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Szoboravatás a Magyar Kultúra Napján

Tz avatás! követően Barth István fuvola-improvizációjával köszöntötte a szobrot, alkotóját 
és a megjelenteket

1823. január 22-én fejezte be Kölcsey 
Ferenc a Himnuszt. Ez a nap tizenhar
madik éve a Magyar Kultúra Napja, s a 
hazai művelődési intézmények, kulturá
lis szakemberek különböző rendezvé
nyekkel, eseményekkel, kitüntetések át
adásával emlékeznek meg róla. Váro
sunk három éve ünnepli meg a jeles na
pot, alkalmanként más-más házigazdá
val, más-más helyszínen.
Bár ez az idei nem kerek jubileum, mégis 
a pécsváradiaknak különleges ünnep volt. 
Bencsik István Kossuth-díjas szobrász- 
művész néhány éve költözött városunk
ba, s ezzel nemcsak egy nagyszerű mű
vésszel gazdagodott Pécsvárad, hanem 
egy közvetlen, kedves emberrel is. Kész
séggel tett eleget a felkérésnek, amikor 
Zsáli János polgármester a "szokásos" év 
elejei beszélgetésekre hívta a települé
sünkön élő művészekkel, alkotókkal.
Az eszmecserék újabbakat inspiráltak, s 
baráti kapcsolat alakult ki. E találkozá
sok, baráti beszélgetések nyomán ébredt 
gondolat megvalósulása lett Bencsik Ist
ván Isadora című szobra, melynek ez év 
január 20-án a Szentháromság téren volt 
az avatása.
A zord idő ellenére szép számban gyűl

tek össze a város legszebb terén az ér
deklődők. Az avató ünnepséget a Wag
ner József vezette rézfúvós kvartett ze
néje vezette be. Zsáli János köszöntette a 
megjelenteket és röviden ismertette a 
szobor létrejöttének körülményeit. 
Romváry Ferenc, Munkácsy-díjas mű
vészettörténész, aki a faszobrász alkotó
tábort is segíti észrevételeivel és az ott

B.Gy.
Fotó: Baumann Mihálv

Barth István. Bencsik István és Romváry Ferenc az avatási követő fogadáson

elkészült műveket zsűrizi, avatóbeszé
dében beszélt Bencsik István embert- 
próbáló életéről, szellemét felszabadító 
munkájáról, kitérve monumentális test- 
szobrászatára, a művész újszerű megkö
zelítésére az emberi testhez.
A beszéd után Barth István Liszt-díjas 
fuvolaművész szobor-ihlette improvizá
ciója kápráztatta el a hallgatóságot.
Az ünnepség végén Zsáli János polgár- 
mester virággal köszöntötte nemcsak az 
alkotót, hanem annak feleségét, 
Vanessát is, megköszönve kedvességét, 
türelmét, amellyel viselte a szobor elké
szültét.
Romváry Ferenc beszélt az elfogadás
ról, melyben része volt Bencsik István 
szobrainak és beszélt az ellenérzésről, 
primitív ösztönű rongálásokról, melyek
kel egyes szobrokat fogadtak.
Szavai szerint szokatlan a szobor, szo
katlan maga az elhelyezése is. "Barát
kozni kell a szoborral és akkor - állítom 
- közel enged magához"- mondta. 
Kérjük, Pécsvárad lakosait fogadják szí
vükbe Bencsik István Isadora Duncan 
emléke előtt tisztelgő szobrát.
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KÖZÉRDEKŰ
1 %

A Segítőkéz a Mozgáskorlátozottakért 
Alapítvány köszöni mindazoknak, akik 
adójuk 1%-ával 2004-ben támogatták. 
A kapott összeget a pécsváradi és kör
nyékbeli mozgáskori átozottainak kultu
rális közösségi tevékenységének támo
gatására fordítottuk. Kérjük, amennyi
ben megtehetik ebben az évben támo
gassák alapítványunkat. Adószámunk: 
18312526-1-02

*
Köszönjük mindazoknak, akik a 
1996.évi CXXVI. törvény alapján 2002. 
évi jövedelemadója 1%-át a Míves To
jás Múzeum fenntartójának a Míves- 
Kézmíves Kht-nak ajánlotta fel! 
Kérjük, hogy 2003. évi jövedelemadója 
1 %-ával továbbra is támogassa a múze
um munkáját. Míves Kézmíves Kht. 
7720 Zengővárkony Kossuth Lajos u. 6 
Adószámunk: 20655516-2-02

*
Támogassuk a helyi egyesületeket, ala
pítványokat
Adóbevallásunkban ez évben is rendel
kezhetünk adónk 1+1%-ának felhaszná
lásáról. Az alábbiakban közzé tesszük a 
rendelkezésre jogosult helyi egyesüle
tek, alapítványok adószámát és nevét: 
Barátsági Egyesület Pécsvárad (Német- 
klub)
Adószám: 19031594-1-02
Család és Közösség Alapítvány 
Adószám: 18312801-1-02 
Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete 
Adószám: 18317899-1-02 
Pécsvárad Középfokú Oktatásáért (II. 
Béla Középiskola)
Adószám: 15330200-2-02

ÉPÜL AZ USZODA!
A pécsváradi Művelődési Központ és 
Sportcsarnok bővítményeként tanuszoda

Az új lépcső a sportcsarnok 
hátsó bejáratánál

Pécsváradért Alapítvány (helyi kulturá
lis és sport célok)
Adószám: 19035615-2-02
Pécsváradi Napköziotthonos Óvodák
Alapítvány
Adószám: 18314456-1-02
Pécsváradi Spartacus Sportkör 
Adószám: 19941091-1-02 
Pécsváradi Várbaráti Kör 
Adószám: 19029902-1 -02 
Segítőkéz a Mozgáskorlátozottakért 
Alapítvány
Adószám: 183125626-1-02
Társadalmi Összefogás az Iskolai 
Nyelvoktatásért (Kodolányi János Ált. 
Isk.)
Adószám: 19035550-1-02
Zengő Néptánc Egyesület (Zeneiskolai 
gyermek néptánccsoportok)
Adószám: 19032502-1-02 
Zengővárkonyi Hagyományőrző Műve
lődési Egyesület 
Adószám: 18301629-1-02

