja volt az 1964-ben indult 
Tarokk Klubnak, megszűnésé
ig ki nem hagyott volna egy 
hétfőt sem. Ugyancsak alapító 
tagja volt a Pécsváradi Várba
rá ti Körnek. Feleségével és 
im ádott Ju d it unokájukkal 
együtt jöttek el a nagy kirán
dulásokra, nevelve, oktatva a 
kislányt értékeink megismeré
sére. Több esetben az ő video
felvételei és fényképei doku
m entálták a közösség számá
ra  is az együtt töltött időt. Bal
esetéből felépülve, az utolsó 
években feleségével együtt lel
kes tagjai voltak a nyugdíjas
klubnak is. Sokunknak fog hi
ányozni!

A ravatalánál búcsúztak tőle 
zarándoktársai, akik megren
dültén álltak koporsójánál, hi
szen pár nappal előbb a med- 
jugorjei zarándoklaton egy fi
atalos, jókedvű, saját bevallá
sa szerint egy élni akaró, meg
újuló embert ismertek meg, és 
szinte nem akarták  elhinni, 
hogy a zarándoklat legvégén, 
a hazafelé készülő buszon, Pé
csett érte a h a lá l ...

Emlékét megőrizzük.
D. K.

Családi nap
„A k inek  e s z e  v a n , az  
strandra m egy ilyen  idő
ben” köszöntöttük egym ást 
a m űvelődési központban  
június 16-án reggel.

A hetekkel korábban elkez
dett szervezést most is megtré
fálta az időjárás, amíg azonban 
tavaly az eső, idén a forróság 
öntött el mindent. 9 órakor a 
művelődési ház elő tt olyan 
meleg volt, hogy az aszfaltrajz
verseny résztvevői kénytele
nek voltak a sportcsarnok felé 
vezető ú t árnyékos részére hú
zódni. Wagnerné Rozmer Ani
kó szabad teret engedett a gye
rekek fantáziájának, rajzolhat
tak kedvenc meséjükről, köny
vükről, vagy bárm ely  vízi 
sportról. A sakkozók nem tud
ták megrendezni élősakk-be
mutatójukat, helyette az elő
térben já tszo ttak  hagyom á
nyos partikat. A csarnokban is 
megindult az élet, a délelőtt a 
kosarasoké volt. Külön örö
mömre valódi családi csapat is 
szerepelt a sportos édesapa 
Kerner Gábor és fiai, Gergő' és 
Zsolt személyében.

A hölgyek körében nagyon 
népszerű volt dr. Brezniczkyné 
Gonda Ágnes kozmetikai be
mutatója. Az Oriflame cég te r
mékeit nemcsak kipróbálhat
ták  a résztvevők, hanem érté
kes ajándékcsomagokat is ki
sorsolt. Ági profi sminkest is 
hívott.

Egész napos program volt a 
számítógépes autóverseny is, 
idén részben megújulva, a Var
ga István (Csiga) és Bognár 
András (Bandika) által besze
re lt gépek hálózatba voltak 
kötve, így a gyerekek egymás
sal is tudtak mérkőzni, nem
csak a géppel. A sportcsarnok
ban a kosarasokat a lábtenisz 
szerelmesei váltották fel. Nem 
veszett teljesen kárba Varga 
Tamás (Kiscsöves) szervező- 
munkája, de idén a tavalyi év 
nagy sikere nem ismétlődött, 
mivel a sportcsarnok ekkorra 
már szaunává változott, amit 
egy órán át tudtak elviselni e 
sport szerelmesei. Délután a 
már megszokott -  és a gyere
kek körében igen kedvelt -  arc- 
festők érkeztek meg, s velük

együtt egy papírvirág-készítő, 
a későbbiekben egyikük sem 
unatkozott, mindig akadt, aki 
az asztalukhoz ült.

Eljöttek bemutatót tartan i a 
városban nemrég megalakult 
Street hockey csapat tagjai 
Puch Dani vezetésével. Antal 
Attiláné (Pifkó Erzsi) a tavalyi 
évhez hasonlóan sikerrel „ve
zényelte” a m ár sokak által 
türelm etlenül várt sorverse
nyeket. Nagy sikert a ra ttak  
Moschnitzka Dávid és Adám, 
akik a felső tagozatos gyerekek 
között is vagányul helytálltak. 
Erzsi nemcsak a szükséges esz
közöket, tárgyakat készítette 
és hozta el, hanem a legkiseb
beknek külön fe la d a to k a t 
adott, mini versenyt rögtön
zött.

