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Jeles napok Pécsváradon
Mindenkiben elevenen él 

még a múlt évi Augusztus 
20. napja, amikor Göncz 
Árpád, a Magyar Köztár
saság elnöke visszahelyez
te Pécsváradot régi rangjá
ba, dr. Verebélyi Imre, 
közigazgatási államtitkár 
pedig átnyújtotta Kakas 
Sándor polgármesternek 
a város jelképes kulcsát. 
Képünk e jeles napot idézi 
fel, hiszen közeleg ennek 
egyéves évfordulója. Ismét 
elközeleg Nagyboldogasz- 
szony napja, Pécsvárad ka
tolikus búcsújának ünne
pe, majd első királyunk, 
Szent István születésének 
napja, augusztus 20.

Pécsvárad jeles napjai 
ezek, amelyekre ünnepi 
lelkülettel készülnek a pol
gárok és a cégek, intézmé
nyek. Színes kulturális 
programok, jubileumi ese
mények, megemlékezések, 
közös ünnepek napjai ezek, 
amelyekre a most felújí
tott, légkondicionált ABC 
Áruházzal kedveskedik az 
itt élőknek a Pécsvárad és 
Vidéke ÁFÉSZ. Pécsvárad 
Önkorm ányzata szere
tettel köszönt az ünnep al
kalm ával minden egyes 
pécsváradi polgárt, és ké
ri, hogy portája csinosítá
sával ki-ki készüljön az 
idei jeles napokra.

Szent-István napok
15-én, hétfőn 18 órától: Nagy- 
boldogasszony-napi ünnepi 
szentmise a rk. templomban.
19 órától: Horváth János ama
tőr festő Életmű kiállítása a Vár 
kiállítótermében. Megnyitja: 
Szőnyi János, a Mecsek Tours 
ügyvezető igazgatója.
19.15-kor Székely Ágnes és 
Székely Balázs hegedű és csem- 
balló koncertje a Vár románkori 
templomában.
18- án, csütörtökön 18 órától: 
Pécsvárad Önkormányzatának 
nyilvános ünnepi testületi ülése 
a Vár dísztermében.
-  Kitüntetések, elismerések át
adása
-  A Művelődési Ház Női Kama
rakórusának koncertje 
Karnagy: Kutnyánszky Csaba
19- én, pénteken 18 órától: a 
Vár udvarán a Pécsváradi ÖTÉ 
Fúvószenekarának koncertje 
Karnagy: Apaceller József
A jubileumi koncert után baráti 
est a Vár udvaron a meghívottak 
részére.

20-án, szom baton 15 órától: 
Zengő Étterem Sörkerttel várja 
a vendégeket a Szentháromság 
téren.
16 órától: Koszorúzási ünnep
ség a Várban Szent István szob
ránál
Ünnepi köszöntőt mond Kakas 
Sándor polgármester 
Közreműködik: a Pécsváradi If
júsági Fúvószenekar 
16.30 Székely Miklós orgona
hangversenye a rk. templomban
17 órától a Szentháromság téri 
kerthelyiségben fellépnek:
-  Pécsváradi Ifjúsági Zenekar 
Karnagy: Wágner József
-  Ált. Isk. Német Tánccsoportja
-  Poller György és Tóth Györ
gyi vezetésével
-  „Zengő” Néptánc Egyesület 
Műv. vezető: Molnár János
-  Zengővárkonyi Hagyomány- 
őrző Művelődési Egyesület 
Vezető: Töttös Sándor
19 órától Utcabál a „Spitz Bű
ben" zenekarral.
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Szívélyes fogadtatás Külsheimben

Herzlich Willkommen in Külsheim
T e s tv é rv á ro s u n k b a n , 

Külsheimben járt június vé
gén Pécsvárad küldöttsége 
Kakas Sándor polgármes
ter vezetésével. A látogatá
son részt vett M ott János 
címzetes pécsváradi apát, aki 
50 éves jubileuma alkalmá
val ünnepi szentmisét tartott 
a külsheimi templomban, és 
akinek egyháza céljaira 
Günther Kuhn, Külsheim 
polgárm estere pénzado
mányt adott át.

Külsheimbe látogattak to
vábbá az önkormányzat tag
jai közül Apaceller József, 
Beck József, Gállos Orso
lya, Lőrinczi A lbertné, 
Vértes László képviselők és 
dr. Kófiás Mihály körjegy
ző'. Külön autóbusszal uta
zott a pécsváradi német klub 
csapata.

A vár fokán ismét ott lobo
gott a magyar zászló, Küls
heim város lapja címoldalán 
tisztelgett a jubiláló apátúr 
eló'tt, és kétnyelvű köszöntő
vel fogadta a pécsváradiakat. 
De nem lehet elsorolni a ked
ves külsheimiek megannyi 
kedvességét, amivel a vendé
geket elhalmozták. Volt vá
rosnézés és vendégeskedés, 
frank udvari m ulatság, az 
Uissigheimi Tűzoltótestület 
100 éves jubileuma, sörsátor 
és fúvószenekar, m elyek 
egyikét egy ihletett pillanat
ban Kakas polgármester úr 
vezényelte Külsheim fó'terén. 
A pécsváradi-külsheimi pub
likum pedig tapssal szolgál
tatta a taktust. Kuhn polgár- 
mester sem volt rest, és oda- 
állt zenekart dirigálni, mire 
neki hamisat fújtak a cudar 
helybeliek. -  Látszik, ki diri
gál jobban... -  mondta rezig- 
náltan Günther Kuhn, majd 
következett az „Az a szép, aki
nek a szeme kék” című köz
kedveltségnek örvendő' nóta 
közös éneklése külsheimi fú
vóskísérettel. És így tovább.

Ahogy a két polgármester 
megállapította, a kapcsolat 
olyan spontaneitással alakul, 
amilyenre senki sem számí
tott. Családok, magánszemé
lyek egyesületek és intézmé
nyek kötöttek barátságot, s 
érkezett Külsheimből sok se
gítség, elsősorban a pécsvá

radi németoktatás számára. 
Ez alkalom m al is átadta 
Külsheim város pénzadomá
nyát a német klub csoportjá
nak, mivel ily módon is kí
vánják támogatni a két város 
együttműködését.

Vannak e kapcsolatnak 
olyan motorjai, mint Heinz

polgármester pedig kifejezte 
a két város szívből jövő jókí
vánságait.

A  hasonló, 3800 lakosú 
Külsheim 2200 lélekszámú 
öt társközségével sok érde
kességet tartogat mindig a 
pécsváradiak számára. Most 
a városgazdálkodást gyakor

hez igazodnak a centrumban. 
Műemlékvédelmi programot 
hirdettek, tudtuk meg Al- 
fons Grimm külsheim i 
„pénzügyminisztertől”: sokat 
segített ebben a tartomány, 
18 m illió márkát kaptak e 
célra, amit pályázatok útján 
80 külsheirhi polgár között

Blatz, a külsheim i Városi 
Tanács titkára, aki néhány 
keresetlen magyar mondat
tal szokta megadni az esemé
nyek nyomatékét. Vagy Pé
ter Vogel, a kinti iskolaigaz
gató. E kapcsolat jelképe a 
pécsváradi Gál Zsuzsa és a 
külsheimi Kurt Krug, akik 
öt évvel ezelőtt ismerkedtek 
meg, és a múlt évben kötöt
tek házasságot. Az ő portájuk 
adott m ost otthont Eiers- 
heimben a helyi zenekar köz
rem űködésével a vendégek 
és házigazdák e lső  közös 
együttlétének. Ezen Georg 
Denzer tartományi elöljáró 
örömmel számolt be a szám
talan ilyenfajta német-ma
gyar együttm űködésről. A 
német klub nevében Hofec- 
ker Mihályné köszöntötte 
Zsuzsát és Kürtőt, s átadta 
ajándékukat. Zsuzsa kérésé
re Mott apátúr megáldotta 
az ifjú  pár otthonát, a két

ló Bauhoffal ismerkedhettük 
meg: fél éve hozták létre a 
német városka vezetői a víz 
és gázmű, az utak, a közterü
letek gondozására egy olyan 
üzem épületeiben, ami kiköl
tözött a centrumból, ö t  gép
kocsija van a városgazdálko
dásnak, melyben 15, a város
házán pedig 20 ember dolgo
zik.

A  képviselőtestület 23 ta
gú Külsheimben, 10 függet
len, 11 CDU és 2 SPD-képvi- 
selővel. A képviselőválasztás 
látogatásunk előtt, június 12- 
én zajlott: a korábbi képvise
lők közül 7 fő nem indult, az 
újonnan bekerültekkel pedig 
fiatalodott a testület.

Külsheim  városm agja a 
középkorból származik, ezért 
különösen érdekes a műem
lékek, a városkép védelme: 
sok szép Fachwerkházat ta
lálni benne, és jellegükben az 
újonnan épült házak is ezek

osztottak fel, attól függően, 
ki milyen mértékű rekonst
rukciót, átépítést, felújítást 
végzett a házán.

A központból az iparne
gyedbe költöztek az üzemek, 
amelyekben 200 a munka
helyek száma. További 450 
civil m unkahelyet kínál a 
Bundeswehr itteni laktanyá
ja . Folyamatosan épülnek, 
kedvező kölcsönfeltételekkel 
az új családi házak a város
ban és a környező községek
ben is. Külsheim új lakóne
gyed kialakításán fáradozik, 
ahol mint a házépítéseknél 
is, az első lépésében mindig a 
közművek készülnek el.

