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Van csoport a pécsváradi 
Fülep Lajos Művelődési Köz
pontban, am ely idó'sebb a 
most jubiláló 30 éves intéz
m énynél: már az ötvenes 
évek végén összegyűjtötte az 
asszonyokat Wéber Mária 
óvodavezető, aki ez év au
gusztus 20-án a Köz szolgála
táért kitüntetésben részesült. 
Huszonöt éven át vezette a 
kört, amit hívtak kézimunka
szakkörnek, nők klubjának, 
asszonyklubnak, ma pedig dí
szítőművészeti szakkör a ne
ve -  célja azonban sohasem 
változott. Akár Wéber Mária, 
akár utódja, a mai vezető, 
Koleszár Istvánné irányítá
sával, mindig arra töreked
tek, hogy az oly gazdag ma

gyar hímzéskultúrát elsaját- 
íttasák, tovább éltessék az 
asszonyokkal.

így aztán nemcsak a hétfő 
esti összejövetelek, hanem 
számtalan tapasztalatcsere, 
kirándulás, tanulmányút is 
gazdagította programjukat: a 
Matyó-földtől a Rábaközig be- 
járták  a hím zéséről híres 
szinte valam ennyi tá jegy
séget. Ilyenkor nemcsak nép
rajzi gyűjteményeket, múzeu
mokat kerestek fel, amelyek
ben mintákat gyűjtöttek, ha
nem az egyetemes kultúra 
más emlékeit is. Sok barátot 
szereztek, cserelátogatásokon 
találkoztak a megye szakkö
reivel, előadásokat hallgat
tak, és készítették közben

gyönyörű kézimunkáikat.
Nem maradt el a dicséret 

sem, hisz elkerültek munkáik 
a megyei és nagyon sokszor 
az országos seregszemlékre. 
Húsz éve elnyerték a megye 
legjobb klubja címet, 1985- 
ben nívódíjban részesültek, és 
egy hónapja a pécsváradi vár
ban megrendezett VI. Orszá
gos Népművészeti Kiállításon

a rendező Baranya Megyei 
Művelődési Központ különdí- 
ját vehették át. A jövőre néz
ve Koleszár Istvánné elmond
ja, nagyon várják a fiatalasz- 
szonyokat, hogy folytatása is 
legyen ennek a szép törté
netnek.

A szakkörnek otthont adó 
pécsváradi művelődési ház
ban most kiállításon látható 
az elmúlt 30 év termése. A 
válogatott, rendkívül magas 
színvonalú munkák között 
megtaláljuk Freund János 
és Hujder Vendel, a két 
pécsváradi „fás mester” fara
gásait, továbbá a népművé
szet zengővárkonyi mestere, 
Töttös Sándor készítette 
babákat, amelyek a várkonyi- 
pécsváradi magyar viseletbe 
öltöztetve egy régi lakodal
mas menetet alkotnak. Pécs- 
várad szám os öntevékeny 
csoportja közül a kézimunká
zó asszonyok újra és újra 
meglepetést szereznek külön
leges gonddal készült hímzé
seikkel.

A  kiállítás megnyitóján a 
Művelődési Ház virággal kö
szöntötte Böröcz P etem é, 
Keller Istvánné, Speigl Jó
zsefié, Tiszti Katalin alapí
tó tagokat és Koleszár Ist
vánné szakkörvezetőt.

Dretzky Katalin

\

Erzsébet és Katalin

nevű olvasóinknak szívből gratulálunk 

névnapjuk alkalmával!
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Az ötvenes évek végén kezdték
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Teljes létszámban tartotta 
meg októberi ülését Pécsvá- 
rad önkormányzati testületé 
Kakas Sándor polgármester 
elnökletével a Városházán.

Reumatológiai és
fizikoterápiás ellátás

A napirenden először Dr. 
Biró Ferenc, továbbá az 
E.Ü. Központ vezetője és a 
szociális Bizottság elnökének 
közös javaslata szerepelt: ke
rüljön egy kézbe a Társada
lombiztosítás feladat-finan
szírozásával együtt a helyi 
reumatológiai és fizikoterápi
ás kezelés, a szakorvosi fel
adattal az önkormányzat bíz
za meg dr. Biró Ferencet.

Kakas Sándor ismertette 
a jelen helyzetet: reumatoló
giai szakrendelésre az önkor
mányzat 1993. áprilisi hatá
rozata értelmében dr. Feke
te Csilla került kinevezésre, 
mikor a fenti terv még nem 
létezett. A Társada
lombiztosítás támogatására 
vonatkozó szakmai pályáza
tot is Fekete Csilla készítet
te, az abban szereplő elképze
lések alapján érkezik az ön- 
kormányzathoz a finanszíro
zás.

Biró Ferenc sérelm ezte, 
hogy Fekete Csilla került ki
nevezésre, a döntés szabá
lyosságát vitatta, és hangsú
lyozta, hogy a pályázatot 
nem a szakorvosnő, hanem 
az önkormányzat nyerte el. 
E lm ondta, reum atológiai 
szakvizsgáját saját költségén 
tette le, és az ő megbízására 
azért volna szükség, hogy 
egységes szakmai irányítás, 
egységes kezelés valósulhas
son meg a betegek érdeké
ben.

A kibontakozó vita során 
Müller Lajos a betegek ér
dekét hangsúlyozta, támogat
va Biró doktor tervét. Arató 
Márton viszont arra figyel
m eztetett, hogy a kérdés 
annyira szövevényes, annyira 
szakmai, hogy abban a képvi
selőknek lehetetlen állást 
foglalniuk.

Dr. Kófiás Mihály hang
súlyozta, a kinevezés megfe
lel a jogszabályi előírások
nak, Fekete Csilla mint köz- 
alkalm azott kapott megbí

zást, ami a polgármester ha
tásköre. Az ellátás bővítése 
érdekében viszont a testület
nek az alapellátásról szóló 
rendelkezésébe a reumatoló
giát is be kell vonni.

Biró Ferenc kitartott ál
láspontja mellett, miszerint 
az eljárást nem tartja megfe
lelőnek, jogszerűségét meg 
kívánja vizsgáltatni, jog i 
megkeresést tesz e tárgyban.

Az önkormányzat határo
zata: felvette Pécsvárad alap
ellátásai közé a reumatoló
giai és fizikoterápiás ellátást 
is, és ennek érdekében módo
sította  az önkorm ányzat 
szervezeti és működési sza
bályzatát.

Intézményeink 
pénzügyi ellenőrzése

•
Wolf József pénzügyi cso

portvezető számolt be iskolá
ink, az óvoda, a Gondozási 
Központ és a többi intézmény 
pénzügyi ellenőrzéséről. El
mondta, arra kéri a vezető
ket, gazdálkodjanak ésszerű
en a dolgozói létszámokkal, 
és időben készítsék el a jövő 
évi dologi kiadások, műkö
dés, esetleges profilváltás, 
nagyobb kiadások terveit, a 
nagyobb bérkategória-váltá
sokat -  így a tervezett kiadá
sokban részt vehetnek a 
pécsváradi intézményekben 
érdekelt más községek is. 
Ezen tervezetek alapján kéri 
az állami normatív támoga
tást az intézmények számára 
a Polgármesteri Hivatal.

Most van folyamatban az 
Általános Iskola teljeskörű 
pénzügyi vizsgálata és de
cember hónapban sor kerül 
valamennyi oktatási intéz
ményre.

Lőrinczi A lbertné el
mondta, természetesnek tart
ják ezt a kívánalmat, napon
ta kapcsolatban állnak a gaz
dasági ellátó irodával, és a 
szoros pénzügyi keretek elle
nére is sikerült felszerelt in
tézménnyé fejleszteni iskolá
jukat. Ezt a többi hasonló is
kolával összevetve is meg 
szokták állapítani mind a he
lyi mind a máshonnan érkező 
tanárok.

A paceller József arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a

pécsváradi pedagógusbéreket 
(iskolák, óvoda, m űv.ház) 
messze lekörözték a hasonló 
nagyságrendű településeken. 
Ugyanakkor Pécsvárad intéz
ményei jó  h írnévre tettek 
szert nem csupán megyei vi
szonylatban.