Elröpült a nap, s már elkez
dődött a T átika Show, igaz 
meglehetősen döcögősen. Sze
rencsére Molnár Józsefné Éva 
ígéretéhez híven eljött a műve
lődési házba és rutinjával á t
seg íte tt a nehézségeken. A 
Phoenix együttes megszokott 
magas színvonalú m űsorára 
kár, hogy ezen a napon keve
sen voltak kíváncsiak. Igaz, az 
eredm ényhirdetést is csak a

k ifárad t, enyhén aszalódott 
helyezettek várták meg.

Összességében az óriási hő
ség ellenére több mint három
százan jöttek el a rendezvény
re. Akadtak, akik ebédre sem 
m entek haza, mivel a Pécs
váradi Aranycipó Kft. finomsá
gaiból egész napra jutott min
denkinek. (Sőt a versenyek 
győzteseinek is.) A nap folya
mán Füri Feri, aki egyébként 
is a rendezvény egyik motorja 
volt, seg íte tt nagyon sokat, 
neki és a Pécsvárad Inkubátor- 
ház Kft.-nek köszönhető a meg
lepetés műsor. Bár a tavalyi 
évhez képest kevesebben vet
tek részt a programon, mégis 
sokan tarto tták  számon és ké
szültek rá.

Köszönet illeti mindazokat, 
akik fontosabbnak ítélik saját 
szabadidejüknél, a pénznél a 
közösséget, a családot, a gye
rekeket, azokat, akik évek óta 
nem sajnálnak adni, ingyen 
dolgozni, szervezni, fellépni. 
Ezúton köszönöm azoknak az 
embereknek és cégeknek az 
áldozatvállalását, akik a nap 
sikeréhez hozzájárultak.

Bognár Gyöngyvér
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A jubilálóknak és az ünne
peiteknek  g ra tu lá lu n k , 
sok boldogságot kívánunk, 
a szeretteiket elvesztők
nek békés megnyugvást.

Június hónapban ün
n ep e lte  25. h áza ssá g i 
évfordulóját: Gyarmati 
János és Jakab Valéria-, 
Rácz István  és Lengyel 
Irén-, Jenei Sándor és Nagy 
Zsuzsanna.

S zü le tések : Fazekas 
Dalma, Árvái Gergő, Sá
rost Ármin, Kapoli Edina 
(Lovászhetény)

H ázasságot kötöttek: 
Lőcsér Norbert és Till Ág
nes; Rejtő Róbert és Kál- 
linger Krisztina; Amrein  
Attila és Gál Andrea; Han
tost József és Bátyai Melin
da; Faludi Sándor és Mo
gyorósi Szabrina; Bene Ta
más és dr. Gaszner Gabri
ella.

Elhunytak: Radics Ká
roly 75 éves; Fekete László 
36 éves; Mar ez Konrád 76 
éves; Bátyai János 81 éves; 
Kristóf Zsigmond 71 éves; 
Kovács Imre 57 éves; Stil- 
ler Mihályné szül. Schenk 
Magdolna 81 éves (Erdős- 
mecske); Nágl István  53 
éves (Apátvarasd)

Július hónapban ün
nepelte 25 éves házassá
gi évfordulóját: László 
Sándor  és A uth  Mária; 
Garamvölgyi János és Po
ra Györgyi; Pere József és 
Schultz Mária; Szokics Jó
zsef és Wágner Borbála.

S z ü le té se k : S zlá g yi 
Márton, Ortlieb Szabolcs 
Ágost (Lovászhetény), Ko
vács Vanessza és Kovács 
Zsolt, Krebsz Nikolett, Gál 
András Imre.

H ázasságot kötöttek: 
B á ta i L ászló  és Szabó  
Andrea; Schmidt Zoltán és 
Hofecker Borbála; Bak Ta
más és dr. Aracsi Andrea; 
S tru n g  J ó zse f  és Vető 
Gyöngyi; Horváth Gábor és 
Brandt Ildikó; Budai Jó
zse f és dr. Békés Mária  
Anna.