Ismét érdekes és tanulsá
gos volt bepillantani a küls
heimi hétköznapokba és ün
nepekbe. Köszönjük a szíves 
vendéglátást, és viszontlá
tásra Pécsváradon! Auf Wie- 
dersehen in Pécsvárad!

Gállos Orsolya
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50 év Isten és ember szolgálatában
Mott János címzetes pécsváradi apát aranymiséje

Június 5-én délután zsúfo
lásig megtelt a római katoli
kus templom. Több mint ez
ren jöttek el Mott János plé
bános aranymiséje alkalmá
ból.

A Pécsi Egyházmegyéből 
közel 40 paptestvér érkezett 
és foglalt helyet a szentély
ben, ahova váratlanul megér
kezett a szertartás ideje alatt 
Mayer Mihály megyéspüs
pök. (Azonos időbeni elfog
laltsága miatt csak rövid idő
re tisztelte meg az ünnepel
tet, nem tudott hosszabb időt 
itt tölteni.)

H arangzúgás közepette 
vonultak be a meghívott lel
késztársak, köztük Mott Já
nos, majd a pécsváradi hívő
közösség képviselői. Termé
szetesen itt voltak apátiír ro
konai, Feked -  a szülőfalu 
képviselői és mindazok a he
lyek, ahol Mott János az el
telt 5 évtized alatt szolgált, 
valamint a pécsváradi hívek 
és tisztelők.

Bors László, kom lói ke
rületi esperes köszöntötte a 
jubileumát ünneplő Mott Já
nost és a tiszteletére egybe
gyűlteket. Elmondta, hogy 
1944-ben heten végeztek a 
theológián, ma négyen ünne
pelhették az 50 éves jubileu
mot.

Majd a pécsváradi plébá
nia hívőközösségének cso
portképviselői kérték Isten 
áldását papjukra: A  fiatalság 
nevében Ripszám Edina és 
Apaceller Péter, az imacso
portok nevében Keller Ist
vánná, az egyháztestület ne
vében Merk József világi el
nök és végezetül Apaceller 
Péter és az Ifjúsági Csoport 
előadásában felcsendült az 
Ároni-áldás.

A volt piuszista diáktárs, 
Rozsnyói György az iskola
társak nevében emlékezett a 
középiskolás évekre, M ott 
Jánosra, a gimnazistára, a 
jótanulóra, a szorgalmas, se
gítőkész társra.

A szentmisén Mott János 
felkért segítői voltak: Sán
dor László berkesdi plébá
nos, Kövesdi János mágocsi 
és Rostás Jenő baranya- 
szentgyörgyi plébánosok. A 
homiliát Bajtai Zsigmond 
véméndi plébános mondta.

A hívek könyörgése után 
Naszvadiné Podányi Esz
ter hegedűjén, az ünnepi 
hangulatot fokozva csendült

fel Gounod Ave Máriája, or
gonán Papp Gyuláné kísér
te. (Mindketten a Pécsváradi 
Zeneiskola tanárai.)

-  A  szentáldozás alatt a 
Zeneiskola és Általános Isko
la Gyermekkórusa énekelte a 
JDona nobis pacem” és a „Ke
nyered és borod táplál” c. 
énekeket. Orgonán játszott 
Székely Miklós orgonamű
vész, aki az elmúlt években 
sokat tett a templom orgoná
jának felújításáért.

-  Az aranym isés áldás 
előtt Kakas Sándor, Pécs- 
várad polgármestere megha
tó szavakkal köszöntötte vá
rosunk köztiszteletben álló, 
szeretett papját. A jubileum 
alkalmával átnyújtotta a vá
ros legmagasabb kitünteté
sét, a „Pécsvárad díszpolgá
ra” címet tanúsító okiratot, 
melyet Pécsvárad város képvi
selőtestülete adományozott.

(A művészi kivitelezésű 
dokum entum ot ezúttal is 
Csizmadia László, váro
sunkban élő grafikusművész 
készítette.)

A  Pécsváradi Református 
Egyházközség híveinek nevé
ben Szabóné, Kiss Mária 
lekész-asszony kérte Isten 
segítségét a „kolléga” további 
életéhez, munkájához.

Az egyházközség képvise
lőtestülete a katolikus hívek 
nevében Horváth János a 
Mindenszentek kápolnát áb
rázoló olajfestményét ajándé
kozta Mott Jánosnak a jubi
leum alkalmával.

Mott János végezetül kö
zös áldást adott a hívek kö
zösségére. Befejezésül a je 
lenlévők együtt énekelték a 
pápai és a magyar Himnuszt.

Az ünnepi szentmise után, 
a szakadó eső ellenére majd 
kétszázan fogadták el apátúr 
m eghívását a plébániára, 
ahol a hívek pompás vendég
látást készítettek plébánosuk 
tiszteletére. Roskadoztak az 
asztalok a finom  falatok 
alatt: hidegtálak, sütem é
nyek, torták, italok és üdítők 
sorakoztak mindenütt. (Jó 
idő esetén az udvaron, kelle
mes környezetben tartották 
volna a vendéglátást.)

18 óra után érkezett Mott 
János a Várbeli fogadásra ro
konai és néhány pályatársa 
kíséretében.

Kakas Sándor itt ism ét 
köszöntötte apáturat. Ezút
tal barátként, m ellőzve a

protokolláris hangnem et. 
(Mott János meg is jegyezte, 
ismert, huncut-kacsintós mo
solyával, hogy „m ost már 
m ersz tegezni, bezzeg a 
templomban...”) Ebben az ol
dott, de még mindig emelke
dett hangulatban köszöntötte 
Apáturat Báling József, új
ságíró a közös szülőfalu, Fe
ked nevében, valamint a Ba
ranyai Németek Szövetsége 
üdvözletét tolmácsolta.

Mott János megható sza
vakkal mondta el pályája in
díttatását, a család és az 
édesanya szerepét hangsú
lyozva hívta fel a mai édesa
nyák figyelmét gyermekeik 
nevelésében vállalt hivatá
sukra, felelősségükre.

Majd ezt követően a bará
tok, tisztelők hosszú sora 
mondta el jókívánságait. El
sők között a város Képviselő- 
testületének tagjai, az intéz
ményi vezetők, a gazdasági, 
társadalmi és politikai szer
vezetek vezetői, képviselői.

A kellemes együttléthez a 
Vár szem élyzete -  élén 
Máyerné Hancz Lídia szál
lodavezetővel -  biztosította a 
feltételeket. (Hidegtálak, sa
láták, gyümölcsök, sütemé
nyek, italok, stb.)

Az állófogadást Pécsvárad 
önkorm ányzata adta Mott 
János apátúr tiszteletére.

Az igen színvonalasan, 
bensőségesen, m eghitten 
rendezett több órás ünnepi

program után -  melyért min
den szervezőt és közreműkö
dőt köszönet illet -  Mott Já
nos minden vendéget kikísér
ve, kedves, meleg szavakkal, 
jókívánságokkal búcsúzott.

A  pécsváradi ünnepség 
után, egy héttel később a 
szülőfaluban, Fekeden is 
aranymisét tartott Mott Já
nos, ahol köszöntötték a volt 
osztálytársak és a falu népe 
a jubiláló volt fekedi lakost.

Ezt követte az erzsébeti 
ünnepség, ahol a szokásos 
délutáni szentmisén a hely
beli tanárnő, Hegedűs And
rea által összeállított gyer
mekműsorral köszöntötték 
Mott Jánost jubileuma alkal
mával.

Majd a polgármesteri hi
vatalban Kékesd, Szellő és 
E rzsébet községek polgár- 
mesterei adtak fogadást az 
itt szolgáló papjuk tiszteleté
re és ajándékokat nyújtottak 
át, megköszönve a falvakban 
tett szolgálatokat. Végül 
Mott János a jubileum alkal
mával ünnepi misét tartott 
Külsheim-ben, testvérváro
sunkban is.

M ég sokáig adjon Isten 
erőt, egészséget Apátúmak e 
nem könnyű, de nagyon szép 
szolgálathoz, hogy mindnyá
jan  érezhessük szeretetéből 
fakadó köztünk való tevé
kenységét.

Fotó: Patonai Attila 
D.K.
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Freund János népi iparművész
A Freund családot, a régi 

iparosdinasztiát jól ismerik 
Pécsvárad környékén. Fre
und János fafaragó-eszter
gályos, aki alkotásaival jó  
két évtizede tovább öregbíti e 
név jó  hírét, a Népi Iparmű
vészeti Tanács döntése értel
mében elnyerte a népi ipar
művészi címet. A  Freundma- 
lom nevezetes volt a 25 pécs- 
váradi malom sorában: gyap
jú t fontak a vízerővel meg
hajtott gépeken. János tizen
egyedik fiúgyermeknek szü
letett ide a régi malomba. Ti- 
zenketten voltak testvérek, 
részt kellett venniük a gyap
júfonásban, a mezei munká
ban. A legendás malom azóta 
sajnos az enyészeté lett, de 
történeteit ma is felemlegetik.

Freund János, aki április
ban volt 60 éves, vasesztergá
lyosnak ment, a vassal dolgo
zott egy életen át, és szinte vé
letlenül, a méhészkedés kap
csán került kapcsolatba a fá
val, húsz évvel ezelőtt.