Köztisztaság,
közterületek

E témáról alkotott rende
letét az alábbiakban módosí
totta az önkormányzat: az in
tézményes szemétszállításba 
vont területen lévő ingatlanon 
keletkezett háztartási sze
mét elszállításáról az ön- 
kormányzat gondoskodik.

Temetők, parkoló 
buszok, kutyák, 

szemétégetés

A temetők, sírkertek rend
betételére hívta fel a városve
zetés figyelmét napirenden 
kívül a testület, H alottak 
Napja közeledtével. Néhány 
állandóan visszatérő téma: 
továbbra is veszélyesen sok a 
szabadon kószáló kóbor ku
tya. Ezúton is felh ívjuk  a 
gondatlan gazdák figyelmét, 
hogy a sokszoros figyelmezte
tések ideje lejárt. Kutyáikat 
ne hagyják szabadon kószál
ni.

Közzétettük a rendelet a 
közterületen való buszparkol
tatás tilalm áról: a főutcán 
parkoló buszok sofőréi a lako
sok kérdésére közölték, nekik 
még senki sem szólt. Vajon a 
szabálysértési eljárásra vár
nak? Jobb volna, ha saját 
buszparkolójukat használ
nák. Mert van.

Helyi adók

A központi jogszabály ál
tal előírt adótétel és a helyi 
adók közötti különbség igen 
nagy lett az évek során, va
gyis időszerű a helyi adók 
csekély módosítása. A testü
let az erre vonatkozó terve
zetet a novemberi ülésén kí- 
vánja tárgyaln i: csekély  
mértékű emelés várható az 
országos léptékekhez igazít
va az egyén részéről, a vá
ros számára viszont jelentős 
bevétel.

Köszönet a Leányvásár 
szervezőinek

A lezajlott országos nagy- 
rendezvény, a Leányvásár ér
tékelésével zárult az ülés: az 
év eleje óta tartó szervezés 
nyom án 30 együttes, 1200 
résztvevővel, 50 kézműves je
lentkezett, és vett részt a két 
nap programján, a Művelő
dési Ház szervezőmunkájá
nak köszönhetően. A képvise
lőtestület köszönetét és elis
merését fejezi ki a Leányvá
sár szervezőinek, irányítói
nak, a TV, rádió, írott sajtó 
munkatársainak, különösen 
a televíziós élő adás létreho
zóinak, és az őket támogató 
szponzoroknak, hiszen mind
ez Pécsvárad jóhírét szolgál
ta, tovább öregbítette.

Szemétégetés

A téma örökzöld. Amikor 
heteken át nem esett az eső a 
nyáron, és fojtogató volt a leve
gő, akkor is akadt, aki begyúj
totta a szemetet (szervezett 
szemétszállítást fizet bizonyá
ra ő is), és tönkretette az egész 
város levegőjét. Jóérzésű em
ber lehet mindahány, üdvözöl- 
jük  őket az őszi szemét- 

• égetések alkalmából!

Az utolsó testületi ülés

Pécsvárad 1990 szeptembe
rében megválasztott képviselő- 
testületének és polgármesteré
nek mandátuma az új önkor
mányzati választásokkal 1994 
december 11-én lejár. A  testü
let utolsó ülését november 21- 
én, hétfőn 17 órai kezdettel 
tartja a Városházán.

Választási bizottság
A pártokkal történt 

egyeztetést követően a az 
önkormányzati testület a 
választási bizottság titká
rának Frezik Ferenc- 
nét, tagjainak Resszer 
Ferencet, Bajor Ist
vánt, Olejnyik Lajost, 
Vörös Dezsőnét válasz
totta. Nevezettek maguk 
közül Resszer Ferencet 
kérték fel a választási Bi
zottság elnökéül.
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Amit az önkormányzati választásokról tudni kell!

Tisztelt Választópolgárok!

A december 11-i önkor
mányzati választáskor minden 
választójogosult ott szavazhat, 
ahol az országgyűlési választás
kor is szavazott (Alsó iskola, Új 
óvoda, Hegyi iskola).

Minderről és a választási 
névjegyzékbe történt felvételről 
november 9-ig értesítést kap
nak. Az a nagykorú, aki értesí
tést nem kap, jelezze a körjegy
zőségen. Ugyanitt a névjegyzék 
is megtekinthető november ló 
ig-

November 6-án indul a vá
lasztási kampány első szakasza, 
az ajánlások gyűjtése, és ez tart 
november 21-ig.

Aki helyi képviselő vagy 
polgármester akar lenni, annak 
meg kell szerezni a választójo
gosultak támogatását, ajánlását.

Pécsváradon a képviselői je
löltséghez 95, a polgármester 
jelöltséghez 157 ajánlás szüksé
ges.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven 
vagy titkos ajánlással lehet.

Minden helyben lakó válasz
tópolgár gyakorolhatja ajánlási 
jogát, és a korábbi gyakorlattól 
eltérően egy vagy több személyt 
is ajánlhat akár képviselőnek, 
akár polgármesternek. (Ugyan
azt a személyt azonban kétszer 

.vagy többször ajánlani nem le
het.)

Az ajánlás legegyszerűbb 
formája, hogy a választópolgár 
az őt felkereső jelölt vagy meg
bízottja kérésére -  ha jelöltségét 
támogatja -  aláírja az ajánló 
ívet.

Az ajánlóív tartalmazza a je
lölt nevét, a je lö lő  szervezet 
(párt) megnevezését, vagy a 
független jelöltség tényét. Ezen 
az íven kell feltüntetnie az aján
ló személy nevét, lakcímét és 
személyi számát és végül saját 
kezűleg alá kell írni.

A titkos ajánlás úgy történik, 
hogy a választópolgár november 
6-21. között a polgármesteri hi
vatalban kap ajánlószelvényt és 
azt bedobja a lezárt urnába.

Azok a jelöltek, akik össze
gyűjtötték a megkívánt számú 
ajánlást, felkerülnek a szavazó
lapra.

Ugyanaz a személy képvise
lőnek és polgármesternek is in
dulhat, tehát egy személyt két 
tisztségre is lehet ajánlani. 
(Amennyiben valakit polgár- 
mesternek és képviselőnek is 
megválasztanak, a képviselői 
tisztségét elveszti, de polgár- 
mester csak főállásban lehet. A 
jelöltek az ajánlóíven azt is fel
tüntethetik, ha valamelyik nem
zetiség (kisebbség) jelöltjeként 
kíván a választáson indulni. 
(Lehetőleg minél többen tegyék 
ezt.)

Fontos tudnivaló, hogy több 
ajánló szervezet (párt) közösen 
is indíthat je lö ltet. Mindezt 
azonban az ajánlóív megnyitá
sakor kell tisztázni, mert azt kö
vetően, ajánlások közben vál
toztatni már nem lehet.

Vagyis: november 6-ig a je
löltnek el kell döntenie, hogy 
független jelöltként indul, nem
zetiségi jelöltként indul, illetve 
egy vagy több párt, jelölő szer
vezet jelöltjeként kíván indulni, 
és melyek ezek a pártok, jelölő 
szervezetek. (Jelölt szervezet 
alatt a nem pártként működő 
egyesületek is értendők, mint 
Várbaráti Kör, Német Klub, 
IPOSZ, stb.).

A szavazólapra minden je 
lölt felkerül, akik a szükséges 
mennyiségű ajánlatot megsze
rezték. A szavazólapra kerülés 
névsorban történik. E lőfor
dulhat, hogy szavazáskor két 
vagy több jelölt azonos szava
zatot kap. Ez esetben egy előze
tesen megtartott sorsolás alap
ján dől el a sorrend.

A választáskor az állampol
gárok 3 szavazólapot fognak 
kapni: ezek:

a. ) helyi képviselők szavazó
lapja, ahol legfeljebb 11 jelöltre 
lehet szavazni, ha többre sza
vaznak, a szavazás érvénytelen, 
kevesebbre lehet szavazni.

b. ) helyi polgármesteri sza
vazólap, ahol egy jelöltre lehet 
szavazni (ha véletlenül két vagy 
több polgármester azonos sza
vazatot kapna, akkor a választás 
eredménytelen és időközi vá
lasztást kell újra tartani).

c. ) megyei képviselői szava
zólap, ahol pártokra, illetve je 
lölő szervezetekre lehet szavaz
ni, illetve azok közül csak egy
re. A pártok, illetve jelölő szer
vezetek megnevezése alatt min
den párt vagy szervezet feltün
tet név szerint öt-öt jelöltet, a 
tájékoztatás végett, de nem a 
személyekre, hanem a szerve
zetre kell szavazni.

