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Filmpremier Pécsváradon
Ilyen még nem volt.... gyakran 
mondjuk ezt, azonban március ele
jén olyan eseménynek adott ott
hont a Fülep Lajos Városi Művelő
dési Központ, amely Pécsváradon 
valóban először történt.
Ezen a napon a Szabadságharc 
Szebenbeo-CÍniű film első nyilvános 
vetítésére invitáltuk a város lakóit.
Szeptemberben megbolydult a vá
ros lakossága, amikor több neves 
színész feltűnt az utcákon,
Pécsváradon filmet forgattak. A fil
met „háziszerzőnk” Pozsgai Zsolt 
rendezte, sőt a forgatókönyvet is ő
írta, s ugyancsak oroszlánrésze volt abban, hogy a premi
er Pécsváradon legyen. Ez utóbbi jeles alkalomra a hely
beli nézőkön kívül számos művész és alkotó is eljött.
Az esemény a nemrégiben alakult Royal Big Bánd rö

vid műsorával kezdődött. Az ezt követő filmvetítés alatt 
a helybeliek örömmel fedezték fel az ismerős helyeket 
vagy éppen érdeklődve latolgatták, hol játszódhat az 
adott esemény. A Szabadságharc Szebenben a Kiegye
zés évének eseményeit egy festőzseni gyermekszemén 
keresztül mutatja be. A 14 éves Kosztka Tivadar és a kö
rülötte zajló események, „pozsgaizsoltosan” természete
sen nemcsak egy elbukott forradalomról, nemcsak egy 
készülő háborúról szólnak. Mint mindig, van a jelenhez 
is mondanivalója. A bemutató után a rendező előbb Zsáli 
Jánost, polgármestert hívta a színpadra, aki Pécsvárad 
nevében megköszönte az alkotóknak , hogy településün
ket választották a forgatás helyszínéül. Pozsgai Zsolt a 
baráti fogadtatást köszönte meg, s nem először mondta 
el, hogy mindig szívesen jönnek városunkba, szeretnek

Kistérségi forgatag
Fergeteges sikert aratott a Pécsváradi Kistérségi Ifjúsági 
Fórum első igazán nagyszabású rendezvénye! A kistér
ség 19 település fiataljait, ifjúsági civil szervezeteit, ifjú
sági önkormányzatait összefogó szervezet (röviden a 
PKIF), 2006 nyarán alakult és elsődleges célja, hogy ke
retet adjon a térségben élő fiataloknak egymás, valamint 
a települések megismerésére, közös programok együttes

Balról jobbra a „Szabadságharc Szebenben alkotói és szereplői 
Szőke Gábor, Nádorfy Lajos, Dargó Gergely, St. Martin, Szebeni János, Németh 

János, Rubold Ödön, Götz Anna és Pozsgai Zsolt

itt dolgozni. Az est végén színpadra szólította mindazo
kat, akik ezen az estén vállalni tudták, hogy eljöjjenek. A 
szereplők közül messziről érkezett Götz Anna és Rubold 
Ödön, de itt volt Pécsről Németh János, Szebeni János és 
Dargó Gergely. Jelen volt St. Martin, aki a film zenéjét 
szerezte, Nádorfy Lajos, operatőr, Ozorai András gyár
tásvezető és Szőke Gábor producer. Csak, hogy teljes le
gyen a szereplők listája, akik nem tudtak eljönni: Koncz 
Gábor, Őze Áron, Rátóti Zoltán, Stenczer Béla és 
Mendler András.
Bár az esten nem hangzott el, néhány előzmény hadd áll
jon itt. A film alapjául Pozsgai Zsolt azonos című audi
ovizuális ifjúsági színműve szolgált, mely az ASSITEJ 
Magyar Központja gyermek- és ifjúsági darabok megírá
sára kiírt pályázatán második díjas lett (elsőt nem adtak 
ki). Ősbemutatója a kecskeméti Katona József Színház
ban volt, de játsszák a pesti Magyar Színházban is.
A kellemes és tartalmas estét követően csak egyet lehet 
kívánni, ilyen előzmények után legyen folytatás is.

Bognár Gyöngyvér

megvalósítására. Ennek egyik eredménye, az első igazán 
nagyszabású közös rendezvény az április 14-én, egy 
napsütéses szombaton megrendezésre került Kistérségi 
Forgatag című bemutatkozó délután. Összesen 10 tele
pülésről 13 fellépővel páratlan kellemes délutánt tölthet
tek el Pécsváradon az érdeklődők. A rendezvényen fel
léptek: a Pécsváradi Big Bánd, a Berkesdi Nyugdíjas 
Klub, az Erzsébeti Gyermektánccsoport, a

(Folytatás a 2. oldalon!)

    PÉCSVÁRADI 
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(Folytatás az 1. oldalról!)

Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánccsoport, az 
Ofalaer Háckentapper, vagyis a “bokorugrók”, a nagy- 
palli asszonyok kán-kán csapata, a Hidasi Színjátszókor, 
Mecseknádasdi Hastánccsoport, Kátolyi Horvát Tánc
csoport, „Jenő és Lujza” Nagypaliból, Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Népiegyüttes. Két települést egyéni fel
lépő képvieselt: Dávor Krisztián Perekedről és Perlaki 
Gábor Szilágyról. A színes programot közös táncházzal 
zártuk, amelyet a kátolyi táncosok vezettek.
A rendezvény célja a térség művészeti csoportjainak be
mutatkozása mellett gyűjtési akció is volt, az 
Unterschleissheimban a német Gleis 1 Jugendzentrum 
szervezésében megrendezésre kerülő, nemzetközi ifjúsá
gi találkozón résztvevő fiatalok útiköltségére. Az ered
mény számokban is mérhető: több, mint háromszáz 
(300!!) néző és 60.000 Ft beérkező adomány. A támoga

tóknak ezúton is köszönjük, illetve felajánlásokat a to
vábbiakban is szívesen fogadunk. Az alkalom jó példa és 
tapasztalat, hogy a közös cél érdekében a térségben élő 
együttesek, fiatalok nagyszerűen együttműködnek, re
méljük a továbbiakban is így lesz!

Fotó: Bischof Balázs

A felső tagozat hírei
A német nemzetiségi kéttannyelvű ta
nulmányi verseny iskolai fordulóján a 
következő 3 tanuló jutott tovább: 
Friedrich András 7.b 47,5 pont 
Amold Krisztián 7.b 47,0 pont 
Réger Janka 7.b 39,5 pont
Mindhárman Schaffer József tanár úr 
tanítványai.

A Litterátum országos német levelező 
verseny tesztversenyén Arnold Krisztián 
7.b osztályos tanuló vett részt. 82 pontot 
ért el, mellyel a 3. helyre került, s ezzel 
a szép eredménnyel bejutott az országos 
döntőbe, amit április 21-én tartanak Bu
dapesten. Felkészítő tanára: Schaffer 
József.

A Mozgássérültek Klubjában történt
A februári klubnapon farsangoltunk. Jó 
hangulatú délutánt töltöttünk el együtt. 
Volt zene, tánc, tombola... Egyszóval 
kellemes volt.
Február 28-án tartotta az Egyesület az 
éves közgyűlését. Sok értékes informá
cióhoz juthattunk a Pécsről érkezett ven

A Temesi Mihály helyesírási verseny 
megyei fordulójára bejutott tanulók kö
zül Lippert Viktória 8.b osztályos ta
nuló 8. helyezést, Tolnai Gréta 5.a osz
tályos tanuló 9. helyezést ért el. Tanára
ik: Szabó Gyöngyi, Lantos Istvánná.

A Fülep Lajos Művelődési Központ vi- 
rágvasámap előtt, március 31-én húsvét- 
váró programot szervezett. Kézművesek 
kínálták portékájukat, és immár hagyo
mányosan a Kodolányi János Általános 
Iskola honismeretet tanuló diákjai adtak 
műsort Kárász Rózsa tanárnő vezetésé
vel. A gyerekek a húsvéti ünnepkörhöz 
kapcsolódó jeles napokat elevenítették 
fel: Pusch Réka ó.b, Száraz Beatrix, 
Kovács Klaudia, Sarang Annamária, 
Hock Tamás, Amrein Martin 6.a osz
tályos tanulók. A dalokat Boris 
Sándorné tanárnő tanította be.

Április 11-ét, a költészet napját ebben az 
évben is vitrinnel és rövid műsoros meg
emlékezéssel köszöntjük, melyet a 6.b 
osztály tanulói készítenek Lantos 
Istvánná vezetésével.
Ugyanezen a napon négy tanuló, Gyenis

dégektől. Erről bővebben a 
www.mozgkorlatozottak-pv.fw.hu olda
lon az Egyesület címszó alatt olvashat
nak.
A márciusi klubnap a Nőnap jegyében 
telt. A férfiak kórusa köszöntött bennün
ket. Kellemes meglepetés volt, nagyon

Dóra 5.a, Kajos Noémi 5.b, Brand 
Petra és Simor Kamilla a ó.b osztály
ból utazik Berkesdre a Fekete István Ál
talános Iskola által szervezett irodalmi 
versenyre, melynek témáját az író Kele 
című műve adja. Felkészítő tanáruk 
Lantos Istvánná.
Az Új Dunántúli Napló „Ladik” elneve
zésű médiavetélkedőjén iskolánkat két 
csapat képviseli a 7.a, illetve 7.b osz
tályból. 12 tanuló és egy kísérő kapott 
meghívást Budapestre a Művészetek Pa
lotájába Varnus Xavér orgona -kon
certjére. A teljes program költségét a ki
adó állja. Az élményekről később beszá
molunk. Felkészítő tanáraik: Májerné 
Petz Anna és Győrffy Zsuzsanna.

