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Ez év első negyedévében ki
lenc alkalommal tartottak 
találkozókat, fórumokat a 
Hosszúhetény és Pécsvárad 
között álló, a Dél-Dunántúl 
legmagasabb pontjára, a mi 
Zengő hegyünkre tervezett 
lokátor megépítésével kap
csolatosan.

Az idő múlásával egyre erő
sebb civil tiltakozás bontako
zott ki a tervezett létesítmény 
ellen. Mint azt előző számunk
ban már jeleztük, a honvédel
mi tárca kész tények elé állí
totta mindkét település veze
tőit és képviselő-testületét. 
Február 5-én zárt körű testü
leti ülésen kaptak a pécsváradi 
képviselők tájékoztatást, majd 
a sajtónak is elmondták a „kész 
tényeket”. 19-én szintén Pécs- 
váradon szerveztek a két tele
pülés vezetőinek és képviselő
inek meghívásával nyilvános 
ülést, melyen a HM szakembe
rei látványos dokumentációk 
bemutatásával mondták el a 
programot, elismerve az eddi
gi tájékoztatás hiányát és je
lezve, hogy a jövőben nyitottak, 
készséggel állnak az érdeklő
dők rendelkezésére. Hiszen 
fontos számukra, „hogy az 
érintett települések lakói ne 
ellenszenvvel viseltetessenek 
az épülő objektummal szem
ben”.

Február 27-én a két telepü
lés polgármestere a HM-ben 
kapott tájékoztatást. Még ezen 
az estén a Pécsi Értelmiségi 
Klubban Zsáli János polgár

mester és a HM részéről Bocs
kai István voltak vendégek. 
Ugyancsak megkésve került 
sor a lakossági tájékoztatókra. 
Március 20-án Pécsváradon, 
21-én pedig Hosszúhetényben 
szerveztek lakossági fórumot. 
A HM részéről jelen voltak: 
Bocskai István, a HM Kommu
nikációs Főigazgatóság főigaz
gató-helyettese, Tóth János 
mk. ezredes, a HM Biztonsági 
Beruházási és Beszerzési Hiva
taltól, Bencze Zsolt mk. őrnagy, 
a HM Biztonsági és Beszerzési 
Hivatal kiemelt főtisztje, dr. 
Kurucz István ezredes, a HM 
Technológiai Hivatal Légvédel
mi Fejlesztési Programiroda 
vezetője, Éliás Attila őrnagy, a 
HM Technológiai Hivatal Lég
védelmi Fejlesztési Program- 
iroda főtisztje, valamint Po- 
tucsek Iván építész, aki az épí
tészeti terveket készítette. 
Pécsváradon alig többen mint 
százan voltak jelen a művelő
dési központ nagytermében 
(sok hetényi is átjött). Többen 
kifogásolták az információk hi
ányát, a kései tájékoztatást. 
Aggodalmuknak adtak hangot, 
félve a lokátor egészség és kör
nyezetkárosító hatásától. Félve 
a település „leértékelődésétől”, 
a turizmus, az idegenforgalom 
visszaesésétől. Féltve a Mecsek 
egyik utolsó, még érintetlen te
rületét, a védett tájvédelmi kör
zet természeti értékeit, amiért 
a turisták ezrei felkeresik a 682 
m magas Zengőt, a mi „szent 
hegyünket”.

Folytatás az 4. oldalon Képünkön a Zengőre tervezett lokátor látványterve látható (44 m magas)
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Kellem es húsvéti 
ünnepeket kíván  
Pécsvárad  Város 
Önkorm ányzata 
és a Szerkesztőség!

KIÁLT A ZENGŐ!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pécsvárad Város Képvise- 
lő-testülete intézkedési ter
ve a 2003. évi költségvetés 
végrehajtására

Pécsvárad Város Képviselő
testülete 2003. évi költségve
tési lehetőségei ismeretében, a 
költségvetési hiányra tekintet
tel, intézményrendszere haté
kony és takarékos működteté
se érdekében 28/2003. (III. 3.) 
számú határozatával fogadta 
el jelen intézkedési tervét.

1. Minden intézményre vonat
kozóan elrendeli, hogy a do
logi kiadásokkal kapcsolat
ban fokozottan takarékos 
felhasználást valósítson 
meg. Mérje fel a működteté
si költségek csökkentésének 
(közüzemi díjak) lehetősége
it. Az egyéb dologi költségek 
tekintetében vezetői belső el
lenőrzés keretében ügyelje
nek az indokolt és takarékos 
felhasználásra.
A bérköltségek csökkentése 
érdekében az intézmény- 
rendszerben létszámbővítés
re -  a képviselő-testület hoz
zájárulása nélkül -  nincs le
hetőség. A jogszabályokban 
kötelezően meghatározott

juttatásokon túl egyéb kifi
zetés nem lehetséges.

2. Az egyes intézm ényekre 
meghatározott célokat táb
lázatunkban olvashatják.

Egyéb előírások:
A Fülep Lajos Művelődési 

Házban kell megoldani a Pécs- 
váradi Hírmondó szerkeszté
sét. A  városi televízió üzemel
tetésével tárgyalni kell a költ
ségek csökkentéséről.

Az egészségügyi ágazatban: 
-  meg kell szüntetni a II. Béla 

Szakiskolában lévő iskola- 
orvosi státust,

-  az ügyeleti telefon költsége
it 150 E Ft-ra kell csökken
teni,

-  a k iegészítő alapellátás 
költségeit 2000 E Ft-ra kell 
csökkenteni,

-  a központi ügyelet gyógy
szerfelhasználásánál 400 E 
Ft-ra kell csökkenteni a ki
adásokat,

-  az ügyeleti díjak emelésére 
nincs költségvetési forrás.

3. Az intézményvezetők mér
jék fel a bérköltségcsökken
téshez tartozó létszámcsök
kentési lehetőséget, szükség 
esetén kezdeményezzék a

képviselő-testületnél a lét
számkeret meghatározását. 
A végrehajtott intézkedés
ről folyamatosan tájékoztat
ni kell a polgármestert.

4. Az intézményvezetők a fél
éves pénzügyi beszámoló 
időpontjában számolnak be 
az önkormányzatnak az in
tézkedési tervben foglaltak 
végrehajtásáról.

Pécsvárad, 2003. március 3.

Zsáli János 
polgármester

Intézmény megnevezése Bérköltség-megtakarítás 
(elérendő cél)

Dologi előirányzat 
(elérendő cél)

Polgármesteri Hivatal 
- jegyzőség 
-  önkormányzat

rendelet szerint 
rendelet szerint

10,5 M Ft 
rendelet szerint

Intézményi Gondnokság rendelet szerint rendelet szerint
Kodolányi János Általános Iskola 5450 E Ft csökkentés 2400 E Ft csökkentés
Pécsváradi Óvoda 5400 E Ft csökkentés 2000 E Ft csökkentés
Pécsváradi Zeneiskola 950 E Ft csökkentés 500 E Ft csökkentés
Fülep Lajos Művelődési Ház, 
könyvtár, sportcsarnok, 
tourinform, Hírmondó, VTV.

4000 E Ft csökkentés 5000 E Ft csökkentés

Gondozási központ rendelet szerint rendelet szerint

Á prilisi sportprogram

Labdarúgás 

Megye III.
Április 13., 16.00 PFC-Pécsvárad 
Április 20., 14.00 Pécsvárad-Magyarhertelend 
Április 27., 14.30 Pécsvárad-Drávaszabolcs 
Május 4., 17.00 Vokány-Pécsvárad 
Május I I . ,  14.30 Pécsvárad-Gerde 
Megye I.
Áprilisé., 16.00 Pécsvárad-Szederkény 
Április 13., 16.00 Hidas-Pécsvárad

A T O U R IN FO R M  Irodáról
A képviselő-testület döntése értelmében április végéig 
átköltözik a művelődési központba, ahol változatlan szol
gáltatásokkal és időpontban várja az érdeklődőket. Ez
zel a lépéssel mintegy 100 ezer Ft dologi kiadást takarí
tunk meg éves szinten (riasztóberendezés és a fűtés költ
sége).

Szintén e határozat értelmében ezzel egy időben vál
tozik a művelődési központ nyitva tartása is. Hétfőtől 
csütörtökig 9-21 óráig, pénteken 9-24 óráig, szomba
ton 17—24 óráig, vasárnap zárva, kivéve rendezvények 
esetén.

A Városi Sportcsarnokban

Április 15-én, 
Április 19-én, 
Április 22-én, 
Április 27-én,

Április 29-én, 
Május 3-án, 
Május 10-én, 
Május 17-én,

18.00 Pécsvárad-Szentlőrinc férfi kosár
18.00 Hosszúhetény-Barcs NBII. Férfi kézilabda
18.00 Pécsvárad-Vajszló férfi kosár
16.00 Pécsvárad-Kutas NBII. Női ifjúsági
18.00 Pécsvárad-Kutas NBII. Női
18.00 Pécsvárad-Postás férfi kosár
18.00 Hosszúhetény-PEAC NBII. Férfi kézilabda
18.00 Pécsvárad-TERNI NBII. Női kézilabda
18.00 Hosszúhetény-Mecseknádasd NBII. Férfi 
kézilabda

Pécsvárad Város négyéves fejlesztési 
programja
2003. április 24-én, csütörtökön a művelődési köz
pontban

LAKOSSÁGI FÓRUM OT
tart Zsáli János polgármester. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.
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Márciusi ünnepségek
A m árciusi ünnepségek  im m ár hagyom á
nyosan a K odolányi János Á ltalános Isko
la K odolányi-napjával kezdődtek . M árci
us 13-án a Vár utcai em léktáblánál m űsort 
adtak az iskola  tanulói és m egkoszorúz
ták az em léktáblát. M árcius 15-én a város
háza falán  lévő, a te lepü lésü n k  1848-as 
képviselőjének, H eged űs Im rének  em lék
táblájánál tartott röv id  tisztelgés után a

Tisztelt ünneplők!

Kossuth téren folytatódott a városi ünnep
ség. M űsort adtak a II. Béla középiskola  
ta n u ló i  ( fe lk é s z ítő  ta n á r o k : F e n y v e s i  
J án osné és Zakk A nna), k özrem ű ködött a 
P écsváradi Ifjúsági Fúvószenekar, W ag
ner  e/ózse/vezetésével. Ü nnepi köszön tőt 
m on dott G á szn é B ő sz  B ern a d ett  ö n k o r
m ányzati k épv iselő , az a lább iakban  ezt 
közöljük.

Kedves pécsváradiak!

Miről kell, miről lehet és miről 
nem szabad beszélni az 1848. 
március 15-i forradalom ünne
pén?

Nem szabad különféle aktu- 
álpolitikai tartalmakat a 48-as 
eseményekre erőszakolni.

Talán nem kell felsorolni a 
forradalmi nap eseményeit, 
mert 1848. március 15. minden 
bizonnyal történelmünk leg
közismertebb napja. Pilvax 
Kávéház, tizenkét pont, Lan- 
derer nyomdája, Táncsics ki
szabadítása, Petőfi Nemzeti 
dala a múzeumkertben -  szé- 
lés tömegek számára csenge
nek ismerősen, s ez jól van így.

Feltétlenül szólni kell azon
ban ennek a történelmi nap
nak, nemzeti ünnepünknek a 
ma emberére gyakorolt hatá
sáról, jelentőségéről.

De mit jelent ma számunk
ra ez a nap?

Az eseményeket átgondolva 
szem beötlő az a számtalan 
párhuzam, amely 1847-48 és 
az elmúlt ötven esztendő tör
ténései között fedezhető fel:

Amikor 1847 novemberében 
V. Ferdinánd megnyitotta a 
pozsonyi országgyűlést, senki 
sem sejtette, hogy ez lesz Ma
gyarország történetének utol
só rendi országgyűlése. Ugyan
így senki sem tudhatta 1988. 
október 23-án, amikor a rend
őrség megakadályozta, hogy 
megemlékezéseket tartsanak, 
hogy egy évvel később éppen 
ezen napon kiáltják ki a Ma
gyar Köztársaságot.