+1%

Magyar Katolikus Egyház: 0011 
Magyarországi Evangélikus Egyház: 
0035
Magyarországi Református Egyház: 
0066

A Gyermekmentő Szolgálat súlyosan 
beteg gyermekek gyógyulását segíti elő. 
Kérjük adójuk 1%-ával segítse tevé
kenységüket. "Szemem fénye" - A Be
teg Gyermekekért Alapítvány, adó
szám: 18321407-1-02

*
A Pécsváradért Alapítvány pályázatot 
hirdet a 2003.évi személyi jövedelem

épül. Az építkezés folyamán az említett 
épületektől az ABC felé a patakig a kivi
telező az építési területet elkeríti. A 
sportcsarnok bejárata jelenleg az épület 
északi részén került kialakításra, mely 
az építkezés ideje alatt megszűnik. Ide
iglenes bejárat a csarnok déli oldalán 
lépcsővel és a vészkijáratokon át lesz 
megoldva.

Az építési terület elkerítése a művelődé
si ház bejáratát és a játszóteret nem érin
ti. A csarnok bejáratának megközelítése 
a kivitelezés ideje alatt a művelődési ház

adók 1%-ából 2004-ben befolyt össze
géből történő részesedésre. Pályázhat
nak a Pécsváradon működő amatőr mű
vészeti csoportok, szakkörök, klubok, 
egyesületek, amelyek kulturális, oktatá
si, diák-és tömegsport, a környezet- és 
műemlék- illetve természetvédelem, 
egészségügyi-, szociális ellátás terüle
tén fejtik ki tevékenységüket. A pályá
zatokat Pécsváradért Alapítvány, 
Pécsvárad, Szentháromság tér 3. cimre 
2005. március 15-ig kérjük eljuttatni. A 
pályázatok elbírálásának határideje má
jus 15. A Pécsváradért Alapítvány Ku
ratóriuma

TÜDŐSZŰRÉS
IDŐPONTJAI

2005. február 22.-
március 10.

FEBRUÁR:

22. kedd 9.00 - 12.00 óra
23. szerda 9.00 - 12.00 óra
24. csütörtök 12.00 - 15.00 óra
25. péntek 9.00- 12.00 óra
28. hétfő 9.00 - 12.00 óra

MÁRCIUS:

1. kedd 9.00- 12.00 óra
2. szerda 9.00- 12.00 óra
3. csütörtök 12.00 - 15.00 óra
4. péntek 9.00 - 12.00 óra
7. hétfő 9.00 - 12.00 óra
8. kedd 9.00 - 12.00 óra
9. szerda 12.00 - 15.00 óra
10.csütörtök 9.00 - 12.00 óra

és a csarnok megkerülésével, annak ke
leti (Vízmű felőli) oldala mentén történ
het. A jelenlegi megközelítési lehetősé
gek (patak feletti fahíd, épület körüli jár
dák) megszűnnek.

A kivitelezés a 
művelődési ház és 
a sportcsarnok 
működését várha
tóan nem fogja 
akadályozni. 

Schafler Viktor 
Építésvezető

Kerítik az építési 
területet
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HÍREK RÖVIDEN
Nagy sikerrel mutatta be a Pécsi Harma
dik Színház "Csillaglány" c. produkció
ját a művelődési központban február 10- 
én. Közel 300 lelkes gyermek és kísérő
ik tapsoltak és segítették a szeretet győ
zelmét. Pécsváradi kisdiákok mellett 
erzsébetiek és lovászhetényiek is megte
kintették az előadást.

*
Befejezéséhez közeledik a könyvtár fel
újítása. A földszinti helységek már meg
szépültek, ám a könyvek még csak rész
ben kerültek vissza a polcokra. Elkészült 
az egykori átjáró márványburkolata is, 
csupán a vizes helységek szerelvényezé
se van hátra. A felújítás során jelentkező 
műszaki problémák elhárítása során 
gyönyörű, tágas kiállítótermeket alakí
tottak ki az emeleten, ahol a napokban 
végezték el az utolsó simításokat. Az 
épület két oldalát a jó idő beköszöntével 
színezik, s ezután egy teljesen megszé
pült, felújított épületbe térhetünk be ol
vasgatni, kölcsönözni, interneten keres
gélni, kiállításokat megtekinteni.

*
Elveszettnek hitt térképrészeket szolgál
tatott vissza a Pécsváradi Várbaráti Kör
nek ifj. Walter Gyula, az egyesület tagja. 
Az 1864-ben, az osztrák birodalom kato
nai térképészeivel megrajzoltatta az 
egész ország, benne hazánk s abban az 
egyes települések atlaszát. Pécsvárad 
térképe, amely a mezőváros alaprajzát és 
a teljes határt szemlélteti, 2,10x3,5 méter 
nagyságú, és 65 darabból áll.
1982 óta őrzi a Pécsváradi Várbaráti 
Kör. Gyakorlati hasznát vették az érin

• l-én, 18 órától dr. Novotny Iván várja 
az érdeklődőket "Kerékpárral Provance- 
ban" c, diavetítéssel egybekötött él
ménybeszámolóra.
• 3-án, csütörtökön a PIFÖ szervezésé
ben ismét TEAHÁZba hívjuk az érdek
lődőket. Vendég: Pintér Tibor, a pécsi 
Akvárium -Terrárium igazgatója, aki is
mét kisállatokkal együtt érkezik.
• 4-én, 18 órától kerül sor a Pécsváradi 
Spartacus Sportkör éves közgyűlésére.
• Éjszakai ping-pongra várja a PIFÖ az 
érdeklődőket március 4-én és 18-án 20 
órától.
• 11-én, pénteken 20 órától PIFÖ buli, dj. 
Molnár Zsolt irányításával.
• 18-án, pénteken a római katolikus 
templomban Haramza László és Cser
halmi Ferenc, valamint a Szent Mór Is
kolaközpont fiúkórusa közreműködésé

tettek 1990 után, a kárpótlások idején, 
hiszen a másfélszáz éves földabromsz a 
régi birtokállapotokat mutatja. Ekkor 
tűnt el a térkép hat, igen értékes lapja, 
amely most megkerült. Az egyesület rö
videsen bemutatja a sok értékes informá
ciót tartalmazó atlaszt, és ezúton is kö
szönetét nyilvánítja a megtalálónak.