-  A pécsváradi M űvelő
dési Központ indított egy 
tanfolyamot — mondja a kez
detekről -  ide hoztam az első 
munkáimat, ő k  irányítottak 
1981-ben Nyíregyházára az 
V..Országos Népművészeti 
Kiállításra. Én pedig megvá
sároltam a szakkönyveket, 
készítettem egy faeszterga
padot, néhány szerszámot, és 
dolgoztam. Sokat beszélget
tem Kígyós Sándorral, már 
vasas koromban is. ő  nyitot
ta meg az első kiállításomat 
a Dunántúli Napló klubjá
ban. Fontos dolgokat mon
dott el, például, szerencse, 
hogy érett fejjel kezdtem a 
fafaragást. így egyszerűbben 
rálelhetek a saját utamra. 
Biztatott, ne engedjek abból, 
ami a sajátom.

-  A környéken él az itteni 
németség faesztergályos ha
gyománya. Ez mennyire be
folyásolta munkáját?

-  Elmentem a régi meste
rekhez, ellestem néhány fo
gást, de am it ők tanultak 
meg egy életen, sőt nemzedé
keken át, én így nem szerez
hettem meg. Tiszteletlenség
nek is éreztem volna. Szere
tem ezt a hagyom ányt, de 
úgy érzem, nem ezt kell le
másolnom, hanem ebbe kell 
belevinnen egy újabb forma
kultúrát. Egyre kevesebb dí
szítéssel, semmi lakkozással, 
mind egyszerűbb formákkal.

A lapító tagja vagyok 1982 
óta a Herényi Gábor vezet
te Baranya Megyei Fafaragó
műhelynek. Ez nagyon érté
kes szakmai, emberi közössé
get jelent számomra. Havon
ta együtt vagyunk az orfűi 
táborban, s nyaranta együtt 
dolgozunk néhány hétig. 
Szakmai vezetőnk, Hajda  
Gy. Zsigmond az, akitől a 
legtöbbet tanultam a fa meg

munkálásáról.
A  nyolcvanas évek során 

Freund János munkái ott 
voltak a nyíregyházi kiállítá
sokon, az orfűi műhely be
mutatkozásain, a mestersé
gek budavári szemléin, a pé
csi borünnepen, a boglárlellei 
id.Kapoli Antal Országos Fa
faragó Pályázaton, ahol 
1992-ben III. díjban része
sült. Szépséges tárgyai, me

lyek felesége, Julika hímzé
seivel együtt jelennek meg, 
sejtetnek valamit az alkotó 
színes egyéniségéből is. Fa
ragótársai és a Pécsváradi 
Várbaráti Kör közösségének 
tagjai tudják azt is, milyen 
kedves, jóhum orú  ember 
Freund János, aki szívén vi
seli szülőhelye közügyéit is.

G. O.
Fotó: Laufer László

BEFEJEZETLEN M ÚLT
Hetényi Varga Károly a lélekmentőktől

Nemrég jelent meg Sze
nes Sándor: Befejezetlen 
m últ című interjúkötete, 
„Keresztények, zsidók, sor
sok” alcímmel. A kötet in
terjúi arról számolnak be, 
m ilyen volt a keresz
tényzsidó viszony ötven éve 
és az 1944-es zsidóüldözé
seket m egelőző években. 
Dr. Nyíri Tamás a Katoli
kus Hittudományi Akadé
mia nemrég elhunyt nagy- 
tekintélyű professzora írta 
a kötet előszavát, történeti 
áttekintést adva a bibliai 
ős-időkig visszanyúló vallá
si, teológiai indíttatású zsi- 
dóellenesség és a legújabb 
kori, vallástól független, 
politikai, faji indoklású an
tiszemitizmus súlyos érint
kezési pontjairól, továbbá a 
II. Vatikáni Zsinat ezzel

kapcsolatos állásfoglalásá
ról. Noha mint írja, „az egy
ház mint testület és szerve
zet nem fordult szembe kellő 
időben a modem, tömeggyil
kos antiszemitizmussal” vol
tak egyháziak, akik életük 
kockáztatásával is mentet
ték embertársaikat.

Ezekről számol be a 
Pécsváradon élő Hetényi 
Varga Károly egyházi tör
ténetíró interjúja, aki az al
sópapság, a szerzetesren
dek, az egyházi intézmé
nyek fasizmus ellenes rész
vételét tárta fel évtizedes 
kutatóm unkával, s tette 
közzé tíz éve, „Akiket ül
döztek az igazságért" cím
mel. Egyháziak politikai 
helytállásával és üldözteté
sével kapcsolatos kutatása
it azóta is folytatja és pub

likálja. Hetényi Varga Ká
roly a m ost újra kiadott 
könyvben is számos olyan 
lelkipásztorról tesz közzé 
adatokat, aki szembe mert 
szállni a Volksbund, a Ges
tapo, az SS erőivel.

ő  közli végül az Európa- 
szerte ismert jezsuita Alfon- 
so Pereira atya imáját a 
m eggyilkolt zsidókért, 
amelyben többek között ezt 
olvashatjuk: „Uram, bocsásd 
meg nekünk, hogy a legutób
bi világégésben nem tudtuk 
útját állni a zsidó testvérein
ken elkövetett szörnyű mé
retű gyilkosságnak."

Szenes Sándor értékes 
dokumentumkötete iránt a 
könyv terjesztője, Vámos 
Sándor (1028 Budapest, 
Aszú u. 3.) címén lehet ér
deklődni.
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80 éve született Dr. Nékám Károly
Kari bácsi -  Pécsváradpatikusa

„Dolgozni, csak pontosan szépen, 
ahogy csillag megy az égen, úgy érde
mes” -  édesapám életének ez lehetne a 
mottója. Pécsvárad volt a szűk s egyben 
tág haza, itt látta meg a Papám a napvi
lágot Péter-Pálkor, egy nappal Ferenc 
Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös 
tragikus halála után és négy héttel az I. 
Világháború kitörése eló'tt, szülei 5. 
gyermekének legfiatalabbjaként.

Gyermekkori fejlődését meghatározza 
a nagycsalád, hisz a szülőkön, testvére
ken kívül az anyai nagyanya is a régi 
patikaházban él és aktívan részt vesz a 
gyerm eknevelésben. A  nagyanya, 
Dvorszky Béláné, Herry Paulina (Herry 
Joseph és Krempl Ludovika leánya) né
ha prakkerral ad nyomatékot a szóbeli 
intelmeknek.

Az anekdotáknak beillő, de hiteles él
ményeket a Papa számtalanszor elevení
tette föl nekem, a gyermeknek, s így elém 
tárult egy világ, amelyet nem a fogyasztás, 
hanem egy valódi, mélyebb értékrendszer 
határozott meg.

Apjáról, Nékám Aurélról, a követke
zőket olvashatjuk a „Felszabadulás 
Aranykönyvében” a szerb megszállás 
alól való felszabadulás 10. évfordulója 
alkalmából, 1931-ben: "Nékám Aurél, 
okleveles gyógyszerész 1875. dec. 3-án 
született Gyöngyösön... majd a budapesti 
egyetemen 1898-ban gyógyszerészeti okle
velet nyert.... Pécsváradon 1906-ban tele

pedett le, amikor megvásárolta a Szent- 
háromság Gyógyszertárat, amelyet az
óta vezet. (Beházasodott, elvette 
Dvorszky Béla patikus leányát, 
Dvorszky Paulát, az én nagyanyámat.) 
A szerb megszállás alatt gerinces hazafi
asságáért kétízben börtönözték be...”

Az édesanya, Dvorszky Paulina a he
lyi Szociális Misszió elnöke, a hazafias, 
mélységes meggyőződéssel magyarérzel
mű, de egyben bohém férje mellett ne
velte négy gyermekét, bizony nem min
dig bőségben. De mindig szelíden, szere- 
tetben. A  kis Kari az Elemi Népiskolát 
Schnell Antal osztálytanító osztályában 
kitűnőén elvégzi s 1924. szeptember 1- 
én felvételt nyer a Pécsi Pius Alapítvá- 
nyú Jézustársasági Katolikus Gimnázi
umba. Később egyik hozzám írt levelé
ben a Pius Gimnáziumi évekre így emlé
kezik: „...én a jezsuitáknál nevelkedtem, 
sokban már akkor volt, amire megtaní
tottak: önuralomra, lemondásra, egy ki
csit az aszkétizmusra. Ennek hasznát 
láttam és látom ma is...”

A gimnáziumban válik élete szerves 
részévé a sport, mindenek előtt a tenisz, 
amelyet szenvedélyesen űzött élete végéig. 
Ott tanult meg a fair play szabályai sze
rint nemcsak sportolni, nyerni, hanem ve
szíteni is, és ott válik egyik kedvenc köz
mondásává az „ép testben, ép lélek”.

1932-ben, az érettségi után elkezdi 
gyógyszerészeti tanulmányait, először 
édesapja m ellett gyakornok, majd a 
gyógyszerészsegédi vizsga után 1934- 
ben az egy pengővel illetékesített segédi 
bizonyítvány feljogosítja az egyetemi ta
nulmányok felvételére. Kedvenc tantár
gyai a szerves és szervetlen kémia, a bio
lógia, valamint a növénytan. Leckeköny
vében csupa kitűnő van bejegyezve.

