
Pel lérd Község Önkormányzatának ingyenes  havi lapja

Az utolsó tanévnyitón állok, búcsúzunk. 
Az ünnepi beszédben halljuk az iskola it-
teni történetét. Én még laktam is a kas-
télyban, sőt ott laktunk, mikor születtem. 
Nagy ajtókra emlékszem, amik bezárultak 
előttem, édesanyám után, dolgozni, taní-
tani ment.

Hány éve is volt már? Emlékszem az is-
kolába kerülve az első napon, még mielőtt 
az óra elkezdődött volna, összevereked-
tünk a Juhász Pistivel. Standeisky tanító 
néni volt négy évig velünk. A tornaszoba 
végén tanterem volt még, ott tanultuk a 
betűket, olvasni, írni. Szemben a másik 
szárnyban Annus néni szoba-konyhája 
volt, sokszor ült kinn a padon, az udvaron. 
Mellette fürdő a falunak, tisztasági fürdő-
nek hívták. Aztán a fürdőből konyha, a la-
kásokból tantermek lettek. Műhely épült, 
édesapám büszkesége. Rengeteg időt 
töltött ott, és én is sokat vele. Emlékszem 
esti haza fele tartó sétákra, egymásba ka-
rolva, édesanyám, édesapám, a cigaretta 
parazsa görbéket írva táncolt a sötétben.

A salakos pályán sok focimeccs emléke. 
Orosz Ottó bácsi, majd Lívia nénivel. Sze-
rettem volna napközis lenni. Szüleim nem 
értették. Otthon a mama főz, a tanulás 
miatt meg minek. Vágytam a közösségbe, 
barátok közé. Aztán rámhagyták.

Szertáros lehettem Kati néni fizika- és 
kémia óráinál. Durranógázas kísérletünk a 
vártnál is jobban sikerült, a gumicső végé-
ről lerobbanó üveg cseppentő még soká-
ig állt ki a plafonból. Aztán elballagtunk mi 
is. Középiskolásként  vissza-visszajártam, 

„mintát venni” a toronyba. Az uránosok 
naponta papírfilteren por és csapadék-
mintát kértek, ez volt a család örökletes 
üzlete. Édesapám, Évike, Magdi, majd én 
csináltam. Havi 243 forintért, de önálló 
tervezhető kereset volt.

Aztán már fenntartóként szembesül-
tem a kiégett oldalú kályhákkal, a rette-
netes padlókkal, az udvar végi WC-vel, 
ahol iskolás koromban versenyeztünk, ki 
tudja lepisilni a mennyezetet. Elkezdtünk 
pályázni. Fűtésre, bővítésre, felújításra. 
Elbontottunk blokktéglás toldalékokat, 
szenessufnit és salakost. Ezen tanultuk 
meg, hogy hogyan kell pályázni, beruház-
ni. Hogyan működnek a kivitelezők. Miért 
fontos a jó terv.

Aztán szülőként 10 évig jártam értekez-
letre, fogadóórára a Janka nénihez. Andris 
aztán a Gabi néni fennhatósága alá került, 
Dani meg az én egykori osztályfőnököm-
höz, Andrea nénihez. Öröm volt minden 
találkozás. Szerencsére. – Szóljak apádnak, 
vagy tőlem kapsz? – hangzott sokszor a 
kérdés Janka nénitől. És valahogy ritkán 
került el hozzám a stikli.

Ha szóba került a kastély, az iskola, so-
sem tudtam érzelmek nélkül megélni. Egy 
kicsit ott nőttem fel, szüleim keze alatt 
lett ott igazán iskola, és a 90-es évek alatt 
lettek ismét vállalhatóak a körülmények. 
És most búcsúzunk tőled Kastély, Iskola, 
az életünk egy része voltál. És ti, mai isko-
lások? Akárhol is tanultok, kívánok nektek 
annyi örömet és kötődést, amennyit mi 

Üzenet egykori iskolámba

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabad mellű örömök
S pusztuljatok bilincses iskolák.

De elcsitult a jókedv förgeteg
S helyére ült a jókedv némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.

…Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.

Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt…

 Ady Endre

kaptunk a régi házban, a régi tanítóinktól. 
A lehetőség adott, mellettetek nőnek fel 
az új nagy egyéniségek, tanítók, tanárok. 
Legyen erőtök „szeretni az embert és küz-
deni”. Éljétek úgy ezt a nyolc nagyon fon-
tos évet, hogy legyen mire emlékeznetek.

 Metzing József

Üzenet mai iskolámba
megjelenik  minden hónap első fe lében 6 .  évfolyam |  7 .  szám |  2007 .  szeptember
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Tisztelt Szülők, kedves Vendégeink!
A holt köl tők tár sa sá ga cí mű film ele-

jén fi a tal ta nár ke rül egy ne ves kol lé gi-
um ba, hogy irodalmat ta nít son. Az el ső 
órán ki ve zény li a tár sa sá got a fo lyo só-
ra, hogy néz zék meg együtt a tab ló kat. 
A tab ló kon ugyan olyan fi a tal fi úk néz-
nek ve lük szem be, csak az év szám ok 
mutatják, hogy azok a srá cok most va-
la hol „más hol van nak”. Pe dig épp úgy 
ül tek ugyanazokban a pa dok ban, mint 
a mos ta ni ak, épp úgy ke res ték a szó ra-
ko zás en ge dé lye zett és ti lal ma zott út-
ja it, mint a mos ta ni ak, s épp úgy vol tak 
ál ma ik a jö vő ről, mint a mos ta ni ak nak. 
A fi ú kat meg érin ti ez a ta lál ko zás. Ta-
ná ruk pe dig ki ad ja a jel szót, ame lyet 
Ho ra ti us kétezer esztendő vel ez előtt 
ve tett pa pír ra: „Carpe diem!” Ta lán ak-
kor já runk el a leg sze ren csé seb ben, ha 
ezt a rop pant tö mör ki fe je zést a mi 
Berzsenyink gyö nyö rű sza va i val ad juk 
vissza, ame lyet a Ba rá tom hoz cí mű ver-
sé ben ta lá lunk meg: „min den órá nak le-
sza kaszd vi rá gát”. Az az: használd fel jól 
az idő det, s élj tel jes és ér té kes éle tet!

Tisz telt Höl gye im és Ura im!  
Ked ves Di ák ja ink!
Az ün ne pek, a je les na pok meg mé-

rik az idő szün te len fo lyá sát. Pi he nő-
he lye ket, fo ga dó kat jelöl nek ki szá-
munk ra, ahol meg pi hen he tünk, s ahol 
vé gig gon dol hat juk az út foly ta tá sát. 
Ezek so rá ban kü lön le ges he lyet fog-
lal  el községünk életében a mai nap. A 

nagy ese mé nyek, amelyek ve lünk tör-
tén nek, egy adott pil la nat ban meg ha-
tá roz zák az éle tün ket. A mi éle tün ket, 
a csa lá dunk vagy a település éle tét: 
ezért egy- egy pil la nat ban na gyon fon-
to sak szá munk ra. 

A mai nappal véget ér egy korszak 
a község közoktatásában. A Brázay-
kastély 58 éven keresztül általános is-
kolaként szolgálta a község lakóit. Az 
első tanévzáró ünnepélyt az 1949/50-
es tanév végén tartották a kastélyban. 
Erre a tanévre az 1–8. osztályba össze-
sen 94 tanuló iratkozott be. Két tanu-
lócsoport az 1–2. és a 3–4. évfolyamok 
a régi iskolában, a felsősök, az 5–6. és 

7–8-os tanulócsoportok a kultúrház 
2 termében kaptak helyet. 1950 tava-
szára készült el a kastélyban két tante-
rem, így a kultúrházból a felső tagoza-
tot áthelyezték a kastélyépületbe. Az 
1950/51-es tanévet már mind a négy 
tanulócsoport itt a kastélyban kezdte 
meg, s a római katolikus templom mel-
letti régi iskolaépületet óvoda létesíté-
sére használták fel.

A napközi otthoni ellátás biztosításá-
hoz szükséges konyhát a volt tisztasági 
fürdő helyén és a mellette lévő hivatal-
segédi szolgálati lakásból alakították 
ki 1968 nyarán. Ekkor még nem volt 
ebédlője a napközinek, s a gyermekek 
a 8. osztály tantermében, a pedagógu-
sok a tanári szobában étkeztek.

 Az 1973/74- es tanévtől vált véglege-
sen osztottá az iskola, bár ekkor még 
csak 6 tanteremmel rendelkezett. A 
két alsós tanulócsoport átmenetileg 
két éven át délután járt iskolába. Ettől 
kezdve kis felmenő rendszert vezettek 
be, és elindult a tantárgycsoportos ok-
tatás.

A napközi otthon történetében iga-
zi fejlődést hozott 1976-ban az új 150 
adagos konyha, a 60 fős ebédlő, az 
ipari műhely épületének nyugati irány-
ban történő meghosszabításával. Ettől 
kezdve két csoportra bővült a napkö-
zis foglalkoztatás. 

Az 1982-es évtől bevezetésre került a 
német nyelv oktatása. Először fakulta-
tív tantárgyként tanították, majd a né-
met nemzetiségi nyelv oktatása 1983-
tól felmenő rendszerben, nyolc év alatt 
általánossá vált.

Búcsú a kastélytól
(elhangzott a kistérségi tanévnyitó és iskola-avató ünnepségen)
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Az iskola életében gyökeres fordula-
tot hozott 1984-ben az Általános Mű-
velődési Központ, a mai szervezeti ke-
retben működő többcélú intézmény 
létesítése.

Az 1990-es évek gyökeres változást 
hoztak intézményünk életében. A fel-
álló képviselő-testület 1992-ben kiépí-
tette az iskola központi fűtés rendsze-
rét, majd ’93–94-ben két lépcsőben 
megtörtént az iskolabővítés a tetőtér 
beépítésével, valamint az épület tel-
jes külső felújításával, megszüntették 
a kastély toldalékait, így visszanyerte 
eredeti állapotát a műemlék jellegű 
szép épület. 

Szép hos  szú tör té net, 58 év, di cső-
sé ges lis ta! Ám ne fe led kez zünk meg 
az előt tünk já rók ról, is ko la tár sak ról és 
tanárok ról sem. 

Tisztelt Szülők, kedves Vendégeink!
Az elmúlt 58 esztendő alatt 60 osz-

tály végzősei hagyták el a  Szilvásy Béla, 
Rónaszéky Nándor,  Haraszty Erzsébet, 
Metzing Józsefné, Harmat János és dr. 
Breuer Györgyné igazgatók által veze-
tett iskolát, a kastélyt. 

És az tán itt van nak a di á kok. Raj tuk 
mér he tő le iga zán, mit is adott ez az is-
ko la a di ák ja i nak és raj tuk ke resz tül a 
nem zet nek. 

Ked ves Lá nyok és Fi úk!
 „Az idő sza lad.” Az idő ti tok za tos do-

log. Je len, múlt és jö vő ha tá rán élünk, 
s ezek a ha tá rok ál lan dó an, szü net nél-
kül vál toz nak. Né ha ta lán úgy érez zük, 
hogy egy ki csit las sab ban, máskor úgy, 

hogy gyor sab ban. Nem mind egy te-
hát, mi re ad juk oda, nem mind egy, ki-
nek ad juk oda az időn ket. 

