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Apátúr aranymiséje

P É C S V Á R A D I

Pécsvárad díszpolgára
Mott János címzetes pécsváradi apátnak ünnepi aranymi

séje alkalmával Pécsvárad város képviselőtestülete a „Pécs
várad díszpolgára"” címet adományozta. A tanúsító ok
iratot Kakas Sándor polgármester adja át június 5-én.

Ötvenéves szolgálata 
emlékére aranym iséjét 
tartja 1994. június 5-én, 
vasárnap 16 órakor plébá
nosunk, Mott János, a 
Szent Benedekről nevezett 
címzetes pécsváradi apát. 
Az ünnepi alkalomból kér
tük, idézze fel olvasóink 
számára lelkészi pályájá
nak fól>b állomásait. Eló'- 
ször az otthoni indíttatás
ról kérdeztük:

-  A  hagyományos népi val
lásosság légkörében nevel
kedtem Fekeden, a szülőfa
lumban. A  vallás teljességgel 
átfogta a mindennapokat és a 
családunk életét is. Indítta
tást a szülői házból kaptam, 
és attól a fekedi hagyomány
tól, amely hat papot adott a 
katolikus egyháznak. Ga
lambos Kálmán fekedi plé
bános volt a magvető, aki 
1924-től három évig szolgált

Fekeden. Katolikus olvasó
kört alakított, ahova össze
gyűjtötte a fiatal férfiakat, 
köztük apámat is. Galambos 
atya nyitotta meg kissé a vi
lágot az addig teljes elzárt
ságban élő  kis falu előtt, 
ahonnan addig soha senki 
sem végzett felsőbb iskolákat. 
Az első értelmiségiek papok 
voltak, Fodor Jánost, Arató 
Józsefet 1934-ben, Scheich 
Jánost 1937-ben szentelték. 
Aztán 1939-ben Albert Já
nos, utána 1944-ben jóm a
gam és 1954-ben Barát Jó
zsef indult el Fékedről a papi 
pályán.

-  Feked német község -  
ez mit jelentett apátúr ide
jében?

-  1736-tól Hímesházán 
majd 1855-tól helyben van a 
fekediek anyakönyve, misze
rint elődeink Stift Fulda, 
azaz a fuldai apátság környé
kéről jöttek, s ezért is hívnak 
bennünket csúfondárosan 
„stifulder”-nek.

A családom neve ma is él 
azon a vidéken, Motten hely
név őrzi a Mottok emlékét, 
akiknek az 1500-as években 
címerük is volt.

Gyermekkoromban persze 
mindenki németül beszélt Fe
keden. Nagyszerű tanítóink, 
Bóna Ernő, aki 40 évet szol
gált a faluban, és Hesz Má
ria tanítottak először a ma
gyar nyelvre. A  hitlerizmus 
azonban nem érintette a fa- 
lumbélieket, sokkal inkább a 
magyarországi németség Hű
séggel a Hazához mozgalma.

-  Melyek a legmaradan
dóbb ifjúkori emlékei?

-  Otthon tanultam meg, 
hogy a munka, a kötelesség 
mindennél előrébb való. öten 
voltunk testvérek, édes

anyám egyedül küszködte vé
gig velünk az első világhábo
rút, s nekünk be kellett segí
teni a gazdaság tennivalóiba. 
Nagyapám, Mott Jakab házá
ban nőttünk fel, s tanultuk 
meg észrevenni a munkát, és 
derűsen, örömmel elvégezni 
azt.

Mélyen vallásos családban 
nőttem fel. Az ünnepnapo
kon, vasárnap minden tisztá
ra takarítva állt, a ház népe 
ünneplőben indult a szentmi
sére. Mély benyom ást tett 
rám a kék reverendás fiatal 
teológusok, a fekedi fiúk pél
dája, akiknek a csoportja fo
galom volt, mikor én a jezsui
ták Pius Gimnáziumába ke
rültem 1932-ben. A hivatást 
1935-ben választottam, és let
tem kisszeminarista a Papnö
velde utcai Szemináriumban.

Nagyon boldog évek voltak 
ezek, mert az intézet szigora 
mellett is szerettem a közös
séget, majd az érettségi után 
teológushallgató lettem. A 
Székesegyház altemplomá
ban szenteltek fel hetünket, 
attól tartva, hogy légiriadó 
zavarhatja meg a szertartást 
-  hiszen 1944 június 3-át ír
tunk akkor.

S

U jm ise Fekeden

-  M ilyen volt az az öt
ven évvel ezelőtti nap, az 
Újmise napja?

-  Szentelésem másnapján, 
június 4-én volt Fekeden az 
újm isém . Otthon, a szülői 
házban öltöttem fel a papi ru
hát, Dubniczky László plé
bános búcsúztatott a szüleim
től, és a család valamint a fa
lu népe körmenetben, énekel
ve kísért a templomba. Sche-

Folytatás a 3. oldalon

A magvető
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Lakásépítési lehetőségek

Május havi ülését Kakas 
Sándor elnökletével, Arató 
Márton, Beck József, Fogl 
József, Müller Lajos távol
létében tartotta a képviselő- 
testület május 16-án, a Vá
rosházán.

Új lakóterületek kialakítá
sáról született döntés. Az 
összevont rendezési terv 
többször ism ertetett felül
vizsgálata után a Kovács 
György készítette program
tervet fogadta el először a tes
tület azzal, hogy lakásépítés 
céljára a Petőfi utca valamint 
a már beépített Külső tanya 
környékét belterületbe vonja. 
Előkészítik részletes rendezé
si tervvel a Mosókútkörnyé- 
ken a házhely-elosztási tervet 
lakásépítések céljára. Nagy 
érdeklődés nyilvánul meg a 
volt MEZŐGÉP területén épí
tendő lakások iránt, ezért e 
terület beépítési tervét a pol
gármester szorgalmazza a 
tulajdonosnál. A terv jóváha
gyása utón adható csak építé
si, telekeladási hatósági enge
dély.

Pécsvárad összevont ren
dezési terve, amit áprilisi szá
munkban részletesen ismer
tettünk, ezzel jóváhagyásra 
került.

Utak, intézmények, lakó- 
és iparterületek, védettség te
kintetében az eddig kialakí
tott elvek érvényesek. A tes
tület egyetértett a Pécsváradi 
Várbaráti Kör azon javaslatá
val, hogy a várkerten át ne 
vezessen összekötő út a tele
pülés déli és északi része kö
zött. A  kör javasolja, hogy bő
vítsék tovább a várkertet a 
felette lévő szántóterület 
megvásárlása által.

Krónika, 1993

Dr. Kófiás Mihály kör
jegyző minden év májusában 
összegezi 21. éve a település 
krónikáját, amit ezúttal is el
ismeréssel illetett a testület. 
Ízelítő a múlt évből, melynek

1994. május 16.

legfőbb eseménye a városi 
rang helyreállítása volt: a vá
ros első újszülött polgára Ar- 
nold Krisztián. Az első há
zasságot Schm idt Zoltán  
helyi és Nagy Veronika pé
csi lakos kötötte.

Nagypall a múlt évben ki
vált a köijegyzőségből, mely
be így 1993 január 1-től öt 
község, Apátvarasd, Erdős- 
mecske, Lovászhetény-Pusz- 
takisfalu, Martonfa és Zengő- 
várkony tartozik. Az év folya
mán a Művelődési Központot 
és a Könyvtárat a képviselő- 
testület közös igazgatás alá 
vonta.

Az egészségügyben először 
dr. Biró Ferenc majd június 
l-től a további két körzet há
ziorvosai és a gyermekorvos 
is vállalkozásban látja el a 
szolgálatot. November l-től 
összevont készenléti ügyelet 
várja a betegeket az Egész
ségügyi Központban orvossal 
és asszisztenssel.

Szám os helyi egységgel 
rendelkező üzem, így a Me
cseki Erdészeti Rt, a BARA- 
NYASÜT Rt alakult át ta
valy. A  Pécsváradi Állam i 
Gazdaság AGROVER Rt- 
ként működik tovább. Az Er
dei Termékfeldolgozó szörp
üzemét megvásárolta az AL- 
TAN AGRICOLA HUNGÁ
RIA bólyi székhelyű cég, 
amely múlt év novemberétől 
üdítőitalokat forgalm az a 
környéken. Az önkormányzat 
Költségvetési Üzemét megvá
sárolta a Pécsváradi Építői
pari Kisszövetkezet. A  német
magyar érdekeltségű Pannó
nia Ingatlankezelő Kft vette 
meg a MEZŐGÉP pécsváradi 
telepét 1993 novemberében.