S míg édesapja valódi kutyabőrön 
írott diplomát kapott, ő  papíron veszi át 
a Budapesti Magyar Királyi Pázmány 
Péter Tudományegyetem gyógyszerészi 
oklevelét. 1936-tól a Pécsi Erzsébet Tu
dományegyetem orvos karán folytatja 
tanulmányait, ahol doktorátust szerez. 
1939. augusztus 31-én teszi le az appro- 
bációs vizsgát, ö t  nappal később meg
kapja a katonai behívóját. 1941-ig kü
lönböző honvédségi gyógyszertári intéz
ményekben dolgozott, majd 1942-ben 
hadműveleti területre kerül, többek kö
zött Oroszországba, ahol a 102-es bakte
riológiai állomásnál szolgál 16 hónapig.

A háború kegyetlensége mély nyomo
kat hagy benne, s élete végéig pacifistá
vá tette. 1943 karácsonyára sikerül ha
zakerülnie. Majd 1946. agusztus 7-én a

Népjóléti Miniszter a Szentháromság 
Gyógyszertárat a nevére hja át. Így első 
ízben egyenes ágon öröklődik a patika, 
mely eddig beházasodás útján szállt ge
nerációról generációra. Herry József és 
Krempl Ludovika dédunokája csupán 
négy évig vallhatja magáénak az 1832- 
ben alapított patikát, 1950. július 28-án 
az ő  gyógyszertára is, mint az összes 
többi, államosítás alá kerül. Még a sze
mélyes laborszékére is rányomják a pe
csétet. Ez az év sorsfordulót jelent az 
életében: a „kommunisták” földönfutóvá 
teszik, ugyanakkor ritka kincsre talál -  
feleségül veszi édesanyámat, Légrády 
Piroskát. Hivatását az elnyomó rend
szerben is teljes odaadással gyakorolja. 
1950 és 1957 között mint gyógyszertár
vezető, szakelőadó, főgyógyszerész és 
szakfelügyelő tevékenykedik.

Az 56-os forradalomnak apám aktív 
résztvevője, a munkástanácsok vezetője, 
emiatt meghurcolják. De vannak jóindu
latú segítői, így sikerül visszakerülnie a 
volt gyógyszertárába. Itt dolgozott, ün
nepnapot szinte nem ismerve. S ha most 
14 évvel a halála után visszagondolok, 
bátran mondhatom, hogy élete példa. 
Nem nagy szavakban, hanem cselekede
tekben. Élete értelmét a betegek szolgá
lata jelentette, ennek alárendelt min
dent. Egyetlen egyszer sem hallhattuk 
türelmetlenül, barátságtalanul, netán 
durván beszélni. Mindig és mindenkivel 
szemben őszinte és előzékeny volt. Éle
tét a „megdobnak kővel, dobd vissza ke
nyérrel” jegyében élte. Hiába töröm a fe
jem, nem jut eszembe semmi, ami ár
nyékot vetne rá. Több száz levelet őrzök 
tőié, melyeket sokszor Szegeden a „fél 
kollégium ” előtt olvastam  föl, mert 
egyenként is nyomdaérettek. Stílusa 
rendkívül eleven s egyben kifinomult 
volt.

Porcelánlelke 1981 januárjában vég
leg eltörött. Szelleme nemcsak azokban 
él tovább, akik közel álltak hozzá, ha
nem szinte mindenkiben, aki ismerte. A 
gyógyszerész-tradíció folytatódik, hisz 
mindkét nevelt leánya patikus lett s a 
Papának bizonyára nagy örömére szol
gálna, ha tudná (bár biztos tudja), hogy 
Éva nővérem kisebbik leánya szintén a 
gyógyszerészeti pályára lépett.

Befejezésül elnézést kérek, ha néhol 
minden törekvésem ellenére nem sikerült 
elfogulatlanul írnom, de hogy legyen vala
ki nem elfogult azzal szemben, akinek éle
te legapróbb sikerét is köszönheti.

Penzberg, 1994. július 15-én 
Aulenbachemé Dr. Nékám Krisztina
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A z  ö k u m e n i z m u s  és  a n e m z e t k ö z i s é g  c s o d á j a
Nagypall temploma megújult

Nagypallon elkészült négy nyár 
munkájával a református templom 
teljes felújítása majdnem négymil
lió forint értékben. Ehhez egymil
lió értékű társadalmi munkát adtak 
nemcsak nagypalli reformátusok, 
hanem katolikusok is, továbbá a 
franciaországi Elzász evangélikus 
gyülekezete Algolsheimből és örü
li ngenből. A nagypalli reformátu
sok 91 ezer forintot gyűjtöttek ösz- 
sze. Az önkormányzat 40 ezerrel 
segítette a templom ügyét, amelyről 
így beszél dr. Kiss Ervinné Szé
kely Zsófia lelkipásztor:

-  Az ökumenizmus és a nemzet
köziség csodája az, ami itt történt, 
hisz Nagypall egymaga nem lett 
volna képes a felújításra. Értesült 
gondunkról az elzászi Algolsheim 
papja, és 1990 őszén levelet írt: 
szeretnénk segíteni.

Thierry Muhlbach lelkész is 
eljött most egy csapat konfirmált 
fiatallal, és egy régi bibliát aján
dékozott a megújított templom
nak. Három éve is segítettek a tető 
lebontásában - az új cserepet 200 
ezer forint értékben az OMF adta, 
Szilágyi Domokos sok jótanáccsal 
is segített. A tornyot újították fel 
1992-ben, tavaly a külső vakolatot 
és az ablakokat, idén a belső fel
újítás következett, a kerámiapad
lózatot is beleértve.

A lelkészasszony nem győzi di

csérni Englender János kozár- 
mislenyi kőművest és csapatát. 
Papp Lajos zengővárkonyi aszta
los újította fel a padokat, Bilonka 
István bádogos a templomtornyot.

-  Minden évben összejött a 
szükséges pénz, jómagam prédiká- 
ciós utakon is gyűjtöttem Francia- 
országban. Nagypall lakói, a gyü
lekezet tagjai Csille Lajos gond
nok vezetésével óriási munkát vé
geztek e négy év alatt: lebontották 
és újraépítették a kerítést, hordták 
a téglát, az asszonyok rengeteget 
dolgoztak a segédmunkától a pa
dok festéséig, takarítás, párnaké
szítés, meszelés, és négy éven át a 
dolgozók  vendégül látása - ezt 
mind ők végezték.

Egy éve a templom 200. éves 
fennállását ünnepelte a nagypalli 
gyülekezet, dr. Hegedűs Lóránt, 
a Duna M elléki Egyházkerület 
püspöke tartotta az ünnepi isten
tiszteletet, aki most is eljött a há
laadásra, és tartotta a prédikációt. 
A komlói, a zengővárkonyi és a 
geresdlaki gyülekezet tagjai, a 
délvidéki menekültek is segítették 
e nemes ügyet, továbbá az algols- 
heimi Alphonse Specht, aki a 
prédikációs utakat szervezte. Vé
gül Muhlbach, algolsheimi lelké
szúr egy régi Bibliát ajándékozott 
Nagypall megújult templomába.

G.O.

Augusztus 15-én, 19 óra
kor nyílik Horváth János 
képeinek kiállítása a Vár ki
állítótermében. A megnyitó 
szavakat Szőnyi János, a 
Mecsek Tours Kft ügyvezető' 
igazgatója mondja. Régi 
munkakapcsolatban álltak 
egymással, hiszen Horváth 
János 1960 augusztus 1-tól

1988-ig, a műemlékegyüttes 
teljes megnyitásáig vezette a 
várban az idegenforgalmi ki- 
rendeltséget, és feleségével, 
Erzsi nénivel kalauzolták a 
vendégeket a feltárások évti
zedei alatt. Horváthék is itt 
éltek, így a család tagjait 
eró's érzelmi szálak fűzik e 
helyhez.

Horváth János szülőfalu
jában, Ófalun kezdett feste- 
getni, elem ista korában, a 
boldog emlékezetű Kardos 
Margit tanítványaként. 
Édesapja kó'műves mester
ként járt el dolgozni a kör
nyékbe, Pécsváradra is. ö t  
gyermeket nevelt fel. Hor
váth János nagyapjától az 
egykori kó'műves pallértól 
kapta az első' színes ceruzá
kat. Az ó' óhajára került 
Pécsre, a Pius Gimnázium
ba, ahol páter Adamski sze
mélyében nagyon jó  rajzta
nárra lelt. Szerepelt az isko
la kiállításain, de az 1942. 
évi érettségi után a katona
ság, a front, az orosz fogság 
várta a fiatal hadapródot. A 
hírhedett foksányi táborból 
került haza hastífusszal, és a 
festészet, a rajzolás szinte 
teljesen  a m últba veszett 
számára.

Családot alapít, feleségét 
is szülőfalujából, Ófaluból 
választja, s itt születik Klári 
lányuk is. Az erdészetben ta
lál hivatásra, könyvel óként 
dolgozik. 1954-55ben jelentős

sportsikereket is arat: me
gyei első', országos 3. helye
zett távolugrásban. A Nép
stadionba felesége és kislá
nya is elkíséri.

1950 óta már Pécsváradon 
laknak, Curilovic Ottokár 
bíztatja festésre, mikor meg
látja a képeit. Erre azonban 
a hatvanas évektől eltekint
ve fó'ként csak az 1982-es 
nyugdíjba vonulás után ke
rül sor. A pécsváradi tsz 
üzem gazdászaként megy 
nyugdíjba, az erdészetnél 22, 
a tsz-nél 13 évet töltött. Ne
héz a visszavonulás, és a fes
tés adja meg újra az önfeledt 
munka öröm ét. Közben a 
mai napig folytatja az 1957- 
ben átvett m eteorológiai 
megfigyeléseket.