Ez utóbbival kapcsolatban 
jelzem, hogy az ajánlási időszak 
alatt várhatóan ezen pártok, 
szervezetek is m egjelennek 
ajánlások gyűjtése végett. Ha 
úgy gondolják, hogy valamelyik 
párt vagy szervezet szimpatikus 
és támogatják, hogy a megyei 
közgyűlésbe bekerüljenek a 
képviselői, úgy adják meg aján
lásukat, ellenkező esetben udva
riasan utasítsák el az aláírást.

A je lö ltek  az ajánlóívet a 
körjegyzőtől vehetik át az aján
lási időszak alatt, és ugyanott 
kell leadni legkésőbb november 
21-ig.

Dr. Kófiás Mihály 
körjegyző

A német befektető tavasszal indítaná 

az építkezéseket

Zöldterülettel öveze,i, előker- 
tes sorházakat, összesen 64 lakást, 
szolgáltatóházat, vásárcsarnokot 
illetve diszkontáruházát kínál 
Pécsvárad belterületén az a prog
ram, amelyről a terület tulajdono
sai október 21-én tartottak sajtótá
jékoztatót a Gesztenyés Étterem
ben.

Fantáziát láttak benne

Mint már hírül adtuk, a volt 
MEZŐGÉP 3,2 hektáros telkét a 
rajta lévő épületekkel megvásárol
ta a magyarnémet Pannónia Ingat
lankezelő és Befektető Kft. Ennek 
90 százalékos tulajdonosa a wies- 
badeni székhelyű PIAG, melynek 
elnöke, Adam Müller elmondta, 
cégüket 1990ben magánszemélyek 
alapították kizárólag magyarorszá
gi befektetések céljára - emblémá
jukban ezért szerepelnek a magyar 
nemzeti színek. A magyarországi 
lehetőségeket jónak ítélik, ezért 
sok befektetőt szeretnének meg
nyerni. A kezdeti lendületet sajnos 
lelassította a délvidéki háború és 
hogy a német befektetők adóked
vezményt kapnak, ha a volt NDK- 
ba viszik a pénzüket.

Müller úrék fantáziát láttak 
a pécsváradi MEZŐGÉPterület- 
ben, amit a cég felszámolásakor 
megvásároltak. „Lakó és Szol
gáltatópark, Pécsvárad” címen 
készül el és kerül a közönség 
elé az a pro jek t, amit Kovács 
Györggyel, Pécsvárad rendezé
si tervének készítőjével össz
hangban Sáling Tamás, a Pol- 
lack Mihály Műszaki Főiskola 
mérnöktanára készít.

Helyi keresletet elégít ki

Kakas Sándor polgármester az 
önkormányzat álláspontját ismer
tette: a város kész segítséget 
nyújtani a terv megvalósulásá
hoz, hiszen van igény a Geszte
nyés utcaiakhoz hasonló sorhá
zas lakásokra. Mivel 3,5 millió 
forintnyi tulajdoni hányaddal ren
delkezik e területből, az önkor
mányzat ezen összeggel segíteni 
szeretné a mintegy 300 millió fo
rintos beruházást. Érdeke, hogy a 
város számára nem csekély 3,5 
m illió m ielőbb visszatérüljön, 
központjában felszám olódjék a 
volt iparterület, és ott megjelené
sében, ellátottságában színvona
las új negyed létesüljön.

Első ütem: Honvéd utca

Hilbert György, a PIK Kft ügy
vezetője elmondta, a terveket mi
előbb szeretnék bemutatni, a mun
kálatokat pedig elkezdeni, éspedig 
a Bem köz felől valamint a Honvéd 
utca zsákutca jellegének felszámo
lásával. Első ütemben kezdenének a 
Fő utca felőli volt irodaépülethez, 
amely 18. századi, védett barokk 
ház. Információk vannak arra néz
ve, hogy a Budapest Bank fiókot 
nyitna e sarokszámyon.

A tervező meg kívánja tartani 
az egykori Habsburg katonai épü
let jellegét, megnyitja az 1951-ben 
befalazott boltíves barokk bejára
tot, és az udvar felől az árkádokat 
-  a kialakítandó ötszögben bútor
üzlet, szolgáltatások helyezhetők 
el a zárt, árkádos udvar körül.

A terület mai út és közműháló
zatára épülne a 64 lakás, 100 
négyzetméterestől az egyszobás 
garzonokig, többféle változatban, 
mai számítások szerint négyzet- 
méterenként 40 ezer forintos 
áron. A német befektetők el
mondták, ez az összeg és a kinti 
árak közötti különbség adja az ő 
nyereségüket, és érdekük a helyi 
lakásértékesítés.

Többféle vételi és bérleti 
lehetőség

A kivitelezők között pályázatot 
hirdetnek: előnyben részesítik a 
helyi építőipart, fontos, hogy a 
program helyi munkalehetőséget 
jelent. Követelmény a magas 
műszaki színvonal, az igényes 
kivitelezés. Felmerült a teljes és 
a részleges kivitelezés lehetősé
ge. A majdani tulajdonosoknak 
több vételi és bérleti variációt kí
nálnak hosszú és rövid távon - 
mondták el a PIK részéről. Terve
iket be fogják mutatni Pécsvára
don valamint a megyei hírköz
lésben is.

Meg kívánják óvni a terület ré
gi fáit, játszóteret is terveznek. 
Lebontatnak több használhatatlan 
épületet, elszállíttatják a volt 4. 
csarnok vázszerkezetét és darupá
lyáját. Hangulatos, legfeljebb 
kétszintes sorházakból álló lakó
negyedet alakítanak ki, ami igen 
fontos a lakásigények, másrészt 
Pécsvárad belterülete fejleszté
sének szempontjából.

A teljes program 4-5 év alatt 
valósítható meg, vagyis az ezred
fordulóig kivitelezhető -  közölték 
a német befektetők, akik mielőbb 
elkezdenék a beruházásokat.
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Köztéri szobrát avatták szülőföldjén

Fotó: Patonai Attila

Udmurt vendégek 
az őshaza területéről

Onnan érkeztek Pécsvá- 
radra, ahol a magyarok ős
hazája volt valaha: az Ud
murt köztársaság az Ural in
nenső oldalán, a Volga, Rá
ma, Bjelaja folyók vidékén 
terül el Oroszországban. A  
magyar kormány vendége
ként tartózkodott hazánk
ban, és érkezett meg a Le
ányvásár ünnepére az 
Aranykalász Együttes, kü
lönleges zenéjével, három 
szólamban énekelt dalaival, 
archaikus szőtteseivel, ame
lyek igen hasonlítanak a 
csángók, a székelyek textilje
ire. Az asszonyok fején mint
ha a zengővárkonyi parittya- 
főkötőt látnánk, hímzéseiken 
a sárközi mintákat, szavaik
ban az egykori együttélés 
emlékeit. Nemzedékről nem
zedékre tovább öröklődő 
melldíszeiken régi cári ezüst
rubelek épp úgy találhatók 
Nagy Katalin és Nagy Péter 
korából, mint szovjet érmék 
Lenin arcmásával.

Egyik finnugor rokonné
pünk fiai Malaja Purga falu
ból jöttek. A  név a nemzetség
alapító ősanyától származik, 
még az anyajogú társadalom 
idejéből. Az együttes tagjai 
között volt könyvtáros, nép
művelő, tanár, bíró, bolti el
árusító és nyugdíjas, mint pl. 
Fedoszija Tubilova, az ud
murt köztársasági elnök fel
esége. Elmondta, férje, aki 
agronómus, öt éve került er
re posztra, am it azelőtt 
M oszkvából kirendelt oro
szok töltöttek be.

Az udm urtok m integy 
másfél millióan vannak, köz

társaságuk 34 százalékát te
szik ki: további 7 százalék a 
mohamedán vallású tatár, a 
többi az orosz népesség. Az 
udmurtok inkább az oroszok
kal lépnek vegyesházasság
ra, lévén mindkét nép pravo
szláv vallású.