Él jünk te hát fi gyel me sen! Fi gyel-
me sen a dol gok iránt és leg fő kép pen 
fi gyel me sen egy más iránt! Ne saj nál-
juk az időt a szép re és a jó ra, az időt a 
szó ra ko zás ra, a tánc ra, a jókedv re és az 
ün nep re, s ne sajnáljuk az időt a hét-
köz nap ok mun ká já ra se! A leg főbb 
mű vé szet az élet ben, hogy min den re 
ta lál junk időt. Most hát Ho ra ti us  szal 
és Ber zse nyi vel én is ki adom a jel szót: 

„min den órá nak le sza kaszd vi rá gát” – 
„carpe diem!”

Tisz telt Höl gye im és Ura im!  
Ked ves Di ák ja ink!
És most bezárom a Brázay kastély 

kapuját. Új korszak indul a község köz-
oktatásában, de ez már a Park sétány 2. 
sz. alatt, az új iskolában.
 M. A.
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„Sajnálom, hogy most megyek nyugdíjba, amikor...”
Egyik szemem sír, a másik nevet, amikor a nyugdíjba vonulásomra gondolok. A „régi” iskolában, a kastélyban fejeztem 

be aktív, munkás éveimet, s nyugodtan mondhatom, az volt igazán az életem. Most, amikor látom, milyen szép és korsze-
rű, remekül felszerelt új épületben kezdődik meg szeptembertől a tanítás, bizony úgy gondolom, kár, hogy most megyek 
nyugdíjba! Viszont kárpótolni fog a „kétunokás nagymamaszerep”, melyre már tudatosan készültem. 

Nemrég – augusztus huszadikán – igazán meghatottan vettem át Budapesten pedagógusi munkám elismeréseként a 
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje kitüntetést. A diákoktól, neveléstől nem akarok elszakadni, és szeretnék tapasz-
talataimmal továbbra is kollégáim s a gyerekek segítségére lenni!
 Hoffmann Edéné
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Iskolabezárások, tanárok elbocsátása, 
finanszírozási gondok, szakmai problé-
mák – s egyéb negatív jelzőket hallunk 
nap mint nap a közoktatással kapcso-
latban. Sok településen családokat to-
boroznak, hogy meglegyen a létszám 
az iskola működtetéséhez, több helyen 

Gondolatok egy új iskola kapcsán kaknak van a közösségért, Pellérdért, 
de elsősorban a jövőért, a gyerekekért 
hozott áldozatos munkája. 

Köszönet mindenkinek, ki érdem-
ben valamit is tett mindezért. Pécsett 
élő emberként büszkeség tölt el, hogy 
a gyerekeim ilyen iskolába járhatnak, 
hogy ilyen körülmények veszik őket 
körül, s minden ismerősömnek büsz-
kén mesélek minderről. A gyerekek 
számára a nyugodt és szép környezet 
biztosan ösztönzőleg hat, meg vagyok 
győződve, hogy érzik és látják, milyen 
ajándékot kaptak. 

De nem csak a gyerekeinknek ajándék 
ez az épület, hanem minden pellérdi és 
környékbeli embernek. Nagy lehető-
ség előtt áll a település, mely egyben 
nagy feladat is, hiszen csak rajtunk mú-
lik, hogy mi módon töltjük meg élettel 
az épületet. Itt nemcsak egy új iskoláról 
van szó, annál sokkal többről… Mikor 
először léptem be az iskola kölapjára, 
eszembe jutott szeretett általános isko-
lám, mely hatévi üres állapot után idén 
nyáron leromboltatott, hogy egy áru-
ház épülhessen a helyén. Evvel szem-
ben itt pedig mindennek új illata van, 
az egész épület a jövőt sugallja. Tu-
dom, hogy lehet apróbb hibákat talál-
ni a kivitelezésben, lehet, hogy kisebb 
funkcionális problémák is felmerülnek, 
de ezeken túlmutató módon most az 
örömnek van itt az ideje. Merjünk közö-
sen, önfeledten örülni mindannak, amit 
gyerekeink és településünk kapott. A 
jövőt pedig építsük közösen, minden-
ki bátran mondja el, hogy szerinte mit 
lehetne tenni azért, hogy ez az iskola 
minél jobban közösségünket szolgálja, 
s mindezért lehetőségeinkhez mérten 
tegyünk is! 

Végezetül, ismételten köszönet min-
denkinek, akinek ezt az új iskolát kö-
szönhetjük!
 Izsák Kálmán Gyula

váratlanul, pár nappal a tanévkezdés 
előtt szüntették meg az iskolát. 

Ezzel szemben Pellérden új iskola 
épült, s minden pedagógus lehetősé-
get kapott, hogy folytassa hivatását. 
Ez az iskola kisebb csoda a mai magyar 
valóságban. A csoda létrejöttében so-
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Tisztelt Ünneplő Közönség! 
A Tessék rólam példát venni, rajon-

gásig szerettem iskolába járni című kö-
szöntöm, hazugság alapos gyanúja mi-
att, elmarad.

Amúgy is a vasárnapi ebéd után va-
gyunk, így néhányan – látva és hallva, 
hogy beszélek – talán el is szunyókál-
tak már, tehát mielőtt súlyos igazságo-
kat vágnék a fejükhöz, elmondok in-
kább egy talányos mesét. Ne ijedjenek 
meg, rövid lesz. Mindössze harminc sor 
a Mahabharata háromszázezer sorából.

Szóval, élt egyszer három fiú. Az ap-
juk, amikor már öreg volt, és közelinek 
érezte a halálát, magához hívatta őket 
és egy zsák diót adott nekik, mondván: 
ennyit tud rájuk hagyni. Ezek hárman 
tanakodtak, vajon mit tehetnének 
vele? Végül elmentek a bölcshöz, hogy 
osztaná el közöttük, de úgy, ahogy az 
istenek osztanák el! Erre a remete az 
egyik fiúnak egy szem diót adott, a 
másiknak egy marékkal, a harmadik-
nak pedig odalökte az egész zsákot, 
melyből alig hiányzott valami.

– Nem jól osztottad el, kedves bölcs – 
mondták a fiúk.

– Hát, jó – felelte az öreg, visszavette 
a diót, és három egyenlő részre osztot-
ta. – Vigyétek! – tette hozzá, és a fiúk 
elégedetten távoztak.

A történet nyilvánvalóan arról szól, 
hogy másképp osztanak az istenek, és 
másképp osztozkodnak az emberek.

Mint említettem, nem szerettem 
olyan nagyon iskolába járni. De az már 

Kistérségi tanévnyitó

szent igaz, hogy a környezet anyagai, 
növényei, a népművészet jelei, az épü-
let, a hely szelleme, az emberek, akik 
tanítottak, hajtóerővé lettek bennem 
két folyamatnak. A tanulni tudás és 
vele párhuzamosan a tanulni vágyás 
drámájának. Életem során, tizenhét 
éven át kínoztam például az oroszt. 
Viszonylag elfogadhatóan beszélem 
a nyelvet ma is. Csak éppen jószeri-
vel alig veszem hasznát. Talán elhiszik 
mégis, ha azt mondom: nem bánom, 
hogy megtanultam. Mert belém rög-
zült egy nyelv tudatos elsajátításának 
képessége is. Ez az említett drámai fo-
lyamatok egyik hozadéka.

Kisgyerekkoromban rengetegen 
voltunk abban az egyszerű, falusi isko-
lában, ahol az első két évet végeztem. 
Az udvaron állt egy fedett kocsiszín, fe-
lénk superlátnak hívták.

Langyos őszi, ébredező tavaszi na-
pokon ott is órákat tartottak – annyi 
volt a gyerek. Ez a gond azon a tele-
pülésen is a múlté immár. Pár hónap-
ja jártam arra; az iskola ugyan megvan 
még, de a kocsiszínt – nyilván régen – 
elbontották már.

Nem tudom megfigyelték-e, hogy 
a hosszú küzdelem, amelyet a szemé-
lyiségünk birtoklásáért folytatunk, tele 
van az iskolás évek alatt még pontosan 
tudott, de azután elnyűtt ismeretek-
kel. A felejtésekből és a mulasztások-
ból mintha egy külön világ keletkezne 
bennünk. És mindez nem csak a tárgyi 
tudásra korlátozódik sokszor. Amit Hor-

váth Imre tanár úr, a pécsi, Petőfi utcai 
iskola legendás Dzsimije még bevasalt 
rajtunk, olykor, bizony, már megkopó-
ban van. Elfelejtünk hangosan köszön-
ni, egyenesen állni, néha még szembe 
nézni, kezet fogni is … De jobb pilla-

natainkban fölidézzük mindazt, amit a 
tanárainktól kaptunk. Ilyenkor megint 
megnyílik előttünk az a másik, talán 
sosem volt világ, amit ereklyeként őr-
zünk a gyerekkorunkból.

Áldott emlékű tanítónk, ott, a super-
lát alatt, az első órák egyikén tán meg-
engedte, hogy azt firkálgassunk, amit 
csak akarunk. A mellettem ülő lány, 
hozzám hasonlóan, elég ügyetlenül 
forgatta még a plajbászt.

– Mit rajzolsz? – hajol át a válla fölött 
Laci bácsi.

– Istent – felelte a kislány.
– De hisz senki sem tudja, hogy Isten 

hogy néz ki!
– Majd ha lerajzolom, tudni fogják.
– Látod, ebben igazad van – mondta 

az öreg, és megsimogatta a lány buksi 
fejét.

Nem tudom, miért ragadt meg ez a 
rövid jelenet bennem negyven év táv-
latából máig. Talán, mert Isten annak 
idején úgy osztott, hogy egy kocsiszín 
védelmében tanuljuk a betűvetést. De 
osztott csodálatos pedagógusokat is a 
szokatlan helyzethez.

Azt kívánom tehát a fölújított ANK-
nak, az új pellérdi iskolának, a Pécsi 
Kistérség valamennyi közoktatási in-
tézményének és önmagunknak, hogy 
a most kezdődő tanévben is találjanak 
egymásra a gyermekek, a pedagógu-
sok, a szülők és a fenntartók.

És ha olykor osztozkodnak is a fe-
jünk fölött az emberek, mindenkire a 
maga Istene vigyázzon.

2007. szeptember 2-án a közös rendezésű Kistérségi tanévnyitón az Apáczai Ne-
velési és Művelődési Központ aulájában Sz. Koncz István, a Pécsi Többcélú Kistérségi 
Társulás Közoktatási és Kulturális Bizottsága elnöke, Görcsöny község polgármestere 
az alábbi köszöntővel indította el a 2007/08-as tanévet.
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önkormányzati hírek

Változások a faluban – új járda

Változások a faluban

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
ülése, 2007. augusztus 22.