Nem váltak be, ezért meg
szüntették a MÁV elővárosi 
vasúti járatait. A hálózat ki
épülésével befejezte működé
sét a helyi kábeltévé-közös
ség, és az üzemeltetést az ön- 
kormányzat vette át. Képvi
seletet nyitott Pécsváradon a 
Hungária Biztosító.

Tovább gyarapodtak ta
valy a helyi szervezetek,

egyesületek: megalakult a 
Kereszténydemokrata Nép
párt helyi szervezete, elnöke 
Hesz Antal, létrejött a Pécs
váradi Kolping Család: egy
házi elnöke Mott János, vi
lági elnöke Szilágyi Domo
kos. A K olping valam int a 
M agyar M áltai Szere
tetszolgálat számára a hegyi 
iskolában biztosított helyet az 
önkormányzat. A  Művelődési 
Házban klubot alakítottak a 
nyugdíjasok. Elnökük Kö- 
berling Jenőné.

Fejlesztéseinkről, új intéz
ményeinkről folyamatosan 
beszámoltunk lapunk hasáb
jain.

Telekvásárlás

Kakas Sándor polgármes
ter 1200 m2 területet vásárolt 
telke szom szédságában, a 
sportpálya és a vásártér kö
zötti részen.

Működési szabályzatok

Az intézmények vezetői a 
közoktatásról szóló törvény 
értelmében elkészítették a 
napköziotthonos óvoda, a 
gimnázium és szakmunkás- 
képző szervezeti és működési 
szabályzatát, amit a testület 
jóváhagyott.

Közterületek

Foglalkozott a testület a 
közterületek rendjével, gon
dozásával, egyetértve a na
gyobb gondosság szükséges
ségével. Időközben a Parképí
tő Vállalat készíti el a parko
sítási tervet.

így választottunk

Az első fordulóban Pécs
várad és öt tagközségének 
4.337 választójogosult polgá
ra közül szavazott 3.000 fő, 
azaz 69,17 %. (Nagyobb volt 
a részvétel 1990-ben, mikor 
4.509 jogosult közül 3.200, 
71 % szavazott).

Az érvényes szavazatok 
száma 2.967 az egyéni jelöl
tekre és 2.971 a pártokra.

Az első fordulóban elsó' 
dr. W ekler Ferenc 
(SZDSZ) 731 szavazattal, 
24,63 %, második P u ch  
László (MSZP) 682 szava
zattal, 22,98 %, harmadik 
Győri József (MDF) 440 
szavazattal, 14,82 %, negye
dik M észáros Kálmán  
(FKGP) 298 szavazat, 10,04 
%, Bánki Erik (FIDESZ) 
274 szavazat, 9,23 %, Wé- 
ber Ádám (KDNP) 241 sza
vazat 8,12 %.

A pártokra leadott szava
zatok szerint első az MSZP 
757 szavazattal, 25,47 %, 
második az SZDSZ 591 sza
vazattal, 19,89 %, harmadik 
az MDF 454 szavazattal, 
15,28 %. A FKGP 322 szava
zattal 10,83 %, a FIDESZ 
276 szavazattal 9,28 %, a 
KDNP 254 szavazattal 8,54 
% eredeményt ért el.

Az 1990-es arányok: 
MSZP 7,83 %, SZDSZ 7,92 
%, MDF 42,27 %, FKGP 
10,85 % KDNP 4,37 %, FI
DESZ 3,99, Agrárszövetség 
16,95 %.

A második forduló ereed- 
ményei:

A választásra jogosu lt 
polgárok száma Pécsvára
don és jegyzőségéhez tartozó 
községekben: 3436 fő.

Leadott érvényes szava
zat száma: 2390.

911 szavazatot kapott dr. 
Wekler Ferenc (SZDSZ) 38%

837 szavazatot Puch 
László (MSZP) 35%,

642 szavazatot pedig 
Győri László (MDF) 27%.

Külsheimbe készülünk

Június 23-26-ig németországi testvérvárosunk 
Külsheim meghívására több mint ötven pécsváradi 
polgár látogat el barátainkhoz Kakas Sándor és a 
képviselőtestület tagjainak vezetésével. Reméljük, 
ez a találkozás is mélyíti a két város közötti barát
ságot, tovább erősödik kapcsolatunk.
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Apátúr arany miséje
(Folytatás az első oldalról) 

ich János prédikált, akit előt
tem szenteltek pappá. Szent- 
háromság vasárnapja volt, 
Feked búcsúja. Utána követ
kezett az újmisés áldás a pa
pok, szülők, tanítók számára, 
majd odahaza az ünnepi ebéd 
az udvaron felállított sátor
ban.

-  A  háború miként befo
lyásolta pályakezdését?

-  Mecseknádasdon kezd
tem a szolgálatot 44 nyarán, 
és mivel a férfiak mind a fron
ton voltak, felszentelt pap
ként is segítettem otthon az 
aratásnál, cséplésnél. Szep
tembertől Püspöklakon vol
tam, az oroszok bejövetelekor 
is. Ellőttük német tisztek vol
tak a plébániára szállásolva, 
agitáltak, hagyjuk itt a falut, 
mivel az oroszok a papok éle
tére törnek. Mi azonban ma
radtunk a híveink mellett. 
Marázán éltem végig a néme
tek kitelepítését -  közben 
odahaza a szüléimét is kidob
ták a házukból. Noha magyar 
nem zetiségűnek és német 
anyanyelvűnek vallották ma
gukat, mindenüket elvesztet
ték. Telepesek jöttek, majd el 
is mentek Fékedről, ahol is
mét az őslakosoké a falu.

1945 márciusában Pécsvá- 
radra kerültem R einhardt 
György apát plébános mellé. 
Kimondták, többé nem lehet 
német nyelven misézni -  ad
dig a nagymisén német nyel
vű volt a szentbeszéd és az 
ének. Lassan indult újra a 
templombaj ár ás, a hitokta
tás. Magam is tanítottam a 
polgáriban sőt az inasiskolá
ban is, de 1946 elején Tolnára 
helyeztek, ahol tíz és fél éven 
át voltam káplán. Majd kö
vetkezett kilenc év Szigetvá
ron, és mikor 1966 májusá
ban megürült a pécsváradi 
plébános helye, visszatértem.

-  Pécsvárad mit jelen
tett apátúr számára?

-  Szinte haza jöttem, szü
lőföldemre. Nekünk Fekeden 
Pécsvárad jelentette a várost, 
a központot, a járási székhe
lyet, ahol ügyes-bajos dolgain
kat intézhettük. Rokonaim, 
sok ismerős várt itt húsz év 
után, és nagy szeretettel fo
gadtak, sőt kérelm ezték a 
püspök úrnál az idehelyezése- 
met.

-  Hitélet szempontjából 
milyenek a pécsváradi hí
vek?

-  Mivel Pécsvárad mindig 
városiasabb településként 
emelkedett ki környezetéből, 
városiasabb polgárok lakták 
m indig, itt sosem volt az a 
meghitt viszony az egyházzal, 
mint a falvakban. A  templom
ba járók  száma az elm últ 
években sem nőtt, de öröm, 
hogy most több gyerek jön a 
misére. A  hagyományoknak 
megfelelően azonban Pécsvá- 
radon is mindenki egyházi es
küvőt tartott, a gyermekeket 
megkeresztelték, és a 40 év 
alatt talán ha 10 társadalmi 
temetést tartottak.

Hogy a hitoktatás csak a 
templom falai között volt le
hetséges a nyolcvanas évek 
végéig, a tanulóifjúság 10 szá
zalékára szorította le a rész
vételi arányt. Ezt próbáltam 
ellensúlyozni az elsőáldozásra 
való felkészítés két hónapja 
alatt. 1988 óta szabad az isko
lai hitoktatás, a szülők 80 
százaléka óhajtja ezt gyerme
ke számára. így valamennyi 
osztályban van hittan, amely
hez két éve segítőtársaim is 
vannak a pedagógusok köré
ből.

-  Az egyházi épületek is 
sok munkát adtak...