*
Új kiadványok vásárolhatók a művelő
dési központban!
A művelődési központ az elmúlt évek
ben gyakorlatához hasonlóan továbbra is 
árusítja a Pro Pannónia igényes, telepü
lésünkhöz, megyénkhez kötődő könyve
it, kiadványait. A választék bővítésére az 
eddig megvásárolható könyvek mellé 
újabbak érkeztek. A Kódex Könyvkiadó 
kínálatából novellás, ifjúsági, sci-fi, is
meretterjesztő kötetek közül választhat
nak az érdeklődők.
Külön kiemeljük Horváth Gábor - Kal
már Lajos - Sz.Koncz István: Athén, má
sodik felvonás c. könyvét, mely ugyan
csak ez utóbbi kiadó gondozásában je
lent meg. A könyv a 2004-es, athéni par
alimpiáról jelent meg, s többek között 
szereplője Pásztory Dóra aranyérmes 
úszó, aki 2003 februárjában az "Aranyos 
lány"c. könyvbemutatón már nagyon jó 
hangulatú, érdekfeszítő beszámolót tar
tott 2000-es paralimpiai élményeiről a 

művelődési házban. A 
könyvekre "egyéb
ként" mindkétszer Fü
ri Ferenc hívta fel in
tézményünk figyel
mét, személyes isme
retsége révén annak 
idején a könyvbemu

PROGRAMAJÁNLÓ
Márciusi programok a művelődési központban:

vel vetítéssel egybekötött lemezbemuta
tó koncertre kerül sor. "Ókeresztény sír
kamrák, responsoríumok" címmel. A 
templomunkban felvett dalok mellett a 
VIDEÓ CD-én a pécsi Világörökség 
helyszíneit bemutató fotókat tekinthe
tünk meg. A belépés díjtalan.
• 19-én, szombaton Rock Klubot szervez 
a PIFÖ
• 20-án, szombaton a Polgári Kör vendé
ge Fábry Sándor, a népszerű showman 
lesz, 16 órától.
• 22-én, hétfőn kerül sor a Mozgáskorlá
tozottak Egyesületének éves közgyűlé
sére, 16 órai kezdettel.
• 22-én, hétfőn 19 órától Ifjúsági fórum a

tató megszervezésében is oroszlánrésze 
volt.

*
Ahogy mondani szokták még a csilláron 
is lógtak a Pécsváradi Big Bánd Újévi 
koncertjén. A negyedik alkalommal 
megtartott koncertet ezúttal is Zsáli Já
nos polgármester köszöntő szavai nyitot
ták meg. A Wagner József karnagy ve
zette együttes sziporkázó műsora, mint

Képünkön Baumann Mihály fotója, mely a 
Big Bánd 2005-ös 

kártyanaptárához készült

eddig mindig, nagy sikert aratott. Az ez 
évi "újdonság" a Pécsváradi Női Kama
rakórussal előadott közös két szám volt. 

*
A Mozgáskorlátozottak Klubja február 
12-én tartotta családi estjét a Zengő Étte
remben. Ezúton köszönjük a támogatók
nak a felajánlásokat.A Klub vezetősége 
Támogatók: 5-ös ABC, CBA, Dózsa ut
cai lOOFt-os bolt, EZ+AZ, Fischer Esz
ter fodrász, Gyógynövénybolt, Haldisz
kont, Hering László, Hock Ingrid - fod
rászat, Link Józsefné virágboltja, Lépőid 
Tüzép, Lottózó, Napfény Stúdió, Pizze- 
ria, Rövidáru bolt, Spani-Vegyi, Tahi 
Éva- kozmetikus, Wolf-zöldséges, Zen
gő Cukrászda

2002. és 2004. évi ifjúságkutatás ered
ményeinek összehasonlítása
• 26-án, 10 órától "Húsvétváró" kézmű
ves játszóházba és vásárra, tojáskeresés
re hívjuk a gyerekeket és minden érdek
lődőt. Részletes programot plakátokról 
ismerhetik meg.
• Március 31-én, csütörtökön színházjáró 
busz indul a Pécsi Harmadik Színház 
"Rose" c. előadásásra. A monodrámát 
Vári Éva adja elő. Az előadás 19 órakor 
kezdődik, a busz 18 órakor indul a mű
velődési ház elől. A jegyek 1200,- forin
tért + 500,- forint útiköltség áron vásá
rolhatók. Jelentkezni lehet a művelődési 
központban!
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Zengő események
Miniszterek és ombudsman a hegyen

A honvédelmi miniszter lefelé jövet 
a Zengőről. Fotó: Antal László

Január 10-től a civilek újra őrzik a Zen- 
gőt. Január 12-én derült ki, hogy isme
retlenek a Zengő csúcs (a 2004. decem
berében nagy V betűkkel megjelölt) fái
nak törzsébe betonvasakat vertek. A Ci
vilek a Zengőért Mozgalom aznap nyil
vánosan elhatárolódott a barbár cseleke
dettől, és természetkárosítás címén isme
retlen tettes ellen feljelentést tett a Kom
lói Rendőrkapitányságon.
Februárban több magas rangú személy 
lépett színre a Zengő ügyében 
Február 2-án, Gyertyaszentelő napján 
katonákat szállító terepjárókra s a lőtérre 
(már 1-jén is leszálló) helikopterre lettek 
figyelmesek a pécsváradiak. Sem a saj
tót, sem a helyieket nem értesítve, két 
szaktárca vezetője, Persányi Miklós kör
nyezetvédelmi és Juhász Ferenc honvé
delmi miniszter kereste fel a Zengőt kb. 
25 fős kísérettel, a két parlamenti bizott
ság tagjaival 14-15 óra között. 10 terep
járójuk közül egy sem tudott felmenni a 
csúcsra. Az Angyal úti kereszteződésben 
várta be a szemlézőket.
Látogatásukat csak a civilek észlelték, és 
Pécsváradról 24, Hosszúhetényből 15 
fővel azonnal fölmentek a Zengőre. Az 
aznapi civil őr, Antal Géza apát plébános 
megkérdezte, mi járatban vannak, azt vá
laszolták, helyszíni bejáráson, a kor
mánydöntést megelőzően. Antal László 
kamerája rögzítette és adta közre hír
adókban a látogatást.
Február 8-án Mádl Ferenc a Magyar 
Köztársaság elnöke fogadta a Civilek a 
Zengőért képviselőit a Sándor Palotá
ban, dr. Herbert Tamás, dr. Majer József 
zoológus professzor, Farkas Tamás és 
Gállos Orsolya személyében. A félórás
ra tervezett találkozásból egy és egy ne
gyed óra lett. Az elnök nagy figyelem

