
Tisztelt Pécsváradiak!

Ősi történelmi települé
sünknek mindig voltak 
meghatározó időszakai, 
kiemelkedő eseményei, 
ünnepei.

Ilyen alkalomhoz ér
keztünk el most, 1993. 
augusztus 20-án, amikor 
Szent István ünnepén 
visszakapjuk városi ran
gunkat.

A rangnak nem meg

szerzése, hanem visszaál
lítása történik ez alka
lommal, mert központi 
fekvése, szerepe miatt a 
14. századtól hosszú időn 
keresztül városi rangja 
volt Pécsváradnak.

A legújabb kor giganto- 
mániás városfejlesztési 
elképzeléseinek Pécs és 
Komló közelsége miatt 
nem jeleltünk meg, de úgy

gondolom, jó is volt ez így.
Nem változott meg a 

táj, az összkép, a panorá
ma, megmaradhattunk a 
Zengő lábánál fakadó 
források patakjai mentén 
épült hegyi utcákkal tarkí
tott településnek, az or
szágutak találkozásánál 
kialakult gazdasági, köz- 
igazgatási, ku lturális  
centrumnak.

A pécsváradiak közre
működésével, a területün
kön működő gazdasági 
egységek, magánvállalko
zók aktív támogatásával 
egy injrastukturális prog
ram végéhez értünk. Ezen 
összefogás eredménye, 
hogy ma már minden kri
tériumnak megfelelünk 
abban a tekintetben, hogy 
várossá váljunk.

Akik ezt a programot 
támogatták, akik ebben 
részt vettek, a problémák 
megoldásában társak vol
tak, azoknak szeretném 
ezt megköszönni, és kö
szönteni valamennyiüket. 
Minden városlakónak hi
tét, egymás további meg
becsülését kérem ahhoz a 
jövőbeni munkához, ami 
valamennyiünkre vár, 
hogy Pécsvárad külső ké
pét még szebbé, takaro- 
sabbá tegyük.

Kívánom továbbá, hogy 
a település valamennyi 
lakója a jövőben is meg
találja  szám ítását, és 
megteremthesse a tehetsé
gének, emberségének, ön
magának és családjának 
a méltó otthont adó kör
nyezetet.

Kakas Sándor 
polgármester
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-  Az idei Szent Istuán-nap 
különösen jeles ünnep lesz 
számunkra, hiszen Göncz 
Árpád, a Magyar Köztár
saság elnöke személyesen ad
ja  vissza Pécsvárad polgára
inak a régi városi rangot. 
Mit jelent Pécsvárad számá
ra a városi státusz?

-  Amikor először jöttem 
ide 1979-ben, Pécsvárad vá
rosias település benyomását 
keltette a széles utcákkal, 
rendezett épületekkel, a me
zővárosokra jellemző zártso
rú beépítéssel. Szembetűn
tek a templomok, a vár, a 
környék fenséges erdei, a 
szép fekvésű dombokon a 
szőlők, gyümölcsösök. Nem 
véletlen, hogy ez a hely több 
mint ezer éve vonzza az em
bereket. 1000 évvel ezelőtt 
Szent István ezért alapított 
itt apátságot, tette egy nagy
birtok központjává, s ezért 
vált e hely gazdasági, kultu
rális központtá is. Pécsvárad 
város volt a középkor és az 
újkor folyamán, balgaság 
volt ettől a pozíciótól meg
fosz tan i, és a r ra  kény
szeríteni a pécsváradiakat, 
hogy Pécsett, Mohácson, 
Komlón kelljen ügyeiket in
tézni, rendőrséget, kórházi 
ellátást találniuk.

Pécsváradon e leépítések 
ellenére fennmaradtak az ősi 
gazdálkodási formák, a régi 
iparosok leszármazottai itt 
élnek ma is közöttünk, az 
újkori történelem viharai
ban is megőrizték iparos ha
gyományaikat, ez határozza 
meg a várossá válás jelentő

ségét. Ezeket a meglevő régi 
értékeket kell tovább erő
síteni, gyarapítani. És ilyen 
erkölcsi gyarapodást jelent a 
városi rang is. Huszonöt ví
zimolnár nem lesz többé, de 
más iparok, így az építészet
tel kapcsolatos tevékenysé
gek hagyományt folytatnak. 
Örülök, hogy volt szere
pem abban, hogy Pécsvárad 
zártsorú beépítése, hagyo
mányos központi utcasora 
nem bomlott tovább, megőr
ződött Pécsvárad patinája. 
Ez újra kell hogy éledjen, 
hogy kedvet adjunk azok
nak, akik a hagyományokon 
fellelkesülve, vállalkozásba 
mernek kezdeni: belevágnak 
egy gyógyszertár megnyitá
sába, egy üzletbe, egy új ven
déglőbe, más egyéni beruhá
zásba. Máris vannak kezde
ményezések arra, hogy olyan 
tíz-húsz embert működtető 
kisüzem ek létesüljenek, 
amelyekben a pécsváradiak 
értékesíteni tudják szaktu
dásukat. És olyan hagyomá
nyos tevékenységek felélesz
tésére vagy továbberősítésé- 
re gondolok, mint a gyapjú
fonás, faesztergályosság, az 
építő, a vasas szakmák, a kör
nyék fájának magas színvona
lú feldolgozása, a borról, a gyü
mölcsről nem is beszélve.

-  Valamikor a város ki
váltságokat biztosított, hogy 
odacsalogassa az iparoso
kat, váltakozókat. Ma van, 
aki a terhek növekedésétől 
tart a városi státusz életbelé
pésével...

-  Ilyen terhektől nem kell

félnie senkinek. Ma a város 
üzemeltetése nem ró újabb 
terheket a lakosságra. Elvé
geztük a kommunális fej
lesztéseket, ezekhez hozzájá
rult a lakosság, mi ezen felül 
nem kívánunk további áldo
zatokat. Rövidesen átrende
zik a közigazgatási határo
kat: kialakul Pécsvárad vá
rosi körzete, szinte a régi, 
ezeréves vonzáskörzet. Ez 
még több helyi szolgáltatást 
ad a lakosságnak. Most a 
személyi jövedelemadó visz- 
szaszárm aztatásában  30 
százalék ju t vissza a közsé
gekhez és 50 százalék a vá
rosoknak. Ez nem túl nagy 
összeg, néhány millió a 180 
millió forintos működési 
költségeinkhez képest.

Itt egy régi rang helyreál
lítása történt meg, amiért 
maguk a pécsváradiak tet
tek a legtöbbet. Aztán ha egy 
település városként kezd 
szerepelni a nyomtatott és 
elektronikus sajtóban, ki
váltja sokak érdeklődését, 
turisták, vállalkozók, a szel
lem emberei egyaránt jobban 
odafigyelnek, vagyis bizo
nyos pezsgés várható, ami 
nem lesz a kárunkra. Ennek 
reklám ereje van, s a gazda
sági életet jellemző pangás 
után ez is hozzásegít a fellen
düléshez.

-Milyen konkrét lépéseket 
tett Pécsvárad az itteni élet 
városiassá tétele érdekében ?

-  Megszűnt a vízhiány 
a Duna-víz idehozatalá- 
val. E nnek költségeit a 
nagyközség állta és pályá

zaton is nyertünk hozzá 
pénzeket. A földgázért, 
am it s ik e rü lt  alacsony 
összegért idehozni, m ár 
h áz ta r tá so n k é n t fize t
tek a pécsváradiak. Nem 
hittük, hogy a lakosság 85 
százaléka használja majd a 
földgázt, és a hálózat 100 
százalékosan kiépül Pécs
váradon. Aztán megjelent 
és önszerveződéssel vil
lámgyorsan kiépült a ká- 
beltv-hálózat, mellyel so
kat nyert a község. Alaku
lóban van egy napi hír- és 
reklámszolgálatás is betéti 
t á r s a s á g  fo rm á já b a n , 
amelyhez az önkormány
zat segíti a stúdió kialakí
tását. 47 utunkat a nyáron 
majdnem 100 százalékig 
leaszfaltoztuk. Hiányzik 
néhány útszakasz a refor
m átus temetőnél, az új te
lepülésrészen, ezek érde
kében augusztusi ülésün
kön szeretnék javaslatot 
te n n i. A la k á sa in k n a k  
csak felét tudja ellátni a 
szennyvíztelepünk. Bőví
tését a következő években 
kell elvégeznünk a keleti 
la k ó te le p e n , a D ózsa 
György utcában és ami ne
hezebb feladat lesz, a he
gyen, ahol a bonyolult te
repviszonyok nehezítik a 
csa to rnázást. Mindezzel 
kényelmesebb lett az éle
tünk. Ilyen háttér nélkül 
nem  szabad, nem lehet 
működtetni egy ilyen jelle
gű települést, és mindez 
szám íto tt a városi rang  
visszaszerzésénél.
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-A z  új telefonközpont most 
épül. M it mondhatunk a 
mostani és jövőbeni hálózat
ról?

-  Augusztus 20-ig bekötik 
a meglévő állomásokat. Aki
nek van készüléke, a 465 
előtétszámmal közvetlenül 
tárcsázhat ekkortól -  de idő
ben megkapja az ennél bő
vebb és szakszerűbb tájé
koztatást. Aki új készüléket 
rendelt, az eredeti határidő
re, szeptember 30-ra számít
hat, amint azt a kivitelezők 
most, július végén ismét 
megerősítették. 850 állomás 
lesz most Pécsváradon, 1040 
állomásos a központ. Ezt le
het és majd kell is bővíteni, 
hiszen a körjegyzőség falvai 
szintén érdeklődnek telefon
ügyben -  mint korábban víz- 
és egyéb ügyekben is. A háló
zatba évek múlva is be lehet 
lépni, mivel az üzemeltető
nek is az a gazdaságos, ha 
minél több telefon működik.

-  Erre tett le Pécsvárad 
1992 tavaszán 6 millió forin
tot, amit többen könnyelmű 
pénzkidobásnak minősítet
tek. Milyen előnyt hozott ez a 
lépés?

-  Egy évvel hozta előbbre 
a telefon ügyét ez az összeg, 
amely a beruházó anyagvá
sárlásához nyújtott segítsé
get, amit most már sok te
lepülés szívesen megadna. 
Előnyt azok kaptak, akik el
őbb fizettek. Ez nagy összeg 
volt, de egy évvel előbb való 
kifizetése sokszoros előnyhöz 
juttatta Pécsváradot.

-  Hogy áll a sportcsarnok 
és a tanteremépítésre beadott 
pályázat?

-  Remélem, m indket
tőn elnyerjük a megpályá
zo tt összeget. Ha nem, 
akkor javasolni fogom a 
képviselőknek, fordítsuk 
az erre tarta lékolt össze
get más régóta tervezett 
feladatainkra: az út- és 
csapadékcsatorna háló
zatra. Építsük be az alsó 
iskola tető terét, hogy az 
egész alsó tagozat ide köl
tö zh essen . És kezd jük  
meg a Művelődési Ház, 
K önyvtár összevont in 
tézm ényének a rekonst
rukciós terveit. A te rü le t
előkészítést az összevont 
rendezési terv  szellemé

ben a Pécsi országúitól 
északra, új utca nyitásá
val.

-  Sokan vitatták, szüksé
ges-e sportcsarnokot építeni 
egyáltalán. Sokan várják a 
strand felújítását...

-  Nagyszerű fiatalság él 
itt, amelynek tartozunk 
azzal, hogy testnevelési 
és m ás le h e tő s é g e k e t  
n y ú jtsu n k . Meglevő 20 
m illió  fo r in tu n k a t  egy 
ilyen n a g y b e ru h áz ásra  
volna helyes e lkö lten i, 
amennyiben megkapjuk 
hozzá a pályázaton kért 
á lla m i tá m o g a tá s t  is. 
Pécsváradon kim agasló
an jó az intézményekkel 
való ellátotság -  a sport- 
csarnok egy minőségi to
vábblépést je len th e tn e , 
amely a sport, a gyermek 
testnevelés mellett a la
kosság egyéb nagy prog
ram jait is szolgálja. E h
hez á llam i tá m o g a tá s t 
szerezni olyan feladat és 
lehetőség, am it nem volt 
s z a b a d  k ih a g y n i. A 
strand  olyan dolog, amit 
v á lla lk o zó k n ak  fogunk 
m e g h ird e tn i (ah o g y an  
Bóly m ár m eg ta lá lta  a 
maga vállalkozóját), ezt a 
település nem tudja fel
vállalni -  ahogy az idén 
bezárt más városi, közsé
gi strandok példája is m u
tatja.