-  Ideérkezésemkor végez
tük el a templom nagy külső 
tatarozását, azóta folyamato
sak a felújítási munkák: a 
Mindenszentek kápolna majd 
az előtte levő terecske, a 
nagypalli templom , a mi 
templomunk fűtése, orgona
felújítása félmilliós, tavaly a 
sisak felújítása másfél milliós

tételek voltak. Felszenteltük 
második harangunkat, felújí
tottuk a Szentháromság szob
rot, vár ránk megcsonkított 
szobraink, a misézőoltár fel
újítása -  mindehhez a hívek 
50-60 százalékára, azaz 5-600 
személy adományaira mindig 
lehetett számítani.

-  1984-ben a pécsi püs
pök az apáti címet adomá
nyozta önnek. Hogyan fo
gadta e történelm i cím  
odaítélését?

-  Talán elismerését jelen
tette ez addigi munkámnak. 
Tizennyolcadik éve voltam 
plébános, és miután a cím ad
digi viselője, Pintz Bálint 
sombereki apát elhalálozott, a 
püspök úr engem részesített e 
megtiszteltetésben.

Tizénkét helység

-  Mi jelenti a mindenna
pok tennivalóit a pécsvá
radi apát számára?

-  Nagypall és Zengővár- 
kony ősi filiálisok mellett a 
lelkipásztorok elhalálozása 
után Pécsváradhoz került Er
zsébet, Feked, Erdősmecske, 
Kékesd, Szellő, Apátvarasd, 
Pusztakisfalu, Lovászhetény, 
12 helység, 8 templom hívei, 
és öt plébánia anyakönyvei. 
Vasárnap reggel nyolckor és 
11-kor van Pécsváradon a

szentmise, közben Nagypall, 
Erdősmecske és Feked temp
lomában misézek. Minden va
sárnap fél 3-kor várnak az er
zsébeti hívek, bejönnek Ké
kesd, Szellő lakói is. Straub 
Mihály kántor van a segítsé
gemre nemcsak a szertartáso
kon, hanem azzal is, hogy 
ilyenkor ő vezeti az autót. A 
templom szolgálata és az erre 
való felkészülés az első fela
datom, a szentségek kiszol
gáltatása, és mire a végére 
érek, el is fogyott a nap 24 
órája. 74 éves vagyok, 50 éve 
szolgálok.

-  Most e jubileum kap
csán hogyan tekint vissza 
apátúr a pályájára?

— Tisztelettel és szere
tettel. Hálát adok Istennek, 
hogy megérhettem az arany
misémet, hiszen aiinyi nagy
szerű fiatal pap távozott el 
mellőlem. Jó egészséggel ál
dott meg az Isten, kitűnő he
lyeim voltak, és mindig sze
rettem a híveimet. Szívesen 
vagyok közöttük ünnepeiken, 
hétköznapjaikban. Tudom, 
hogy nem volt hibátlan a 
munkám, de mindig jó lélek
kel tettem, amit tettem. Min
dig az arany középutat vá
lasztottam, távol minden szél
sőségtől, engedelmességben, 
közösségi emberként. Az em
berek iránti szeretetben.

Gállos Orsolya

H a z a  jöttem

Képünkön az apáti címer a katolikus templom homlokzatán.
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Ú j városok mezőnyében
Az érintett polgármeste

rek és egyes önkormányza
ti képviselők részvételével 
„Új városok 1991-1993” cím
mel tartott konferenciát 
március 25-én a Belügymi
nisztérium Budapesten a 
Duna Palotában.

Az erre az alkalomra ösz- 
szeállított bemutatkozó fü
zetből megtudhattuk, hogy a 
jelenlegi 194 magyar város
ból 28 1991. jan u ár 1. és 
1993. december 1. napjai kö
zött nyerte el ezt a cím et. 
(1991-ben 6, 1992-ben 8 és 
végül 1993-ban 14 település 
lett város).

Az új városok egyike Pécs- 
várad, érdemes ezért össze
hasonlítani ezen települések 
közmű- és kommunális hely
zetét, hisz ez egyben Baranya 
fejlettségi szintjét is jelzi.

Az új városok nagysága 
(területe és népessége) igen 
eltérő', de mindenképp a kis
városok kategóriájába tartoz
nak. A legnépesebb Abony 
(15 528 fő), a legkisebb pedig 
Máriapócs (2242 lakos). Pécs- 
várad is a kisebbek sorába 
tartozik 4100-as lakónépes
ségével, akárcsak Baktaló- 
rándháza, de még náluk is 
kevesebben lakják a mind
össze 2310 fős Balatonfold- 
várt és a 3370 lakosú Len
gyeltótit.

A  városok területét ille
tően a 3603 ha-os Pécsvárad 
megelőzi Hévíz, Balatonfóld- 
vár, Aszód, Máriapócs, Lőrin
ci és Baktalórándháza váro
sokat. Itt a sort Lajosmizse 
(16 466 ha) és Polgár (15 138 
ha) vezeti.

Az új városok többsége (18 
város) korábban mezőváros 
vagy járási székhely volt, 10 
új város pedig mindkét köz- 
igazgatási beosztással ren
delkezett. Ezek egyike Pécs
várad is, olyan ismertebb he
lyekkel egyetem ben, m int 
Aszód, Tiszaföldvár, Tisza- 
lök, Abony.

A további összehasonlító 
adatok a települések közmű- 
és kommunális ellátottságát 
mutalják és ezekből kitűnik, 
hogy Pécsvárad a jól ellátot
tak sorába tartozik.

A vezetékes vízhálózat
ba összesen a lakások 90%-a 
van bekapcsolva, Pécsvára- 
don ez az arány 91%, bár az 
arányt lerontja a külterületi 
lakotthelyek ellátatlansága. 
Van olyan város (Lajosmizse,

Mezőcsát, Jászárokszállás, 
Derecske, Soltvadkert), ahol 
ez az arány 53, 54, 81, 85%- 
ot mutat.

Szennyvize satomázott
ság területén sokkal szembe
tűnőbb Pécsvárad kedvező 
helyzete, ugyanis mindössze 
három  városnak jobbak  a 
mutatói (Hévíz, Balatonföld- 
vár, Aszód), és így Ibránnyal 
együtt a 4-5. helyet foglaljuk 
el, a lakások 56%-os ellátott
ságával. Az átlag itt rendkí
vül alacsony, mindössze az 
ossz lakásállom ány 25%-a 
van a szennyvízhálózatba be

kötve az új városokban.
Vezetékes gázzal csupán 

három település nem rendel
kezik (Derecske, Jászárok
szállás, Mezőcsát), összessé
gében a lakások 59%-a gáz
zal ellátott. Ez az arány 
Pécsváradoin 76% és ezzel a 
kilencedik helyen állunk.

Távbeszélőállomás átla
gosan a lakások 29%-ában 
van, e téren a pécsváradi el
látottság 61%-os, és csupán 
Balatonföldvár, Balatonlelle 
és Lengyeltóti városokban 
jobb az arány.

Külön is említést érdemel, 
hogy Pécsvárad az utóbbi há
rom évben lépett jelentősen 
előre e téren, am ikoris a 
27% -os gázellátottságról 
76%-ra, illetve a telefonnál 
29%-ról 61%-ra jutott.

Az intézményes szemét- 
szállításba bevont lakások

aránya átlagosan 67%, Pécs
várad itt is az átlag felett el
látott (96%-ban). Tizenegy 
város éri el a 100%-os szin
tet, így Pécsvárad e téren 
Abonnyal azonosan a 12-13. 
helyen áll. (Az arányt a kül
területi lakott helyek ront
ják, mint Szilágypuszta, Cso
koládépuszta).

A burkolt utak arányát 
illetően Balatonföldvárral 
együtt az élen áll Pécsvárad, 
a belterületi utak 100%-os 
kiépítettségével. Itt az átlag 
77% és olyan városok is akad
nak, ahol 26-42% között áll a

kiépítettség (Téglás, Jász- 
fényszaru, Jászárokszállás).

Természetesen egy-egy te
lepülés fejlődése a pénzügyi, 
anyagi helyzettől függ. Or
szágos átlagban az önkor
mányzati pénzeszközök 48%- 
a származott állami hozzájá
rulásból, illetve támogatásból 
és ez az arány az új városok
nál 51,8%, de ezt az átlagot 
14 új város meghaladta, köz
tük Pécsvárad is.

