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Idősek Napja Pécsváradon
Több évtizedes hagyomány, hogy novem
ber közepén a helyi Vöröskereszt Szerve
zet és a város Önkormányzata Idősek Napi 
ünnepséget rendez a településen. Ebben az 
esztendőben 624 fő kapott névre szóló 
meghívót és közülük közel 300 -an jöttek 
el, hogy meghallgassák Zsáli János polgár- 
mester úr köszöntőjét, és megnézzék a he
lyi zeneiskola és általános iskola tanulói
nak kedves műsorát a művelődési központ 
színháztermében.
Köszöntötték a város legidősebb polgárait 
(a 90 éven felüliek 18 -an vannak) Közü
lük a legidősebbek: Szabó Máténé 94 éves, 
Kuppi Erzsébet 95 éves, Link Mártonná 
96 éves.
50. házassági évfordulójuk alkalmából kö
szöntötték Koch Lajost és Winkler Erzsé
betet, Schrempf Györgyöt és Becker Annát. 
55. házassági évfordulóját 3 házaspár jubi
lálta ebben az évben: Komári József és 
Tanó Rozália, Buszlauer András és Gungl 
Katalin, Hering Sándor és Oberritter Ilona. 
60. házassági évfordulóját Budicsi János 
és Kocsis Erzsébet tartotta.
Igazán ritka, kevesek által megélt 65. há
zassági évfordulóján Kari Józsefet és Rup
pert Katalint köszöntötte városunk polgár- 
mestere és a megyei Vöröskereszt titkára. 
Valamennyi ünnepeknek szívből gratulá
lunk, sok boldogságot, jó egészséget kívá
nunk.
Városunk Önkormányzatának támogatásá
val és a Pécsváradi Aranycipó felajánlásá
val süteménnyel és üdítővel vendégelték 
meg a szépkorúakat. Köszönjük !

Kép és szöveg: Kárpátiné Kovács Zita

Az alábbiakban 
Zsáli János polgármester úr 

ünnepi köszöntőjét olvashatják:

"A legvégén nem az fog számítani, hogy 
mennyi év volt életedben, hanem hogy 
mennyi élet volt éveidben"- mondta Abra- 
ham Lincoln amerikai elnök valahol, vala
mikor.
Pécsvárad Város Önkormányzata nevében 
is nagy tisztelettel köszöntőm a 2005. évi 
idősek napja rendezvényen megjelent szép 
korú embereket, Önkormányzatunk tagjait, 
meghívott kedves vendégeket, valamint

nem utolsó sorban a rende
zőket.
Ilyenkor november köze
pén régi hagyomány, hogy 
a helyi Vöröskereszt a 
Gondozási Központ és az 
Önkormányzat segítségé
vel a művelődési központ 
dolgozóinak közreműködé
sével igyekszik ünnepet va
rázsolni annak a korosz
tálynak, melynek, akiknek 
unokái, gyermekei va
gyunk. Ma is fáj, hogy a 
városnak erre a rendezvé
nyére sosem kísértem el szüléimét. Mióta 
pedig eljárok Önök közé, már ők nincse
nek. Ha tehetném, most minden gyerme
ket, unokát arra bíztatnék, hogy ne sajnál
ják az időt, üljenek le szüleikkel, nagyszü- 
leikkel egy-egy beszélgetésre. Elmonda
nám nekik, ne higgyék, hogy az idős em
ber szereti nézni a TV-t és a műsor mindig 
elfoglalja. Minden nagyanya és nagyapa 
kikapcsolja a TV-t, ha látja, hogy gyerme
ke, unokája számára Ő a fontos; azért jött, 
mert érdekli az egészsége, érdekli hogy mit 
csinál, egyáltalán érdekli a véleménye. Re
mélem sokuknak megadja a sors, hogy 
nem csak a kötelező sablonokat hallja. 
Hogy vagy? Hogy vagytok? És a köszö
nöm jól után az Önök érdekelődésére: És, 
Ti? Jaj apa, jaj anya, jaj papa, jaj mama, 
majd holnap elmondom, érkezik a válasz 
és rohannak, rohanunk. Mert rohanunk 
edzésre, zeneiskolába, buliba, rendezvény
re, kertbe, ki-ki hova megy. Mindenki vé
gezhet lelkiismeret vizsgálatot: Megfelelő
en gondoskodom, gondoskodtam-e én a 
szüléimről? Mert csak akkor várhatom el, 
hogy majd rólam is úgy gondoskodjanak. 
Jó volna, ha az Önök mindennapjait ün
neppé lehetne varázsolni. Egyébként tu
dom ez nem nehéz: elég hozzá egy jóindu
latú szó, egy méltányos cselekedet, egy ud
varias mozdulat. Ünnep Önöknek, ha ér
zik, hogy a család, a város számít Önökre. 
Mi lehet azonban az Önök feladata? Első
sorban azt tartom fontosnak, hogy létük
kel, életükkel lelki, szellemi értékeikkel 
példát állítsanak a fiatalabbak elé. Önök, 
akik megélték a szép kort, hosszú, nehéz

Kari József és Ruppert Katalin 65 éves házasok

életet tudhatnak maguk mögött. Vannak 
akik a háború alatt születtek és vannak há
la Isten olyanok is, akik a háborúban har
coltak, és remélem szép számmal olyanok 
is akik a frontról a szeretteiket várták haza 
és Ök meg is érkeztek. És sajnos szép 
számmal vannak olyanok is akik a mai ün
nepségre már sajnos társ nélkül érkeztek. 
Rájuk, Önökre kell megkülönböztetett fi
gyelemmel lennie a családoknak, de a vá
rosnak is. A huszadik század nem volt gye
rekjáték: két világháborúval, 56-tal: a tör
ténelem nem kímélte a magyarokat. Aki 
mindezt átélte, megharcolta, annak olyan 
kincse, olyan tudása van, amilyet meg kell 
osztania másokkal. Kérem tanítsák meg a 
gyermekeiket, unokáikat arra, hogy min
den nehézség ellenére is érdemes élni, dol- 

folytatás a 2. oldalon

Pécsváradi Hírmondó
Előfizetés a 2006. évre

Ha szeretné megkapni postaládájába a 
Pécsváradi Hírmondó friss számait, kérjük 
2006. január 31-ig fizessen elő vagy újítsa 
meg előfizetését! 2006-ban 6 alkalommal 
jelenik meg az újság: február elején, márci
us végén, május végén, július elején, szep
tember elején, november elején és decem
berben, a megszokott formátumban és ol
dalszámmal. Szeptemberben és november
ben bővített számot vehetnek kézhez. Az 
előfizetés ára: 1000,- forint, mely tartal
mazza a házhoz szállítás költségeit is. 
Tisztelje meg bizalmával szerkesztőségün
ket!
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folytatás a 2. oldalról