-  Miért nem tudtuk nyár 
elején megszerezni a tanterem- 
építéshez szükséges pályázott 
összeget?

-  E p á ly á z a to k a t a 
rendszerváltás idején írták 
ki, s azóta kiderült, sok a 
pályázó és kevés a pénz. 
Lassan m ár csak egész
séges ivóvíz bevezetésére 
lehet központi támogatást 
szerezni. A tanterem épí
tésre a nemzetiségi progra
mon keresztül kérünk tá 
m ogatást már harm adik 
alkalommal, s félő, hogy 
most sem járunk sikerrel. 
Akkor a képviselőtestület
nek azt kell mérlegelnie, 
várunk-e tovább központi 
támogatásra vagy építünk 
tanterm et az alsó iskolá
ban sa já t erőből. Ezzel 
ide kerül az egész alsó is
kolai oktatás a régi felső 
iskolának pedig keresünk

egy más, megfelelő felada
tot.

-  Mennyiben változik az 
egészségügyi ellátás, mi
után az orvosok vállalkozó
ként működnek?

-  A törvény szerint az 
önkorm ányzat a felelős 
az egészségügyi e llá tá 
sért. Szerencsére e rre  
nem volt panasz a lezaj
lott nagy változások a la tt 
sem, mivel felkészült or
vosi gárdával rendelke
zünk, és a beteglétszám is 
arányosan oszlik meg a 
leadott kártyák  szerint. 
Olyan szakképesítésű or
v o sa in k  v a n n a k , ak ik  
helyben, a biztosítási k á r
tya ellenében adhatnak  
pl. nőgyógyászati, reum a
tológiai, lelki gondozást, 
szem észeti, fogászati és 
egyéb rendelést. Központi 
rendelő működik a tele
pülés közepén amely mi
nőségi v á lto zást je len t. 
Ez az egészségügy priva
tizálásával egy időben, s 
úgy vélem, éppen jókor 
készü lt el. A beteg az t 
fogja é sz rev en n i, hogy 
am iért eddig Pécsre, Mo
hácsra, m áshova kellett 
u taznia, azt it t  helyben 
m egkaphatja e.ü. kártyá
ja  felm utatásával.

-  Hogyan látja a polgár- 
mester úr a szociális szem
pontból rászorultak helyze
tét?

-  A baranyai, az országos 
helyzet ismeretében elmond
hatom, Pécsvárad sokat tesz 
e téren, s tett amikor kiala
kította az idősek napközijét, 
házigondozását, étkezteté
sét. Kicsit felvállalja azt is, 
ami eleve a családok feladata 
volna.

-  Segélyre mekkora össze
get oszt szét Pécsvárad?

-  Négymillió fo rin to t 
osztottunk szét az itt  élő 
rászorulóknak, ami vala
mivel maghaladja az or
szágos átlagot. Igazságo
san  nehéz ez t a pénzt 
szétosztani, ezért a k ü 
lö n fé le  sza k e m b e re k e t 
egyesítő szociális b izott
ság tesz előterjesztést he
tente. M ásrészt a Polgár- 
mesteri Hivatal alkalm a
zottai, akik naponta ta 
lálkoznak a kérelmezők

kel, és szinte személy sze
rin t ism erik a község rá 
szorultjait. Önkéntes ka
r i t a t í v  sz e rv e z e te k k e l 
vette fel az önkorm ány
zat a kapcsolatot, amikor 
megjelentek nálunk is két 
éve a délvidéki m enekül
tek. M ást nyújt az ön
k é n te s e n  sze rv ez ő d ö tt 
k a r i ta t ív  sze rv eze t, és 
m ást, az önkorm ányzat. 
A k e ttő  k iegész íti egy
m ást, együttműködik. Mi 
a hivatásunkból adódóan 
az anyagiakat, az admi
nisztrációt adjuk, s eddig 
is sze llem ében  dolgoz
tunk  együtt.

A délvidéki m enekültek 
ma nyolcvanan élnek kö
zöttünk. Egyike voltunk 
azon településeknek, me
lyek  e lső so rb an  Szabó  
L á sz ló n é  K iss M ária  
lelkészasszony buzgal
ma által otthont, iskolát, 
ellátást adtak  a hozzzánk 
é rk eze tte k n ek . Voltak 
te lep ü lé se k , a h o n n a n  
bizonyos idő m últán  el
küldték a háborús mene
külteket. Nos Pécsvárad- 
ról senkinek sem kellett 
valamely gyüjtőtáborba 
távozn ia , és e z u tá n  is, 
amíg szükséges, minden 
tá m o g a tá s t  m eg ad u n k  
számukra.

-  Pécsvárad polgár- 
mestereként m it tart fon
tosnak most, hogy vissza
állt a település sokévszá
zados régi rangja?

-  T artsuk meg és gyara- 
pítsuk tovább, am it a ré 
gi Pécsvárad létrehozott. 
Amit most elértünk, a vá
rosi cím annak eredménye, 
hogy a polgárok adót fizet
tek, já rd á t  ép íte ttek , a 
pénzükből épült a gázveze
ték -  mindezt becsüljük 
meg. Tudom, nehéz ma a 
megélhetés, mégis kérem, 
hogy a szűkebb hazánk 
szeretete nyilvánuljon meg 
abban, hogy teszünk a te
le p ü lé s é r t .  K ü lö n ö sen  
most, amikor Göncz Ár
pád köztársasági elnök lá
togat el hozzánk, és ezzel 
Pécsvárad lesz a központja 
az országos Szent István 
napi ünnepségnek.

G.O.
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önkormányzati híradó
Május '27-4 ülés

Vállalkozó orvosok

K akas Sándor polgár- 
mester elnökletével tartotta 
májusi és júniusi ülését Pécs- 
várad képviselőtestülete.

Ez év június 1-től Pécsvá- 
rad önkormányzata vállal
kozói szerződéssel biztosítja 
a felnőtt- és gyermek házior
vosi ellátást, az orvosokkal 
kötött megállapodás jegyé
ben. Az egészségügyi cent
rum tíz részegységre bontha
tó fel, s ezekben folytatható- 
ak az e.ü. rendelések. A fő
hatóság véleménye szerint a 
Pécsváradi Önkormányzat 
megfelelő színvonalat tud 
nyújtani e.ü. centrumában. 
A jelenlegi alkalmazottakat 
egy kivétellel a vállalkozó or
vosok foglalkoztatják, senki 
elbocsátását nem tervezik.

Olasz gépgyártó 
a láthatáron

Munkahelyteremtő beru
házásjavaslatával kereste fel 
a polgármestert a Merighias- 
torre-cég, amely az iparterü
leten elektrotechnikai mű
helycsarnokot létesítene, és 
elsősorban pécsváradi lako
sokat alkalmazna. A szerelő- 
csarnok rövid határidő alatt 
épülne fel, s ezért a vállalko
zó a terület térítésmentes át
adását kérte. A képviselőtes
tület a mintegy 10.000 négy
zetméter terület ilyetén át
adásával egyetértett, és a 
polgárm estert m eghatal
mazta az ügy lebonyolításá
val.

Június 14-i ülés

Rehfeld konzul 
látogatása

H an s R eh fe ld  német 
konzul látogatott ez alka
lommal a képviselőtestület

ülésére, hogy a helyi tv-stú- 
diónak átadjon egy VHS-C 
videókamerát, egy videó
magnót és egy állványt, majd 
rövid beszélgetést folytatott 
az önkormányzat tagjaival. 
Az eseményen részt vett 
dr.Biró Ferenc ország- 
gyűlési képviselő és mint vál
lalkozó háziorvos. Igazoltan 
távol volt Arató Márton és 
dr.Menczer Gábor önkor
mányzati képviselő.

Az önkormányzati válasz
tások után a képviselőtestü
let bizottságokat alakított az 
egyes részterületek gondozá
sára. Most ezek számoltak 
be eddigi tevékenységükről.

Munkaterv a II. félévre

Szeptember 20-án a szak
iskola, gimnázium valamint 
a zeneiskola egyéves műkö
déséről számolnak be az in
tézményvezetők. Az intéz
mények pénzügyi ellenőr
zésének rendjét alakítja ki és 
szabályozza a testület, vala
mint foglalkozik az önkor
mányzati tv működésével. 
Októberben az építési ható
ság munkája, a rendezési 
terv felülvizsgálatának elő
készítése kerül napirendre 
továbbá az egészségügyi bi
zottság munkája és az e.ü. 
vállalkozások működése. 
Novemberben tárgyalja a 
testület a jövő évi költségve
tés előirányzatait és módo
sítja a szervezeti, működési 
szabályzatot. Decemberben 
beszámol munkájáról a kör
jegyzőség, és kialakítják a jö
vő évi munkatervet.

Ezután az augusztus 20-i 
ünnepség előkészületeit 
hagyta jóvá a testület -  a 
részletes programot e szá
munkban találják olvasóink.

Önkormányzati tv

Napi hír- és reklámszol
gáltatást kínál az önkor
mányzatnak és az itt műkö

dő vállalkozóknak az RT TV 
BT -  ennek kérdéséről tár
gyalt ismét a képviselőtestü
let. E gyetértettek  azzal, 
hogy a BT stúdiója a Műve
lődési Házba kerüljön, ennek 
érdekében biztosítják a kábel 
kiépítését.

A közérdekű hírek sugár
zásával Füri Ferenc vállal
kozóval kötnek az év végig 
szóló szerződést, és a hírszol- 
gálatást a testület, konkré
tan a kulturális bizottság fel
ügyeli. Füri Ferenc szerző
déstervezetét benyújtotta a 
testületnek.

Dr.Biró Ferenc tervei

Dr.Biró tájékoztatta a kép
viselőket, hogy saját beruhá
zásában 300 négyzetméter 
alapterületű e.ü. intézmény 
kezdi meg működését au
gusztus 20-án, zömében 
olyan szakrendelésekkel, 
melyeket az e.ü. centrum 
nem kínál, s amiért a beteg
nek nem kell fizetnie: 3A  
ágyas fektető készül el rövid 
gyógykezelésre, megfigyelés
re. Biró doktor ősszel reuma
tológiai szakvizsgát tesz, 
majd ilyen irányú szakren
delést, fizikoterápiát kíván 
indítani, elsősorban hidrote
rápiával: gyógy masszázs, 
szénsavas fürdő, iszappako
lás, vízsugármasszázs szere
pel a tervekben. Urológus, 
bőrgyógyász, te rm é
szetgyógyász tartana heten
te rendelést és a háziorvosi 
rendelés is itt kerül sorra. 
Tervezik a rákszűréssel egy
bekötött nőgyógyászati szak- 
rendelést és a plasztikai se
bészetet.

Vita a fizikoterápiái keze
lések közül alakult ki, mivel 
a testület pár hónapja már 
ígéretet tett egy ilyen irányú 
szolgáltatásra az e.ü. cent
rumban. Ez a kérdéskör még 
tisztázást igényel.

A testület támogatta Biró 
doktor vállalkozó háziorvos

azon kezdeményezését, hogy 
TB finanszírozással beteg
fektetővel és hidroterápiával 
bővüljön a helyi e.ü. ellátás.

Diákot támogat 
a Pécsvárad Alapítvány

Kiss Enikő pécsváradi 
diáklány elnyerte a Stock
holmi Műszaki Egyetem ösz
töndíját. Azt kérte az önkor
m ányzattól, tám ogassák 
Stockholmba való kiutazá
sának költségét, míg a rész
vétel költségeit maga terem
ti elő. A Pécsvárad Alapít
vány kuratóriuma és a kép
viselők úgy tájékozódtak, 
hogy Kiss Enikő érdemes a 
támogatásra, és számára a 
Pécsváradért Alapítvány 
22.000 forintos támogatását 
megszavazták.

Virágbolt liciten

Az önkormányzat a tulaj
donát képező virágbolt meg- 
üresedésével pályázatot ír ki 
az ü z le t bérbevételére: 
25.000 forintos egyszeri 
igénybevételi díjjal illetve ha
vi 8.500 forintos bérleti díjjal 
egy évre szólóan.