A Bizottság az alábbiakról tárgyalt:
 Átmeneti segély iránti kérelem el-Átmeneti segély iránti kérelem el-

bírálása,
 Rendkívüli gyermekvédelmi ked-Rendkívüli gyermekvédelmi ked-

vezmény iránti kérelem elbírálása,
 Lakásfenntartási támogatás iránti 

kérelem elbírálása.

Képviselő-testületi ülés 
2007. július 12.

Bár az ülés óta jócskán eltelt már az 
idő, ismertetjük az ülés főbb napirendi 
pontjait.

1. Metzing József polgármester a fo- Metzing József polgármester a fo-Metzing József polgármester a fo-
lyamatban, illetve a befejezés előtt álló 
beruházásokról tájékoztatta a képvise-
lő-testületet.

 Részletesen ismertette a 8�4 tan-Részletesen ismertette a 8�4 tan-
termes általános iskola és „B” ka-
tegóriás tornaterem építés- s az 
ehhez kapcsolódó közművesítési 
munkálatok készültségét, a szolgál-
tatókkal szemben felmerült problé-
mákat, azok megoldására tett intéz-
kedéseket. A beruházás elkészült, a 
műszaki átadási eljárás megindult, 
a költségek valamivel a tervezett 
érték alatt maradtak.

 A berendezések, felszerelések be-A berendezések, felszerelések be-
szerzésére kiírt közbeszerzési eljá-
rás lefolytatását követően a nyertes 
pályázókkal a szerződéseket meg-
kötötte az önkormányzat, a júliusi 
szállítási határidőket – a tanév zök-
kenőmentes megkezdése érdeké-
ben – vállalták a szállítók.

 A Vasút utcában kialakított lakótel-A Vasút utcában kialakított lakótel-
kek víz- és szennyvízhálózat-építési 
munkái elkészültek. A villamos há-
lózat és a gázvezeték-építés folya-
matban vannak, augusztusban ill. 
szeptemberben készülnek el. A Vas-
út utca végén utolsó fázisként az út 
épül, a végleges burkolat felkerü-
lése ügyében még nincs döntés. A 
Vasút utcában az útszélesítés előtt 
el kell végezni a vízvezetékgerinc-
cserét, ennek pályáztatását végzi a 
Közüzemi Kft. 

Önkormányzati hírek
 Az Aranyosgadányi út északi és 
déli oldalán kialakított lakótelkek 
közművesítési munkálatai is befe-
jeződtek. A déli oldalon kialakított 
telkek belterületbe vonása megtör-
tént, a Földhivatal még nem vezet-
te át nyilvántartásaiban a kialakított 
lakótelkeket, ezért ezek értékesí-
tése még nem kezdődhetett el. Az 
északi oldal értékesítése megindult, 
négy telek kelt el, és további három-
ról folynak tárgyalások.

 A Dózsa György utcában az orvosi 
rendelő és a posta közötti járdaépí-

tés és útszélesítés pályázata szintén 
kiírásra került.

2. Lakótelek-vételi kérelmekről döntött 
a Képviselő-testület. A Vasút utcában 
valamennyi kialakított lakótelek érté-
kesítésre került. Az Aranyosgadányi út 
É-i oldalán lévő telkek közül 4 értéke-
sítése megtörtént. Jelenleg ezen a te-
rületen van még szabad, értékesíthető 
lakótelek.

 Pergerné dr. Szabó Piroska
 körjegyző

Tisztelt Olvasó!
Továbbra is szeretnénk le he tő sé get biztosítani minden számunkban, hogy 
bármilyen jellegű kérdését, javaslatát, észrevételét az újság „Olvasói rovatában” 
megjelentethesse.
Kérjük, hogy írja meg és adja le a Polgármesteri Hivatalba, az erre a célra elhe-
lyezett postaládába. Csak névvel-címmel ellátott hozzászólásokat van módunk 
elfogadni, azokat közzétenni illetve megvála-szolni. A lapzárta után leadott le-
velekre csak a következő számban tudunk reagálni. Megértését köszönjük és 
várjuk minél nagyobb számban hozzászólásait.
 Szerkesztőbizottság
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visszatekintés

Ratkovics nagybirtokosok és a Halgazda-
ság végzett. Az I. sz. őrhely a felvételi épü-
lettől Görcsöny felé mintegy 100 méterre 
volt, melyben általában egy váltóőr lakott, 
legutóbb Bencze Márton és családja. Az 
őrház most bent van a jelenlegi épületben. 
Mellette volt még a pályamesteri szakasz 
két raktára. 

Görcsöny felé haladva, ahol a közút ke-
resztezte a vasutat, volt a II. sz. őrhely. Itt 
szolgálatot tartottak a sorompó kezelésé-
re és a vonatok előjelentésére. Itt szolgált 
Dékány József, akit fia ifj. Dékány József 
Arany János utcai lakos is helyettesített, 
legutóbb Molnár Gyula szolgált itt és lakott 
az épületben, mely jelenleg is áll. 

A vonalon két pár személyvonat közle-
kedett; egy első, egy második, egy harma-
dik osztályú és egy pakli (áruszállító) ko-
csival. A gőzmozdonyok vízvételezését a 
görcsönyi oldalon lévő tóból oldották meg. 
Még Pécsről is kijártak a mozdonyok vizet 
vételezni. 

Érdekesség, hogy a pellérdi postán nem 
volt távirda, de a vasútnál igen. Így a távira-
tokat a vasúti „morse”-féle távirdán továb-
bították.

Pellérden a vonal átadásától több ál-
lomás-elöljáró, illetve 1945 után állomás-
kezelő volt. Így a 30-as évekig vagy öt 
személy teljesített szolgálatot. A 30-as 
években állomás-elöljárók voltak: Botos, 
Látrányi, Kékesi, Fux. Pellérdet 1947-ben ál-
lomássá minősítették, és törölték a Keszü 
elnevezést. Ekkor Szili nevű egyén lett az 
állomásfőnök és maradt állomáskezelő is, 
miután 1950-ben visszaminősítették meg-
álló-rakodó helyre. Ugyanakkor ez idő tájt 
építették a III. vágányt és a vízvételező he-
lyet (kút és daru) a II. és III. vágányok közé, 
a felvételi épülettel szemben. A kút még 
ma is létezik. 

A mozdonyok Görcsönyből, sőt Pécsről 
is ide jöttek vizet vételezni. Vonatkereszte-
ződések is voltak, melyet az állomáskezelő 
és a vonatvezetők bonyolítottak le.

A II. világháború alatt Pellérdnek nagy 
szerepe volt a mozdonyok és a fontosabb 
szerelvények Pécsről történő kimenekíté-
se terén a várható bombázások elől. Ekkor 
építették át a vágányzatot Pécstől Pellérdig 
erősebb alépítményűvé (sűrítették a talp-
fákat). Így aztán a 324-esek is közlekedhet-
tek rajta. 

A személy-, áru- és vonatforgalom nö-
vekedése és a vonatkereszteződések gya-

korisága miatt Pellérdet 1954-ben ismét 
állomássá minősítették. Az első állomás-
főnök az addigi állomáskezelő Sarkantyú 
József lett. Ekkor két forgalmi szolgálattevő, 
két váltóőr, egy raktárnok és főnök teljesí-
tett szolgálatot. Ide tartozott létszámilag 
felügyelet és ellenőrzés vonatkozásában 
Keresztespuszta megállóhely, ahol két fő 
szolgált 24–24 órás fordulóban. Az ellenőr-
zés és oktatás kiterjedt az őrhelyre is, ahol 
szintén két fő szolgált. Pellérden intézték 
a mintegy 15–17 fős pályamesteri szakasz 
dolgozóinak fizetését, menetjegy-, tüzelő-
jegy- és táppénzügyeit. A vonal pályafenn-
tartás, ellenőrzés, sín- és talpfacsere stb. 
vonatkozásában két szakaszra volt oszt-
va. Pécs-Görcsöny, Pécs illetve Görcsöny-
Harkányfürdő, Diósviszló székhellyel. Több 
pályamester is teljesített szolgálatot a vo-
nalon, legutóbb Tatai Jenő.

Az áruforgalom növekedése, a görcsönyi 
Tégla- és Cserépgyártó Vállalat létreho-
zása kapcsán sor került az alépítmény 
Görcsönyig történő megerősítésére.

Folytatás és befejezés egy későbbi számban!

 Szigeti János

Jelmagyarázatok:
 = megállóhely.
 = személy-, poggyász-, expresszáru és 
kocsirakományú áruforgalomra korláto-
zás nélkül megnyitott állomás.

 = személy-, poggyász-, expresszáru for-
galomra korlátozással, kocsirakományú 
áruforgalomra korlátozás nélkül meg-
nyitott megálló – rakodóhely.

Volt egyszer egy…
Pécs  – Pellérd  – Keresztespuszta 

 – Görcsöny  – Ócsárd  – Diósviszló  
– Márfa  – Terehegy  – Harkányfürdő  
– Drávaszabolcs  – Doni Miholac vasútvo-
nal. Elsősorban PELLÉRD szerepére kaptam 
felkérést, de úgy gondolom az egésztől 
nem lehet teljesen elvonatkoztatni, ezért 
abban kívánom elhelyezni Pellérdet, a tel-
jességre való törekvés nélkül és ismerete-
ink határain belül. A visszaemlékezésben 
segítségemre volt Dékány József pellérdi la-
kos, és a MÁV Igazgatóság több dolgozója.

A vonalat a Déli-Vasúti Társaság építette, 
melynek a forgalomra történő átadására 
1913. július 17-én került sor. Harkányfürdőnél 
keresztezte a már meglévő ún. „Burma” 
vonalat, melynek fő ága a Középrigóc 

 – Drávatamási  – Kastélyosdombó 
 – Zádor  – Szörény  – Kétújfalu  – 

Teklafalu  – Vitézipuszta  – Drávafok 
 – Bogdása  – Sellye  – Csányoszró 
 – Nagycsány  – Vajszló  – Sámod  – 

Kémes  – Drávacsepely  – Kovácshida 
 – Harkányfürdő  – Máriagyűd  – Sik-

lósi szőlők  – Siklós  – Nagyharsány 
 – Kistapolca  – Beremend felső  – 

Beremend  volt. Hozzá tartozott még: a 
Szentlőrinc  – Királyegyháza-Rigópuszta 

 – Gyöngyfa-Magyarmecske  – Simony 
 – Okorág-Kárászpuszta  – Kákics  – 

Sellye  összekötő szárnyvonal. Ezek a vo-
nalak jelenleg is megmaradtak. A trianoni 
békeszerződéstől (1920. június 4.) fogva 
csak Drávaszabolcsig üzemelt. Az államo-
sításkor állami kézbe került.

Az új vonal átadásáig a jelenlegi 
Mecsekalja-Cserkút állomás neve Pellérd 
volt. Az átadást követően Pécs után az első 
szolgálati hely a Pellérd-Keszü nevet kapta.