gozni, küzdeni, hogy az élet nem kényel
mes, de szép, és ha egymás hasznára va
gyunk, mindannyian élvezni tudjuk majd. 
Tanítsák meg az új nemzedéket a közösség 
fontosságára. Az egyéniségek világában 
azért az ember még mindig társas lény. Ta
nítsák meg, hogy hiába veszünk meg min
dent gyermekeinknek, ha elfelejtjük sze
retni őket, ha nem játszunk velük, és rajtuk 
töltjük ki munkahelyi mérgünket. 
Tanítsanak minket, akik a gyermekeik, 
unokáik vagyunk valamennyien, szépen 
élni. Segítsenek abban, hogy megint csalá
dias közösség váljék városunk lakóiból! 
Hozzuk közelebb egymáshoz a megosztot
takat, közösítsük ki a megosztókat! Ha eb
ben eredményeket érnénk el így együtt, 
sokkal jobb kedvű lenne ez a város! 
Bárhogyan is alakul azonban a város élete, 
Önöknek megjár a békés, nyugodt élet. Ha 
gyermekeik, unokáik megtalálják számítá
sukat a városban, Önöknek mindjárt szebb 
az élete. Mi kell ehhez? Jól működjön a 
bölcsőde, az iskola, az óvoda. Legyenek 
gondozottak útjaink, járdáink, zöld terüle
teink. Gyermekeink szabad idejükben ta
nulhassanak zenét, táncot, sportolhassa
nak. Kínáljunk a város lakójának kultúrát, 
a könnyű zenétől a komolyzenéig. A szín
háztól a képzőművészetig. Biztosítsuk a 
civil szervezetek működését, de támogas
suk is őket. Legyen egészséges víz és sze
metünket, szennyvizünket is a 21. század 
igényei szerint helyezzük el. Óvjuk és 
gondozzuk történelmi értékeinket és épít
ményeinket.
Biztosítsunk megfelelő munkahelyet. A 
munkahelyek biztosítsanak megfelelő 
megélhetést.
Legyen az élet kiszámítható, a nyugdíj ér
téktartó.
Önkormányzatunk feladata, hogy ha már a 
mindennapok asztalára többet juttatni nem 
tudunk, tőlünk telhetőén tegyük széppé 
napjaikat. Ez a nap is ilyen nap, az Önök 
ünnepe.
Szeretném megköszönni mindenkinek a 
munkáját, aki a mai ünnep előkészítésében, 
lebonyolításában részt vett, részt vesz. 
Külön szeretném megköszönni Kárpátiné 
Kovács Zitának az idősekről való gondos
kodást, amely nála sosem korlátozódik az 
idősek napjára, egyetlen napra.
Végezetül ne feledjék Abraham Lincoln 
szavait: Nem az fog számítani, hogy men
nyi év volt életünkben, hanem hogy meny
nyi élet volt éveinkben.
Képviselőtestületünk nevében is kívánok 
mindenkinek jó egészségben eltöltendő 
békés boldog éveket.

Zsali János 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pécsvárad Város Képviselő-testülete 
2005. december 12-ei ülésén több ren
deletét módosította, az alábbiakban 
ezekből adunk összefoglalót:

- A magánszemélyek kommunális 
adója 2006. évben az alábbiak szerint 
alakul:

Magánszemélyek kommunális adója
terheli a belterületi utcasorban, vala
mint az utcaszerüen beépített egyéb la
kóterületen lévő, magánszemélyek tu
lajdonában álló, továbbá üdülőépüle
teket (hétvégi házakat) és pincéket, va
lamint nem magánszemély tulajdoná
ban álló lakás bérleti jogával rendelke
ző bérlőket.(Htv. 24.§.)

Az adó évi összege:
a) lakástulajdon és lakásbérlet után

aa) egyszobás lakásnál 9.200 Ft
ab) kétszobás lakásnál 10.900 Ft
ac) három- és többszobás

lakásnál 12.000 Ft

b) Üdülő (hétvégi ház) és pincék után
ba) a Dombay tavi 

üdülőkörzetben 11.000 Ft
bb) egyéb területen. 9.200 Ft

Egyedülálló személy lakástulajdona és 
lakásbérlete után az adó évi összege
a) egyszobás lakásnál 7.500.- Ft
b) kétszobás lakásnál 8.500 Ft
c) három- és többszobás

lakásnál 9.000 Ft

A BMÖ Álatlános 
Iskolájának hírei

Az iskola kosárlabda csapatának edző
je, Sramó Péter magasrangú elismerést 
vehet át a közeljövőben: a Magyar 
Értelmifogyatékosok Sportszövetsége 
kitüntetésben részesíti mint az ország 
legeredményesebb fiú kosárlabdacsa
patának edzőjét. A díjhoz szívből gra
tulálunk és további szép sikereket kí
vánunk edzőnek és csapatának! 
December 21-én kerül sor a már ha
gyományos év végi ünnepségre, mely
re az iskola jelenlegi dolgozói mellett 
valamennyi egykori munkatárs is 
meghívást kapott.

A vállalkozók kommunális adója, az 
iparűzési és az idegenforgalmi adó 
nem változik.

- A lakossági vízdíj 10,.- Ft-tal, a csa
tornadíj 15,- Ft-tal emelkedik. A rész
letek:

"A Képviselő-testület a Pécsváradi 
Víziközmü Kft (továbbiakban: Szol
gáltató) által üzemeltetett önkormány
zati tulajdonú víziközmüből szolgálta
tott ivóvízért fizetendő díjat (további
akban: vízdíj) az alábbiak szerint álla
pítja meg:
a) lakossági fogyasztók: 200 Ft/m3.
b) nem lakossági fogyasztók:

265 Ft/m3

A rendelkezésre állási díj a vízdíj ese
tében fogyasztási helyenként

200.- Ft/hó.
Csatornadíj:
a) lakossági fogyasztók: 143 Ft/m3.
b) nem lakossági fogyasztók:

160 Ft/m3

A rendelkezésre állási díj a csatornadíj 
esetében fogyasztási helyenként 100.- 
Ft/hó.
A díjak az általános forgalmi adót nem 
tartalmazzák.

- A folyékony hulladék elszállításának 
szolgáltatási díja 2006-ban 1100.- 
Ft/m3 + ÁFA.
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„Köztünk éltek, itt dolgoztak”

Lázár Lajos
(Pécsvárad 1914. május 15. - Pécs, 

1976. január 13.)