A hosszúhetényi Horváth 
István vezette RUFA BT, 
amely fa félkész termékeket 
gyárt, tett lépéseket a nyár 
folyamán a Költségvetési 
Üzem megvásárlására.

Ism ételten  szót em elt 
Apaceller József képviselő 
a település központjában 
parkoló autóbuszok ügyé
ben, amelyek zavarják a la
kosság nyugalmát -  miköz
ben a KPM által kijelölt par
kolójuk üresen áll a volt 
stranddal szemben. Végül a 
polgármester ismertette a 
helyi IPOSZ-szervezetnek a 
székházuk  felépítéséhez 
adott önkormányzati támo
gatással kapcsolatban írott 
köszönőlevelét.

G.O.
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Mit jelent a városi cím Pécsváradnak?

cím. Ezért tekinteni úgy, mint 
egy kitüntetést.

A kitüntetéseket általában a 
többlet teljesítmények után 
kapják azok, akik arra érde
mesek. Ahhoz azonban, hogy 
valaki ebben részesüljék, 
többnyire a munkahely, társa
dalmi szerv arra javaslatot 
tesz, azaz kezdeményezi.

Ezt tette a képviselőtestület 
is. Úgy értékelte, hogy Pécsvá- 
rad lakossága elismerést, ki
tüntetést érdemel azért a soha 
nem lankadó tenniakarásért, 
azért az anyagi áldozatvállalá
sért, amelyről szóltam. Ezért 
kezdeményezte a belügymi
niszternél, illetve a köztár
sasági elnöknél Pécsvárad ki
tüntetését városi címmel.

Ennyit jelent hát a városi 
rang és még valamit, hisz a 
cím és a rang kötelez is, még
pedig arra, hogy legyen még 
komfortosabb, még sziebb, 
még jobban ellátott szeretett 
lakóhelyünk. Hiszem, hogy ez 
az elismerés vonzóbbá teszi 
Pécsváradot, a városi lét arra 
serkenti a vállalkozókat, hogy 
itt telepedjenek meg és te
remtsenek munkahelyeket 
(amire máris van komoly szán
dék) és ezáltal szélesedik a 
szolgáltatás, az ellátás, javul a 
megélhetési, kereseti lehető
ség és ezzel az egyén életszín
vonala, életminősége is.

Hibás tehát az a kérdésfel
vetés, hogy városi rang vagy 
közművesítés, városi rang vagy 
a szociális rendszer fejleszté
se. Helyesebb tehát így fogal
mazni: városi rang és tovább
fejlődés, városi rang és jobb 
ellátottság, városi rang és ja
vuló szociális helyzet, azaz a 
létminőség egyes elemei 
együtt, kölcsönhatásban fej
lődnek és nem egymás rovásá
ra. Ebből fakadóan Pécsvárad 
hosszútávú érdeke, fejlődésé
nek alapvető eleme a kategó
ria-váltás (várossá válás), ép
pen ezért nem ítélem felszínes 
jelenségnek azt, ami a várossá 
válással kapcsolatos, különö
sen nem akkor, amikor az

esetleges avató ünnepséggel és 
előkészületekkel együtt mind
ez annyiba sem kerül, mint 
például másutt csupán a pályá
zati anyag elkészíttetése. (Az 
egyik meglátogatott új város 
több, mint félmillióért készít
tette el pályázati anyagát, mi 
ezt közös összefogással, kö- 
szönömért megtettük.)

Úgy vélem, hogy lakossá
gunk anyagi áldozatvállalásá
nak, cselekvő közreműködésé
nek az észre nem vétele és az 
elismerés kezdeményezésének 
az elmulasztása súlyos hiba 
lett volna a lakosság által vá
lasztott és őket képviselő tes
tület részéről.

Megszületett a kedvező 
döntés, tehát készüljünk az 
augusztus 20-i avatásra úgy, 
ahogy ünnepre, vendégek fo
gadására készülni szoktunk: 
csinosítsuk környezetünket, 
tisztítsuk meg közterületein
ket, tegyük rendbe házunktá- 
ját. Segítsen ebben mindenki, 
aki tud -  vagy legalább ne 
ártson.

Dr. Kófiás Mihály 
Fotó: Lantos Miklós

A186. |

I magyar város |
MTI -  A belügyminisz- |  

tér előterjesztésére a köz- |  
társasági elnök Pécsvárad I 
nagyközségnek 1993. au- |  
gusztus elsejével városi § 
címet adományozott. A |  
4100 lakosú település a |  

|  186. a magyar városok so- 1 
|  rában. Idén Pécsváradon |  
|  kívül csak a Bács-Kiskun |  
|  megyei Kecel kapott vá- |  
I  rosi rangot, noha nyolc |  
|  nagyközség -  Baktaló- 1 
|  rántháza, Ibrány, Lajos- § 
|  rnizse, Máriapócs, Mind- |  
|  szent, Nagyhalász, Solt- |  
|  vadkert, Tótkomlós pá- 1 
|  lyázott.

A Köztársaság Elnökének 
88/1993. (VII. 23.) KE 

határozata
városi cím udoniányozúsárói

A belügyminiszter előterjesztésére a Baranya megyében 
lévő Pécsvárad községnek városi címet adományozok.

Ez a határozat 1993. augusztus 1. napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k., 
a Köztársaság elnöke

Ellenjegy zem:
Dr. Boross Péter s. k., 

belügyminiszter

M A G Y A R  KÖ ZLÖ N Y

A tanácsrendeletben a váro
si rang jelentős anyagi támo
gatással járt. Ezért általában 
előbb kapott egy település vá
rosi címet és utóbb (állami 
pénzekből) épült ki a közmű- 
hálózat, a kereskedelmi és 
más szolgáltatás és mindezt 
nagyarányú állami lakásépítés 
követte.

Éppen ezért a községek szá
mára alapvető jelentőségűvé 
vált, hogy városi rangot kapja
nak, mert azzal több pénz járt 
és gyorsabb ütemű fejlődés.

Mára ez a gyakorlat megvál
tozott. Az önkormányzati tör
vény szerint „egy község akkor 
kérheti a várossá nyilvánítását, 
ha a városi cím használatát 
fejlettsége, térségi szerepe in
dokolja”.

Ebből eredően az anyagi el
látásban szinte nincs eltérés 
egy község és egy város között, 
csupán a személyi jövede
lemadó nagyobb hányada ma
rad a városoknál. Pécsvárad 
esetében ez -  a jelenlegi pénz
ügyi szabályozók mellett -  évi 
ötmillió többletet jelent. (Ez 
sem csekély összeg, ha jól 
használják fel.)

Felmerül tehát a kérdés: 
mit jelent akkor Pécsváradnak 
a városi cím?

Válaszom egyértelmű: elis
merést, rangot! Annak az elis
merését, hogy Pécsvárad fej
lettebb, térségi szerepe jelen
tősebb más hasonló nagyságú 
községekhez képest.

Mindez fakad történelmi 
múltunkból is, de nem utolsó 
sorban abból, hogy Pécsvárad 
lakossága ennek megteremté
sében anyagi áldozatot is vál
lalt és mindeközben erősödött 
közösségi tudata, kulturális 
igénye, polgári mivolta.

Nem önmagától lett Pécsvá
rad azzá, ami. A jelenlegi köz- 
múvesítettség, a kereskedelmi, 
szolgáltató ellátottság, az 
amatőr és más egyesületek és 
csoportok léte, illetve műkö
dése több évtizedes tervszerű,

anyagi áldozatvállalással járó 
tudatos tevékenység eredmé
nye.

Pécsvárad, a járási székhely 
megszűnésétől, immár több 
mint negyedszázadon át, nem 
tartozott a kivételezett, anya
gilag erőteljesen támogatott 
községek sorába, miután időn
ként más és más „gazdához” 
(járáshoz, városkörnyékhez) 
csatolták. Éppen ebből fakadt, 
hogy az elért eredményekre 
büszke lehet lakosságunk. Itt 
nem épült úgy út, hogy ne 
járultak volna hozzá az ottla- 
kók. Közösségi összefogásból 
készült a vízhálózat, a szenny
vízelvezető rendszer, a kábel
tévéhálózat, a gázvezeték, az 
óvoda bővítése, a távhívásos 
telefonvezeték, de még a zene
iskola és a szociális gondozó 
központ is. Úgyszólván min
den!

Ennek az anyagi áldozatvál
lalásnak az elismerése a városi

A Köztársasági Elnök 
határozatai
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A szegények mindig ve
lünk lesznek, mondta a mál
tai lovagrend alapítója 900 
évvel ezelőtt. Ok a beteget 
úrnak nevezték, s örültek, 
hogy szolgálhatnak ember
társaiknak, mert úgy tar
tották, s tartják ma is, az 
elesett ember maga Krisztus. 
Csilla von Boeselager bá
rónő ugyanígy fogalmazott, 
amikor július 23-án, pénte
ken délután Pécsváradra, a 
római katolikus plébániára 
megérkezett. A Magyar Mál
tai Szeretetszolgálat örökös 
tiszteletbeli elnökasszonya 
Pécsett illetve a Dél-Dunán- 
túlon kezdte a májusban 
megalakított regionális köz
pontok meglátogatását, s 
kőrútjának végén a pécsvá- 
radi szervezetben tett láto
gatást.

Fogadta őt Mott János 
címzetes apátplébános, a 
pécsváradi szervezet vezető
je valamint Hesz Antal, a 
szervezet elnöke és a helyi 17 
tagú csoport tagjai. Hesz An
tal tájékoztatta az elnö
kasszonyt arról, hogy né
hány hónapja folytatják mű
ködésüket, lelki gondozást, 
jogsegély szolgálatot, ruhase
gélyt kínálnak a rászorulók
nak, és foglalkoznak a fiatal
sággal. Működésüket a pécs
váradi önkormányzat által 
biztosított helyiségekben 
folytatják a felső iskolában.

A Magyar Máltai Szere
tetszolgálattal két évvel eze
lőtt került kapcsolatba Pécs- 
várad, amikor megjelentek 
itt is a délvidéki háború me
nekültjei tájékoztatta Boese
lager bárónőt Dretzky Ka

talin, a Művelődési Ház igaz
gatója. Elmondta, mint dolgo
zik a mai napig is Szabó 
Lászlóné Kiss Mária refor
mátus lelkész a menekültek 
testi, lelki gondozásán. Pécs- 
várad önkormányzata a Mű
velődési Ház mikrobuszával 
és dolgozóival havonta idehoz
za és szétosztja a menekültek
nek érkező szállítmányokat a 
M agyar M áltai Szere
tetszolgálattól épp úgy mint a 
Vöröskereszttől és az eseten
kénti akciókból.

Csilla von Boeselager nagy 
megelégedéssel nyilatkozott 
a Magyar M áltai Szere
tetszolgálat működéséről va
lamint a dél-dunántúli regi
onális központról, melynek 
tevékenységét dr.Nagy Ibo
lya vezetésével a legjobbnak 
minősítette az országban.

Kálvin János fogalmazta 
mega nagy igazságot: „Egye
dül Istené a Dicsőség! A Kál
vin Jánosról elnevezett utcá
ban áll a reformátusok több 
mint 200 éves temploma. Eb
ben az évben új piros hódfar
kú cserép került a templom 
tetőzetére. A két éves előké
szület után július 5-én kez
dődött el a nagy munka Iljin 
Petár ácsmester irányításá
val. A gyülekezet jő néhány 
tagja időt és fáradságot nem 
sajnálva segített a nagy 
munkában. Nagy lendületet 
adott a munka menetének 
Buszlauer Miklóené gondnok
asszony előrelátó szervezése. 
Sokat segítettek a 2 éve itt 
tartózkodó kopácsi, szent-

lászlói és karancsi menedé
kesek.

így szinte hihetetlen mó
don 5 nap alatt elkészült a 
nagy munka.