E lhu n ytak: Czipszer 
Károly 83 éves; Pap János 
81 éves; Bazsa Sándor 25 
éves (Szellő'); Keszler Má
tyás 79 éves és Keszler 
Mátyásné szül. Guhr Má
ria 78 éves (Nagypall).

Élő rádióadás
A Pannon Rádió Pécsi Kör

zeti Stúdiójának élő' műsorát 
hallhatták a szerencsésebbek 
június 25-én Pécsváradról.

A műveló'dési központban 
berendezett stúdióban Zsáli 
János polgármester köszöntöt
te a város nevében a hallgató
kat, rövid á ttek in té s t adva 
Pécsvárad történelmi m últjá
ról, jelenéről.

A három órás műsor kereté
ben megszólaltak: (időrendi 
sorrendben) Kresz Erika, a 
Eresz és Fiedler Kft. ügyveze
tő igazgatója, a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkam ara 
elnökségének tagja, Speigl Jó
zsef, a Spartacus Sportkör el
nöke, Molitor József, az Arany
cipó Kft. ügyvezető igazgatója, 
Apaceller József, a Kulturális 
Bizottság elnöke, Mándy Lo- 
ránd, az Agrover Rt. vezérigaz- 
gatója, dr. Bíró Ferenc, az 
Egészségügyi Bizottség elnöke, 
Walter Tivadar, a Kelet-Me- 
csek Rt. vezérigazgatója, Ha
mar Endre, az István Király 
Szálloda bérlője, Dretzky Kata
lin, a művelődési központ igaz
gatója és Fuchs Gábor ifjúsági 
polgármester.

A zenés műsorban kérdések 
hangzo ttak  el városunkkal 
kapcsolatban, a három díja
zottnak a rádió e lju tta tta  a

Az eseményekről minden hó
napban rövid előadásokat te
k in th e tn ek  meg a a városi 
televizióban. A program fő cél
ja:
-  A cukorbetegek, m agas- 

vérnyomás-betegek felderí
tése, korszerű, hatékony 
gondozása és az önellenőr
zés megtanítása.

-  Az idő előtti szív- és érrend
szeri betegségek kialakulá
sának megakadályozása.

-  Helyes táplálkozási ismere
tek nyújtása ételbemutatók, 
főzőtanfolyamok szervezé
sével.

A helyes étkezési szokások 
és a mozgásban gazdag élet
mód kialakításával szeretnénk

Pécsváradi Monográfia 1-1 pél
dányát.

Borostyán Üzletház
A Pécsváradi COOP Kft. új 

üzletet nyito tt jú lius utolsó 
napjaiban a Kossuth u. 30. 
szám alatt, népszerű nevén a 
Vas-Műszaki Bolt leválasztá
sával kialakított 100 négyzet- 
méteren. Az igényesen kiala
k íto tt üzletben a ján d ék tá r
gyak (porcelánok, kristályok), 
papír-írószer, iskolaszerek, 
nyomtatványok, babaápolási 
cikkek kaphatók. Ami újdon
ság, és már sokak által régen 
várt lehetőség, könyveket is 
lehet vásárolni. A COOP Kft. 
az Alexandra Kiadó forgalma
zójával kötött szerződést, így 
biztosíthatják a könyvek szé
les választékát.

Gólyahíradó
Idén is megérkezett a műve

lődési központ nagykéményé
re a hetedik  éve visszajáró 
gó lyapár. Négy kisgólya 
szárnypróbálgatásainak lehe
tünk tanúi e napokban. Szem
mel lá thatóan  napról napra 
erősödnek, nő a csőrük és egy
re hosszabb ideig képesek a 
levegőben m aradni. Mindez 
nagy erőpróbát igényel a neve
lő pártól, akik egész nap térül- 
nek-fordulnak, és szorgalma

a résztvevők testsúlyát csök
kenteni. A mozgásgazdag élet
mód megtanítása és a mozgás 
fon tosságának  ism erte tése  
p ro g ram u n k  h a rm ad ik  fő 
elme.