mel fogadta és nemzetközi jo
gászként számos kérdéssel járta 
körül a Zengő ügyét. Herbert Ta
más elmondta, a Zengő a legma
gasabb EU-védettséget élvezi, a 
lokátor építői alkotmányossági 
szabályokat hagynak figyelmen 
kívül. Téves értelmezés, hogy a 
NATO egyedül a Zengőt találja 
megfelelőnek. Kérte az elnököt, 
vesse latba tekintélyét, mint bé
keidőben a fegyveres erők főpa

rancsnoka, illetve mint a nemzet 
békéjének letéteményese, hiszen a 

Zengő esetében pártoktól függetlenül 
olyan egyetértés nyilvánul meg, ami
lyenre a Duna Kör óta nem volt példa. 
Február 9-én jogtudósok tették le ismét a 
garast a Zengő mellett a PTE Jogi Kar 
Rákóczi úti Aulájában, "A Zengő-he- 
gyen tervezett rádiólokátor-állomás jogi 
problémái" című konferencián.
Előtte két jogtudós, dr. Sólyom László 
akadémikus, egyetemi tanár, az Alkot
mánybíróság első elnöke és dr. 
Lenkovics Barnabás c. egyetemi tanár, 
az Állampolgári Jogok Országgyűlési 
Biztosa a nyilvánosság kizárásával fel
ment a Zengőre. Találkoztak a pécsvára
di (10 fő) és hetényi (5 fő) civil őrökkel 
valamint a Greenpeace aktivistáival, 
akik február 5. óta 24 órás ügyeletet tar
tanak a Zengőn, az időközben beállt hi
degrekord (odafent -24 C) alatt is. Só
lyom László azt mondta a hegyen, "le
gyen bármi is a végkifejlet, önök itt tör
ténelmet csináltak a Zengőn".
Az Aulában mintegy 100 fős hallgatóság 
gyűlt össze a konferenciára, köztük a 
Zengőért, Bükkösdért síkra szálló civi
lek, baranyai környezetvédő szervezetek 
és a jogi kar oktatói, hallgatói.
Dr. Varga Zoltán egyetemi tanár, a Deb
receni Egyetem professzora elmondta, 
nemcsak a bánáti bazsarózsa miatt, ha
nem növénytársulásként védett a Zengő. 
Ezt a csereskaréjú derestölgyes, a törme- 
léklejtő-erdő, a sekély talajú bükkösök 
együttesei alkotják. 2001-ben Göteborg
ban az európai kormányfők aláírták azt 
az okmányt, amely a Zengőt is kiemelt 
élőhelyként védi.
- Hazánk nem kap engedélyt loká
tortelepítésre a bazsarózsa miatt, és en
nek megszegése esetén súlyos büntetést 
kell fizetnie Magyarországnak - mondta

Varga professzor. 2003-ig 13 per zajlott 
le hasonló esetekben. - Remélem, belát
ja a kormány, hogy helyrehozhatatlan 
károsítást követ el lokátor építése esetén, 
és ezért súlyosan el fogják marasztalni 
Brüsszelben. (És ezt is az adófizetőknek 
kell állniuk.)
A helikopterről való építés blöff, a loká
tor fenntartása pedig nem képzelhető el 
szilárd út nélkül. Nem az a kérdés, hány 
fát kell kivágni, figyelmeztetett, hanem 
hogy az eróziónak erősen kitett lejtőn át
ereszeket, széles útkoronát kell építeni. 
Sólyom László:
- Egy éve azt mondtam, teljes szívvel a 
Zengőn tüntetők mellett állok. A hatá
lyos jog fokozott szigorúsággal őrködik 
a természetvédelmi területek felett. A fő 
szabály, hogy nem lehet visszalépni, ha 
egy területet védetté nyilvánítottak, és 
nem csorbítható az ember egészséges 
környezethez való joga.
A Magyar Alkotmánybíróság igen kö
rültekintően szabta meg e törvény nor
máit, és azt európai mintaként tartják 
számon. Sólyom László úgy összegezte: 
a lokátor nem építhető meg alkotmány- 
sértés nélkül, a civileknek pedig joguk
ban áll az állampolgári engedetlenség, 
ha jogaik sérülnek.
Lenkovics Barnabás hivatalból vizsgálta 
2004-ben a Zengő ügyét, mivel az Or
szággyűlés megérezte, milyen nagy ez 
ügyben a felelőssége. Elmondta a Hon
védelmi Bizottság tagjainak, hogy el
múlt az az idő, amikor térképre bökve 
választanak helyszínt. A válaszra, hogy a 
középkorban is volt vár a Zengőn, az 
ombudsman jelezte, hogy ez a különbség 
a középkor és egy jogállam között. A 
környezetvédelmi bizottság kedvezően 
fogadta jelentését. Zengő-bizottságot 
alakítottak, hogy közelítsék a környezet
és a honvédelmi tárca nézeteit. A bizott
ság azonban nem végzett érdemi munkát
- szögezte le az ombudsman.
- A kiadott engedélyek 2002 óta érvé
nyüket vesztették, öt év múlva egyéb
ként is műholdak veszik át a légtér irá
nyítását. Az útépítési engedély lejárt, két 
év után hatályát veszti. A katonai építési 
hatóság nem válaszolt a helyiek beadvá
nyaira, nem értesítette a polgármestere
ket, a hegyen lévő tulajdonosokat, rossz 
helyrajzi számokat adott meg. nem von
ták be a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
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Zengő
események
(Folytatás a 4. oldalról)