Iskolánk 15 tanítója, illetve tanára került 
azon szerencsés kiválasztottak közé, akik 
részt vehetnek egy 120 órás ingyenes an
gol nyelvtanfolyamon, melyet egy Euró
pai Uniós pályázat keretén belül szervez
nek. Boris Sándorné, Friesz Péter, Ge
lencsér János, Göblné Németh Piroska, 
Gungl Lászóné, Hohmannné Schunk 
Edit, Kárász Rózsa, Májerné Petz Anna, 
Mosonyi Katalin, Patacsi Antalné, Poller 
György, Szabó Gyöngyi, Szakálosné 
Panta Dóra, Tóth Györgyi és Wágner 
Jánosné ülhetnek újra az iskolapadba.

kedves ajándék tőlük. Köszönjük.
A műsor után még egy gyógytermék- 
bemutatót is láthattunk, különböző ke
ringéssel kapcsolatos dolgokat mutattak 
be. Pl. masszírozót, vérnyomásmérőt... 
stb. Többen éltek a lehetőséggel, és vá
sároltak az elfogadható áru termékekből. 
Áprilisban a sokat vitatott közgyógy. el-

(Foly tatás a 3. oldalon)

http://www.mozgkorlatozottak-pv.fw.hu
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A ZENGŐ dokumentumfilm 
ősbemutatója és a Peonia-túra
Ismét ősbemutatónak adott otthont 

Pécsvárad. Április 14-én vetítették 
Koltay Erika dokumentumfilmjét A 
ZENGŐ címmel, melyet a rendező így 
mutatott be: „A Zengő része a Zöldsor
sok címet viselő filmsorozatnak, amely
ben olyan témákat dolgozunk fel, ahol 
valamilyen természetvédelmi érdeket 
sértő esemény történik. A Zengőről szó
ló film a lokátor telepítés körülményeit 
időrendben tekinti át interjúk segítségé
vel. A filmben megszólalnak a Zengőt 
védő civilek, a Környezetvédelmi és a 
Honvédelmi Minisztérium képviselői, a 
Zengő Bizottság elnöke, a védett növé
nyek áttelepítését irányító botanikus is. 
A film hossza 55 perc, amely arra volt 
elegendő, hogy e bonyolult történet főbb 
szálait a tények síkján kövessük nyo
mon. A fűm elkészítéséhez támogatást 
nem kaptunk, de mégis sikerült elkészí
teni. Ez pedig az alkotók és a filmben 
szereplők segítségének köszönhető, 
amiért mindenkit köszönet illet. A film 
operatőre Barati Gábor, vágó Ricsóy 
Béla.” dr. Bíró Ferenc alpolgármester, 
köszöntötte az ősbemutató közönségét, 
elmondva a peónia-túrák történetét, 
megemlékezve dr. Györffy Boldizsárról 
is, aki a Pécsváradi Várbaráti Kör által 
felújított első túrát vezette, és maga is jó 
példát mutatott természetszeretetből és

Koltai Erika rendező és az első bazsarózsa

védelemből. A film bemutatójá
ra eljött Zsáli János, városunk 
polgármestere, Faragóné 
Cseke Blanka, Hosszúhetény 
polgármestere, Apaceller Jó
zsef és Tóth Györgyi képvise
lők, itt volt dr. Hargitai János 
a Baranya Megyei Önkormány
zat elnöke, Illés Zoltán környezetvédő, 
dr.Kevey Balázs botanikus, a Civilek a 
Mecsekért Mozgalom képviselői és sok 
Zengővédő.

A mintegy másfélszáz néző visszafo
gott csendben nézte a gyönyörű, izgal
mas képsorokat is felvonultató filmet, 
majd kitörő tapsviharral köszöntötte a 
rendezőnőt, Koltay Erikát, aki könnyei
vel küszködve, nehezen tudott megszó
lalni. Dr. Biró Ferenc és dr. Herbert 
Tamás, a Civilek a Zengőért Mozgalom 
képviselői virágcsokrot nyújtottak át a 
rendező nőnek, majd érdekes története
ket hallhattunk a filmkészítés körülmé
nyeiről és mindarról, ami a közel öt órás 
nyersanyagból kimaradt...

Hosszúhetény polgármester asszonya 
külön gratulált Koltay Erikának és meg
köszönte a film korrekt hangvételét, ob
jektivitását, tárgyszerűségét. Ennek 
adott hangot szinte valamennyi felszóla
ló is. Többek között Illés Zoltán, gratu
lált a film készítőinek és a Zengőt vé

dőknek, akik példát mutat
tak civil kurázsiból, hivat
kozási alapot adva Nyír
egyházától Szombathelyig 
mindenkinek, aki környe
zetéért , annak védelméért 
szót emel. Hangsúlyozta, a 
jövőben még nagyobb 
szükség lesz a lokális érde
kek képviseletére, megje
lenítésére, a civil képvise
letre...

Az egy órás beszélgetést 
követően Koltay Erika de

Peónia-túrán résztvettek egy csoportja

dikálta azt a néhány DVD-t, amihez a 
szerencsés vásárló hozzájutott. A korlá
tozott számban kapható film hamar elfo
gyott.