Lázár Lajos Pécsvárad tanácselnök-helyet
tese volt 1959-1970 között. Nem túlzás, ha 
úgy emlékezünk rá, mint a pécsváradi ivó
víz-hálózat kiépítésének élharcosa, első szá
mú irányítója, szervezője.
Paraszti családból származott, édesapja 
Lázár János 10 holdon gazdálkodott. Édes
anyja Baráth Erzsébet kisegítő családtag
ként a háztartást vezette és nevelte hét gyer
mekét.
Közülük Lázár Lajos volt a legfiatalabb, a 
"megkésett gyermek", aki idősebb testvérei 
támogatásával tudott tanulni.
Pécsváradon járt elemi iskolába (4 osztály), 
majd Pécsett elvégezte a 4 polgárit és beirat
kozott a pécsi Fémipari Technikumba, ahol 
"fémipari technikus" képesítést szerez, de 
ezt a tudását sohasem hasznosította. 
Kénytelen 1932-ben az adóssággal terhelt 
családi gazdaságot átvenni, miután az azt 
irányító bátyja Kölkedre nősült. Ekkor vég
zi el Szentlőrincen a két éves "téli gazdasá
gi iskolát" kitűnő eredménnyel és szerez 
"Aranykalászos gazda" minősítést.
Öt év alatt a szülőktől "örökölt" és a gazda
ságot terhelő hitelt kifizeti, amikor 1937-en 
behívták katonának a pécsi Tüzérdandár
hoz. Itt szolgált őrvezetőként, a II. Világhá
ború idején szinte minden mozgósításkor 
behívót kapott, így közel egy évet töltött a 
szovjet fronton, tüzvonalban, majd 1944- 
ben leszerelt.
Ekkor nyomban tejkezelői (túrógyártó) tan
folyamot végzett, majd ennek alapján tej- 
csarnok üzemeltetési iparengedélyt váltott 
Pécsváradon.
Ugyancsak 1944-ben megnősült, felesége 
Polgár Mária, aki 1924.február 2-án szüle
tett. Házasságukból 1945-ben megszületett 
Lajos fia, majd 1947-ben kislánya, aki azon
ban 3 éves korában, 1950-ben meghalt. 
Pécsváradi tejcsamokossága alatt a családi 
birtokból reá eső és megmaradt 3 holdon is 
dolgozik, majd a sárháti (Mohács-sziget) 
földműves-szövetkezet alkalmazottja lett 
1950. február 1-én, mint tejüzemvezető.
Itt töltött másfél évet, amikor 1951. augusz
tus 16-án áthelyezték Bács megyébe, a bács
almási földműves-szövetkezethez tejkezelő 
munkakörbe.
Itt mindössze két hónapot töltött el, 1951. 
szeptember 22-én a bácsbokodi tejipari vál
lalat felsöszentiváni vajüzemébe került tej
kezelői beosztásba és 5 hónap után, több
szöri próbálkozás és kérés alapján "hazake
rült családjához": 1952.április 1-én átveszi a 
megüresedett zengővárkonyi tejkezelői 
munkakört, majd 1954. január 1. napjától a

pécsváradi Sajtüzem, illetve jogutódja a Ba
ranya megyei Tejipari Vállalat pécsváradi 
üzeménél dolgozik több mint 5 évet, 1959. 
január 31-ig.
Tizenöt-éves "teljes" munkakör után követ
kezik a nagy váltás.
Miután 1954-ban Pécsváradon tanácstagnak 
és vb-tagnak is megválasztották, érdeklődé
se egyre jobban a közügyek irányába fordul 
és Radics Károly felkérésére 1959. február 
1-én elvállalja a tanácsnál a megüresedett 
"községgazda" munkakört.
A jóval kedvezőtlenebb anyagiakkal járó 
munkakört azért vállalta, mert tenni akart 
Pécsvárad elmaradottságának felszámolásá
ért. "Magam is elő akartam segíteni 
Pécsvárad fejlesztését" - írja önéletrajzában. 
Negyvenöt éves volt akkor, és hogy képezze 
magát, szinte minden szakmai iskolát elvég
zett. Még 52 éves korában is államvizsgá
zott és szerzett szaktechnikusi oklevelet, mi
közben szervezte az út- és járdaépítési társa
dalmi munkákat és 1959-ben elnöke lett a 
helyi Törpevízmű Társulatnak is.
Oly mértékben vette ki részét a tanácsi mun
kából és közéletből, hogy 1959. december 
16-án elnökhelyettessé választották. 
VB-elnökhelyettessé választása után dr. 
Majzik Jeremiás járási elnök és Papp János 
járási pb. Titkár kezdeményezik beiskolázá
sát. 1969. május 3-án beiratkozik Veszprém
ben a 6 hónapos államigazgatási iskolába. 
Ugyanitt anyakönyv-vezetői vizsgát is tett 
(gyakran esketett is).
Az iskola minősítése szerint "nagy szorga
lommal és akarattal tanult, a gyakorlati kér
désekben jobban eligazodott, mint az elmé
leti tananyagban. Egyenes, kiegyensúlyo
zott személy, társai szerették. Tanácsakadé
miai oktatásban szívesen részt venne, azon
ban "túl nagy megterhelést jelentene a szá
mára" - vélekedik így az iskola.
Ezzel mégsem zárult letanulási, vizsgázási 
szakasza, 1961. június 14-én a járási tanács 
szervezésében 2 éves továbbképzésen vett 
részt az alábbi témákból: tanácstörvény, pol
gári törvénykönyv alapjai, ügykezelés gya
korlata.
1961-ban elvégzi a marxizmus-leninizmus 
kérdései című, egy éves tanfolyamot, bár a 
pártnak nem volt és nem lett tagja, csupán 
szakszervezeti tag volt 1957-től.
Felesége ebben az időben a helyi Nőszövet
ségben aktívan dolgozott, majd a Nőtanács 
elnöke lett.
Lázár Lajos munkakörébe tartozott a mező- 
gazdasági igazgatás is, ezért 1962-ben be
iratkozott a kecskeméti Felsőfokú Mezőgaz
dasági Technikum Gyümölcs- és Szőlőter
mesztési Szakára, amit levelező tagozaton 
elvégzett és 1966-ben államvizsgázott, 
szaktechnikusi oklevelet szerezve.