vatalt. 10 komoly okot tártunk fel, 
amelynél fogva a lokátor építésének en
gedélye érvénytelen - mondta a pécsi 
konferencián Lenkovics Barnabás, aki 
elutasította a két illetékes miniszter vála
szát. Az Állampolgári Jogok Országgyű
lési Biztosaként éves beszámolójában, 
2005. március 30-ig az Országgyűlés elé 
tárja a fentieket.
- Engem a Don-kanyar hőseire emlékez
tettek a hegy őrei - folytatta Lenkovics 
Barnabás. - Akárhogy is végződik a do
log, a Zengő olyan nagy horderejű ügy, 
mint a Duna ügye volt az 1980-as évek
ben. A Duna Kör a rendszerváltozás jel
képe lett. A Zengő ügye azt a változást 
sürgeti, amely a birtoklás, a fogyasztás 
örömei, a környezet felélése helyett a 
most uralkodó fogyasztói társadalom 
meghaladását, a létezés örömeit hirdeti. 
És ez csak a kezdet.
- A lehető legjobbat teszik a Zengőért 
küzdők. Jobbat nem tehetnek. Bárkivel 
büszkén nézhetnek szembe - mondta vé
gül Lenkovics Barnabás.
- Nem vagyok borúlátó - búcsúzott Só
lyom László. - Mindnyájan Isten kezé
ben vagyunk.

Gállos Orsolya

Zengő-csata 1. évfordulója
Február 12-én, szombaton a Művelődési 
Házban volt a Védegylet Zengő-könyvé- 
nek bemutatója: a szerkesztő Vay Már
tonnal, a Védegylet irodavezetőjével 
Gállos Orsolya beszélgetett. A könyv in
terjúkat tartalmaz a résztvevőkkel, cik
keket az 1996-os első híradástól napjain
kig, egymással vitázó írásokat, számos 
levél- és más dokumentumot. (Ugyanitt 
megvásárolható). Tüskés Tibor József 
Attila-díjas író a Keleti-Mecsek irodalmi 
hagyományait tekintette át: az innen in
duló Kodolányi Jánostól, Fülep Lajoson 
át Hetényi Varga Károlyig. Aztán követ
kezett a Zengő túra, és a csúcson Kárpá
ti Gábor régész előadása Zengővárról 
mintegy 200 hallgató előtt: a 40 méter 
hosszúságú kétszeres sánccal ellátott ob
jektum a vaskortól a török időkig tartott 
- értékes régészeti emlékhely. Majd or
szággyűlési képviselők szóltak: Orosz 
Sándor (MSZP), az Or
szággyűlés Környezetvé
delmi Bizottságának elnök- 
helyettese: a kormány dol
ga mind az élőhelyek, mind 
a légtér-védelem megoldá
sa, éspedig az alkotmányos 
szabályok betartásával. Il
lés Zoltán (FIDESZ) fizi
kai leszámolástól féltette a 
Zengő védőit. Meggyesi 
Balázs (FIDESZ) többpárti

összefogást sürgetett a Zengő érdekében. 
Lányi András író, a Védegylet elnöke'ci
vil példát és az alkotmányosság próba
kövét látja a Zengő ügyében.
A megsebzett fákat gyógyították, faseb 
ápolóval kenték le az ismeretlen vandá
lok ütötte sebeket. Az Asztrik Apát Ven
déglőben elköltött közös ebéd után Din
nyés József dalénekes adott koncertet a 
Zengőért, majd a fotók és videofelvéte
lek vetítésével zárult a nap, amelyen 
több mint kétszázad vettek részt az or
szág minden tájáról, a környékből és a 
helyiek közül. Vasárnap, a rossz idő elle
nére délben is száz turista volt a hegyen, 
hetényiek, pécsváradiak dr. Herbert Ta
más, a Civilek a Zengőért Mozgalom ve
zetőjével és a Greenpeace aktivistái Csá
ki Roland kampányszervezővel. Egy 
éve, 2004. február 13-án volt a Zengő
csata.

HÍREK A II. BÉLA KÖZÉPISKOLÁBÓL
Szép tanulmányi sikerről számolha

tunk be. Az Országos Rendészeti Tanul
mányi Versenyen az írásbeli fordulót kö
vetően iskolánk három tanulója is az or
szágos döntőbejutott. Harmadik legma
gasabb ponttal Király Gábor, 17. helyen 
Vókó Rita, 30. helyen Czégi Melinda. 
Mindannyian végzős 12/B.osztályos 
szakközépiskolai tanulók. Az országos 
verseny döntőjére Jászberényben 2005. 
február 11-12-én kerül sor. (Aki ezen a 
versenyen az első 10 helyen végez, 
emelt szintű érettségit kaphat, ami szak
irányú továbbtanulás esetén felvételi 
mentességet jelent.)

Sok sikert kívánunk nekik!
2005. január 28-án rendezte az iskola 

hagyományos szalagavató ünnepélyét és 
bálját a sportcsarnokban és a művelődé
si házban. Hét végzős osztály tanulói so

rakoztak fel ezen az ünnepélyes alkal
mon, osztályfőnökeik vezetésével.

19 végzős gimnáziumi tanuló, 22 szak
középiskolai tanuló, az esti gimnázium 
tanulói két osztályból 37 fővel. A szak
képző évfolyamon 32 húsipari szakmun
kás tanuló, 23 fő pék tanuló és 19 hús- és 
hentesáru eladó tanuló viselheti ettől a 
naptól büszkén a végzősök szalagját.

Az ünnepély befejezéseként a végzős

tanulók nyitótáncokkal köszöntötték 
szüleiket és a meghívott vendégeket. Ezt 
követően a művelődési házban került sor 
a jó hangulatú bálra, amit tombolahúzás 
is színesített. A tombolatárgyakat a szü
lői munkaközösségek, osztályközössé
gek és az iskolával kapcsolatban álló 
gazdálkodó egységek ajánlották fel.

Ezúton is köszönjük.
2005. február 15-ig kell végzős tanuló

inknak jelentkezni az új típusú érettségi 
vizsgára, és vele együtt főiskolai, egyete
mi jelentkezéseiket is ekkor kell leadniuk.