Mindez azt tükrözi, hogy a 
városi címre pályázó telepü
lések, köztük Pécsvárad is, 
felkészültsége révén (tervek, 
saját pénzügyi források, la
kossági hozzájárulás) az átla
gostól nagyobb mértékben 
tudott élni a pályázati rend
szerből fakadó lehetőségek
kel. így Pécsvárad három évi 
összbevételének 60%-a álla
mi forrásból ered és ennél

jobb arányt mindössze öt új 
város ért el.

Befejezésül két további 
adatsort érdemes elemezni, 
amiből kitűnik, hogy az ossz 
bevételek milyen aránya ju
tott fejlesztésre, beruházásra 
és ebből milyen részt jelent a 
lakosság hozzájárulása, áldo
zatvállalása.

Az új városok átlagosan 
bevételük 23%-át fordíthat
nák fejlesztésre, beruházás
ra, ezzel szemben Pécsvárad 
csak 16,34%-át. Ennek oka, 
hogy Pécsvárad intézmény- 
hálózata, amatőr együttesei

nek száma, kulturális ren
dezvényei működési költsé
gei, szociális ellátottsága és 
ilyen jellegű kiadásai megha- 
ladják a szokásos átlagot, 
emiatt kevesebb marad fej
lesztésre.

Ebből következik, hogy a 
fejlesztésekre fordított össze
gekből Pécsvárad lakossága 
az átlagon felül vállalt részt 
(telefontársulás, gáztársulás, 
stb.). Az új városok 20,3%-os 
átlagával szemben Pécsvára- 
don a lakossági arány 34%-ot 
tesz ki. N álunk nagyobb 
részben mindössze hat új vá
ros polgárai áldoztak többet 
lakóhelyük fejlesztésére. 
Ezért hát a városi rangért az 
elismerés és a köszönet első
sorban a pécsváradi polgáro
kat illeti.

Dr. Kófiás Mihály 
jegyző
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Középiskolai hírek
A felső  tagozat híreiA ballagás

JBárhogyan is igyekszünk az 
ünnepeket megfosztani ragyogá
suktól, bármennyire is azt hall
juk, hogy minden nap egyforma, 
az ember számára mégis külön
böznek a napok. Van, akinek a 
legközönségesebb hétköznap is az 
ünnepélyesség érzésével telítődik. 
Vannak tehát napok, amelyek -  
valamilyen okból -  fontosak a 
számunkra.”

Ezen idézettel kezdődött a bal
lagásnapi ünnepi beszéd. Végzős 
diákjaink számára az utolsó meg
mérettetés, a vizsgák előtti leg
fontosabb nap: a ballagás.

Május 14-én 10 órakor 22 ne
gyedikes szakközépiskolás tanuló 
ballagott intézetünkben. Egy hét
tel később 81 harmadéves tanul
mányait befejező szakmunkásje
lölt búcsúzott az iskolától:

húsfeldolgozó 24 fő, sütő 29 fő, 
baromfihús-feldolgozó 6 fő, állat- 
tenyésztő' 20 fó'.

(Sajnos közülük 7-en tanul
mányi okok miatt későbbi idő
pontban tehetnek szakmunkás- 
vizsgát.)

Érettségi vizsgák

Május 16-án magyar nyelv- és 
irodalom tantárgyból 3 témából 
választva írásbeli dolgozatot írtak 
szakközépiskolás tanulóink. Négy 
óra állt a rendelkezésükre.

Május 18-án a szakmai tan
tárgyak írásbeli érettségi vizsgá
jára került sor. Ismereteik kifejté
sére 5 órájuk volt.

A gyakorlati és szóbeli érettsé
gi vizsgák június közepén kezdőd
nek.

Szakmunkásvizsgák

Május 24-én írták meg a szak
munkásjelöltek szakmai elméleti 
tantárgyakból a vizsgadolgozato
kat. Tudásuk bizonyítására négy 
óra volt adva.

A gyakorlati és szóbeli szak
munkásvizsgák június 13-tól kez
dődnek.

Tanulmányi kirándulások

Egyre több osztály indul a jó 
idő beköszöntővel országjáró ta
nulmányi kirándulásra. A szak
munkások szakközépiskolája 
négy napos Aggtelek-Éger útvo
nalon túrázott. Jártak a világhírű 
cseppkőbarlangban, hegyet mász
tak, múzeumokat, templomokat 
néztek meg. Sok új élm énnyel 
gazdagodva tértek haza Dr. Fe
kete László osztályfőnök vezeté
sével.

A húsfeldolgozó III. osztály

úticélja Baja-Szeged volt. Megte
kintették a Bajai Húskombinátot 
és a Szegedi Szalámigyárat. A 
szakmai irányultságú üzemláto
gatásokat kulturális programmal 
egészítették ki. Szakmai élmé
nyekben gyarapodva jöttek vissza 
Bors László osztályfőnök vezeté
sével.

A gimnázium II. osztálya és a 
húsfeldolgozó II. osztály május 
végén és június elején nyugat-ma
gyarországi kirándulásra megy. A 
Zalaegerszegi Húsipari Rt. meg
tekintése szerepel szakmai prog
ramjukként, valamint a történel
mi nevezetességeket is megismer
hetik. Egy napra ellátogatnak az 
osztrák fővárosba, Bécsbe is 
Fuchs Sándomé és Baracskay 
Lajos osztályfőnök vezetésével.

Szakmai tapasztalatcsere

Május 30-án élelmiszeripari 
szakmai üzemlátogatásra men
nek élelmiszeripari tanáraink és 
a húsfeldolgozó II. osztály egy 
napra. Az osztrák fővárosban — 
Bécsben -  St. Marx -  egy hús
kom binátot tekintenek meg. 
Olyan kapcsolatot szeretne isko
lánk a húskombináttal kialakíta
ni, hogy minden évben húsfeldol
gozó tanulóinkat egy alkalommal 
kivinnék tapasztalatcserére.

Sport

A Kihívás Napján május 25-én 
a nagyszünetben az udvar füvén 
tornászott az iskola diáksága és 
jó példával szolgáltak a sportolás
ra vállalkozó tanárok. A zenés 
gyakorlatokat Pukli Tamás test
nevelő' tanár vezényelte.

Verseny

Megyei elsősegélynyújtó verse
nyen harmadik helyezést ért el is
kolánk 5 fős csapata. Felkészítő
ik: Dr. Pataki Rozália iskolaor
vos, menedzserük Várkonyiné 
Horváth Piroska vöröskeresztes 
tanárelnök.

A csapat tagjai: Pócskái Ani
ta, Bittér Judit, Dankó Beat
rix  gimnáziumi II. oszt., Bene
dek Éva, Küller Brigitta szak
munkások szakközépiskolája I. 
osztályos tanulók.

Tanévzárás

Június 10-én a 6. órában, 12 
órakor tartjuk intézetünk tanév
záró ünnepélyét. A szakmunkás 
és szakközépiskolai tanulók szá
mára ezután a nyári gyakorlat 
kezdődik.

Fuchs Sándorné 
tanár

-  Az Országos Hermán Ottó 
biológia verseny megyei döntőjé
ben Simsay Laura 8. a. oszt. ta
nuló Hl. helyen végzett. Felkészí
tő tanára: Major Józsefhé.

Gratulálunk!
-  A megyei német nemzetiségi 

népdaléneklési versenyen szóló 
kategóriában I. helyezést ért el 
Glázer Adél 6.b. osztályos tanu
ló, a duóknál I. helyezést ért el 
Glázer Adél és Friedrich Anita.

-  Iskolánk bemutatkozott a 
pécsi rádióban

30 perces német nyelvű mű
sorban mutatták be tanulóink az 
iskolánkban folyó német nemzeti
ségi oktatást és a szakkörökben 
folyó munkát. A riportokkal, ze
nével, énekekkel tarkított műsor 
nemcsak a pécsváradiaknak 
nyújtott jó szórakozást. Szereplői 
voltak: Apaceller András, Bá- 
rácz Ervin, Csák Nikoletta,

Friedszám Edit, Gál Kriszti
án, Müller Réka, Glázer Adél, 
Friedrich Anita, a Spitzbuben 
zenekar és az ifjúsági fúvósze
nekar. A műsort összeállították: 
Wágner Jánosné, Tóth Györ
gyi és Poller György.

