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Pedagógus Nap
A jeles napról idén egy különleges ki
állítással emlékezett meg Pécsvárad 
városa. Néhány évvel ezelőtt Gamus 
Géza a Pécsi tanítóképzősök Emlékező 
és Baráti Köre nevében a városunknak 
ajándékozta egy gyűjteményt. Ezt az 
anyagot pécsváradi tanítók, tanárok és 
óvodapedagógusok díjaival, dicsérete
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ivel kibővítve ünnepélyes keretek kö
zött nyitotta meg Zsáli János polgár- 
mester a Pécs-Baranyai pedagógus ki
tüntetettek és kitüntetéseik a XX. 
században c. kiállítást június 3-án a

volt "hegyi iskola", ma Samu Géza 
Múzeum épületében, az iskolatörténeti 
kiállítás termeiben. Á kiállítást Kárász 
Rózsa rendezte. Ünnepi műsorról az 
"unokák", a Kodolányi János Általá
nos Iskola és a zeneiskola diákjai gon
doskodtak: versekkel, furulyaszóval.
A kiállítással a tanítók, tanárok és óvó

nők előtt tisztelgünk, egyúttal kívá
nunk nekik jó egészséget, sok erőt és 
türelmet munkájukhoz, érdeklődő gye
rekeket, sikereket!

Tisztelt olvasóink!
A Pécsváradi Hírmondó legfrissebb száma 
kissé "iskolásra" sikerült, s ennek több oka 
is van: Május utolsó vasárnapján nagy si
kerű Gyermeknapon köszöntöttük a város 
legifjabb polgárait (10. oldal), egy héttel 
később pedig különleges kiállítás megnyi
tásával tisztelegtünk pedagógusaink előtt a 
Pedagógus Nap alkalmából. Itt a tanév vé
ge, az egész évi sikerek, eredmények ös
szevetésének ideje. A Kodolányi János Ál
talános Iskola beszámolóját a 6-7., a II. 
Béla Középiskoláét pedig az 5. oldalon ol
vashatják. Az általános iskolában a szer
kesztéssel egyidőben zajlik az igazgatóvá
lasztás, melyet nagy érdeklődés kísér. Ért
hető, hiszen a város legfontosabb intézmé
nyéről van szó. A napokban adták az 
Erdősi Tibor Baráti Kör díjait: megemlé
kezve a múlt nagy pedagógusairól, kö
szöntve a jelen kiemelkedő tanárait és di
ákjait. Mindez méltó alkalom arra, hogy új 
sorozatunkat éppen Erdősi Tibor életrajzá
val indítsuk útjára. Dr. Kófiás Mihály, vá
rosunk nyugalmazott jegyzője a személyi 
anyagok felhasználásával írta meg 
Pécsvárad életében meghatározó szerepet 
betöltő személyiségek élettörténetét, me
lyeket havonta "Köztünk éltek, itt dolgoz
tak" címmel közlünk a Pécsváradi Hír
mondó hasábjain.
Következő számunkat az augusztusi ünne
pek után, szeptember első napjaiban vehe
tik kézhez.
Kellemes nyarat, kellemes olvasgatást!

SZENT ISTVÁN NAPOK
2005. augusztus 4-21.

4. CSÜTÖRTÖK, 18.00 (Vár) 
Pécsváradi Big Bánd koncert

5. PÉNTEK, 20.00 (Vár)
Könnyűzenei koncert - vendég: Bonbon

7. VASÁRNAP,
"Művészek a templomokért"
10.00 Mikolai Ágnes tart istentiszteletet 
17.00 Jótékonysági koncert a reformá
tus templom orgonájáért- Kobzos Kis 
Tamás műsora
8. HÉTFŐ, 18.00 (Vár)
Pécsváradi Szaxofon Kvartett koncertje
9. KEDD, 20.30
VÁRSZÍNHÁZ
John Patrick: Teaház az augusztusi 
holdhoz

- vígjáték három felvonásban 
Főbb szerepekben: Őze Áron, Szakácsi 
Sándor, Juhász Illés, Szabó Erika, Had
házi Gábor, Matus Gábor, Lipták Péter, 
Barna István
Rendezte: Galambos Zoltán 
Schütz Ila Színház (Budapest)
(Esőnap: 2005.08.10.)

10.SZERDA, 10.00 (Várkert) 
Gyermek- és ifjúsági nap 
játszóház, sportversenyek, légvár, íjá
szat, bajvívó torna,
Szellemi csata: élő sakk játszma

11. CSÜTÖRTÖK, 18.00 (Vár)
Zengő Néptáncegyüttes jubileumi tánc
estje

Vendég: Józsa Gergely
Néptáncegyüttes, Kozármisleny
12. PÉNTEK, 20.30 (Vár)
VÁRSZÍNHÁZ
Pozsgai Zsolt: Boldog Asztrik küldetése 
- történelmi játék két részben 
Szereplők: Béres Ilona, Szakácsi Sán
dor, Őze Áron, Gregor Bernadett, 
Rancsó Dezső, Izsóf Vilmos, Eőry Sza
bó Zsolt
Rendezte: Pozsgai Zsolt
Magyar Szinház (Budapest)
(Esőnap: 2005. 08. 13.)
13. SZOMBAT
"Művészek a templomokért"
Katolikus templom 
Nyisztor Ilona moldvai csángó énekes 
koncertje a Nagyboldogasszony temp
lomban
Bevezetőt mond dr. Papp Lajos

(Folytatás a következő oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK

Pécsvárad Város Képviselő-testülete 2005. 
május hónapban négy testületi ülést tartott. 
Ennek okai elsősorban az önkormányzat be
ruházásaival kapcsolatos halaszthatatlan 
döntések voltak.
A május 2-án tartott testületi ülés döntött ab
ban a kérdésben, hogy Pécsváradon, a Gesz
tenyés utcai óvodában bölcsődés, ún. tipegő 
csoport induljon. Az ehhez szükséges enge
délyt megkérte, ennek megfelelően módosí
totta az óvoda alapító okiratát.
A május 17-i ülés egy közbeszerzési eljárás 
lezáró döntését hozta: a Pécsvárad észak - 
északnyugati városrész csatornázásával ösz- 
szefiiggő fejlesztési hitel igénybevételével 
kapcsolatos egyszerű közbeszerzési eljárása 
nyertese a legelőnyösebb ajánlatot adó Ke
reskedelmi és Hitelbank Rt. lett. A hitel fel
vételére a céltámogatással létrejövő beruhá
zás önkormányzati önrésze miatt van szük
ség.
A május 23-ai ülés döntése megállapította, 
hogy Pécsvárad Város Önkormányzata 
Pécsvárad nyugati és észak-nyugati város
rész szennyvízcsatorna-hálózatának megépí
tése beruházással kapcsolatos közbeszerzési 
eljárása a Kbt. 92.§ b) pontja alapján ered
ménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag 
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A május 30-ai ülés immár több évtizedes ha
gyománnyal kezdődött: a képviselő-testület 
elfogadta a város 2004. évéről szóló krónikát 
és köszönetét fejezte ki dr. Kófiás Mihály
nak, a krónika írójának. Ezt követően a kép
viselők elfogadták a 2004. évi költségvetési 
beszámolót.

A virágos,
gondozott Pécsváradért

Kedves Pccsváradi Polgárok!
Tisztelt Pécsváradi Vállalkozók!

Felhívásunkkal versenyt hirdetünk a lakosság, 
illetve a vállalkozók, üzlettulajdonosok köré
ben. Szeretnénk elemi, hogy mindannyian na
gyobb hangsúlyt helyeznénk közvetlen környe
zetünkre, hiszen valamennyien felelősek va
gyunk város arculatának kialakításáért. Néhány 
követendő példát már ma is találunk városunk
ban. Keressük:
• A legszebb kert
• A legszebb erkély 
■ A legszebb üzlet
• A legrendezettebb telephely tulajdonosát.
A versenyben való részvételhez jelentkezni nem 
kell, de kérjük a lakosokat, ha szép példát lát
nak, jelezzék a művelődési központban szemé
lyesen vagy telefonon. A minősítést bizottság 
fogja végezni, melynek elnöke minden esetben 
egy meghívott, nem pécsváradi szakember lesz. 
A jutalmazásra díjat alapítottunk, melyet az au
gusztusi Szent István Napok Ünnepi Önkor
mányzati Ülésén adunk át a győztesnek. 
Kívánunk mindenkinek jó munkát!

Városszépitők csoportja

(Folytatás az előző oldalról)

14. VASÁRNAP, 16.00
Hetényi Varga Károly emléktáblájának 
avatása a lakóházán

16.00
Német Nemzetiségi Est
Szentháromság tér
Közreműködnek: Mázai Fúvószenekar, 
Pécsváradi Városi Fúvószenekar, 
valamint helyi és baranyai német 
nemzetiségi együttesek és előadók

15. hétfő, 9.00
Nagyboldogasszony-napi búcsú, Ünnepi
szentmise
Katolikus templom

20.30 (Vár)
VÁRSZÍNHÁZ
íme az ember- passiójáték az evangéli
umok motívumaira 
Főbb szerepekben: Gazdag Tibor, 
Oravecz Edit, Sashalmi József, Zayzon 
Csaba, Mórocz Adrienn, Egyed Brigitta 
Rendezte: Vándorfi László 
Pannon Várszínház (Veszprém)
(Esőnap: 2005. 08. 16.)

17. SZERDA, 20.30 (Vár)
VÁRSZÍNHÁZ
Pozsgai Zsolt: Szeretni bolondulásig 
Zenés játék két részben Szécsi Pál 
emlékének
Szereplők: Gergely Róbert, Radó 
Denise, Maronka Csilla, Borbáth 
Ottília, Nádas György 
Rendezte: Pozsgai Zsolt 
Aranytíz Teátrum (Budapest)
(Esőnap: 2005. 08.18.)

17-20. XXXV. ORSZÁGOS ÉS 
NEMZETKÖZI TÚRAKERÉKPÁROS 
TALÁLKOZÓ - több száz hazai és 
külföldi résztvevővel, baranyai túrákkal, 
programokkal

17. SZERDA
Résztvevők fogadása a művelődési 
központban

18. CSÜTÖRTÖK, 10.00 (Vár)
XXXV. ORSZÁGOS ÉS 
NEMZETKÖZI TÚRAKERÉKPÁROS 
TALÁLKOZÓ - nyitóünnepség

11.00
Tájékozódási, ügyességi versenyek 

18.00 (Vár)
Simply English jubileumi koncertje, 
Shakespeare és kortársai szövegeinek 
felhasználásával

19. PÉNTEK,
XXXV. ORSZÁGOS NEMZETKÖZI 
TÚRAKERÉKPÁROS TALÁLKOZÓ

9.00
Kerékpártúra Pécsre, a Világörökség 
helyszíneire

16.30 (Vár)
Ünnepi Önkormányzati ülés
benne: a Pécsváradi Női Kamarakórus
koncertje

19.00 (Vár)
Az Unicum Laude énekegyüttes 
és a Cantus Firmus 
(Olaszország) közös koncertje

20. SZOMBAT, 9.00
(Katolikus templom)
Ünnepi szentmise

10.00 (Vár)
Koszorúzási ünnepség

16.00 (Szentháromság tér)
Népünnepély, utcabál

XXXV. ORSZÁGOS NEMZETKÖZI 
TÚRAKERÉKPÁROS TALÁLKOZÓ

8.00 és 11.00
Baranya megyei túrák

19.00 (Szentháromság tér)
Záróünnepség

22.00 Tűzijáték

21. VASÁRNAP, 10.00 (Vár és Kígyós 
Sándor műterme)
Kígyós Emlékkor találkozója

20.00 (Európa tér)
Szabadtéri teaház gyertyafénnyel, ír 
zenével

Részletes információ:
Fülep Lajos Művelődési Központ 
Tel: 72/465-123 muvhaz@pecsvarad.hu 
Tourinform Iroda
Tel: 72/466-487
tourinform@pecsvarad.hu

Kerékpáros találkozó:
dr. Novotny Iván Tel: 20/336-2237, 
ivan. ba@freemail. hu; 
http://ptkk. bar anya. com

Honlap: http://www.pecsvarad.hu 
Valamennyi szabadtéri program 
esőhelyszíne a művelődési központ!
A színházi előadásoknak külön esőnapja 
van.