2005. március 4-én, 8 órakor lesz isko
lánkban a belügyi pályára orientáló gim
náziumi és szakközépiskolai tanulók fel
vételi vizsgája. Matematika, magyar 
nyelv és irodalom 7-8. évfolyam anyagá
ból tartunk írásbeli felvételi vizsgát és 
testnevelésből egy fizikális felmérést.
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Szentirmai Istvánné
pedagógus emlékére

1910-2005

Pécsváradi ott
honában, 94 
éves korában 
hunyt el Szen
tirmai Istvánné 
tanítónő, aki 
1936-1970 kö
zött tanított vá
rosunkban. Kiss

Baranyai Ilona a Baja melletti Szerelm
ién született 1910-ben. Itt volt tanító 
nagyapja. Nagybátyja és öccse is ezt a 
hivatást választotta. Édesanyja egyedül 
nevelte, mivel édesapja elmaradt az I. 
világháborúban. Kecskeméten, a Hor
thy Miklós Református Tanítóképző
ben szerzett diplomát 1932-ben, 
Pécsváradra, ahol öccse tanított, 1934- 
ben érkezett.
Férjével 1936-ban kötöttek házasságot. 
Három gyermekük született, Zoltán, 
Zsuzsa és István. 1936-tól tanított az 
Izraelita Iskolában, 1942-től, megala
kulásától pedig a Pécsváradi Polgári Is
kolában. 1966. október 1-ig volt a 
Pécsváradi Általános Iskola tanítója al
só és felső tagozaton. 1970 júniusáig 
nyugdíjasként is tanított, majd kötődéi 
és kesztyűgyári bedolgozást vállalt - 80 
éves koráig dolgozott.

Félje 1976-ban távozott az élő sorából. 
A Pécsváradi Járási Tanács Igazgatási 
Osztályát vezette ajárás 1966. évi meg
szűnéséig.
Szentirmai Istvánné nagyon szerette a 
tanítást. Különösen polgári iskolai ta
nítványai vették körül sok szeretettel - 
volt, hogy harmincán keresték fel ott
honában, amikor már nem tudott el
menni a találkozókra.
Egész életét az itt élő embereknek 
szentelte, legyen neki könnyű a 
pécsváradi föld!

*

Geönczy Zoltánná 
Szabó Ilonka

1928. február 25. - 2004. augusztus 11.

Lassan két éve, 
hogy nincs már 
közöttünk: Pécs- 
váradtól búcsú
zott csak, Do- 
moszlóra költö
zött Szilvi húgá
hoz. Nehéz szív
vel ment el, de 
egészségi állapo
ta már nem engedte meg számára az 
önálló életvitelt.
Búcsúzóul városunknak adományozta 
"Paprikamalom" című festményét.

1957 őszétől tanít rajzot a helyi iskolá
ban az 1960-as tanév végéig. 
Házasságot kötöttek Geöncz Zoltánnal, 
akit sokan "könyvügynökként" ismer
tünk és szerettünk. Többen elmondják, 
hogy Zolinak köszönhetik házi könyv
táruk megalapozását. Hiszen hitelbe 
vásárolhattunk, és házhoz, munkahe
lyekre, személyre szabottan kínálta az 
irodalmat. Geönczy Zoltán Pécsvá
radon van eltemetve a református teme
tőben, édesapja mellett. Kezdetben Vár 
utcai házukban (ma Tiszti-ház) laktak, 
később költöztek le a Kossuth utcába. 
Ilonka 1967-től 1974-ig dolgozik a vá
rosi könyvtárban gyermek-könyvtáros
ként, Kígyós Sándomé mellett. Egé
szen fiatal kora óta súlyos szívbetegsé
ge korlátozta mozgásában és mégis be
csülettel, tisztességgel helyt állt, elláta 
munkáit, feladatait. Minden nehézség 
ellenére szép alkotói éveket kapott a 
sorstól. Két alkalommal rendeztünk ki
állítást képeiből a művelődési házban. 
1992-ben gyógynövényekről készült 
képeit, 1997-ben pécsváradi hangulato
kat és portrékat megörökítő képeivel 
mutatkozott be. Számtalan pécsváradi 
házban őrzik Ilonka alkotásait.

Nemrég kaptuk a hírt, hogy 2004. au
gusztus 11-én Geönczy Zoltánné. Sza
bó Ilonka elhunyt. Domoszlón helyez
ték örök nyugalomba. Emlékét kegye
lettel megőrzik a pécsváradiak.

2005.
JÓZSEF ATTILA EMLÉKÉV

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSÉSNEK 100. 
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A Fülep Lajos Városi Művelődési Központ 
meghirdeti 

a
JÓZSEF ATTILA ILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZATOT

Feltételek:
• a pályamunka minimum A/4-es méretű legyen 

• verseimmel utaljon az ihlető versre 
• a mű hátoldalán tüntesse fel nevét, életkorát és pontos címét 

• bármilyen technikával készült alkotást elfogadunk 
• korhatár nincs, az értékelés több korcsoportban történik

A pályamunkákat postán vagy személyesen lehet leadni a 
Fülep Lajos Városi Művelődési Központban (Pécsvárad,

Kossuth L. u. 31.) 2005. március 31-ig. Tájékoztatás a 
72/465-123- as telefonszámon vagy a muvhaz@pecsvarad.hu 

címen kérhető.

A műveket művészekből és rajzszakos pedagógusokból 
összeállított zsűri értékeli. A legjobb munkákból kiállítást 
rendezünk a művelődési központban, melyet 2005. április

11-én nyitunk meg.

JÓZSEF ATTILA EMLÉKHETEK 
Pécsvárad, 2005. április 11. - május 11.

Részletes programról a művelődési központban kaphatnak 
felvilágosítást. Egyúttal kérjük, jelezzék, ha tudomásuk van 
az emlékév eseményeihez kapcsolódó programról, és várjuk 

javaslataikat a méltó megemlékezéshez!