A Harkányfürdőig csaknem 37 kilomé-
teres új szárnyvonalon korlátozás nélküli 
szolgálati hely és állomás csak Görcsöny 
volt. Itt hét fő teljesített szolgálatot (két for-
galmi szolgálattevő, két váltóőr, egy rak-
tárnok, egy málházó, egy főnök). Pellérd 
megálló rakodóhelyként üzemelt egy állo-
más-elöljáróval, később állomáskezelővel, 
egy váltóőr- raktárnokkal. Kettő vágány 
állt rendelkezésre, melyből az átmenő fő-
vágány a felvételi épülettől Pécs felé 500, 
Görcsöny felé 150 méter hosszú volt. Az I. 
sz. vágány ún. kitérő-, majd rakodóvágány 
volt, itt a ki- és berakodások történtek, rak-
tárral és rámpával rendelkezett. Hossza az 
I. sz. őrhelytől Pécs felé mintegy 300 méter 
volt. Rakodásokat elsősorban a Brázay és 

Vasút a Szőlőhegynél
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A déli közös ebéd után következett 
a kulturális program, ahol tánccsopor-
tunk fellépését nagy tapssal köszönték 
meg. Molnár Zsófi és Bálint, csopor-
tunk legfiatalabbjai, bátran mondha-
tom, kitettek magukért, és már nem 
először bizonyítottak. 

Az esti órákban indultunk haza, és 
hajnali 5-kor érkeztünk meg Pellérdre. 

Hazahívogató falunap Szalókán
Eltelt egy év azóta, hogy jártunk a 

kárpátaljai  Szalókán. Idén, ismét meg-
hívást kapott falunk vezetősége és a 
Mezőszél Tánccsoport, a Hazahívogató 
falunapra, amely felkérésnek örömmel 
tettünk eleget. Wéber Kálmán, alpol-
gármesterünk feleségével együtt, Csil-
lával kísért el bennünket a hosszú útra. 
Augusztus 25-én érkeztünk meg, a késő 
délutáni órákban. A kb. 800 fős tele-
pülésen ezen a szombaton különösen 
nagy volt az élet. Ami talán ritkaság-
nak számított, egyszerre két háznál is 
volt lakodalom (mert ott még úgy szo-
kás), egyben készülődtek a vasárnapi 
falunapra is. Mint érkezésünkkor meg-
tudtuk, egy csoport, már el volt ná-
luk szállásolva, ők pénteken érkeztek 
Harkányból. Nagy volt az öröm, hogy 
a Pellérdhez oly közeli harkányiakkal 
több száz kilométerre találkozunk. A fo-
gadó családoknál elfogyasztott vacsora 
után egy táncházat szerveztek, ahol ki-
ki jól érezhette magát. Természetesen 
a vodka és a vörösbor is csak fokozta a 
jó hangulatot. Az esti mulatságot köve-
tően, egy kedves házaspár invitált egy 
kisebb csapatot kedves kis hajlékukba. 
Pár perc sürgés-forgást követően terülj 
asztalkám lett. Ettünk, ittunk és jót be-
szélgettünk, így a lefekvés egyeseknek 
csak hajnalra sikeredett. 

Másnap istentiszteleten vettünk 
részt, majd a temetőben a hősi halot-
takra emlékeztünk. A koszorúzást kö-
vetően a helybéliek és a meghívott 
vendégek képviselői szóltak pár szót. 
Pellérd nevében Lukács Gábor mond-
ta el megható és szívhez szóló gondo-
latait. 

Csak egy kis felfrissülésre volt idejük 
azoknak, akik hétfőn dolgozni indul-
tak. Jó volt együtt lenni olyan embe-
rekkel, akik körülményeikből adódó-
an szegényebben, de odaadásukat és 
szeretetüket látva, nekem úgy tűnt, ér-
zelmekben mégis gazdagon élnek ki-
csinyke falujukban.
 Bodai Tiborné

tükör | 9
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Nyugdíjas Klubunk tagjai 2007. au-
gusztus 7-től 9-ig kirándulást tettek a 
Mátrában. Szállásunk Egerben, a Ju-
nior hotelben volt. 

Az első nap ebéd után, idegenve-
zető kíséretével, Eger nevezetessé-
geit tekintettük meg. A várban tett 
séta keretében két kiállítást néztünk 
meg, majd a Pyrker János Lukács ér-
sek építtette Bazilikába mentünk. A 
Bazilika bejáratát a római Pantheon 
mintájára készített 17 méteres korin-
thoszi oszlopok díszítik, melyek tim-
panont tartanak. Rajta a felirat: „Jöj-
jetek, imádjuk az Urat”. A Bazilikát 
1831-ben kezdték építeni és l836-ban 
fejezték be. A belső díszítés, az oltá-
rok elkészítése 120 évig tartott. 

A Dobó téren egy kis pihenőt tar-
tottunk, majd folytattuk a nevezetes-
ségek megtekintését.

Vacsora után a Szépasszony völgy-
be mentünk, ahol borkóstolással 
egybekötött zenés est volt, Cigány-
zenekar játszott. Mindenki jól érezte 
magát, még egy nászutas házaspár is 
hozzánk jött – kérni, énekeljünk ve-
lük. Másnap reggel buszunk – melyet 
Rozinger László vezetett – a Mártába 
vitt bennünket: Parád, Parádsasvár, 
Galyatető, Kékestető következett.

Megnéztük a parádsasvári ko csi-
mú ze u mot, a cifra istállót, ahol a régi 
idők kocsijait csodálhattuk meg.

Az 1881-ben épült Károlyi-kastély 
ma újra a régi pompájában várja a 
vendégeket. A kastély szomszédsá-
gában található az ivókút, mely kén-
savas gyógyvizet tartalmaz. Felmen-
tünk az ország legmagasabb pontjára 
az 1014 m magas Kékesre.

Tovább áradozhatnék a Mátra 
szépségeiről, de az idő gyorsan telt, 
indultunk vissza Bükkszékre, ahol a 
Salvus víz található. Itt a gyógyfürdőt 
is meglátogattuk, majd este értünk 
vissza szállásunkra.

A finom vacsora elfogyasztása 
után újból a Szépasszony völgybe 

Élménybeszámoló

mentünk, ahol felejthetetlen estét 
töltöttünk el. A tulajdonos megha-
tottan mondta nekünk, hogy ilyen 
összeszokott, jókedvű közösséggel 

– akik ilyen szépen énekelnek – még 
nem találkozott. Megköszönte, hogy 
nála voltunk és máskorra is meghí-
vott bennünket. 

Sok fiatal vendég velünk együtt 
énekelt, tapsolt mikor eljöttünk. A 
buszhoz kísértek és integettek ne-
künk.

A harmadik napon az egri termál-
fürdőbe látogattunk el. A fürdőt már 
a törökök is felfedezték, hiszen 47 
fokos kénes gyógyvíze a reumás be-
tegségek kezelésében fontos szere-
pet játszik. A fürdőnek 7 medencéje 
van. A tagság többsége itt töltötte 
a délelőttöt, a másik része pedig a 
városban tett sétát. Ebéd után in-
dultunk haza. Útközben megálltunk 
vacsorázni. Az étteremben tambura-
zenekar várt bennünket. 

Összegzésül elmondhatjuk, hogy 
az ellátásunk, szállásunk, programja-
ink kitűnőek voltak. Élményekkel teli 
három napot töltöttünk el együtt.

Köszönöm mindenkinek az össze-
tartást, hiszen csak együtt tudtuk ezt 
a jó hangulatú kirándulást megvaló-
sítani.

 Magdó Jánosné
 klubvezető

10 | tükör
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Augusztusi események
2007 augusztusában két kerek évfordulós születésnapot ünnepeltünk:
•  augusztus 6-án Nagy Vilmosné Ilonka 70-ik,
•  augusztus 12-én Kiss Lajosné Margit néni 80-ik

születésnapját, akiket a klub tagsága családias hangulatú ünnepség kere-
tében köszöntött.

Augusztus 19-én a névnapjukat ünneplő Ilonákat köszöntöttük. Meglepe-
tésként harmónikán Csirke József játszott, akinek ezúton is köszönjük. A 
szervezésben részt vett Hegyi József is.

Augusztus 23-án kirándulást tettünk Harkányba, azon idős klubtagokkal, 
akik a mátrai kiránduláson nem vettek részt, így próbáltunk nekik is kikap-
csolódást biztosítani.

Ilona nap és születésnap 
„Oly sokat dolgoztunk, sok jót és rosszat megértünk.
El is mentek felettünk az évek, meglepetések bennünket ritkán érnek.” – 
Magdó Margó szívhez szóló köszöntőjét mondja, amikor a folyósón Csirke Józsi har-
monikája a boldog névnapot húzza.
Több órán át, megállás nélkül mulattunk, nem csak az ünnepeltek, hanem mindenki 
táncolt, énekelt.
Egy kis boldogság is nagy dolog egy idősnek.
Köszönjük hát Nektek, Magdó Margó, Csirke Józsi, szívünkbe zárjuk ezt a szép napot!

 Dr. Némethné Cila

Köszönőlevél
Kedves Margitka!

Szeretnék köszönetet mondani 
magam és a nyugdíjas társaim ne-
vében, sok fáradozásodért, melyet 
háromnapos Egerbe és a Mátrába 
való kirándulásunkért tettél. 

Az általad megszervezett prog-
ramok lehetővé tették számunkra 
olyan kiállítások, múzeumok meg-
tekintését, amelyre nekünk soha 
nem lett volna lehetőségünk.

Úgy érzem, mindannyiunk 
számára felejthetetlen élményt 
jelentett ez a kirándulás. Nem 
utolsósorban a Szépasszony völ-
gyében cigányzene mellett eltöl-
tött esti zenés mulatozások, me-
lyen a jókedv és vidámság volt 
jelen.

Szép volt! Köszönjük Margitka!
Kívánunk neked jó egészséget, 

további munkádhoz sok sikert!

 Járányi Józsefné
 elnökhelyettes és a nyugdíjas klub tagjai

tükör | 11
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A szőlő az a  gyümölcs, mely minden 
részében meghálálja azt a „rabszolga-
munkát”, amit a vele való foglalkozás 
igényel. Történelmi szerepet játszott 
a Spartacus vezette rabszolgafelkelés-
ben is, mivel indáiból font kötél segít-
ségeivel ereszkedtek le a Vezúv igen 
meredek oldalán a felkelők. Így játszot-
ták ki az őket támadók éberségét. Fás 
szára, tőkéje kiegészítő tüzelő. Tőkéjé-
nek megmunkálása sok esetben „szob-
rászati” alkotás, élmény az embernek. 
Megköti a hegy-, illetve a domboldal 
talaját, a sík területek homokját. 

Na, és a gyümölcse!, a SZŐLŐ – az 
igazi értéke. 

Minden fajta formában: gyümölcs, 
szőlőlé, bor, borpárlat, kifőzött cefre 
stb. felhasználható. Egész iparág és vál-
lalkozások sokasága épül rá. 

Örömforrásunk egyik előidézője. 
„Borban az igazság, borban a vigasz!” – 
mondjuk dalban, prózában, örömben 
és bánatban. 