Ahogy Petőfi 1848. augusz
tus 21-én fölháborodik Forra
dalom című versében, hogy a 
magyar nemzetgyűlés megsza
vazta a negyvenezer honvédet 
az olasz felkelők elnyomására, 
ugyanilyen döbbenettel nézi a 
magyar közvélem ény, hogy

1968. augusztus 21-ére virra
dóra magyar katonák bevonul
nak Prágába.

Ahogy Kossuth nagy álmá
ban, a Dunai Konföderációban 
egy modern, Európába integ
rált, fejlődésre képes Magya
rországot képzelt el, ami bár 
kompromisszumokkal, de az 
1867-es kiegyezés révén tulaj
donképpen részben megvaló
sult, ugyanígy igyekszünk 
most az Európai Unióba, hogy 
modern, fejlődőképes, Európá
ba integrált állam legyünk.

Ahogy a szabadságharc ide
jén Kossuth reménysége, hogy 
Európa közbelép érdekünkben 
az osztrák, majd orosz inter
venció alatt, naiv ábránd volt, 
éppúgy hiába reméltük a segít
séget 1956-ban.

1848 kora tavaszán a forra
dalmi hullám végigsöpört Eu
rópán: január vége Nápoly és 
Palermo, február Párizs, majd 
Ausztria olasz tartományai, 
német és olasz kisállamok, 
Dánia. Március 13-án a hullám 
eléri Bécset, 15-én Pestet, majd 
Berlint, Badent, Frankfurtot 
és Prágát. Ez a forradalmi ára
dat nagyban hozzájárult a pes
ti forradalom, majd a Batthyá
ny Lajos vezette, első parla
mentnek felelős magyar kor
mány sikereihez. Ehhez ha
sonlóan egész Közép- és Kelet- 
Európát megérintette a válto
zás szele 1988-ban: Lengyelor
szág, Szlovénia, a Balti-álla
mok, Csehszlovákia, Németor
szág, Bulgária, Románia.

Ugye, milyen különösek, 
sokszor megdöbbentőek ezek a 
hasonlóságok és egybeesések? 
Bármennyire is közhelyszerű, 
igaz: a történelem ismétli ön
magát.

Az a kijelentés is már-már 
közhellyé kopott, hogy márci
us 15-e a fiatalok ünnepe. Pe
dig kétségtelen tény, hogy a fi
atalok, Petőfi és a hozzá hason

ló „majdnem-gyerek fiatalem
berek” (Benedek István fogal
maz így) Jókai, Irinyi, Vajda 
János, Vasvári Pál, Degré Ala
jos a bécsi forradalom hírére 
néhány óra alatt mozgósítják 
a pesti nép és a József-napi 
vásáron éppen Pesten tartóz
kodó falusiak tízezreit. (Záró
jelben jegyzem meg, a kora ta
vasznak is szerepe lehetett a 
hallatlan lelkesedésben. Ma is, 
amikor fűtött szobákban, jólla- 
kottan szenvedjük végig a te
let, micsoda tettvágy buzog 
bennünk az első napsugarak 
láttán! Tervezünk, nekilátunk 
a kerti és ház körüli munkák
nak, fogadjuk, hogy eztán más
ként lesz minden.)

A márciusi ifjak azok, akik 
a tizenkét pont és a Nemzeti 
dal cenzúra nélküli kinyomta
tásával egy csapásra megte
remtik a sajtószabadságot. Ok 
már március 11-re írásba, va
gyis a tizenkét pontba foglal
ták a legfontosabb liberális kö
veteléseket, méghozzá minden 
korábbinál radikálisabb szöve
gezésben. Az ő lendületüknek, 
határozottságuknak köszönhe
tő, hogy az országgyűlés már
cius 15-én, majd 18-án végleg 
állást foglal a jobbágyfelszaba
dítás mellett, melyről a diéta 
megnyitása óta tudta a köve
tek többsége, hogy tovább nem 
odázható el, de nem léptek fel 
elég következetesen és egysé
gesen. Ezért írta dühöngve 
Petőfi A száj hősök című versé
ben:

„Meddig tart ez őrült 
hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon 
nevében?
Kinek a hon mindig ajkain 
van.
Nincsen annak, soha sincs 
szívében!
Mit használtok kofanyelve
tekkel? ( . . . )

Tenni, tenni! A helyett,
hogy szóval
Az időt elharácsoljátok;"

S ugye hányszor fordult elő, 
hogy a fiatalok, a „majdnem- 
gyerekek” változtattak a törté
nelem menetén? Hogy miért? 
Ernst Fischer osztrák filozó
fust idézem: „A fiatalok láza
dásában előtérbe kerülnek az 
erkölcsi fogalmak: az igazság, 
őszinteség, igazságosság, hu
manizmus. Nem szabad lebe
csülni ezt a morális tiltakozást. 
Sok robbanóanyagot rejt.” S 
emlékezzünk itt a 68-as diák
lázadásokra, az 56-os forrada
lom egyetemistáira, a 68-ban 
a Vencel-téren önmagát fel
gyújtó Jan Palachra, vagy a 
Tienanmen téren 1989-ben 
brutális kegyetlenséggel elti
port diákokra.

A történelmi időutazás vé
gén újra felteszem a kérdést: 
mit jelent ma számunkra már
cius 15-e, nemzeti ünnepünk?

Elünk a Kossuth, Petőfi, 
Bem és Táncsics utcákban, 
hallgatjuk a Petőfi Rádiót és a 
Kossuthot. Talán túlságosan is 
szerves részévé váltak hétköz
napi életünknek ezek a nevek. 
Pedig az ünnep kiemelkedést 
jelent a mindennapokból. De 
tudunk-e ünnepelni?

Sajnos, úgy látom, nem. A 
családban sem, a kötelezően 
előírt ünnepeken pedig különö
sen nem. Holott ahogy a csalá
di ünnepeknek az a szerepe, 
hogy a valahová, az együvé tar
tozást erősítse, úgy a nemzeti 
ünnepeknek az egy nemzethez 
tartozást kellene erősíteni ben
nünk. De hányán vannak az 
országban, akiknek március 
15-e nem több, mint egy mun
kaszüneti nap, amikor végre 
dolgozhatnak a kertben vagy 
„maszekolhatnak”, s akik ma 
dühösek, mert idén éppen 
szombatra esik? Am „...a z  ün
neplést az jellemzi, hogy csak 
annak számára valami, aki 
részt vesz benne” — mondja 
Gadamer, német filozófus.

Megfigyelték már az óvodá
sokat, amint maguk készítet
te zászlóikat a Kossuth-szobor 
körül földbeszúrják? Mit sem 
tudnak a történelem ről, de 
tudják, hogy ünnep van, és tud
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ják, hogy „piros-fehér-zöld, ez 
a magyar föld” , s arcukról 
büszkeség és ünnepélyes ko
molyság sugárzik. Ezt az ér
zést kellene megó'riznünk és 
feleró'sítenünk magunkban. 
Mert bennünk van, gondolja
nak csak a torokszorító érzés
re, amikor egy versenyen ma
gyar zászlót húznak fel és meg
szólal a magyar Himnusz.

Én ebben látom 1848. már
cius 15. jelentó'ségét ma: ma
gyarságunk mélyebb átérzését 
tanulhatjuk a példájából.

Megtanulhatjuk a nemzet 
egészében való gondolkodást, 
az országért tenni akarást, azt, 
hogy „áldozat és tett, ez a két 
tükör, mely a valódi honfit 
megmutatja”. Megtanulhatjuk 
a márciusi ifjak lendületét, ra

dikális gondolkodását, a be
széd, a mellébeszélés helyett a 
tettek követelését, a másokat 
magával ragadni képes hitet. 
Megtanulhatjuk, hogy a haza, 
hazaszeretet, nemzet nem üres 
szavak. Tanulhatunk Kossuth - 
tól, akiről azt írták, hogy „kék 
szemű volt és szőke és úgy be
szélt, hogy még a férfiak is be
leszerettek” . Szónoklataiban

ezernyi árnyalatban csillog a 
gyönyörű magyar nyelv. Az 
anyanyelvűnk, mely szláv és 
germán nyelvek közé ékelve is 
megmaradt, s amely kultú
ránk, a legnagyobb kincsünk 
hordozója.

Tehát van mit tanulni, lehet 
töltekezni március 15-éből. 
Csak tegyük is meg!

H Í REK
RÖVIDEN

ANYAKÖNYV
(február, március)

Születések: Fazekas Máté 
(Martonfa), Podolszki Dó
ra, Ábel Tibor, Walter Vin
ce és Gyula, Nidling Lau
ra (Nagypall), Kaproncai 
Vanda (Apátvarasd) 
H á za ssá g ot k ö tö tte k : 
Besenczi Sándor és Szeke
res Tímea, Góbi Vilmos és 
Katona Teréz, Szilágyi Zol
tán és Bodorkás Anikó, 
Pohl Antal és Pichler Ani
ta.

<. E lhunytak: Szekeres Ká
roly né szül. Könnyű Erzsé
bet (82 éves), Fülöp Jó-

■ zsefné szül. Gyenis Erzsé
bet (79 éves), Boris János 
(55 éves), Barta Imre (49 
éves), Blum Károlyné, 
Bayer Teréz (81 éves), 
Sántha László (75 éves).

Pécsváradi
kitüntetett
március 15. alkalmából

Dr. Feledi Éva, a Pécsi 
Tudományegyetem Általá
nos Orvostudományi Kar 
Szülészeti és Nőgyógyásza
ti Klinika egyetemi ad
junktusa, az elmúlt ciklus
ban Pécsvárad képviselő- 
testületének tagja a Ma
gyar Köztársaság Arany 
Érdemkereszt kitüntetést 
vehette át. Gratulálunk!

Kelep, kelep
Á prilis 2-án délelőtt 

megérkezett a már várva 
várt gólyapár a művelődé
si ház nagykéményének 
tetejére. Kis pihenő után 
mindjárt hozzáláttak a fé
szek tatarozásához.

Folytatás az I . oldalról

Félve, hogy háborús konfliktus 
kirobbanása esetén közvetlen 
célpont lehet a lokátor és ezzel 
a környező települések. A fó
rum végén átadták a tiltakozó 
aláírásgyűjtő íveket 216 név
vel.

Másnap Hetényben kétszáz- 
húszán zsúfolódtak be a helyi 
moziba, ahol a falakat tiltako
zó transzparensek borították 
és igen erős civil tiltakozással 
találták magukat szembe a 
HM munkatársai, az aláírások 
száma meghaladta a kétezret. 
A hosszúhetényi Községi Ön- 
kormányzat Képviselő-testüle- 
te rendkívüli ülésén a követke
ző határozatot hozta: „A kép- 
viselő-tesület Hosszúhetény 
lakóinak az Alkotmány 18. §- 
ában biztosított egészséges 
környezethez való jogának 
tiszteletben tartásával, egyet
értve a civil szervezetek által 
megfogalmazottakkal, a Zengő 
hegyre történő katonai radar
állomás telepítésével nem ért 
egyet, az ellen tiltakozik.”

A hosszúhetényi kezdemé
nyezéshez, az április 6-ára 
meghirdetett kiránduláshoz 
csatlakozott a Pécsváradi Vár
baráti Kör. A „Túra a Zengő
ért” felhívást a szervezők eljut
tatták számtalan civil szerve

zethez, a természetbarátokhoz, 
a médiához.

Április 1-jén ismét lakossá
gi fórum ot tartottak Pécs- 
váradon a művelődési házban, 
ahova ez alkalommal is sokan 
átjöttek Hetényből. Jelen volt 
a két település polgármestere 
és néhány képviselő is. Meghí
vott előadók voltak: dr. Illés 
Zoltán, a Parlament környe
zetvédelmi bizottságának alel- 
nöke és dr. Mikes Éva ország- 
gyűlési képviselő.