A Pécsvárad TEXT és a Pécs
váradi Hírmondó hirdetései
ben folyamatosan tájékozód
hatnak az egészségfejlesztési 
programokról, klubfoglalkozá
sokról.

san táp lálják  fiókáikat. Au
gusztus végére ú tra  kelnek..., 
mi meg visszavárjuk őket jövő
re is, hiszen kedves jelensége
ik városunknak.

Nyugdíjas Egyesület hírei
Augusztus 10-én a Lovász- 

hetényi Falunapon szerepel az 
egyesület tánccsoportja és fér
fikórusa.

Augusztus 13-án, kedden 16 
órakor klubnap lesz a művelő
dési központban.

Szeptember 7-én, szombaton 
egésznapos csokonyavisontai 
fürdőlátogatást szervezünk, 
majd a Rákóczi-szövetség meg
hívására este m űsort adnak 
csoportjaink Barcson. Részvéte
li díj klubtagjainknak 1000 Ft 
(fürdőbelépő és ebéd, az útikölt
séget az egyesület állja). Jelent
kezés az augusztusi klubnapon. 

Szeptember 10., klubnap. 
Szeptember 15., részvétel a 

Harkányi Nyugdíjas Találko
zón.

Gyógyszertári ügyelet
Augusztus 5—11. Szenthárom

ság Patika (Szentháromság 
tér 9.)

Augusztus 12.—szeptember 1. 
Szent István Patika (Kos
suth L. u. 8.)

Szeptember 2-8. Szenthárom
ság Patika

Kérjük, kísérjék figyelemmel 
hirdetéseinek, ajánlatainkat, 
csatlakozzanak és vegyenek 
részt azokon, m ert az Önök 
egészsége a mi szívügyünk is!

A programokkal kapcsolat
ban felvilágosítást nyújtanak:

Katona Istvánná, Irénke, tel: 
30/500-8286. Puchné Kató  
Márta, tel: 30/265-9748.

Csatlakozzon Ön is progra
munkhoz!

A művelődési központban 
kerékpárok  kölcsönözhetők 
m unkanapokon reggel 8-20 
óráig. Minden kedden 18 órá
tól kerékpártúra indul Puchné 
Kató M árta vezetésével, aho
vá várják a jelentkezőket.

Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program

Adj egy esélyt magadnak!
A zengőaljai kistérség rendezvényei
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A Tourinform-iroda ötödik nyári szezonját kezdte idén. 
1998-ban nyílt m eg irodánk a Zengó'alja kistérség nyolc 
te lep ü lésén ek  (P écsvárad , M artonfa, H osszúhetény, 
Zengővárkony, Nagypall, Ófalu, M ecseknádasd, Hidas) 
összefogásával, h iányt pótolva a térség egyre növekvő' 
idegenforgalm ának kiszolgálásával, a térséget felkere- 
só'k tájékoztatásával.

mélyesen, közvetlenül te r
jesztjük, hanem postai 
úton, más Tourinfor- 

mok segítségével, 
szakm ai ta-

f  ~ H l  lálko-

zók 
kon- 

f e - 
renci- 

ák, a l
k a lm á 

val, illet
ve a szál

lá s h e ly e 
ken keresz

tül.
Eddig elké

szítettünk két, 
a térséget á lta 

lánosan bem uta
tó prospektust, il

letve egy szálláska
talógust magyar és 

ném et nyelven. Eredménye
sebb marketingmunkát végez
hetnénk, ha nem csak egy al
kalmazottunk lenne. A statisz

Az iroda 
feladatai közé tarto 
zik a tu risták  felvilágosítá 
sa a képviselt kistérségről, ki
adványokkal való ellátásuk, 
adatgyűjtés és -frissítés, sta
tisztikák készítése. Természe
tesen az iroda elsó'sorban a 
Zengó'alját népszerűsíti, de bel
földi rendezvényekről, szállás
helyekről, vendéglátóhelyekről 
is tájékoztatja a betérőket.