A hét végén július 11-én 
vasárnapon hálaadó isten- 
tiszteletre gyűltünk össze, 
ahol a gyülekezet nagy örö
mére Dr. Hegedűs Lóránt, a 
Dunamelléki Egyházkerület 
püspöke hirdette Istennek 
örömüzenetét. Szeretnénk, 
ha kívül is és belül is szép és 
otthonos lehetne a templo
munk. Hátra van még a to
ronysisak felújítása és a to
rony vakolatjavítása. Re
ménység szerint arra is ha
marosan megkapjuk a segít
séget és elkészülhetnek a

munkák.
Az eddig elvégzett munká

kért ezúton is szeretnénk 
m indenkinek köszönetét 
mondani, aki anyagi támo
gatással, vagy kétkezi mun
kával hozzájárult ahhoz, 
hogy szépüljön a templom.

Mindezekért pedig Isten
nek vagyunk hálásak, aki in
dította szíveket adakozásra 
és munkára.

Most azért Istenünk hálát 
adunk neked és dicsérjük a 
te fenséges nevedet. (I. Krón. 
29:13.)

Képünkön: gyülekező a 
hálaadó istentiszteletre.

Szabó Lászlóné 
lelkész

Hagyományok: A búcsúbirka
Az augusztus 15-i Nagyboldogasszony napi bú

csú természetesen táncmulatsággal zárult, ahol 
minden évben egy felpántlikázott gyönyörű kost 
sorsoltak ki. Képünk az 1940-es évek elején ké
szült JÁGER Ödön hegyi kocsmája előtt. A birkát 
szamarak vontatta kocsin vitték körül az utcákon 
a tűzoltóság tagjai, így csalogatva a népet az esti 
bálra. Menetük mindenkor a hegyi JÁGER-kocs- 
ma elől indult, ahol a a tűzoltóság a bálokat tar
totta. A kép hátterében a sváb fúvószenekar tagjai 
állnak. Ma is sokan emlékeznek e régi helyi szo
kásra, mint például Galambos Ferenc,, aki egy 
alkalommal elnyerte a dlszkost.

Kodolányi János Fekete május című novellájá
ban örökíti meg ezt a népünnepélyt, melyen a fel
díszített kost végigvitték az utcán, hatalmas tömegtől 
kísérve.

Várkonyi Antal
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Lesz-e Pécsváradon ismét 
Asztrik apát utca?______

Utcákat, tereket általában azokról a 
kiemelkedő személyiségekről szoktunk 
elnevezni, akiknek emlékét az utókor 
számára őrizni, ápolni szeretnénk. Ha 
egy településnek -  mint a legtöbbnek -  
nincsenek saját történelmi alakjai, 
akikre büszkén emlékezne, akkor a 
nemzet nagyjai közül választ, amikor 
utcanévtáblát készít. így fordul elő, 
hogy több száz (vagy több ezer?) Kos
suth Lajosról, Petőfiről és Táncsicsról

elnevezett utcánk is van szerte az or
szágban.

De miként a nemzet, úgy a kisebb 
népcsoport, család, intézmény, város is 
büszke arra, ha szerepét a nemzet tör
ténetében minél régebbi korokra tudja 
visszavezetni.

Hazánk számos települése boldog len
ne, ha múltjában oly sok kiválóságot, 
kiemelkedő történelmi személyiséget 
m ondhatna magáénak, m int ismét 
Pécsvárad. Mert várunk-városunk szó 
szoros értelmében Magyarországon az 
első várak, városok egyike volt. Ennek 
köszönhetően a pécsváradiaknak nem 
kell a szomszédba menniük ahhoz, hogy 
nevezetes személyiségeket találjanak, 
ha utcát, teret akarnak elkeresztelni. 
Akadnak itt szép számmal, akikre 
büszkén mutathatunk: íme, ők voltak, 
akik megteremtették városunk alapja

it, nekik köszönhető, hogy itt már ezer 
évvel ezelőtt kultúra virágzott, és törté
nelemformáló szerepük Pécsvárad ha
tárain is túlmutat. Itt éltek, alkottak 
ezen a tájon, ebben a városban, ennek 
a várnak falai között.

De tudják ezt rólunk mások is, akik 
valaha iskolába jártak, és nem hiányoz
tak a történelemóráról, amelyen a hon
foglalást és az azt követő századokat 
tanították. Ha az átlagművelt magyar

turista felénk vetődik, kissé eltűnődhet 
azon, vajon a pécsváradiak miért nem 
neveztek el utcát például Géza fejede
lemről („ő rendelt Pécsvárad alá szolga
népeket. .. ”), Szent István királyunkról, 
vagy Julianus barátról, akivel a mi Ko- 
dolányi Jánosunk történelmi regényét 
Pécsváradon indítja.

És ki ne hallott volna széles e hazá
ban arról, amire Pécsvárad talán leg
büszkébb lehetne: innen, ebből a várból 
indult el Asztrik, a bencés monostor 
első főapátja közel ezer esztendővel eze
lőtt Rómába, hogy a pápánál kieszkö
zölje és elhozza István királyunknak a 
koronát. A szentkorona és a koronázási 
jelvények tehát, melyek előtt a világ 
minden tájáról naponta ezrek tiszteleg
nek, szorosan kapcsolódik Pécsvárad- 
hoz, a pécsváradi bencés apátsághoz, 
főleg pedig Asztrik apát nevéhez. 1000

őszén küldte őt István fejedelem II. Szil
veszter pápához a királyi cím és méltó
ság kieszközlésére. S az apát -  miért 
nem mondhatnánk így: a mi apátunk -  
fényesen eleget tett a megbízatásnak. 
(Rágondolni is rossz, miként alakul a 
magyar történelem, ha netán valahol 
elügyetlenkedi.) Ki ne lenne büszke egy 
ilyen kiváló diplomatára?

Ha valakiről, róla igazán illenék utcát 
elnevezni Pécsváradon! Helyes törté
nelmi érzékkel, dicsérendő lokálpatrio
tizmussal meg is tette ezt egy másik 
önkormányzat -  a két világháború köz
ti időszakban. De aztán jött Rákosi Má
tyás és tudtunkra adta, hogy a magyar 
történelem 1945-től kezdődik, és le
gyünk szívesek elfelejteni dicső múltun
kat. Lekerültek a régi utcanévtáblák, a 
pécsváradi vár tövében húzódó, festőién 
szép Asztrik apát utca is más nevet 
kapott. Táncsicsét, akit igen nagyra be
csülünk és tisztelünk, de akinek nevé
ről száz meg száz utcát, teret neveztek 
már el az országban. Asztrik apát neve 
pedig -  Rákosiék szándéka szerint -  
lassan feledésbe merült.

Mégis, amikor jelen sorok írója nem
régiben házat vásárolt a Mosóban, nem 
kis meglepetéssel fedezte föl a házszám
táblán Asztrik apát nevét. Azóta -  fél
hivatalosan és mintegy megelőlegezve 
az önkormányzatnak Asztrik apát em
léke iránt tanúsított tiszteletét -  ezt az 
utcanevet használja névjegyén és postai 
levelezésében. Legutóbb megjelent 
könyvének előszava végén a neve alá 
szintén Asztrik apát utcát írt -  a hagyo
mánytisztelő, kedves pécsváradiak utó
lagos engedelmével és megbocsátásukat 
remélve. Mert hát a világ ilyenformán 
tudomást szerezhet arról, hogy Pécsvá
radon (megint) van (volt?) egy Asztrik 
apát utca, ahol a szerző is lakók, s tit
kon reméli: a pécsváradiak is bizonyára 
büszkék koronaszerző apátjukra.

Milyen szép lenne, ha az egykor Aszt
rik apátról elnevezett utca is visszakap
hatná régi, eredeti nevét! Ő, a diploma
ta főapát és később kalocsai érsek, beír
ta nevét a magyar történelembe. Miért 
ne írhatnánk fel nevét mi is újra egy 
szerény pécsváradi utcanévtáblára?

Fotó: Egy ittfeledett, régi utcanévtáb
la -  utcára vár.

Lantos Miklós felvétele 
Hetényi Varga Károly



APécsváradi Várbaráti Kör Székely-földön
Lassan szárad útikönyvem

ben az a havasigyopár, amit 
gyerekek kínálnak a Békás
szorosba látogatóknak. Bizo
nyára mindenkiben azóta is 
kavarognak az élmények, akik 
részesei lehettek a Kör idei 
nagy kirándulásának. Az itt- 
honmaradottak nem sejthet
ték, hogy viszonylag rövid és 
problémamentes két és félóra 
alatt átléptük a határt Gyulá
nál, magyar motorosrendőrök 
és mosolygós román határőrök 
segítségével.

Nagyszalontán, Arany Já
nos szülőhelyén az oly sokszor 
megírt Csonka-tornyot csak 
kívülről láthattuk. Nagyvárad, 
Ady Endre „Kőrös-parti Pári
zsa" következett, rövid belvá
rosi sétával. Még a Nagy Al
földön haladva a Sebes Körös 
partján értük el a Király-há
gót. Megváltozott a táj, üde
zöld mezók, legelők, dinibes- 
dombos erdők egyre több fe
nyővel. Csúcsánál csak villa
násra láttuk az út melletti 
domboldalon álló Boncza-kas- 
télyt.

Kiváló „mesélőink" -  Mol
nár Zsuzsa, Szabó Éva -  az út 
folyamán szinte szünet nélkül 
mondták a hely termé
szetföldrajzát, flóráját és fa
unáját, történelmét -Báthori- 
akról, Apafiakról, Bocskaiak- 
ról. Bethlenekről. Hunyadiak
ról -  kultúrtörténeti emléke
ket. néprajzot és mindent amit 
Erdélyről tudni illik. Ritkán 
pihent a mikrofon!

Kalotaszeg következett, an
nak is központja Körösfő. Az 
esti napfényben a falu feletti 
zöld dombon emelkedő piciny 
fehér erődtemplom és kalau
zunk a tiszteletesúr, aki a fes
tett kazettás mennyezetű, a hí
res körösfői varrottasokkal dí
szített templomban mesélt, 
mindnyájunknak szép emléke 
marad. (Beköszöntünk az ép
pen otthon tartózkodó Albert 
Erzsikéhez és családjához, 
akik búcsúzlak Körösfőtől, új 
hazára Pécsváradon leltek.)

Kolozsvár -  szép város, ott 
laktunk a Szamosnál... Ked
ves fogadtatás, vacsora cigány
zenével. Másnap városnézés: 
Szent Mihály templom, a Má
tyás-szobor, Farkas utcai re
formátus templom az Apafi- 
síremlékkel, Bolyai Egyetem 
óriás épülettömbje. Házson- 
gárdi temetőben Apáczai Cse
re János. Dsida Jenő, Kós Ká
roly sírja, majd Mátyás-király 
szülőháza. Vannak még cso
dák! A szamosfalui temetőben 
Ács Sárika néni megtalálta 
nagybátyja sírját. Öt magyar 
honvéd nyugszik itt közei 5 
évtizede, gondozójuk egy idős 
magyar ember aki azt reméli, 
hogy az ó hozzátartozójának 
sírjára is kerül néha virág va
lahol Oroszországban.

Torda -  valamikor szebb 
kort megért belvárosa lehan
goló, híres templomában több 
országgyűlést tartottak. Papla
kából indult a segesvári csatá
ba Petőfi Sándor az itteni lel

készre bízva feleségét és kisfi
át. -  Nem mondhatnánk, hogy 
jelzésekkel könnyítik a Tor- 
dai-hasadék felkeresésére in
dulókat. Szerencsénk volt és 
kitartásunk gyümölcseként 
még a nap is kisütött. Leeresz
kedtünk a bejáratához, a má
sodik foghíjas, kapaszkodó 
nélküli hídnál a többség felad
ta, 13-an vállalkoztunk a csep
pet sem biztonságos útra. Vi
szont mindenért kárpótolt az 
egyedülálló természeti csoda! 
Felkerestük két barlangját is. 
A visszaúton már bátrabban 
lépkedtünk a síkos keskeny 
sziklapárkányokon és a már 
említett foghíjas pallókon. 
Töttös Sándor a völgy aljából 
csacsifogaton tette meg az 
utat a buszig nem kis derült
séget keltve a nézőseregben. 
A csacsit senki nem kérdez
te... Irány Szováta, a Görgé- 
nyi-havasok óriásfenyőkkel 
borított nyugati lábánál fekvő 
nagymúltú üdülővároska. A 
teljes személyzet magyar, a ké
sői órák ellenére friss vacsorá
val vártak, a kétágyas szobák 
tiszták és kényelmesek, csak a 
lift „birkózott” meg velünk ne
hezen.