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT 
FENNTARTJUK!

A színházjegyek árusítását 
július 11-én kezdjük.

Jegy árak: 1800 Ft 
Bérlet árak: 5800 Ft

mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu
mailto:tourinform%40pecsvarad.hu
http://ptkk
http://www.pecsvarad.hu
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Erdösi Tibor
(Szécsény, 1930. augusztus 31.

- Pécs, 2001. március 7.)

Édesapja Erdösi Károly férfiszabó. 
Édesanyja Buda Anna háztartásbeli volt, 
három gyermeket nevelt. Szécsény köz
ségben járt elemi iskolába, ugyanitt vé
gezte az Állami Polgári Fiú és Leányis
kolát. Még főiskolás korában, 1951-ben 
megnősül, felesége Makarész Julianna, 
hat gyermekük születik. Mint egyedül 
kereső gyakran volt kénytelen tanári ál
lása mellett mellékfoglalkozásokat vál
lalni (OTP-nél lottószelvények ellenőr
zése, járási testnevelési hivatalban alkal
mi kisegítő munka, egyéb szellemi tevé
kenység, összeírások elvállalása, stb.) 
Mindvégig, több mint 35 éven át Pécsről 
kijáró tanár volt, busszal, vagy vonattal 
rendre megérkezett az iskolába a hófúvá- 
sos időkben is. (Egyik minősítésében 
megjegyzik, hogy "húsz év alatt talán 
egyetlen napot sem hiányzott".)
Hét igazgatót szolgált. Számtalan önélet
rajzának egyikében ezek a tömör monda
tok olvashatók: "kitüntetésben nem ré
szesültem. Fegyelmi eljárás ellenem 
nem indult, büntetve nem voltam. Nem 
vagyok párttag, nem is voltam."
Első elismerését 1987-ben, pályája 36. 
évében "Miniszteri Dicséret" formájá
ban kapja, már mint iskola igazgató, Ka
kas Sándor tanácselnök felterjesztése 
alapján. Hogy miért e kései elismerés, e

"Köztünk éltek, itt dolgoztak"
mellőzöttség? Ellentmondásos személyi
ség, a szó igazi értelmében "egyéniség" 
volt, őszinte szókimondó, olykor bántó
an hangoskodó, de a szakmát, a tanuló
kat szigorral féltő pedagógus. íme egy 
igazgatói vélemény 1955-ből: 
"Órakezdései pontosakká váltak. Láttam 
igen szép, kísérletekkel telitüzdelt órát, 
de volt, hogy unottan és monoton han
gon vezette azt. Szertárfejlesztő munká
ja példás, számtalan szemléltető és kísér
leti eszközt maga készített, fotókat, ké
peket szerzett be, elismerésre méltó ké
miai szertárt alakított ki. Még mindig he
ves kitörésekkel reagál egy-egy neki 
nem tetsző feladat miatt, de lecsillapod
va végrehajtotta azokat."
A hatvanas évektől változott a minősíté
se. 1961-63 között elvégzi a "dialektikus 
és történelmi materializmus" három éves 
esti tanfolyamot, majd 1970-ben a két
éves "Nevelők Akadémiáját" is. Ekkor 
már ilyeneket lehetett olvasni személyi 
anyagában:

"Reáltárgyat tanít, mégis különös fi
gyelmet fordít az irodalom felé. Tekinté
lyes házikönyvtárral rendelkezik. Mint 
igazgatóhelyettes az új iskola (mai köz
ponti iskola) berendezését egyedül irá
nyította, rendkívül jó érzékkel, ízléssel. 
Sokszor nyersen őszinte, néha elragad
ják indulatai.
1971-74 között előbb a marxista-leninis
ta esti egyetemet, majd 1974-78 között - 
újabb főiskolai végzettséget szerezve -a 
"nemzetközi munkásmozgalom" szako
sítót végzi el jó minősítéssel. 
"Impulzitása, szenvedélyes és harsány 
beszédmódja, indulatait olykor szabadjá
ra engedő modora teszi kollégáit vele 
szemben tartózkodóvá. Akik közelebb
ről ismerik, meggyőződhetnek róla, 
hogy mozgékony érzelmi világától az 
agresszivitás idegen, munkatársaihoz se
gítőkész jó szándékkal közeledik" 
Befejezésül összegezzük iskolai előme
netelét és életútját:
1951-től biológiát, kémiát és egészség
tant tanít. 1960-tól igazgatóhelyettes 
lesz, ennek során 1962-ben feladata a 12 
évfolyam szervezése, a gimnázium indí
tása. 1971-től különváltan él feleségétől.

Később elválik, és házasságot köt volt 
pécsváradi kolléganőjével, az ugyancsak 
elvált Kiszeljov Anatolijné, Ferenci Er
zsébet középiskolai tanárnővel és a pécsi 
Szigeti utcai lakásból kiköltöznek a 
Pécs-Somogyi üdülő övezetbe. 1972. au
gusztus 15. és 1973. március 1. között, 
Papp Lajos hirtelen halálát követően 
megbizott igazgató.
1980. augusztus 16-án - Kocsis József 
igazgató távoztával - a nagyközségi ta
nács megbízza egy évre igazgatónak. 
1980. szeptember 19-én az iskolai párt- 
szervezet egy fő kivételével egységesen 
javasolja igazgatói megbízását, így a 
3/1981 (I. 30) számú tanácshatározat is 
egyhangú szavazással megszületik. 1981 
augusztus 16-tól öt évre szóló igazgatói 
kinevezést kap, fizetése 7500 Ft lett. 
1984-ben pedig Budapesten az Országos 
Pedagógiai Intézetben "jó minősítéssel" 
vezetőképző tanfolyamot fejez be. 1985- 
ben igazgatói kinevezését újabb öt évre a 
nagyközségi tanács meghosszabbítja, 
9600 Ft-os fizetéssel.
1989-ben a helyi tanács javasolja 1990. 
április 4-i átadással a "Munkaérdemrend 
Bronz fokozatát" ennek meghiúsulása
kor pedagógus napra a "Pedagógiai 
Szolgálati Emlékérem" kitüntetést, de a 
javaslatok realizálását meghiúsította a 
rendszerváltás. Az 1990-es tanév végé
vel nyugdíjba ment, 1990. június 22-én a 
Szászvölgyben tartotta búcsúztatóját. 
1994. augusztus 19-én a pécsváradi a 
pécsváradi önkormányzat a "Köz Szol
gálatért" kitüntetésben részesitette.
2001. tavaszán gépkocsiját rozsdátalaní- 
totta. A por miatt magára kötött kendőt a 
csiszológép bekapta, megfojtotta. Teme
tése 2001. március 26-án volt Pécsett, 
Pécsváradról és a környékről számtalan 
tisztelője, volt tanítványa, munkatársa 
vett részt.
Emlékét méltóan megőrzi a Zsáli János 
polgármester által 2004. tavaszán, ha
gyományteremtő szándékkal és jelentős 
anyagi hozzájárulásával létrehozott 
Erdösi Tibor Baráti Kör.

Dr. Kófiás Mihály

NÉMET NEMZETISÉGI FÚVÓSZENEKAROK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Ismét városunk adott otthon a német 
nemzetiségi zenét játszó zenekarok or
szágos találkozójának. Április végén az 
előzetes regionális válogatókon tovább
jutott hat együttes lépett fel és mérte ösz- 
sze a szakmai zsűri előtt tudását.
Az egész héten át tartó esőzés után 
szombatra kiderült az idő, igy a térzené
vel megkezdődhetett a rangos esemény. 
A fanfárok hangjai után a hat együttes 
közös előadásában hangzott fel a Him
nusz, a Magyarországi Németek Himnu
sza valamint a Feuerwehrpolka, majd 
Baumann Mihály a Pécsváradi Német 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke kö
szöntötte a megjelenteket.

A művelődési központ nagytermében a 
szakmai programok bemutatása a há
romtagú zsűri előtt zajlottak. A zsűri el

nöke Apáthy Árpád karnagy, a pécsi 
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója, tagjai Apaceller József és 
Schwarz József A Magyarországi Német 
Ének-, Zene- és Tánckarok Országos 
Szövetségének alelnökei.
A hat együttes közül a három legjobb a 
Palotabozsok-Mohács-Somberek Ifjúsá
gi Fúvószenekar, a Bólyi Ifjúsági Fúvós- 
zenekar és a Nagymányoki Ifjúsági Fú
vószenekar volt. A helybeli együttes, a 
Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar a 
Pécs-Baranyai Ifjúsági Közalapítvány 
különdíjában részesült.
(Képünkön a Palotabozsok Mohács- 
Somberek Ifjúsági Fúvószenekar.)
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Kellemes napsütéses idő fogadta a má
sodik alkalommal megrendezett a Város 
Napja rendezvény résztvevőit. Úgy lát
szik, most már az időjárás is mellénk állt 
és szeretné, ha hagyománnyá válna ez a 
program. A Várkert csodaszép helyszíne 
volt az egész napos mulatságnak. 13 
kondérban, grillsütőn rotyogott, serce- 
gett az étel mindenkit szívesen invitáltak 
egy kis kóstolóra a főszakácsok: Adó
szegi Attila, Antal Géza és a cserkész- 
csapat, Bérezés Attiláné és barátai, Dr. 
Bíró Ferenc, Dr. Bencsik Istvánná, 
Zsdrájevics János és a Mozgáskorláto
zottak Egyesülete, Füri Ferenc és család
ja, Kovács Team, Panta Gábor és barátai, 
Szendrői Gábor, Gál Krisztián és 
Valentai Attila. Nem versenyeztettük az 
ételeket, hiszen ez a nap nem a versen
gésről szólt, hanem az együttlétről, a jó
ízű beszélgetésekről, találkozásokról 
szólt. Ugyanakkor szerettük volna meg
mutatni azt is, hogy mi mindenünk van: 
milyen nagyszerű művészeti csoportok
kal büszkélkedhetünk.
A biztonsági tartalékként felállított sátor 
színpadán a legkisebbek kezdték a be
mutatkozást, s bizony csak a színpadra 
jutás jelentett nehézséget nekik! A Vár 
utcai óvodások magyar, a Gesztenyés úti 
ovisok német műsorral készültek. Felké
szítőik: Breitenbach Antalné és Csetényi 
Sándomé, valamint Kroh Adrienn. Utá
na el sem engedtük a gyerekeket:

A VÁROS NAPJA
Kochné Kovács Györgyi és Moschnitzka 
Zsuzsa papírforgókat és pillangókat ké
szített velük, Varga Mariannái selymet 
festettek, Breitenbach Antalnéval, Ági 
óvó nénivel pedig bőrpénztárcákat gyár
tottak. Ezúton is köszönjük a játszóház
vezetők önzetlen segítségét!
Az ebéd mellé finom muzsika- és nóta
szó is járt minden résztvevőnek, köszön
hetően a Nyugdíjasok Körzeti Egyesüle
te kórusának, akik Köberling Jenő har
monikájával, gyönyörű népviseletükben 
kondértól kondérig jártak és mindenki
nek "elhúzták a nótáját"! Aztán Benkő 
Laci bandája is a húrok közé csapott, így 
tökéletes "Jó ebédhez szól a nóta" han
gulat kerekedett.
Három órától újra benépesedett a szín
pad: a művelődési központban modem 
táncot tanuló fiatalok mutatkoztak be 
Rovó Attila vezetésével a zsúfolásig telt 
sátorban. Majd a Kreszits Margit vezette 
Pécsvárad Szaxofon Kvartett követke
zett, akik itt használták először az új 
mikrofonjaikat. A legfiatalabb együttes, 
a Gramofon Jazz Bánd is színpadra lé
pett, és ismét elkápráztatták a nézőket te
hetségükkel. Kicsit Pécsváradot is hazá
jának tekinti a Simpley English, akik va
lódi ír-angol hangulatot varázsoltak a sá
torba.
Nagy sikert arattak ismét az íjászok, lát
ványos bemutatójuk után hosszú sorok
ban várakoztak a gyerekek - és a kicsit 
idősebbek - arra, hogy maguk is kipró
bálhassák az íjakat.
A délután nagy eseménye, mely közel 
száz fiatalt mozgatott meg, a VÁROS 
KULCSÁNAK keresése volt. A P1FÖ 
szervesében zajló játékban a csapatok
nak egy-egy 9 állomásból álló útvonalon 
kellett eljutni a kulcsot tartalmazó borí

tékig, Az egyes állomásokat is rövid, 
cselesen megfogalmazott instrukciók 
alapján nyomozhatták ki, s ehhez bizony 
nagyon jól kellett ismerniük városunkat. 
Mobiltelefon, adóvevő bevetésével a 
szülők is segítettek a kutatásban, de a 
kérdések olykor még rajtuk is kifogtak. 
Végül csak előkerültek a kulcsok és a 
győztesek egy különleges állatkerti sétá
nak örülhettek pünkösd vasárnapján. 
Köszönjük Kiszt Viktóriának és Katinak, 
valamint Mosonyi Katalinnak a nagy
szerű szervezést!
A nap sztárvendége a DESPERADO 
együttes volt, sok rajongót vonzottak a 
sátorba. A kissé rövidre sikeredett prog
ram után a gyerekek megrohamozták az 
együttes tagjait autogrammért.
Kedves gesztus volt, hogy a Polgári Kör 
tagjai terített asztallal vártak mindenkit. 
A PIFÖ bográcsa is találkozóhellyé, a fi
atalok gyűjtőpontjává vált.
Köszönjük mindenkinek, aki fontosnak 
érezte, hogy részese legyen ennek a nap
nak. Köszönjük, hogy gondoskodtak a jó 
hangulatról! Bízunk benne, hogy jövőre 
még többen leszünk és legalább ilyen jól 
fogjuk érezni magunkat!

G.B.B.

A Pécsváradi Várbaráti Kör írásbeli elő
terjesztést nyújtott be Pécsvárad Önkor
mányzatának.
javasolja, hogy a város z Önkormányzat 
táblával jelölje meg a műemlékvédelmi 
felújításban részesülő épületeket, így 
idén a régi patika és az Arany Ló Beszál
ló épületét. A Pécsváradi Baráti Kör 
ilyen módon már helyezett el (négynyel- 
vü) táblát a vár kapuján. Az utca embe
re, a helyi lakos és az idelátogató így 
megismerheti az épület legfőbb jellem

Túrák, városvédelem, gyűjteményépítés
A Pécsváradi Várbaráti Kör hírei

zőit: annak korát, jellegét, jelentőségét, 
védettségét.
A megvalósításhoz a kör támogatásért 
pályázott a Pécsváradért Alapítványhoz 
is. A tábla megtervezését, szövegének 
elkészítését a kör vállalja.
A Pécsváradi Várbaráti Kör azt is java
solta az önkormányzatnak, hogy más te
lepülésekhez hasonlóan a város pénzalap 
létrehozásával támogassa és buzdítsa a 
polgárokat lakóházuk stílusos helyreállí
tásában vagy az eredeti állapot visszaál
lításában. A támogatást évente pályáz
hatnák meg az érdekeltek és odaítélésük
ről a város és a polgárok által alkotott 
grémium dönthetne. Több település, így 
Feked, Dunaszekcső, Hosszúhetény 
vagy Báta szolgálhat jó példával az 
egyes épületek vagy utcasorok, homlok
zatok, kapuk megvédéshez.
A tavasz beköszöntével szép túrákat 
szervezett az egyesület. Május 1-jén jár

tak Grábóc barokk kolostor-együttesé
ben, amely a hazai szerbség búcsújáró
helye. A Mórágyi-rög és Szálka érintésé
vel jutottak el Gemencbe, ahol a rezervá
tumban tett vonatúton láttak pihenő szar
vascsordát, vaddisznókondát, őzeket és 
még sok különféle állatot. (Meg annyi 
szúnyogot, mint idehaza). Vezetőjük 
Schurk László természetvédelmi őr volt, 
a szép napot Schurk Lászlóné Sólymos 
Márti szervezte. Szekszárdon a városné
zés mellett olyan gyűjteményeket keres
tek fel, amelyek hasonlóak a készülő 
pécsváradi helytörténeti múzeumhoz. 
Képünk Bogár István tanyáján készült a 
szekszárdi szőlőhegyen.
Május 7-én volt a hagyományos Peónia 
túra. Közben egy hét alatt megtelt a busz 
a kör június 23-26-i kárpátalji útjára. 
Szeptember 3-10-én Isztriába, Rovinjba 
készülnek. Az utószezoni pihenés mellett 
felkeresik a félsziget nevezetességeit.
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A II. Béla középiskola 
tanulóinak eredményei 

A 2004/2005-ös tanévben

A. Szakma Kiváló Tanulója Országos 
Vesenyen PÉK szakmából NAGY MIK
LÓS I., MARTINI KATALIN pedig 6. 
helyezett lett. A húsipari szakmát all. 
helyezést elért HARANGOZÓ GÁBOR 
és a 13. helyezett SOLT BÁLINT képvi
selte. Mind a négy tanuló a versenyen el
ért eredménye alapján felszabadult. Azt 
is példaként emlithetem, hogy ebben a 
tanévben, első ízben képviseltette magát 
iskolánk az Országos Hagyományőrző 
Pék Versenyen, s tanulóink máris elhoz
ták az I. díjat.

A csapat tagjai: Nagy Miklós, Nagy 
Richárd és Martini Katalin. Nyilván 
ezeknek a szép eredményeknek köszön
hető, hogy a pék 11. osztály 8 tanulója 
június 17-24. között részt vehet egy 
hagyományőrző táborban, Komárom
ban.

Végzős szakközépiskolás tanulóink 
közül Király Gábor, Vókó Rita és Czégi 
Melinda az Országos Rendészeti Egyéni 
Vesenyen öregbítették iskolánk hírnevét. 
Kiemelkedő eredményként könyvelhet
jük el azt is, hogy az Országos Rendé
szeti Csapatversenyen középiskolás ta
nulóink ügyességi összetettben az első 
és összetett eredményben a II. helyezést 
érték el. A bevetés próbák területi verse
nyét megnyertük. Az országos verse
nyen hatodikak lettünk. Sikeresnek ítél
hetjük tanulóink diákolimpiái szereplé
sét is: a lány- és fiúcsapat a megyei me
zei futóversenyt egyaránt megnyerte, a 
fiúk az országos döntőbe is továbbjutot
tak. Az országos diákolimpián a lány
csapat 4. lett (Siklai Zsanett 12/A., Ba
logh Adrienn 12/B., Balogh Zsuzsanna 
10/B és Vukman Erika 11/A.).

Természetesen azokra a tanulóinkra is 
nagyon büszkék vagyunk, akik nem az 
iskola színeiben ugyan, de kiemelkedő 
sporteredményeket értek el. Közülük is 
meg kell említeni Gyémánt Gábor 
11 ./A.osztályos tanulót, aki országos 
bajnok, a világkupa II. helyezettje kick- 
boksz-ban. Mecseki Péter 10/A.osztá
lyos tanuló szintén kick-boksz bajnoksá
gon, junior korcsoportban országos baj
nok. Gömöri Péter 10/A.oszt.tanuló ju
doban, ifjúsági korcsoportban országos 
második, Brunner Boglárka szintén 
10/A.oszt.tanuló kick-boksz és kung-fu 
magyar bajnokságon is felnőtt korcso
portban egyaránt országos 2. helyezett. 
Mohácsi Szandra gimn. 9/A.osztályos 
tanuló az ifjúsági magyar válogatott tag
ja judo sportágban, korosztályában ma
gyar bajnok és több nemzetközi verseny 
dobogós helyezettje.

Figyelemre méló Zsenák István 
szakk.l O.osztályos tanuló pályázati 
eredménye. Ő a Magyar Asztronautikai 
Társaság "Én és a világűr" országos iro
dalmi pályázatán 7. helyezett lett.

5 éves a zengővárkonyi 
Míves Tojás Gyűjtemény

Jubileumi ünnepségre szólt a meghívó. 
Zengővárkony valamennyi utcáját el
lepték az autók, a virágdíszbe öltözött, 
tiszta és rendezett település méltón ké
szült az ünnepre. A tájház udvara zsú
folásig megtelt. Hófehér meszelt falak, 
tűzpiros muskátlik, leanderek és a 
kézművesek sátrai között foglalt helyet 
a vendégek serege. Sokaknak adott 
menedéket a tűző nap elől a vén diófa 
árnyéka. Nienhaus Rózsa által a Mil
lennium évében megálmodott és át
adott gazdag gyűjteményt is befogadó 
tájház az elmúlt években számos szí
nes programnak adott otthont, bővítve 
a falu hagyományőrző eseményeinek 
számát, színvonalát.
Az ünnepség fővédnöke Mádl Dalma 
asszony, a Köztársasági Elnök felesége 
volt, aki levélben üdvözölte a jubiláló- 
kat. Dr. Andrásfalvy Bertalan profesz- 
szor emeritus mondott ünnepi köszön
tőt, majd Huszár Zoltán a Baranya me
gyei Múzeumok igazgatója méltatta 
szakmailag a gyűjteményt és a múze
um körül zajló életet. Zsuponyoné 
Újváry Mária
a Tojásdíszítők Nemzetközi Társasá
gának elnöke és Mosonyi Éva vezető
ségi tag köszöntötte Nienhaus Rózsát 
és a Múzeumot. Az ünnepségen meg
jelent Bokor Béla a Baranya Megyei 
Kulturális és Idegenforgalmi Központ 
igazgatója, Begovácz Rózsa a pécsi 
Néprajzi Múzeum osztályvezetője és 
számos közéleti személyiség. A múze
umalapító és tulajdonos Nienhaus Ró-

zsa meghatódottsággal mondott köszö
netét mindazoknak, akik a kezdetektől 
segítették munkáját, a falunak, hogy 
befogadták, Ördög Béla polgármester
nek.
Azt, hogy a távolság ellenére zavarta
lanul tud működni a piciny intézmény 
köszönhető a Töttös és Hosszú házas
párnak. Polgármester úr leleplezte 
Milkovics Jenő gödrei fafaragó aján
dékát, az erre az alkalomra készített 
Életfát. Sor került az Én és a Tojás 
címmel gyermekek részére kiírt irodal
mi pályázat eredményhirdetésére. 
Nagy siker volt, az ország minden ré
széről érkeztek munkák, szám szerint 
83, a győztesek maguk olvasták fel írá
saikat. Az igen színvonalas és tartal
mas műsorban közreműködtek a hely
beli óvodások, iskolások, akiknek 
Némethné Fábos Adrienn illetve 
Bátaszéki Ferencné tanított be az alka
lomhoz illő műsort. Verset mondott 
Mélykúti Ilona, népdalt énekelt Papp 
Éva, muzsikált a Vajdaságból érkezett 
becsei Szökős együttes, énekelt a 
Pécsváradi Női Kamarakórus 
Kutnyánszky Csaba karnagy vezetésé
vel, szatmári és mátyusfóldi táncokat 
mutatott be a pécsi Ciszterci rend 
Nagy Lajos Gimnáziumának Magúra 
együttese. Nagy tetszéssel fogadta a 
vendégek seregének apraja-nagyja 
Berecz András, Altemativ Kossuth- 
díjas énekes és mesemondó ízes elbe
széléseit. A késő délutáni órákig szá
zak tekintették meg a múzeumi gyűjte
ményt.
Több mint kétszázan kaptak meghívót 
a mecseknádasdi Bagoly csárdába, 
ahol a kettős jubileum megünneplésére 
került sor. Nienhaus Rózsa 60 éves. 
Köszöntötték családtagjai, németor
szági egyetemi kollégái, ottani és itteni 
barátai. Zengővárkonyi munkatársai 
csasztuskával kedveskedtek, az "Elin
dultam szép hazámból" dallamai köny- 
nyeket csaltak az ünnepelt arcára. A 
vacsorához és az azt követő mulato
záshoz a Bartina együttes gondosko
dott a kiváló hangulatról és talpaláva- 
lóról. A nyitócsárdás alapritmusát 
Andrásfalvy Bertalan adta meg, termé
szetesen az ünnepelttel a kör közepén 
méltóságosan lejtve a lassú csárdást, 
ami a hagyományoknak megfelelően 
fergeteges forgatagban ért véget 
Isten éltesse a Jubiláló Múzeumot, an
nak létrehozóját, Nienhaus Rózsát és 
működtetőit mindnyájunk további örö
mére és gazdagodására szükebb és tá- 
gabb hazánk javára.