-  A Lenau Ház rendezésében 
pünkösdi fesztivált rendeztek Pé
csett. A műsorban a megye zene- 
és táncegyüttesei között felléptek 
Glázer Adél és Friedrich Anita is, 
akik énekükkel ismét nagy sikert 
arattak.

-  Május 27-én került sor a ha
gyományos tanulmányi kirándu
lásra.

Több osztály választott távolabbi 
úticélt (Keszthely, Székesfehérvár) 
és kiadós gyalogtúrákat a Zengőre. 
Év végén kezdődnek a 2-3 napos or
szágjárások, amelyek sajnos már 
olyan drágák, hogy nem minden 
szülőtudja megfizetni.

-  1994. V. 5-én a német nyel
vet oktató kollégáink szakmai na
pon vettek részt Mecseknádas- 
don.

-  V. 6-án rendhagyó Anyák 
napi műsorral leptük meg az é- 
desanyákat, ahol részben az isko
laavató műsorát mutatták be a 
gyerekek, másrészt aktuális ver
sekkel, dalokkal szóltak az édes
anyákhoz, majd közös éneklés 
után virággal és maguk készítette 
ajándékkal halmozták el az ünne
peiteket.

-  Május 2. felétói a tanulók fel
mérőkkel, év végi mérésekkel ad
tak számot egész évi tudásukról.

-  Május hónapban megkezdő
dött az alsó iskola hátsó udari ré
szében a Sportudvar kialakítása.

Köszönet a lelkes szülőknek, 
akik 9-én, 10-én bozótirtáson, te
reprendezésen vettek részt, vala
mint köszönet mindenkinek, aki 
ügyünket támogatja és e mun
kánkban eddig segítségünkre volt.

-  V. 17-én a leendő első osztá
lyos ovisokat és óvónéniket látták 
vendégül az első osztályos tanu

lók és tanítóik.
-  V. 20-án az l.b. osztályban 

színvonalas nyílt órákon vehettek 
részt az érdeklődő szülők.

V. 25-én a Kihívás Napján, 
mely Gyermeknap is volt egyben, 
az alsó tagozatos gyerekek a 
Szentháromság téren sport-gim
nasztika gyakorlatokat végeztek 
Kajos Valéria tanítónő irányítá
sával, majd délig  Sportpályán 
ügyességi versenyeken indulhat
tak.

Volt zsákbafutás, 60 m-es fu
tóverseny, célbadobás, képössze
rakó, kötélhajtó verseny és termé
szetesen foci.

A nyertesek Lutra-matricák 
között válogathattak, és a délelőtt 
végén mindenkinek jutott cukor
ka is.

A délután Halász Judit kon
certjével folytatódott az alsó tago
zatos gyerekek számára a Műve
lődési Házban.

-  V. 23-27-ig a kirándulás hete 
is volt, ahol évfolyamonként kü
lönböző programokon vehettek 
részt a tanulók.

Dombay-tavi Pihenőház
Kétéves szünet után újra fogad csoportokat az általános iskola 

által üzemeltetett Dombay-tavi Pihenőház (az egykori úttörőtábor).
Apróbb belső felújításokkal várjuk a vendégeket, nyáron az ud

varon helyet biztosítunk a Mecsek-vándortábor túrázóinak.
Vannak már évek óta visszatérő partnereink, akik szívesen tölte

nek itt néhány napot a „nomád” körülmények ellenére. A jó  levegő, a 
szép táj, az önálló tábori élet vonzza a természetkedvelő gyerekeket.

A Pihenőház csaknem önálló gazdálkodást folytat. A bevételből 
minden évben hozzájárulnak az ötödikesek országjáró kirándulásá
hoz. Iskolánk tanulói pedig szinte jelképes összegért vehetik igénybe 
a Pihenőházat

Galambos Jenőné

A Kodálányi János Általános Iskola híreiből
....

Az alsó tagozat hírei
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A  Kihívás Napja-versenyen kívül -  Pécsváradon
A szervezőit mindent meg

tettek azért, hogy e nemes 
mozgalom m eghonosodjon 
Pécsváradon. Talán sikerült 
egy újabb hagyományt indí
tani.

A sok kedves együttléttel, 
ahol rengeteg m ozgásban 
volt része minden aktívan 
résztvevő' gyermeknek, fel
nőttnek maradandó élmény 
volt a Kihívás Napja. Még 
akkor is, ha esetenként több 
volt a passzívan szemlélődő, 
sok esetben gúnyos megjegy
zést tevő közönség. A  nap 
programját az iskolák kezd
ték, gyermekek és tanáraik 
közösen tornáztak zenére az 
iskolaudvarokon, illetve a 
Szentháromság téren. Sajnos 
kevesen csatlakoztak kívül
állók.

(A legapróbbak, az óvodá
sok és óvónénik, dadusok is 
teljesítették a kiírásban sze
replő 15 perces aktív moz
gást.)

M INDEN SZINTEN
Az EGÉSZSÉGÜGYI 

CENTRUMBA 10 óra körül 
érkező betegeket sem min
dennapi látvány fogadta. A 
sok fehérköpenyes orvos, 
asszisztens között néhány 
járóbeteg” tornázott dr. Wil- 
heim  Andrea vezényszavai
ra. Mintegy 25 fő tornázott 
végig 15-20 percet az egész
ségünkért, azaz elsősorban a 
saját egészségéért.

Szakálosné Panta Dóra
három alkalommal -  kétszer 
a Művelődési Ház előtt, egy
szer a futballpályán vezé
nyelt 20-20 perces kemény 
aerobic-tornát. Nagy volt a 
sportpálya forgalm a, ahol 
Keresztúri Tóth Sándor 
szervezte az estébe nyúló

programok sokaságát, mint
egy 162 fő aktív mozgatását. 
(Szakszerűen kifejezve: 360 
fő. 15 perc teljesítménynek 
felelt meg, 360 egység.)

Az asszonytomásoknál es
te 20 fő sportolt 60 percen ke
resztül (80 fő 15 perc teljesít
ménynek felel meg. 80 egy
ség)

Az évvégi vizsgákat felfüg
gesztette a ZENEISKOLA 
piciny udvarán tanárok és 
növendékek is együtt tornáz
tak 15 percen át -  mintegy 
20 fő.

U gyancsak sajnálatos, 
hogy a KOCH-TENISZ pá
lyáján mindössze 25 gyerek 
ismerkedett a tenisz-sporttal, 
pedig ez alkalommal ingyen 
lehetett használni a pályát. 
Fuchs Sándor is töm eges 
érdek lődésre szám ított a 
Dombay-tónál. Kerékpárral 
mintegy 40 fő, felnőttek és 
nagyobb számban gyermek
ek érkeztek, majd 20-an vet
ték igénybe a szintén ingye
nes csónakázást.

A  nap legnagyobb kihívá
sát a legidősebb korosztály 
tette meg: a

NYUGDÍJASOK
M ájus 25-én (a Kihívás 

Napján) a Réka kunyhóhoz 
kirándult a klub, 45 fővel. 
Volt aki autóval, egy kisebb, 
lelkes csapat gyalog tette 
meg az utat. A  délelőtt sétál- 
gatással a környéken és a fi
nom ebéd elkészítésével telt 
el. Szakácsaink (Kungl Já- 
nosné, Nagy Vincéné, 
Grátz Henrikné) jóvoltából 
délben már kanalazhattuk a 
kitűnő szarvaspörköltet. Jó 
ebédhez szólt a nóta Kőber- 
ling Jenő harmonikájából.

Aztán előkerült egy labda

(igaz kicsi volt és lukas) és az 
asszonyok csapatokat alakí
tottak, megkezdődött a „kö
vérek és soványak rangadó
ja” Fullér János bírói veze
tésével.

A fergeteges iramú mérkő
zésen a molettek győztek 2-0- 
ra.

A férfiak mérkőzésén 6-6 
eredmény született. A  meccs
nek idő előtt Bobo kutya ve
tett véget, aki megelégelte a

ka szó mellett sétáltak haza, 
gazdagabban egy szép nap 
élményeivel.

A már említetteken kívül 
köszönet illeti Gelencsér Já
nos és Pukli Tamás tanáru
rakat, akik résztvettek az elő
készítő és szervező munkában, 
valamint az iskolákban leve
zényelték a közös tornát.