Megkezdtük háromnapos 
Székelyföldi kirándulásunkat!

Buszunk nyögve kapaszko
dott fel a Görgényi-havasok 
1287 m magas hágójára, a Bu- 
csin-tetőre. A túloldalon elénk 
tárult a Gyergyói-medence, 
közepén a még patakocska 
Marossal és annak két partján 
füzérként elhelyezkedő gyö
nyörű, rendezett székely fal
vak látványával, és hogy teljes 
legyen a természetnek ez a 
gyönyörű alkotása, szemben a 
Gyergyói-havasok közel 2000 
m-es felhőkbe burkolózó csú
csai zárták le a látóhatárt. Át
haladva Gycrgyószentmikló- 
son már ismét felfelé kaptat
tunk a 30-40 méter magas óri
ásfenyők között. A havasokat 
a Pongrác-tető 1256 m-es há
góján át kereszteztük. Fan
tasztikus leereszkedés a ma
gashegyi havasi legelőkkel, 
szállásokkal, csordákkal, nyá
jakkal „ékesített” keleti olda
lon. A Gyilkos-tónál hosszú- 
hetényi gyerekekkel és egy 
berkesdi családdal találkoz
tunk. A 150 évvel ezelőtt föld
csuszamlás következtében lét
rejött természeti csoda lenyű
göző látvány! Hajtükanyaros 
szerpentinen értük el a Békás
szoros bejáratát, ahol rácso
dálkoztunk az ott tanyát verő 
cigánytáborra. Az Oltárkő 
1200 m magas fala alatt ki
szállva a buszból gyalog men
tünk végig a szoroson. (Vala
ha a csúcson kereszt állt, falán 
magyar címer, majd kereszt le, 
vöröscsillag fel, ma semmi... ) 
Itt jöttek a honfoglaló őseink, 
és a többiek is...

A Békás-patak partján el
hagyjuk a történelmi Magyar- 
országot, az utolsó magyar fa
lut Békást, és a Békási víztá
rozó 41 km hosszan elnyúló 
partján.

A Csalhó 1900 m-es rnasz- 
szívumát megkerülve, szép 
rendezett román falvakon és 
gondozott földek között 
visszakanyarodva a Kárpátok 
felé, a Tölgyesi szoroson át 
ismét Erdélyben vagyunk. Bor
szék a gyógyvizéről ismert hí
res Udülővároska kihalt utcái
val, ablak nélküli üres szállo
dáival, villáival lehangoló ké
pet nyújtott. Kútjainál töltö
gettük üres fiaskóinkat és it
tuk ameddig bírtuk a földből 
szinte mindenütt feltörő hús, 
szénsavas vizet. Csalódottan, 
nagyon fáradtan Maroshévíz 
érintésével a már említett 
gyergyói fűzérfalvakon átha
ladva értük el Szárhegyet a 
Lázár-kastélyt, ahol Bethlen 
Gábor egykori gyermekszobá
ját is látni. Havasok -  hágó -  
vacsora -  ágy!

Másnap Marosvásárhelyen 
nemcsak az eső kergetett a 
kultúrpalotába, ami a magyar 
szecesszió remekműve, az er
délyi magyarság kulturális 
központja. Majd a közelmúlt 
szomorú emlékezetű főterén 
átsétálva siettünk a Teleki Té
kába, áthaladva a híres Bolyai 
líceum mellett -  előtte áll a 
két Bolyai szobra. Teleki Sá
muel által 200 éve alapított 
könyvtár ma is eredeti állapo
tában látogatható. Ugyanitt 
van a Bolyaiak Emlékmúzeu
ma. Akik 10-15 éve jártak itt, 
örömmel fedezték fel az isme
rős kincseket, relikviákat.

Segesvár -  a Nagy-Küküllő 
völgyében, dombok között 
meghúzódó gazdag szászváros 
sokunknak az egyik legna
gyobb élményt adta. A Felső
város gyönyörű sikátorai, gaz
dag polgárházai, kilátás az Al
sóvárosra. Ma is álló kilenc 
tornya közül a legszebb az 
Óratorony, amelynek négy 
emeletén várostörténeti múze
um van, az Iskola utca fedett 
lépcsősora -  ezt láttuk röpke 
másfél óra alatt. A fehéregy
házi megcsonkított Petöfi-em- 
lékműnél gyertyát gyújtottunk. 
Aztán Farkaslakán a temető
ben Tamási Áron sírjára he
lyeztük emlékszalagunkat, 
Szejkefő érintésével Orbán 
Balázsra emlékeztünk. Ko- 
rond -  a fazekasok fővárosa. 
Bokályok és tányérok, fonott 
kosarak és szalmakalapok töl

tötték meg az autóbuszt. -  
Szovátán esti séta a Medve-tó
hoz, vizét megnyaltuk -  sós. 
Sötét felhő borult ránk és a 
kényszerpihenő alatt Molnár 
Zsuzsa rémségesen hátbor
zongató Drakula történetét 
hallgattuk.

Utolsó Székely-földi napun
kat Mádéfalván kezdtük, a fes
tett székelykapukat csodáltuk, 
míg pilótánk a feslett gumikat 
javítgatta.

A Hargitán, a közel 1000 
m-es Tolvajos-tetőn keltünk át 
Csíksomlyóra. A kápolnától 
beláttunk Felcsíkba, az Olt 
völgyébe, amit a Hargita és a 
Csíki havasok ölelnek közre. 
Mádéfalván emlékszalagot he
lyeztünk el az emlékműnél. 
(Feil néni családlátogatáson 
volt) Karcfalva erődtemploma 
nagy élmény volt. (Átadtuk 
Apaceller Marika üdvözletét 
nagymamájának.) Csíkszent- 
domokos után Marosfőn (itt 
ered az Olt és a Maros is) 
áthaladva fejeztük be a napot.

Hazafelé új útvonalat vá
lasztva a Küküllő -  völgyében 
Mihályfalváig, innen a Maros 
mellett Gyulafehérvár (Ár
pádkori püspöki székes- 
egyházában van Hunyadi Já
nos szarkofágja és itt temették 
el Martinuzzi Györgyöt az 
utolsó pécsváradi apátot), utá
na Szászváros (defekt miatti 
kényszerpihenő) majd magos 
Déva vára alatt elhaladva érin
tettük Lippa várának romjait és 
beláttunk a Világosi síkra, tá
volabb a Világosi várat láttuk, 
majd Aradon megálltunk ko
szorúzni az emlékműnél.

Egy karton Malboro és 1000 
Ft készpénz volt az ára kilépé
sünknek, így szerencsésen ha
zaérkeztünk.

Balogh Márton pilótánk 
megjegyzése: „ Ilyen rendes 
csoportja még nem volt, ennyi 
előadást nem hallott, ennyi 
templomot sem látott és „pos
tás-járata” sem volt eddig. Kö
szönet M. Zsuzsának, Sz. Évá
nak és Orsinak a „történelmi
irodalmi leckékért”.

(Ez az útinapló Gállos O. 
„Tündérkert romlása” című 
írásával együtt igaz és hiteles 
története utazásunknak.)

Képünk a Gyilkos-tónál ké
szült.

Dretzky Katalin

Hírmondó 1993. augusztus

Erdélyi keserédes
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Köszönjük, Sabine

-  Egyszerű tanítónő va
gyok, semmi különöset nem 
csináltam, csak amit fontos
nak tartottam, -  hárítja el az 
interjúkérést Sabine Con
rad, aki az év végén búcsút 
vett a pécsváradiaktól a Ko- 
dolányi János Általános Is
kolában töltött négy eszten
dő után. Elmondhatjuk, Sa
bine Conradot szívébe zárta, 
aki megismerhette. Olyan 
pedagógus, aki nagy tekin
télyre tett szert körünkben. 
Elutazása előtt nyilatkozott 
a Pécsváradi Hírmondó ol
vasóinak:

-  Szerettem volna külföl
dön tanítani, s a tartomány 
ajánlatára jöttem ide. Koráb
ban Budapesten és Keszthe
lyen jártam turistaként, ke
rékpárral -  Dél-Magyaror- 
szágot viszont nem ismer
tem . E zért jö ttem  nagy 
örömmel. Itt találkozhattam 
a dunai svábokkal. Meg tud
tam érteni őket, mivel az én 
családom kétszer is átélte a 
kitelepítés borzalmait. Mi 
ugyanis Kelet-Poroszország- 
ból származunk. Érdekelt az 
itteni németség nyelve, folk
lórja, amit nagyon megsze
rettem.

-  Mit kívánt elérni ta
nítványaival?

-  Hogy jól beszéljenek né
metül. Ezért mi nem padok
ban, hanem egy asztalt körül 
ülve, kicsit szabadabban dol
goztunk az órákon. Nagyon 
nehéz lesz elbúcsúzni a gye
rekektől.

-  Milyen emlékekkel tá
vozik Magyarországról?

-  M agyarország szelíd 
szépségét, gyönyörű tájait, 
mint Gyula, Eger, a Mátra,

mindenben mellettem áll
tak.

Elköszöntem minden ked
ves ismerősömtől, barátom
tól, és búcsúzóul minden jót, 
elsősorban jó egészséget kí
vánok a Hírmondó olvasói
nak, és sok erőt ahhoz, hogy 
a mostani nehéz időket sze
rencsésen túlhaladják.

Sabine nem beszél róla, de 
köztudott, mint adott kará
csonyi műsort tanítványai
val pécsi kórházakban a be- 
teg gyerekeknek, a pécsvára
di öregeknek, mint készültek 
a különböző ünnepekre. 
Mennyi ruhát hozott a délvi
déki m enekülteknek, és 
fénymásológépet, stencilgé
pet, írásvetítőt továbbá sok
sok könyvet a pécsváradi is
kolának. Hogy emberi tartá
sával is tanított, tiszteletet 
ébresztett.

Mindezért mondott köszö
netét az évzáró ünnepélyen 
Kakas Sándor polgármes
ter. A Sabine személyét öve
ző tiszteletről tanúskodik az 
egyik nagyszülő, B eck er  
Antal hozzá írott verse.

Képünkön: Sabine Conrad 
búcsúja az évzáró ünnepsé
gen. Fotó: Lőrinczi Albert.

Für Sabine Conrad

Die Kinder rufen wach auf 
Sabine bitté steh auf 
Sie sind vorüber die Bitterenacht 
Die hast ja du auch 
mitgemacht.

Wir habén doch das verloren 
Was für 300 Jahre isthier ge borén 
Mán darfte es ja nicht fragen 
Bis wann darfen wir Mutter sagen.

Sabine das ist kein traum 
Entlich blüt dér alté Baum 
Er bring aber nur uns Obst 
Wenn deine hilfe kommt sofort.

Dein Herz ist voll Liebe und Kraft 
Hast den Weg mit geduld 
gemacht
Mutter, Vater, kommt aus 
Kindermund
Die Lehrerin hat ja Gold im 
Mund.

Liebe Kinder sag mir es doch 
Die 4 schöne Jahre reichte es 
euch doch
Ich kann nicht mehr bleiben, 
das wist ihr ja
Das ich euch fehlt das weiB ich ja

Wenn dich jemand traurig macht 
Denke im Kisujbanya habén 

wir froh gelacht 
Denke an den Mecsek,
Wagen und Hund 
Die Kinder dich Lieben, 
bist du gesund.

Anion Becker

Kígyós Sándorra emlékeztünk 
Szoborállítás alapítványi keretben

Több mint kétszázan jöt
tek össze a barátok, tanít
ványok, tisztelők, akik nem 
feledkeztek el a kilenc éve 
e lh u n y t kiváló szob
rászművészről, arra a meg
emlékezésre, melyet a Pécs
váradi Várbaráti Kör szer
vezett közösen a Baranya 
Megyei Múzeummal: Kí
gyós Sándor 1993. július 7- 
én lett volna 50 éves. A Vár
ban lévő állandó kiállításá
nál a Kígyós Sándor alapí
totta Pécsváradi Zeneisko
la növendékeinek muzsiká
ja köszöntötte a megemlé
kezek nagyszámú seregét, 
majd Bükkösdi László, 
az MTV Pécsi Stúdiójának 
rendezője idézte fel a követ 
hajlító szobrász alakját. Ez
után a művész szeretett 
műterménél folytatódott a 
megemlékezés: Bagossy 
L evente szavalata után 
dr.Romváry Ferenc mű
vészettörténész idézte fel

Kígyós szobrászi pályafutá
sát. Stenczer Béla szín
művész Kígyós népműve
léssel, képzőművészettel 
kapcsolatos írásaiból adott 
ízelítőt, felolvasását Feny
vesi Béla, a Szélkiáltó 
Együttes tagja kísérte a 
hangulathoz illő dalokkal. 
Végül dr.Újvári Jenő, a 
Baranya Megyei Múzeu
mok igazgatója beszélt a 
rég eltávozott barátról, aki 
sok év után is egymás tisz
teletére, szeretetére tanít 
bennünket. Megrendítő 
volt a műteremnél rögtön
zött kiállítás a befejezett és 
befejezetlen munkákból. Kö
zösen elköltött vacsora zárta 
végül a szép találkozót.