Egy rászoruló újszülött számára keresünk kiságyat, babaápo
lási cikkeket, ruhákat, stb.
Szívesen vesszük a felajánlásokat!
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 13.
Tel: 06/72 - 465 - 360

mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu
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VÁROSVÉDŐ
A Grósz-ház

A fő utca és a Szentháromság tér keleti 
sarkán álló Grósz-ház, később Önkiszol
gáló-bolt, ma használt ruha üzlet épüle
te jól zárja le azt az utcaszakaszt, amely 
a régi patika elegáns sarokházával indul. 
A két domináns saroképület közötti épü
letek sorra valamilyen kereskedelmi 
funkciót láttak el a főutca egyik legfor
galmasabb szakaszán. Tanúsítja ezt a 
Pécsváradi képeskönyv 47. (és részben 
49.) lapján szereplő utcakép, amely a pi
actértől a patikáig hét boltot ábrázol, az 
előttük álló tulajdonosokkal és ügyfele
ikkel. Eszerint Grósz üzlete után a 
Jáger-pékség, a Grünhut-üzlet, Hoyck- 
hentes, a Tóth dohányáruda (előtte helyi 
viseletben Ács Júlianna, férjezett Varga 
Sándomé, aki ma is Pécsváradon él). 
Végül Steindl-borbély következett. A 
földszintes üzletsor a gyógyszerész-csa
lád tulajdona volt, a patika telkén áll, a 
bérletek jövedelmét a leánygyermekek 
élvezték.
Ezen a képen is jól látható, hogy a 
Grósz-ház jellegzetes csapott tetőszék
kel épült, és homlokzatán igen hangsú
lyos, cseréppel borított párkány futott 
végig. Gállos Ferenc, mint műemlékvé
delmi megbízott 1955-ben készült fény
képén jól látható még a csepegő eresz

Zeneiskolai Hírek
Február 25-én kerül sor a Baranya 
Megyei Továbbképzős Találkozóra.

Zeneiskolánkat két rézfúvós növendék ( 
Böröcz István, Wagner Balázs ) és egy 
szaxofonos növendék ( Kugyelka Réka ) 
képviseli. Felkészítő tanárok Wagner

Fellendült újra az érdeklődés az éjszakai 
ping-pong iránt! Kéthetente pénteken 20 
órától hajnalig nyílik lehetőség a Műve
lődési Ház előterében a játékra. A spor
tolás mellett mindenkit várunk egy teá
val és zsíros kenyérrel is!

Januári teaházunkban a Mikrokozmosz 
című filmet tekintettük meg. Megismer
hettük a közvetlen környezetünkben élő

vagy főpárkány, amit pl. az 1818-ban 
épült római katolikus plébánia épületén 
is szemlélhetünk. Ezt a főpárkányt az 
1957 januárjában az államosítással oda
került tulajdonos minden jelzés, tiltako
zás ellenére leverette. Ezzel az épület el
vesztette jellegzetes tartozékát.
De a Grünhut-ház homlokzatdíszei, 
ácsolt nagykapuja is eltűnt, csak az 
oroszlánfej maradt meg - ezt nem volt 
bátorsága szétverni az örök "újítóknak". 
A Jáger-pékség a második világháború 
végén leégett. Romjai az ötvenes évek
ben is láthatóak voltak, majd a család 
(Schillinger Mihály) a mai családi házat 
építtette a helyén.
A Jáger-pékség háború előtti képe 
ugyancsak főpárkánnyal ellátott, magas 
tetejű barokk lakóházat mutat, amely a 
lakás mellett pékműhelyt és boltot is 
magába foglalt. A Grósz-házzal együtt 
mutatja, hogy a Fő utca és a Szenthá
romság tér találkozásánál, hangsúlyos 
helyen a XVIII-XIX. fordulóján helyi 
viszonylatban jelentős kereskedőháza
kat tartottak fenn a pécsváradiak. Ne fe
ledjük, országos főút is volt a fő utca 
amíg 1952-ben meg nem épült a 6-os út. 
Az útszakasz két hangsúlyos saroképü
lete, a régi patika a város törődése foly

József és Kreszits Margit, zongorán 
közreműködik Kovács Ottília.

Következő növendékhangversenyünk 
március 16-án szerdán lesz.
Március 18-án rendezik Szigetváron a 
Zongora négykezesek találkozóját.

PIFÖ HÍREK
apróságok (csigák, lepke, különböző 
kedvelt, vagy kevésbé kedvelt bogarak) 
napi működését, nehézségeit, életük cso
dás pillanatait.
Legközelebb február 19-én találkozha
tunk, szombaton 18 órai kezdettel, ven
dégünk: Bublik Róbert, aki színes termé
szet fotóit és diáit hozza el nekünk, köz
reműködik gitáron Bognár András.

Ifjúsági fórumot tartunk március 7-én, 
19 órai kezdettel az emeleti klubban, 
ahol a 2004-es ifjúságkutatás eredmé
nyeit ismerhetjük meg, véleményeket,

tán a közelmúltban méltó helyreállítást 
nyert. A hajdani Grósz-ház ma a Beck- 
család tulajdonában, gondos karbantar
tásban részesül. Az utóbbi története, 
homlokzatának sorsa mégis arról beszél, 
hogy az épített örökséggel nem törődő, 
az építészeti elemeket megsemmisítő el
járás milyen messze ható nyomot hagy 
egy város arculatán. Ami pedig 
Pécsváradé, itteni családok emlékét őrzi, 
és nem összetéveszthető bármely más 
hely utcaképével.
Ennek védelméhez nem szükséges a 
"műemlék" minősítés, csak az épített 
örökség tisztelete szükséges, amit 
egyébként az egyesült Európa törvényei 
is megkövetelnek. Ahogyan a természe
ti környezet védelmét is.

A főutca 1940februárjában, balról jobbra a 
Szentháromság tér, a Grósz-ház (rőfos üzlet, 
pálinka-kimérés), a Jager-ház (sütőüzem) a 
Grünhut-ház (bőrösüzlet), a Nékám tulaj
donban levő üzletház.

Zeneiskolánk ezen a rendezvényen is 
részt vesz. Lippert Viktória és Pongrácz 
Edina képviselik a pécsváradi zon
goristákat.

Tanáruk Papp Gyuláné.

Az elért eredményekről következő szá
munkban teszünk említést.

javaslatokat fogalmazhatunk meg a vá
ros ifjúsági életével kapcsolatban. 
Összeült az Ifjú(j)ság új szerkesztősége! 
A csapat nem csak pécsváradi fiatalok
ból tevődik össze: Hidasról is érkeztek 
lelkes zsurnaliszták. Várhatóan április 
elején már a megújult lappal találkozhat
nak az érdeklődők!