D.K.
Foto: Kárpáti András
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Az alsó tagozat hírei

Az elmúlt időszakban az alsó tagoza
ton igen sok esemény zajlott, illetve sok 
kisdiákunk indult különböző helyi, me
gyei és országos versenyeken, ahol szép 
eredményeket értek el.

• Április 5-én népdaléneklési verse
nyen vettünk részt a Baranya Megyei 
Önkormányzat Általános Iskolájában. 
Tagozatunkat 17 tanuló képviselte, ahol 
Mártusz Antalé tanítónőt, (aki a tanulók 
felkészítését is összefogta) kérték fel a 
zsűri elnökének. A gyerekek számára él
mény volt a közös szereplés lehetősége.

• Á Pedagógiai Intézet által meghirde
tett Andersen levelezős versenyre tago
zatunkról 9 csapat jelentkezett. Két for
duló után a megyei döntőbejutott a 3. A 
osztály "Fülemüle"csapata, a 3.b osztály 
"Mese-leső" csapata és a 4.b osztály 
"Pöttöm Panna" csapata. Felkészítőik: 
Mártusz Antalé, Flódung Anita, Tóth 
Györgyi osztályfőnökök. A továbbjutók 
május 6-án Pécsen mérték össze tudásu
kat a más iskolákból továbbjutott csapa
tokkal. Baranya megyében meghirdetett 
versenyre 56 csapat nevezett, melyből 2 
forduló után 15 csapat jutott a megyei 
döntőbe. "Fülemüle": Fehér Fanny, 
Kolmann Petra, Gyenis Dóra - 
Felkészítő: MártuszAntalné, (Gyenisné 
Oszbach Mónika) (3.o.) "Meselesők": 
Kajos Noémi, Wittembart Valentin, 
Tamiczi Dávid - Felkészítő: Flódung 
Anita (3.o) "Pöttöm Panna": Kungl Nó
ra, Pusch Réka, Simor Kamilla, - Felké
szítő: Tóth Györgyi (4.o). 4.osztályos 
csapatunk az első helyet nyerte el.

• A Mecseki Erdészeti Rt. Erdei Isko
lájába látogattak el április 27-én, 28-án a
3.a, és 3.b osztályok, ahol a természet
ben tapasztalhatták meg a tanult ismere
teket.

• Az Apáczai kiadó által meghirdetett 
megyei környezetismeret versenyen az 
alsó tagozatot Kungl Nóra, Pusch Réka 
(4.b), Kungl Ádám, Jéhn Márk (3.b) 
képviselte a pécsi Csokonai Vitéz Mi
hály Általános Iskolában április 15-én. 
Tanulóink egyetlen vidéki csapatként, 8 
pécsi csapatot megelőzve I. helyezést ér
tek el. A tankönyvek szerzője, dr. Mester 
Miklósné Kungl Nórát (4.b) különdíjban 
is részesítette. Felkészítő tanárok: Tóth 
Györgyi, Flódung Anita.

• Csorba Győző Megyei Könyvtár né
met nemzetiségi szavalóversenyt hirde
tett alsó tagozatosoknak. Tagozatunkat 
Gász Bálint (2.b), Künstler Dóra (l.a), 
Hertrich Anna (3.b) osztályos tanulók 
képviselték. Szereplésüket oklevéllel ju-

KODOLÁNYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
talmazták. Felkészítőik: Bognárné Auth 
Mária, Gungl Lászlóné és Flódung Ani
ta tanítók.

• Árvái Dorottya (2.b) "Levél kedvenc 
mesefigurámhoz" című országos pályáza
ton Budapesten értékes különdíjban része
sült. Felkészítője: Gungl Lászlóné. A pá
lyázaton hatan képviselték tagozatunkat.

• A Fülep Lajos Városi Művelődési 
Központ József Áttila versek illusztráci
ós pályázatot hirdetett, melynek ünnepé
lyes eredményhirdetésén Valkó László 
Munkácsy - díjas festőművész a zsűri el
nöke külön kiemelte az alsó tagozatos 
munák színvonalát. Itt kiemelt jutalmat 
vehettek át: Kungl Nóra, (4.b.), Bera 
Krisztián (3.a.), Kajos Noémi, Orbán 
Éva (3.b.) osztályos tanulók. Felkészítő
jük : Vértes Lászlóné.

• Április 19-én nyitotta meg Lőrinczi 
Albertné iskolaigazgató "Andersen me
sék" című rajzkiállításunkat, melyre sze
retettel meghívtuk a Baranya Megyei 
Önkormányzat Általános Iskolájának ta
nítóit is, akik érdekes technikákkal vet
tek részt tárlatunkon. Az alsó tagozatról 
65 tanuló 120 alkotása volt látható a ki
állításon. A gyerekek 20 Andersen mesét 
dolgoztak fel 10 féle technikával. 
Felkészítőik:Göblné Németh Piroska, 
Patonainé Link Zsuzsanna, Wagnerné 
Rozmer Anikó és Vértes Lászlóné taní
tók.

• Nagyon szép sikert értek el tanulóink
a Szivárvány Gyermekház "Élő - Vilá
gunk" című megyei rajzpályázatán. Kü
löndíjban részesültek Hannl Mercédesz, 
Schnell Bettina (4.b) osztályos tanulók 
tusrajzaikért. Felkészítőjük Wagnerné 
Rozmer Anikó szakkörvezető. Oklevél
lel, apróbb ajándékkal jutalmazták: 
Walter Benedek, Hámori Réka (2.b.), 
Szendrői Boglárka (3.a), Lakatos Tama
ra (3.b.), Solyok Villő (3.c.) osztályos 
tanulókat. Felkészítőjük: Wagnerné
Rozmer Anikó, Vértes Lászlóné.

• Április 20-án " A mese nem hal meg 
soha" címmel Andersen dán meseíró 
születésének 200. évfordulója tiszteleté
re körzeti mesemondó versenyt hirdet
tünk. A versenyen Hosszúhetény, Hidas 
és Pécsvárad tanulói szerepeltek. A na
gyon kellemes, bensőséges hangulatú 
délutánon különleges élményben volt ré
szünk. A 2. osztályosoknál: I. helyezést 
ért el: Becker Norbert (2.a.). Felkészítő
je: Göblné Németh Piroska. Különdíjban 
részesült: Pusch Dalma (2.b) Felkészítet
te: Gungl Lászlóné. Harmadik évfolya

mon I. helyezést ért el: Hertrich Anna 
(3.b) Felkészítője: Flódung Anita. Kü
löndíjas lett: Agátz Klaudia (3.a) Felké
szítette: Mártusz Antané. A negyedike
seknél Hoch Tamás (4.a) osztályos tanu
ló különdíjban részesült. Felkészítője: 
Patonainé Éink Zsuzsanna tanítónő

• A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
rajzpályázatot hirdetett a nagy dán mese
író H. C. Andersen születésének 200. 
évfordulója alkalmából. Technikai kü- 
löndíjat kaptak: Pusch Réka 
Felklészítő: Wagnerné Rozmer Anikó; 
Amrein Martin - Felkészítő: Patonainé 
Link Zsuzsanna

• A LISS KFT által meghirdetett "Hús
véti szódás locsolás" című rajzpályáza
ton Kajos Noémi, 3.b osztályos tanuló 
országos II. helyezést ért el, Hertrich 
Anna (3.b) elismerő oklevelet kapott. 
Felkészítő: Vértes Lászlóné.

A felső tagozat híre

• 122 felsőtagozatos diák munkáját lát
hatták az Andersen kiállításon. Évfolya
monként különböző feladatot kaptak a 
tanulók. Az ötödikesek meseillusztrációt 
készítettek a 6. évfolyam iniciálét, cí
mert tervezett. A hetedikesek a tárgykul
túra körében alkottak: társasjáték, puz
zle, póló, üdvözlőlap, memori játék, le
vélpapír szett stb. jelzi kreativitásukat. A 
8. évfolyam diákjai plakátot, könyvborí
tót, DVD- és CD-borítókat terveztek. 
Húsznál több Andersen mese szereplői, 
tárgyai jelennek meg a kiállításon. Gra
tulálunk az ifjú alkotóknak.

• Pécsett, a Szivárvány Gyermekház
ban a Föld napja alkalmából szervezett 
megyei rajzkiállításon Szakálos Sziringa
6.b osztályos tanuló munkáját kiállították.

• A városi szervezésű József Attila il
lusztrációs pályázaton többmind 30 fel
sős diák munkáját is kiállították. A mű
vészekből álló zsűri közülük Szakálos 
Sziringa 6.b. és Regősi Gergő 8.a. osztá
lyos tanulók rajzát emelte ki és jutalmaz
ta őket.

• Országos gyermekrajz pályázaton " 
A Pécsi ókeresztény temető a Világörök
ség része " témában iskolánk tanulói kö
zül emléklapot és ajándékot kaptak: 
Baumholczer Veronika és Marcella, Gál 
Ágnes, Szakálos Sziringa 6.b, Mester 
Gréta 5.a, valamint Kempf Eliza 5.b osz
tályos tanulók.

• Másodszor rendezték meg Hidason a 
környék iskoláinak Műveltségi Vetélke
dőjét, melyet az igazgatónő emlékére dr. 
Balázs Jánosné Műveltségi Vetélkedő
nek neveznek. Összetett egyéniben Má
jusi Gábor 8. b osztályos tanuló kima
gasló pontszámmal 1. helyezést ért el. 
így természetesen évfolyamában is az el
ső lett. Az ötödikesek évfolyamában 
Kugyelka Bence (5.b) II., Gász András 
(5.b) III. helyezést ért el. Csapatverseny
ben az iskola IV. lett.

• József Attila halálának 100. évfordu
lója tiszteletére szavaló mondóversenyt
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rendeztünk a költő verseiből. A zsűritag
ok - Kis Bocz Jánosné, Gászné Bősz 
Bernadett, Amold Istvánná, Csetényi 
Orsolya - munkáját köszönjük. Az ered
mények évfoyamonként:

5. évfolyam:
I. Fischer Dominika 5.b
II. Mester Gréta 5.a
III. Lévai Zsófia 5.a
6. évfolyam:
I. Pongrácz Edina 6.b
II. Simor Sára 6.b
III. Nagy Dávid 6.a
7. évfolyam:
I. Reil Evelin 7.b
II. Fábián Zsanett 7.a
III. Fischer Bernadett 7.a
8. évfolyam:
I. Wilheim András 8.b
II. Golomán Gerda 8.a
III. Balogh Szabina 8.c

• Májusi Gábor 8.b osztályos tanuló a 
Hevesy György Országos Kémiaverseny 
megyei fordulóján III. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára Győrffy Zsuzsanna.