Régi ismerősöket, bará
tokat hozott össze ez alka
lommal is Kígyós Sándor 
Pécsváradon. Ott voltak 
egykori munkatársai, így 
dr.Wekler Ferenc ország- 
gyűlési képviselő, Kárpáti

Gábor régész, tanítványok 
serege és a pécsváradiak, 
akik szívükbe zárták, és 
büszkék rá. A jelenlevők 
egy alapítvány létrehozásá
ról döntöttek a Pécsvára- 
dért Alapítvány keretében: 
ily módon kívánnak össze
gyűjteni 600 ezer forintot, 
és felállítani Kígyós Sándor 
egy művének felnagyított 
mását működésének egy
kori színhelye, a Művelő
dési Ház előtt.

Az OTP Rt Pécsváradi 
Fiókjánál kezelt csekk
számla száma: 592-000 335. 
Csekkek a Művelődési Ház
ban és a Polgármesteri Hi
vatalban kaphatók, s ezek
re az adományozók üják rá, 
Kígyós Alapítvány.

A ugusztus 1-én Széli 
Júlia, a Magyar Rádió fő
munkatársa nyitotta meg 
Kígyós em lékkiállítását 
Hajdúszoboszlón, a művész 
gyermekéveinek színterén.

az Őrség, az Ormánság örök
re a szívembe véstem. Bejár
tam a Mecseket, a hétvége
ken általában elutaztam va
lahová. Megrendültén áll
tam a 301. parcellánál. Itt 
értettem meg igazán a ma
gyar nép történelmét, Nagy 
Imre, Maiéter alakját. Sok
sok szép pillanatot viszek 
magammal: baranyai falvak, 
emberek, a viselet képeit, az 
itt élők természetes szívé
lyességét, a sok gólyafészek 
képét. Idegenekből barátok
ká lettünk a Ladányi-há- 
zaspárral, Jánossal és Te- 
rézzel, akik bérbeadták a 
házukat, és négy éven át
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Ne játsszunk a tűzzel!
A Pécsváradi Erdészet idei első féléve

1993. év tavaszán 190 ha 
erdősítést végzett el az erdé
szet, melyből 90 ha-on anya
állomány alá ültettük el a 
csemetét a fokozatos felújító
vágások előkészítése érdeké
ben. Összesen 1.900.000 db 
csemete került elültetésre. 
Erdőápolási munkák 600 ha- 
on készültek el.

A fakitermelési és értéke
sítési feladatok 65 %-át tel
je s íte ttü k  27-27.000 m 
mennyiségben.

Erdőművelési (ültetés, ápo
lás) munkák 70 %-át, a faki
termelési munkák 95 %-át a 
szállítási munkák 50 %-át vál
lalkozók végzik. 1993. április 
1-től az erdészetnél 10 %-os 
bérfejlesztésre került sor.

Gazdálkodásunkat erősen 
befolyásolják a nyomott piaci 
árak.

A több éve tartó száraz,

csapadékszegény időjárás az 
idős állományokban nagy
mértékű száradást idézett 
elő, az aszálykár pedig a fia
tal erdősítéseket sújtja. Az 
aszálykáron kívül tűzkár is 
sújtotta az erdészetet a pécs
váradi határban július 2-4. 
között az alábbiak szerint:

A kár mértéke meghaladja 
az egymillió forintot.

Július 2-án égett a Zengő 
E-i oldalán a bükk fiatalos. 
Eloltása után -  az állandó 
ügyelet ellenére -  a viharos 
szél a földben izzó tuskókat 
lángra lobbantotta, s újra be
gyulladt a hegyoldal. Az erős 
szélben 6 tűzoltókocsi is csak 
nehezen fékezte meg.

Az újsághír égő bozótost 
említett, de a leégett fiatalos 
egy gyönyörű bükk termé
szetes újulat volt. Anyafák 
védelme alatt nevelkedett,

hektáronként 30-50.000 db 
(többnyire ember magasságú) 
bükk csemete, lucfenyővel, vö
rösfenyővel kiegészítve. Ilyen 
fiatalos ott már nem lesz.

Leégett a csemete, de kiégett 
a sekély termőértékű talaj is. A 
terület letakarítása, talaj
előkészítése, erdősítése után 
várhatóan 10 év kell, hogy is
mét átadható erdősítés legyen, 
rengeteg fáradság, pénz árán 
az elpusztultat el nem érő mi
nőségű, mesterséges erdősítés.

Ezért kérjük, hogy az er
dőben se játsszunk a tűzzel! 
(A márciusban elrendelt tűz
gyújtási tilalom az erdőkben 
még érvényben van.)

Az erdészet 8600 ha-os te
rületén mintegy 1200 ha-t 
kellett feltételesen kárpót
lásra kijelölni.

Simsay István  
igazgató

K é t k erék en ...

Az idei nyáron több ke
rékpárost lá th a ttu n k  
mint korábban. Ország
járó fiatalok, hazaiak, 
külföldiek h ú ztak  á t 
Pécsváradon, suhantak 
lefelé a Vár utcán. És 
mintha a helybeliek is 
egyre inkább előnyben 
részesítenék ezt a világ
divatot jelentő járművet. 
Egyre több volt az olyan 
fiatal és felnőtt, aki két 
keréken gyűrte le a tele
pülés egyes pontjai vagy 
a Dombay-tó, a Koch-te- 
nisz vagy éppenséggel a 
szőlő közti távolságot. 
Annál inkább, mivel aki 
modern, jó kerékpárra 
vágyott, helyben is talált 
gazdag és valamivel ol
csóbb kínálatot. Bárcsak 
nálunk is ez a jármű hó
dítaná meg a fiatalságot, 
a drágább, veszélyesebb, 
zajosabb kismotorok he
lyett, amelyek oly sok 
bosszúságot és balesetet 
okoznak.

33 segédmotoros ellen indult eljárás

A rendőrállomás hírei
A pécsváradi rendőrállomás 

rendőrei a Hírmondó legutób
bi megjelenése óta 24 személyt 
fogtak el.

Jelentősebb elfogások:
-május 13-án egy ámokfutó 

autótolvaj került rendőrkézre, 
aki Hirdről lopott gépkocsival 
a szilágyi elágazásnál gyorshaj
tás következtében a gépkocsi
val az árokba borult, életve
szélyesen sérült utasát a hely
színen hagyva segítségnyújtás 
nélkül elmenekült.

-  Igazoltatás során a rendőr 
elfogta P. M. és H. M. fiatal
korú pécsi lányokat, akik Pé- 
csújhegyen hétvégi házat tör
tek fel.

-  Közúti ellenőrzés során 
elfogtak három személyt, köz
tük egy nőt, akik gépkocsival 
közlekedtek, és alaposan gya- 
núsíthatóak 1 millió forint ér
tékű dohányáru betöréses lo
pás útján történő eltulajdoní
tásával.

-  Éjszakai közúti ellenőrzés 
során elfogták K. J. és Sz. S-né 
pécsi, valamint V. B. bonyhádi 
iakosokat, akik június 20-ra 
virradóra Pécsről egy Lada 
gépkocsit loptak, és azzal 
közlekedtek úgy, hogy a lo
pott gépkocsi gyújtáskapcso
lójának vezetékeit összekö
tötték.

-  Kitartó adatgyűjtést köve
tően elfogták B. K. és fiatal
korú F. E. hidasi lakosokat, 
akik a mecseknádasdi RÉKA 
Vendéglőből a tulajdonos fi
gyelmét elterelve a pénztárból 
50 ezer forintot loptak el.

Ugyanez a két személy egy 
négytagú társaság tagjaként 
május 9-én Bonyhádon ello
pott egy 1500-as Lada gépko
csit, a tulajdonos által a gép
kocsiban hagyott 280 ezer fo
rinttal.

-  A rendőrállomás nyomo
zói elfogták II. M. büntetett 
előéletű nagyatádi lakost, aki 
a baracskai büntetésvégrehaj
tási intézetben kedvezmény
ként kapott eltávozásáról nem 
tért vissza, és alaposan gyanú
sítható a Réka-völgy hétvégi 
házainak feltörésével, vala
mint más bűncselekmények el
követésével.

-  Az elkövetés után néhány 
órával a szolgálatos rendőr 
elfogta B. A. pécsváradi la
kost, aki a Zengő Étterem 
konyhájából kézitáskákból 
pénzt lopott.

Az elmúlt két hónap során 
33 fő segédmotoros ellen 
indult szabálysértési eljá
rás. Az elkövetők szinte ki
zárólagosan fiatalkorúak, 
tanulók.

Jellemző elkövetési maga
tartások: utas szállítása, en
gedély nélküli vezetés, fel
szerelés, kötelező biztosítás 
hiánya.

Az önkormányzat az elköve
tőkkel szemben szülő jelenlé
tében védő-óvó intézkedés 
keretében figyelmeztetést al
kalmaz.

Omiándi l-ászló r. fhdgy. 
ál lomáspnrnncsnok

A MEZÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Részvénytársaság igazgatósága értesíti tisztelt rész
vényeseit, hogy a társaság közgyűlést tart 1993. augusz
tus 31-én 8 órakor Pécsváradon a társaság központi 
irodájában Pécsvárad, Kossuth L. u. 3. sz. alatt.

A közgyűlés napirendi pontjai:
1. ) Tájékoztatás a cég gazdasági helyzetéről
2. ) A Felügyelő Bizottsági tag megvalásztása
3. ) Rövidtávú cselekvési program elfogadása

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, vagy az 
általuk írásban meghatalmazott képviselőjük által ve
hetnek részt.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a 
közgyűlésen azon részvényesek tulajdonosai, illetve meg
hatalmazott képviselői gyakorolhatják szavazati jogukat, 
akik részvényeiket a közgyűlés kezdete előtt 3 nappal a 
társaság központi pénztárában letétbe helyezték.

MEZÉP RT IGAZGATÓSÁGA
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PITYU
Június 11-én nem akartuk elhinni a 

hírt! Mindenki félve kérdezte: hallot
tad? igaz lehet?. A Téged jólismerők 
megint valami „Kreszes tréfában” re
ménykedtek. .. Te mindenkinek Pityu 
voltál, kisfiam barátai is azzal állítot
tak be hozzánk, hogy hallottad-e: meg
halt a Kresz Pityu. Még koporsódnál 
is nehéz volt szembenézni a ténnyel. 
Te, aki száz életet éltél! Veled is meg
történhetett?

Másfél hónappal azelőtt hívtunk és 
nem jöttél el a régi klubosok találkozó
jára, mindenki várt és nagyon hiányol
tunk. Reméltük még egyszer odaülsz 
a dobokhoz és játszol a régi csibészek
kel. ..

Nagy buli volt! Megemlékeztünk 
Fullér Sanyiról és Gresa Laciról. Nem 
sejtettük, hogy ilyen rövid időn belül 
ismét együtt leszünk... a temetőben! 
Ott voltunk mindnyájan...

Emlékszem, amikor a bevonulókat 
búcsúztattuk a klubban, Neked kis bá
dog dobot vettünk ajándékba. Sokáig 
őrizted -  aztán fiaid játszottak még 
vele. Mostantól már mi őrizzük külö
nös gonddal katona-éveid alatt klub
társaidnak írt vidám, humorral teli 
leveleidet az egyre sárguló klubnapló
ba ragasztva.

Közös élmények kavarogtak mind
nyájunkban koporsód mellett és alig 
akartuk tudomásul venni, hogy nem 
vagy köztünk.