Képeit többször bemutat
ta Pécsett, Pécsváradon, ahol 
m ost áttekintést kapunk 
kedves tém áiból: m integy 
harminc képe általában váz
latok után készül ismerős tá
jakról, pécsváradi, ófalui ut
caképekről, erdó'részletekről.

Képünkön gimnáziumi ta
nárait kalauzolja a várban.

G.O.
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Légkondicionálás és fotocellás ajtó

Megújul az ABC Aruház
Magától tárul majd fel az 

ajtó az ünnepekre már felújí
tott ABC-ben. Még azt sem 
kell mondanunk, hogy „Szé- 
zám, tárulj!” A  pécsváradia- 
kat és a környékbelieket szá
mos kellemes meglepetéssel 
kárpótolnak S te ig e r w a ld  
Józsefek az építkezés okoz
ta kényelmetlenségek miatt.

Jövőre lesz tíz éve, hogy 
megnyílt a város központjá
ban a Pécsvárad és Vidéke 
ÁFÉSZ ABC kisáruháza. 
Több mint 700 négyzetméte
res alapterületével ma is ez a 
környék legnagyobb ilyen tí
pusú üzlete. Minó'ségi ugrást 
jelentett annak idején nem
csak a település, hanem a 
környező' falvak ellátásában 
is a Steigerwald József veze
tésével elinduló ABC. Sike
rült tartaniuk az induláskor 
megcélzott színvonalat, az el
telt egy évtized azonban ma
gával hozta a korszerűsítés 
igényét.

Nyári alkotótábort tartot
tak Pécsváradon második al
kalommal a Pécsi Művészeti 
Szakközépiskola növendékei 
tanáraik, M olnár Tamás, 
Tóth István és Szikra Já
nos irányításával. Pécsvárad 
önkormányzata támogatja a 
tábort, s ennek fejében évente 
egy-egy képet adnak a város
nak a diákok, ősszel pedig ki
állításon mutatják be az idei 
termést.

A gimnazistákat a Janus 
Pannonius Tudományegye-

A  most 300 négyzetméte
res eladóteret egyharmadá- 
val, 100 négyzetméterrel bő- 
vítik. Lebontották a raktárfa
lakat, hisz manapság nincs 
szükség akkora raktárakra, 
mint korábban. Fontosabb a 
vásárlók kényelme, kellemes 
közérzete - mondja az üzlet
vezető. Ezért készíttetik el a 
légkondicionálást is:

-  M anapság nem m ind
egy, hogy kellemes hőmér
sékletű üzletben vásárolnak- 
e a vevőink, vagy a forróság 
miatt szinte kimenekülnek a 
boltból -  mondja Steigerwald 
József. -  Ezért gondoltuk, 
hogy az idén aktuálissá vált 
korszerűsítésnek ezt is meg 
kell teremtenie. Ha elkészü
lünk, elmondhatjuk, hogy a 
környéken ez lesz a legké
nyelmesebb bevásárlóhely. 
Ehhez a kellő áruválasztékot 
mi továbbra is biztosítani 
fogjuk. Mi így képzeljük el a 
saját teendőinket Pécsvárad

tem művészeti karának fes
tőnövendékei, V a lk ó  L á sz 
ló  festőművész tanítványai 
követték . A fiataloknak a 
G im názium  és Szakiskola 
adott szállást és étkezést, 
és m int a táborozók  e l
m ondták, kitűnően tudtak 
dolgozni a Szent Gellért ut
cai kollégium tágas és csen
des udvarán, továbbá a vá
ros, a gesztenyés helyszíne
in. M unkáikat a szeptem 
ber 7-én nyíló k iá llításon  
láthatjuk.

városiasabbá válása érdeké
ben, és a várossá válás első 
évfordulóján szeretettel vár
juk kedves vevőinket.

A  kibővülő üzletben meg
jelennek majd a bevásárlóko
csik, amelyekkel a parkoló 
autóig lehet elvinni a vásá
rolt árut. Ehhez átalakítják a 
bejáratot is: fotocellás ajtót 
építenek be, felvezető rámpát 
alakítanak ki a felú jítást 
végző Pécsváradi Építőipari 
Kisszövetkezet dolgozói. Kor
szerűbb és nagyobb lesz a 
mélyhűtött áru és a tejtermé
kek kínálata. Üj blokkot ala
kítanak ki a pékáru továbbá 
a zöldségféle eladására is. A 
hónap közepéig kérik az üz
letben a vásárlók türelmét és 
megértését. A  Szent István 
Napokra szeretnék befejezni 
a rekonstrukciót. Az ünne
pekre már kényelm esebb, 
színvonalasabb üzletben vá
sárolhatnak Pécsvárad és a 
környék lakói.

Püspökszentlászló bú
csúján, jún ius 26-án 
avatta fel dr. Nemes- 
szeghy Ervin jezsuita 
tartományfőnök az Ifjú
sági Életrendezés Házát. 
Építője Vácz Jenő S.J. 
atya, a helyi egyházi szo
ciális otthon 80 éves lel
kipásztora, aki tizenkét 
éve teljesít szolgálatot 
Püspökszentlászlón, és 
tíz éve fogad fiatalokat 
lelkigyakorlatra. A  nagy
böjtben Pécsváradon is 
tartott lelkigyakorlatot. 
Elsősorban a pécsi, Pécs 
környéki ifjúság részére 
készült a lelkigyakorlatos 
ház, ahova a fiatalok 
visszavonulhatnak, hogy 
megkapják az életükhöz 
szükséges felismeréseket, 
igazságokat -  mondta a 
lelkigyakorlatos házról 
Vácz atya.

IPOSZ-találkozó a 
RÉKÁBAN

A Pécsváradi Ipartes
tület július 10-én tartotta 
hagyományos találkozó
ját a Réka-völgyi vadász
háznál. Kuti Ferencnél 
az ipartestület titkára 10 
órakor köszöntötte a szép 
számban megjelent ipa
rostársakat, családtagjai
kat és vendégeiket, mint
egy 150 főt. A  hagyomá
nyosan jó hangulatú ösz- 
szejövetel sikeréhez min
denki hozzájárult a maga 
eszközeivel: a K isztn er 
G yörgy  által főzött ízle
tes pörkölthöz a Valkai- 
pékség a kenyeret, Ábra- 
hám  G éza a savanyúsá
got biztosította. A  finom 
falatok után jól esett az 
Etelka-forrás vízében le
hűtött sör és üdítő, amit 
R ozenberger János ön
költségi áron bocsátott a 
testület rendelkezésére.

A  nap folyam án volt 
céllövészet Adószegi K á
roly vezetésével. A sport- 
és ügyességi játékokban 
önfeledten vettek részt 
felnőttek, gyerekek egya
ránt. Kiélezett küzdelem 
folyt a csapatok között az 
A p a ce lle r  P é ter  által 
vezetett műveltségi vetél
kedőn. Nagy sikere volt a 
szögbeütési versenynek, 
ahol m indenki bebizo
nyíthatta ügyességét. A 
győztesek őszintén örül
tek az apró ajándékok
nak.

A résztvevők jó  hangu
latát még a napközben 
többször eleredő eső sem 
tudta megtörni. A  kelle
mes beszélgetések, verse
nyek, játékok marasztal
ták az iparosokat. A leg
kitartóbbak azonban az 
eső miatt már nem tud
tak kijönni a völgyből a 
felázott talajon. Mintegy 
tíz autót R ü ck e r t  J á 
n o s  húzott fel a köves- 
útig, hősies küzdelem 
mel, autóját nem kímél
ve. M inden kocsi felér
kezését hatalmas üdvri
valgás kísérte. Amikor 
az utolsó autó is kiért, 
pezsgővel ünnepelték a 
sikeres mentést. Fárad
tan, de jó  hangulatban 
vá ltak  el egym ástól a 
pécsvárad i iparosok . 
Viszlát, Réka!

Festőnövendékek Pécsváradon

Az Ifjúsági
A

Eletrendezés

Háza
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A Kodolányi János Általános Iskola 
szünidei hírcsokra

-  Szünidei karbantartá
sok, festések és nagytakarí
tás folyik  m indkét iskola 
épületében.

-  Épül az alsó iskola hátsó 
udvarán a Sportudvar.

-  Augusztus 24-tól a köz
ponti iskolában naponta tar
tunk ügyeletet 9-12 óráig.

-  Az iskola Német Nemze
tiségi Tánccsoportja augusz
tusban Tánctábort szervez a 
Dombay-tónál. A tábort veze
tik: Tóth Györgyi és Poller 
György a tánccsoport művé
szeti vezetői.

-  Kérjük a Kedves Szülő- 
ket, éljenek a tanévzárón 
meghirdetett kedvezményes 
füzetvásárlás lehetőségével!

Kedvezményes tanszervá
sár: Csenterics Csabáné Pa
pír és írószerboltjában.

-  A tankönyvek kiosztásá
nak pontos időpontjáról a vá
rosi TV képújságban olvasha
tunk majd pontos információt.

-  A  pótvizsgák időpontja 
az iskolában 1994. augusztus 
29., hétfő. Az érintetteket 
írásban kiértesítjük.

-  Az új tanév kezdete: 
1994. szeptember 1-e, csütör
tök. Reggel 8 órakor ünnepé
lyes tanévnyitó a központi is
kola udvarán, majd tanítás. 
Kérjük a leendő első osztá
lyosokat, hogy szüleikkel 
együtt az alsó iskola udvarán 
szíveskedjenek gyülekezni.