• Kempf Laura 8. b osztályos tanuló az 
Országos Hermann Ottó Biológia Ver
seny megyei döntőjében 4. helyezést ért 
el. Felkészítő tanára Major Józsefné.

• Május 13-án Nemzetiségi napot tar
tottunk, melyen iskolánk minden tanuló
ja részt vett, más - más feladatot megold
va. Különböző német népismereti témá
kat feldolgozva kiállítást rendeztünk a 
központi iskola épületében, táncokat ta
nultak, illetve elméleti feladatokat oldot
tak meg a tanulók. Alsó tagozaton az 1 - 
2 osztály tanulói német dalokat, körjáté
kokat, táncokat tanultak, a 3. osztályo
sok a népviselettel ismerkedtek, a 4. osz
tályosok a németség mesterségeiről sze
reztek ismereteket. 11 órától a Szekszár
di Német Színház előadását nézték meg 
az iskola tanulói a Művelődési házban.

• A Baden - Württembergi Kulturális 
Ifjúsági és Sportminisztérium által szer
vezett Európai Unióval kapcsolatos ve
télkedőn, melyen 3300 tanuló vett részt, 
iskolánk 3 tanulója: Májer Szilvia 8.b 
osztályos, Illés Dániel és Bérces Attila
7.b osztályos tanulók különdíjban része
sültek. Felkészítő tanáraik: Májemé Petz 
Anna és Wágner Jánosné voltak.

• Labdarúgás:
Góliát kupa: III. korcsoport 

Pécsvárad, 2005. 05. 19.

Eredmények:Eredmények:
Pécsvárad - Vasas: 2 : 1
Mecseknádasd - Hidas: 4 : 0
Vasas - Mecseknádasd: 1 : 2
P.várad - Hidas: 0 : 0
Hidas - Vasas : 3:2
P.várad - Mecseknádasd: 1 : 1

Helyezések:
I. Mecseknádasd
II. Pécsvárad
III. Hidas
IV. Vasas

A pécsváradi csapat tagjai: 
Abelovszky András és Barna, Agátz 
Alex, Kőszegi Krisztosz, Teiml Dániel, 
Spannenberger Márk, Perényi Márió, 
Halmai László, Wesz Levente, 
Moschnitzka Ádám.

A legjobb játékos: Agátz Alex.
Diákolimpia:
Városi döntő - Pécs, 2005. 04. 25.
A döntő eredményei:
1. sz. Gyakorló Ált. Isk. - Anikó u. Ált. 

Isk.= 3 : 4
Pécsvárad - Jurisics Ált. Iskola= 3:2
I. sz. Gyakorló Ált. Isk. - Jurisics Ált. 

Isk. = 1:2
Pécsvárad - Anikó u. Ált. Iskola =1 : 0
Helyezések:
I. Pécsváradi Kodolányi Ált. Isk.
II. Anikó u. Ált. Iskola
III. Jurisics Ált. Iskola
IV. I. sz. Gyakorló Ált. Isk.
A pécsváradi csapat tagjai: Kungl 

Ádám, Spannenberger Máté, Prigli Ger
gő, Kleisz Krisztián, Jéhn Márk, Müller 
Péter, Moschnitzka Dávid, Pámer Ta
más, Matkó Gábor

A döntő gólkirálya:
Prigli Gergő /4 gól/
Megyei döntő - Szentlőrinc,
2005. 05. 10.
Helyezések:
I. Mohács
II. Pécsvárad
III. Harkány
IV. Pécs /Anikó u. Ált. Isk./
A pécsváradi csapat tagja: Kungl 

Ádám, Kleisz Krisztián, Spannenberger 
Máté, Jéhn Márk, Prigli Gergő, 
Moschnitzka Dávid, Pámer Tamás, 
Rückert András

Gólkirályok: Prigli Gergő,
Spannenberger Máté (Az előző oldalon 
látható fotón a megye második legjobb 
csapata látható!)

Legjobb játékos: Kungl Ádám
Minden csapat edzője: Gelencsér Já

nos

Gratulálunk minden ügyes diáknak és 
további szép sikereket kívánunk!

Kz iskola és a könyvtár közös irodalmi 
vetélkedője

A pécsváradi Kodolányi János Általá
nos Iskola és a Városi Könyvtár szerve
zésében június 2-án az Ünnepi Könyvhét 
nyitónapján irodalmi vetélkedő zajlott a 
Művelődési Központban. A vetélkedő 
szervesen kapcsolódott "A Nagy Könyv" 
országos rendezvénysorozathoz. 
Lőrinczi Albertné köszöntő szavai bíz
tatták a versenyzőket bevezetésként. A 
felső tagozatosok minden osztálya érint
ve volt, mintegy félszáz diák olvasta el 
Fekete István: A koppányi aga testamen
tuma c. könyvét, és készült fel belőle 
igen alaposan, amint azt a helyes vála
szok nagy száma mutatja. Az értékelés 5. 
és 6. osztályosok között, valamint a 7. és
8. osztályosok között külön történt. A 
holtverseny állásait a regényből vett vil-

A képen Takács főhadnagy útmutatásait 
hallgatja a versenyző a gyereknapi 

kerékpáros verseny akadály-pályáján.
A gyereknap eseményeiről a 10. oldalon 

olvashatnak. Fotó: Straub P.

lámkérdések döntötték el. A vetélkedő
vel szeretnénk hagyományt teremteni, az 
elmúlt évben is sikeres vetélkedőt tartot
tunk Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember 
c. könyvéből. A legfontosabb célunk az 
olvasás megszerettetése, a szövegértés 
fejlesztése. A tanulók jól megfeleltek en
nek a célnak, ami a felkészítő tanárok 
több éves folyamatos munkáját is dicsé
ri. Felkészítő tanárok névsor szerint: Ká
rász Rózsa, Lantos Istvánná, Scháffer 
József, Szabó Gyöngyi. A jutalmakról az 
általános iskola gondoskodott. Az első 3 
helyezett csapatok könyvjutalomban ré
szesültek. A többiek és minden résztve
vő édességet kapott. A legnagyobb juta
lom azonban a szép könyv elolvasása 
utáni maradandó élmény volt, amit sze
retettel ajánlunk minden tanulónak, és 
felnőttnek egyaránt.

Arnold Istvánné

A helyezettek:

5-6.osztály

I. 5.a Mikó Benjámin
Kuczora Dorina 
Mester Gréta

II. 5.b Kempf Eliza
Szilágyi Nóra 
Fuller Bianka

III. 6.b Menczer Helga
Pongrácz Edina 
Weisz Laura

7-8. osztály

I. 7.a Fábián Zsanett
Fischer Bernadett 
Szilágyi Áron

II. 8.b Gerst Gábor
Májusi Gábor 
Wilheim András

III. 7.b Czimber Zsófia
Reil Evelin
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Szent György napi borverseny és borbál
A korábbi évek átlagát és várakozásain
kat is messze meghaladó számban vettek 
részt a pécsváradi és környékbeli 
borosgazdák a május 7-én megrendezett 
borversenyen. Összesen 108 minta érke
zett, melyeket a borbírák reggel 8 órától 
értékeltek a Samu Géza Múzeum hangu
latos pincéjében és vendégházában. Az 
utolsó minta 6 óra 10 perckor került a 
Havrán István vezette szakmai zsűri po
harába. A bizottság tagjai: Környei Béla, 
Kidhir Kínon és Bakó Attila hegybíró. 
Nemcsak a megmérettetett minták száma 
volt kiugróan magas, de a borok minősé
gére sem lehetett panasz. Kiugróan rossz 
mintával nem találkoztak, egyetlen bort 
sem kellett kizárni. Egyenletesen jó szín
vonalat tapasztaltak, jelzi ezt, hogy a bo
rok fele, 54 minta kapott ezüst minősítést. 
87 fehér és 21 vörösbor - és termelőik - 
versenyeztek a kiírt négy címért. A fehér 
borok között 5 nem minősült, 22 bronz, 
45 ezüst és 14 arany érem díjazásban ré
szesült. A vörösborok mindegyike kapott 
minősítést: 8 bronz, 9 ezüst és 4 arany
érem született. A Legjobb fehérbor cí
mért járó díjat Walter Gyula 2004-es év
járatú félszáraz Cirfandli boráért, mely 
18, 825 pontot ért el. (A maximális pont
szám 20 volt.) Ennél magasabb, 18,875 
pontot kapott Koch Lajos 1998-as Ki
rályleánykája, melyet éppen a kora miatt 
a zsűri külön értékelt. Úgy vélték, hogy 
nem fair a primőr borokkal összemérni. 
Kiemelték, hogy ennek a bornak nem

csak muzeális értéke van, de a minősége 
is tökéletes és dicséretben részesítették a 
gazdát. A legjobb vörösbor díját szintén 
Walter Gyula kapta, 2004-es Merlot bo
ráért. Érdekesség, hogy Walter Gyula eb
ből az évjáratból két palackot is nevezett, 
melyeket azonban más technológiával 
készített. Mindkét minta 19 pontot kapott 
- ez volt a legmagasabb érték az idei ver
senyen -, ám a zsűri végül a fahordós ér
lelési! Merlot -t tartotta értékesebbnek és 
ennek Ítélte a megtisztelő címet.
Mint Pécsvárad legjellegzetesebb fajtáját, 
az olaszrizlingeket külön is értékelték, 
bár hozzátették, hogy a tavalyi nem volt 
kifejezetten kedvező évjárat. A Legjobb 
olaszrizling díjat Brém Ferenc bora nyer
te el, 18,6 ponttal. A díjakat a bíráló bi
zottság elnökének értékelő szavai után 
Zsáli János polgármester adta át. 
Pécsvárad legeredményesebb borásza cí
met szintén Walter Gyula vihette haza: Ki
lenc mintával indult a megmérettetésen, 
négy arany és öt ezüst éremmel tért haza. 
Bakó Attila hegybíró a verseny színvo
nalát látva rögtönzött bejelentést tett: a 
legeredményesebb hegyközségi tagok
nak 3000,- forint értékű utalványt aján
lott fel. A dijazottak: Walter Gyula, 
Brém Ferenc, Koch Lajos, Kreutz And
rás és Kreuzt János.
Végül minden minta rövid értékelését is 
átvehették a gazdák, melyből nem csak 
az egyes bírák által adott pontszámokat 
ismerhették meg, de hasznos tanácsokat

is találhattak a borkezelést, szőlőgondo
zást illetően.
A kissé megcsúszott eredményhirdetés 
után vacsora és bál következett hajnalig. 
Kisszámú, de lelkes csapat kóstolgatta a 
borokat, beszélgetett és mulatott a 
PRESS zenekar muzsikájára. Akik eljöt
tek, jól érezték magukat, s bízunk benne, 
hogy a lesz hagyománya a Borversenyt 
záró Borbálnak, a fehér asztal melletti jó
ízű beszélgetéseknek, mulatságnak. 
Köszönjük mindazoknak, akik sokat tet
tek azért, hogy a 2005. évi borverseny 
ilyen szépen sikerüljön: elsősorban azok
nak a gazdáknak, akik elhozták boraikat, 
nem sajnálva az időt és fáradságot. Kö
szönjük Wágner Józsefnek a szorgalmas 
propagandát, a lelkes szervezést. Kö
szönjük Walter Gyulának a szakmai se
gítségét. Köszönjük Bősz Zoltánnak az 
egész napos szolgálatot a zsűri mellett. 
Köszönjük a Pécsvárad COOP Kft. és a 
Pécsváradi Architekt Kft. támogatását. 
Köszönjük Böröcz Líviának, Valentai 
Attilának és Varga Viviennek az okleve
lek nyomtatását.
Az esti beszélgetéseken többször megfo
galmazódott egy közösség, egy "borba
ráti társaság" létrehozásának igénye. Ha 
ezzel kapcsolatban van ötletük, vélemé
nyük, kérjük, jelezzék a művelődési köz
pontban! Jó munkát és jó termést min
denkinek!