Mindeközben 1960-62 között részt vett a tsz- 
szervezésben, a földrendezésben, int a helyi 
földrendező (tagositó) bizottság elnöke. 
Mindez nem volt könnyű időszak, akaratán 
kívül szerzett néhány haragost a víztársulat 
szervezésekor is.
Mindezen nehézségeken hallatlan nyugal
ma, csendes, szerény modora, lokálpatrio
tizmusa segítette át.
Egy korabeli minősítése szerint "fellépése, 
öltözete, viselkedése kulturált, az emberek
kel való bánásmódja jó. Józan élete, takaré
kossága révén köztiszteletnek örvend". 
Kritikát is kapott: "nem mindig tud nemet 
mondani, pl. fakivágások engedélyezése
kor" -Írja a minősítésben dr. Majzik Jeremi
ás járási elnök. Ilyen ügyek miatt fegyelmi 
büntetést is kapott 1963-ban.
Munkaköre a tanácsi hatáskörök bővülésé
vel kiszélesedett. A mezőgazdaság mellett 
1966-Ó1 az ipar, kereskedelem és a cigány
ügyek is feladatkörébe kerültek, továbbá ek
kor indult a zengővárkonyi viztársulat szer
vezése és a hálózat építése, amelyet ő irá
nyított. Másoknak ártani nem tudó és nem 
akaró személyisége miatt 1966-ban is fe
gyelmit kapott, mert a megyei tanács által 
elrendelt kukoricaszár levágást és betakarí
tást nem követelte meg kellő szigorral. Sze
mére vetették, hogy gyakran védekezik az
zal, "maguk elmennek, de én itt maradok". 
Menetrendszerűen érkezett 1969-ben az 
újabb fegyelmi, mert a Budapesti Nemzet
közi Vásárra úgy ment el, hogy nem kért a 
járási vezetőktől engedélyt, hiába hivatko
zott, hogy munkakörébe tartozó, a mezőgaz
daság eredményeit bemutató kiállításon 
volt.
A hatvanas évek végén gyakran panaszko
dott a szívére, de senki nem vette komolyan. 
Akkor kezdett lakóháza építésébe is, a Ró
zsa Ferenc u 48-ból a Tavasz utcába költöz
tek.
1970-ben a nagyközségi ranggal megszűnt 
főállású vb. elnökhelyettesi munkakör, így 
1970. július 1-től gazdasági csoportvezető 
beosztásba került.
Ezzel egy időben kérte korkedvezményes 
nyugdíjazását. Ezt felettesei támogatták, így 
a Baranya Megyei Vb. Személyzeti Osztá
lya és a MüM együttes hozzájárulása alap
ján 1970. szeptember 1-től lehetősége volt 
nyugdíjba mennie.
Miután 1970. május 26 napjától táppénzen 
volt egy teljes éven át, továbbá megkapta a 
3 hónapos felmentési időt, így 1971. szep
tember 9-én ment nyugdíjba.
Nem sokáig élvezte a nyugdíjat, 1976. janu
ár 13-án meghalt.

Lázár Lajos Pécsvárad, volt tanácselnök-he
lyettese a helyi temetőben nyugszik.
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Épül a betlehem a Német Klub tagjainak keze nyomán Kigyúlt az első láng az adventi koszorún

A Kodolányi János Általános Iskola diákjai minden szombatra 
készültek egy kis produkcióval. Köszönet a gyerekeknek és 
Kárász Rózsa, Bognárné Auth Mária, Boris Sándorné, Váradiné 
Flódung Anita és Máriusz Antalné tanárnőknek a segítségért!

Hétről hétre számos vendég gyűlt össze a kézműves- és 
könyvásárral egybekötött rendezvényen

A Mikulás is meglátogatta a gyerekeket
Minden szombatnak más intézmény, illetve szervezet a házigazdája

-a képen a nyugdíjasok Körzeti Egyesülete kórusa

A gyerekek az "Ügyes Mancsok Műhelyében" maguk készíthették 
el ajándékaikat

A fotókat Bognár 
Gyöngyvér készítette.

Szaporodnak a karácsonyi óhajok a Kívánságfalon
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Az őszi Nagy Könyv Program a pécsváradi Városi Könyvtárban
A városi könyvtár is bekapcsolódott az 
országos Nagy Könyv sorozat program- 
sorozat rendezvényeibe. Célunk, hogy 
városunk lakosságát ösztönözzük az ol
vasásra, hasznos időtöltésként.
Október 19-én este 6 órai kezdettel Wass 
Albert estet tartottunk. Réti Árpád erdé
lyi származású színművész, az író müve
iből, költeményeiből adott elő, élveze
tes, megható előadásban. A résztvevők 
is jelezték, hogy tartalmas, színvonalas 
este volt.

Másik rendezvényünk a gyerekek szá
mára lett meghirdetve, az iskolai könyv
tárral közösen. A kedvenc olvasmá

Elgondolkodtató...
Talán most a télben, az ünnepek ide

jén, az évvégi összegzések és újévi 
fogadkozások között akad egy kis idő 
arra, hogy végiggondoljuk a követ
kezőket...

KORUNK PARADOXONA

KORUNK PARADOXONA, hogy ma
gasabbak az épületeink, de kicsinyesebb 
a természetünk, szélesebbek az autópá
lyáink, de szükebb a látókörünk.
Többet költünk, mégis kevesebbünk 
van, többet vásárolunk, de azt kevésbé 
élvezzük.
Nagyobbak a házaink és kisebb a csalá
dunk, több a kényelmünk, de kevesebb 
az időnk.
Több képzettséggel, de kevesebb érte
lemmel, több tudással, de kevesebb be
látással rendelkezünk, több a szakér
tőnk, mégis több a problémánk, több 
gyógyszerünk van, de kevesebb az 
egészségünk.
Túl sokat iszunk, túl sokat dohányzunk, 
túl meggondolatlanul költekezünk, túl 
keveset nevetünk, túl gyorsan vezetünk, 
túlzottan dühbe gurulunk, túl sokáig 
fennmaradunk, túl fáradtan kelünk, túl 
keveset olvasunk, túl sokat tévézünk.

nyukról, könyvükről, kértük, írjanak 
könyvajánlót, de rajzos illusztrációt is 
készíthetett tetszés szerint, aki beneve
zett a könyvajánló illetve rajzpályázat
ba.

A kiírásra közel 100 pályamunka érke
zett, zöme rajz, illusztráció. Változatos 
ötletgazdag rajzok, könyvajánlások szü
lettek, a felkészítő pedagógusok biztatá
sára. November 10-i kezdettel kiállítot
tuk őket a könyvtár előterében. A művek 
hosszabb ideig megtekinthetőek. A pá
lyázat célja, hogy a könyvet előtérbe he
lyezzük, mint a szórakozás, a jellemfej
lesztés, a hasznos időtöltés mai eszkö
zét. Hiszen mostanában sokan méltány
talanul mellőzik a könyveket, az olva
sást a fiatalok körében. A pályázaton 
résztvevők mindegyike könyvjutalom
ban részesült. Külön rangsorolás, díjazás 
nem volt, mert itt nem készségek felmé
rése, versenye volt a döntő, hanem az ol
vasás, a részvétel kapott nagyobb hang
súlyt.