Szeptemberi előzetes: -  a 
hónap elején papírgyűjtést 
szervezünk iskolánkban. 
Szeptember közepén német 
testvérvárosunkból Külshe- 
imból viszontlátogatásra vár
juk az általános iskola tanu
lóit, tanárait.

A vakáció hátralévő ide
jé r e  gondtalan vidámságot, 
sok élményt és jó  pihenést 
k íván n ak  m inden  k is- és 
nagydiáknak az iskola taní
tói és tanárai.

Diáksikerek
Szántó Ferencné tanítványai a Kodolányi János 

Általános Iskolában évek óta szép sikereket érnek el 
a különböző' hazai és nemzetközi rajzversenyeken. 
Legutóbb a „Szivárvány” nemzetközi rajzpályázaton 
vettek részt, melyre 51 országból érkeztek gyermek
rajzok: Menczer Kinga ezüst, Csoltyán Zoltán pe
dig bronz minősítést ért el. A pécsi Illyés Gyula Álta
lános Iskola által rendezett aszfaltrajzversenyen a 
10000 forint értékű fó'díjat Böröcz Lívia 7/a osztá
lyos míg a harmadik díjat Kovács Edina 5/c osztá
lyos tanuló nyerte el. Szántó tanárnőnek és tanítvá
nyainak gratulálunk!

Olasz zenekar és kórus vendégjátéka
Július 22-én érkezett meg 

Zengővárkonyba, a Hagyomány- 
őrző Művelődési Egyesület 
vendégeként az olasz Scurco- 
la Marsicana együttese, hogy 
viszonozza a zengővárkonyi 
egyesület tavalyi látogatását. 
Vasárnap 10 órakor zenés ut
cai felvonulás után az olasz 
kórus közreműködött Pécsvá- 
radon a l l  órai nagymisén. 
Aznap délután Zengővár- 
konyban tartottak utcai felvo
nulást, majd 17 órakor részt

vettek a református istentisz
teleten.

A következő napokban or
szágjáró kirándulásokra vit
ték vendégeiket az egyesület 
tagjai és vezetői, majd július 
29-én a két együttes közös 
műsorával zárult Pécsvára- 
don, a Művelődési Központ
ban az olasz vendégek itt tar
tózkodása. A  programokat a 
mecseknádasdi Bagoly Csár
dában tartott búcsúesttel fe
jezték be.

Pécsvárad Zengő’Mozi műsora
1994. augusztus hó 

7720 Pécsvárad, Ságvári u. 1.

Augusztus 4-én, csütörtökön: Philadelphia. 
Színes, feliratos amerikai társadalmi dráma.
8-án, hétfőn: Csekkben a tenger.
Színes magyarul beszélő amerikai filmvígjáték. 
11-én, csütörtökön: Apám a hős.
Színes feliratos amerikai filmvígjáték.
15-én, hétfőn: Kötelező táncok.
Színes magyarul beszélő ausztrál szerelmi történet. 
18-án, csütörtökön: Tombstone. Halott város. 
Színes feliratos amerikai westernfilm.
22-én, hétfőn: Ace Ventura -  Állati nyomozó. 
Színes feliratos amerikai fílmbohózat.
25-én, csütörtökön: Szellem a gépben.
Színes feliratos amerikai bűnügyi film.
29-én, hétfőn: Lángoló jég.
Színes feliratos amerikai akciófilm.

Az előadások 19 órakor kezdődnek.

Városi kispályás labdarúgó bajnokság
Tavaszi végeredmény

1 . Texacó 16 p. 42-13
2. Zengő 16 p. 36-10
3. VP. Cosmos 13 p. 40-10
4. Ppool Bt. 12 p. 20-12
5. Tanárok 10 p. 20-20
6. Vasas 7 p. 17-14

7. Bit Bulls 7 p. 17-28
8. Jojó 6 p. 20-28
9. Torpedó 3 p. 12-37
10. Szakiskola 0 p. 8-60.

Góllövőlista: Botló 20 
Kajos 10, Schweitzer 10

Pécsváradi Leány vásár ’94
Október 15-16.

Az elmúlt évi Gesztenyeszüreten első ízben megrenedezett 
nagysikerű PÉCSVÁRADI BOROK UTCÁJÁ-t, az idei Leány
vásárra is megszervezzük.

Kérjük a borosgazdákat, hogy készüljenek és jelentkezze
nek a Művelődési Központban, ahol bővebb felvilágosítást kap
hatnak, illetve hogy szeptemberben egy megbeszélésre hívhas
suk össze az érdeklődőket.

Makay Ida

Tó, augusztus
Surrog a tó. Dalol. Sosemvolt, 
soha nem múló verset recitál, 

zenét hangol. Az örökös csöndét. 
Hangjegyeket vés egy karcsú sirály 
szárnya a zölden derengő tükörre. 
Fölébe hulló ég, kék, könnyű ív. 

Surrog a tó. Sziréni ének. 
Üzen.

Süllyesztő, mély ölébe hív.

Dombay-tó, 1992 augusztus 31.
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Kovács György
ny. állomásfőnök 

1927-1994

Június 23-án távozott az 
élők sorából hosszú szenve
dés után Kovács György, 
Pécsvárad nyugalmazott 
állomásfőnöke. Nagypall- 
ban született 1927. márci
us 5-én, földműves szülők 
gyermekeként. Elemi isko
láit is ott végezte jó  ered
ménnyel, de a körülmé
nyek miatt akkor nem ta
nulhatott. így szülei mel
lett dolgozott 1950-ig. Ek
kor ment a „vasútra” dol
gozni, először pályamun
kásként. Végre lehetősége 
nyílt a tanulásra, egymás 
után tette le a szakvizsgá
kat, és gyorsan lépegetett 
felfelé a ranglétrán. Elő
ször Pécsváradon, majd 
Vasason dolgozott, 1952-től 
váltókezelő, 1953-tól for
galmista. 1955-ben Komló
ra helyezik, ahol 1956-ban 
törik meg szépen induló 
karrierje: megválasztják a 
Forradalmi Munkástanács 
elnökének, emiatt a forrada
lom bukása után börtönbe 
kerül, munkaviszonyát fel
függesztik. Végül szakmai 
hozzáértése folytán marad
hat, de büntetésből Godisa 
kis állomására helyezik

Továbbtanul, 1963-ban 
leérettségizik, majd dicsé
rettel elvégzi Budapesten a 
MÁV Tisztképző Intézetet. 
Tartalékos tisztként dolgo
zik a MÁV Pécsi Igazgató
ság szinte minden állomá
sán. Több elismerést, mi
niszteri dicséretet kap 
munkájáért, bár minden 
rábeszélés ellenére mind
végig párton kívüli marad.

1966-tól állomásfőnök, és 
bár több úgynevezett nagy 
helyet felajánlanak neki, 
1968-ban Pécsváradot vá
lasztja, mert vissza akar 
kerülni szülőföldjére, szülei

közelébe. Állomásfőnök
ként érkezik vissza oda, 
ahol pályamunkásként 
kezdte.

Humanitásáról, segítő
készségéről így vall egy 
volt beosztottja a Dunántú
li Napló hasábjain:

„Kovács György volt az 
állomásfőnök, aki embert 
csinált belőlem. Tudom, 
azért van a főnök, hogy pa
rancsoljon. De Gyuri bácsi 
parancsa is kérés volt, 
amit teljesíteni nagyobb 
kötelesség, mint a rideg 
szót. Sokat köszönhetek 
neki, kenyeret adott ne
kem és a családomnak, s 
ha most is ilyen főnököm 
volna, talán soha nem ha
gyom ott a vasutat.”

1984-ben, míg ő szabad
ságát tölti Hévízen, halálos 
baleset történik az állomá
son. Bár az ezt követó' 
hosszadalmas vizsgálatok 
megállapítják, hogy felelős
ség nem terheli, lelkileg 
nem tudja feldolgozni a 
történteket. Egészsége

megromlik, 1985-ben rok
kantsági nyugdíjba kerül. 
A megváltozott körülmé
nyek miatt mély depresszi
óba esik, ami tovább rontja 
egészségét. Élete utolsó 
két évét magatehetetlen 
betegként töltötte.

Kiss Ernői Két csillag 
között című könyvében fel
idézi Kovács György, a 
nagypalli fiatalember alak
ját: „Komoly, jó  felfogású 
és nagyon tanulékony, éle
tünk minden gondját meg 
tudtam beszélni vele. Azok 
közül, akiket eddig ismer
tem, ő volt az első olyan 
parasztfiú, akinél sok 
könyvet találtam. -  Nem 
tudtam magasabb iskolába 
járni, mert sem időm, sem 
pénzünk nem volt ilyesmi
re, de mindent be fogok pó
tolni -  mondta. Világosan 
látta, hogy a békés falusi 
élet meg fog változni."

Képünkön balról Kovács 
György, a Pécsváradi Vár
baráti Kör tagjaként a vár
kerti munkán, 1987-ben.