Az iroda kistérségi m arke
tingfeladatokat is ellát, pályá
zatokon vesz részt, feltárja és 
számon tartja a térség turisz
tikai értékeit, valamint megje
lenteti a térséget szakmai vá
sárokon, kiállításokon. Kap
csolatot ta rt a médiával (helyi 
televízió, havilap, körzeti rá 
dió, országos rádió, szakmai la
pok stb.). Adatbázisunkkal ré
giós és országos kiadványok el
készítéséhez is hozzájárulunk. 
Internetes megjelenésünk több 
oldalról biztosított (Pécsvárad 
honlapja, M agyar Turizm us 
Rt. honlapja, Tourinform-hon- 
lap stb.). Az iroda által készí
te tt anyagokat nemcsak sze-

tikáink és a vendégforgalom 
növekedése igazolja, hogy ed
dig sem voltunk eredményte
lenek, hiszen a térség látoga
tottsága évről évre nó', de még 
további célirányosabb felada
tok végrehajtása szükséges. A 
térséget mindenekelőtt a te r
mészeti környezetért, a szép 
tájakért, a nyugalomért kere
sik fel, de fontos a történelmi 
emlékeink bem utatása, a je
lentős népművészeti, építésze
ti értékek, kézműves hagyomá
nyok megismertetése, hiszen 
ezek a turisztikai attrakciók is 
számos vendéget vonzanak. 
Ezekhez az adottságokhoz még 
több ku ltu rális  rendezvényt 
kapcsolva növelhetnénk az ide
látogatók számát.

A térség szinte mindegyik 
településén van múzeum, kiál
lítás, galéria és több kézműves 
mester műhelye látogatható, 
valamint dolgoznak képzőmű
vészek, munkáikból gyakran 
jön létre kiállítás. 23 múzeum, 
gyűjtemény, kiállítás látogat
ható, 33 kézműves mesterségé
be tekinthetünk be, és nyolc 
képzőművész él a térségben.

Mint a táblázatokból is kitű
nik, a kezdetek óta több mint 
10-szeresére emelkedett az iro
dát felkeresők száma. A legtöb
ben személyesen érdeklődnek, 
de főleg az utóbbi 2 évben je
lentősen emelkedett azok szá
ma, akik interneten keresztül 
keresnek bennünket. A legtöb
ben programok, rendezvények,

Éves statisztikák (összes érdeklődő az adott évben)

Év Érdeklődő
1998 430 fő
1999 1 633 fő
2000 2 583 fő
2001 4 638 fő
2002.1. félév 2 713 fő
Összesen: 11 997 fő

Az összes érdeklődő megoszlása

Év Személyesen Telefonon írásban
(levél, fax, e-mail)

1998 338 72 20
1999 1 199 297 137
2000 1 417 534 632
2001 2215 676 1 747
2002. 1. félév 1 064 328 1 321
Összesen: 6 233 1 907 3 857

illetve szálláshelyek és a lát
nivalók, nevezetességek iránt 
tudakozódnak. A betérőket ke
vésbé érdekli a falusi turizmus 
és a vendéglátóhelyek.

Nagy öröm számunkra, hogy 
az iroda működése alatt több 
új szálláshely jött létre, így ma 
m ár a különböző helyeken 
(szálloda panzió, falusi turiz
mus, fizető vendéglátás, ifjúsá
gi szállás, kemping) akár 7— 
800 főt is el tudunk helyezni 
egyszerre. Új múzeumokkal, 
állandó kiállításokkal is gaz
dagodott térségünk, ami szin
tén további vonzerőt jelenthet. 
Általában a szakmai kiállítá
sok, vásárok után megnövek
szik az érdeklődők száma és 
különösen a májusi időszak
ban növekszik a tanulm ányi 
kirándulás, osztálykirándulás 
keretében idelátogatók száma. 
Jelentős a forgalma az ifjúsá
gi szálláshelyeinknek (Pécsvá- 
radi középiskolai kollégium, 
Kótsch Kemping, óbányai tu 
ristaházak, kisújbányai kul
csosház).

A jelzések szerint, aki egy
szer itt járt, biztosan visszatér, 
mert kellemesen érezte magát 
és jó szívvel ajánlja a Zengőal
já t mások figyelmébe is. Talán 
a nagyobb számú, esetleg jel
legében különleges rendezvé
nyekkel lehetne meghosszab
bítani a tartózkodási időt.

Reméljük, hogy a jelenleg 
elbírálás a la tt álló pályáza
tunk sikeressége esetén újabb 
nívós prospektust tudunk ké
szíteni a térségről. Július 8-14. 
között budapesti Tourinform- 
irodákban képviseltük a Zen
gőalját a Dél-dunántúli Régió 
közös bemutatkozásán.