Megsokszoroztuk a javainkat, de csök
kentettük az értékünket.
Túl sokat beszélünk, túl ritkán szere
tünk, és túl gyakran gyűlölünk.
Tudjuk, mi a jólét, de azt nem, hogy mi 
a jó lét.
Éveket adtunk az élethez, nem pedig 
életet az éveknek.
Eljutottunk a holdig és vissza, de nehe
zen megyünk át az út túloldalára azért, 
hogy az új szomszéddal találkozzunk. 
Meghódítottuk a világűrt, de a belsőnket 
nem. Nagyobb dolgokat csinálunk, nem 
pedig jobb dolgokat.
Megtisztitottuk a levegőt, de be
szennyeztük a földet. Meghódítottuk az 
atomot, de az előítéletet azt nem. Többet 
írunk, de kevesebbet tanulunk.
Több tervet szövünk, de kevesebbet tel
jesítünk.
Megtanultunk rohanni, de várni nem. 
Több komputert gyártunk, hogy több in
formációt tároljunk, hogy több másola
tot készítsünk, mint valaha, mégis egyre 
kevesebbet és kevesebbet kommuniká
lunk.
Ez a gyors étkezés és a lassú emésztés 
kora, a nagy emberek és a kis jellemek, 
a kiemelkedő hasznok és a sekélyes kap
csolatok időszaka.

A Wass Albert estet, és a jutalmakat a 
Nagy Könyv Akcióhoz kapcsolódó pá
lyázat pénzéből fizettük, melyet a Csor
ba Győző Megyei Könyvtár pályázott 
meg és osztott el a megye könyvtárai kö
zött. Köszönet érte!

Az olvasóknak továbbra is kívánom az 
olvasás jó élményét, és ehhez háttérként 
szívesen várunk mindenkit továbbra is 
könyvtárunkban.

Arnold Istvánná 
könyvtáros

Fotó:
Tóth Györgyi és Bognár Gyöngyvér

A kétkeresős jövedelmek, ám gyakoribb 
válások, a tetszetősebb lakások, de szét
esett otthonok korszaka.
A villámutazások, az eldobható pelen
kák, az egyszer használatos erkölcsök, 
az egy éj szakás tartózkodások, a túlsú
lyos testek kora ez, és a tablettáké, me
lyek mindenre jók: felvidítanak, lenyug
tatnak, ölnek.

Olyan idő ez, amikor sok van a kirakat
ban, de kevés a raktárban.
Olyan időszak, amelyben a technika el
juttathatja hozzád ezt az írást, te pedig 
választhatsz, hogy megosztod másokkal 
is, vagy egyszerűen csak kitörlöd. 
MINDIG GONDOLJ ARRA: Az élet 
nem azzal mérhető, milyen sokáig léleg- 
zünk, hanem azokkal a pillanatokkal, 
amelyektől elakad a lélegzetünk.

Fotó: Bognár Gyöngyvér
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Kodolányi János Általános Iskola hírei
Novemberi események - alsó tagozat

November 10-én Márton - napi lampionos 
felvonulásra hívtuk meg a vendégeket. A 
program a 3.a, 3,b és 4.b osztályos tanulók a 
nevezetes nap eredetét, történetét felidéző 
szép műsorával kezdődött.

Az összeállítást és felkészítést köszönjük 
Göblné Németh Piroska, Gungl Lászlóné és 
Váradiné Flódung Anita tanítóknak.
Iskolánk udvar felőli ablakait gyönyörű fes
tett üvegekben világító mécsesek világították 
meg, a napközis tanítóknak és a kreatív gye
rekeknek köszönhetően.
A tornaudvaron tábortűz melegénél énekel
tük a német és magyar dalokat, majd meleg 
teával, kaláccsal kínáltuk a gyerekeket, ven
dégeket.
A tábortűzért köszönet két lelkes apukának: 
Kungl Jánosnak és Resch Jánosnak.

November 13-án vasárnap a Művelődési 
Házban az Idősek Napján a 2.b osztály tanu
lói egy kis verses, dalos, német-és magyar 
nyelvű műsorral köszöntötték a szép kort 
megért idős néniket és bácsikat. Felkészítők: 
Bognárné Auth Mária, Tolnai Zoltánná és 
Gungl Lászlóné tanítónők.
A téli hangulatban lázas készülődés vette 
kezdetét. Az osztályok, a szülők és tanítók a 
téli karácsonyi vásárra készítünk apróbb-na- 
gyobb tárgyakat.
Az első Adventi szombaton "Adventi kö
szöntő" címmel a német szakkör tagjai német 
műsorral szerepeltek, melyet Bognárné Auth 
Mária, a szakkör vezetője tanított be a gyere
keknek.
November 29-én a szülők részére az l.a és 
1 .b osztályokban tartottak nyílt órákat a taní
tók.

Gungl Lászlóné kolléganő Ausztriában, 
Leibnitzben három napos nemzetközi szemi
náriumon vett részt, Váradiné Flódung Anita 
pedig Bonyhádon járt német továbbképzé
sen.
ING rajzpályázaton két tanuló ért el kiemel
kedő eredményt: Szakálos Sziringa (7.b) 
15.000.- Ft értékű , Baumholczer Veronika 
(7.b) 10.000.- Ft értékű vásárlási utalványt 
nyertek. Felkészítő: Kárász Rózsa.
Janus Pannonius matematika verseny: 
Moschnitzka Ádám (6.b) - dicsérő oklevelet 
kapott. Felkészítő: Türk Ilona
Janus Pannonius német nyelvi verseny 8. 
osztályosok számára:
1. helyezett: Baumholczer János (Felkészítő: 
Wágner Jánosné)
Leőwey Klára német nyelvi versenye 8. osz
tályosok számára:
140 fő induló közül:
3. helyezett: Baumholczer János, 4. helye
zett: Napirana Linda, 5. helyezett: Scheich 
Mónika, 7. helyezett: Bérces Attila, 9. helye
zett: Bayer Viktória (valamennyien 8,b osz
tályosok). Ezzel az eredménnyel mindnyájan 
felvételt nyertek a gimnáziumba. Felkészítő: 
Wágner Jánosné
A "Kerek világ" alapítvány megyei versenyt 
rendezett fogyaték nélkül élő tanulók számá
ra. A versenyen résztvevőket olyan helyzetek 
elé állították a szervezők, melyekkel a fogya
tékkal élők nap mint nap kénytelenek meg
küzdeni. Baranya megye 12 városa közül is
kolánk csapata a 3. helyezést érte el. Felké
szítőjük: Gelencsér János, kísérő: Szakálos- 
né Panta Dóra
Jutalmuk: A csapat egy múzeumi napon ve
hetett részt Pécsett, ahol idegenvezető kalau
zolta őket és segítséget nyújtott a város kul
turális értékeinek még jobb megismerésében.