Egy órakor indult Tóth István Zsolt 
természetvédelmi őr vezetésével a ha
gyományos Peónia-túra fel a Zengőre. A 
korán beköszöntött nyárias tavaszban 
már találtunk nyíló bazsarózsát és szám
talan más védett virágot, melyekre ide
genvezetőnk lépten-nyomon felhívta fi
gyelmünket. Külön öröm, hogy sok fia
tal és gyermek is velünk tartott. A csú
cson Gállos Orsolya, a Pécsváradi Vár
baráti Kör elnöke, helyi képviselő kö
szöntötte a túrázókat, felidézve az ötven 
évvel ezelőtti kirándulásokat szüleivel, 
Horváth Adolf Olivérrel, Agárdi Edé
vel, Csekey Istvánnal, Entz Bélával. 
Megszólaltak a Tubes-védői, Vicze 
Csilla és Kóbor József, akik örömük
nek adtak hangot, mert nem sikerült a 
politika játszmájává tenni, egymás ellen 
kijátszani a Zengő és a Tubes védőit. Is
mertették küzdelmük jelenlegi állását, 
gratuláltak a film készítőinek. A nyárias 
melegben még sokáig idézték az emlé
keiket a jelenlévők. Majd a sportpályán 
barátságos, döntetlennel végződő futball 
mérkőzésen mérték össze tudásukat a 
hetényi és a pécsváradi zengősök. Láng 
Áron vendéglőjének teraszán, a híres 
áfonyás, borókás vadpörköltje mellett 
búcsúztattuk el vendégeinket a fölénk 
magasodó Zengő esti sziluettjével.

Dretzky Katalin 
Foto: Gállos Orsolya

A Mozgássérültek 
Klubjában történt

(Folytatás a 2. oldalról)

látásról, a közgyógy. igazolványok cse
réjéről hallgattunk meg érdekes előadást

Beck Józsefnétől. Itt is sok hasznos in
formációhoz jutottunk.
A hónap elején véget ért, a számítógépes 
tanfolyam. 12-én mindenki eredményes 
vizsgát tett.
Terveink között szerepel, hogy részt ve
szünk április 29-én a Várkertben a Város 
Napon. Valamint tervezzünk egy egyna
pos kirándulást Kehidakustyánba.

A részletekről érdeklődni ill. jelentkezni 
lehet:
Györkő Tibornénál: 72/465-418 
Póth Józsefnénál: 72/466-445 
Legközelebbi klubnapunk rendhagyó- 
an az ünnep miatt május 2-án, szerdán 
15-órától lesz tartva a műv.házban. Min
denkit szeretettel várunk.

Györkő Tiborné
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Hírek röviden

Isten veled, Boldog Asztrik! 
Elhunyt Szakácsi Sándor 
színművész (1952-2006)

„Annál szebbet nem kaphat 
egy színész, mint hogy állva 
megtapsolják" mondta 2001- 
ben a Pécsváradi Várszínház 
első, emlékezetes előadása 
után, még hozzátette: „Boldog 
Asztrik Sándor vagyok, hogy 
részt vehettem abban, hogy itt 
elkezdődött valami. ” Akkor 
kevesen gondolták volna, hogy 
a csoda megtörtént, és a mai 
napig tart! Szakácsi Sándor 
vizsza-visszatért a vár falai kö
zé, hogy csakúgy, mint első al
kalommal Pozsgai Zsolt ren
dezte történelmi drámákban 
magával ragadó játékával em
lékezetessé tegye az előadást. 
2003-ban Páskándi Géza Ven
dégség c. darabjában Dávid 
Ferenc unitárius püspök szere-

zz z

pében játszott ismét Öze Áron
nal remek párost alkotva, 
2005-ben a Várszínház ötéves 
jubileumán egy érettebb elő
adásban volt Boldog Asztrik, 
tavaly 2006-ban Pozsgai Zsolt: 
Szeretlek, fény! című drámájá
ban, Vak Béla herceg apja, Ál
mos megformálójaként nyúj
tott felejthetetlen alakítást, im
már nagy betegen. Ekkor még 
nem sejtettük, hogy utoljára 
játszik Pécsváradon, az általa 
annyira szeretett ódon falak 
között.
Művészetét Jászai Mari-, Őze 
Lajos- és Főnix-díjjal jutal
mazták, elnyerte az Érdemes 
művész címet.
Szikár alakjára, szenvedéllyel 
átélt szerepeire még sokáig 
emlékezni fogunk. Hiányozni 
fog!

Kelep-híradó

Több mint tíz éve figyelik a 
pécsváradiak a Művelődési Köz
pont nagykéményén lévő fészek 
védett lakóinak sorsa alakulását. 
Rendszeresen hírül is adtuk a gó
lya pár érkezését, a fiókák számá
nak alakulását. Már „családtag
ként” számon tartottuk őket. Hoz
zátartoztak tavasztól őszig a vá
rosképhez. Nem zavarta őket a 
Sportcsarnok építése sem, tavaly 
pedig egykedvűen fogadták az 
újabb felfordulást a Tanuszoda 
építésével járó mozgolódást. 
2006-ban egészen korán, március 
utolsó napjaiban egy napon érke
zett meg a pár. Egy hónapja vol
tak itt, amikor egyikük vérbe fa
gyott tetemét látták a 6-os úton. 
Kárpáti Antal mindjárt jelezte is a 
tragédiát Dretzky Katalinnak aki 
ezúttal is értesítette a területileg 
illetékes természetvédelmi őrö
ket. Még a Duna-Dráva Nemzeti 
Park szakembere is tudomást 
szerzett az esetről. Egybehangzó 
vélemény volt, hogy az egyedül 
maradt gólya képtelen kikelteni a 
tojásokat, „pótanyaság” nem 
megoldható. Bár az árva gólya 
szorgalmasan ült a fészekben, rit
kán, rövid időre hagyta csak el, 
de ez sem lesz elég... Már csak 
azt remélhettük, hogy jövőre új 
párral kiegészülve ismét lesz a fé
szeknek lakója. És megesett a 
csoda! Május 24-én, szerdán ki
esett egy kifejlett pár napos gó
lyafióka a fészekből, majd 28-án 
egy tojás esett le, benne kifejlett 
fiókával. Most már csak az lenne 
az igazi csoda, ha felnőne egy 
is... A csoda elmaradt...
Ez volt az elmúlt év gólya króni
kája. Idén március 25-én egy me
leg tavaszi napon érkezett meg a