A Kertbarát Klub egy ilyen BOR-
ünnepi meghívásnak tett eleget július 
13–16. között a németországi Alsheim 
településen. Ide a „szomszédba” – csak 
1100 km – két személyautóval utaz-
tunk. Alsheim első alpolgármestere, 
Engelbert úr és segítői pezsgővel fo-
gadták a csapatot a Községháza előtti 

„főtéren”. 
A küldöttség tagjai voltak: Medgyesi 

Antal, Schmidt Mátyás, Ifj. Pullai Imre, 
Borbély Tamás, Bata Gyula és jóma-
gam. Ismerősként – ölelések közepet-
te – faggattak ki bennünket a hosszú 
út viszontagságairól. Rágcsálás és bo-

rozgatás közben mutatták be vendég-
látóinkat. 

14-én (szombaton) nagy volt a sür-
gés-forgás a főtéren. Minden csapat, 
család – aki az esti Bor-ünnepen be-
mutatóként részt kívánt venni – sátrat 
állított, ízlésének megfelelően feldí-
szítette, kivilágította és berendezte. A 
körülbelül este 6 és 7 között kezdődő 
ünnepre érkezett vendégeket finom 
falatokkal és lehűtött italokkal illet vár-
ni. A 11 pavilon egyike, egy „kis Magyar-
ország”, nem vallott szégyent. Díszíté-
sül mi 2 db kis zászlót, paprikafüzéreket, 
szőttes kendőt, házi kolbászt, friss erős 
és édes zöldpaprikát használtunk fel a 
hazai boraink mellett.

Mindez  nem maradt hatás nélkül, 
pl. az egységünket jelképező kötényt 
Engelbert alpolgármester úr is büszkén 
viselte a rendezvény egész ideje alatt. 

Mindenben megfeleltünk a magyar 
hagyományoknak. El is nyertük a ven-
déglátó település lakóinak (2700 fő) tet-
szését. Sok időt töltöttek pavilonunk-
nál a régi és az új Polgármester urak. A 
volt polgármester úr saját pincészeté-
nek borával kínált meg bennünket. Az 
Alsheimben élő magyarok szinte nem 
tágítottak mellőlünk. Ez nagyon jól 
esett mindenkinek. 

Felszolgálóink Antal és Mátyás voltak 
(ők beszélték jól vendéglátóink nyelvét), 
mi többiek a zökkenőmentes kiszolgá-
lás előkészítésével voltunk elfoglalva. 

Mi adta a rendezvény ünnepi jelle-
gét? Gondolom a megjelent körülbelül 
1000 fő, a családostul megjelenők, a pa-
vilonok előtti csoportok, az utcára kite-

lepülők sokasága, a téren lévő asztalok 
telítettsége, a sokaság állandó mozgá-
sa, valamint a kultúráltan viselkedők 
magatartása, mosolya. Látszott, hogy 
örülnek egymásnak, beszélgethetnek 
borozgatás közben. 

A tolószékes idősebb hölgyek is ki-
tartottak hajnalig. A deciliterenként ki-
mért borok ízlelgetése, a hozzájuk fo-
gyasztott ételek (füstölt kolbász, édes 
és erős paprika, kenyér) mind öregbí-
tették konyhánk jó hírnevét, üde szín-
holtként a helyi kínálat mellett. 

A rendezvényen a boron,  pezsgőn 
kívül más szeszes italt nem árusíthattak. 
Akik sátrat állítottak, még az éjszaka fo-
lyamán olyan tökéletes rendet terem-
tettek, mintha mi sem történt volna a 
téren. 

15-én (vasárnap) vendéglátóink a 
Frankfurti Természettudományi Múze-
umba invitáltak bennünket. Az eddig 
látott múzeumok közül messze ez volt 
a legnagyobb, legösszetettebb isme-
reteket nyújtó. Bemutatta földünk ki-
alakulását a világegyetemben elfoglalt 
helyét, belső szerkezeti mozgását és 
annak következményeit. Az élővilág ki-
alakulását, növény- és állatvilágát, vízi-, 
szárazföldi és légi életét az emberiség 
törzsfejlődésén kívül. Mindezt mozgó 
felvételekkel, makettekkel, fotókkal, 
régészek feltáró munkájával illusztrál-
ták. A négyszintes múzeum anyaga az 
emberiség óriási kincsestára, Frankfurt 
büszkesége. A látogató számára mind-
ez felejthetetlen élményt nyújtott. 

A nap megkoronázása volt a Sperling 
család által összehozott közös vacso-
ra – egymás megajándékozása. Saj-
nos akkor kellett elbúcsúznunk, amikor 
már kezdtük vendéglátóinkat és kör-
nyezetüket megismerni. Állítom, volt 
mit tanulnunk Tőlük. A településük és 
egymás iránti megbecsülésükben, a 
kultúrált magatartásban és borivásban. 
(Főleg hogy hol a határ !!) 

16-án (hétfőn) hazafelé az Alpok vi-
deózása közben is felvillantak bennem 
a Rajna-vidék óriási szőlőültetvényei. 

Kedves és tisztelt alschemi baráta-
ink! Köszönjük a vendégszeretetüket. A 
mielőbbi viszontlátás reményében bú-
csúzik a Csapat nevében:

 
 Polacsek Lajos

Vivát Traube –Éljen a Bor ünnepe!
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 A bolgár tánccsoport

 A horvát csoport

 Mezőszél Táccsoport felnőtt és gyermek csoportja

 A török csoport

tükör | 13
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Nemzetközi Néptáncfesztivál Pellérden

Nagykéri barátaink látogatása
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 Pellérden is megkezdődött a szüret

este a biztonságért” címmel lakossági 
fórumot, melyre a rendőrségtől jön-
nek előadást és kiállítást tartani a köz-
biztonságról. Tóth Tibor megyei elnök 
tart előadást, hogy mi magunk polgá-
rok, polgárőrök mit tehetünk a saját 
biztonságunk érdekében és a község 
biztonságáért. A pontos időpontról 
és helyszínről értesítjük a lakosságot 
kiplakátolás formájában az iskolánál, 
az Önkormányzatnál és a Takarékszö-
vetkezetnél. Itt szeretnénk felkérni a 
pellérdi ifjúságot, a 14 év felettieket és 
polgárainkat, akik szeretnének  aktív 
tagjai lenni a Pellérdi Polgárőr Egye-
sületnek, hogy feltétlenül jöjjenek el a 
lakossági fórumra, vagy jelentkezzenek 
az iskola igazgatójánál, illetve Köves Ist-
ván elnöknél. Telefon: 06 30 539 0732.

Jelenleg a szeptemberi Szüreti mu-
latság biztosítására készülünk, illet-

A nyár értékelése
2007. augusztus 18-án részt vettünk 

a minden évben megrendezett me-
gyei sportnapon. Második helyezést 
ért el egy új polgárőrtársunk asztali-
teniszben. Negyedik helyen végzett 
ügyességi versenyben a csapatunk.

A horgászversenyben elnökünk kép-
viselte a pellérdi polgárőrséget részvé-
telével.

A Pellérden megrendezett Juniálison 
tíz polgárőr biztosította a rendet, és fo-
gadta a vendégeket a parkolásnál.

Az úgynevezett „forró dróton” hív-
ható telefonon Köves Istvántól, az el-
nöktől több ízben kértek segítséget. 
Egy alkalommal lopásügyben, több 
ízben egyéb zavargás és családi viták 
miatt. Polgárőreink minden esetben 
kivonultak és megpróbáltak segíteni, 
illetve ha kellett rendőrség bevonásá-
val segítettek. 

A Szőlőhegynél lévő szemetes kon-
ténernél több ízben illegális szemét-
lerakókat fogtak tetten polgárőreink. 
Azóta is szervezetten megfigyelő szol-
gálatot tartanak a konténer környékén. 

A tűzgyújtási tilalom ellenére több 
alkalommal kellett felszólítani a lakos-
ságot, hogy oltsák el az éppen begyúj-
tott és ott hagyott tüzeket. Ezúton sze-
retnénk újból felhívni minden pellérdi 
és a Szőlőhegyen lakó polgáraink fi-
gyelmét is a fokozott tűzveszélyre a 
nagy meleg miatt! 

A tűzgyújtási tilalom célja:
1. Elsősorban az hogy ne keletkezzen 

tűz, mert az jelentős anyagi károkat 
von maga után, esetleg emberi éle-
teket veszélyeztet.

2. Másodsorban a levegő szennyezett-
ségét tudjuk ezzel csökkenteni.

3. A szabadon égetett tűzből felszál-
ló füst egy nagyon intenzív rákkeltő 
tényező!!!

Ezt 2001-ben a „Környezeti tényezők 
szerepe a daganatos megbetegedések 
alakulásában” témájú felmérés bizonyí-
totta, melyet Dr. Antal Ilona, az ÁNTSZ 
tiszti főorvosa végzett. Részletesebb 
tanulmány és felmérési adatok „Az 
onkológiai prevenció helyzete” című 
könyvben található.

Ősszel, szeptember végén vagy ok-
tóber elején szeretnénk tartani „Egy 

ve egy meglepetéssel! Vendégeket 
hívunk meg az eseményre, kistérsé-
gi polgárőr egyesületek vezetőségét, 
valamint Tóth Tibor megyei elnök úr 
teszi tiszteletét az ünnepélyes meg-
nyitón. Tudvalévő, hogy ilyen egyesü-
let nagyon kevés van Baranyában, de 
még országos szinten is. Kimagasló a 
Pellérdi Polgárőr Egyesület támogatá-
sa, mind anyagilag, mind emberileg az 
Önkormányzat részéről. 

Nagyon köszönjük Metzing József 
polgármester úrnak és a képviselőink-
nek ezen hozzáállását.

A polgárőrség úgy érzi, ezért a kima-
gasló támogatásért még többet kell 
adnia a községnek munkájukkal, oda-
adásukkal.
 Köves István
 Polgárőrség elnöke

Valaki megtalálta!
Június végén egyik este elindultam 

vadászni. Pakolás közben az irataimat 
és kétezer forintot becsomagolva egy 
nájlontasakba, a szemüvegemet egy go-
lyóstollal és egy rotringceruzával ugyan-
abba a tokba, valamint egy Samsung 
D900-as mobiltelefont a motorházra tet-
tem, majd annak rendje, módja szerint ott 
is felejtettem. A Széchenyi u. 1. számtól 
a Cseresznyéskert utcán át elindultam a 
dolgaimmal a motorháztetőn.

Amint kiértem a területre, ott azonnal 
észrevettem hiányukat és visszafordultam, 
de már késő volt, valaki megtalálta. Hát 
mit mondjak, nagyon elkeseredtem miu-

tán egész este hiába vártam, hogy a be-
csületes megtaláló visszahozza. Ugyanis, 
mint az másnap kiderült, az irataimat a 
nájlontasakban újból eldobta (a Harkányi 
úton), a kétezer forintot és a többi dolga-
imat természetesen, mint „jogos tulajdo-
nát”, megtartotta.

Aztán másnap enyhült a keserűség. Kö-
ves úr, a Pellérdi Polgárő Egyesület egyik 
tagja újból megtalálta, de sajnos már csak 
az irataimat, és Ő már vissza is hozta. Van-
nak még becsületes emberek. Ezúton sze-
retném még egyszer megköszönni.