A Lenau - Ház szervezte német nyelvű mese
versenyen az 5 - 6. osztályos korcsoportban 
iskolánk csapata 2. helyezést ért el: Kungl 
Nóra (5.b), Schnell Ágota (5.b), Arnold 
Krisztián (6.b), Fischer Dominika (6.b). 
Nyereményük : 1 hetes német néprajzi tábor 
Szombathelyen 2 napos ausztriai kirándulás
sal egybekötve. Felkészítőjük: Schaffer Jó
zsef
Házi helyesírási verseny első helyezettjei: 
Simor Kamilla 5.b, Fischer Kristóf 5,b, Hu
szár Roland 6.a, Fuller Bianka 6.b, Lippert 
Viktória 7.b, Reil Evelin 8.b. Felkészítő taná
rok: Lantos Istvánná, Kárász Rózsa, Szabó 
Gyöngyi, Schaffer József.
Simor Kamilla és Fischer Kristóf továbbju
tottak a Simonyi Zsigmond országos helyes
írási verseny megyei fordulójára. A Temesi 
Mihály megyei helyesírási versenyre a kö
vetkező tanulók jutottak tovább: Simor Ka
milla, Fischer Kristóf, Huszár Roland, Fuller 
Bianka, Kecze Dominik, Lippert Viktória, 
Pongrácz Edina, Knyúr Petra, Reil Evelin, 
Matesz Zsuzsanna, Illés Dániel.

Decemberi események
A tanulók téli ruhába öltöztették a két iskola- 
épületet, így ünnepváró hangulat köszönti a 
hozzánk látogatókat.
December 6-án az alsó iskola kisdiákjait ap
ró ajándékokkal örvendeztette meg a Miku
lás, akit hosszú útjára két hűséges krampusza 
is elkísérte.
December 13-án ülésezett az iskola szülői 
munkaközössége.
A Belügyminisztérium által meghirdetett 
"Az én városom, az én falum" című rajzpá
lyázaton szép eredményt értek el: Györkő 
Mónika (3.a), Jakab Gergő (4.c), Bátai Réka 
(4.b), Künsztler Dóra (2.a), Stang Dorottya 
(4,c), munkáik a kiállításon is szerepelnek. 
Felkészítők: Göblné Németh Piroska, Sza- 
kálosné Panta Dóra, Vértes Lászlóné, Wagn- 
emé Rozmer Anikó
December 15-én láthatták a pécsváradiak a 
városi televízió műsorán belül az általános 
iskola első "sulitv" adását.
December 20-án az Alapfokú Művészeti Is
kola ifjú művészei hagyományos karácsonyi 
hangversenyt adtak az alsós diákoknak. Ek
kor tartottuk a központi iskola tornatermében 
karácsonyi vásárt, ahol az osztályok a maguk 
által, illetve szülői segítséggel készült aján
déktárgyaikat árusították. A bevétel az osz
tálykasszát gyarapítja. Köszönjük a szülők 
segítségét, támogatását az ajándékkészítés
ben!
December 21-én 8 órakor az alsós kisdiákok 
tekinthetik meg a negyedik évfolyam kará
csonyi műsorát. A műsor összeállítói: Már
iusz Antalé, Szakálosné Panta Dóra, Várad- 
iné Flódung Anita. Az utolsó tanítási napon a 
felső tagozatosok karácsonyi műsorral lepik 
meg társaikat, vidám totót oldanak meg, játé
kos sportversenyeken vesznek részt "TÉL, 
ÜNNEP, VIDÁMSÁG" jeligével.
A diákok legnagyobb örömére december 22- 
én kezdődik a már nagyon várt téli szünet! A 
szünet utáni első tanítási nap: 2006. január 
03., kedd.
Mindenkinek jó pihenést kívánok a téli szü
netre!
Az általános iskola minden tanulójának, pe
dagógusának, munkatársának, valamint vala
mennyi pécsváradi lakosnak boldog, békés 
karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag új 
esztendőt kívánok!

Tóth Györgyi 
igazgató

Fotók: Gászné B. B. és Gelencsér János



2005. December HÍRMONDÓ 7

Programajánlat 
az év első hónapjára

Fülep Lajos Művelődési Központ:
• 8-án, vasárnap 17 órától Újévi Big Bánd

koncert. Vezényel: Wágner József karnagy

• 9-én, hétfőn 19 órától PiFÖ Filmklub: 
Száll a kakukk fészkére (amerikai filmdrá
ma, 1975)

• 12-én, csütörtökön 17 órakor Gobelin-ki
állítás megnyitója. Közreműködnek az 
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. 
(Kérjük, olvassák el felhívásunkat!)

• 17-én, kedden 9 órakor Filharmónia: "A 
fuvola varázsa" -előadják: Drahos Béla - 
fuvola és Kardos Kálmán - zongora

• 21-én, szombaton 20 órától Sváb bál a 
Bravi Buam (Pilisvörösvár) muzsikájára.

Asztalfoglalás: Maddalena Pizzéria, tel: 
72/466-552

• 23-án, hétfőn 19 órakor PIFÖ Filmklub: 
Legénylakás (amerikai romantikus dráma, 
1960)

• 27-én, pénteken a II. Béla Középiskola 
Szalagavató ünnepsége és bálja

*
SZÍNHÁZJÁRÓ BUSZ indul 2006. január 
12-én, csütörtökön 17 órakor Szekszárdra, a 
Deutsche Bühne (Német Színház) német 
nyelvű vígjátékára: Ephraim Kishon: Es war 
die Lerche - Romeo und Júlia nach 30 
Jahren... (A pacsirta volt - Rómeó és Júlia 30 
év múlva).
A színházjegy ára: 1.050,- forint, a buszkölt
ség: 500,- forint/fő
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével le
het a művelődési központban. (Az elmaradt 
decemberi előadás ismétlése, melyre az ak
kori vendégek meghívást kaptak, így őket 
csupán a buszköltség érinti!)