pár a közel másfél évtizede ott
hont adó fészekbe. Nagy volt a 
pécsváradiak öröme! Vigyázzunk 
rájuk, hogy még sokáig figyelhes
sék gyermekeink, unokáink a ha
zánkban oly kedves madarakat, 
hiszen beépültek irodalmi alkotá
sokba, gyermekmondókákba, 
versekbe, prózák főszereplőivé 
váltak.
Végezetül álljon itt egy közérde
kű felhívás! A természetvédelmi 
szakemberek kérik, hogy aki sé
rült védett madarat talál, azt jelez
ze az alábbi telefonszámokon, hi
szen ezek megmentésére van le
hetőség az állatkórházakban, 
vagy az Állatkertben. (Szatyor 
Miklós: 567-258, Wágner Géza: 
567-257.)

*
Köszöntötték a Várbaráti Kört
Márciusban a Baranya Megyei 
Kulturális és Idegenforgalmi 
Központ Vendégváró Baranya 
címmel egész napos konferenciát 
szervezett Pécsett. A Pécsváradi 
Várbaráti Kör is meghívást kapott 
a kulturális és turisztikai szakem
berek találkozójára.
Pécs és régiója - 2010 - Közössé
geink öröksége program kereté
ben köszöntötték a megye jubilá
ló civil szervezeteit, többek kö
zött a 25 éves fennállását ünneplő
Pécsváradi Várbaráti Kört.

*
Zengővidék - Múzeumok - Táj- 
házak - Kiállítások 
Újabb, régen várt, hiányt pótló 
kiadványt jelentetett meg a 
Pécsváradi Többcélú Kistérségi 
Társulás. Kevés olyan kistérsége 
van az országnak, ahol ennyi lát
nivaló található. Nyolc települé
sen (Hidas, Ófalu, Óbánya, 
Mecseknádasd, Nagypall, Erzsé
bet, Zengővárkony és Pécsvárad)
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Hírek röviden
összesen 17 emlékszoba, tájház, 
galéria, falumúzeum, népi-, és 
képzőművészeti gyűjtemény vár
ja az érdeklődőket. A három nyel
ven megjelent 24 oldalas pros
pektus ötezer példányban, vala
mint aló helyszínről külön - kü
lön is elkészült leporelló szintén 
három nyelven (magyar, német, 
angol), összesen 16.000 db, még 
időben az idegenforgalmi szezon 
előtt eljutott valamennyi érdekelt 
helyszínre. Nem utolsó sorban je
len lesz a tavaszi idénynyitó tu
risztikai vásárokon, kiállításokon. 
A kiadvány összeállítója, szer
kesztője Fischer József, a 
Mecsek-Kapuja turinfo-pont iro
davezetője volt. Valamennyi lát
nivalóról bőséges leírás és né
hány fénykép található, valamint 
a hasznos információk, cím, elér
hetőség, nyitva tartás. Még nem 
kezdődött el az idegenforgalmi 
szezon, de már is nagy sikere van 
a kiadványoknak.
A Dél-Dunántúli Regionális Fej
lesztési Tanács másfélmilliós tá
mogatásával megvalósult prog
ram lehetőséget adott arra, hogy 
a kiadványok minden helyszínen 
azonos prospektustartókon legye
nek elhelyezhetők. (Frey Gyögy 
mecseknádasdi mester munkái) 
Fotókat Eddy Smid és Fischer Jó
zsef készítette, (d.k.)

*
Pécsváradiak a múzeumukért, 

avagy lokálpatriotizmusból 
jeles!

Bizonyítottak a város lakói az el
múlt években, amikor felajánlá
saikkal, adományaikkal hozzájá
rultak a leendő várostörténeti 
gyűjtemény gyarapításához. Az 
ezernél több tárgy, fénykép és do
kumentum a szakemberekre vár. 
A felújított épületben az elmúlt