Röviden ennyi volt az elmúlt 
hetek krónikája „lokátorügy
ben” . Mindazok, akik távol 
maradnak és maradtak eddig 
is a felkínált alkalmakról, fó
rumokról, a személyes tájéko
zódás és tiltakozás lehetőségé
vel nem éltek, csak maguknak 
tehetnek szemrehányást...

Szabad legyen itt is megem
lítenem a hét évvel ezelőtti ese
ményeket. 1996-ban a várba
ráti kör elsőként emelte fel 
hangját a tervezett lokátor épí
tése ellen. Szerveztünk tiltako
zó túrát szervezett (60 fő jött 
fel a hegyre), a város vezetése 
lakossági fórumot szervezett a 
HM szakembereivel (húsz egy- 
néhányan jöttek el), aláírás- 
gyűjtését kezdem ényeztük 
(317-en írtak alá). Akkor na
gyon magunkra maradtunk! 
Ma már sokan úgy látják, hogy

akkor még lett volna értelme, 
eredménye a tiltakozásnak! 
Akkor még a szakhatóságok is 
következetesen elutasították a 
terv megvalósítását. Gállos Or
solya és mások tollából szám
talan cikk jelent meg a Dunán
túli Naplóban (20 db), a Pécs
váradi Hírmondó hét alkalom
mal foglalkozott a lokátorral. 
A VTV adásaiban is több ízben 
hangzottak el tudósítások. És 
mindezeket megelőzte Bolond 
Zengő-projektje. A képzőművé
szet erejével kiáltott a termé
szet pusztítása ellen. Több eu
rópai ország és Japán után, 
éppen az aktualitása miatt 
1998-ban a várban megrendez
tük Botond megrázó alkotása
iból a Zengő című kiállítást. E 
sorok írása közben ju tott 
eszembe, hogy hány amatőr 
művészeti együttes, népdal 
címe, szervezet, de intézmé
nyek is viselik a Zengő nevét. 
A Zengő történelmünk és kul
túránk szerves része évszázad
ok óta! Hát ennyi... és biztos 
nem ez a vége...

D. K.

Akit bővebben érdekel a téma, a kö
vetkező interneteimen tájékozódhat. 
Ugyanitt fórumot nyitottak és várják 
a kérdéseket, hozzászólásokat a loká
torral kapcsolatban: http://www. 
honvedelem.hu/cikk.phplcikk = 12242

Kiált a Zengő!

http://www
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K U L T Ú R Á L I S  A J Á N L Ó
Húsvétváró kézművesvásár

Fazekasok, faművesek, ko
sár-, gyékény- szalmafonók, 
gyöngy fűzők, tojáshímzók, szö
vök várják portékáikkal az 
ajándékozni vágyókat április 
12-én, szombaton 9-16 óráig a 
műveló'dési központban (jó idő 
esetén a művelődési ház előtti 
téren). A gyerekeknek tojás
hímzést tanítanak. Aki szeret
ne hímezni, hozzon magával 
főtt tojást.

Országos Ifjúsági Tojás- 
festó'versenyt és játszóhá
zat rendeznek április 13-án, 
Virágvasárnap, a zengővár- 
konyi Míves Tojás Múzeum 
megnyitásának évfordulóján a 
Tájház udvarán. Idén is meg
szervezzük a tavaly nagy si
kert aratott „Hímestojás Sze
retteinknek” elnevezésű aján
dékkészítő foglalkozásainkat a 
nagyhéten. Minden jelentkező 
a múzeum által biztosított 
anyagok felhasználásával, sze
rény térítés ellenében, türel
mes mesterek irányításával, 
saját kezűleg készíthet hímes- 
töjás kompozíciókat. A húsvé
ti ünnepnapokon délutánon
ként tojásfestő-bemutatót is 
tartunk, hogy azok is láthas
sák, hogyan készül a hímes
tojás, akik saját kezűleg nem 
akarnak munkálkodni. Hagyo
mányos programunk a tojás
festőverseny is.

Kézműveseink kiállítása 
Kecskeméten

A Kézm űvesek Baranyai 
Egyesületének -  Pécsvárad és 
Budapest után — március 22- 
én Kecskeméten nyílott kiállí
tása a Népi Iparművészeti Mú
zeumban, melyet dr. Bánszky 
Pál, a Népművészeti Egyesü
letek Szövetségének elnöke 
nyitott meg. A kiállítás május 
10-ig tekinthető meg. (Infor
máció: 76/327-203.)

Színházjáró buszt indí
tunk május 14-én, szerdán 
este 18.30-kor Pécsre Sza- 
konyi Károly: Adáshiba című 
komédiájára. A  darabot évti
zedek óta játsszák, nemcsak 
magyar színházakban, óriási 
sikerrel. Az elmúlt év nyarán 
a Pécsi Anna-udvarban bemu
tatott nagysikerű előadás az
óta is telt házakat vonz. Fő

szerepekben: Vári Éva, Barkó 
György, Füsti Molnár Éva, 
Stenczer Béla. Jegyek a műve
ló'dési központban igényelhe
tők 1200 Ft-os áron + 300 Ft 
útiköltség.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
kirándulásai:

Április 27-én, vasárnap (au
tóbusz indul 6 órakor a pécsi 
DOMUSZ-parkolóból, Pécs- 
váradról 6.30 órakor a műve
lődési központ elől). Utazás a 
Vajdaság magyar lakta telepü
léseire. Idegenvezetőnk: Bur
ján István néprajzkutató.

Útvonal: Mohács—Udvard- 
Batina-Bezdán-Apatin (Le
hár Ferenc születési helye)- 
Kupuszina néprajzi múzeum- 
Zombor városnézés-Doroszlói 
Mária-kegyhely—Gombos-Sza- 
badka—Palics a Zsolnayak nyo
mán, majd Szegeden keresztül 
hazautazás.

Részvételi díj. 3000 Ft. (Tar
talmazza az útiköltséget és a 
belépőket.) Jelentkezési határ
idő: április 20. a művelődési 
központban.

Előzetesen tájékoztatjuk az 
érdeklődőket, hogy a várbará
ti kör nyári kirándulását Dél- 
Erdélybe, a Bánságba szerve
zi június 26-29. között. Útvo
nal: Arad-Tem esvár-Lugos- 
Karánsebes-Herkulesfürdő- 
Orsova—Turnu Severin (hajó- 
kirándulás a Vaskaputól a 
Kazánszorosig). A részletes

programot hamarosan kiküld
jük tagtársainknak.

Dr. Andrásfalvy Bertalan
néprajzkutató tart előadást 
április 25-én, 18 órakor a mű
velődési központ színházter
mében, a Pécsváradi Polgári 
Kör szervezésében. Minden ér
deklődőt szeretettel várnak!

Fúvósfesztivál Pécsváradon
Baranya Megyei Gyermek- és 

Ifjúsági Fúvószenekarok Talál
kozója 2003. április 26-án a vá
rosi műveló'dési központban. 
Résztvevők: Bólyi Ifjúsági Fú
vószenekar; Palotabozsok-Mo- 
hács-Somberek Ifjúsági Fúvós
zenekara; Pécs-G yárvárosi 
Gyermek- és Ifjúsági Fúvósze
nekar; Pécsváradi Ifjúsági Ze
nekar; Sopianae Ifjúsági Fúvós- 
zenekar Pécs; Szentlőrinci Ifjú
sági Fúvószenekar, Szászvári 
Ifjúsági Fúvószenekar.
13.30 Térzene a művelődési 

ház előtti téren.
13.45 Köszöntő a művelődési 

központ előtti téren, a fan
fárok után Himnusz (közö
sen), Zsáli János polgármes
ter köszönti a résztvevőket.

14.00 órától szakmai bemuta
tó programok a művelődési 
központ színháztermében. 
A ta lá lkozót m egnyitja: 
Tasnádi Péter, a Baranya 
Megyei Közgyűlés alelnöke.

16.30 A műveló'dési központ 
IV-es term ében szakmai

megbeszélés zenekarveze
tők részére.

17.30 Gálaműsor a színházte
remben.

19.00 Értékelés, díjkiosztás, 
zárszót mond Bokor Béla, a 
Baranya Megyei Kulturális 
és Idegenforgalmi Központ 
igazgatója.

Szent György-napi borverseny
Idén április 30-án, szerdán 

rendezzük a pécsváradi és kör
nyékbeli borosgazdák hagyo
mányos megmérettetését. Bo
rok leadása: április 29-én 8-18 
óráig a művelődési központ
ban. Nevezési díj: 400 Ft/fajta 
(2 db 7 dl-es üvegben fajtán
ként). Értékelés, eredményhir
detés április 30-án, 18 órától a 
műveló'dési központban! Vár
juk a jelentkezőket minél na
gyobb számban!

Könyvajánló
Az év végén a székesfehérvá

ri Árgus Kiadó mutatta be Raj
nai László Kodolányi Jánosról 
készült tanulm ánykötetét, 
mely mindmáig az egyik legát
fogóbb mű az író munkásságá
ról. „Nem csodálom, hogy soká
ig nem publikálták e kéziratot. 
Rajnai László nagyságát jelzi, 
hogy a megírása óta eltelt csak
nem fél évszázad mit sem kop
tatott rajta. írja ajánlásában 
Bakonyi István. A tanulmány 
megvásárolható a műveló'dési 
házban 800 Ft-os áron.

eMagyarország-konferencia

Muskát Zoltán, dr. Wekler Ferenc és Kovács Kálmán 
a megnyitón

Pécsváradon tartották meg az Informatikai és 
Hírközlési Minisztérium és az Információs Tár
sadalom Kht. által szervezett „eMagyarország” 
című konferenciasorozat egyik rendezvényét. 
Házigazdája dr. Wekler Ferenc volt. Előadást 
tartott Kovács Kálmán informatikai és hírköz
lési miniszter. Ugyanezen a napon nyitották

meg az IT Információs Társadalom Kht. Dél- 
Dunántúli Regionális Irodáját és tartottak saj
tótájékoztatót. Muskát Zoltán, az IT Informá
ciós Társadalom Kht. Dél-Dunántúli Regioná
lis Irodájának vezetője elmondta, hogy a regio
nális irodák részei annak a programnak, mely
nek keretében a tárca tervei szerint 2004. má
jus 1-jéig az ország 2004 településén eMagyar- 
ország-pontok — irodák, közösségi hozzáférési 
helyek -  nyílnak.

Az iroda feladata, hogy az IHM által kiírt pá
lyázatokat véleményezze, a pályázatírásokat 
segítése és utógondozza. Elsősorban önkor
mányzatok, önkormányzati intézmények, isko
lák pályázatainak segítése a cél. A pályázati 
utógondozás keretében mind a nyertesekkel, 
mind a vesztesekkel való kapcsolattartást fon
tosnak tartják a hatékony felhasználás, illetve 
a későbbi eredményesség érdekében.

Az iroda nyitva tartása munkanapokon: 8— 
16 óráig. Telefon: 465-331 (ideiglenesen) E- 
mail: zoltan.muskat@ihm. gov.hu
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Bővülő választék, író-olvasó találkozók, 
internetes szolgáltatások
Ha végigtekintünk könyvtá
runk elmúlt évén, megállapít
hatjuk, hogy feladatunkat fo
lyamatosan teljesítettük. Nagy 
szerepe volt ebben, hogy a két 
dolgozónk mellé 1-1 fó' polgári 
szolgálatos munkatársat, Szi
geti Endrét és Kárpáti Andrást 
is tudtuk alkalmazni. Szorgal
mas hozzáállásuk nagy segít
ségünkre volt, így az újonnan 
jelentkező' feladatokat is nagy
mértékben teljesítettük. Fóleg 
a telematikai korszerűsítéssel 
járó, informatikai feladaton te
vékenykedtek sokat. Munkáju
kat ezúton is megköszönjük.