Valam ennyien tökélete
sen beszélnek  oroszul, de 
egymással anyanyelvükön 
érintkeznek. Saját iskoláik, 
anyanyelvi újságjuk, rádió
ju k , televízió juk  van. El
m ondták, m egm aradtak a 
kolhozok, szovhozok, de sok 
társulásos formában, privati
zálva. E folyam at előreha
ladt, de sajnos kevés még a 
magáncég az Ural lábánál. 
Fővárosuk, Izsevszk autó
gyárában Moszkvicsokat ké
szítenek, és itt van az a fegy
vergyár is, ahol a konstruk
tőrről elnevezett kalasnyiko- 
vokat gyártják.

Kísérőjük, Nyina Koszt
já é v á  az udmurt kulturális 
minisztérium tudományos, 
módszertani egyesületének 
igazgatója elmondta, három 
éve, hogy újjáélesztik régi 
ünnepeiket, szokásaikat, ta
nítják a fiatalokat a hagyo
mányos metserségekre. Kul
turális együttműködést foly
tatnak a rokonnépekkel. Ezt 
tanúsítja mostani látogatá
suk és a Pécsvárad számára 
ajándékba adott többnyelvű, 
köztük magyar szövegű nép
rajzi album.

Szívélyes fogadtatásban 
részesü ltek  és nagyon jó l 
érezték magukat Pécsvára- 
don, ahonnan a viszontlátás 
reményében búcsúztak.

1994. október 30-án múlt tíz 
éve, hogy Kígyós Sándor szob
rászművész 41 éves korában pécs- 
váradi otthonában elhunyt. Ritka 
adománya a sorsnak, hogy egy 
már halott alkotó szellemi hagya
téka olyan elevenen éljen az ittma- 
radottakban, ahogyan az övé. Ha
gyatékának gondozását vállalta a 
múlt évben, születésének 50. év
fordulóján Pécsváradon megala
kult Kígyós Emlékkor, melynek 
elnöke, dr. Újvári Jenába Pécsi 
Janus Pannonius Múzeum főmú- 
zeológusa október 15-én avatta fel 
Kígyós "Zászló" című szobrát a 
művész gyermekkorának színhe
lyén, Hajdúszoboszlón, a Szilfá- 
kalja parkban. Az eseményen ösz- 
szegyűltek tisztelői és barátai, 
gyermekkorának tanúi, az avató
ünnepségen közreműködtek egy
kori muzsikustársai valamint bará
tai, Fenyvesi Béla és Mohai Gá
bor előadóművészek.

-  A maradandóság elérésének, 
beteljesülésének eszköze, hogy a 
művész alkotásai jelképpé válja
nak, elszakadva létrehozójának va
lóságos lényétől, alakjától, életétől 
és küzdelmeitől. Vagy úgy, hogy 
azok múzeumba kerülve bevonul
nak a művészetek történetébe, s 
úgy is, hogy köztereken állva hir
detik létrehozójuk gondolatait - 
kezdte avatóbeszédét Újvári Jenő, 
majd így folytatta:

-  Kígyós Sándor ma már a hal
hatatlanok sugárzó erejével van 
így jelen Pécs, Pécsvárad, Hajdú
szoboszló múzeumaiban, a villányi 
szoborparkban, a zánkai úttörőtá
borban, Szászhalombatta, Pécs ut
cáin és közterein, és most itt, Haj
dúszoboszló e szép parkjában, 
hogy megvalósítsa művészi hitval
lását: "megkísérelni bővíteni az 
emberi lehetőségeket". Azáltal is, 
hogy "a laikusokkal meg kell ke
restetni a szépen kívüli esztétiku
mot, a kínét, a fájdalomét például, 
szét kell tudni választani a tárgy 
csúfságát és az ábrázolás tökéle
tességét. Rá lehet vezetni a nézőt, 
hogy ne csupán a külső formában 
megjelenő témát, hanem a gondo
latot is olvassa ki belőle" - idézett 
Kígyós egyik tanulmányából.

Debrecenben született 1943- 
ban, Hajdúszoboszlón gyerekeske- 
dett: "Apai nagyanyámnál a szik
kadt, verejtékező paraszti életet, a 
kínnal élő, mégis büszke küzdel
met tanulhattam. Anyám családjá
nál, ha szükséget érezhettem is, 
kínt sohasem láttam. A bohém ke
dély felülemelkedett a nehézsége
ken, legalábbis mi, gyermekek így 
láttuk -  vallotta önmagáról."

Azután következett újra Debre
cen: a vegyipari technikum, a ze
neművészeti szakiskola, a tanító
képző intézet, az egyetem majd 
Pécsvárad. "Baranyai új életemben 
talán a kollektív muzsikálás hiá

nyának vagy a tájban, a termé
szetben való feloldódás vágyának 
hatására újból megerősödött ben
nem az igény a természetes kreá
cióra, a képzőművészeti tevékeny
ségre." így lett tagja 1970-től a 
Villányi Szobrász Szimpozionnak.

Kigyós Sándor gazdag, aktív 
életet élt. Egyszerre foglalkozott-a 
művészettel alkotóként, az esztéti
ka tanáraként és népművelőként. 
Belülről, de kívülről is látta művé
szetét, és kívülről is több néző
pontból. Amerigo Tót már megis
merkedésük előtt a magyar szob
rászat nagy meglepetésének tartot
ta Kigyós Sándort, akit "megtanult 
csodálni. Olyan ember, akiből va
laki lesz". Mi már tudjuk, hogy ez 
a jóslat beteljesült -  summázta Új
vári Jenő.

A most felavatott szobrot a 
Szoboszlói Kulturális Közösség és 
a Városi Művelődési Központ ál
líttatta számos helyi egyesület és 
cég támogatásával. Illa Gyula, 
Ion Pop és Rácz György szob
rászok készítették el a "Zászló” 
köztéri méretre nagyított mását af
rikai fekete gránitból, amelyből 
most készítik Pécsváradra a másik 
kimagasló műalkotás, a "Gömb- 
Hasáb” másolatát.

A pécsváradi szoborállításhoz 
szükséges költségeket, mint arról 
több ízben hírt adtunk, ugyan
csak a K igyós Em lékkor által 
szervezett gyűjtés útján teremtik 
e lő . Az adom ányozók között 
Pécsvárad önkormányzata, helyi 
cégek és polgárok mellett orszá
gos hírű művészek, régi barátok, 
munkatársak is megtalálhatók. 
Aki támogatni kívánja a pécsvá
radi szobor állítást, a művelődési 
Házban szerezheti be a szükséges 
csekket.



1994. november Hírmondó 5

Pécsváradi
Leányvásár

1994.
Zsűri: dr. Pesovár Ernő' -  

Kossuth-díjas néprajzos, a 
zsűri elnöke, Borbély Jolán -  
néprajzkutató, Máthé Lajos -  
rendező', Eredics Gábor -  nép
zenei kutató, Zsurávszki Zol
tán -  koreográfus.

Díjazottak:
1. fődíj: Pécsvárad Város 

Díja -  Hosszúhetényi Népi 
Együttes

Vezetője: Papp János
(komplex teljesítményéért, 

ének-zene-viselet-dramaturia- 
tánc)

2. A  tánctradíció továbbél- 
tetése -  megosztva:

Decs Gyöngyösbokréta Ha
gyományőrző Egyesület

Bogyiszlói Hagyományőrző 
Egyesület

3. Szokásfeldolgozásért -  
Sióagárdi Népi Együttes

. + viselet
4. Legjobb német nemzeti

ségi együttes -  a Nagynyárá- 
di Német Nemzetiségi Tánc
csoport + viselet

6. Legjobb zenekar -  Zen- 
gővárkonyi Rezesbanda

7. Legjobb nemzetiségi ze
nekar — Vém éndi Német 
Nemzetiségi Tánccsoport Ze
nekara

8. Legszebb nemzetiségi 
v iselet -  Vém éndi Német

Nemzetiségi Tánccsoport
9. Legjobb népdalkor -  

Magyamándori Pávakör
10. Legjobb menettánc -  

Zengővárkonyiak
11. Életm ű díj: Szabadi 

Mihály, koreográfus, a Sióa
gárdi csoport vezetője.

A  díjazott együtteseknek a 
Kézműves-vásár résztvevői 
által felajánlott ajándéktár
gyakat adományoztuk.

A díjakat a Leányvásár 
gáláján átadta Kakas Sándor 
polgármester.