 Varga Tóth László
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A mai társadalom olyan lett, ahol 
csak az számít, hogyan teljesít az em-
ber. Valahogy mindent az anyagiak 
határoznak meg, a pénz vált a sikeres 
élet mércéjévé. Mintha eltűnnének a 
köztudatból azok a kulturális, vallási 
és emberi értékek, amelyek az életet 
valójában élhetővé teszik. A gyermek 
már nem áldás, hanem teher. Az idős 
ember pedig nyűg a társadalomnak. 
Sem a gyermek, sem pedig az öreg 
már nem végez produktív munkát. A 
társadalomnak kell őket felnevelni, il-
letve eltartani. Ezért szükségesnek tar-
tottuk az ifjúságot és az idősebb gene-
rációt is külön-külön megszólítani.  

Az ifjúság
A 20. sz. közepére történelmileg pá-

ratlan helyzet alakult ki. Megbomlott a 
nevelés, az oktatás és a kultúra átadás 
rendszere. A szülők nemzedéke nem 
(vagy alig) képes a hitét, meggyőző-
déseit, ideáljait gyermekeinek átadni. 
A fejlett ipari országokban „generáci-
ós szakadékról”, az idősek és a fiatalok 
közötti egyet nem értésről hallani. Fő-
leg vallási és erkölcsi téren más a mai 
fiatal felnőttek gondolkodása és ma-
gatartása, mint a szüleiké. Ez a válto-
zás az életviszonyok átalakulásának a 
következménye. Szerepe van benne a 
megnövekedett szabadságnak, a jó-
lét hajszolásának, a teljesítmény-kény-
szernek és az információk áradatának 
egyaránt. Talán ez az utóbbi a legtra-
gikusabb. Magyarországon ehhez a vi-

lágszerte tapasztalt jelenséghez még 
két okot kell hozzátenni. A kommunis-
ta rendszernek azt a szívós és görcsös 
törekvését, hogy a fiatalságot saját 
támogatójának megkaparintsa. És a 
szülőknek azt a vakságát, amivel gyer-
mekeik nevelésének döntő részéről le-
mondtak az állam javára. A két utóbbi, 
sajátosan közép-kelet-európai tényező, 
nemcsak a vallási nevelés szempont-
jából okozott iszonyú károkat. Általá-
nosabb a baj. És ez a baj túllép a volt 
szocialista országok határain. A 20. sz. 
nevelési módszere is nagy változáso-
kon ment át. Az iskolákban jobbára 
csak oktattak, kevésbé neveltek. Ezt 
a pedagógusok józansága és ember-
sége csak részben tudta helyreigazí-
tani. Az elmúlt század célul tűzte ki a 
hagyományos értékek szétrombolását, 
de nem volt képes azok helyébe mást 
állítani. Tehát a modernizációs krízist 
megtetézte a módszeres destrukcióval. 
A mostani idősek még így beszéltek: 
„apám is így csinálta, tőle ezt tanultam”. 
Ma pedig: „én ezt nem így csinálom, 
mert apám csinálta így”.

Ötféle bizonytalansággal kell ma 
Magyarországon szembenézni. Kérdé-
sessé vált, hogy valójában kié a dön-
tő szó a nevelésben! Kérdés, hogy hol 
vannak azok a közösségek, amelyek ér-
tékeket és életformákat közvetítenek! 
Kérdés, hogyan lehet a kereszténység 
tanítását érthetővé, befogadhatóvá és 
vonzóvá tenni! Kérdés, hogy ki vállalja 
a felelősséget a keresztény nevelésért! 

S végül kérdés, hogy milyen keretek-
kel, intézményekkel lehet segíteni a 
hitátadást. Mindezen kérdések termé-
szetesen egyaránt vonatkoznak a kul-
túra és az élni tudás átadására is. Ezért 
határozta el az Egyházközség vezetése, 
hogy személyesen megszólítjuk a fel-
növő generációt, és szeptember 2-án 
ifjúsági misét rendezünk a templom-
ban.

Az idősebb nemzedék
Ugyancsak a fogyasztói társadalom 

szemléletének a velejárója, hogy az az 
értékes ember, aki minél többet teljesít. 
De az ember nem ura az időnek. Az idő 
eljár felettünk. Aki nem hal meg fiatalon, 
az megöregszik. Nagyon sokszor halla-
ni olyan nyilatkozatokat, hogy az idős 
ember nyűg a társadalom számára. 

Valamikor több generáció élt együtt. 
Való igaz, hogy ez jobbára egyfajta 
kényszerhelyzetből adódott. De az 
idős ember éppúgy hozzátartozott a 
családhoz, mint a gyermek. Most nem 
arra kell gondolni, hogy amíg az öreg 
élt, addig a felnőtt gyermeke az igából 
nem tudott kibontakozni. Hanem in-
kább arra, hogy az időseket tisztelték, 
megbecsülték. 

Bizonyosan nem jó dolog megöre-
gedni. Az embernek hol itt fáj, hol meg 
amott. Jelentkeznek a legkülönfélébb 
betegségek. Sokszor úgy gondolja az 
idős ember, hogy még bőven átér az 
utca másik oldalára, még messze az 
autó. De kiderül, hogy mégsem. Az 
autónak fékeznie kell. A fiatal sofőr pe-
dig nem éppen szép szavakkal küldi el 
valahová. Hiába, az öregség már csak 
ezzel jár. 

A kereszténységnek az öreg és el-
esett ember számára is van monda-
nivalója. Ezt az elesett állapotot össze 
kell kapcsolni Jézus Krisztus elesett ál-
lapotával, szenvedésével. Így válik ez 
az életállapot is Isten szolgálatává és 
az üdvösség eszközévé. Tehát az idős 
kor is éppúgy lehet érték, mint annak 
az állapota, aki erejének teljében van. 
Ezért rendezi meg az Egyházközség 
október első vasárnapján az idősek és 
betegek napját.
 Dr. Horváth István
 nagyprépost, plébános

Az ifjúságért és az idősekért
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A gályarabok szabadulását főleg a re-
formátus holland rendek szorgalmazták. 
De Ruyter Mihály holland tengernagy 
a szabadulást hátráltató nápolyiaknak 
levelet írt melyben „hathatósan” meg-
fenyegette őket: „A tüzérek mindaddig 
gyakorolni fognak, – megcéloztatta a 
nápolyi tornyokat pontosan lövő tü-
zéreivel – amíg a foglyok kiadatásán 
a spanyolok gondolkoznak.” Amikor a 
tengernagy meglátta az elcsigázott lel-
készeket, így kiáltott: „Sok győzelmet 
vívtam életemben mindenrendű el-
lenség felett, de ez az én legfényesebb 
diadalom, mellyel Krisztusnak ártatlan 
szolgáit az elviselhetetlen terhek alól 
megszabadítottam.” 

A tengernagy Isten áldott eszkö-
ze volt a szabadításban. Születésének 
400. évfordulóján Istennek adunk hálát 
cselekedetéért.

II. József és a Türelmi Rendelet
II. József, a kalapos király egyházá-

nak (római katolikus) hű fia volt. Ural-
kodása kezdetén (1780) döntenie kel-
lett: folytatja-e Mária Terézia politikáját, 
vagy változtat rajta. Az utóbbi mellett 
döntött. Nem folytatja tovább az el-
lenreformációt, – félve hogy a lakosság 
nagy része tömegesen kivándorol az 
országból, – helyette „türelmet” gya-
korol, amely a belső békét, országai-
nak jólétet biztosit.

Nekünk, protestánsoknak 1781-ben 
kiadja a „Türelmi Rendeletet”, amely 
gyökeresen megváltoztatta egyházi 

A történelem az 1671–1681 közötti 
időt „gyászévtizednek” nevezi. 1673-
ban Pozsonyba, a Rendkívüli Törvény-
szék elé idézték a protestáns lelkipász-
torokat, tanítókat. A vád ellenük, hogy 
a Wesselényi-féle összeesküvésben 
erős szerepet játszottak a Habsburg 
ház megdöntésében. A hamis vád csak 
ürügy volt az ellenreformáció elmélyí-
tésére. Ezt mondták a Habsburgok és 
a katolikus főpapok: „Olyan kötelet fo-
nunk a protestánsoknak, amelyet, ha 
nyakukba ránthatunk, soha többé val-
lásuk lábra nem áll.” A per alkalmával 
először mindenkit halálra ítéltek, majd 
kegyelmet hirdettek. A kegyelem: 
száműzetés, hivatalvesztés, várbörtö-
nökbe zárás, botozás, kalodába zárás, 
éheztetés, gályára eladás. Mindez azt 
a célt szolgálta, hogy hitvalló őseink 
térjenek át katolikus hitre.

Negyvenkettő lelkészt és tanítót gá-
lyarabságra ítélek. Ezt a kegyetlensé-
get Moldova György: A negyven pré-
dikátor című regényében örökítette 
meg. A gályán lévők lábát fakalodá-
ba zárták, kezeikre vasbilincset tettek, 
nyakukra pedig vasörvet. Ezeket pedig 
lánccal kötötték össze.

A gályán 52 pár 10–10 méter hosszú 
evező volt, amelyet lapátonként 3–6 
ember, összesen 200–200 elítélt bűnö-
ző, vagy pénzen vett rabszolga vont 
vérrel verejtékezve.

Lelkészeink és tanítóink imádkoztak 
Istenhez és énekeltek, hogy hitük meg 
ne gyengüljön

Emlékezzünk!
életünket. Ez a nagy esemény 2006-
ban 225 évvel ezelőtt történt.

A következő jogokat biztosította ne-
künk protestánsoknak a Türelmi Ren-
delet:

Ott, ahol legalább száz nem katolikus 
család élt, templomot, iskolát és papla-
kot építhettek. (A templomnak nem 
lehetett tornya, harangja és közvetlen 
bejárata az utca felől.) A Türelmi Rende-
let előtt csak az ún. „artikuláris” helye-
ken, – az erre a célra kijelölt városban 
vagy faluban – lehetett istentiszteletet 
tartani, a templomot bármikor elve-
hette a katolikus püspök, vizitálhatta a 
protestáns prédikátorokat, elhalálozás 
esetén nem lehetett betölteni a lelkészi 
állást…

A Türelmi Rendelet feljogosította a 
protestánsokat, hogy minden hivatalt, 
méltóságot és állást betölthessenek 
anélkül, hogy olyan esküt kelljen előtte 
letenni, amely sértette hitüket.

Többé nem kellett protestánsoknak 
részt venni a körmeneteken.

A vegyes házasságnál megszűnt a re-
verzális. (A római katolikus apa minden 
gyermeke római katolikus lett, a nem 
katolikus apa vallását csak a fiúk követ-
hették.)

A templomokat ismét fel lehet újítani. 
Azelőtt ahol nem lehetett lelkipásztor, 
a stólát a katolikus papnak kellett meg-
fizetni, noha nem ő végezte el a lelkészi 
szolgálatot, hanem hozni kellett a csa-
ládnak keresztelőre, esketésre, temetés-
re lelkészt, ez a rendelettel megszűnt.