Gászné Bősz Bernadett

A legidősebb
védőnő

A gróf Lónyay Elemémé, Stefánia főher
cegnő alapította szolgálat az egyik legfonto
sabb egészségügyi lépés volt Magyarorszá
gon. A 90 éves védőnői kar rövid idő alatt lát
ványos eredményeket ért el a népegészség
ügy területén, a gyermekhalandóság elleni 
küzdelemben. Az egykori Országos Stefánia 
Szövetség, a mai Védőnői Szolgálat célja ma 
is a nemzet számbeli erősítése.

• 1905. június 13-án alakult meg hazánkban 
a Védőnői Szolgálat. A 90 éves évforduló al
kalmával dr. Rácz Jenő egészségügyi minisz
ter több évtizeden át végzett munkája elisme
réseként díszoklevelet adott át dr. Gállos 
Ferencné nyugalmazott védőnő részére Buda
pesten, a Semmelweiss Egyetem dísztermé
ben tartott országos ünnepi emlékülésen. Hat
vannyolc védőnő vehetett át kitüntetést a mi
nisztertől a megjelent félezer szakmabeli kö
zül. Baranyából Fekete Gábomé megyei vé
dőnő vezetésével 11 fő vett részt az ünnepsé
gen. A kitüntetettek közül a korelnöknő 102 
éves volt. Gállos Ferencné sz. Petek Mária 90 
éves.

Pécsvárad legidősebb egészségügyi dolgo
zója 1914 december 17-én született Szlovéni
ában, Ribnicán. 1938-ban Ljubljanában vé
gezte a védőnőképzőt. A magyarok lakta Mu
ravidékről került 1941-ben Siklósra. Itt kötőt-

tek házasságot férjével 1945-ben, majd 1946 
decemberében Pécsváradra költöztek. Állást 
Erdősmecskén kapott, dr. Reiter Ferenc mel
lett szolgált 1947-1954 között: Ófalu, Feked, 
Apátvarasd, Pusztakisfalu, Lovászhetény fal
vakban látogatta a családokat. Hétfőtől csütör
tökig kint is kellett laknia Erdősmecskén, csa
ládjától távol. Püspöklakon dr. Pavlov Iván 
körzetében Fazekasboda, Kisgeresd, Geresd, 
Maráza falvakban dolgozott. Pénteken, szom
baton a Pécsváradi Járási Tanács tisztiorvosi 
hivatalában az adminisztráció, a gyógyszerek 
szétosztása várta. Férjét 1958-ban elvesztette, 
ezután egyedül nevelte fel két leányát.

A hatvanas években járási védőnő lett 
Pécsváradon, 1966 nyaráig, a Pécsváradi Járás 
megszűntéig. Dr. Szabó Károly körzetében 
látta el a védőnői teendőket: a keleti városrész 
mellett Szilágy puszta, Zengővár-kony, 
Apátvarasd, Erzsébet falvaiban. Többször he
lyettesített Mecseknádasd körzetében is, így 
Ófaluban, Hidason, Óbányán, Kisújbá-nyán.

Legnehezebb volt eljutni a távoli falvakba, 
hiszen nemhogy személykocsi, de rendes 
közlekedés sem volt, csak többnyire sáros 
utak, sok kilométeres gyaloglás. És kerékpár, 
lovaskocsi, traktor meg a bányászjáratok. A 
nagy közegészségügyi programokból a tuber
kulózis elleni bcg-oltásokra emlékszik. 1956 
után a gyermekbénulás ellen adták a Salk- 
oltást majd a Sabin-cseppeket a kicsiknek az 
1930-ban épült "Stefániában" a volt egész
ségházban. 1966-ban költözött a védőnői

szolgálat mai helyére, a Dózsa utcába. Mel
lette kezdte meg szolgálatát az 1960-as évek
ben Héjjas Lászlóné és Szokodi Istvánné, 
akik most felhívták a figyelmet idős jubiláns 
kolleganőjükre. Köszönet nekik.

Gállos Ferencné 1971. január 31-én vonult 
nyugdíjba, ezután idejét három unokájának 
szentelte. Ma is pécsváradi otthonában él leá
nyával.

D.K.
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A református egyházközség hírei
"A pécsváradi ref.nők áldozatkészségéből 
1926."
Pünkösd vasárnapján régen látott ünnepi 
díszbe öltözött a több mint 200 éves 
pécsváradi református templom. A paróki
án végzett tavaszi nagytakarítás során az 
egyik szekrény mélyéről előkerült nyolc
van éves textiliák több évtizedes csipkeró
zsika álmukból felébredve, felújítva is
mét helyükre kerültek.

A szószéken lévő térítőn olvasható a 
fenti írás. A fekete szaténra hímzett, gyö
nyörű matyó minták sora szegélyezi a 
"hangvető" felső részét (ahol a prédikáció 
elhangzik), a szószékre vezető lépcső kar
fáját, a Mózes széket és az úr asztalát, (a 
körterítő közepén búzakoszorúban kelyhet 
hímeztek) Az öt darabból álló garnitúrát 
kikezdték a molyok és sérültek a hímzések 
is.. Müller Lajosné, Osváth Eszter és édes
anyja Osváth Imréné sz. Tóth Júlianna vál
lalták a "restaurálás" nem könnyű munká
ját. Bizonyára nem véletlenül, mivel Eszter 
nagymamája is hímezte annakidején e da
rabokat. Ma már a fonal beszerzése sem 
volt egyszerű. Eszter, mint mondta bejárta 
Tolnát, Baranyát, mozgósította a családta
gokat, barátokat, hogy a megfelelő hímző
fonalakkal újra tudják varrni a hiányos, sé
rült részeket. Az óarany rojtok nagy részét 
ki kellett bontogatni, ismét csomózni. Az 
ilyen idős, sérült textilek tisztítása sem 
ment egyszerűen. Végül a gondos, aprólé
kos, precíz munkának meglett a gyümöl
cse. Miután minden darab a helyére került, 
a kijáratnál lévő kis asztalkára Szabó 
Imréné sz. Fischer Ilona hozott egy kora
beli, azonos mintával varrt térítőt, mond
ván, hogy így teljes az összkép. Külön kö
szönet ezért a figyelmességért.

Külön története van a református temp
lomokat díszítő textileknek, hímzéseknek. 
Számtalan vidéken hagyomány, hogy a 
konfirmáló lányok térítőt hímeznek aján
dékba templomuk számára. Szülők és egy
házi közösségek hímzései, szőttesei borít
ják nemcsak az említett, hagyományos he

lyeken a templomot, hanem a falakon is ta
lálkozhatunk ilyen munkákkal. Az Ormán
ságban, Sárközben, az Alfoldön és Erdély
ben vannak erre gyönyörű példák.
A hagyományőrzésnek és ápolásnak is 
szép példája az, amikor az utódok eleik, 
nagy- és dédanyáik keze munkáját láthat
ják templomukban.

Lássuk kiknek az áldozatkészségéből 
valósult meg nyolcvan évvel ezelőtt a most 
látható garnitúra. Borsós Józsefné sz. Mol
nár Erzsébet, Kis Szakács Éva, Szomor 
Máténé sz. Zakari Júlianna, Tóth Józsefné 
sz. Tóth Éva (Tóth Júlianna édesanyja), 
Vajda Józsefné sz. Borsós Éva. Reméljük 
sikerült valamennyiüket megemlíteni - 
mondta Juliska néni. Sokan voltak, akik 
pénzbeli hozzájárulást adtak, mivel a mun
kát nem tudták vállalni.
így készült el 8 évtizede Isten dicsőségére 
a pécsváradi református asszonyok közös 
ajándéka templomuk számára. Köszönet 
illeti az utódok munkáját. Reméljük van
nak még kincsek a ládafiába és bízunk 
benne, hogy ma is kerülnek oda értékek az 
utókor számára.

(kép és szöveg D.K.)

Megszépülő templombelső.

Régóta megtörik a harmonikus, tiszta fehér 
templom belső boltíveit, falait az egyre 
szaporodó hibák, sérülések a vakolaton, a 
festésen. A két évszázados templomra 
évek óta vár egy komolyabb belső felújí
tás. Azonban ennek költségei meghaladják 
az egyházközség lehetőségeit. A legszük
ségesebb javításokra jelentkezett egy ma
gát megnevezni nem akaró helybeli vállal
kozó. Május 26-án megkezdte a vakolat hi
báinak javítását a mennyezeten, az oldalfa
lakon, az ajtók, ablakok környékén. A tel
jes meszelésre a későbbiekben kerülhetne 
sor. A vállalkozónak ezúton is köszönetét 
mond a helyi református közösség nevében 
a Presbitérium.

Nyugdíjasok Körzeti 
Egyesülete

Május 24-én a pécsváradi és a fazekas- 
bodai nyugdíjasok közös kirándulás ke
retében Gunarasra, a felújított gyógyfür
dőbe látogattak.
A klub egynapos buszos kirándulást ke
retében részt vett június 19-én, vasárnap 
a Nemzetközi "Dunakanyar" Nyugdíjas
klub Találkozón, Nagymaroson, ahol a 
német kórus is fellépett.
Szokásos, nyári, 3 napos kirándulásukat 
idén a Balaton-felvidékre és Győrbe 
szervezik június 30 -tói. A programban 
szerepel a tihanyi, a zirci, a pannonhalmi 
apátság megtekintése, megmártózás a 
pápai és győri termálfürdőben, ismerke
dés Győr város nevezetességeivel. Ér
deklődni és jelentkezni: 06-30/39 00 105 
vagy 72/465-149.

Az Erdősi Tibor 
Baráti Kör 

2005. évi díjazottjai
A díjakat a tantestület javaslata alapján a 
matematika és a magyar munkaközössé
gek vezetői ítélik oda az arra érdemesek
nek. Az alapítók, Zsáli János és Füri Fe
renc ez alkalommal kivételesen maguk 
is döntöttek az egyik díj sorsáról, ki
emelve Mester Károlyné hosszú évtize
des pedagógusi munkáját.