A városi tv először élő adásban

Új vállalkozással lépett közön
sége elé a Leány vásár két napján a 
Városi TV Pécsváradon. Füri Fe
renc, a VTV BT fiatal operatőre 
és technikusa a nyáron kereste 
meg ötletével Kakas Sándor pol
gármestert. A várostól kapott indu
ló összeghez továbbiakat is meg

szerezvén, társaival létrehozta az 
év egyik legsikeresebb helyi vál
lalkozását, a 12 órás élő adást.

Legjobban talán az idős embe
rek örültek a műsornak, akik nem 
tudtak ott lenni, ahol az esemé
nyek zajlanak. Vagy a háziasszo
nyok, akiknek ilyenkor a vendé

gekkel kell foglalkozniuk. A siker 
mindenesetre általános, hiszen a 
kábeltv nézői az események kö
zéppontjában érezhették magukat. 
Négy kamera adta az utcán és a 
művelődési házban zajló progra
mokat, a vásár eseményeit. Füri 
Ferenc valamint Andrics Márk 
kezelte a kézikamerát, az interjú
kat Fáth Hédi és Papp Gyula, a 
VTV főszerkesztője készítette -  
vagyis a helyi stáb. A stúdió 6 
képernyővel, műszerasztallal a 
műv.ház egykori vetítőhelyiségé
ben állt fel.

Tizenöt ember összmunkája 
volt a több mint 12 órás közvetítés 
Kosaras Attila, a JPTE TTK mun
katársa irányításával: második al
kalommal vállalt ilyen, komoly ki
hívást. Régi szakemberek álltak a 
lánc végén, mint Dánfalvi Dezső, 
Tunyoghy Péter, Wavra Károly, 
a feliratozást, a hangtechnikát Fe
renc Zita gondozta. A stúdiótech
nikát Rónai Tibor, Bíró Zsolt, 
Paragi László kezelte, a helybeli
ek közül Dobszai Krisztián, Sar- 
bói Árpád segített a munkában.

Müller István szerkesztőripor
ter közvetítette az eseményeket, 
készítette a stúdió-beszélgetéseket 
házigazdákkal és vendégekkel,

mintegy 15 személlyel. A pécsvá
radi kábeltelevíziózás egyik fő  se
gítője, az önkormányzat mellett az 
RTTV BT, hisz ők biztosítják az 
adások zavartalan lebonyolítását. 
A két és fél éve működő helyi te
levízióscsapat reméli, ez az erő
próba érzékeltette a lehetőségeket, 
és meggyőzte a mostani meg a re
ménybeli támogatókat is.

AKIK SEGÍTETTEK
Az élő adás létrehozói a 18 

szponzor közül aranyérmet ítél
tek Pécsvárad önkormányzatának.

Ezüstöt az AGROVER Rt, az 
Építőipari Kisszövetkezet, Mecse
ki Kőbányászati Kft, Komló, OTP 
BANK Pécsvárad, Pécsvárad és 
Vidéke ÁFÉSZ, RTTV BT Pécs
várad, Pécs, Zengőalja MG. és 
Szolgáltató Szövetkezet támoga
tóinak.

Bronzérmet az Aranycipó Kft, 
a Böcskey Pékség, a Gesztenyés 
Vendéglő, HI-FI Galéria, Pécs, az 
IKAROSZ Utazási Iroda, István 
Király Szálló, a Kovács BN BT, a 
Liftelectronic, a SUZUKI SZA
BOLCS Pécs részére, melyek tá
mogatásukkal lehetővé tették az 
élő adást.

Képünkön az élő adás stúdiója
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Október 23-ra emlékeztünk

Bensőséges ünnepség keretében em
lékeztünk október 23-án délelőtt az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
dicsó' eseményeire és hőseire. Az ünnepi 
műsort a Kodolányi János Általános Is
kola tanára, Szabó Gyöngyi állította 
össze, közrem űködött A gg Andrea, 
Horváth Ágnes, Kelemen Lilla 7. a., 
Glázer Adél 7. b., Böröcz Lívia, Ta
kács Attila 8.a. és Rumszauer Edit 8. 
b. osztályos tanuló. Sokáig emlékezetes 
marad Bősz Zoltánná tanárnak az 
alábbiakban közzétett személyes hang
vételű ünnepi beszéde, amelyben meg
emlékezett egy másik történelmi ese
ményről, a IV. Magyar Köztársaság ki
kiáltásának ötödik évfordulójáról is:

"Csak akkor születtek nagy dolgok, 
ha bátrak voltak, akik mertek" -  idézte 
Ady Endre sorait, majd így folytatta:

A m agyar történelem ben sajnos 
gyakran kellettek a bátrak, és szeren
csére mindig voltak, kik "százszor tud
tak bátrak lenni, százszor bátrak és vi
harvertek". Vajon meddig csak tüntetés 
és forrongás, és mikortól forradalom a 
tömegek, a "bátrak" sereglése?

1848 március 15. esó's, szerdai nap 
volt. Petó'fi, Jókai, Vasvári néhányad- 
magával indult el a Pilvax-kávéházból 
és az ifjúság szent hitével, lobogásával 
hozta világra az akkori, vértelen ma
gyar forradalmat.

1956 október 23. keddre esett, és me
lengető napsütés fogadta azokat a száz
ezreket, kik végülis a forradalom része
seivé váltak.

Sok természetes rokonság mutatható 
ki a két forradalom között. Mindkettő 
világpélda volt, világtanulság lett. Saj
nos a megelőző elnyomás és megalázta
tás is hasonló volt.

De míg 1848-ról szerencsére az egé
szen fiatalok is sokat tudnak, 1956-ról 
még az én generációm is keveset. Négy 
éves voltam, homályos, elmosódó képek
re emlékszem -  és valami sajátságos 
hallgatásra a későbbi évekből.

Tudjuk, hogy a forradalm ak nem 
m egrendelésre törnek ki -  előjeleik  
azonban vannak. 1956-ban is már októ
ber elejétől voltak diákgyűlések ország
szerte. Az egyik legfontosabb a Buda
pesti Építőipari Műszaki Egyetemen, 
hiszen itt fogalmazták meg október 22- 
én azt a 16 pontos követelést, amit a for
radalom később magáénak vallott.

E napon nyilvánította ki a Magyar 
írószövetség, hogy együttérzését kíván
ja kifejezni a lengyelországi változások
kal kapcsolatban, és koszorút kíván el
helyezni a két nép közös hőse, Bem tá
bornok budai szobránál.

Az egyetemi ifjúság tüntetése is a 
lengyeleket kívánta támogatni. A bel
ügym iniszter a tüntetést betiltotta , 
majd amikor már tízezrek hömpölyög
tek az utcán, mégis engedélyezte azt.

Már ekkor feltűntek a fegyelmezett me
netben a forradalom jellegzetes zászlai: 
mintha parancsra történt volna, ország
szerte kivágták a nemzetiszínű lobogók
ból az igazán soha el nem fogadott, szov
jet mintára készült címert. A legendás 
Bem apó szobránál Veres Péter, az író- 
szövetség elnöke kiáltványt olvasott fel, 
majd felolvasták az egyetemisták köve
teléseit. Ezek lényege a szabad sajtó, a 
szabad választások, a szovjet csapatok 
kivonulása, tehát általában a szabad
ságjogok követelése volt.

Emlékszünk, 1848-ban Petőfiék le
foglalták a Landerer Nyomda egyik gé
pét, és Irinyi szavaival -  ekkor vette 
igazán kezdetét az akkori vértelen for
radalom.

1956 október 23-án délután még volt 
rá remény, hogy hasonlóan történjen ez
úttal is. Nem így lett. Néhány óra múl
va már halálos áldozatok voltak, a város 
több pontján ropogtak a fegyverek. Elő
ször a rádiónál.

Október 24. verőfényes szerdai nap
ján már ott voltak az utcákon az éjjel 
két óra körül felvonultatott szovjet tan
kok is. Elszánt küzdelem kezdődött.

De nézzük, mi történt ebben az idő
ben itthon?

1956 október 23. eseményeiről Pécs- 
várad lakói is a Magyar Rádióból sze
reznek tudomást. Miközben a főváros
ban dúlnak a harcok, folyik a vér, Pécs- 
váradon -  akárcsak az ország legtöbb 
településén -  nem történik semmiféle 
leszámolás. Amikor a kormány felszólí
tott a Nemzeti Tanácsok és a Nemzet
őrség megalakítására, ez nálunk is meg
történt 1956 október 28-án.