Felhívás!
Kiállítást szervezünk Gungl Jánosné kezde
ményezésére pécsváradi és környékbeli go
belin-készítők munkáiból a művelődési köz
pontban. Ha szívesen megmutatná alkotásait 
szeretettel várjuk január 10-én 15 órától 
munkáival együtt az anyaggyűjtésen. Infor
máció a művelődési központban kérhető. 
Minden ügyeskezü alkotót szeretettel vá
runk!

Szilveszteri Zengő-túra
A Pécsváradi Várbaráti Kör XIV. alkalom
mal rendezi meg 2005. december 30-án, pén
teken óévbúcsúztató túráját a Zengőre. Indu
lás 10 órakor a Kossuth térről.
Vadpörkölt 13 órakor a Dombay-tavi ifjúsági 
táborban. Ára 500,- ft.
A részvevők nagy száma miatt kérjük az 
ebédigényt legkésőbb december 27-ig jelezni 
a 464-123 telefonon!

PlFÖ HÍREK
Új PIFÖ-logó

Elkészült a Pécsváradi Ifjúsági Önkor
mányzat új lógója! A korábbi jel (a "két 
iksz", két egymás kezét fogó gyermek, 
Zengő-hegy, kacsacsőr és még a számtalan 
dolog, amit beleláttunk) fejlődött, további 
fogalmakkal gazdagodott. Miért gondoltunk 
a változtatásra? Egy sokkal dinamikusabb, 
fiatalosabb, a PIFÖ intenzitását jobban kife
jező, s egyre inkább szimbólumként szolgáló, 
mintsem igazán kivehető alakokat ábrázoló 
lógóra vágytunk. Reméljük, hogy nektek is 
tetszik!

Szilveszterezz velünk!

Aki idén (is) "helyben" akar szilveszterezni 
egy jól ismert zenekarral és a megszokott 
baráti társasággal, az búcsúztassa Velünk az 
óévet az év utolsó napján a Fülep Lajos 
Művelődési Központban! Nem marad el idén 
sem a belépő mellé járó bonusz-pezsgő, a

Kedves ZENGŐ-VÉDŐK!
A Zengő-koalíció a kormány november 23-i 
bejelentésével kapcsolatban az alábbi közle
ményt teszi:
A Zengő-koalíció a megjelölt Nagy-Tubes 
hegyen lévő katonai objektum területét radar
telepítés szempontjából, nem tartja tökéletes 
megoldásnak, ugyanakkor több, rossz lehető
ség közül tudomásul vehetőnek látja az aláb
bi feltételek maradéktalan teljesülése esetén.
1. / A tervezett beruházáshoz a jelenleg meg
lévő út nyomvonalát nem változtatják meg, 
azt számottevően nem szélesítik.
2. / A tervezett lokátor építése kizárólag a je
lenleg már honvédelmi kezelésben lévő terü
leten folyhat.
3. / Az építkezés és az üzemeltetés a környe
ző Natura 2000 védelem alatt álló területeket 
nem érintheti, azt nem károsíthatja.
4. / Az előkészítés során a környezetvédelmi 
hatástanulmányt és valamennyi, az üggyel 
kapcsolatos dokumentumot a közvélemény 
elé tárnak, és az érintett lakossággal valódi 
párbeszédet folytatnak.
A Zengő-koalíció természet- és környezetvé
delmi szempontból mind az előkészületi, 
mind az esetleges építési munkákat figyelem
mel kíséri és, ha a fenti kritériumok sérelmét, 
vagy törvénytelenséget észlel, akkor ezek el
len fellép.
A Civilek a Zengőért Mozgalom és a Zengő
koalíció célkitűzése az volt, hogy megőrizze 
a Zengőt, és a lokátor olyan elhelyezését 
szorgalmazza, amely védett területeket nem 
érint, a természetet nem károsítja. Ezek a fel
tételek, ha nem is maradéktalanul, de lénye
güket tekintve teljesültek. Jelen javasolt hely

tombola és a táncverseny, és persze nem 
maradnak el a barátok, ismerősök sem, akiket 
csak itt találhatsz meg! A hagyományos szil
veszteri batyusbál közhangulatáért idén a 
Randy zenekar felel. Fődíj egy élő újévi 
malac az Agrover Rt. felajánlásával!

Belépő:
elővételben 2000 Ft asztalfoglalással, 
helyszínen: 2500 Ft.
Érdeklődni: Pécsváradi Tourinform iroda: 
72/466-487

szín környezet- és természetvédelmi szem
pontból - az általunk megkérdezett szakható
ság és botanikai szakemberek véleménye 
alapján - nem támadható, környezeti kár, je
len ismereteink szerint nem várható így a 
mozgalom tevékenységének lehetőségei be
szűkültek.
Ugyanakkor jól látható, hogy a kormány által 
javasolt Nagy-Tubes helyszín az eredeti cél
kitűzésektől eltérő, újabb, főként társadalmi 
problémákat vet fel, melyek mindenképpen 
figyelembe veendők. Pécsett és Baranyában 
ökováros, ökorégió program zajlik, továbbá 
Pécs 2010-ben Európa kulturális fővárosa 
lesz. Mindezek valamint Pécs város objek
tumhoz való közelsége indokolja, hogy mind 
a lakosság, mind a civil szervezetek az előké
születek során a társadalmi párbeszédben ak
tívan részt vegyen, és nagy körültekintéssel 
járjanak el.
A fenti érdekek hiteles képviselete, ezen az 
úton valósulhatnak meg.
A fentiek miatt a döntésnek maradéktalanul 
örülni nem tudunk, mégis a Zengő kapcsán 
kialakult széles társadalmi összefogás két
ségbe vonhatatlanul példaértékű és mintául 
szolgálhat valamennyi további civil együtt
működésnek. Mindenkit bátoríthat, hogy a 
tiszta értékekért való összefogás még re
ménytelennek látszó helyzetekben is racioná
lisabb döntésre serkentheti az illetékeseket.
A Zengő-koalíció köszönetét mond minden
kinek, aki akár fizikai, akár szellemi, akár lel
ki tevékenységével hozzájárult a Zengő meg
mentéséhez.