Minden közreműködő és 
szervező azzal a gondolattal 
fejezte be a napot, hogy jövő

Mérkőzés harmonikaszóval.
Pécsiné és Estókné harca a labdáért.

re benevezünk a versengő te
lepülések sorába és „élesben” 
megrendezzük a KIHÍVÁS 
NAPJÁT MÁJUS 25-én 
PÉCSVÁRADON. 

a szervezők nevében
Dretzky Katalin

A Kihívás Napja az iskolában

A „Kihívás Napján” iskolánk is „főpróbát” tartott. Déle
lőtt a felsősök az iskola udvarán, az alsósok a Szenthá
romság téren tornáztak zenére, a tanárok vezetésével. 
Számítottunk a környéken lakók és dolgozók részvételére 
is, sajnos csak kevesen csatlakoztak. A továbbiakban az 
ötödikesek kidobóversenyen, a 6-7-8. osztályosok kosár
labda-bajnokságban vettek részt.

Érdekes színfolt volt a tanár-diák összecsapás is, ami
ben a „papírforma” ellenére a tanárnők és a tanárok is 
minimális előnnyel győztek.

Az iskolában 16 óráig tartottak a programok, ezalatt a 
tanulók többszörösen teljesítették a „Challange day” mi
nimumot, a „15 perc pulzusnövelő aktivitást”.

Jövőre, ha Pécsvárad benevez a jegsportosabb telepü
lések” versenyébe, sok ötletes programot kell szervezni, 
hogy a gyerekek mellett a felnőtteket is mozgásra, sportra 
csábítsuk.

Gelencsér János 
testnevelő

sok szaladgálást és szájába 
kapva a labdát elrohant vele.

Ezután pihenésképpen az 
őszi Ki Mit Tud?-ra készülve 
énekelgettek és szavaltak a 
nyugdíjasok.

Az esti órákban harmoni
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Pécsvárad központjában a 
Szentháromság tér már év
századokkal ezelőtt is jelen
tős szerepet töltött be. A 
gesztenyefák alatt padok kí
nálnak pihenésre alkalmat, 
kedves kis üzletek, a régi stí
lust követő erkélyes lakóépü
letek és a tér egyik meghatá
rozó ékessége, a múlt szá
zadban épült neogótikus vá
rosháza különös hangulatot 
ad a térnek. A  forgalmas út
ra tekint -  a tér nevét adó -  
későbarokk Szentháromság 
szobor. Az előtte siető vagy 
éppen sétáló emberek figyel
me csak néha vetődik rá egy- 
egy pillanatra. Tán kevesen 
veszik észre, hogy a szobor 
talpazatán mindig friss virág 
díszük és környezete m ily 
rendezett.

Sajátos harmónia ötvöző
dik a téren.

A szobor tövében két nap
barnított arcú, vézna és töré
keny kis öregasszony egyike 
éppen cseréli a vázában lévő 
virágcsokrot, majd sovány 
m egkérgesedett kezükben 
kapával lazítják a földet és 
vékony ujjaikkal szedegetik 
a szobor körül a gazt, gyo
mot, teszik kosárba a szobor
ról hulló törmeléket is és vi
szik a hulladékgyűjtőbe. Las
san, erejükhöz mérten, több
ször megtéve az utat, mert 
egyszerre már nem futja, hi
szen a 80-on már túlvannak. 
Órák múlva is még serény
kednek, és teszik rendbe az 
oszlopokon függő kovácsolt- Sántha László

Házasságkötés:

Május 7-én: Schnell Lász
ló és Doszai Ildikó (Nagypall)

Tóth László és Ulrichova 
Sona

14-én Papp László és Palá- 
gyiÉva.

21-én: Krause Winfried és 
Brandt Rita

Takó Árpád Ferenc és 
Szűcs Anna.

29-én Fuller R óbert és 
Keszler Bernadett.

25. házassági évfordu
lóját ünnepli:

Németh János és Stenger 
Mária -  június 26-án.

50. házassági évfordu
lójukat ünnepli:

Jenei János és Ébner Ká

vás láncokkal körülhatárolt 
szobor belső környékét, míg 
a legvégén szépen elgereb
lyézik. Saját jószándékuktól 
vezéreltetve végzik munká
jukat, nem csak egyszerű 
gesztus vezeti őket, nem va
lamilyen naphoz kötött mun
káról van szó, hanem szívük 
mélyéből fakadó kedves igye
kezet. Kifejezi egész életü
ket, a munkában megfáradt 
ember munka iránti tisztele
tét, megbecsülését.

Boldog bölcs öregek: a böl
csességhez pedig sok szeretet 
is társul. Megható volt látni, 
m ikor már esteledett és a 
munkát befejezték, a fejken
dős néni meggörbedt derék
kal de mégis szálegyenesen 
imábakulcsolt kézzel imád
kozott, arccal a szobor felé, s 
mellette elmenvén csak az 
ajkát láttam mozogni. Gon
dolom hálát adott Istennek, 
hogy volt erejük a munká
hoz. Nemcsak most, hanem 
máskor is küldetésnek érzik, 
hogy figyeljenek arra, mikor 
lesz szükség ismét rem egő 
kezük munkájára, hogy min
denkor tiszta, rendezett lé
gén a szobor környéke.

Kár, hogy az évekkel eze
lőtt felújított szobor -  mely 
százezer forintos nagyság
rendbe került -  máris málla
dozik, hullik apró darabok
ban a földre, hogy a töpörö
dött kis öregeknek legyen 
mit elcipelni a szobor tövé
ből.

talin június 17-én.
Papp József és Jenei Ka

talin július 1-jén.
Valamennyiüknek szívből 

gratulálunk!

Elhunytak:

Bencze Jánosné, Szűcs 
Erzsébet

Koch Ferencné, Knipl Irén 
Erzsébet (1907)

Hoyck Jenőné, Glock Gizel
la (1906)

Mák Antalné, Stracher Rozá
lia (1913)

Garami Antal (1910)
Schw arzkopf Ferencné, 

Takács Júlianna (1909)
Varga László (1956)
Freund Ferenc (1922)
Kurucz János (Zengővár- 

kony)

A nagy egyesületek sorába 
tartozik Pécsváradon 200 fős 
tagságával a Nyugdíjas Klub. 
Elnökük Köberling Jenőné, 
aki a klub titkárával, Kár
pátiné Kovács Zitával a 
Művelődési Központ munka
társával a tavalyi öregek nap
ján határozta el, klubot kelle
ne szervezni a Pécsváradon 
és környékén élő idős embe
rek szám ára. Hogy az egy
másra figyelés ne csupán egy- 
egy napra szóljon, hiszen a 
városban és környékén mint
egy ezer 60 év feletti nyugdí
jas él.

így indították 40 fővel a 
klubot, ahol előadások, tea
délután, farsang, kirándulás, 
havonta a születésnapokról 
való megemlékezés teszi kel
lemessé együttléteiket. Saját 
kiszenekaruk muzsikál ilyen
kor Köberling Jenő és Kre- 
szits József szem élyében. 
Mindig van, aki megsúgja az 
olyan évfordulókat, amilyen 
Feil Jénosék aranylakodal
ma volt legutóbb.

Dr. Hutvágner Rozália 
háziorvos és Bojtor László, 
a Baranya Megyei Nyugdíjas 
Kamara elnöke látogatott kö

rükbe, kirándultak a gunara- 
si termálfürdőbe, és színház
ban voltak.

M ájus 7-én részt vettek 
Bonyhádon a Dél-Dunántúli 
Nyugdíjas Klubok találkozó
ján. Az egésznapos rendezvé
nyen Pécsvárad kis kiállítás
sal mutatkozott be. A  klubve
zetői kerekasztal-megbeszélé
sen Köberling Jenőné képvi
selte a tagságot, hasznos in
formációkat cserélve klubve
zető társaival. Délelőtt Bony- 
hád város nevezetességeivel 
ismerkedtek, délután az Or
szágos Nyugdíjas Szövetség 
elnökének beszámolóját hall
gatták.

A sportversenyen csapa
tunk III. helyezést ért el. A 
táncversenyen a bécsi kerin
gő, angol keringő, polka és 
lambada kategóriában vitték 
el a pálmát a pécsváradiak. 
Este bállal zárult a rendez
vény. Késő éjszakáig vígan 
ropták a táncot a Pécsváradi 
Nyugdíjas Klub tagjai.