A Nemzeti Tanács elnökéül Takács 
Gézát, a vezetőség három  tagjának 
Gombos Istvánt, Hefter Józsefet és Kis- 
balázs Györgyöt választják. A Nemzet
őrség parancsnoka férjem édesapja, 
Bősz Mátyás lett. Fő szándékuk az volt, 
hogy biztosítsák a község ellátását és 
megőrizzék a rendet, hiszen az ország 
közbiztonsága felborult, a börtönökből 
kiszabadultak a bűnözők. A  fiatal férfi
akból álló Nemzetőrség szolgálattevése 
békés körülmények között zajlott -  a 
raktárakat, középületeket, hidakat őriz
ték.

Különösen emlékezetes volt 1956-ban 
a Halottak napja, amikor a felkelés ál
dozataira is emlékezett a fiatalok dísz
őrsége a pécsváradi temetőben, az isme
retlen katona sírjánál. Az emberek úgy 
érezték, békés úton indult el a demokra
tikus átalakulás, hiszen senki sem állt 
bosszút az elszenvedett sérelmekért.

Majd november 4-én felhangzott a 
tankok dübörgése a 6-os úton. Rövide
sen két szovjet harckocsi érkezett és állt 
le hónapokra a pártház és a rendőrség 
elé. Senki előtt nem volt kétséges, mi
lyen irányt vettek az események.

Sok fiatal ment fel a Mecsekre, ez 
volt az ország egyik utolsó, talán legu
tolsó ellenállási góca november végéig, 
december elejéig. K ettene fiatalok kö
zül ma is itt élnek Pécsváradon: Bla- 
zsekovics Ferenc és Koncsag And
rás. A forradalom leverése után börtön- 
büntetést kaptak. Apósomat, Bősz Má
tyást februárban tartóztatták le, 3 és fél 
év börtönbüntetésre ítélték.

Takács Géza, a Nemzeti Bizottság el
nöke 2 év, Kovács József 2 év hat hó
nap, Világos Ferenc 1 év, Vörös Mihály 
3 év, Jaksics Jeromos 1 év 6 hónap, Mé
hes Géza 6 hónap, Freund Károly 1 év 
nyolc hónap, Hetényi Adolf 1 év 8 hó
nap, lefogják Hefter József és Kisba- 
lázs György tanárokat -  majd végül az 
egyetlen nő, a "veszedelmes hangadó
nak" minősített Szendró' Jánosné 1 év 
börtönt kapott -  és szinte mind különfé
le mellékbüntetéseket.

Hajtsunk fejet ezen a napon előttük, 
akik közöttünk éltek, élnek, és az isme
retlen százak, ezrek, a "bátrak és vihar
vertek" előtt -  zárta ünnepi megemléke
zését Bősz Zoltánná, majd következett a 
koszorúzás, amelyen részt vettek a Ko- 
dolányi János Általános Iskola, Pécsvá- 
rad Önkormányzata, majd a Keresz
ténydemokrata Néppárt, a Magyar De
mokrata Fórum, a Magyar Szocialista 
Párt, a Szabad Demokraták Szövetsége 
helyi szervezetei, végül a Pécsváradi 
Várbaráti Kör, mellyel együtt koszorú
zott özv. Bősz Mátyásné, végül 
Szendrő Jánosné helyezte el virágait a 
hősök emlékére Szabó László alkotá
sának talapzatához.

Fotó: Patonai Attila



Köszönet a Leány vásár támogatóinak

A Pécsváradi Leányvásár 
szervezői és rendezői ezúton 
is köszönetét m ondanak 
mindazoknak, akik az ez évi 
kétnapos rendezvény lebo
nyolításában segítségünkre 
voltak, illetve hozzájárultak 
annak sikeréhez. Köszönjük 
az RT-TV BT munkatársai
nak az é lő  televíziós adás 
megszervezését, a több mint 
12 órás adást. így első alka
lommal mindazok is részesei 
lehettek városunk egyik leg
nagyobb ünnepének, feszti
váljának, akik valam ilyen 
oknál fogva nem tudtak jelen 
lenni a vásár központjában.

Köszönet a Böcskey-pék- 
ségnek, amely sütemények 
felajánlásával tette lehetővé 
a vendégek ellátását, vala
mint Gyenes Pétereknek, 
akik ismét biztosították az 
ünnep „főszereplőjét” a sült
gesztenyét vendégeink szá
mára.

Külön köszönjük az általá
nos iskola és a mezőgazdasá
gi szakközépiskola konyhá- 
sainak, hogy most is -  mint a

Leányvásárok történetében 
mindig -  biztosították közel 
1000 fős szereplőgárda étkez
tetését, ugyancsak köszönet 
illeti a kollégiumban és az al
só iskolában ügyeletet teljesí
tőket.

A Leányvásárok törté
netében először volt „légibe
mutató”. A  pécsváradi Moto
ros Sárkányrepülők (Ben- 
kő László, Kocsis Lajos, 
Réger János) mindkét na
pon Leányvásár feliratú sza
laggal elrepültek a vásár fe
lett, minden tekintetet ma
gukra vonva. Köszönet!

Az otthon maradottak bi
zonyára érdeklődéssel hall
gatták a Pécsi Rádió három
órás élő közvetítését. A  játék 
nyertesei: Fischer Gyuláné, 
M ecsekkörnyék 40., Arató 
Mártonná, Tavasz u. 2.

Köszönet illeti Kis Bocz 
Jánost, aki a Borok utcájá
nak lelkes szervezője volt és 
agitálta a pécsváradi boros
gazdákat a jelenlétre.

A  Mtív. Központ dolgozói

PÉCSVÁRAD @72/465 063

Bálásruha-vásár!
Kiváló minőségű 
holland és német 

használtruhák közül válogathat

1994. november 22-én, kedden

a Művelődési Házban 8-tól 12 óráig.

N ói-férfi-gyermek

-  pulóverek
-  kabátok
-  jackiek
-  ingek

-  blúzok 
-  szoknyák

-  nadrágok, stb.

Kedvező árak!

Ha tél, ha nyár, velünk 

JÓL JÁR!



7621 Pécs, Király u. 15. 
Tel ./fax: 72/336-467  
Telefon: 72/326-005

Kirendeltség:

7720 Pécsvárad,
Gyenes Tamás 12. 
Telefon: 72/465-366

PROGRAMAJÁNLAT

Négy nap -  négy ország

1994. novem ber24-27-ig.
1. Ausztria -  Innsbruck: Városnézés Tirol fővárosában
2. Lichtenstein -  Vaduz: A fejedelemség fővárosának nevezetessége
3. Svájc -  Zürich: Svájc legnépesebb varosának megtekintése
4. Németország -  München: A belváros műemlékeit ismertetjük meg.

Három éjjeli szállás reggelivel, idegenvezetéssel: 13.900,- Ft/fő.Egy úton kétszer Bécsben

1994. decm eber 9-10.
Utazás: autóbusszal
Útvonal: Pécsvárad-Keszthely-Sümeg-Sárvár-Nagycenk-Sopron
1. nap:
Program: a városok nevezetességeinek megtekintése után Sopronban a Hotel Sziesztában 
2 ágyas, fürdőszobás szobákban a szálláshely elfoglalása.
Vacsora után autóbuszos kirándulás Bécsben.
Visszaindulás a késő esti órákban.

2. nap:
Svédasztalos reggeli után indulás Bécsbe.
Városnézés, vásárlás idegenvezetővel.

Részvételi díj: 4.000 Ft/fő (a díj a biztosítást is magában foglalja.)

1994. december 30. -1995. január 1.
Utazás: autóbusszal
Útvonal: Zalaegerszeg-Körmend-Rábafüzes-Graz

Program: Városnézés, vásárlás, kirándulás Hévízre (fürdés) 
Szilveszteri vacsora és est Zalaegerszegen a Hotel Balatonban.

Részvételi díj: 11.500,- Ft/fő (félpanziós ellátás + szilveszteri est). 
Szilveszteri utak sokféle programajánlatával várjuk kedves utasainkat!

Bevásárló utak

Bécs minden csütörtökön: 1.550,- Ft 
Triest minden pénteken: 2.500,- Ft.