két hónapban látható volt a Bara
nya Megyei Múzeum Néprajzi 
Osztályának vándorkiállítása. A 
Dominó program keretében 
Pécsváradon is látható volt az 
Égetett szuvenír, Turizmus és fa
zekasság Óbányán című kiállítás. 
Nem bántuk meg, hiszen váro
sunkban sokan kötődnek a Me
csek egyik legszebb völgyében 
meghúzódó Óbányához. Ki csak 
kedvenc kirándulóhelyként, ki 
odavalósinak vallva magát keres
te fel a kiállítást. Abban mindnyá
jan egyetértettek, a vendégkönyv 
beírásait olvasva, hogy kedves, 
kellemes emlékeket idéztek fel a 
régi és új képek. Ismerős arcok, 
utcák, házak, műhelyek idézték 
fel a múltat sokukban.
Külön élmény volt az általános 
iskolásokkal való találkozás. Ká
rász Rózsa remek honismereti 
órákat tartott a kiállítás keretei 
között, ahol a gyerekeknek jegy
zetelni is kellett, miután megszó
laltathatták az indiántáborban ké
szült fa-xilofont és fatörzs dobot. 
Az alsótagozatosok teljes lét
számban felkeresték a kiállítást, 
Szabó Éva és Dretzky Katalin tet
te emlékezetessé az ott tartózko

dás perceit. Délutánonként 14 - 
18 óráig tartottak ügyeletet a Ké
zimunkaszakkör és a Várbaráti 
Kör tagjai, és árusították Mezei 
Ottó fazekas termékeit, a kézi
munkázó asszonyok által felaján
lott könyvjelzőket és múzeumi 
kiadványokat. A húsvéti vásár 
idején is fogadták a látogatókat. 
A kiállítást több mint fél ezren te
kintették meg.
Ezúton is köszönetét mondunk 
mindenek előtt a Megyei Múze
umnak, hogy bemutathattuk a ki
állítást és mindazoknak, akik te
remőrséget biztosítottak: Bakó 
Lászlóné, Balogh Istvánná, 
Böröcz Péterné, Bencze Józsefné, 
Buszlauer Miklósné, Csatlós 
Istvánná, Dretzky Katalin, 
Freund János, Gállos Orsolya, 
Johann Gyuláné, Kárász 
Józsefné, Molnár Zsuzsa, Müller 
Jánosné, Pifkó István, Sántha 
Lászlóné, Szabó Éva.
Jelenleg a falvédők és a stelá- 
zsicsíkok gyűjtése folyik, a kiállí
tás május 14-én, hétfőn, 18 óra
kor nyílik a leendő Várostörténeti 
Múzeumban. D.K.

Képünkön a kiállítás megnyitója
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Kulturális ajánló
Dinnyés József Szabadiskolája
utolsó előtti előadására május 4-én, 
pénteken kerül sor a református 
gyülekezeti teremben este 18 óra
kor.
A hetedik találkozó a „MEGÚJ
HODÁS VAGY FELVILÁGOSO- 
DÁS?“ címet viseli. „Nagymajtény 
után a művelődés az egyetlen fegy
ver a gyarmatosított hazában41 vall
ja Dinnyés József, aki ez alkalom
mal a XVIII. század irodalmából, 
költészetéből válogatott, megzené
sített verseket adja elő.
A befejező alkalommal június 8- 
án, pénteken 18 órakor a XIX. szá
zadból a „Reform - újraformált vi
lágot? Máig tartó változásokat sür
gető ötletek, tervek, harcok évszá
zada.” című előadással fejeződik 
be a hat hónapon át tartó szabadis
kola, amelynek keretében nyolc al
kalommal találkozhattunk a 
Pécsváradra harminc éve vissza
visszajáró ismert daltulajdonossal,
Dinnyés Józseffel.

*
Városunkban született Kodály ked
ves karnagya Andor Ilona-emlék-

hangverseny
Andor Ilona, a nagyszerű kórusve
zető, zenepedagógus, akinek Ko
dály Zoltán műveket ajánlott, 
Pécsváradon született 1904. április 
9-én, a Közalapítványi Uradalom 
egyik épületében, a mai Szent Gel- 
lért utca 45. szám alatt. Születésé
nek 100. évfordulóján Pécsvárad 
Város emléktáblával jelölte meg a 
házat, melyet lakói azóta mintasze
rűen felújítottak. Andor Ilona Buda
pesten halt meg 1977. július 18-án. 
A neves karnagy tanítványai, tiszte
lői alkotta Andor Ilona Baráti Tár
saság Kodály Kórusa a mester halá
lának közelgő 30. évfordulója vala
mint Kodály Zoltán születésének 
125. évfordulója alkalmával tiszte
legnek karnagyuk szülőházánál.

Április 28-án, szombaton 11 óra
kor Pécsvárad Várossal, a 
Pécsváradi Női Kamarakórussal és 
a Pécsváradi Várbaráti Körrel meg
koszorúzzák Andor Ilona emlék
tábláját. Délután 16 órakor a két 
kórus B. Horváth Andrea és 
Kutnyánszky Csaba vezényletével

közös hangversenyt ad a Vár dísz
termében.

*
Április 13-án nyílt Marsai Ágnes 
Hosszúhetényben élő képzőmű
vész „Eső a homokra” c. kiállítása 
a Fülep Lajos Művelődési Köz
pontban. A versek ihlette alkotások 
rendhagyó irodalmi utazásra invi
tálják az nézőket. A megnyitón Ná
dor Rudolfné méltatta a művészt és 
az alkotásokat, majd felkérte Hal
mai Tamás költőt, két - a kiállítás 
anyagához illetve Marsai Ágnes
hez kapcsolódó - versének elmon
dására. A kiállítás április végéig te
kinthető meg.