Képünkön:
Közös ebéd a Réka-völgy- 

ben. Kárpátiné Kovács Zita 
felvétele.

Június 5-én 8 órakor ŰRNAPI KÖRMENET 
16 órakor MOTT JÁNOS címzetes pécsváradi apát ARANYMISÉJE 
Június 26-án SZENT LÁSZLÓ NAPJA -  búcsú PÜSPÖKSZENT- 

LÁSZLÓN.
10 órakor szabadtéri mise, lelkigyakorlatok házának felszentelése 
14.30 Zarándoklat a Mária-kúthoz (pécsváradiak is csatlakozhatnak) 
Július 8-9-10. Zarándokút ALTÖTÍlNGEN-be.
Július 24-én 11 órás misén OLASZ KÓRUS működik közre.

Vasárnapi istentiszteletek a nyári hónapokban 11 órakor a 
templomban lesznek.

Június 4-én az IFJÚSÁGI csoport kirándul a Zengtfre.
Június 5-én TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET.

Nyugdíjas klubunk reflektorfényben

Anyakönyvi hírek
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A Művelődési Központ eseménynaptára

A Várbaráti Kör nagy túrája
A Pécsváradi Várbaráti 

Kör ez évi külföldi kirándulá
sát jú liu s 6. és 10. között 
szervezi Zakopánéba. Terve
ikben szerepel Krakkó, 
Auschwitz, Czesztohova fel
keresése, szép tátrai kirán
dulások és utazás közben 
Selmecbánya és Árva-várá
nak megtekintése.

*

Hangverseny a várban
Vonós hangverseny a 

Pécsváradi Vár dísztermében 
németországi vendégművé
szekkel 1994. jú lius 15-én, 
pénteken 18 órakor.

*

Éleslövészet
A Polgármesteri Hivatal ér

tesíti a lakosságot, és kéri a 
szigorú szabályok betartását 
az alábbiakban: ÉLESLÖVÉ
SZET A LŐTÉREN június 1- 
2-3, 7-8-9, 20-21-22-23-án, na
ponta 8 és 21 óra között.

A pécsváradi 
két fűzfa...

Nemcsak az eső csepergett, de 
többünk szeme is könnyes lett, 
amikor egy borongrts májusi reg
gelen felzúgtak a fűrészek és re
csegve, ropogva földrezuhantak a 
hatalmas fűzfák a műveló'dési 
ház előtt. Éltek 30 évet! Bizonyá
ra ez lesz a művelődési ház jubi
leumi évének legszomorúbb híre. 
Hány generációnak adott hűsítő 
árnyat az a két fa, búvóhelyet ifjú 
szerelmeseknek, játékoskedvű 
sakkozóknak, uzsonnájukat elfo
gyasztó diákoknak, turistáknak, 
bújócskát játszó gyermekeknek, 
és nem lehet felsorolni azt a 
számtalan eseményt, élményt, 
ami ehhez a két fához kapcsoló
dott. Sajnos már évek óta figyel
meztettek a szakemberek -  és az 
egyre szaporodó szarvasbogarak 
- ,  hogy életveszélyessé váltak, ki
öregedtek a fák. Az elmúlt évek
ben óriási ágak törtek le, ez is fi
gyelmeztetés volt... Mi, a Házban

Halász Jutka énekelt
Május 25-én Halász Jutka adott egyórás pergó' műsort több 

mint 400 pécsváradi, mecseknádasdi és nagypalli óvodásnak, is
kolásnak. A  műsor házigazdája dr. Wekler Ferenc országgyűlési 
képviselő volt, aki a „politikától, választásoktól még távolálló 
gyermekeknek” hozta el ingyen a műsort.

Patonai Attila felvétele

Olasz vendégek 
Zengővárkonyban

A  Zengővárkonyi Hagyo
mányőrző Egyesület olaszor
szági vendégeket fogad július 
23-tól 30-ig. A  85 tagú ének
zenei együttessel több alka
lommal találkozhat Pécsvá- 
rad és Zengővárkony közön
sége. Július 24-én, vasárnap 
reggel menetzenével köszön
tik Pécsváradot a Kossuth 
utcán és a K ossuth téren, 
m ajd 11 órakor a SHOLA 
CANTORUM kórus közre
működik a nagymisén.

Ezen a napon délután be
mutatkoznak Zengővárkony
ban is, majd a 17 órakor kez
dődő istentiszteleten fellép a 
kórusuk.

Budapest, Balaton, Har
kány és Pécs nevezetességeit 
is felkeresik. 29-én, pénteken 
közös műsort ad a zengővár
konyi és az olasz együttes a 
Művelődési Központban dél
után 17 órakor.

*

A Művelődési Ház további 
programjai

Június 4-én 21.30-tól AS- 
TERIX-bál a művelődési ház
ban. 8-án, szerdán tartja az 
ANGOLUL BESZÉLŐK 
KLUBJA szünet előtti utolsó 
foglalkozását. 9-én, csütör
tökön a ZEN EISK O LA 
TAN-ÉVZÁRÓ HANGVER
SENYE a művelődési ház

ban. 14-én, kedden tartja 
soronkövetkező összejövete
lét a NYUGDÍJAS KLUB. 

Július 22-én a Vöröske

reszt szervezésében  ÖN
K É N T E S  V É R A D Ó N A 
PO T tartanak a művelődési 
központban reggel 9 órától.

dolgozók váltunk meg legnehe
zebben kedvenceinktől! Igaz, hol
tukban is tovább akarnak élni. 
Van, aki napokig gyűjtötte a fűz
favesszőket, hogy díszként ottho
nában pompázzanak tovább. Ta
lán sikerül a még egészséges ré
szekből padot-asztalt készíteni és

talán Freund János vágya is tel
jesül -  óriás sakk-készletet sze
retne faragni, amivel az újabb te
lepítésű fák árnyékában, remél
jük, sokan játszanak majd -  em
lékezve, hogy a figurák is itt nőt
tek fel...

Kép és szöveg: D. K.

Vöröskeresztes
hírek

Május 6-án a Nemzetközi 
Vöröskeresztes Világnap 
alkalmából rendezett jóté
konysági gyűjtési akción 
13.147 forinttal gyarapo
dott a helyi Vöröskereszt 
alapszervezete. Az összeg 
egy részét az ősszel meg
rendezendő Idősek Napján 
használjuk fel. Köszönjük a 
segítőkész emberek adako
zását, és köszönjük a Kodo- 
lányi János Általános Isko
la tanárainak, hogy ifjú vö
röskeresztes tanulóknak le
hetővé tették a lelkes gyűj
tőmunkát.

K .Z .
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Évforduló
Kisbalázs György nyugalmazott szakfelügyelő emlé

kezett 1994. május 19-én dr. Gállos Ferenc helytörténész 
születésének 80. évfordulójára a házán elhelyezett em
léktábla előtt. A Pécsváradi Várbaráti Kör koszorúját 
Békés József, Gasteiger János és Rózsahegyi Fe
renc helyezte el. Kisbalázs György megemlékezését rö
vidített formában közöljük.

Kedves emlékező Pécsváradiak!

Máré-vári vígasságok...

Nem ünnepi beszédet 
mondani jöttem  dr. Gállos 
Ferenc munkásságának mél
tatójaként, hanem emlékezni 
fiatalkorom máig ható élmé
nyére. Fejet hajtani jöttem 
egy korán elment barát emlé
ke előtt. Azt, hogy most volna 
80 esztendős, munkabírásá
nak és meg nem valósult ter
vei sokaságának ismeretében 
így kellene mondanunk: még 
csak 80 esztendős volna ezen 
a napon, és hozzágondolni: 
milyen fájdalmasan régóta, 
harm inchat éve nincs már 
közöttünk.

H álát adok a sorsnak, 
hogy az én felnőttéválásom 
éveiben még itt volt. Az én 
életemnek az a felnőtté for
máló néhány esztendeje itt 
telt el Pécsváradon, és a ha
tások között, amelyek akkor 
értek, a legerősebbek közül 
valók azok, amelyek azért ér
hettek, mert dr. Gállos Fe
renc itt volt, és számomra 
úgy volt itt, hogy még most 
is, negyvenvalahány év után, 
fehérszakállasan is a mellet
te való inaskodásom alatt ta
nultakat tartom a legvala- 
mitérőbbnek abból, amit is
koláimon kívül másoktól el
lestem.