ÓÉV Grazban -  szilveszter Zalában:
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a MEZŐGÉP-telekről 
tudni kell

Egykori Habsburg 
kaszárnya, 

1848-as 
emlékhely

Pécsváradon, az 1750-60- 
as években, tehát Mária Te
rézia uralkodása idején az 
akkori vármegye valószínű
leg császári utasításra és tá
mogatással lovassági kaszár
nyát építtetett az akkor Pos
ta útnak nevezett főutca vé 
gén, a budai országúton. Ez 
a mai Kossuth utca páros ol
dala a volt MEZŐGEP-iroda- 
házzal, Gyógypedagógiával 
és a Kollégiummal. Közülük 
az irodaház és a Kollégium 
őrzi ma is eredeti jellegét.

A  mai Kollégium egyeme
letes és tömeghatásában is 
jellegzetes 18. századi épü
lete katonai kórház, majd 
H ardegg-lovasezredek ka
szárnyája volt. E llátásuk  
igen nagy terhet jelentett a 
korabeli P écsvárad  lakói 
számára. Az 1848-as forra
dalom idején a katonai telep 
je len tős szerepet já tszott: 
B atthyán y K ázm ér kor
mánybiztos a kaszárnya ud
varán gyűjteti össze a lova
kat, és állíttat össze lovas
csapatot, majd küldi Eszék 
védelmére.

A kaszárnya raktárait 
1848-ban a pécsi nemzetőrök 
és Pécsvárad lakosai feldúl
ták, széthordták, amit a kö
vetkező évben Windischgrátz 
csapatai kegyetlen botozással 
toroltak meg. Az egykori ka
szárnyában kb. 1886-1896 
között állomásoztak utoljára 
huszárok, majd ide helyezték 
a járásbíróság, a közjegyző- 
ség, a földhivatal irodáit. A 
főutca illetve a település ak
kor itt ért véget, a mai Rá
kóczi út a két háború közötti 
időben épült be.

Az emeletes katonai épü
lethez csatlakozott lakta
nyaként raktárépületekkel a 
földszintes volt MEZŐGÉP- 
irodaház, azelőtt Schwartz-

ház, udvarán a fakereskedés
sel. Az épületet az 1951. év
ben alakítottak át gépállo
mássá, és boltíves kapuját 
ekkor befalazták. A  kapu zá
rókövén ott volt az 1759-es 
évszám, ami az átépítéskor 
eltűnt.

A  kaszárnya és a csatlako
zó épület katonai kórházként 
is szolgált, és a napóleoni há
borúk idején különösen sok 
sebesültet fogadott be. A  Kol
légium, a Gyógypedagógia és 
a volt M EZOG ÉP-telek 
együttesen adta az akkori vá
ros szélén a katonai telepet, 
annak gyakorlóterét, raktá
rait. A  település fejlődésével 
az egykori városszéli objek
tum körbeépült és értékes 
belterületté vált.

A  most tervezett építkezés 
sértetlenül hagyja a Kossuth 
utca-Bem  utca sarkán álló 
földszintes, 18. századi épüle
tet. Meg kívánja nyitni egy
kori kapuját, és udvari olda
lán az árkádos folyosót. Eh
hez kíván ötszögben hozzá
építeni, sértetlenül hagyva a 
régi épületet. K ívánatos, 
hogy eredeti szépségében ma
radjon meg a főutca jellegze
tes történelmi épülete, amely 
képünkön, az I. világháborús 
emlékmű 1930. évi felavatá
sának hátteréül szolgál.

Ötven éve jöttek be az oroszok
Naplótöredék 1944 novemberéből

Pécs váradra 1944 nov. 27-én 
vonultak be az oroszok, rettenetes 
napok voltak, fiam Szentlőrincen, 
vöm Villányban volt fiatal felesé
gével. A németek és a nyilasok 
embertelen háborús uszításainak 
és vezető politikusaink ferde vi
lágnézetének lettünk áldozatai. 
Hetekkel az oroszok bevonulása 
előtt olvastuk és hallottuk, hogy 
ahova bevonultak, pusztulás, nők 
becstelenítése, rablás jár. Igaz, a 
csúf németek is kirabolták a háza
kat, elhajtották az állatokat, az el- 
bolondított németséget magukkal 
cipelték a "Volksbund” áldatlan 
bemesélésével és a biztos győze
lem nagyhangú propagálásával.

Az üresen maradt német háza
kat kirabolták, először ezek, az
után ami még megmaradt, a bevo
nuló oroszok. Nem mertük hinni 
soha, hogy ez lehetséges lesz -  és 
mégis, sok lövöldözés és szoron
gás után 1944. nov. 27-én d.u. fél 
3-kor bevonultak. Mecseknádasd 
felől érkeztek. Rettenetes látvány 
volt ez nekünk.

A szom széd tanárnő már az 
előtte való éjjel átjött 2 kis gyer
mekével, az ura tudja a jó  Isten, 
merre volt. Innen is mindenki me
nekült, a lakosság a szőlőkbe, a 
katonaság nyugat felé. Én sehova. 
Unokámat, 86 éves anyámat és 
Katát a hegyre küldtem pár napra 
Mayernéhoz. Az oroszok bejöttek 
a házba, karkötő órákat kerestek, 
házkutatást tartottak, adtunk nekik

enni, kolbászt, szalonnát. A be
szállásolás rémségét éltük végig, 
napokig nem vetkőztünk le. Igen 
gyakran még az ebédlőben is alud
tak, a két másik szobában állandó
an. A szomszédnak volt vesztesé
ge, mert a lakás magára volt hagy
va, nálunk kisebb dolgoktól elte
kintve nem raboltak.

Decemberben Landsmann ka
pitányt szállásolták be ide a nőjé
vel, Tatjánával. Közben belőttek 
az ebédlőablakon karácsonykor. A 
kapitány itt lakott március végig, 
az egész lakásban jártak-keltek, 
Landsmann félig zsidó eredetű ka
pitány és az orosz Tatjána elfűtöt- 
ték a fámat, szenemet, sokszor 
hozta a barátait szállásra...

Utóirat 1994-ben:

-  Katát 1944-ben társaival 
együtt háromévi orosz munkaszol
gálatra vitték. Hazajött, ma is itt 
él gyermeke, unokái körében.

-  Landsmann kapitány helyőr
ségi parancsnok 1945 tavaszán 
szovjet emlékművet állíttatott a 
főutcán kialakított sírkertben, ahol 
a környékben elesett 17 közle
gény, 1 gárdakapitány van elte
metve. Landsmann, mint "nyuga
ton" járt többi társa állítólag szin
tén Sztálin Gulagján halt meg.

-  A háborús naplót a Rákosi- 
korban szerzője elégette. A ceru
zával írott elm osódó töredéket 
unokája teszi közzé.

Helytörténet
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Egészségünkre!
Október 24-én (hétfőn) 

az alsó tagozaton sem volt 
tanítás. Első ízben tartottunk 
egészségnevelési napot a 6- 
10 éves korosztály részére. 
A délelőttöt négyszer egy 
órára osztottuk fel más-más 
feladattal. A napot 2 cso
portban (1-2. évfolyam) ill. 
(3-4. évfolyam) Wittenbart 
Istvánná és Fáth Hedvig ta
nítónők vezetésével zenés 
tornával kezdtük. A gyere
kek lelkesen és igen fegyel
mezetten, élvezettel végez
ték a gyakorlatokat. (Köszö
net a pedagógusok dinami
kus irányításáért!)

A 2. részben vendégeink 
voltak Szatmári Józsefné 
(Éva néni) és Ormai Sán- 
dorné (Marika néni), a két 
védőnő, akik beszéltek a 
gyerekeknek az egészségről, 
az egészség megőrzéséről, 
testünkről, a tisztálkodásról, 
helyes haj- és fogápolásról 
és végül elsősegélynyújtási 
gyakorlatot tartottak.

Igen szemléletes, érdekes 
előadások a sok feltett kérdés
sel, gyakorlati feladattal tarkít
va tetszettek a gyerekeknek. 
Köszönet munkájukért!

Ezután, minden osztály 
saját termében próbálta ki a 
hallottakat versenyek, bemu
tatók formájában. Volt cipő- 
tisztító verseny, rajzverseny, 
hajápolás, fogmosás, a ki
sebbeknek egészségügyi sé
ta, helyes, évszaknak megfe
lelő öltözködési bemutató, 
esztétikus terítés.