Nász és koncert

Két nagysikerű hangver
senyt élvezhetett a múlt hó
napban a Vár közönsége. Há
rom  fiatal eló'adóművész, 
László Andrea, Waldemar 
Schw iertz és Koválszky 
Márta adott hangversenyt 
július 18-án a vár palotaszár
nyának dísztermében. László 
Andrea fiatal gordonkamű
vész, jelenleg Németország
ban folytatja tanulmányait. A 
M annheim ben  d ip lom ázó 
W aldem ar Schwiertz nagy
bőgőn  já tszo tt  ritkán hal
lott műveket. Zongorakísé
rő jü k  K ov á lszk i M ária  a 
Liszt Ferenc Zeneművésze
ti Főiskola fiatal oktatója. 
A  hazai és külföldi koncert
p ód iu m ok on  k ip rób á lt  
e g y ü ttesü k  k la ssz ik u s  
program m al szerepelt. Mi
vel László Andrea és W al
demar Schwiertz eló'zó' nap 
kötöttek házasságot, a ren
dező' Z en eisk o la , M űvelő
d ési H áz, István  K irá ly  
Szálló valamint a város ne
vében dr. K ófiás M ihály  
pezsgővel köszöntötték  az 
ifjú párt.

Buona sera, Morolo!

Olasz klasszikusgitár-mű- 
vész, Lorenzo Pietrandrea
gitármuzsikájában gyönyör
ködhettünk közel százan, júli
us 24-én este. A  művész 
Hosszúhetényben időzött, He- 
tény olasz testvérkapcsolata, 
Morolo polgármestere, Adol- 
fo Martini és felesége kísére
tében. Az est háziasszonya 
Nádor Rudolfné polgármes
ter volt, aki szívélyes sza
vakkal em lékeztetett Pécs
várad és Hosszúhetény ba
ráti kapcsolatára, melynek 
jegyében fogadhattuk az olasz 
vendégművészt. Péter András 
Lőrinc gitárművész, ahogy He- 
tényben elkeresztelték, a moro- 
lói polgármesterrel és vendég
látóival végül megtekintette a 
várat majd a Tanya Csárdá
ban költötte el vacsoráját, s 
szólaltatta meg újra gitárját, 
amelyen ezúttal Itália édes 
dallam ai csendültek fel a 
pécsváradi éjszakában.

örven detes , hogy a két 
rendezvényen sok külföldi és 
itt nyaraló vendég is részt vett. 
Hisz nekünk, pécsváradiaknak 
fontos, hogy a szabadságuk 
alatt nálunk időző vendégek 
minél gadagabb élménnyel tá
vozzanak városunkból.
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Polák -  weiger dwa bratanki... Lengyel-magyar két jóbarát...

A  Pécsváradi Várbaráti Körrel Lengyelországban

Harminchétén indultunk július 
6-án hajnalban. Selmecbányán, a 
hét bányaváros felvidéki legszeb- 
bikében tartottunk pihenőt a déli 
forróságban. Felkerestük a várnak 
nevezett erődtemplomát, a nem
zetközileg védetté nyilvánított 
belvárosát, annak gyönyörű főte
rét. Délután értük el az Árva folyó 
völgyét majd Árva várát. A XIII. 
században épült fellegvár már 
messziről feltűnik a 112 m-es ma
gas tűhegyes szikla tetején. Több 
mint két órán át jártuk a vár há
rom udvarát, az ezekből nyíló 5 
emelet magasságban felnyúló épü
letegyüttes termeit, néha szédítő 
magasságban húzódó lépcsősoro
kon.

Az autóból már felsejlett a Tát
ra masszívuma, egyre közelebb 
kerültünk a napnyugtában kéke
sen, titokzatosan a látóhatárra ki
rajzolódó hegylánchoz, érezve a 
fenyőerdők hűvösen simogató le
heletét. Háziasszonyunk, Halina- 
asszony a Hajdúk panzió tulajdo
nosa meleg vacsorával várta el
gyötört csapatunkat, Zakopáné 
egyik grálok lakta (a Tátra kör
nyékének őslakói, sajátos nyelvvel 
és kultúrával, gazdag hagyomá
nyokkal) negyedében Koscielisko- 
ban. A szerencsésebbek ablakai a 
Tátrára nyíltak. Kis esti sétával pi
hentük ki a hosszú út fáradalmait 
a Giewont sziklatömbjének tövé
ben.

Másnap Czestochowai céllal 
korán indultunk, az egyetlen ma
gyar alapítású szerzetesrend a pá
losok legjelentősebb lengyelorszá
gi kolostorába, a Jasna Gorán álló 
híres búcsújáró helyre. Itt őrzik 
azt a csodatévő Fekete Szűzmária 
képet, amelyhez számtalan legen
da főződik és a kép és a kolostor 
története szervesen kapcsolódik 
Lengyelország történelmébe. Da- 
nuta-nővér (Orsolya-rendi novi- 
cia) mutatta be a kolostort és a tu
risták és zarándokok számára 
megtekinthető kincseit, termeit. 
Akik először jártak Lengyelor
szágban itt érthették meg a len
gyel népet, nemzetet, a lengyel 
lelket. Mit jelentett az elmúlt 
évezredben lengyelnek és katoli
kusnak lenni, a lengyel történe
lem vérzivataros évszázadaiban 
hogyan segítette a népet nagy hi
te a nehézségek elviselésében, le
küzdésében, újra és újra a győze
lemre.

Több ostromot és a történelem 
nagy viharait állta ki a kolostor, 
fennmaradása is valósággal csoda. 
Itt már 600 esztendeje a vallási és 
nemzeti érzés fonódik egybe elvá
laszthatatlanul. Százezrek zarán
dokoltak ide a világ minden tájá
ról, az Istenanya, Lengyelország 
Királynéja csodatévő kegyképé
hez.

Láttuk a Bazilikát, amely rop
pant méreteivel nyűgözi le a belé
pőt. Megnéztük a Kincstár legér

tékesebb darabjait, mind-mind a 
lengyel és az európai képzőművé
szet remekművei. Áz itt őrzött tár
gyak a hívők adományai. Az Arze
nálban, a fegyvertárban őrzik a le
gértékesebb „katonai” adományo
kat. E gyűjtemény inkább emlék
helye annak a sok évszázados 
harcnak, amelyet a lengyel nép a 
kereszténységért és a szabadságért 
vívott. A Lovagteremben láthattuk 
többek között Szent István és 
Szent László továbbá Nagy Lajos 
király leányának Hedvignek képét, 
egy-egy nagy festményen a ma
gyar és lengyel királyok arcképeit. 
A kolostor legrégebbi részében őr
zik a kegyképet, bejutottunk ebbe 
a kápolnába is.

-  Véletlenül alakult így, csak a 
helyszínen döbbentünk rá, ahogy 
G. Orsi mondta: „Czestochowában 
minden az élet igenléséről, az élet
ről szólt, most pedig indulunk a 
történelem egyik legszörnyűbb ha
láltáborába, Auschwitzba, ahol 
minden az emberi bűnről, aljas
ságról, a halálról beszél.”

A temetőként mindig nyitvatar- 
tó emlékhely, múzeum, tábor bejá
ratánál most is olvasható az erede
ti cinikus felirat: „Arbeit macht 
frei” . A közel 3 órás sétánk és a 
film  megtekintése után a látott 
borzalmak hallattán és láttán elné
mult csoportunk.

A Halál-falnál koszorút helyez
tünk el az itt elhunyt több mint 4 
millió, köztük a 320.000 magyar 
zsidó áldozat emlékére, és meg
emlékeztünk az 1944-ben elhur
colt 107 pécsváradi zsidó polgár
ról.

Krakkó, a harmadik nap regge
lén gyönyörű napfényben fogadta 
a pécsváradiakat. A királyi vár, a 
Wawel tövében, a Visztula partjá
tól indult közel 4 órás sétánk, 
programunk a lengyel történelem 
legjelentősebb városában, ahol az 
államaink alapításától szinte nap
jainkig minden e két nép közös 
sorsáról, barátságáról szól.

Idegenvezetőnk (Krupa Mária, 
aki lengyel menekültként a háború 
alatt Pécsett töltötte gyermek
éveit) igyekezett is e közös múltra 
felhívni figyelmünket. Neki kö
szönhetjük, hogy a valamikori len
gyel fővárosban e rövid idő alatt 
szinte minden jelentősebb látniva
lóval megismerkedhettünk. A Wa- 
welben a lengyel királyok egykori 
székhelyén a koronázási templom 
és a Zsimgond-harang megtekinté
se után a királyi kriptában megko
szorúztuk Báthori István koporsó
ját. Majd végigjártuk a boltíves, 
reneszánsz árkádsorokkal körül
vett díszudvarból nyíló királyi pa
lota pompás, gazdagságról árulko
dó termeit. Az egyikben stílusosan 
reneszánsz ruhába öltözött fiatal 
muzsikusok korabeli zenét játszot
tak a turistáknak. -  Óvárosi sétán
kat a Kanonokok utcáján kezdtük. 
Gótikus, reneszánsz és barokk pa

loták, templomok (132 temploma 
van a városnak) sora között értünk 
az 1364-ben Nagy Kázmér által 
alapított Jagelló egyetem központi 
épületéhez a Collégium Maiushoz, 
ahol a mai napig mindig van ma
gyar diák is.

Krakkó főterén óriási tömeg 
hömpölygött, színes forgatag, mu
zsikusok, utcai komédiások, mo
dem reklámfigurák adtak ízelítőt 
ennek a közel 1 milliós városnak 
páratlan hangulatából. Bekukkan
tottunk a tér egyik nevezetes épü
letébe a Posztócsarnokba és éppen 
időben érkeztünk, hogy hallhassuk 
a Mária templom tornyából min
den órában jelentkező „hejnal"-t. 
A gótikus templom tornyából 
1241-es tatárbetörés óta rend
szeresen megszólal a harsonaszó 
(ez a varsói rádió „déli harangszó
ja” .)