Eves dokumentumbeszer
zési keretünk lehetővé tette, 
hogy beszerezhettük a külön
böző' szakterületek újonnan ki
adott, legfontosabb szakköny
veit, és a várhatóan keresetté 
váló fontosabb szépirodalmi 
műveket. Dokumentumállo
mányunk szépen gyarapodott, 
fó'ként a kézikönyvtárunkat 
frissítettük és töltöttük fel. Si
került mélységében kiterjesz

teni gyűjteményünket, fóleg 
olyan szakterületeken, melyet 
városunk tanulóifjúsága és fel
nőtt lakossága leginkább 
igénybe vesz (pl.: szociológia, 
pedagógia stb.). 40 000 kötetes 
könyvállománnyal rendelke
zünk, amit közel 1000 fő be
iratkozott olvasó látogat és 
használ.

A  könyvárak nagymértékű 
emelkedése sok olvasni szere
tő embert késztet könyvtárunk 
igénybevételére és az esetek 
túlnyomó többségében kielégí
tő választ, illetve alapos szak- 
irodalmi tájékoztatást kaptak 
kérdésükre. Olvasóink öröme 
az elsődleges, ha megtalálják 
a keresett irodalmat, elégedet
ten jönnek vissza legközelebb 
is. Minden tőlünk telhetőt 
megteszünk ezért. Mivel kisvá
ros vagyunk, ismerjük szemé
lyesen is olvasóink zömét, kap
csolatunk sok tekintetben ben
sőséges, közvetlen. Természe
tesen nagyon odafigyelünk ol
vasóink kéréseire. Rég bevált

gyakorlat, hogy hétvégére, il
letve egy-egy estére, másnapig 
kölcsönzünk olvasótermi köny
veket, folyóiratokat. Ha nincs 
meg a keresett könyv, élünk a 
könyvtárközi kölcsönzés lehe
tőségével, melynek során a 
megyei könyvtártól kértünk 
kölcsön dokumentumokat.

A könyvhasználók igényei 
előtérbe jutásának fontos elő
relépése, mondhatnám ugrás
nak is, a tavalyi évben létre
jött telematikai fejlesztésünk 
volt. Ez végre lehetővé tette, 
hogy könyvtárunk is egyre na
gyobb mértékben betölthesse 
információs intézményi sze
repkörét. E korszerű könyvtá
ri szolgáltatások igénybevéte
le a Széchenyi-terv pályázatá
nak köszönhetően vált lehető
vé, miszerint sok más városhoz 
hasonlóan mi is hat számító
gépet kaptunk, internet-bekö
téssel. A világhálóra való kap
csolódás az információhoz való 
hozzájutást minőségileg vál
toztatta meg. A megyei könyv

tár ajánlásával lehetőségünk 
nyílt jól kezelhető és jól hasz
nálható könyvtári szoftver 
megvételére is, melynek segít
ségével elkezdhettük könyvál
lományunk digitalizálását pol
gári szolgálatos munkatár
sunk, Kárpáti András munká
jával.

Az olvasási kultúra terjesz
tését rendezvényeinkkel is 
igyekeztünk elősegíteni. Zöm
mel diákoknak tartottunk 
könyvtárbemutató foglalkozá
sokat, vetélkedőket. Sikeres 
rendezvényt tartottunk példá
ul az értelmiségi klubbal és sok 
érdeklődőt vonzott a székesfe
hérvári Árgus kiadó író-olva
só találkozóval egybekötött 
Kodolányi-estje. Mivel az olva
sókért vagyunk, célunk a mi
nél magasabb színvonalú olva
sószolgálati és tájékoztató 
munka.

Bízunk benne, hogy anyagi 
lehetőségeink függvényében 
továbbra is meg tudunk felel
ni olvasóink elvárásainak, fel
adatainknak.

Arnold Istvánné,
a Pécsváradi Városi 

Könyvtár dolgozói nevében

Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Központ 
Pécsváradon

A Baranya Ifjúságáért Kht. 
a tavalyi évben komplex me
gyei ifjúsági szolgáltató háló
zatot kezdett kiépíteni. A szol
gáltató hálózat eddig Pécs-ori- 
entált volt, az egyetem karain 
és a város különböző pontjain 
alakítottak ki végpontokat. 
Ezen a láncon keresztül min
den'érdeklődő fiatal hozzájut
hat a hálózatban szereplő és 
feladatokat vállaló szervezet 
információihoz, illetve igénybe 
tudja venni a szervezetek által 
nyújtott szolgáltatásokat (kul
turális és szabadidős progra
mok, szálláshely-információk, 
jogi, felvételi, pályázati és 
egyéb tanácsadások stb.).

A 2003-as évben a megye 
más településein is kialakíta
nak végpontokat. A vidéki vá
rosok szervezetei közül első
ként a Pécsváradi Ifjúsági Ön
korm ányzattal kötöttek 
együttműködési m egállapo
dást. A rendezvényt Bimbó Ist

ván, a Baranya Megyei Köz
gyűlés Költségvetési Bizottsá
gának elnöke nyitotta meg, 
majd Varga Tamás, a Baranya 
Ifjúságáért Kht. ügyvezetője is
mertette tevékenységüket, a 
végponthálózat működését. A 
rendezvényen jelen volt és üd
vözölte a kezdeményezést Vra- 
nesics Ágnes, a Gyermek-, If
júsági és Sportminisztérium 
főosztályvezetője. Városunk 
önkormányzatát Apaceller Jó

zsef, a Kulturális Bizottság el
nöke képviselte. A  köszöntők 
után a két szervezet képvise
lője aláírta a megállapodást 
(képünkön), melynek köszön
hetően településünk fiataljai is 
több információhoz jutnak, ha 
felkeresik a művelődési köz
pontban kialakított végpontot. 
A Pécsváradi Ifjúsági Önkor
mányzat tagjai várják az ér
deklődő fiatalokat.

A Kodolányi János
r

Általános Iskola 
hírei
A  Zrínyi Ilona Országos 
matematikaversenyen az 
első 100 közé a következő 
tanulók kerültek:
5. osztályosok: 5/a. Marász 

Ágnes 52. hely 73 pont; 
5/a. Pécsi Zófia 54 hely, 
73 pont; 5/a. Szilágyi 
Áron 97. hely, 64 pont 
(tanáruk: Türk Ilona)

6. osztályosok: 6/b. Kempf 
Laura 39. hely, 78 pont 
(Tanára: Lászlóné A. 
Mária)

7. osztályosok: 7.b. Czim- 
ber Borbála 25. hely, 
102 pont (Tanára: Lász
lóné A. Mária)

8. osztályosok: 8/a. Wesz 
Balázs 17. hely, 88 
pont; 8/a. Petz Dávid 27. 
hely, 83 pont; 8/a. Tol
nai Dávid 95. hely, 67 
pont (Tanáruk: Türk 
Ilona)

Csapatversenyben: 8/a. 
osztály csapata: 11. hely; 
5/a osztály csapata 18. 
hely

I PIFÖ-hírek
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Zeneiskolai hírek
Az elmúlt időszakban szá
mos megyei találkozón vett 
részt iskolánk.

A klarinétostalálkozót febru
ár 21-én tartottuk, amely azért 
is különleges, mert iskolánk 
volt a házigazdája és szervező- 
je is egyben. A megye 11 zene
iskolájából közel 50 klarinétos 
mutatta be darabját. A három 
fó's szakmai zsűri dicsérettel és 
kiemelt dicsérettel jutalmazta 
a legjobb produkciókat. Zene
iskolánk három növendéke, 
Mohácsi Barbara, Gungl Edit 
és Ormándi Balázs dicséretben 
és értékes tárgyjutalmakban 
részesültek. Zongorán kísért 
Papp Gyuláné. Felkészítő' ta
nár Schrempfné Kreszits Mar
git.

A következő' találkozó már
cius 28-án Komlón volt, me
lyen a megye szaxofonos, har- 
monikás, ütó's, oboás és fagot
tos növendékei mutatták be 
tudásukat. Iskolánk szaxofon
kvartettje a találkozó nagydí- 
ját hozta el. Nagy elismerés 
számunkra, hiszen a sok szín
vonalas produkció m ellett 
együttesünk műsora és tudá

sa bizonyult a legjobbnak. Az 
együttes tagjai Gresa Szilvia 
(altszax.), Miklós Zsuzsanna 
(altszax.), Ormándi Balázs 
(tenorszax.), Apaceller András 
(baritonszax.). Tanáruk 
Schrempfné Kreszits Margit.

Március 29-én Zeneiskolák 
VII. országos mélyrézfúvós ver
senyének területi válogatója 
volt Pécsen, a művészeti szak- 
középiskolában. Iskolánkból 
két növendék, Mohácsi Olivér 
(harsona) és Gubik Gergely (te
nor) indult a versenyen. Gubik 
Gergely a III. korcsoportban 
továbbjutott az országos ver
senyre.

Reméljük, Gergely megis
métli a három évvel ezelőtti 
bravúrt, hiszen akkor meg
nyerte az országos versenyt is. 
Zongorán kísért Papp Gyuláné. 
Felkészítő tanáruk Wagner 
József.

Március 30-án a IV. solymá
ri országos gyermektáncfesz- 
tivál regionális előválogatóját 
rendezték meg a Pécsváradi 
művelődési házban. A három
tagú szakmai zsűri értékelése 
alapján hat csoport juthatott

tovább az országos fesztiválra. 
A válogatón a német tánckul
túra két koreográfiáját kellett 
bemutatni. A  zeneiskola német 
gyermek- és ifjúsági tánccso
portja a. „Szűri gyermekjátékok 
és táncok” című produkciót 
mutatta be. Csoportunk nagy 
sikerrel szerepelt. A zsűri ki
emelte a szép, tiszta énektudá
sukat, öltözéküket és a kore
ográfiát, am ely K atonáné  
Gunszt Andrea munkája. Kö- 
szönetünket fejezzük ki a ze
nészeknek, akik vállalták a 
csoport hangszeres kíséretét.

Április 4-én Szigetváron me
gyei furulyástalálkozón vett 
részt iskolánk három növendé
ke. Kovács Klaudia (előképzés) 
Mosonyi Katalin növendéke, 
Réger Janka (l.o.) és Fischer 
Kristóf (l.o.) Apaceller József 
növendékei, mindhárman szop
rán furulyán mutatták be tudá
sukat. Zongorán Papp Gyuláné 
kísért.

A zsűri dicséretben részesí
tette Kovács K laudiát és 
Fischer Kristófot.

Schrempfné Kreszits 
Margit

Fidelitas-hírek
Buli volt a házban
Megrendeztük első nagyszabá
sú rendezvényünket február 
28-án, amin a művelődési köz
pontban közel 400-an szóra
kozhattunk két Dj közreműkö
désével, akik Dj Funky Maiky 
és Dj Hansi volt, két sztárven
dégünkkel, Dopemannel és 
Majkával, akik egyórás műso
rukkal nagy sikert arattak. A 
mulatozás reggelig tartott és 
mi elégedetten, de fáradtan 
térhettünk nyugovóra. M eg
ígérjük, mihelyt ismét lehető
ségünk lesz rá, megismételjük. 
Ezúton szeretném megköszön
ni tám ogatóink segítségét, 
mind erkölcsi, mind anyagi tá
mogatásukat: Sanat Bt., Jáhn 
Jakab, Dr. Dea Kft., Aspo Kft., 
A-A Dent Kft., Benkő László, 
Gál és Társa Kft., Pál Petrol 
Kft., Fidesz-MPP Baranya Me
gyei irodája.

Ezenkívül szeretném megkö
szönni a fiúknak is: Szülő Gá

bornak, Góbi R ichárdnak, 
Brandt Péternek, Apaceller 
Balázsnak, Link Zoltánnak, 
Gál Krisztiánnak, Hoyck Atti
lának, Hosszú Attilának, Hu- 
ber Gábornak, Adószegi Attilá
nak a kitartó és nagyon ke
mény munkát.

Kleisz Anita,
a Fidelitas pécsváradi 

elnöke

Kávéházi esték
Rendezvénysorozatunk má

sodik állomásaként a hallga
tók betekintést nyerhettek az 
Árpádházi királyok életébe és 
a jövőt meghatározó döntése
ikbe.