A Türelmi Rendelet megjelenését 
kitörő örömmel fogadták gyülekeze-
teink. Több helyen hálaadó istentiszte-
letet tartottak. Az áttérés a protestáns 
hitre lehetséges lett. Keresztelési anya-
könyvet a protestáns lelkészek is vezet-
hettek. Abban a faluban ahol csak egy 
templom volt, azt közösen használhat-
ták a katolikusok és protestánsok, de a 
gyakorlatban ez nem valósult meg.

II. József 1790. január 28-án visszavon-
ta az uralkodása alatt hozott minden 
modernizáló intézkedését abba az álla-
potba, amelyet Mária Terézia gyakorolt. 
Kivéve a Türelmi Rendeletet és a jobbá-
gyokra vonatkozó intézkedéseit!

 v. l. Szalay Lajos
 ref. lelkipásztor

A gályarab prédikátorok megmentője
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Elgondolkodtatott az egyébként na-
gyon színvonalas Pellérdi Juniális egyik 
műsorszáma, melyben Forgács Gábor 
művész úr nagy részletességgel ecse-
telte többek között a prosztataszűrés 
viszontagságait, meglehetős gúnnyal 
és iróniával illette azon férfiakat, akik 
bátran elmennek és alávetik magukat 
eme vizsgálatnak. A „Mér te már vótá?” 

– kérdés nekiszegezése után határoz-
tam el, hogy komolyabban is foglal-
kozzak ezzel a kérdéskörrel. 

Magyarország férfi daganatokra 
vonatkoztatott halálozási rátája még 
a közép-kelet-európai régióban is ki-
emelkedően magas. Magyarországot 
Csehország követi, a harmadik helyen 
Lengyelország áll. A hazai halálozás 
csökkentése elsősorban a daganatok 
megelőzésétől, valamint korai diagnó-
zisától, a korszerű diagnosztikai mód-
szerek és a hatékony terápiás eljárások 
alkalmazásától várható. Ugyanakkor 
mindez csak akkor járhat pozitív ho-
zadékkal, ha a férfiakat a jelenleginél 
nagyobb arányban sikerül rávenni 
arra, hogy részt vegyenek a szűrővizs-
gálatokon, s betegségre utaló kezdeti 
tüneteikkel ne várják meg azt, amíg a 
panaszok elviselhetetlenné válnak. A 
médiában sok szó esik azon család-
anyák felelőtlenségéről, akik nem vesz-
nek részt emlőszűrésen és/vagy nem 
mennek el méhnyakvizsgálatra. A fér-
fiakat kevesebbszer éri a felelőtlenség 
vádja, holott a rákbetegségek jelentős 
része korán orvosolható, a halálos szö-
vődmény pedig elkerülhető lenne, ha 
a férfiak rászánnák magukat a szűré-
sekre – vagy ha már hamarabb nem, 
legalább a gyanús tünetek megjelené-
sekor azonnal orvoshoz fordulnának.

Kit fenyeget a prosztatarák?
A prosztatarák a férfiakat sújtó da-

ganatos betegségek közül a harmadik 
leggyakoribb halál ok, idehaza éven-
te 1400–1500 férfi halálát okozza. A 
világban 3 percenként hal meg egy 
beteg prosztatarákban. Az idősebb 
férfiak betegsége, 50 évesnél fiata-
labb korban ritkán fordul elő, az életkor 
előrehaladtával évről évre nő a kocká-
zat, a leggyakoribb 65 és 75 év között. 
A legnagyobb kockázat az életkor, ami 
kiküszöbölhetetlen. A táplálkozási fak-

toroknak is lehet szerepe a prosztata-
rák kialakulásában, a zsírban gazdag 
ételt is a kiváltó tényezők közé sorolják. 
Prosztatarákos férfi vérszerinti rokonai-
ban háromszor gyakoribb ez a megbe-
tegedés, mint azoknál, akiknél a család-
jában nem fordult elő ilyen betegség. 

Tünetek:
•  a  rák korai  stádiumban  rendszerint 

semmilyen tünetet nem okoz (ezért 
fontos a szűrővizsgálat),

•  gyakori vizelés, különösen éjjel,
•  nehezen induló vizelés,
•  vizelettartási nehézség,
•  gyenge,  vagy  vizelés  közben  időn-

ként megszakadó vizeletsugár,
•  fájdalmas,  égető  érzés  vizelés  köz-

ben,
•  vér megjelenése a vizeletben vagy 

az ondóban,
•  az előrehaladott, csontáttételes be-

tegség esetén derék és csípőfájda-
lom is jelentkezhet.

Nem csak daganat okozhatja
A prosztata megnagyobbodása 

(BPH) idős korban általánosnak mond-
ható rendellenesség. A megnövekedett 
dülmirigy beszűkíti a húgycsövet, 
megnehezíti a vizelést, a hólyag egy-
re nehezebben üríthető ki, az csaknem 
állandóan tartalmaz vizeletet. 

Az idült prosztatagyulladás is hason-
ló tünetekkel járhat. Ezek más kezelést 
igényelnek, gyógyításuk az életminő-
ség jelentős javulását eredményezi.

Prosztataszűrés: kellemetlen hely az 
urológia, de életet menthet
Miközben a korai felismeréssel akár 

15 évvel is meghosszabbítható a prosz-
tatarákban szenvedő beteg élete, ad-
dig a magyar férfiak többsége ma is 
tart ettől a rutinvizsgálattól. Ennek 
hátterében nemcsak a szemérmesség 
és a szégyenérzet húzódik meg, hi-
szen vitathatatlan: a prosztatavizsgá-
lat kellemetlen. Fontos azonban, hogy 
mindenki megértse: az urológus szá-
mára a prosztatavizsgálat ugyanolyan 
rutin művelet, mint a gyermekorvos-
nak megnézni az iskolások manduláját. 
50 év feletti férfiaknál évente javasolt 
az általános urológiai állapotfelmérés, 
amelynek része a prosztatavizsgálat.

A rektalis digitalis vizsgálat (RDV) 
abból áll, hogy az orvos gumikesztyűt 
húz a kezére és a végbélen keresztül az 
ujjával áttapintja a prosztatát. A prosz-
tata a végbél és a hólyag között helyez-
kedik el, a daganatos folyamat legtöbb-
ször a végbélen át ujjal elérhető, szélen 
lévő területből indul ki. Ha az orvos 
a prosztatát megnagyobbodottnak, 
aszimmetrikusnak, a szokásosnál tö-
möttebbnek, keményebb tapintatúnak 
találja, vagy ha állományában rendelle-
nes tömöttséget, körülírt csomót észlel, 
további vizsgálatokat végez.  

A kivizsgálásnak másik fontos ré-
sze a vérminta laboratóriumi vizsgá-
lata, melynek során a prosztata miri-
gyei által termelt sajátos fehérje, az 
ún. prosztataspecifikus antigén (PSA) 
szintjét határozzák meg. A PSA kon-
centrációja a szérumban normálisan 
3–4 ng/ml. Tapasztalat szerint proszta-
tarák esetén a PSA-szintje jelentősen 
megemelkedik. Teljesen megbízható, 
végleges diagnózist csakis a proszta-
tából vett szövet kórszövettani, mikro-
szkópos vizsgálatával lehet felállítani. 
Ennek érdekében az orvos a végbé-
len át, vagy a gáttájékon a prosztatá-
ba vezetett tűvel szövetmintát vesz ki 
(biopsziát végez). Ez rendszerint ultra-
hangos készülékkel történő ellenőrzés 
és irányítás mellett történik.

Gyógyulási esélyek
Az időben felfedezett esetek, s 

megfelelő kezelés – műtéti prosztata-
eltávolítás vagy sugárkezelés – után 
nagy a valószínűsége a gyógyulásnak. 
A kiújult rák esetében már rosszabb 
a helyzet: a tumor csontáttéteket is 
okozhat, s ebben a stádiumban a lehe-
tőség szerinti fájdalomcsillapítás, s az 
élet meghosszabbítása az elsődleges 
és reális cél.

Ezek után feltenném a kérdést For-
gács Gábor művész úrnak, Ő vajon 
melyiket választaná: egy kicsit kelle-
metlen vizsgálatot, vagy egy halálos 
betegséget? Mellesleg szomorúnak 
tartom, hogy napjainkban csak az in-
tim szféra áthágásával lehet humoros-
nak, szórakoztatónak lenni.

 Molnárné dr. Csillag Edina

Rákszűrés férfiaknak – ezt szégyellni kellene?
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A sorozat ezen részében nem a hor-
gászati szempontból jelentős halak 
további ismertetésével, hanem sokkal 
inkább a horgászokat leginkább bosz-
szantó törpeharcsával foglalkoznék.

„Megint egy törpe” – hangzik fel 
gyakran a horgászpanasz egy-egy tör-
peharcsa kifogása után és bosszan-
kodnak nyaranként a bezöldült, béka-
nyálas tópart horgászai.

A törpeharcsa vaskos, zömöktestű, 
feje lapított, külsőleg a harcsára emlé-
keztet, de szája körül négy pár bajusz-
szál van, pikkelytelen, erősen nyálkás 
hal. Hát- és mellúszójának első sugara 
kemény, tüskeszerű. Színezete vízterü-
letenként és korosztályonként is erő-
sen változó. A gyors folyású vizek kivé-
telével szinte mindenütt megtalálható 
hazánkban. Ő is „jövevényhal”.

Eredeti előfordulási területe Észak-
Amerika keleti része Kanadától egé-
szen a Mexikói-öbölig, de az Egyesült 
Államok középső területein is gyakori. 
Hazánkba először 1902-ben jutott el, a 
Balatonba 1904-ben már szervezett te-
lepítése történt. A 60-as évekig lénye-
gében az ország egész területén elter-
jedt.

Már kétnyaras korában ivarérett. Áp-
rilisban, májusban ívik. Ívás előtt a te-

jes kisebb gödröt váj ki az ikrának az 
aljzaton. A nőstény 4–5000, 3 mm át-
mérőjű ikrát rak. Ivadékgondozó, ezért 
is van az, hogy kis egyedszámú ikrából 
jelentős szaporodás történik.

Általában éjjeli ragadozó azonban 
az éhség bármely időpontban táplál-
kozásra készteti. Fiatal korában férge-
ket, rovarlárvákat és rákokat fogyaszt. 
A kifejlett példány ezek mellett ikrát is 
fal, de elkapja az ebihalat, a békát és a 
halivadékot is.

A törpeharcsa veszélyességét hazai 
vizeinkben kiemeli, hogy szinte nincs 
védekezés ellene és gyakorlatilag hasz-
nosíthatatlanok. Míg őshazájukban 
néhány kilósra is megnőnek addig ná-
lunk jelentéktelen súlyúak 10–30 dkg-
osak csak. Az eredetileg ragadozóhal 
törpeharcsák áttértek a vegyes táplál-
kozásra. Fogyasztják a békés halaknak 
szánt etetőanyagot, rácsapnak a kicsit 
is puha, szájukba beférő csalikra (bojli, 

Horgász a pácban (5)

csemegekukorica). Sok helyen csak a 
nagyméretű és a nagyon száraz kuko-
rica csaliként való alkalmazásával lehet 
a „törpéket” elkerülni.