Idén már másodszor biztosít 
a Magyar Turizmus Rt. anya
gi forrást a nyári nyújtott nyit
va tartásra, így hétvégeken is 
várjuk a külhoni és belföldi 
vendégeket magyar és idegen 
nyelvű, ingyenes kiadványok
kal, térképekkel, képeslapok
kal, könyvekkel. Tavasz óta 
árusítunk távolsági buszbérle
teket, horgászjegyeket, kötünk 
utasbiztosítást külföldi úthoz, 
igyekszünk a felmerülő igé
nyeknek megfelelni.

M indenkit szerete tte l vá
runk a Tourinformban!

Fullerné Bősz Patrícia
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S P O R T H Í R E K
Labdarúgó-tanfolyam

M ájus-június hónapban is
mét UEFA nem zetközi „B” 
szintű labdarúgóedzó'-képzó' 
tanfolyamot bonyolítottak le 
Pécsváradon, amelynek július 
26-án volt az ünnepélyes dip
lomaosztója a vár dísztermé
ben. A rendezvényen Zsáli Já 
nos polgármester köszöntötte 
a résztvevó'ket, majd Botló 
Béla, az MLSZ Baranya me
gyei főtitkára és Tajti József, 
az MLSZ szakmai koordináto

ra  m éltatta a nemzetközileg is 
elfogadott diploma jelentősé
gét. A tanfolyamot huszonkét 
baranyai tréner fejezte be ered
ményesen. Külön érdekesség, 
hogy ezúttal először két hölgy 
is megszerezte a magas szak
mai elismerést is jelentő bizo
nyítványt.

Zengő-Misina teljesítménytúra
Június 29-30-án első alka

lommal rendezte meg a Pécsi 
Testnevelési és Természetbarát 

Egyesület Vándor
sport Szakosztálya a 
Kelet- és a Nyugat- 
Mecseket népszerű
sítő teljesítménytú
rát Zengő-Misina el
nevezéssel. Az or
szág minden részé
ből érkező verseny
zők a m űvelődési 
központ elől rajtol
tak, éjszakájukat a 
sportcsarnokban töl
tötték.

Edzőtábor
Nemzetközi thai- 

box-, shaolin- és

ta ich i-ed ző táb o r lesz a 
Pécsváradi Sportcsarnokban 
augusztus 11. és 18. között. Ér
deklődni és jelentkezni Bla- 
zsekovics Ferencnél lehet a 06- 
70/242-2457-es telefonon.

Thai-box
Dunaújvárosban július 14- 

én a Dunaferr Sportcsarnok
ban rendezték meg a WKA és

a WPKC thai-box Magyar Baj
nokság IV. fordulóját, ahol a 
Pécsváradi Spartacus Sport
kör versenyzője, Farkas B a
lázs 3-0 pontozással legyőzte a 
többszörös m agyar bajnok 
Muskotályos Gábort, a dunaúj
városi Shukotai-T aem  v e r
senyzőjét. Muskotályos évek 
óta nem talált legyőzőre.

A hazai labdarúgó-utánpótlás nevelésére meghirde
tett Bozsik-program keretében a nyár elején két re
gionális találkozót is szerveztek Pécsváradon. Ké
pünkön az U7-es korosztály pécsváradi csapata: bal
ról jobbra: Lembach Zoltán, Jéhn Márk, Kleisz Krisz
tián (elöl), Wittenbarth Valentin, Spannenberger 
Máté, Weiss Gábor. Kis Gergő és Kajos Árpád (edző)

Megye l-es labdarúgó-csapatunk a második helyen végzett a 2001/2002-es 
bajnokságban. Ez az eddigi legjobb labdarúgó-eredmény Pécsváradon. Álló 
sor: WagnerJ. (szertáros), SpeiglJ., (SK-elnök), Koronics A, MagyarJ., Keszler 
P„ Ángyán N., Takács F., Nagy A., Fuller Z., Mang L, Mink 0., Gungl L, 
(edző), Csoboth R., Koch L. (vezetőségi tag) Térdelő sor: Botos Zs., Dezső 
Cs., Manner R., Stolcz V., Jók! P., Komáromi B., Adorján G., Hegedűs P. 
Fekvő sor: Csonka T., Tamás P.