A terem ismét tele volt, pót
székekkel toldottuk meg az ér
deklődők magas létszáma mi
att. Ezúton is köszönetét mon
dunk Bárdossy Sándornak a 
fantasztikus előadásért, és ter
mészetesen folytatjuk a soro

zatot. De ezzel még nem ért 
végett a rendezvény. A polgári 
kör meghívására rendelkezé
sünkre állt Révész Máriusz, a 
FIDESZ országgyűlési képvi
selője, akit az aktuális politi
kai kérdésekről faggattunk.

Megköszönjük támogatóink 
segítségét! Köszönet az Arany
cipó Kft.-nek, a Maddaléna 
Pizzériának és a művelődési 
központnak.

Rendezvénysorozatunk kö
vetkező napjára Szíjjártó Péter, 
a FIDESZ MPP volt drogrügye
kért felelős képviselője kalau
zolt volna el minket a drog 
okozta problémák útvesztőjé
ben. Szíjjártó Péter elfoglaltsá
ga miatt Bánki Eriket, a Fi- 
desz-MPP Baranya megyei el
nökét láttuk vendégül, aki a 
régió idegenforgalmi lehetősé
geiről beszélt.

A FIDESZ és a Fidelitas 
pécsváradi szervezete

A Pécsváradi 
Hírmondó
A képviselő-testület által 
1991-ben indított önkor
mányzati újság ez évben 
lépett 13. évébe. Mint azt 
már többször megírtuk, a 
lap szerkesztését, az anya
gok összegyűjtését és a lap 
terjesztését a művelődési 
központ dolgozói végezték, 
minden ellenszolgáltatás 
nélkül. Majd a „félkész” 
ú jságot kézbevették  a 
szakemberek. A Ferling 
PR-nél az olvasó- és a tör- 
delőszerkesztő után átnéz
te a korrektor, majd jött a 
levilágosítás és a Molnár 
Nyomdában a kinyomta
tás. (Mindez éves szinten 
1 millió 400 ezerbe került, 
a lap eladásából és előfize
téséből 300 ezer Ft bevé
tel származott)

Pécsvárad Város Képvi- 
selő-testülete 2003. évi 
költségvetési lehetőségei 
ismeretében, a költségve
tési hiányra tekintettel, a 
takarékos működtetés ér
dekében 28/2003. (III.3.) 
számú határozatával fel
bontotta a szerződést a 
FerlingPressel és a Hír
mondó valamennyi mun
kálatával a művelődési 
ház dolgozóit bízta meg.

Tisztelt Előfizetők és Ol
vasók! Utólag is kérjük 
megértésüket lapunk már
ciusi számának késedel
mes megjelenéséért, de 
technikai okok miatt nem 
tudtuk a lapot időben elké
szíteni, így most az össze
vont számot vehetik kezük
be, ami végül is még az ed
digiek szerint készült el.

Ezúton szeretnénk kö
szönetét mondani Ferling 
Józsefnek és munkatársa
inak, Barlahidai Andreá
nak, Galicz Krisztiánnak, 
Budán Lászlónak  az 
együtt m unkálkodásért, 
valamint Molnár Csabá
nak a gyors nyomtatásért. 
Nekik is köszönhetjük, 
hogy megtanultuk az új
ságírás csínját-bínját, a 
ku lisszatitkokat. M ost 
majd kiderül, hogy milyen 
tanítványok voltunk.

D. K.



8 H í r m o n d ó 2003. március-április

Ki áll egy hang mögött? Tette 
fel a kérdést alig három hónap
pal ezeló'tt Varga László a Pé
csi Rádió riportere Sántha 
Lászlónak, Laci bácsinak, aki
vel egyórás hangfelvételt ké
szítettek, mint pécsváradi tu
dósítóval. Most, hogy hallga
tom jól ismert hangját, hihetet
lennek tűnik, hogy nincs köz
tünk többé. Gazdag és színes 
életútról szól ez a 60 perc.

1928. július 12-én született 
Tápiószecsó'n. Kisgyermek ko
rában testvérbátyjaival renge
teg idó't töltöttek Pesten roko
noknál. A polgári elvégzése 
után továbbra is együtt maradt 
a három testvér, térképészeti 
iskolába iratkoztak, de neki 
nem volt vonzó a katonai pá
lya. Az érettségi és a háború 
után b írósági telekkönyvi 
munkára toboroztak fiatalo
kat. így került Sántha László 
20 évesen Pécsváradra, amiről 
azt sem tudta, hogy hol van, de 
Budapesten, a belvárosban 
mindig látta a feliratot „pécs
váradi sajt” . Mikor megkérdez
ték, hogy hova szeretne kerül
ni, ezt találta mondani.

1950-ben megnősült, felesé
ge Havas Magdolna, akivel 
haláláig együtt élt, harmóniá
ban, az utolsó percig nagy tá
maszai voltak egymásnak. Két 
fiuk született, akik szintén itt 
telepedtek le.

Sántha László
(1928- 2003)

1951 végén, az 
akkor alakult 
Építőipari Szö
vetkezethez hív
ták könyvelőnek, 
ahol korai rok 
kantnyugdíjazá
sáig, 1982-ig 
mint főkönyvelő 
dolgozott. Úgy 
érezte, hogy a szövetkezetnél 
töltött 30 éve alatt részese le
hetett a munkahely stabilizá
lódásának, a mindig újabb és 
újabb profilok kialakításában 
örömmel vett részt.

Szíve nem engedte folytatni 
a munkát. Ekkor kapott felké
rést a Dunántúli Naplótól, le
gyen a pécsváradi tudósító. 
Ezekután hétről hétre jelentek 
meg cikkei, riportműsorai vá
rosunk és környékének életé
ből.

1983 és 1994 között számta
lan tudósítás jelent meg tollá
ból. Az 1991-ben induló önkor
mányzati újságnak a Pécs
váradi Hírmondónak is rend
szeresen írt cikkeket szinte az 
utolsó évekig. A 90-es évek vé
gétől tudósítója volt a Pécsi Rá
diónak. Elmondhatjuk, hogy 
nem volt olyan esemény, ren
dezvény, amiről ne tudósított

volna. Szerte a 
megyében hallot
tuk, hogy már 
megint Pécsvá- 
rad volt a rádió
ban. Nagyon so
kat köszönhet
tünk neki mi is! 
Hiszen, ha nem 
mi kerestük Őt 

meg, akkor jött, telefonált, 
nyaggatott bennünket szép 
szóval és erőszakkal, de min
dig eredményesen. Utólag is 
köszönjük, és hálásak vagyunk 
ezért!

20 év a megyei médiában. 
Egy pénzügyi szakember új
ságírásra, riporterkedésre 
adta fejét. Az utókor feladata 
lesz összegyűjteni, feldolgozni 
mindazt az írott és elektroni
kus sajtóterm éket, am it 
Sántha László neve fémjelez. 
Már most biztosak lehetünk 
benne, hogy elévülhetetlen ér
dem ei voltak abban, hogy 
Pécsvárad és környéke az el
telt időszakban rendszeresen 
jelen volt a megyei médiában. 
Élete utolsó éveiben Entz ut
cai háza emeleti dolgozószobá
jából küldte tudósításait. On
nan, ahol a falakat régi kedves 
könyvei borítják, ahol estén

ként Chopin-zenére csendese
dett el verseskönyvvel a kezé
ben. A tudósítások adtak fel
adatot és értelmet utolsó évei
ben, amikor nap, mint nap meg 
kellett küzdenie elhúzódó be
tegségével.

Mindig fontosnak tartotta a 
helyi értékek megbecsülését, 
megőrzését. A 80-as évek ele
jén elsők között támogatta a 
várbaráti kör létrehozását, 
melynek alapító, haláláig ak
tív tagja volt.

Sok örömet lelt családjában 
és négy unokájában. Március 
24-én bekövetkezett halála 
előtti szombaton még hallhat
tuk utolsó tudósítását... Most 
már csak a hangarchívum őrzi 
mély átéléssel elm ondott, 
egyéni hangvételű riportjait. 

• Értékes írott és hanganyaga 
rendezésre vár, melyet bizo
nyára az ezt legjobban ismerő 
Magdolna asszony fog elvégez
ni. Remélve, hogy egykor ez a 
gyűjtemény is a gazdag pécs
váradi archívum része lesz.

A  Magyar Rádió Pécsi Stú
diója és az Új Dunántúli Nap
ló munkatársai, Laci bácsi kol
légái mély megrendüléssel hív
ták szerkesztőségünket a hír 
hallatán.

Emléke bennünk él, melyet 
a technika segítségével még 
sokáig őrizhetünk...

Dretzky Katalin

Az Anima Waradiense Klub eseményei
Az Anima Waradiense Klub 
következő összejövetelét 2003. 
április 10-én, csütörtökön 18 
órakor tartja a városi könyv
tárban a Költészet napja alkal
mából. Mit jelenthet ma, a 
szappanoperák, valóságshow- 
k, DVD és internet korában 
számunkra a vers? Mit jelent
het a kisgyermeknek, a ka
masznak, a rohanó felnőttnek, 
a fáradt, idős embernek? Kér
jük, ossza meg velünk, szaval
ja el vagy olvassa fel kedves 
versét, netán a saját költemé
nyét!

Az Anima Waradiense Klub 
legutóbbi összejövetelén, 2003. 
március 24-én este 21-en jelen
tünk meg a művelődési köz
pontban, s nagyon kellemes, de 
még inkább hasznos estét tölt
hettünk együtt. Három vendé
günk volt, akik a homeopáti
át, a „hasonlót a hasonlóval”

elvén működő, a szintetikus 
szereket mellőző, mind népsze
rűbbé váló természetgyógyá
szati ágat mutatták be. Első
ként dr. Kutnyánszky Valéria 
orvos, homeopata szakember 
beszélt a homeopátia történe
téről, elveiről, működési me
chanizmusáról. Rendkívül kö
zérthetően, sok konkrét példá
val illusztrálva ismertetett 
meg bennünket a gyógyítás le
hetőségeivel. Ezt követően 
Beck Zsófia gyógyszerész, akit 
jól ismerünk a Szent István 
Gyógyszertárból tartott tájé
koztatót a homeopátiás patika
szerekről. Elmondta, hogy sze
retné szélesebb körben megis
mertetni ezeket a gyógyszere
ket, hiszen mellékhatások nél
kül gyógyítanak. Felajánlotta 
segítségét, az érdeklődők nyu
godtan fordulhatnak hozzá ta
nácsért. Majd Ferlingné Dé- 
kány Hilda háromgyermekes

édesanya beszélt saját tapasz
talatairól a család gyógyításá
ban, a homeopátia határairól 
és lehetőségeiről. Befejezés
ként kérdéseinkre kaphattunk 
választ, melyek a megfelelő 
szakirodalomtól egészen az 
egyéni problémák orvoslásáig 
sok mindent felöleltek. Eköz
ben már kóstolgattuk a Mecsek 
Tea különböző gyógyteáit és 
teakeverékeit, s eszegettük 
Szilágyiné Halász Zsuzsa és 
Gászné Bősz Bernadett sütemé
nyeit, melyek ugyan nem vol
tak kifejezetten egészségvédők, 
hanem egyszerűen csak fino
mak! Az este sikeréhez hozzá
járult Adószegi Attila és kedves 
édesanyja, akiktől a nagy telje
sítményű vízforralót, illetve a 
csinos bögréket kaptuk.

Ismerkedjünk 
a homeopátiával!

címmel tanfolyamot szervez

tünk elsősorban kisgyermekes 
édesanyák számára, de min
denkit várunk, akit érdekel a 
szintetikus szerek és mellék
hatások nélküli gyógyítás.

A  tanfolyam vezetője: dr. 
Kutnyánszky Valéria házior
vos, homeopata szakorvos. Idő
tartama: 10 alkalommal két 
óra, péntek délutáni időpont
ban. Költsége: 15 000 forint, 
mely tartalmazza a jegyzet 
árát is.