*
A hagyományoknak megfelelően 
május elsején újra ünnep lesz 
Nagypaliban. Mindenkit szeretettel 
várnak a Nagypalli Pince Galériába 
május 1-jén 16 órára magyar és 
holland művészek közös kiállításá
nak megnyitójára. Megnyitó beszé
det Kenis Jan, a Holland Királyság 
Budapesti Nagykövetségének 
Kulturális attaséja és Grátz Erika, 
Nagypall polgármestere mond.

Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének hírei
Április 11 -én a Költészet Napja alkal
mából a Nyugdíjasklubok és Idősek 
az „Életet az éveknek” Országos Szö
vetsége vers és prózamondó találkozót 
szervezett Harkányban.
A pécsváradi Nyugdíjas Egyesületet 
Vogl Jakabné prózamondással, 
Dálnoki Ferencné versmondással és 
Hegedűs Tibor saját költeményének 
elszavalásával képviselte.

Május havi klubnapon, 8 -án, FÉRFI
NAPOT tartunk sok- sok meglepetés
sel. Szeretettel várjuk tagjainkat.

2007. évi országjáró kirándulás cél
pontja: Dél- Alföld
Június 26 -29 között felkeressük 
Gyopárosfürdőt, két napot töltünk 
Gyulán, a történelmi fürdővárosban,

ahol megtekintjük a város nevezetes
ségeit is. Hazafelé a szarvasi alborétu- 
mot látogatjuk meg. Szállás: Két
ágyas, zuhanyzós szobákban, félpanzi
ós ellátással.
A négy napos, 3 éjszakás program, 

mely tartalmazza a fürdő belépőket is 
klubtagoknak 25.000,- Ft, nem tagok
nak 28.000,-Ft

VERSENY FELHÍVÁS

Nagymamák, nagypapák figyelem !
Ha hallották már unokájuktól, hogy
„Nagyi, süssél nekem valamit, a Te 

sütid a legjobb!”, 
akkor jelentkezzenek!

Keressük a legfinomabb, legszebb sü
teményt, tortát sütő nagyikat!

Nevezési lap kérhető 
minden településen 

a Nyugdíjasklub vezetőjétől.

A remekműveket „szakértő” 
gyermek-zsűri bírálja el.

A bemutatóval egybekötött ered
ményhirdetésre 

(értékes nyereményekkel) 
május 31 -én a pécsváradi 

művelődési házban kerül sor.

Másnap a Gyermeknap alkalmából 
sport vetélkedőkön, ügyességi 

játékokon versenyezhetnek 
a gyerekek, ahol megnyerhetik 

a finom süteményeket.
A program támogatója az Egészséges 

Településekért Alapítvány.
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Várkonyi mulatságok
Húsvét várkonyi módra

2007 húsvétjára is illően készült egész 
Zengővárkony és a várkonyi tánccsoport. Már egy 
héttel az ünnepek előtt elkezdődtek a kézműves
programok, tojásfestő versenyek a falu kultúrházá- 
ban, de a pontot az i-re maga a húsvéti hétvége tet
te fel. A kétnapos mulatság záróeseményeként ke
rült sor a Hagyományőrző Művelődési Egyesület, 
vagyis a tánccsoport Locsolójára. A víz mennyisé
gét tekintve persze meg se közelíthette az előadás a 
reggeli locsolás hangulatát, de azért a mulatozásról 
itt is gondoskodtak a táncosok és a zenészek egy
aránt. Ezt igazolta a közönség is, úgy tapssal mint 
tánccal.
Persze az április 18-án rendezett Kistérségi forga
tagról se hiányozhatott a csoport, hiszen ha forga
tagról van szó, a várkonyi táncosok nem csak a sö
tétben tapogatóznak. Habár az idő rövidsége nem 
engedte, hogy egész estés mulatságot rendezzenek

(bár ehhez is telt volna kedvből), azért nyújtottak 
egy kis kedvcsinálót.
A hét szerepléseit nem is lehetne jobban összefog
lalni, mint ahogy azt a konferansziétól is hallhatták 
a szombati műsor alkalmával: „Azért a várkonyiak 
ott vannak a szeren!”

B. Sz.

....és megint
A VÁROS NAPJA

2007. április 29-én, vasárnap

„FŐZNI-ENNI - EGYÜTT LENNI”
Várunk mindenkit (családokat, baráti társaságokat, civil szervezeteket) a várkertbe, akik jó hangulatban 

szeretnék ezt a vasárnapot eltölteni

PROGRAM:
Családi-baráti főzés 

10 órától óvodások műsora 
12 óráig kézműves foglakozás

Délben „Jó ebédhez szól a nóta”
a Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének Ének csoportja látogatja végig a főző csapatokat

délutáni műsor:
A cserkészek és a PIFÖ szervezésében „Hétpróba”

Mozgáskorlátozottak Egyesületének „Vadrózsa” Dalárdája 
Eurodance Táncstúdió Pécsváradi csoportja 

Szászvári Ifjúsági Egyesület
Pécsi Baptista Gyülekezet Zenei csoportja,

„Kisember” Bábcsoportja és Francois Boudreau lelkipásztor bűvész műsora 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Hagyományőrző Együttese folklór műsora 

Royal Big Bánd (Pécsvárad)

Egész nap: Vattacukor, arc- és henna testfestés 

Ingyenesen: „Végvár”-légvár, Körhinta, Trambulin, Pónilovaglás 

Mindenkinek szép napot és jó szórakozást kívánunk!
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SPORTESEMÉNYEK PIFÖ hírek
LABDARÚGÁS

Megyei I.