K U L T Ú R Á L I S  A J Á N L Ó
A  PÉCSVÁRADI 
VÁRSZÍN H Á Z ELŐADÁSAI

Augusztus 10., 
szombat, 20.30 óra:
Rossa László-Bella István: 
Margit-passió (Árpádházi 
Szent Margit)
Zenés történelmi legenda két 
részben

A még anyja méhében Krisztusnak 
ajánlott, apácának szánt királylány, 
Árpád-házi Szent Margit önkínzó éle
te példátlan női sorsa máig talány... 
Gyermek Margit: Nyirkó Krisztina; 
Serdülő Margit: Gyenis Erika; Fel
nőtt Margit: Bodnár Vivien; Olim- 
piadesz: Oravecz Edit; Dajka: Pap 
Lívia; Marcellusz: Sashalmi József; 
IV. Béla: Domahidy László; Mária 
Királyné: Szirbik Bernadett; I. No
vícia: Mártony Zsuzsanna; II. No
vícia: Mórocz Adrienné; Leó: Szűcs

Krisztián; Apácák: Lakatos Anita, 
Hatás Andrea, Tamásovics Rita, 
Braun Zsuzsanna, Biber Ramóna, 
Pataki Andrea; Papok: Zayzon Csa
ba, Sashalmi József, Szűcs Kriszti
án; Gyerekek: Litéri Zöldág Gyer
mektáncegyüttes; Rendező: Ván- 
dorfi László

Augusztus 14., 
szerda, 20.30 óra:
Sík Sándor: István király
Dráma két részben (millenniumra 
készült díszelőadás)

Egy lenyűgöző történelmi személyiség 
kettős konfliktusát állítja a dráma kö
zéppontjába. Küzdelmes harcai kifelé 
a maradi vezértársaival, befelé pedig 
saját emberi drámája a sorscsapásai
val, valamint a magyarság és a keresz
ténység összeegyeztetésének nehéz
ségei. ..
István király: Bitskey Tibor (Kos- 
suth-díjas, Jászai-díjas, Érdemes 
művész); Gizella Királyné: Borbáth 
Otília; Ilona, Imre királyfi özvegye: 
Forgács Szilvia; Vazul herceg: 
Körtvélyessy Zsolt (Jászai-díjas); 
Gyöngy, Vazul felesége: Buzogány

Márta; Péter herceg: O. Szabó Ist
ván (Jászai-díjas); Aba Sámuel: Var
ga Tamás; Buda, udvari ember: 
Medgyessy Pál; Sebös fia: Gyurin 
Zsolt; Szalók úr: Medve József; 
Bonyha Úr: Vizy György; Anasztáz, 
esztergomi érsek: Zsolnay András; 
Csanád ispán: Bicskei Kiss László; 
Gotthard lovag: . Lénárt László; 
Walter kanonok: Galgóczy Imre; 
Katona: Szathmáry László; Rende
ző: Udvaros Béla

Augusztus 18., 
vasárnap, 20.30 óra:
Pozsgai Zsolt: Szeretlek, Faust 
(Mindszenty)
Játék két részben

1944., Sopronkőhida. Egy börtönben 
tölti a karácsony estét két ismert férfi: 
Mindszenty József, az akkor még püs
pök, és Jávor Pál, a népszerű színész. 
Két ellentétes életsors, de mégis kö
zös börtöncella...
Pap: Mertz Tibor (Jászai-díjas); Szí
nész: Kautzki Armand; Rákosi, Pé
ter G., és többiek: ifj. Jászai László; 
Kodály, Zakar, és többiek: Tóth 
Tamás; Anya, és egyéb szerepek: 
Fazekas Zsuzsa; Anna, és egyéb 
szerepek: Fazekas Andrea; Rendez
te: Kiss József

A várszínház esőnapjai az előadást 
követő napon 20.30 órakor lesz
nek!

A Szent István Napok támogatói: 
Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Színházi Szakmai Kollégium, Bara
nya Megyei Önkormányzat, Pécs- 
várad Város Önkormányzata.

A rendezvény szervezői: Fülep 
Lajos Városi Művelődési Központ, 
Pécsvárad.
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