Megszámlálhatatlan eseményt őriz
nek fotóid, majd videófelvételeid, (ami
ket épp azokban a napokban találtam 
meg a fotólaborban).

Hány fiatalnak játszottál a lakodal
mán? Szinte minden házba hívtak vil
lamos munkára, apróbb javításokra és 
aztán jöttek a vállalkozások kemény, 
embertpróbáló évei. Csoda-e ha ennyi

en voltunk ott a temetőben, amikor Te 
hívtál minket egy utolsó találkozóra?!

Kovács Bandi virágcsokorba kötött 
dobverőket vitt sírodra...

Tudod-e? Kérünk játszál még egy 
kicsit...

klubtársaid nevében
Dretz.ky Katalin

EGY KIS SPORTTÖRTÉNELEM

Bonnet Sanyi bácsi sikerei
Pécsváradon, a szervezett sportolás, 

illetve versenyzés a „Levente mozga
lommal” egyidős, a sportkör neve az 
alakuláskor is LEVENTE SE volt.

Korábbi fotókból már tudjuk, hogy a 
labdarúgás 1928/30 körül honosodott 
meg, ekkor szerveződött az első helyi 
labdarúgó csapat.

1930-ból ered az eddig előkerült első

csapatkép, amelyen olyan egykori pécs- 
váradiak találhatók, akik sajnos ma 
már nem élnek: Stettner György, Csen- 
terics Ferenc, Schillinger Mihály, Lerh 
Károly és Bonnet Sándor.

Elbeszélésekből azt is tudtuk, hogy 
Schillinger Misi bácsi kitűnő futó volt, 
és számtalan atlétikai versenyt nyert 
Szokics János is.

Nemrég azonban egy olyan érem
gyűjtemény került hozzám, amely több 
mindenről tanúskodik, de legfőképpen 
arról, hogy a legsokoldalúbb és legered
ményesebb atléta Bonnet Sanyi bácsi 
volt.

Ez a gyűjtemény jelzi, hogy 1926- 
1930 között a levente mozgalomban az 
atlétika vitte a prímet és nem a labda
rúgás.

Már ebben az időben évente jelentős 
helyi és járási atlétikai viadalokat ren
deztek Pécsváradon, továbbá a pécsvá- 
radi atléták több körzeti, három megyé
re kiterjedő területi, sőt még országos 
versenyeken vettek részt és szerepeltek 
kiválóan.

Sanyi bácsi az első érmet rúdugrás
ban szerezte, 1926-ban, majd 1927-ben 
egy körzeti versenyen szerzett aranyér
met ugyanebben a számban.

A következő évben, 1928-ban már 
három éremmel büszkélkedhetett, ma
gasugrás, távolugrás és rúdugrásban.

A legsikeresebb az 1929-es esztendő 
volt, ekkor Baján, október 6-án, az Ara
di 13 emlékére rendezett régiós Levente 
versenyen magasugrásban lett az első. 
Ugyanebben az évben összesen 13 ér
met találtam a gyűjteményben, mégpe
dig: diszkoszvetés, rúdugrás, magasug
rás, váltófutás, távolugrás számokból és 
Sanyi bácsi kapta az első díjat az össze
tett eredmények alapján.

Ugyancsak ebben az évben kapta 
meg az „Országos Testnevelési Tanács 
III. Szakbizottsága” érmét is, amely a 
színe szerint arany vagy bronz lehetett 
és a rajzolatából ítélve valami összetett 
viadal, többpróba díjazására szolgált.

Az éremgyűjtemény 1930-as évvel zá
rul, ekkor „Pécsvárad 1930” felirattal 
öt érmet kapott, amelyeken magasugró, 
diszkoszvető, távolugró, futó és váltófu
tó mintázatai jelzik a sportágat.

Végül évszám és felirat nélkül még 
további hat érmet találtam, ugyancsak 
különböző atlétikai versenyek diaként.

Összesen, négy év alatt 29 éremmel 
gyarapította gyűjteményét és gazdagí
totta a pécsváradi sport eredményeit. 
Megkésve, de gratulálunk.

(Bonnet Sándor, született Pécsvára
don, 1912. szeptember 12-én, meghalt 
Pécsváradon 1990. november 11-én.)

Dr. Kófiás Mihály
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1993. augusztus
P écsv ára d  Zengő M o zi m ű sora

7720 Pécsvárad, Ságvári u. 1. Telefon: 94

H IR D E T M É N Y
A közalkalmazotti tanácsi választással kapcso

latos egyes kérdésekről szóló 72/1993. (V 7.) Korai, 
rendelet 11. § /3/ bekezdése értelmében az önkor
mányzat területén reprezentatív szakszervezetek 
névsorát a  rendelet 15. § f i i  bekezdése alapján az 
alábbiakban teszem közzé;

OKTATÁS SZAKMACSOPORTOKBAN a
PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET működik.

Kakas Sándor sk. 
polgármester

2-án, hétfőn: Christo- 
pher Lambert-Fortess

33 méter mélyen a pokol
ban. Színes, magyarul beszé
lő amerikai sci-fi

5-én, csütörtökön Kam
pókéz. Színes, magyarul be
szélő amerikai horror film.

9-én, hétfőn 20 órai kez
dettel: A dupla 0 kölyök. Szí
nes, magyarul beszélő ameri
kai bűnügyi vígjáték.

12-én, csütörtökön 20
órai kezdettel: Drágám, a kö
lyök (marha)nagy lett. Szí
nes, magyarul beszélő ameri
kai filmvígjáték.

16-án, hétfőn 20 órai 
kezdettel: A kéz, mely a böl
csőt ringatja. Színes, felira
tos amerikai lélektani krimi.

19-én, csütörtökön 20
órai kezdettel: Tisztességte
len ajánlat. Színes, magyarul 
beszélő amerikai film.

23-án, hétfőn  20 órai 
kezdettel: Facérok. Színes, 
feliratos amerikai filmvígjá
ték.

26-án, csütörtökön 20
órai kezdettel: Bánya csak 
egy van. Színes, feliratos 
amerikai filmvígjáték.

30-án, hétfőn 20 órai 
kezdettel: Veszett kutya és 
Glória. Színes, feliratos ame
rikai filmvígjáték.

Szeptember 2-án, csü
törtökön 20 órai kezdettel: 
Apáca-show. Színes, feliratos 
amerikai filmvígjáték.

Tanfolyamok
Ősztől az alábbi tanfolya

mokat tudjuk indítani kellő 
számú jelentkező esetén. Ér- 
dekődni a Művelődési Házban 
lehet személyesen vagy a 123- 
as telefonon.

ANGOL és NÉMET 
NYELVTANFOLYAMOK -  
kezdő és haladó csoportok 

SZABÓ-VARRÓ tanfolyam 
K1SMOTOROS és AUTÓ

VEZETŐI tanfolyam
GÉPI HÍMZŐ és GÉPI 

KÖTŐ tanfolyam

( --------------------------------\
Báli rendezvények
az ifjúság számára

augusztus 1. vasárnap 
21.30-tól ASTEREX-BÁL 

augusztus 14. szombat 
21 órától ALESIS-BÁL 

augusztus 20. péntek 
21.30 -tói ASTERIX- 
BÁL

K_____________________>

-------------  CSILLAGNÉZŐ---------------
A Magyar Csillagászati Egyesület által szervezett Országos 

Csillagászati Tábor ez évben a Dombay-tónál tartja összejöve
telét. Jó idő esetén az érdeklődők számára távcsöves bemuta
tót tartanak augusztus 17-én (kedden) a Dombay-tónál, 21-én 
(szombaton) a vár udvarán 20-22 óra között.

ÚJRA MEGNYÍLT

Sombereken

a GRANÁRIUM,
új bérlőkkel, meleg ételekkel, hideg italokkal, szolid árak

kal és udvarias kiszolgálással.
Teke, teniszpálya és első osztályú panzió áll 

a kedves vendégek rendelkezésére.

Nyitva: keddtől -  vasárnapig 11-23 óráig.

Mindenkit szeretettel vár 
a Grosch család.
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A n yak ön yv i hírek

Augusztus 15. vasárnap

17 ó. PÉCSVÁRAD KÉ
PEKBEN. Kiállítás a Pécs- 
váradhoz kötődő alkotók 
munkáiból a Vár földszinti 
termében.

Megnyitja: Nádor Rudolf- 
né, Hosszúhetény polgár- 
mestere

Közreműködnek a Zeneis
kola növendékei

18 ó. Szentmise a rk. 
templomban

19 ó. SZÉKELY MIKLÓS 
orgonahangversenye

Augusztus 16. hétfő

18 ó. A PÉCSVÁRADI 
VÁRBARÁTI KÖR ÜNNEPI 
KÖZGYŰLÉSE a Vár dísz
termében

Program: -  Zenés történel
mi séta KUNCZ LÁSZLÓ- 
val a Pécsi Nemzeti Színház 
magánénekesével

-  „A város egykor és ma” 
címmel KÁRPÁTI GÁBOR 
régész előadása

-  „PÉCSVÁRAD 1993” 
könyvbemutató

Augusztus 17. kedd

18 ó. A PÉCSI BARTÓK

BÉLA LEANYKAR hang
versenye a Vár udvarán

Vezényel: Kertész Attila

Augusztus 18. szerda

18 ó. FOLKLÓREST a 
Vár udvarán

Vendégeink: A hollandiai 
FOLKLÓR ENSEM BLE 
HELLENDOORN

és a Mecseknádasdi Német 
Nemzetiségi Táncegyüttes

Augusztus 19. csütörtök

17 ó. „LAKÓHELYEM, 
PÉCSVARAD” -  a gyermek 
és ifjúsági pályázatokból ren
dezett kiállítást a Művelő
dési Házban megnyitja Ka
kas Sándor polgármester.

18 ó. PÉCSVÁRAD ÖN- 
KORMÁNYZATÁNAK ÜN
NEPI ÜLÉSE a Vár díszter
mében .

-  Kitüntetések átadása
-  Gyermekpályázatok díj

kiosztása (kiállítás a művelő
dési házban)

-  A PÉCSVÁRADI 
ÁFÉSZ ÉS MŰVELŐDÉSI 
HÁZ NŐI KÓRUSÁNAK 
koncertje. Vezényel: Tóth 
Gézáné.

Házasságot kötöttek

jún. 5. Freund Károly és 
Bősz Csilla, jún. 5. Büki Ti
bor és Reisz Éva 

jún. 12. Tóth Gábor és La- 
uer Éva.

jún. 19. Simon Géza és Ká
roly Szilvia

jún. 26. Tahi Ernő és Mol
nár Judit

júl. 9. Ruppert Péter és 
Weintraut Rita, júl. 9. Kungl 
Zoltán és Gedő Mária.

júl. 24. Keresnyei Pál és 
Keller Ágnes.

Gratulálunk és hosszú, 
boldog, szeretctben teljes éle
tet kívánunk minden ifjú 
párnak!

25 éves
házassági évforduló

aug. 11. BAYER BÉLA és 
KOVÁCS VERONIKA 

aug. 20. SZAKÁLOS 
GYÖRGY és HOYCK IRMA 

aug. 24. TICHI ANTAL és 
AMREIN KLÁRA

Mindhárom ünnepelt pár
nak szívből gratulálunk és 
kívánunk még hosszú boldog 
éveket!

Elhunytak

júniusban:
3-án Jéhn Mátyás (1918), 

9-én Hochrein Ferencné, sz. 
Stiller Magdolna (1912), 11- 
én Mosolygó Melinda (1975), 
Bánusz Edit (1969), Kresz 
István (1952), Kungl János- 
né sz. Hock Júlianna (1906, 
Zengővárkony), 16-án özv. 
Klug Józsefné, sz. Golej Má
ria (1917, Apátvarasd), 17- 
én Weibl József (1920). 18-án 
Vörös Lajos (1908), 26-án 
Bölcskei László (1928), 16-án 
Eigner Sándor (1923, Mar- 
tonfa).

Júliusban-. 9-én Gubik La- 
josné, sz. Taliga Ilona (1904), 
12-én Müller József (1921), 
14-én Bajnok János (1911, 
Zengővárkony), 16-án Fis- 
cher Menyhért (1917).