A tanfolyam  célja  olyan 
mélységben megismertetni a 
résztvevőkkel a homeopátia 
alapelveit, hatásmechanizmu
sát, hogy megfelelően tudják 
felmérni a tüneteket, illetve 
bizonyos homeopátiás gyógy
szereket biztonsággal alkal
mazhassanak a mindennapi 
gyakorlatban.

Az érdeklődők 2003. április 
végéig jelentkezhetnek: Beck 
Zsófiánál a Szent István 
Gyógyszertárban, valamint 
Gászné Bősz Bernadettnél a 
465-950-es telefonszámon.



2003. március-április 9H í r m o n d ó

Ifjúságkutatás III.
Folytatva az ifjúságkutatás 
eredm ényeinek  ism erteté
sét, ezúttal az egészségm eg
őrzés  tém a k öréb en  adott 
válaszokat elem ezzük. Kér
déseim ben  k itértem  a ká
ro s  s z e n v e d é ly e k r e  (d o 
h án yzás, a lk o h o lfo g y a sz 
tás, kábítószer), valam int a 
sportra, az egészséges élet
m ód  a la p v ető  fon tossá gú  
szegm ensére. Itt a kérdések 
a g y a k o r is á g ra , a s p o r t 
ágakra irányultak.

Dohányzás:
35% dohányzik rendszere

sen, 12% alkalmanként, 23% 
kipróbálta már és 30% azok
nak az aránya, akik nem élnek 
dohányzással. Ezek az ará
nyok nem túl jók, de nem is tra
gikusak, megfelelnek az orszá
gos felmérések eredményeivel.

Alkoholfogyasztás:
12% nem iszik egyáltalán, 

12% már ivott, kipróbálta, de 
nem tetszett neki, 64% alkal
manként fogyaszt alkoholt és 
13% válaszolt úgy, hogy rend
szeresen italozik! Ezeket az 
arányokat én rossznak tartom, 
ha összevetjük a kérdőív más 
eredményeivel. Pl. azzal, hogy 
sokan az alkoholproblémát, a 
sok részeges embert, a zugivó 
helyeket szégyellik lakóhelyü
kön, hogy milyen gyakran jár
nak sörözőbe stb.

Kábítószer-fogyasztás:
64% nem él vele, 17% kipró

bálta már, 6% alkalmanként 
fogyaszt kábítószert és 1% rend
szeresen, vagyis függő'. Arra a 
kérdésre, hogy ismersz-e a kör
nyezetedben olyan embert, aki 
rendszeresen fogyaszt kábító
szert, 50-50% volt az arány, az 
igen és a nem válaszokat te
kintve.

Az igennel válaszolókat to
vább bonthatjuk: igen, többet 
is ismer 17%, igen néhányat 
ismer 28% és igen, egyet ismer 
5%. Ezek az eredmények igen 
megdöbbentó'ek és elgondol
kodtatóak számomra. Kide
rült, hogy igenis Pécsváradon 
is van drogprobléma, beszél
nünk kell róla, és tennünk kell 
a megelőzéséért. Ebben első
sorban a családoknak és az is
koláknak van nagy szerepük,

a szülőknek és pedagógusok
nak el kell menniük a drogpre
venciós rendezvényekre, fóru
mokra, nyitottnak kell lenni
ük ebben a kényes kérdésben. 
Egyre több lehetőség van a tá
jékozódásra, információszer
zésre mind országos, mind pe
dig helyi szinten, éljünk a 
szakemberek segítségével.

Sportolás, rendszeres 
testmozgás:

Gyakoriság: 8% sportol na
ponta, 27% hetente többször, 
17% hetente, 30% alkalman
ként, 18% ritkábban vagy 
soha. Összegezve 52% végez 
rendszeres testmozgást, ami az 
országos 20%-nál sokkal jobb 
arány. Legnépszerűbb sport
ágak: Magasan a labdarúgás 
vezet, ezt követik lépcsőzete
sen (kis különbségekkel); ke
rékpározás, futás, aerobik, ko
sárlabda, testépítés, úszás. 
Arra a kérdésre, hogy milyen

Egy évvel ezelőtt nyitotta meg 
kapuit Zengővárkonyban a 
Szalma-Kincstár. Tüskés Tün
de, a kiállítás létrehozója a 
megnyitóhoz konferenciát is 
szervezett, ahol a résztvevők 
mindenféle fonható anyagok
kal foglalkoztak. A rendezvény 
olyan jól sikerült, hogy min
denki természetesnek vette a 
folytatást.

A tavalyi év végén Tüskés 
Tünde és a Fülep Lajos Műve
lődési Központ a „Hagyomány 
és modernség” jelszavát vá
lasztva pályázatot írt ki. A 
szalma, csuhé és gyékény meg
m unkálásával készült tá r
gyakból ez év márciusában ki
állítás nyílt a művelődési köz

sportágat űznél szívesen, ami
re eddig helyben nem volt le
hetőség, legtöbben az úszást 
írták válaszul. Ezt követte a 
squash (fallabda), és a testépí
tés, kondizás.

Itt csak annyit jegyeznék 
meg, hogy a válaszok valószí
nűleg arányban vannak a le
hetőségekkel és az éppen diva
tos sportágakkal.

Összességében elmondható, 
hogy a helyi fiatalok kedvelik 
a sportot. A fiúk többsége va
lamilyen formában focizik, sok 
lány kerékpározik és aerobiko- 
zik. Legtöbben kötetlen formá
ban, de lehetőség van szinte 
mindegyiket szervezett kere
tek között is végezni. Remélhe
tőleg a közeljövőben megalakul 
a kerékpáros klub, és talán 
újra lesz a városban kondi
terem is. Újabb alternatívát 
nyújthat a helyi fiataloknak a 
görhokey egyesület és a szin
tén alakulóban lévő pingpong
klub is. Óriási előrelépés lesz 
több sportágnak is, ha elkészül 
a sportpályán a bitumenes kis
pálya, amelyet esténként vilá-

pontban. A kiállítás szervesen 
kapcsolódott az ez évi konfe
renciához, mely szinte napra 
pontosan az első után egy év
vel kezdődött. A  konferenciát 
megelőző hetekben rengeteg 
alkotás érkezett az ország min
den részéről, sőt külföldről (Er
dély, Kárpátalja) is küldtek 
tárgyakat. A  kiállítás -  és az 
egész konferencia megszerve

zésében Antal- 
né A ngster  
Mária és Bér
ces Boldizsár- 
né, Erzsiké  
nyújtott ren
geteg segítsé
get Tündének. 
A három  na
pos program  
kézm űvesvá
sárral kezdő
dött, ahol az 
árusok szép 

számú érdeklődőnek kínálták 
portékájukat. Lantosné Imre 
Mária néprajzkutató megnyi
tója után adták át a díjakat. 
Zsáli János polgármester, Ör
dög Béla, zengővárkonyi pol
gármester és Nidlingné Grátz 
Erika, nagypalli polgármester 
gratulált a résztvevőknek.

gítással is lehet majd használ
ni. Nem is beszélve régi ál
munkról, az uszodáról, de ez 
inkább távlati terv.

A sportolás alternatívát 
nyújt a káros szenvedélyekkel 
szemben és egészségmegőrzés 
szempontjából is kiemelten 
fontos. így a fiatalok haszno
san és aktívan tölthetik el sza
badidejüket. Pécsvárad jó 
adottságokkal rendelkezik a 
sportolás terén mind az intéz
ményeket, mind a sportágak 
sokaságát, mind pedig az em
berek aktivitást tekintve.

A  helyi sportélet szervezésé
ben, koordinálásában még na
gyobb szerepet kellene vállal
nia az önálló civil szervezet
ként m űködő sportkörnek 
(újabb szakosztályok alapítá
sával, pályázati lehetőségek 
kihasználásával, hatékonyabb 
marketingmunkával stb.).

A lehetőségek adottak, raj
tunk múlik, kihasználjuk-e 
őket, vagy sem.

Sokan képviseltették magu
kat a kiállításon, így nem volt 
könnyű dolga a Benkő Cs. Gyu
la vezette zsűrinek. Az értéke
lésen végül három kategóriá
ban ítélték oda az első három 
helyezettnek járó díjat, és a 
kilenc díjon kívül tíz különdí- 
ja t is k iosztottak. A pécs- 
váradiak közül Tamás Ló'rinc- 
né kapta a művelődési központ 
különdíját, egy értékes könyv
csomagot. Két nagypalli, Bér
ces Attiláné és Dékány Szabó 
Sándorné is különdíjban része
sült.

A hétvégén a művelődési 
házban zárt körű konferencián 
előadások és gyakorlati bemu
tatók zajlottak, pihenésképpen 
Zengővárkonyba kirándultak a 
résztvevők. Csodálatos dolgok 
kerültek már előzőleg a kiállí
tásra, tanúsíthatja ezt a több 
száz érdeklődő is. Aki még nem 
látta, április 12-ig megteheti.

Szebbnél szebb tárgyak szü
lettek helyben, mégis inkább 
azokat az embereket nevez
ném csodálatosnak, akik eze
ket létrehozták.

Szeretetük, egymásra figye
lésük a mai világban ritka 
kincs, talán ez sugárzik át tár
gyaikon is.

B ognár G yöngyvér

Kárpáti Á rpád
ifjúsági referens

Szalmakonferencia
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10 éves a nyugdíjasklub
Finom süteményillat és egy 
gyönyörűen kihímzett zász
ló fogadta március 7-én dél
után a műveló'dési házba 
érkező' vendégeket. A  süte
ményeket a nyugdíjasklub 
asszonyai készítették, a 
szép tortákat a testvér  
nyugdíjasklubok hozták  
ajándékba, a zászlót K o -  
leszá r Istvá n n é  hímezte a 
10. születésnapját ünneplő' 
pécsváradi klubnak.

Az elmúlt 10 esztendő ese
ményeit, legemlékezetesebb 
pillanatait megörökítő képeket 
és újságcikkeket a művelődési 
ház előterében felállított para
vánokon mutatták be.

Kárpátiné Kovács Zita, az 
egyesület elnöke visszaemlé
kezésében elmondta: „1993. 
március 9-re meghívót kaptak 
Pécsvárad és volt társközsége
iben élő 60 év feletti nyugdíja
sok, felajánlva számukra a le
hetőséget a rendszeres össze
jövetelekre, találkozókra.

Az alakuló gyűlés résztvevői 
örömmel fogadták a nyugdíjas
klub létrehozásának ötletét és 
megállapodtak a havi találko
zásokban. Klubvezetőnek Kő- 
berling Jenönét, Annuskát vá
lasztották. 1997-ben bekövet
kezett haláláig vezette a klu
bot. Az ő szeretetteljes hozzá
állása és szervezőmunkája ala
pozta meg, hogy igazi közösség 
alakuljon ki.

A klub m egalakulásakor 
megfogalmazott célok máig ér
vényesek: segíteni az idős em
bereket napi gondjaikban, 
problémáikban. Odafigyelni 
egymásra, tartalmas, közös 
programokat szervezni, szóra
kozni, kikapcsolódni, új élmé
nyekkel és ismeretekkel gaz
dagodni. A  tíz év alatt össze
sen 265-en iratkoztak be a 
klubba, közülük 78-an kima
radtak, elköltöztek, illetve 
egészségi okok miatt nem tud
nak már jönni. És, sajnos, 50- 
en örökre eltávoztak közülünk. 
Jelenleg 137 tagja van az egye
sületnek, a legidősebb 85 éves, 
a legfiatalabb 46 éves.

Országjáró kirándulásaink 
során bejártuk Magyarorszá
got Pécstől Esztergomig, Sop
rontól Debrecenig. Az ország 
több mint 100 településén jár
tunk, ahol megnéztük a neve

zetességeket, vagy részt vet
tünk rendezvényeken. 21 
gyógy-, illetve termálfürdőbe 
látogattunk el.