A rosszul kézbefogott és a hegyes 
úszók által keletkezett sebesülés, il-
letve annak nyálkája válthat ki komoly 
fertőzéseket. A seb begyulladásához 
elég az iszapos helyen összeszedett, a 
hal nyálkájában lerakódott szennyező-
dés, kórokozók. 

Elterjedt nézet, hogy biztos védeke-
zési módszer a „törpék” ellen a fekete-
sügérek telepítése, amelyek hetek, hó-
napok alatt megritkítják a törpeharcsa 
állományokat. A békalárvákat kedvelő 
feketesügérek a törpeharcsák „csecse-
mőkori” un. bandázási időszakában, 
közéjük vágva, hatalmas szájukkal va-
lóban sokat beszippanthatnak közülük. 
Azonban ez az időszak csak 2-3 hétig 
tart. Mikor a kis „törpéknek” megerő-
södnek kemény úszóik, akkor már a fe-
ketesügér sem fogyasztja őket.

A törpeharcsa húsa ízletes, kiváló 
minőségű szálkamentes. A jó halászlé 
készítésénél nélkülözhetetlen, így az-
tán nagy mennyiséget dolgoznak fel 
évente halászléalapok készítéséhez a 
konzervgyárak.

Vannak vizek és évek amikor úgy 
elszaporodnak, hogy nem lehet mást 
csak törpeharcsát fogni, míg a követke-
ző évben hirtelen eltűnnek. Ennek okát 
a kutatók még nem fejtették meg.

És egy horgászvicc:
A vízparton üldögélő és halakat egy-
más után kifogó horgász mögött meg-
szólal az őt régóta néző kibic: 

– Milyen jól kapnak itt a halak !
– Ne csodálja! Ez az egyetlen lehető-

ségük, hogy kikerüljenek ebből a ko-
szos vízből – válaszol a pecás.

 Ott László

Az elmaradt horgászverseny 
margójára

A Brázay Kastélypark Természetvédő és Horgászegyesület vezetősége 
tájékoztatja tagjait, hogy a már évek óta hagyományosan megtartott au-
gusztus 20-i házi (egyesületi) horgászverseny a jelentkezők alacsony száma 
miatt az idén elmaradt.

A vezetőség a verseny kiírása előtt döntött arról, hogy 20 fős létszám alatt 
a versenyt nem rendezi meg. A verseny időpontjáról és a szabályokról több 
mint harminc nappal előbb, a helyben szokásos módon, a tagság tájékoz-
tatva lett. A tagság nagy része tudott a szabályokról, a feltételekről, többen 
előzetesen jelezték is részvételi szándékukat, amit azonban később nem 
erősítettek meg.

A versenyre való jelentkezés határideje és a nevezési díj befizetése au-
gusztus 15-e volt. A határidő lejártakor mindössze 13 fő adta le jelentkezését 
a versenyre, mely így nem került megrendezésre.

Várjuk a tagság véleményét, javaslatait a verseny jövőbeni megrendezé-
sével kapcsolatban. 
 Vezetőség
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programajánló

Pellérd Község Eseménynaptára 2007.
szeptember – október

Időpont Esemény Helyszín Szervező

minden vasárnap Klubfoglalkozás – 15 órától Művelődési Ház Nyugdíjas Klub

Szeptember

7. péntek Szünet utáni első Gyermek táncpróba Művelődési Ház Mezőszél Tánccsoport

8. szombat XXVII. Mecsekvölgye Sakkverseny Művelődési Ház Polacsek Lajos

14. péntek Hulladékgyűjtés Általános Iskola Ammer Edit

15. szombat Szüreti Mulatság 

18. kedd
Kirándulás – Barcs Nyugdíjas Klub

SZM vezetőségi – 17 órától Általános Iskola Medgyesi Antal

28. péntek Klubfoglalkozás – 17 órától Általános Iskola Kertbarát Klub

Október

5. péntek Iskolai szintű kirándulás Medgyesi Antal

7. vasárnap Idősek Világnapja Művelődési Ház Rébay Anett

8. hétfő Aradi vértanúk napja – megemlékezés iskolai szinten Általános Iskola
Balogh Edit
Soós Bernadett

12–14.  
péntek–vasárnap

Határom Túli Magyarok XVI. Fesztiválja, Magyarok II. 
Európai Kulturális Találkozója vendégcsoportainak fo-
gadása

Medgyesi Antal
Rébay Anett

 Az eseménynaptár hetente frissítésre kerül. A programok részleteiről, az aktuális változásokról és a Művelődési Ház 
termeinek szabad időpontjairól telefonon lehet érdeklődni Rébay Anett közösségszervezőnél a 72/373-047-es számon. A 
Művelődési Ház programjai heti bontásban és aktualizálva minden hétfőn felkerülnek a képújságra és a www.pellerd.hu 
honlapra.

Sakk
Szeptember 2-án rendeztük meg a 

Testvérközségek sakk csapatversenyét 
a szlovákiai Nagykérrel. Sikerült a KU-
PÁT itthon tartani 5½–2½ arányú ered-
ménnyel.

A csapat tagjai voltak
ifj Bodai Tibor,  Deák György, 
Glávits István, Polacsek Lajos.

Szeptember 8-án 38 fő részvéte-
lével került megrendezésre a XXVII. 
Mecsekvölgye Sakkverseny. Pellérdet 
Glávits István mint játékos – Polacsek La-
jos mint egyik játékvezető képviselték.

 Polacsek Lajos
 házigazda

Pellérd jelentősebb kulturális eseményei  
2007. év végéig

Szeptember 15. Szüreti Mulatság

Október 7. Idősek világnapja

Október közepe
Határon túli magyarok fesztiválja, vendég művészeti cso-
port fogadása

Október 23.
Ünnepi megemlékezés az ’56-os forradalomról és a köz-
társaság kikiáltásáról

November 10. ÁMK Falunap

December 6. Mikulás-nap

December 16. Karácsonyi Koncert

December 27. Szt. János-napi borszentelés



Következő számunk  
október hónapban  

jelenik meg.

Reklám,  illetve  
hirdetésfelvétel a  

 Takarékszövetkezetben,  
naponta 9–16 óráig 

 
Vészi Ernőnénél.  
Tel: (72) 587-004

 kiadja: Pellérd Község Önkormányzata 

 Felelős kiadó: Metzing József polgármester

 Felelős szerkesztő: Borbély Tamás

 tördelőszerkesztő: Schauermann Tamás

 

 szerkesztőbizottság

 önkormányzat: Pergerné dr. Szabó Piroska

 Civil szervezetek: Benyovszki Máté, Bodai Tiborné, 

Gálné Dávid Margit, Habó 

Melinda, Kokovai István, Magdó 

Jánosné, Ott László, Schmidt 

Mátyás, Szigeti János

 ámk: Medgyesi Antal

 test és lélek: dr.  Horváth István, dr. Péterfia 

Sarolta, Molnárné dr. Csillag 

Edina, v. l. Szalay Lajos

 kultúra: Rébay Anett, Tóth József

 riport: Ravadics János 

 praktikák: Farkas Nándor

 sport: Vészi Ernő

 szerkesztőség: 7831 Pellérd, Fő tér 4.  

�36 (72) 587 910

 Fotók: Ravadics Irénke

 nyomdai munkálatok: Bornus Kft. 

7631 Pécs, Közraktár u. 1-3.  

�36 (72) 522 855

 Felelős vezető: Borbély Tamás

 nyomdai előkészítés:  Bt.

 megjelenik: minden hónap első felében, 

700 példányban

Pellérd SE 2007. sorsolás
A Megye I-es Mérkőzések A PeAC Pályán, A Megye II. és Az IfI-serdülő Mérkőzések PedIg gyódon 
lesznek MegtArtvA, Mert A PellérdI PályA Még neM AlkAlMAs sPortversenyekre.

Csapatok Dátum Időpont Helyszín
Megye I. 
Boda – Pellérd 08.26. vas. 16:30
Pellérd – Sásd 09.02. vas. 16:00 PEAC pálya
PEAC – Pellérd 09.09. vas. 11:00
Pellérd – Szederkény 09.16. vas. 15:30 PEAC pálya
Ócsárd – Pellérd 09.23. vas. 15:00
Pellérd – Siklós 09.30. vas. 15:00 PEAC pálya
Villány – Pellérd 10.07. vas. 14:00
Pellérd – Pogány 10.14. vas. 14:00 PEAC pálya
Lánycsók – Pellérd 10.21. vas. 13:30
Pellérd – Hidas 10.28. vas. 13:30 PEAC pálya
Baksa – Pellérd 11.04. vas. 13:30
Pellérd – Harkány 11.11. vas. 13:30 PEAC pálya
Szigetvár – Pellérd 11.18. vas. 13:00
Csapatok Dátum Időpont Helyszín
Megye II.
Pellérd II. – Hetvehely 08.25. szom. 17:30 Gyód
Pellérd II. – Drávafok 09.01. szom. 17:00 Gyód
Bükkösd – Pellérd II. 09.09. vas. 17:00
Pellérd II. – Szabadszentkirály 09.15. szom. 16:30 Gyód
Pellérd II. – Vajszló 09.22. szom. 16:30 Gyód
Nagydobsza – Pellérd II. 09.30. vas. 16:00
Pellérd II. – Magyarszék 10.06. szom. 16:00 Gyód
Magyarhertelend – Pellérd II. 10.14. vas. 15:00
Pellérd II. – Mágocs 10.21. vas. 15:00 Gyód
Kökény – Pellérd II. 10.28. vas. 14:00
Pellérd II. – Kovácshida 11.03. szom. 14:00 Gyód
Kishárságy – Pellérd II. 11.11. vas. 13:30
Pellérd II. – Hobol 11.17. szom. 13:00 Gyód 
Csapatok Dátum Időpont Helyszín
Ifi – Serdülő Bajnokság
Pellérd – Ócsárd Gyód
Siklós – Pellérd 09.01. szom. 9:30 és 11:30
Pellérd – Boda 09.08. szom. 9:30 és 11:30 Gyód
Villány – Pellérd 09.15. szom. 9:30 és 11:30
Pellérd – Szederkény 09.22. szom. 9:30 és 11:30 Gyód
Szigetvár – Pellérd 09.29. szom. 9:30 és 11:30
Pellérd – Pogány 10.06. szom. 9:30 és 11:30 Gyód
Szabad 10.13.
Pellérd – Harkány 10.20. szom. 9:30 és 11:30 Gyód
Pellérd – Sásd 10.27. szom. 9:30 és 11:30 Gyód
Baksa – Pellérd 11.03. szom. 9:30 és 11:30
Pellérd – Lánycsók 11.10. szom. 9:30 és 11:30 Gyód
Szászvár – Pellérd 11.17. szom. 9:30 és 11:30
Pellérd – Hidas 11.24. szom. 9:30 és 11:30 Gyód
PEAC – Pellérd 12.01. szom. 9:30 és 11:30
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