Szondi József Díjban részesült a mate
matika tantárgyban nyújtott teljesítmé
nyéért:
1. évfolyam: Poller András
2. évfolyam: Resch Roxána
3. évfolyam: Mészáros Dávid
4. évfolyam: Kungl Nóra
5. évfolyam: Kugyelka Bence
6. évfolyam: Pongrácz Edina
7. évfolyam: Szilágyi Áron
8. évfolyam: Májusi Gábor

Dr. Péter Károlyné Díjban részesült a 
magyar nyelv tanulása terén nyújtott tel
jesítményéért:
1. évfolyam: Szondi Renáta
2. évfolyam: Becker Norbert
3. évfolyam: Kajos Noémi
4. évfolyam: Száraz Beatrix
5. évfolyam: Szilágyi Nóra
6. évfolyam: Pongrácz Edina
7. évfolyam: Reil Evelin
8. évfolyam: Friedrich Anna

Erdősi Tibor Díjban részesült a matema
tika illetve a magyar tantárgyak oktatása 
terén elért kimagasló eredményeiért:

Bognárné Auth Mária
Vértes Lászlóné
Kis Bocz Jánosné
Lőrinczi Albertné
Mester Károlyné
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Főszerepben a gyerekek!
"Forró" hangulatú gyermeknapi rendezvényen szórakozhattak 
a gyerekek május 29-én a művelődési központban, és nem 
csak a 30 fokos kánikula miatt. Légvárban ugrálhattak, város
térképet rajzolhattak, ping-pongozhattak. Kiszt Viktória irá
nyításával szarvacskával fonhattak az ügyes kezüek. Nagy si
kert aratott a Komlói Rendőrkapitányság segítségével szerve
zett kerékpáros verseny. A KRESZ-teszt sokszor még szülői 
segitséggel is nehezen sikerült. Vagyis: van még mit tanul
nunk, gyerekeknek és szülőknek egyaránt! Majd következett 
az ügyességi verseny, komoly pályán kellett -lehetőleg hibát
lanul- végigkerekezni. Antal Attilámé vezetésével mulatságos 
sorversenyen vehettek részt, akik bírták a napot és a hőséget. 
Biztosan nem bánták meg, hiszen még a "pontszámokat", 
ugyanis cseresznyében pontoztak.
A délután fő attrakciója a zenés műsor volt, ahol szó szerint a 
gyerekeké volt a főszerep! Az ötlet Kreszits Margit fejében 
született meg, s ő vállalta a gyerekek felkészitését is. A 
Phoenix együttes kíséretében - akiknek ezúton is köszönjük 
önzetlen segítségüket - adtak elő hangszeren és dalban ismert 
klasszikus és könnyűzenei müveket, népdalokat, sőt két táncos 
produkciónak is tapsolhattunk. Közben saját meséiket is felol
vasták a gyerekek a közönségnek. Óriási sikert arattak, talán

Ifjúságkutatások összevetése

Az elmúlt év végén immár másodszor készült nagyszabású ifjú
ságkutatás városunkban. A hasonló kérdésekből összeállított kér
dőívet ezúttal jóval kevesebben (55 fő) töltötte ki, mint korábban 
2002-ben (155 fő). A mostani alacsony részvételnek több oka is 
van, de ez külön tanulmányt igényelne. A kérdőívben ezúttal is 
nyílt és zárt kérdések formájában kutattuk a településen élő fiata
lok társadalmi, gazdasági körülményeit. Ezúttal is vizsgáltuk az 
alapadatokat, a megélhetési viszonyokat, az oktatási helyzetet, az 
egészségmegőrzés és szabadidő témakörét, a fiatalok közéleti ér
deklődését, szerepvállalását, az identitástudatukat és az értékrend
jüket, személyes életterveiket. A kutatást városrészenkénti bon
tásban is elvégeztük, fiú és leány megosztásban is.
Az előző kutatás eredményeivel való összevetésnél elsőre azt tűnt 
fel, hogy mennyire hasonló értékeket kaptunk. Érdekes, hogy egy- 
egy kérdéskörben igen hasonló arányú válaszokat kaptunk. Éz 
egyrészt azért is lehet, mert ugyanazok az aktív fiatalok töltötték

magunk sem hittük, hogy ilyen tehetséges gyerekeink vannak. 
A sikeren felbuzdulva Kreszits Margit vezetésével a követke
ző tanévben tervezzük egy "Művészeti Mühely"-program elin
dítását, melynek keretében a gyerekek többféle művészeti ág
ba belekóstolhatnának.
A gálaműsor után került sor a díjkiosztóra: A kerékpár-ver
seny helyezettjei Takács fő
hadnagy ajándékait, különbö
ző sportszereket vehettek át:
Felső tagozat - Fiúk: I. Hengl 
Balázs
II. Láng Áron 
III: Kőszegi Krisztosz 
Lányok: I. Schweiger Berna
dett
II. Fuller Bianka
III. Vörösvári Barbara 
Alsó tagozat: I. Muzslay Fe
renc
II. Gász Bálint
III. Tamicza Dávid
IV. Moschnitzka Dávid 
Különdíj: Fekete Mária (egyet
len alsós leányzó) és Szendrői 
Bence (legfiatalabb versenyző)
Pécsváradi Rendőrkapitányság részéről: Tamás Zsuzsanna és 
Harmótz Tamás, köszönjük segítségüket!
A sorverseny résztvevői a Mecsek Drog Kft. egészséges 
almachips-ét és a Tesco Áruház ajándékkazettáját vehették át, 
melyet Kovácsné Takács Lilla juttatott el hozzánk. A győztes 
csapat tagjai: Fuller Bianka, Gász András, Gász Bálint, Ko
vács Klaudia, Muzslay Ferenc és Szilágyi Nóra.
Végül minden jelenlévő gyermeket meghívtunk egy kétgom- 
bócos fagyira a Schöller és Adószegi Attila jóvoltából. 
Köszönjük minden résztvevő produkcióját, a támogatók segít
ségét, és örömteli nyarat, balesetmentes biciklizést kívánunk 
minden gyermeknek!

G.B.B.

ki a kérdőíveket, másrészt viszont azt is jelentheti, hogy arányai
ban nem változott a helyi fiatalok gazdasági helyzete, szokásai, 
életkörülményei.
- Idegen nyelvi tudásunk még mindig jó, sokkal jobb, mint az or
szágos átlag. Ez talán továbbra is a német nemzetiségi származás, 
az óvoda és általános iskola hatása.
- A dohányzás kezd visszaszorulni, de az alkohol és drogproblé
ma továbbra is hasonló méreteket ölt, ezért mindenképpen foglal
kozni kell a kezelésével.
- A rendszeres sportolás sajnos az országos eredményekhez ha
sonlóan kedvezőtlen, kevesen végeznek rendszeres testmozgást. 
Ez pedig valószínűleg összefügg a passzív szabadidő eltöltési for
mákkal, a tévézéssel, számítógépezéssel, amik viszont népszerűb
bek lettek az utóbbi két évben. Sokat emelkedtek az internet
használat különböző formái, egyre több fiatalnak van saját számí
tógépe és internet elérhetősége.
- A művelődési és szórakozási intézmények mai látogatottsága 
szinte megegyezik a két évvel korábbi állapottal. Rendszeresnek 
látogatottságnak örvendenek a különböző vendéglátóipari egysé
gek, hetente a discók és a sportrendezvények, havonta pedig a mű
velődési központot és a mozikat látogatjuk. A múzeum és a szín
ház továbbra is távol áll a helyi fiatalok többségétől.
- A szórakozási lehetőségek között még mindig a nagyobb töme
geket megmozgató koncertek, zenés-táncos rendezvények a leg
népszerűbbek és az ismeretszerző előadásokkal kapcsolatban a 
legbizonytalanabbak.
- A közéleti aktivitás mérésénél sem született váratlan eredmény. 
A politikai aktivitás jelentősen visszaesett a korábbi, 2002-es fel
méréshez képest. Az ifjúsági önkormányzat tevékenységével úgy 
látszik idővel mindenki megismerkedik, így mondhatjuk, hogy 3 
éves működés után beépült a helyi közösségi életbe, szereplője 
lett a szükebb és tágabb helyi társadalom alakításának. Ez pedig 
komoly eredmény!
- A kommunikációs csatornák vizsgálatánál változást jelent a tv és

(folytatás a 12. oldalon)
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Hírek röviden
Áprilisban kiváló eredményeket értek el vá
rosunk ifjú fúvósai. Wagner József tanítvá
nyai a vásárosdombói megyei rézfúvós talál
kozón bemutatott produkciójukkal két arany 
és öt ezüst minősítést értek el. Jekl Gábor 
(11) trombitán, Pécsi Péter (10) tenorkürtön 
játszott.

*
AMATŐR ARTIUM -"MŰVÉSZETEK SZE
RELMESEI" XIX. Országos Képző-és Ipar
művészeti Tárlat elnevezéssel a Baranya Me
gyei Idegenforgalmi központ és a Magyar Mű
velődési Intézet Művészeti programok Főosz
tálya pályázatot hirdetett a megye területén élő 
nem hivatásos alkotók számára képző- és ipar- 
művészeti kategóriában. A leadott müvekből 
országos zsűri válogatta ki a megyei kiállítás 
anyagát illetve a megyei kiállításra javasolt a 
2006. áprilisában Budapesten megrendezésre 
kerülő kiállításra küldte a legkiválóbb munká
kat. Településünkből Csonka Sándor több 
munkája is a megyei kiállításon bemutatásra 
került. "Vándorcigányok", "Hajnal" és "Már
ton" c. festményeit, "Bagolyember" és a "Ba
golyember felesége" faszobrait illetve "Ősi 
magyarok" burgonya-figuráit is bemutatásra 
érdemesnek ítélte a zsűri, sőt ez utóbbit az or
szágos kiállításra is kiválasztották. 
Gratulálunk az alkotónak!

*
Régi pécsváradi fényképeket dolgoz számító
gépre a Pécsváradi Várbaráti Kör, majd az 
eredetit visszaadja a családnak. Böröcz Péter 
és Lesetár Sára az 1910-es években készült 
képen. A képet feldolgozásra rendelkezésre 
bocsátotta menyük, Böröcz Pétemé Bódis Er
zsébet. Várjuk a további képeket!
Teljes magyar viseletét ajánlott fel a készülő 
helytörténeti múzeum számára Pécsi 
Lászlóné Szép Éva. Az öltözékben leánya, 
Pécsi Dóra táncolt a Zengővárkonyi 
Gyöngyösbokrétában. A ruhát azóta édeany- 
ja őrizte. A kék alapon virágos temószoknya 
a kék selyemblúzzal Pécsváradon készült az 
1940-es években. Köszönjük a szíves fel
ajánlást.

UnterschleiBheim városából ajándékokkal 
megrakottan érkezett haza Gászné Bősz Ber
nadett május elején. A Frauenunion tagjai 
plüssállatokat, társasjátékokat, könyveket, 
fejlesztőjátékokat gyűjtöttek össze, melyeken 
a két óvoda, az általános iskola alsó tagozata 
és az iskolakönyvtár osztozott. Köszönjük 
Ottó és Margarethe Krimmemek a szervezést! 

*
A május közepén Pécsett megrendezett Euró
pa Napon nagy sikert arattak a pécsváradi 
amatőr együttesek. Heil Helmut javaslatára a 
német nemzetiségi programra eddigi kiváló 
fellépéseik alapján településünk művészeti 
csoportjait kérték fel. A Wagner József vezet
te Ifjúsági Fúvószenekar térzenéjével kezdő
dött a nap. Felléptek a Gesztenyési úti óvoda 
táncosai, akiknek a német nemzetiségi tánco
kat Bognár Istvánné és Krizákné Gungl Ber
nadett óvónők tanították be, az Alapfokú Mű
vészeti Iskola néptáncosai, vezetőjük 
Katonáné Gunszt Andrea és a Nyugdíjasok 
Körzeti Egyesülete Német Kórusa Keller Já
nos közreműködésével.

*
A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősé
ge kiemelkedő vöröskeresztes munkája elis
meréseként Kárpátiné Kovács Zitának a 
pécsváradi Gondozási Központ vezetőjének a 
Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés Arany 
fokozatát adományozta.
A Vöröskereszt és a Vörösfélhold Világnapja 
alkalmából rendezett ünnepségre május 6 -án 
Budapesten a BM Duna Palotában került sor. 
"Kárpátiné Kovács Zita a pécsváradi Vörös- 
kereszt Szervezet irányítója. 15 éve a megyei 
vezetőség tagja. A megyei rendezvények, 
képzések programjaiban aktívan részt vesz. 
Kiemelten foglalkozik az idős emberekkel. A 
régióban is elismert (nyugdíjas) klub gazdag 
programmal egyre több idős embert tudhat 
tagjának. Az ifjúság körében is elismerésre 
méltó munkát végez, jó szervező, irányitó." - 
hangzott el a méltatásban.
A kitüntetést Habsburg György elnök és Dr. 
Morzsányi Éva főtitkár adták át.