Idős korban fontos az egész
ségmegőrző, betegségmegelőző 
ismeretterjesztés. A klubössze
jövetelekre többször meghív
tuk háziorvosainkat és más 
előadókat. Hallásvizsgálatot, 
számítógépes talpvizsgálatot 
és ortopédszakorvosi vizsgála
tokat szerveztünk. A Nyugdí
jas Szabadegyetem előadásain 
is nagy érdeklődéssel vettek 
részt tagjaink.

A klub tagjaiból aktív kul- 
túrcsoportok  alakultak. 
Asszonytánckar, férfikórus, 
magyar és német kórus. A  cso
portok számtalan meghívást 
kapnak helyi, megyei és orszá
gos rendezvényekre, találko
zókra, ahol minden alkalom
mal nagy sikert aratva képvi
selik Pécsváradot.

Csak néhányat em lítve: 
2000-ben a férfikórus Buda
pesten, Országos Nyugdíjas
klub Találkozón az ország 
egyetlen nyugdíjas férfikórusa
ként szerepelt, nagy sikerrel.

Táncos asszonyaink a mil
lenniumi év tiszteletére rende
zett megyei ünnepségen képvi
selték városunkat a Pécsi 
Nemzeti Színházban. Német 
kórusunk meghívást kapott a 
májusi nagymarosi német fesz
tiválra. Több alkalommal ren
deztünk Területi Kulturális 
Találkozót, a pécsváradi körzet 
klubjainak biztosítva így be
mutatkozási, fellépési lehető
séget.

Kezdeményezői, szervezői és 
házigazdái voltunk a Nemze
tiségi és Kisebbségi Nyugdíjas
klubok Baranya Megyei Talál
kozójának. A nagyszabású ren
dezvénynek három alkalom
mal adott otthont Pécsvárad. 
Egy-egy alkalommal 16—17 te

lepülés nyugdíjasai mutatták 
be nemzetiségi hagyományai
kat versekben, dalokban, tán
cokban.

1999 az idősek nemzetközi 
éve volt. Ekkor rendezték meg 
a „Nagyi sütije” című versenyt, 
ahol a nagymamák sütemé
nyeit, tortáit „szakértő” gyer
mekzsűri bírálta el.

2000-ben cégbírósági bejegy
zéssel közhasznú egyesületté 
váltunk, hogy még hatéko
nyabban képviseljük, segítsük 
a Pécsváradon és környékén 
élő idős embereket. A  Nyugdí

jasok Körzeti Egyesülete térsé
gében megszervezte az elmúlt 
ősszel az Idősek Napi program- 
sorozatot. Fazekasbodán, Er- 
dősmecskén, Mecseknádasdon 
tartottunk közös Idősek Nap
ját, így segítve a korosztály 
aktív közösségi életének meg
tartását.

Úgy gondoljuk, hogy az ott
honából kimozduló, közössé
gekbe járó ember tesz a legtöb
bet önmagáért. Ha az idősebb 
korosztály tapasztalatait, is
mereteit és tenni akarását sa
ját környezetében próbálja 
meg hasznosítani, pozitív gon
dolkodás- és magatartásmin
tákkal hozzájárulnak önma
guk megsegítéséhez, vagyis 
életminőségük javításához.

2002 decemberében elnyer
tük a Kistérségi Teleház kiala
k ítására k iírt pályázatot. 
Egyesületünk tagjai is szeret
nének az új információs tech
nológiák világában eligazodni, 
a gyorsan változó világot meg
érteni, az unokákkal lépést 
tartani” -  fejezte be a klub el
múlt 10 évének ismertetését 
Kárpátiné Kovács Zita.

Ezután Zsáli János polgár- 
mester az ünnepségen megje
lent képviselőtársai nevében is 
(Apaceller József, Gászné Bősz 
Bernadett, Müller Lajos) kö

szöntötte a jubileumát ünnep
lő klub tagságát.

Szakái Tibor, az Országos 
Teleház Szövetség társelnöke 
beszédében elmondta, hogy tu
domása szerint a pécsváradi, 
az ország egyetlen nyugdíjas
klubja, akik teleház-pályázatot 
nyertek. A tagság további 
munkájához sok sikert kívánt.

Keserű Árpád és Toller Lász- 
lóné a Baranya Megyei Nyug
díjas Képviselet elnöksége ne
vében elmondták, hogy a kép
viselet a megyében működő 
143 nyugdíjasklubot 10 körzet
re osztotta fel. A pécsváradi 
körzet 11 település nyugdíjasa
it fogja össze. Ide tartozik: 
Nagypall, Fazekasboda, Erdős- 
mecske, Mecseknádasd, Ófalú, 
Zengővárkony, Véménd (az ő 
képviselőik eljöttek az ünnep
ségre), valamint Himesháza, 
Feked, Hidas, Máriakéménd.

A Tolna megyei Nyugdíjas 
Képviselet elnöke, Fenyvesné 
Palkó Mária és az Életet az 
éveknek Országos Klubszövet
ség Baranya megyei elnöke, 
Sípos Imréné is meleg szavak
kal gratulált a jubilálóknak.

Elfogadta meghívásunkat és 
megtisztelte ünnepségünket 
jelenlétével dr. Fenyvesi János 
jegyző, Kófiás Endre, Ófalu 
polgármestere, Keller János, 
Erdősmecske polgármestere, 
Fuchs Gábor ifjúsági polgár- 
mester és Szeibert Edéné kis
térségi megbízott, vidékfejlesz
tési menedzser. Balog Anikó, a 
M agyar Teleház Szövetség 
Dél-dunántúli Regionális Ta
gozatának elnöke.

A köszöntők után a nyugdí
jasklub csoportjai (Magyar kó
rus -  Szondi Józsefné vezeté
sével, német kórus -  Keller Já
nos harm onikakíséretével, 
táncos asszonyok, férfikórus -  
Kó'berling Jenő harmonikakí
séretével) adtak nagyon szép, 
mindenki tetszését elnyerő 
műsort. Ezt követően a klub 
asszonyainak szorgos munká
ját dicsérő, finom vacsorával 
látták vendégül a megjelente
ket, majd Józsa László húzta 
a talpalávalót.

A  pécsváradi nyugdíjasklub 
tagsága köszönetét fejezi ki 
ezúton is minden kedves segí
tőjének, akik hozzájárultak a 
rendezvény sikeres lebonyolí
tásához. Külön köszönjük az 
AGROVER, az ÁFÉSZ nagy 
ABC és az ARANYCIPÓ támo
gatását.

2003. március-április
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„Dialógus Európáért”
Osztrák testvérvárosunkból, 
Hausmannstáttenből kedves 
meghívást kapott városunk, 
melyet örömmel elfogadtunk. 
M árcius utolsó hétvégéjén 
nyolc fó's csapattal utaztunk 
Ausztriába, Zsáli János pol
gármester, Gászné Bősz Berna
dett képviselő' valamint Bau- 
mann Tímea, Böröcz Lívia, 
Kárpáti Árpád, Lauer Bálint, 
Mosonyi Gábor és Ory Leven
te, akik a pécsváradi ifjúságot 
képviselték. A  látogatás apro
pója a Grazban megrendezés
re került „Dialógus Európáért” 
nemzetközi rendezvény volt, 
melynek legfőbb eseménye
ként meghallgathattuk a Mi
hail Gorbacsov és Helmut Kohl 
közötti párbeszédet.

A rendezvényről szóló beszá
moló előtt szeretnénk köszöne
tét mondani testvérvárosunk 
polgárm esterének, Günter 
Köcknek, a program szervező
jének, Johann Lendlnek, vala
mint a vendéglátó családok
nak. Rendkívüli kedvességgel 
halmoztak el bennünket, és le
hetővé tették, hogy ilyen élmé
nyekben legyen részünk.

A 2003-ban „A kultúra fővá
rosa” címet viselő Graz egész 
évben látványos rendezvénye
ket kínál az odalátogatóknak. 
A Dialógus Európáért program 
elsősorban a diákokat tekintet
te célközönségnek, főként pedig 
az Európai Unióhoz csatlakoz
ni kívánó országok fiataljaihoz 
szólt. Az „Európa találkozik 
Steiermarkban” mottót sem te
kintették a szervezők puszta 
szlogennek: a rendezvény kere
tén belül két úgynevezett „Eu- 
rópa-vonatot” indítottak az em
lített országokból Grazba. A 
Budapest-Graz járat, amely a 
magyar fiatalokat vitte a kul
túra fővárosába, a „művészet
vonat” elnevezést kapta.

A rendezők célja az európai 
jövő, a fiatalok -  és főként az 
Unióhoz csatlakozó országok 
fiataljainak -  az Európai Unió 
által kínált lehetőségeinek be
mutatása volt. így a délelőtti 
program folyamán a helyi és 
uniós szervezetek képviselői
nél kaphattunk információkat 
továbbtanulás, egyetemi mobi
litás, külföldi munkavállalás, 
karrierépítés témakörökben. 
Ezenkívül különböző műhely- 
beszélgetéseken vehettünk

részt, melyek a gazdaság, a 
mobilitás, a nyelvpolitika kér
déseit járták körül. (Az itt szer
zett tapasztalatokat a PIFÖ 
szívesen megosztja az érdeklő
dőkkel. Sok gyakorlati taná
csot tartalmazó prospektussal 
állnak rendelkezésre.)

A rendezvény egyik érdekes 
színfoltja volt a pszichoanali
tikus Prof. Dr. Arno Gruen „Az 
engedelmesség és a demokrá
cia veszélyeztetése” című elő
adása. A „Scholl-Testvérek”- 
díjas író és pszichológus „Dér 
Fremde in uns” („A bennünk 
élő idegen”) című könyvében az 
idegengyűlöletről taglalt elmé
letét tárta elénk beszédében. 
Elméletének lényege, hogy a 
civilizált társadalom hibás ne
velési módszerei, a gyerekek
re irányuló autokratikus szü
lői irányítás következménye
ként az egyén nem képes va
lós, belülről fakadó identitást 
k ia lak ítan i. Ebből fakadó 
frusztrációit, az önmagában 
rejlő idegen gyűlöletét mások, 
a külső idegenek ellen fordít
ja. Prof. Gruen pszichoanaliti- 
kusként foglalkozott az egyko
ri náci bűnösökkel, és a fasiz
mus kialakulását és működé
sét magyarázza elméletével. 
Prof. Dr. Arno Gruen a délután 
folyamán megtartott dialógus 
előprogramjának is karakteres 
szereplője volt. „Növekvő gyű
lölet -  ami veszélyezteti de
mokratikus világunkat” című 
előadásában a jelenlegi hábo
rú olyan aspektusaira hívta fel 
a figyelmet, melyek ritkán tu
datosulnak a nyugati ember
ben. így kifejtette a terroristá
vá válás lelki folyamatát: állít
ja, hogy a modern nyugati gon
dolkodásmód, mely a birtoklás
ban, a fogyasztásban, a tárgyi

értékekben látja az emberi 
identitást, egy olyan lealacso
nyító szerepkört juttat a kele
ti, gazdaságilag szegényebb 
társadalomba született ember
nek, amely már olyan kibírha- 
tatlanná válik számára, hogy 
inkább vállalja a gyilkolást, 
csakhogy kitörhessen belőle. 
Véleményem szerint önmagá
ban ez az előadás is rengeteg

tanulsággal szolgálhatott min
den európai fiatal számára.

A nap fénypontja még csak 
eztán következett: közel 3000- 
es nézőközönség előtt találko
zott a Szovjetunió utolsó elnö
ke, a Béke-Nobel-díjas, Mihail 
Gorbacsov és Németország volt 
kancellárja, Helmut Kohl. A 
két politikus a „Mi Európa jö
vője?” kérdést járták körbe kö
zel másfél órás beszélgetés 
alatt.