03.11.
Lánycsók - Pécsvárad 3-1 (A mérkőzést jo
gosulatlan játék miatt a Pécsvárad megóvta, 
és 3-0-al a találkozót a szövetség határozata 
alapján megnyerte)
03. 18.
Harkány - Pécsvárad 1-0
03. 25.
Pécsvárad - Pogány 2-1
04. 01.
Villány - Pécsvárad 2-3
04. 08.
Pécsvárad - Baksa 6-0
04. 15.
Szigetvár - Pécsvárad 2-3

Kilenc fordulóval a vége előtt 55 ponttal ren
delkezik a Pécsvárad, ezzel első. A második 
helyezett Sellye tizenhárom pontos hátrány
nyal követi az együttest.

Megyei II.

03. 18.
Pécsvárad II. - Szajk 4-0
03. 25.
Pécsvárad II. - Székelyszabar 5-0
04. 01.
Drávaszabolcs - Pécsvárad II.
04. 08.
Pécsvárad II. - Bár 2-3
04. 15.
Babarc - Pécsvárad II. 6-0

Második csapatunk a tizennégy csapatos baj
nokságban a nyolcadik helyen áll, a dobogó 
egyre messzebb, most már kilenc pontra van.

Pécsváradi úszósikerek
Április közepén rendezték meg az Apá
czai Nevelési Központban az I. Delfin 
Úszóversenyt, amelyen az 1996-ban és 
annál később született gyermekek vehet
tek részt. A 25 és 50 méteres távokon 
megrendezett versenyen két fiú, Csá
szár Csaba és Poller András képvisel
te Pécsváradot.

Császár Csaba és Poller András

KÉZILABDA

Női NB II.

02. 25
Nagykanizsa - Pécsvárad 17-22 (10-13)
03.10.
Pécsvárad - Kozármisleny 19-32 (7-17)
03. 17.
Tolna - Pécsvárad 31-15 (16-10)
03. 24.
Hévíz - Pécsvárad 27-16
03. 31.
Pécsvárad - DAC-Autex 25-28
04. 14
Siófok - Pécsvárad 41-13

Az együttes a tizenkét csapatos bajnokság
ban, az utolsó helyen áll és szinte semmi esé
lye sem maradt a bennmaradásra.

SAKK

Megyei CSB mérkőzések
2006. 10. 29 Pécsvárad-Siklós 3.5-6.5
2006. 11. 05 Komló-Pécsvárad 4-6
2006. 12. 03 Pécsvárad-Mohács 4-6
2007. 01. 21 Kármin- Pécsvárad 4.5-5.5
2007. 02. I lPécsvárad-Szigetvár 7-3
2007. 02. 25 Dozso-Pécsvárad 4-6 
2007. 03. 11 Pécsvárad- Szentlőrinc 4-6 
Végeredmény
1 Mohács 51
2 Dozsó 38
3 Komló 36,5
4 Pécsvárad 36
5 Szentlőrinc 34,5
6 Szigetvár 30,5
7 Siklós 29,5
8 Karmin 24

A mintegy a 150 versenyző között Csá
szár Csaba az 50 méteres hátúszásban az 
első helyet szerezte meg, míg az 50 mé
teres gyors úszásban - századmásodper
cekkel lemaradva- harmadik lett. Poller 
András - legfiatalabbként, s a 25 méteres 
táv helyett az 50 méteren indulva, ugyan
ezekben a számokban 7. lett. A nagysze
rű teljesítmények értékét növeli, hogy az 
ellenfelek olyan egyesületekből kerültek 
ki, mint a TÁSI (Bodor Richárd olimpi
kon egyesülete) vagy az ANK (Jakabos 
Zsuzsa válogatott úszó egyesülete). A 
HELIX Sportegyesület színeiben ver
senyző fiúk két oktatója ,Fáskerti Gábor 
és Kálovics Ferenc, nemcsak a pécsvára
di tanítványaikra lehetnek büszkék, hi
szen komlói tanítványaik is második, 
harmadik helyezéseket értek el.

Újra PING PONG!

A téli szünet után újra kezdetét 
veszi az éjszakai Ping-Pong. Két
hetente pénteken várjuk az aszta
litenisz szerelmeseit és a könnyed 
testmozgásra vágyókat zsíros ke
nyérrel, teával és persze barátsá
gos hangulattal. A belépés ingye
nes, alkoholos ital fogyasztása ti
los. Részletek a plakátokon és a 
www.pifo.hu-n.

Április 29-én a Város Napján sze
retettel vár a PIFÖ minden kicsit 
és nagyot Várkertbe. Érdekes 
programok, játékos vetélkedők 
korhatár nélkül!

www.pifo.hu
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