Márciusi programjaink:

4. és 18. 20 h Éjszakai ping-pong 
11. 20 h diszkó Dj: Molnár Zsolt 
19. 21 h Rock club
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SPORTHÍREK
Sakk

Aranycipó-kupa néven immár hatodik 
alkalommal rendeztek sakktornát 
Pécsváradon. Az esemény egyben a 
2004-2005-ös ifjúsági sakkbajnokság 
negyedik fordulója is volt. Több mint 60 
fiatal ült a sakktáblák mellé, a Művelő
dési Ház nagytermében. A házigazdák 
legjobbja Böröcz István volt, aki az ötö
dik korcsoportban bronzérmet szerzett. 
A többiek sajnos nem szerepeltek sikere
sen. A következő forduló február köze
pén lesz Szentlőrincen, ahol Lantos Le
vente edző több dobogós helyezést vár 
az utánpótlástól. A Hegyhát-kupán me
gyei csapatversenyen tizenkét csapat 
vesz részt. Az együttesek már túl vannak 
a bajnokság felén és a pécsváradiak 
(Lantos Levente, Lantos Márk, Böröcz 
István, Petz Dávid, Rein Viktor, Cseh 
Annnamária) toronymagasan vezetik a 
tabellát.

Labdarúgás

Megyei I-es labdarúgócsapatunk a Kriv- 
icz Gyula megyei teremlabdarúgó tornán 
indult. Több helyszínen zajlottak a selej
tezők, köztük Pécsváradon is. A házigaz
dákon kívül a Pogány, a Majs, a Töttös 
és a Hetvehely lépett pályára. Közülük a 
Majs bizonyult a legjobbnak, viszont a 
második helyen a Pécsvárad végzett és 
így bejutott a Sellyén sorra kerülő döntő
be. A gólkirályi címet a helyiek fiatal te-

Pécsváradi
Hírmondó

A Pécsváradi Önkormányzat 
havilapja

Felelős kiadó:
Zsáli János polgánnester
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Simon Béla

hetsége Galgóczi László szerezte meg 
négy góllal.
így került sor Február 13-án a megyei 
döntő. Itt a csoportmérkőzéseken két 
döntetlent játszottak a fiúk, a Siklós és a 
Pellérd ellen is 1-1 lett a végeredmény. A 
bronzéremért vívott találkozón a Har
kányt 1-0-ra sikerült legyőzni. A kupát a 
Bogád szerezte meg, a Siklóst megelőz
ve. A legjobb mezőnyjátékos díját Sch- 
weitzer Norbert kapta meg.

Két új játékossal bővül a megyei I-es 
csapat kerete, Bánfai Zsolt Kozármis- 
lenyből érkezett, Keszler Péter pedig ha
zatért az Egyesült Alllamokból. Mind
ketten a védelmet erősitik. A vezetőség 
az első négybe kerülést tűzte ki célul.

Kézilabda

Pécsett rendezték a Baranyasüt-kupa ké
zilabda felkészülési tornát, ahol a 
Pécsvárad két mérkőzést játszott.

Pécsvárad - Varga Transfer 22-24 (8-10) 
Legjobb gobók: Perjési 7, Bozó 3, Mar- 
ián 3, Schwedics 3, Gál 2.

Pécsvárad - Mohács 19-20 (11-9) 
Legjobb dobók: Perjési 6, Marián 5, He
gedűs 4.

Thai-box

Új segédedzője lesz Blazsekovics Fe
rencnek márciustól. A korábbi thai-bok- 
sz világbajnok Brunner Tihamér húga 
Boglárka segít a munkában. Az új tréner 
legjobb eredménye egy Világkupa 2. 
hely. Legutóbb a szintén világbajnok 
Trömböczki Katalin segített az edzése
ken, de ő már elköltözött Pécsváradról.

Friesz Péter

SPORTRENDEZVÉNYEK 
A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN:

Február 27.: Egész napos focitomára hív
juk a nézőket.
Február 28.: Bamyasüt Kupa pécsváradi 
fordulójának mérkőzésein szurkolhatunk. 
Március 5.: 16 órakor ifi, 18 órakor a fel
nőtt NBII. Női kézilabdacsapatunk méri 
össze tudását a Kozármisleny csapatával. 
Március 6.: az Erdészet tatja Farsangi 
labdarúgó kupáját.
Március 10. 17 óra és 25. 19 óra: 
Hosszúhetény férfi kézilabda-csapatát 
bíztathatjuk.

Családsegítő 
és gyermekjóléti 

szolgálat
A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat megújult formában, válto
zatlan helyen várja a különböző 
problémával küzdő embereket. 
Támogató kapcsolatot ajánlunk 
azoknak, akik helyzetükön maguk 
is változtatni akarnak. A tanácsadás 
segítség lehet mindazoknak, akik 
együttműködnek a megoldások ke
resésében kapcsolati problémáik, 
életviteli nehézségeik, küzdelmeik 
és bizonytalanságaik, vagy bármi 
olyan helyzet esetén, amelyben 
szakemberhez szeretnének fordulni. 
Elérhetőségünk: Szociális Gondo
zási Központ Családsegítő és Gyer
mekjóléti Szolgálata
Cím: Pécsvárad, Dózsa Gy u. 13. 
Tel: 06 - 72/ 465 - 360 
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8 
- 16 óráig .

Tánciskola indul kellő számú jelent
kező esetén a művelődési központban 
Rovó Attila vezetésével. Jelentkezni a 
3600 Ft-os díj befizetésével március 
3-ig lehet.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:

Kányási Gábor és Sági Adrienn

Születések.

Hirth Dorina, Krizsán Gábor Levente, 
Sárosi Dávid és Horváth Bianka 
Gabriella - Pécsvárad, Simó Bálint - 
Nagypall

Elhunytak:

Szentirmai Istvánné sz. Kis-Baranyai 
Ilona Juliánná 94 éves, Albert Ferenc 
52 éves, Virág Tibor Józsefné sz. 
Károlyi Irén Ibolya 55 éves, Illa 
Józsefné sz. Varga Magdolna 81 éves, 
Taragyia Ildikó 27 éves, Fodor József 
79 éves (Pécsvárad); Reszler János 89 
éves (Zengővárkony); Császár Imre 82 
éves Lovászhetény- Pusztakisfalu;
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