Kiindulópontul a dialógus
hoz az 1989-es események szol
gáltak. Megtudhattuk (a két 
akkori legfőbb döntéshozó 
szemszögéből), hogy mi járult 
hozzá a berlini fal leomlásához 
és a két részre szakadt Euró
pa újraegyesüléséhez. Helmut 
Kohl nem győzte hangsúlyoz
ni Gorbacsov akkori döntésé
nek emberi nagyságát: „Azzal, 
hogy a tankokat nem engedte 
felvonulni, megőrizte a békét. 
Ki tudja, hogyan alakultak vol
na az események, ha akkor erő
szakkal lép fel a lázadók ellen?” 
Ami pedig számunkra is érté
kes: nem mulasztották el meg
említeni azt sem, milyen fontos 
szerepük volt a magyaroknak 
az akkori eseményekben.

Az Európai Unió létrejötté
ről és működéséről általában 
pozitívan nyilatkozott mindkét 
politikus. Reményüket fejezték 
ki, hogy e keretek között biz
tonságos és boldog jövőt nyújt
hatnak az európai fiataloknak. 
„Fontos cél, hogy a mai fiatal

ságnak ne kelljen átélnie azo
kat a háborús borzalmakat, 
amelyekben nekünk volt ré
szünk.” -  nyilatkozta Helmut 
Kohl. Gorbacsov pedig Orosz
ország Európához való felzár
kózásáról és a kölcsönös gaz
dasági és politikai kapcsolatok 
fontosságáról beszélt. Általá
ban azt tapasztalhattuk, hogy 
mindkét politikus igen nyitot
tan és érdeklődéssel fordul a 
kelet-európai nemzetek és az 
ott élő fiatalok felé.

Több ellentétes vélemény 
született viszont a vitapartne
rek között az Irak elleni hábo
rú kérdésében. Ugyan mindket
ten a béke mellett érveltek, 
Kohl több megértést tanúsított 
az USA lépéseivel szemben. A 
terrorizmus elleni fellépés fon
tosságát hangsúlyozta, bár ezt 
erőszakmentes eszközökkel va
lósítaná meg. Ezzel szemben 
Gorbacsov elítélte a háborús 
fellépést, mivel az a világbékét 
fenyegeti. Szerinte az USA-nak 
nem volt jogalapja a háború 
megindításához, és félelmét fe
jezte ki amiatt, hogy mi fog tör
ténni akkor, ha egyáltalán nem 
találnak tömegpusztító fegyve
reket Irakban. Gorbacsov tett 
egy olyan kijelentést is, amelyet 
kevés politikus mert eddig nyíl
tan felvállalni. „A háború az 
olajért folyik”, volt a válasza 
Helmut Kohl terrorizmus elle
ni fellépésről szóló érveire.

Összefoglalva elmondhat
juk, hogy mind a dialógus, 
mind az azt megelőző tájékoz
tató programok igen tanulsá
gosak és hasznosak voltak szá
munkra és minden részt vevő 
fiatal számára.

Végezetül még egy érdekes 
tapasztalatra hívnám fel a fi
gyelmet: A  Dialógus Európáért 
rendezvénysorozat légkörét a 
békéért való felszólalás lengte 
át. Nemcsak Mihail Gorbacsov 
és Helmut Kohl álltak ki a 
konfliktusok békés rendezése 
mellett, de a fiatalok is felszó
laltak érdekében. A megnyitón 
olasz gimnazisták csapata éne
kelt a békéről szivárványszín 
zászlókba öltözve -  ilyen zász
lókra bukkantunk később a 
város több pontján is. És Graz 
nevezetessége, a schlossbergi 
óratorony alatt felirat hirdet
te: Krieg ist unkultur. Stoppt. 
-  A háború kultúrálatlan. Ál
lítsátok meg!

Baumann Tímea 
külső munkatárs

Képünkön a pécsváradi delegáció a vendéglátókkal
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S P O R T H Í R E K
Új vezetőség 
a sportkör élén

A Spartacus Sportkör febru
ár 10-én tartotta éves közgyű
lését a művelődési házban, 
melyen mintegy 60 tag vett 
részt. A  közgyűlésén lemondott 
a teljes elnökség, majd a jelen
lévők jelölőbizottság felállítá
sát szavazták meg. A Span- 
nenberger János vezette bizott
ság feladata az volt, hogy már
cius közepére állítson tag- és 
elnökjelölteket a sportkör élé
re. A március 17-i taggyűlés 
történéseit az alábbi jegyző- 
könyvkivonatban közöljük.

Zsáli János levezető' elnök 
megállapítja, hogy az egyesü
let 155 tagjából 112 jelen van, 
az ülés határozatképes.

2/2003. (111.17.) számú 
közgyűlési határozat

-  A Pécsváradi Spartacus 
Sportkör a szavazatszámláló 
bizottság elnökének Hesz Antalt, 
tagjainak Bánusz Aladárt és 
Somlai Mártont választja meg.

-  Ezt követően Spannen- 
berger János, a jelölőbizottság 
elnöke mondja el, hogy a bizott
ság többször ülésezett, megpró
bálta minél több tag véleményét 
megismerni. Elnököt és 6 veze
tőségi tagot kell választani, 2 
elnökjelölt, 10 vezetőségi tagje
lölt van, akik a jelölést elfogad
ták.

-  Pere Gábor kér szót és ja 
vasolja, hogy titkos szavazás
sal történjen a választás, mely
hez az alapszabály módosítása 
szükséges.

-  Vidákovics Iván javasolja, 
hogy csak az elnökválasztás le
gyen titkos.

-  Dr. Kófiás Mihály azon vé
leményének ad hangot, hogy 
nem tisztázott, ki tagja az egye
sületnek.

-  Zsáli János levezető elnök 
elmondja, hogy az előző köz
gyűlésen született döntés értel
mében tag az, aki 2003. febru
ár 28-ig befizette a tagdíjat. 
Más megoldás azért nem lehet, 
mert az 7 eddigi vezetőség nem 
vezette a tagnyilvántartást, a 
díjat beszedte, de nem hozott 
döntést a tagfelvételről. Az el
nökség mulasztását nem lehet 
azok terhére róni, akik a tag
díjbefizetést teljesítve joggal 
hihették, hogy az egyesület tag

jai. Az alapszabály szerint vi
szont egy évi tagdíj elmaradá
sa megszünteti a tagságot. Ja
vasolja, hogy erről szavazzon a 
közgyűlés.

-  A közgyűlés 107 igen sza
vazattal, 5 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:

3/2003.(111.17.) számú 
közgyűlési határozat

A Pécsváradi Spartacus 
Sportkör tagjának azokat a sze
mélyeket tekinti, akik 2002. 
március 17. és 2003. február 
28. között befizették a tagdíjat.

-  Zsáli János elmondja, hogy 
mivel a kiküldött meghívóban 
nem szerepelt az alapszabály 
módosítása, azt napirendre kell 
venni.

-  A közgyűlés 99 igen szava
zattal és 13 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:

5/2003. (111.17.) számú 
közgyűlési határozat

-  A Pécsváradi Spartacus 
Sportkör Alapszabálya II. feje
zet 3.) pontja helyébe az alábbi 
3. pont lép: 3.) A közgyűlés ha
tározatait nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel hozza. A 
közgyűlés elnökét titkos szava
zással választja meg. A közgyű
lésről jegyzőkönyv készül, mely 
tartalmazza a tanácskozás lé
nyegét és a hozott határozato
kat. A  jegyzőkönyvet az elnök 
és a közgyűlés által megbízott 
két hitelesítő tag írja alá.

-  A szavazás eredm ényét 
Hesz Antal ismerteti: az urná
ban 111 szavazólap volt, 76 
szavazatot kapott Mártusz An
tal és 35 szavazatot Speigl Jó
zsef. Érvénytelen szavazat nem 
volt. Egy szavazólap hiányzott.

4/2003. (111.17.) számú 
közgyűlési határozat

-  A Pécsváradi Spartacus 
Sportkör közgyűlése jelen ülés 
napirendjére veszi az alapsza
bály módosítását.

-  A szavazás eredménye 20 
igen szavazat, 38 nem szavazat, 
54 tartózkodás. Zsáli János 
megállapítja, hogy a javaslat 
nem kapta meg a szükséges 
többséget, határozat nem szü
letett.

-  Ezt követően Vidákovics 
Iván javaslatát bocsátja szava
zásra.

-  A  közgyűlés 101 igen sza
vazattal, 6 tartózkodással és 5 
nem szavazattal az alábbi ha
tározatot hozta:

6/2003.(111.17.) számú 
közgyűlési határozat

-  A Pécsváradi Spartacus 
Sportkör elnökének Mártusz 
Antalt választja meg.

-  Spannenberger János is
merteti a vezetőségi tagok név
sorát, melyre egyenként szavaz 
a közgyűlés.

A szavazás eredménye: Bla- 
zsekovics Ferenc 60 igen, 52 
nem szavazat; Fullér Péter 75 
igen, 37 nem szavazat; Fuchs 
Gábor 65 igen, 47 nem szava
zat; Gungl László 75 igen, 37 
nem szavazat; Hevesi Gábor 18 
igen, 94 nem szavazat; Koch 
Lajos 88 igen, 24 nem szava
zat; Lantos Levente 66 igen, 46 
nem szavazat; Perjési Edina 69 
igen, 43 nem szavazat; Szokics 
Ferenc 77 igen, 35 nem szava
zat; Trömböczky Katalin 29 
igen, 83 nem szavazat.

7/2003. (111.17.) számú 
közgyűlési határozat

-  A Pécsváradi Spartacus 
Sportkör az elnökség tagjának 
választja meg Fullér Pétert, 
Gungl Lászlót, Koch Lajost, 
Lantos Leventét, Perjési Edinát 
és Szokics Ferencet.

Gratulálunk az új elnökség 
tagjainak és eredményes mun
kát kívánunk nekik!

Városi kispályás 
labdarugó-bajnokság

Ulrich Miklós szervezésében 
február 22-én városunk sport- 
csarnokában barátságos, cégek 
közötti kispályás labdarugó- 
mérkőzést tartottak. Résztve
vők voltak a Pannonpharma 
Kft., az ÉPSZÖV, az MPG, a 
Toner Plussz Kft., az Aranyci
pó Kft. és a Schöller Bt. Játé
kosai. Délelőtt 20 perces kör
mérkőzéseket játszottak a csa
patok. Az Aranycipó Kft. finom 
pogácsával és sajtos lepénnyel, 
a Schöller Bt. az idei új jég- 
krémeivel kínálta a résztvevő
ket. A  három kupa a Schöller, 
az Aranycipó és a Toner Plussz 
csapatához került, a többiek
nek emléklappal tették neveze
tessé e szép napot. Köszönet a 
szervezőknek, résztvevőknek.

Sporteredmények

KOSÁRLABDA
Február 6. Pécsvárad-V. Team 

/városi 60:40
Február 20. Pécsvárad-POEÜ 

/Megye I. 59:66 
Február 27. Pécsvárad-Mecsek 

SE /Megye I. 57:88 
Március I I .  Pécsvárad- 

DDGÁZ/városi 75:36 
Március 25. Pécsvárad-Harci 

SE /városi 44:47 
Március 27. Pécsvárad-PVSK II. 

/Megye I. 69:78

KÉZILABDA
Március 8. Hosszúhetény- 

Rinymenti KC NB II. ffi 26:29 
Március 8. Pécsvárad-Csurgó 

NB II. női 29:18 
Március 8. Pécsvárad-Csurgó 

NB II. női ifi 19:16 
Március 22. Hosszúhetény- 

Harkány NB II. ffi 21:31 
Március 22. Hosszúhetény- 

Dunaferr OSB 17:36 
Március 23. Pécsvárad-Nagy- 

kanizsa NB II. női ifi 3 1: 16 
Március 23. Pécsvárad-Nagy- 

kanizsa NB II. női 23:26

LABDARÚGÁS
Megye I.

Március 9. PEAC-Pécsvárad 
1:1

Március 16. Pécsvárad-Magyar- 
szék 3:0

Március 23. Pécsvárad-Nagyár- 
pád 2:0

Március 30. Sellye-Pécsvárad 
0:0

Megye III.
Március 30. Kővágószőlős- 

Pécsvárad 0:0
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