A templomban elidőztünk a ké
ső gótikus, európai hírű Mária- 
szárnyas oltár előtt. Wit Stwosz 
híres lengyel szobrász alkotása, 12 
évig dolgozott rajta. A monumen
tális oltár lenyűgöző látvány, hárs
fából faragott, aranyozott szín
pompás remekmű. Még néhány rö
vid perc, egy-egy pillantás a pazar 
műemlékek sokaságára és máris 
robogunk tovább.

Wieliczka. Igaz, nem szerepelt 
a tervezett programban, de ha már 
itt vagyunk... Két és fél órát töl
töttünk a mai város alatt húzódó, a 
maga nemében páratlan, a világon 
is egyedülálló sóbányában, illetve 
annak múzeumi részében. Lépcsők 
százain jutottunk le 135 m mély
ségbe, közben megismerve a sóbá
nyászat kezdeteit, középkortól 
napjainkig.

Láthattuk a kezdetleges „gépe
ket” , az ember és ló vontatta ki
emelő szerkezeteket. Szénbányá
szaink nagy érdeklődést tanúsítot
tak és otthonosan mozogtak a föld
alatti világban. A nehéz körülmé

nyek ellenére mindenütt találkoz
hattunk a sóból készült művészi 
faragványokkal. Legszebbeket a 
Kinga-kápolnában láthattuk. (Este 
már a szálláshelyünkön is a lép
csőket számoltuk. Ezen a napon 
lépcső-rekordott döntött a kis csa
pat.)

Zakopáné. A tátrai napunk is jól 
kezdődött. A kora reggeli órákban 
sikerült lanovkával feljutnunk a 
Kasprowy Wierch 1988 m magas 
csúcsára. A másfélórás fenntartóz- 
kodásunk alatt láthattuk a Len- 
gyel-Tátra nagy részét, csúcsokat, 
hatalmas völgyeket, merész szik
lákat, tengerszemeket, menedék
házakat és a télről itt maradt hó
foltokat körülölelve zöld havasi 
legelőkkel, virágokkal.

A délutáni belvárosi sétát már 
elmosta az itt is régen várt eső. 
(Bár vásárló kedvünket ez nem
igen szegte... ) A jellegzetes 
gyapjú, bőr és füstöltsajt illata 
lengte be buszunkat.

Vasárnap szakadó esőben, az 
orrunkig sem látva, indultunk ha
za. Csak a legelszántabbakkal néz
tük meg a több mint 200 éves grál 
fatemplomot és mellette a műem
lékké nyilvánított öreg-temetőt, 
ahol a népi faragású grál síremlé
kek legszebbjeit láthattuk.

A Szepességben található 
Hybén álltunk meg Szlovákiában. 
E kis település katolikus templo
mában van eltemetve a 400 éve el
hunyt Balassi Bálint. Az első ma
gyar költő síremlékénél megemlé
keztünk és koszorút helyeztünk el. 
Már csak a paksi halászlé volt 
vissza...

Ismét köszönetét mondunk Sza
bó Évának és Gállos Orsolyának, 
akik sok „mesével” , irodalmi, tör
ténelmi ismereteink feleleveníté
sével, bővítésével tették szebbé, 
tartalmasabbá útunkat.

Dretzky Katalin
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Július 22-én a V öröske
reszt szervezésében Önkén
tes Véradó Napot tartottak 
Pécsváradon. Sajnálatos, 
hogy a véradók száma évről 
évre csökken. Ez a tendencia 
városunkban sem mutat ked
vezőbb képet. Mindössze 57-en 
jelentek meg, és csak 47 vér
adótól tudtak vért levenni.

*
Július 12-én a helyi 

Nyugdíjas Klub tagjai fogad
ták a Bonyhádi Művelődési 
Központ Nyugdíjas Klubjának 
50 fős csoportját. A  pécsváradi- 
ak sütöttek és elhozták borai
kat, a zenekaruk pedig gon
doskodott a jó hangulatról.

*

Ágota László kitüntetése
A Nemzetközi Szövetkeze

ti Nap alkalmával a Lakás- 
szövetkezetek Országos Szö
vetsége elism erő oklevelet 
adományozott Ágota Lász
lónak, a Pécsváradi Lakás- 
szövetkezet pénzügyi-gazda
sági vezetőjének, aki több 
mint két évtizede látja el te
endőit a legnagyobb lelkiis
merettel.

*

Sportöltöző
Új öltözőjét, m elyet a 

Pécsváradi Építőipari Kisz- 
szövetkezet épít fel, szep
tember 2-án, 17 órai kezdet
tel avatja fel a Pécsváradi 
Spartacus Sportkör. Az ava
tó m érkőzésre  a PM SC- 
FORDAN NB I-es labdarú
gó csapatát várják a pécsvá
radi sportolók.

ÉLESLÖVÉSZET

-  A város feletti lőtéren a Magyar Honvédség éleslövé
szetet tart az alábbi időpontban. Á  Pécsváradi Polgármes
teri Hivatal kéri a lakosságot, hogy a figyelmeztetést a 
jelzett helyeken vegyék figyelembe!

Augusztus: 3-4, 8-án, 11-12,17-18 és 31-én.
Naponta 8-21 óráig.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
06.03. Kapoli Attila István 

és Lukácsevics Nevenka Má
ria (Lovászhetény)

06.04. Suzuki Kimiyosi és 
ö. Kígyós Sándorné, Újvári 
Katalin (Pécs)

06.11. Gál Tamás és Fi- 
scher Andrea.

06.18. Bacskay Gábor és 
Födi Eszter.

06.18. Nem es Gábor és 
Mihály Gyöngyi.

07.16. Kresz Szabolcs és 
Kőszegi Margit.

07.30. Knipl Ferenc és 
Karcag Tímea.

(A szerkesztőség nevében 
kívánunk mindnyájunknak 
hosszú, boldog, örömökben 
gazdag együtt töltött éveket.)

50 éves házassági évfor
dulóját ünnepli augusztus 
11-én Papp János és Páriák 
Katalin.

25 éves házassági évfor
dulók:

08.09-én Zengővárkony-

ban Kurucz János és Szabó 
Ibolya Mária.

08.16-án Nagypaliban Bá
ling János és Szabó Eszter 
Zsuzsanna.

08.30-án Pécsváradon Nagy 
Gyula és Sólyom Katalin.

Gratulálunk e szép jubile
umhoz minden házaspárnak!

Elhunytak:
Kresz Péter (1913.) erdős- 

mecskei lakos; Papp József 
(1938), Keller Béláné sz. Göbl 
Katalin (1914), Boris Bálint- 
né sz. Kurucz Erzsébet Olga 
(1934) Zengővárkony, Bencze 
Jánosné sz. Szűcs Erzsébet 
(1921), Kurucz János (1910) 
zengővárkonyi lakos, Ham
mer Ferencné sz. Varga Er
zsébet (1918) martonfai la
kos, Schwarcz József (1910), 
Papp László (1 9 4 3 )lovász- 
hetényi lakos, K ovács 
György (1927). Szokics Fe
renc (1919), Schw eitzer 
András (1925), Kuszter Jó
z se f (1954 ), Lauer János 
(1912) Apátvarasd.

PÉCSVÁRAD -  TEXT

Az Ön hirdetése

akár 24 órán belül
közel ezer lakásban nézhető.

Leghatékonyabb 

a televíziós reklám!

Hirdetésfelvétel 

a KÖNYVESBOLTBAN.

Szuperturi
a Művelődési Házban 
augusztus 8-án 8-12-ig

/ / •  | )  /  A *  /női, férfi es 
gyerekruhák 
kg-os áron.

te tő c s o m a g ta r tó v a l, 
v o n ó h o ro g g a l e la d ó .

Érdeklődni:
Péc^várad, Bombay-t& Patak u. 13.
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A több mint 15 éves
szakmai múlttal rendelkező

Csizmadia
GRAFIKA STÚDIÓ

Magasszintű szolgáltatásaira Önnek is szüksége leheti 
Mindennemű grafikai tervezés:

-Emblémák,cég-arculattervek,kiadványok, prospektusok 
, plakátok, étlapok, oklevelek, díszokiratok, termekcsomagolások, 

öntapadó és normál címkék, irodák-üzletek-intézmények cégtábláinak 
és egységes információs feliratrendszereinek megtervezése és

kivitelezése.
Feliratok-emblémák Japán csúcstechnikával:

|üvegre,műanyagra,fémre,stb.)
-Külső és belsőtéri tájékoztató és reklámtáblák,

-gépkocsi és kirakatfeliratok,üzletportálok, 
transzparensek,zászlók,stb.készítése,-több száz betűtípus és 
5-7év élettartamú öntapadó dekorfóliák felhasználásával. 

(Különleges effektusok, torzítások, trükkök, stb. J
Szitanyomás A/1 méretig

-Öntapadó reklámcimkék (tetszőleges alakban - méretben-színben) 
plakátok,meghívók,étlapok,térképek,oklevelek,stb.kisszériás (50-500 dbj 

nyomtatása-papirra-műanyagra-üvegre-fémre, 
minden igényt kielégítő színvonalon.

Gazdag és meggyőző referencia anyag áll rendelkezésére 
minden kedves érdeklődőnek.

Várom Igényes megrendeléseiket.

Csizmadia László
grafikusművész

H - 7720 Pécsvárad, Várkert köz 8.
T e l :  4 6 5  7 5 7
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