S Z E N T  ISTV Á N -N A PI
VÁROSAVATÓ Ü N N E P SÉ G

A  PÉC SV Á R A D I VÁRBAN

1993. augusztus 20-án
8 óra Harangjáték Kenyérszelés

Koszorúk és virágok el-
11 óra helyezése Szent István
Hálaadó szentmise a ka- szobránál

tolikus templomban Szózat
Közreműködők:

12 óra Héjjá Sándor, a Pécsi
Ünnepség a Várban Nemzeti Színház művésze
Himnusz Zilahy Lajos, a Magyar
Szent István király intelmei Rádió Pécsi Stúdiójának
Kodály Zoltán: Ének munkatársa

Szent István királyról Bartók Béla Leánykor
Ünnepi beszédet mond: Kertész Attila vezényletével
GÖNCZ ÁRPÁD, a Ma- A Pécsváradi Önkéntes

gyár Köztársaság elnöke Tűzoltóegyesület Fúvósze-
KAKAS SÁNDOR, Pécs- nekara

várad polgármestere átve- Apaceller József vezény-
szí a városi rangot tanúsító létével
okiratot a köztársasági el- Dániel Speer rézfúvós-
nőktől kvintett

SZENT ISTVAN-NAPOK

Pályázati felhívás
amerikai farmgyakornok programra

A Földművelésügyi Minisztérium Térségi-Gazdasági 
Főosztálya meghirdeti: az amerikai Communikationg fór 
Agricultura Exchange Program keretében egy éves szak
mai gyakorlaton (mezőgazdasági munkán) való részvétel 
lehetőségét.

A gyakornok program célja: elsősorban közép fokú ag
rárvégzettségű, legalább egy éves gyakorlattal rendelkező 
fiatal szakemberek gyakorlati továbbképzése, családi me
zőgazdasági, ill. élelmiszerfeldolgozó gazdaságokban.

A résztvevők a családi farmokon -  velük együtt élve -  
a napi munkavégzés során ismerhetik meg a családi 
gazdaság működését, az ottani munkakulturát.

A kiutazók -  a kinttartózkodás idején -  ingyenesen, 
teljes ellátásban részesülnek és havi 425-525. USD zseb
pénzt kapnak.

Az alábbi feltételeknek megfelelő fiatalok pályázhatnak:
1. középfokú mezőgazdasági végzettség és legalább egy 

éves szakmai gyakorlat,
2. egyedülálló és jó egészségi állapotban lévő 18-28. év 

közötti fiatal
3. érvényes gépkocsivezetői engedély,
4. megfelelő angol nyelvtudás.
A pályázat benyújtási határideje: a Minisztériumba 

beérkezőleg: 1993. augusztus hó 20.
A ki- és hazautazási költség 50 %-át a Minisztérium fizeti.

Földművelésügyi Minisztérium  
Térségi-Gazdasági Főosztály
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-  Takarítsunk. Pécsvá- 
rad közterület-felügyelő
sége bővített létsztámmal 
dolgozik az idei Szent Ist
ván Napok, tehát augusz
tus 15-20. előtt városunk 
közterületeinek rendbe
tételén. Az önkormány
zat ezért felhívja a lakos
ságot a házak előtti utca
szakasz rendbetételére, s 
arra, hogy az így össze
gyűlt szemetet az önkor
mányzat elszállíttatja.

-  Kelet-Baranya címmel 
térképet jelentetett meg a 
Cartographia Kiadó. Bóly, 
Hímesháza, Hosszúhetény, 
Magyaregregy, Mecsekná- 
dasd, Óbánya, Somberek, 
Szederkény, Zengő vár kony 
községek továbbá Pécsvá- 
rad és a tájegység részletes 
térképe található a kiadvá
nyon, a látnivalók részletes 
feltüntetésével. A térkép hát
oldalán helyi cégek reklám
jait találhatjuk, továbbá rö
vid kétnyelvű ismertetőt a 
helységekről. Pécsváradnál 
sajánlatos módon Kodolányi 
János egykori lakóházát szü
lőhelyeként tüntetik fel, és 
nem jelölik a térképen az 
egyes látnivalókat. A térkép 
mindazonáltal hasznosan 
forgatható. Kapható Műve
lődési Házban.

-  Alkotótábor. Két alka
lommal is dolgoztak képző
művész-növendékek váro
sunkban. Június közepén a 
Pécsi Művészeti Szakközépis
kola diákjai, a pécsváradi mű- 
term ében dolgozó Valkó 
László festőművész tanítvá
nyai festettek Pécsváradon. A 
Szent Gellért utcai kollégium
ban laktak, akárcsak egy hó
nap múlva a Pécsi Janus Pan
nonius Tudományegyetem 
Szépművészetek Tanszéké
nek hallgatói, akiket ugyan
csak megihletett a festői tele
pülés és annak környéke.

-  Pártalakuló. Június első 
napjaiban alakult meg Pécs
váradon, a Művelődési Ház
ban a Kereszténydemokrata 
Néppárt helyi szervezete. A 
tíz alapító Hesz Antalt vá
lasztotta elnökéül, Ormai

Tibomét kérte fel a titkári 
teendők ellátására. Az ala
kulóülést Hetényi Varga 
K ároly  egyháztörténész 
KDNP-tag vezette, s az ese
ményen a párt munkájáról, 
elképzeléseiről tájékoztatót 
adott dr.Szilágyiné Csá
szár Terézia, a KDNP or
szágos alelnöke. A baranyai 
szervezetből Ursprung Já
nos és Merényi József, a 
megyei szervezet titkára vett 
részt a pécsváradi pártala
kuláson.

-  Székely Miklós orgo
naművész a paloznaki római 
katolikus templomban szer
vezett ez év nyarán hangver
senysorozatot, míg a paloz
naki faluházban felesége, Il
lés Judit képeiből látható 
kiállítás a nyár folyamán. Az 
augusztus 19-i zárókoncer
ten Székely Miklós gyer
mekeivel, Székely Ágnes
sel és Balázzsal ad közös 
régizene hangversenyt.

-  Makay Ida költővel ta
lálkozhattak olvasói Pécsvá- 
radon, a Városháza díszter
mében, június 9-én, az idei 
Ünnepi Könyvhét alkalmával. 
A Véménden élő jeles költő 
verseit, köztük a Dombay-tó 
ihletésére született költemé
nyeket Bősz Zoltánné szó
laltatta meg mély átéléssel.

-  200 éves jubileum  
Nagypallon Az 1793-ban 
épült nagypalli református 
templom gyülekezete előtt 
szeptember 11-én dr.Hege- 
dűs Lóránt, a Dunamelléki 
Református Egyházkerület 
püspöke hirdeti az igét. Min
den kedves érdeklődőt,

Nagypallról elszármazotta
kat, családtagokat, rokono
kat, külföldi gyülekezetek 
tagjait sok szeretettel vár ez 
alkalomra a presbitérium.

-  F rancia  vendégek.
Zengővárkony és Nagypall 
református gyülekezete júli
usban nagy örömmel látta 
vendégül az algolsheimi 
(Franciaország) evangélikus 
lelkészt és családját vala
mint más franciaországi és 
svájci gyülekezetek tagjait, 
akik kezdettől fogva segítet
ték a várkonyi és a nagypalli 
templom tatarozását.

-  Fiatal amerikai poli
tikusok kilenc tagú kül
döttsége látogatott május 
29-én Pécsváradra, a ha
zánkban tartózkodó Fiatal 
Politikai Vezetők Amerikai 
Tanácsának tagjai.

-  A Stuttgarti Konzer
vatórium Mecseknádasdon 
tartózkodó énekesei adtak 
nagysikerű hangversenyt jú 
nius 27-én a Művelődési 
Házban, a Pécsváradi Zene
iskola szervezésében.

-  A komlói gyermekkó
rus-fesztivál két vendége, 
egy székesfehérvári és egy len
gyel gyermekkar adott hang
versenyt Úrnapján, június 13- 
án a katolikus templomban.

-  Rockenbauer Pál sír
jánál durva rongálást észlel
tek  a term észetbarátok: 
megrongálták az oda elhe
lyezett padokat, a kismoto- 
ros fiatalok pedig crosspályá- 
vá züllesztették Rockenbau
er végső nyughelyét is...

Város köszöntő
A pécsváradi művészeti 

együttesek műsora

Augusztus 20.
16 órától a Szentháromság 

téren berendezett kerthelyi
ségben

(hűtött italok, hideg-meleg 
ételek

Vendéglátás: a pécsi Lajos 
király étterem-söröző 

Fellépnek:
Kodolányi János Általános 

Iskola Német Nemzetiségi 
Táncegyüttese 

Művészeti vezető: Tóth 
Györgyi

Pécsváradi ÁFÉSZ és Mű
velődési Központ Női Kama
rakórusa

Karnagy: Tóth Gézáné 
Pécsváradi Önkéntes Tűz

oltóegyesület Fúvószenekara 
Karmester: Apaceller József 
Pécsváradi Zeneiskola Kis- 

zenekara
Karmester: Wágner József 
Zengő Néptánc Egyesület 
Művészeti vezeti: Molnár 

János
Zengővárkonyi Hagyo

mányőrző Kulturális Egyesü
let

Művészeti vezető: Töttös 
Sándor

19.30- 24 óráig utcabál 
Wágner József zenekarával a 
Szentháromság téren

21 óra Harangjáték 
Tűzijáték
21.30- 01.30 óráig ASTERIX 

Bál a Művelődési Házban

AVárosi
Könyvtár

könyvajánlása
Kölcsönzés

felnőtt gyermek 
Hétfő -  13-17 h-ig
Kedd 13-18 li-ig 13-17 li-ig 
Szerda 13-18 h-ig 13-17 h-ig 
Csütörtök

10-12 h-ig 13-17 h-ig 
13-18 h-ig

Péntek 13-18 h-ig 13-17 h-ig 
Szombat 8-12 h-ig

Szeretettel várjuk kedves 
Olvasóinkat

A könyvtár dolgozói

Hírek az új Zeneiskoláról
A június 10-i tanévzáró hangversenyt követő nyári 

szünetben folyik a volt polgármesteri hivatal épületének 
átalakítása. Ezt a munkát a GAMESZ karbantartói vég
zik, Frick Miklós irányításával. Reméljük, hogy augusz
tus végére elkészülnek a belső munkákkal és a szeptem
beri tanévkezdéskor a Zeneiskolások birtokba vehetik ezt 
a tágas, korszerű fűtéssel ellátott épületet.

Köszönöm a szülők eddigi segítségét. Az épület takarí
tásában és egyéb munkákban továbbra is számítok rájuk.

Apaceller József 
a zeneiskola igazgatója
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D Z Autósiskola
Személygépkocsi vezetői tanfolyam indul 
augusztus 6-án 16 órakor 
a pécsváradi művelődési központban

A várossá nyilvánítás alkalmából az autósiskola
500.- Ft KEDVEZMÉNYT AD

az elméleti KRESZ és műszaki tandíjakból. 
Jelentkezés a művelődési központban.

DOBSZAI AUTÓSISKOLA j

ELADÓ
panorámás hétvégi telek.

3000 m2 szőlő, gyümölcsös, présházzal, 
terméssel együtt megosztva is eladó.

Víz, villany van.

Érd. Pécsvárad, Kossuth u. 45. Kiss.

A  BELLA SZALON 
FÉRFI-NŐI FODRÁSZAT

Pécsvárad, Gesztenyési u. 1/B. 
Hétfőtől-péntekig 10-20 óráig

PÉCSVÁRAD 
ÉS KÖRNYÉKE!

Terjeszkedő
osztrák érdekeltségű cég 

agilis értelmiségi 
munkatársat keres! 

Információ: 72/490-299.

Lovas^
sétakocsikázás

a „Tanya Csárdától” 
minden nap 

reggeltől estig.

Szombaton 7-14 óráig 
várja szeretettel minden kedves 

régi és új vendégét.

Reisinger János
üzletvezető és munkatársai

Vár u. 9. sz. ház

ELADÓ.
l ét lakás, 

külcn-kíilöii is.
Érdeklődni 

a helyszínen.

VÉGKIÁRUSÍTÁS 
a LÍM TORKÁBAN

augusztus 1-től -  30-ig 

vállfás és bálás ruhák 20-50-100 Ft. 

Kálvin u. 12.
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