*
Ördög Béla, Zengővárkony polgármestere 
kezdeményezésére a környező településeken 
gyűjtés indult a Sri Lankai, szökőár sújtotta 
területen létrehozandó árvaház támogatására. 
A 11 településen összegyűjtött 288.755 Ft-ot 
a kezdeményező a Baptista Szeretetszolgálat
hoz jutatta el. Köszönjük segítségüket!

*
"Kelep - kelep" Sokáig izgultunk, hogy már 
nem jönnek vissza gólyáink a Művelődési 
Ház nagykéményére. Félelmünket erősítették 
azok a hírek is, hogy idén nagyon kevés gó
lya jött országunkba. Aztán április 21-én 
megérkezett csapzottan a "mi gólyánk". Na
pokig egymagában javítgatta fészkét, egy hét 
után megérkezett a párja is. Hamarosan már a 
fészekben ültek felváltva. Június első napjai
ban kikelhettek a kisgólyák. A több mint tíz 
éve lakott fészek mélysége még nem engedi 
látni a szaporulatot. Az etető szülők látványa 
viszont napról napra kíváncsibbá teszi az ér
deklődőket, a társasházak legmagasabb erké
lyeiről szokott érkezni a hír... még várni kell 
az eredményre.

*
Ellopták az oroszlánt. A Kossuth utca 44. 
számú ház kapujáról június 2-án eltűnt az 
oroszlánfejes kopogtató. A főutca egyik leg

szebb régi ácsolt kapujáról csak belülről, az 
udvar felől lehetett eltávolítani az öntöttvas 
oroszlánfejet. A rendőrség a megtett feljelen
tés alapján nyomozást folytat, ugyanis a ház 
a főutca védett képének része, és a házak ron
gálása, megcsonkítása az egész város közös
ségét mélyen sérti és felháborítja.

*
Június 24-én, 20 órától éjszakai ping-pon- 
gozásra hívjuk a sportos kedvű pécsváradi- 
akat.

MŰVÉSZETI CSEMEGÉK:

Kígyós Sándor Gömb-Hasáb című szobrá
nak eredetijét avatja fel a Pécsi Tudomány- 
egyetem rektora, dr. Lénárd László június 23- 
án, csütörtökön 12,30 órakor az egyetem If
júság úti főbejáratánál lévő előkertben.
Mint emlékezetes a szobor másolatát 10 éve, 
1995. április 24-én állítatta fel Pécsvárad vá
rosa a művész egykori munkahelye a Műve
lődési Központ előtt.

*
Július 1-én nyílik Lévay Gábor fotókiállítása 
a művelődési központban "Őrségi barangolá
sok" cimmel. A 18 órakor kezdődő megnyi
tóra szeretettel várunk minden érdeklődőt!
*
Berta János "Gyógyító kezek" című szobrá
nak avató ünnepsége lesz 2005. július 16-án, 
15 órakor Zengővárkonyban. Avató beszédet 
Rónaki Edit Apáczai-díjas tanár mond, köz
reműködnek Ördög Béla, Zengővárkony pol
gármestere (házigazda), Besenczi Alexandra, 
Papp Éva, Pintér Sarolt és Smid Eddy. (He
lye: Zengővárkony, Arany János u. 113.)

*
Július 31-én indul FA4 Szobrász Alkotótábor. 
Az immár negyedik alkalommal megrende
zett tábornak nem csak az időpontja szokat
lan, hiszen egy héttel korábban kezdődik az 
alkotómunka. A helyszín is új: a Samu Géza 
Múzeum vendégházában szállnak meg a mű
vészek, és az udvaron felépített színben fog
nak alkotni. Közelebb lesznek a város lakói
hoz, szeretettel várnak mindenkit egy kis be
tekintésre, beszélgetésre. A nagyközönség 
előtt egy kiállítás formájában is megmutat
koznak. A művelődi központ galériáján au
gusztus 2-án, 18 órakor kerül sor az ünnepé
lyes megnyitóra. Minden érdeklődőt szeretet
tel várunk!

Jubilál a Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál!!
A fesztivál a hagyományokhoz híven két 
napos: a péntek a szükebb punk-rock ked
velőinek szól, a szombati - és egyben leg
főbb - nap pedig a populárisabb, táncolós- 
abb zenét kedvelőknek érdekes. Idén jubi
lál rendezvényünk, és ehhez méltóan ké
szülünk ünnepelni! Július 15. péntek: Fel
lépők: Reziszt (metál átdolgozások) Must 
(púnk zene) Hétköznapi CSAlódások (or
szágosan népszerű púnk) Zene hajnalig: 
Dundi Pocak (rock slágerek, tinci-tánci) 
Július 16. szombat: Napközben: focikupa- 
lábtengó bajnokság-pingpong-mászófal- 
légvár
Gyerekeknek: Játszóház-vetítése k-
nyalánkságok (vattacuki)Délután: MC 
Gyurma és a Freestyler-ek (zene és 
breakbemutató!) Este:zenél a Wery Take, 
Stárvendég: SOMLÓ TAMÁS!! Zene haj
nalig: Wery Take A müsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk! Közben "Bulisegély" a Pécsi 
Drogambulancia szakembereivel. Pécsvá
radi Ifjúsági Önkormányzat
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Sporthírek

Labdarúgás

Megyei I. osztály

05.01., 20. forduló
Bogád - Pécsvárad 1-1 (0-1) 
Pécsvárad, 100 néző. V.: Bawiec. 
Pécsvárad: Kovács J. (Tamás) - 
Adorján, Koch, Keszler (Tóth), 
Székely - Imhof (Dénes), Botos (Nagy 
A.), Kajtár, Riegl (Bánfai) - Somodi, 
Galgóczi. Edző: Andreidesz József. 
Pécsváradi góllövő: Riegl.

05.08., 21. forduló
Pécsvárad - Ócsárd 3-2 (1-1) 
Pécsvárad, 150 néző. V.: Szabó. 
Pécsvárad: Kácsor - Botos, Nagy A., 
Riegl (Bánfai), Székely - Imhof (Tóth), 
Kajtár, Adorján, Koch (Stolcz) - 
Somodi, Schewitzer. Edző: Andreidesz 
József.
Pécsváradi góllövők: Kajtár, Somodi, 
Nagy A.

05.75., 22. forduló
Sásd - Pécsvárad 0-6 (0-3)

§ásd, 100 néző. V.: Kozári.
Pécsvárad: Tamás - Stolcz (Koch), 
Székely, Somodi, Adorján 
Schweitzer, Nagy, Kajtár (Imhof), 
Bánfai - Botos, Riegl (Dénes). Edző: 
Andreidesz József.
G.: Kajtár 2, Adorján, Schweitzer, 
Koch, Dénes.

Stolcz Hajnalka aranya

A Pécsváradi Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének 17 fős csoportja vett 
részt Sellyén, június 4-én a Baranyai 
Sportnapokon. Póth Mária az Egye
sület tagja örömmel újságolta a jó 
hírt.
Stolcz Hajnalka megnyerte a kerekes 
székes szlalom versenyt és az ezzel 
járó arany érmet, majd az asztalite
nisz verseny bronz érme is Hajnalka 
nyakába került. Gratulálunk az ered
ményekhez, a sikeres szerepléshez és 
kívánunk az egyesület többi tagjának 
is hasonló élményekben gazdag sze
replést a jövőben is.

Kedves olvasóink!

Talán feltűnt Önöknek, hogy ebben a számban hiába keresték az Anyakönyvi 
híreket. Mint legutóbb közöltük, a Belügyminisztérium rendelete alapján csak 
akkor tehetők nyilvánossá a személyi adatok, ha ehhez az érintettek írásban 

hozzájárulnak. Tehát ha szeretnék, hogy mindenki értesüljön az örömteli vagy
éppen fájdalmas családi eseményekről, kérjük adják le írásos hozzájárulá

sukat Tibenszkyné Stolcz Mária anyakönyvvezetönél!

05. 22., 23. forduló
Szederkény - Pécsvárad 4-2 (0-1) 
Szederkény, 300 néző. V.: Ursprung. 
Pécsvárad: Tamás - Stolcz, Adorján, 
Koch (Tóth), Székely - Somodi, 
Schweitzer (Dénes), Nagy, Kajtár - 
Riegl, Bánfai. Edző: Andreidesz 
József.
Pécsváradi góllövő: Somodi 2.

Magyar Kupa
05.11.
Villány - Pécsvárad 1-3

05.25.
Pécsvárad - PVSK 1-0

06.01.
Pécsvárad - Boly 2-3
Megyei II. osztály

05.01., 20 forduló.
Pécsvárad II. - Szajk 3-2

05.08., 21. forduló
Vokány - Pécsvárad II. 2-2

05.15., 22. forduló
Pécsvárad II. - Lovászhetény 4-1

05.22., 23. forduló
Pécsvárad - Magyarszék 4-1

05.29., 24. forduló
Véménd - Pécsvárad 3-0

Kézilabda

Női NB II.
04.30.
Fonyód - Pécsvárad 30-24 (14-13) 
Fonyód, 50 néző. V.: Bán E., Bán T. 
Pécsvárad: Tamás - Illés, Perjési 4, 
Schwedics 3, Gál 2, Marián 11, Patkó 
3. Cs.: Korcsmár (k), Hódosi, 
Napirana, Csordás 1. Edző: Bognár 
Norbert.

05.14.
Pécsvárad - Szekszárd 21 -25

05.22.
Simontomya - Pécsvárad 22-22 (8-13) 
Simontomya, 50 néző. Vezette: Nagy, 
Tóth. Pécsvárad: Tamás - Menczer 2, 
Perjési 4, Schwedics 4, Gál, Marián 
10, Illés 2. Cs.: Bodáné (k), Csordás. 
Edző: Bognár Norbert.

Ifjúságkutatások összevetése
(folytatás a 10. oldalról)

a képújság előre törése, hiszen két éve ma
gasan a baráttól, ismerőstől, szóban kapott 
információ dominált. Itt érdemes megemlí
teni az internet (és e-mail) megjelenését, 
mint gyors és praktikus hírforrást.
- A fiatalok büszkeségei között nincs új, 
amiért szeretik a települést az továbbra is a 
történelmi, kulturális és természeti értékek 
jelenléte. Sajnos a szégyenfoltoknál is ma
radt több régi probléma, ezek pedig az em
beri tulajdonságok. A széthúzás, az érdek
telenség, a negatív hozzáállás és szemlélet- 
mód. Ezeken mindenképpen változatnunk 
kell.
- Érdemes odafigyelni arra is, hogy a meg
kérdezett fiatalok egyharmada vagy nem 
akar itt élni, vagy nem tudja, hogy a jövő
ben városunkban képzeli el életét.
- A személyes életterveknél továbbra is a 
személyes egzisztencia megteremtése az 
elsődleges, és csak a sor végére marad a 
családalapítás, gyermekvállalás.
- A pécsváradi fiatalok értékrendje lénye
gében stabil. Legfontosabb a család és ba
rátok, ezt követik a saját életre vonatkozó 
értékek, majd a jövedelem, a nemzeti érté
kek és végül a politika következik. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy jelen ifjú
ságkutatás eredményeiből nem vonhatunk 
le messzemenő következtetéseket, azon
ban arra tökéletesen megfelel, hogy irá
nyokat mutasson. Felhívja a figyelmet bi
zonyos helyi problémákra, negatív folya
matokra, amiket, ha időben észlelünk, még 
kezelni tudjuk. Ugyanígy megmutatja a te
lepülés pozitívumait is, amikre viszont to
vább építhetünk.
Ezért felhívom ismét a figyelmet (mint 
sokszor, sok fórumon tettem eddig is) arra, 
hogy az ifjúságban, az ifjúságsegítésben 
számos lehetőség rejlik.

Kárpáti Árpád 
ifjúságsegítő

Pécsváradi
Hírmondó

A Pécsváradi Önkormányzat 
havilapja
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