2005. november 24.
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SPORTESEMÉNYEK
Labdarúgás

Megyei I-es labdarúgócsapatunk az utolsó 
fordulókban felemásan teljesített. Három for
dulóval a vége előtt ahhoz a Baksához láto
gatott, amelyet előzőleg mindenki a kötelező 
győzelem rovatba írt be. Sajnos azonban csú
nya vereség lett a vége, hiszen a baksaiak ha
tot rámoltak be a hálónkba. Ilyen rossz elője
lekkel várhattuk a Vasas elleni hazai mérkő
zést, amely helyezéstől függetlenül az utóbbi 
években rangadónak számít. Az unalmas el
ső félidő után a csapatok nagyszerű második 
játékrészt produkáltak - és ami a legfonto
sabb - nyertek a házigazdák 3-2-re. A sze
zonzáró bajnokin Szederkényben léptek pá
lyára a fiúk, ahol bizony nem a pécsváradiak 
számítottak esélyesnek, de óriási meglepe
tésre a vendégeknek sikerült győzniük 2-1-es 
arányban. Ezzel a Pécsvárad az ötödik he
lyen áll a tabellán.

Az állás az őszi idény után:
1. Nagyárpád 39 pt, 2. Bogád 38 pt, 3. Sellye 
33 pt, 4. Szászvár 28 pt (37-20), 5. Pécsvárad 
(30-29).

Megyei II-es együttesünk már kevesebb jó 
eredménnyel dicsekedhet. Úgy néz ki, hogy 
a hullámzó teljesítmény miatt idén kiesési 
gondjai is lehetnek a csapatnak.

Kispályás tornát rendeztek december első 
hétvégéjén a sportcsarnokban, ahol 15 csapat 
vett részt. A sok neves játékost - köztük a 
PMFC-ből nemrég kirúgott Horváth Gyulát - 
felvonultató gárdák között mindössze egy 
pécsváradi volt, a Pit-Bulls. Ok veretlenül 
léptek tovább a négyes csoportjukból, de a 
negyeddöntőben vereséget szenvedtek a ké
sőbbi bajnok Kozármislenytől. A második 
helyet a Schweitzer Norbertét és Soós Attilát 
felvonultató Surge Team szerezte meg, míg a 
bronzérmet a Nevada kapta.

Kézilabda

Női NB II-es kézilabdázóink jól teljesítettek 
az ősz folyamán, sajnos néha nem csak ellen
felük, hanem a bírók ellen is fel kellett venni 
a harcot, akik nem igazán nekünk fújtak. így 
is óriási bravúr volt a listavezető Hévíz le
győzése hazai pályán. Bár azóta becsúszott 
egy vereség, a lányok a középmezőny éléről 
várhatják a tavaszi folytatást, immár Bognár 
Norbert edzővel a kispadon, akinek addig le
jár az év végéig tartó eltiltása.

Küzdősport

Blazsekovics Ferenc tanítványaira még lap
zártánk után is komoly feladatok várnak, hi
szen az országos bajnokságok záró fordulói, 
december második felében zajlanak majd. A 
hónap elején Sárospatakon rendeztek orszá
gos viadalt, ahol a férfiak 65 kg-os 
kategórájában Lakatos János első helyen 
végzett.

Friesz Péter

Bodó Balázs és Orosz Krisztina régészek, a 
Kulturális örökségvédelmi Hivatal munka
társai immár harmadik éve tértek vissza két
hetes őszi kutatómunkára a benedek rendi 
monostor falai közé. 2002-től e rövidre sza
bott idő alatt hitelesítő feltárásokat végeznek, 
a leletmentés és dokumentálás után ismét be
fedésre kerülnek a szelvények. Mint azt a ré
gészek elmondták, munkájukat a dr. Kiss At
tila és Kozák Károly által vezetett régészeti 
feltárások dokumentumai alapján végzik, 
amelyek negyven évvel ezelőtt kezdődtek, és 
igazán befejezésre a mai napig nem kerültek 
a mindenkori pénzhiány következtében. 
Ezúttal október 19-től november 2-ig dolgoz
tak, számos kisegítő, ásatási technikus közre
működésével. Tizennégy ásatási szelvényt 
bontottak ki. A szokásos cserép töredékek 
mellett most egyéb izgalmas, megfejtésre vá
ró leletek is előkerültek. A vár É-i falánál, a

Régészek eredményes két hete a Pécsváradi Várban
palota alapozási padkája mellett nyolc, jól el
különíthető réteg után elérték az alapot, a 
várhegy szikláját. A rétegek titkokat rejte
nek. Az itt előkerült Anjou-kori "szerecsen- 
fejes ezüst dénár" (Nagy Lajos király kora) 
és más pénzérmék, valamint egy medál még 
a restaurátorokra vár és akkor tudjuk meg a 
pontos korát, amiből majd értékes következ
tetéseket hozhatnak a szakemberek - mondja 
Bodó Balázs.
Ugyancsak itt kerültek elő Orosz Krisztina 
"kedvencei" a mintás padlótéglák, (sasos, 
sárkányos, csillagos és oroszlános). A kö
zépkori latrina már tavaly megmutatta kin
cseit, de teljes pompájában idén csodálhattuk 
meg - mi is a szemlélődő érdeklődők. A 
negyven darabból álló padlótéglák szinte hi
bátlan állapotban borították az illemhely 
alapjait, ezúttal még a "kifolyó lyukat" is 
megtalálták. A 14. sz. második feléből szár
mazó téglák másodlagosan kerültek ide be
építésre a 15. sz. végén. Bodó Balázs veszi át 
a szót. A monostor kerengőjének D-Ny-i sar
kában egy kútház alapjait és a hozzátartozó 
vízvezetéket, illetve a kövekbe vésett túlfo
lyókat ástak ki. A háromszintes szökőkút, a 
már a korábbi féltárások során megtalált, a 
kőtárban meglévő elemeivel rekonstruálható 
lenne... A gótikus kolostor K-i része alatt lé
vő 11-12. századi, egy korábbi épület gazdag 
freskótöredékeit találták meg. A kerengő D-i 
falához tapadva, szórványból kerültek elő 
színes mozaiktöredékek. A gótikus templom 
Ny-i karzatának pilléralapozását is kiásták, 
egyik pillérnek csak a helye van, meg míg a 
másiknak a tartóköve szépen látszik. A szám
talan leletet tartalmazó zacskó és zsák és lá
da mindegyike a Baranya Megyei Múzeum
ba kerül, feldolgozásra, restaurálásra, hogy a

titkokról mielőbb "lehulljon a lepel" és remé
nyeink szerint egyszer vissza a Pécsváradi 
Várba egy állandó kiállításra.
Dretzky Katalin Kép: Sárközi Katalin

Bodó Balázs az ásatás végeztével különbőz 
kiadványokkal ajándékozta meg a Fülep La
jos Művelődési Központot, melyek a 
pécsváradi Várról, annak jelentőségéről, az 
ásatások eredményeiről szóló tudományos 
írásokat mutatnak be. Ezeket a kiadványokat 
szívesen kölcsönözzük minden érdeklődő
nek!
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