Akkor, az ötvenes évek 
elején, huszonvalahányéves 
koromban történész akartam 
lenni. Most már, négy évti
zed után könnyű látni, hogy 
ha valaminek nem kedveztek 
azok az idők, hát a múlthoz 
fordulásnak, az abban búvár- 
kodásnak igazán nem. Az 
em berek a saját családjuk 
m últjától is mintha féltek 
volna, az ősök vagyonkájá
nak vagy anyanyelvének, de 
még a nevének emlékétől is. 
A  hatalom a fejekben élő  
múlttól félt, a kutatók meg a 
tényéktől, amelyek nem na
gyon akarták igazolni vissza
menőleg a pillanatnyi hatal
mat. A tényeken alapuló ku
tatómunka magánműhelyek
ben folyt, a nyilvánosságra

kerülés reménye nélkül sok
szor.

Akkor ismerkedtem meg -  
nem dr. Gállos Ferenc hely- 
történésszel, hanem Gállos 
Fencivel, az útépítő segéd
munkással. Itt, a kapuban 
találkoztunk össze. Én a Vár 
utca felől jöttem, ő  az iskola 
felől, a Kossuth utcán. Ez az 
első képem róla. Munkából 
jött, viharkabátban, és lapát 
volt a vállán. Innen, a szemé
lyes megismerkedéstől a ku
tató történész megismeréséig 
eltelt évek voltak az én ina
séveim mellette.

Nem lettem  történész, 
mert történészálmaimat el- 
fújta magának a történelem
nek a szele hamarosan. Meg 
engem is innen, Pécsvárad- 
ról.

A  vele töltött idő mégse 
volt haszon nélkül való. 
Olyasvalamiket tanulhattam 
tőle, amiket könyvekből, csak 
könyvekből nehéz, vagy ta
lán nem is lehet megtanulni.

A  műhelymunkába láttam 
bele. Megfigyelhettem, ho
gyan gondolkodik egy kutató, 
láthattam hogyan születnek 
mennyi gonddal, a rá annyi
ra je llem ző  nyom dakész 
mondatok. Hogy mi minden
nek az ismerete kell ahhoz, 
hogy akár csak egyetlen 
mondatot is véglegesre tud
jon  fogalmazni egy magára 
adó kutató...

Láthattam azt is, ahogyan 
létezett. Tudtam a fél éjsza
kás munkábafeledkezések- 
ről a fű tetlen  nagyszobá 
ban, hogy alvó gyerekeit ne 
zavarja . Tudtam  anyagi 
gondjairól, láttam  fáradt
nak, m egk eseredettn ek , 
csak h itevesztettnek  nem 
láttam soha...

Ha valakiben süt a nap, 
az emberek holtában is köré- 
je  gyűlhetnek m elegedni. 
Mint most is. Hogy ebben a 
m elegben részem lehetett, 
azt jöttem ma megköszönni. 
Áldott legyen az emléke.

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör május 7-én, szombaton 
szervezte hagyományos PE- 
ONIA-TÜRÁJÁT. Hatvanö
tén indultunk gyönyörű má
jusi napsütésben. Üdezöld 
lombsátorban haladtunk a 
kövesúton, végig kísérte 
útunkat a pompás erdei virá
gok sokasága, tarkasága. 
Püspökszentlászló felett pil
lantottuk meg az első  vad 
pünkösdi rózsát, aztán a nap 
folyamán még sokszor gyö
nyörködhettünk benne. Itt 
kétfelé vált csapatunk, az 
egyik követte az országút vo
nalát -  ők is részesültek 
ugyan az erdő kínálta látvá
nyosságokban, de a Pécs-Eg- 
regyi úton kötöttek ki és sé
táltak vissza a Máré-csárdá- 
hoz. (Elsőként dr.M enczer 
Gábor érte el a várat.)

A  másik csoport a kiírás
nak megfelelően felkapasz
kodott a Hárs-tetőre, majd a 
gyönyörű kilátást nyújtó ko
pasz Miske-tető után felka
paszkodtunk a Cigány-hegy
re, amely Kisújbánya fölött 
nyújt páratlan panorámát. 
Lépten nyomon versenyzők

be ütköztünk, akik futva és 
kerékpáron igyekeztek az el
lenőrzőpontokra, útbaigazí
tást nyújtva a lassúbb turis
táknak. Azt hiszem  kevés 
pécsváradi sétált végig azon 
a gyönyörű erdei ösvényen, 
ami a Cigány-hegytől a Má- 
ré-váráig húzódik. Szebbnél 
szebb erdőrészekben gyö
nyörködhettünk, majd le
ereszkedve egy meredek lej
tőn értük el a várat, ahol a 
Mecsek hegység állat és nö
vényvilágát bemutató kiállí
tás fogadja az érdeklődőket, 
nem beszélve a gyilokj áróról 
elibénk táruló látványról.

Már nehezebben tettük 
meg az utolsó métereket a 
csárdához, ahol hamar elfe
lejtettük a megtett hosszú 
utat a babgulyás elfogyasz
tása után, és jött a Szakis
kola „kapitánya” Tóth Sa
nyi, aki autóbuszát nehezen 
korm ányozta  h azafelé  a 
szűk kanyarokba, de kéré
sünkre eleget téve a Mecse
ken át ment hazafelé, és mi 
még egyszer beszippanthat
tuk a nyáreleji erdő üde le
vegőjét.

RAJZPÁLYÁZAT
-  A  Szivárvány Nemzetközi Rajzpályázatra 51 országból 

érkeztek gyermekfestmények. Menczer Kinga ezüst okle
velet, Csoltyán Zoltán pedig bronz oklevelet szerzett.

-  A gyermeknapon a pécsi Illyés Gyula Általános Isko
la rendezett aszfaltraj zversenyt, melyen iskolánk tanulói 
igen szépen szerepeltek. A fődíjat, mintegy 10.000 Ft ér
tékben Böröcz Lívia 7/a. osztályos tanuló kapta, míg a 
3. díjat Kovács Edina 5/c. tanuló nyerte, 2.500 Ft pénz
jutalommal. A  csapat tagjai voltak még: Bognár Bettina 
5/c. és Göbl László másodikos gimnazista.

Felkészítő tanáruknak Szántó Ferencnének és a 
gyermekeknek gárul álunk.

SZUPERTURI
a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

június 8-án 8-12-ig
női, férfi és 
gyerekruhák 
kg-os áron.
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Mindenki 
felvételt nyert

Köszöntjük a 
búcsúzó

nyolcadikosokat

Az 1993/94-es tanévben 
105 tanuló (49 fiú és 56 
lány) fejezi be általános is
kolai tanulmányait Pécs- 
váradon.

Két tanuló kivételével 
valamennyien jelentkeztek 
továbbtanulásra. Örömmel 
tudósítjuk, hogy mindenkit 
felvettek. Szeptembertől 
32 fő gimnáziumban, 20 
tanuló szakközépiskolá
ban, 42 szakmunkásképző
ben, 8 fő valamilyen speci
ális iskolában, 1 tanuló pe
dig szakiskolában folytatja 
majd a tanulást.

Megköszönve a négy osz
tályfőnök Lászlóné Auth 
Mária, Simon Zsuzsan
na, Szondi Józsefné és 
Türk Ilona munkáját, kí
vánunk minden végzősnek 
további sikereket, jó ered
ményeket. Külön köszön
jük Szondi Józsefné, Pi
roska áldozatos osztályfő
nöki tevékenységét, aki eb
ben a tanévben elbúcsúzik 
és utolsó osztályát bocsá
totta szárnyra.

Fotó: Lőrinczi Albert

ZENGŐ M OZI M ŰSORA j
7720 Pécsvárad, Ságvári u. 1. j

1994. július hó

• 7-én, csütörtökön: Robin Hood -  A fuszeklik fejedelme.
; 11-én, hétfőn: Jófiú.
I 14-én, csütörtökön: Tűréshatár.

18-án, hétfóh: Szökésben.
• 21-én, csütörtökön: Csúcsfejek. ;

25-én, hétfőn: Intersection -  Vágyak vonzásában. 5
; 28-án, csütörtökön: Mrs. Doubtfire -  Apa csak egy van. !
! Augusztus 1-jén, hétfóh: Elbaltázott nászéjszaka.
■ Ez előadások 19 órakor kezdődnek. ■
I ........................................................................................................ J
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