Beszélgettünk a környe
zetszennyezésről, a környe
zetvédelemről, káros szoká
sokról, stb.

A délelőtt legizgalm a
sabb része volt a gyü
mölcstál vagy vitaminsaláta 
elkészítése. A gyerekek 
nagy izgalommal válogatták, 
mosták, aprították a sok 
gyümölcsöt, friss zöldséget, 
megfigyelték az ízesítés for
télyait.

Az ízlésesen elkészített 
tálakat a főszerek  finom  
vagy éppen átható illata 
lengte körül... A látvány 
gyönyörűsége és az ínycsik
landozó illatok után követ
kezett az ízek kipróbálása... 
Mindenki általában élvezet
tel fogyasztotta előételként 
az egészséges és könnyű fi
nomságokat.

A délelőtt végén a gyere
kek és nevelők véleményé
nek summázata röviden ez 
volt: érdemes volt kipróbál
ni ezt a számunkra új felada
tot. Legyen ez a nap tagoza
tunkon is hagyomány a kö
vetkező években.

Vértes Lászlóné

Egészségnevelési nap
„Egészség nélkül életünk 

sem élet” -  írta Martialis, ró
mai epigramma-költő. Érde
mes elgondolkoznunk ezen a 
napjainkban különösen aktu
ális mondaton.

Az emberiség a fejlődése 
során még soha nem volt 
annyi veszélynek kitéve, 
mint napjainkban.

A társadalmi fejlődéssel 
járó civilizációs ártalmak leg
nagyobb kincsünket, egész
ségünket sodorják veszélybe. 
Gondoljunk csak az AIDS-re, 
a rákra vagy a keringési 
szervrendszer megbetegedé
seire.

Az általános iskolákban 
egyik legfontosabb felada
tunknak kell tekintenünk az 
egészséges életmódra neve
lést, ahol nagyon fontos a 
megelőzés lehetőségeinek ki
hangsúlyozása. Ebben nagy 
segítséget nyújthatnak a 
sportfoglalkozások, kirándu
lások, vagy éppen az osztály- 
főnöki és a biológia órák be
szélgetései. Emellett isko
lánkban minden évben ren
dezünk egészségnevelési na
pot, amit most október 24-én 
tartottunk meg. Ilyenkor jó

alkalom  kínálkozik  arra, 
hogy különböző érdekes 
programokkal hívjuk fel ta
nulóink figyelmét az egész
séges életmód fontosságára.

Programjaink között sze
repelt előadás a helyes táp
lálkozásról, natura termék- 
bemutató és vásár, a gyere
kek találkoztak és beszélget
tek orvosokkal és védőnők
kel, ismeretterjesztő videó
filmeket néztek meg, volt ae
robic és divatbem utató is. 
Nyolcadikosaink részt vettek 
egy olyan előadáson is, ahol a 
kábítószerekről esett szó.

Az alkoholfogyasztás és a 
dohányzás mellett sajnos ha
zánkban is megnövekedett a 
kábítószer élvezők száma, 
akiknek jelentős része a fia
talok közül kerül ki. Éppen 
az általános iskolák felső ta
gozatosai, a 10-14 éves gyere
kek azok, akik érdeklődőek, 
kíváncsiak, szeretnének min
dent kipróbálni. Fontos fel
hívni a figyelmüket azokra a 
veszélyekre, amit a drogok 
fogyasztása jelenthet a szá
mukra. Ennek megelőzésé
ben és az egészséges életmód 
kialakításában a családnak

van a legnagyobb szerepe, hi
szen ez a legfontosabb érték- 
közvetítő a gyerekek számá
ra, itt alakulnak ki szokása
ik, amelyek egész életük so
rán meghatározóak lehetnek. 
Sokat segíthetnek még az is
meretek terjesztésében, tájé
koztatásban az iskola peda
gógusai, az egészségügy dol
gozói és a rendőrség is.

Köszönet Kis Bocz Já- 
nosnénak, aki szervezte az 
Egészségnevelési Napot az 
általános iskolában, Pintér 
Róbertnek, aki az egész
séges táplálkozásról beszélt, 
Dr. Pataki Rozália, Dr. 
Wilheim Andrea, Dr. Bíró 
Ferenc orvosoknak, Szoko- 
di Istvánná, Héjjas László
né védőnőknek az előadásai
kért, Baumann Mihályné- 
nak, aki segített a divatbe
mutató létrehozásában, Pan- 
ta Dórának és Gelencsér 
Jánosnak, amiért „megmoz
gatták” a tanulóifjúságot, Dr. 
Szíjártó Tibornak, aki el
jött hozánk a Baranya Me
gyei Drog Központból és na
gyon fontos inform ációkat 
mondott el a gyerekeknek. * 

Győrffy Zsuzsanna

Őszi tanulmányi kirándulás -  tanároknak
Október 25-én végre mindenki 

örült! A Kodolányi János Általá
nos Iskola tanulói a tanítási szü
netnek, a tanárok pedig az első 
olyan kirándulásnak, ahol nem 
kellett azért izgulni, hogy vajon 
melyik gyerek lesz rosszul a busz
ban, ki fog elveszni, kit ér baleset. 
A tantestület most gyerekek nél
kül vett részt egy csodálatos tanul
mányi kiránduláson a Balaton-fel- 
vidéken.

Az időjárás igazán kegyes volt 
hozzánk, hiszen az október végét 
meghazudtoló vakító napsütés oly 
varázslatossá tette a Balatont, 
mint talán a nyár derekán soha.

Csönd, nyugalom, káprázó víz
tükör, csodálatos panoráma a tiha
nyi magaslatról. Már csak a vissz
hang hiányzott, de „Tihannak rij- 
jadó leánya” nem akart kiszállni a 
szent hegy közül.

A füredi Tagore-sétányon leg
szívesebben estig maradtunk vol
na, oly békés, meghitt hangulatot 
árasztott a nyáron sokunkat idege
sítő, zajos part. Lépten-nyomon 
Csokonai sorai kísértettek. Három 
em beröltőnyi távolság, mégis 
mennyi hasonlóság!

„Míg azok, kik bút, bajt nem szen
vednek

a boldogság karjain,
S e szigetnek egy szögében...
... Ember és polgár leszek.”

A Jókai-villa, a'sétányon a No- 
bel-díjasok által ültetett fák árnyé
kában talán senki sem gondolt a 
híres Anna bálokra, ősszel itt is 
más világ járja.

A buszban „Gelencsér tanár 
úr" oktatta a guruló földrajzórán a 
tanulmányi kirándulás résztvevőit, 
méghozzá versben. (A hallgatóság 
nem kis derültségére). így aztán 
„játékos” formában még a nem 
földrajz szakos kollégáknak is si
került felkelteni az érdeklődését a 
bazaltsziklák iránt.

„Dőljetek most kényelmesen hátra, 
nézzetek andalogva a tájra!
Hogy mi volt itt hajdan, ezt fo 
gom,
ha nem is középiskolás fokon, 
tanítani!
...A tengerekben sok a kagyló és 
csiga,
sekély öblök zugaiban bujálkodik 
a foraminifera.
Mészvázából felröppen egy költői 
gondolat,
Születtem, szerettem, meghalok -  
az élettől ennyi tán elég?
Mi lesz belőlem évmilliók múlva? 
Lenyomat tán, vagy csóró üledék?

A parton egy Dinosaurus, 
nyugdíjasok álma, 
több tonna hús!
Miközben figyelmünk elkalando
zott,
néhány kőzet szétmállott, 
létrehozta a bauxitot.

A mélyben odaszól Bakonynak 
a Mecsek:

Lassan kiemelkedek, 
de nincs egy rongyom, 
mit húzzak magamra, 
milyen kőzetet?...

Sajnos ezeket a veretes sorokat 
nem tudtuk tolmácsolni Peter Vo- 
gelnak, aki a külsheimi iskola 
igazgatója, itt tölti az őszi szüne
tet, és velünk tartott a kirándulá
son.

Keszthelyre érvén szürkült, 
sajnos ilyenkor már korán estele
dik. De a Festesics kastély fényár
ban úszott, nem kis csodálatára 
azoknak is, akik már többször vé
gigsétálhattak falai között.

A programot közös vacsora 
zárta a Cserkúti Csárdában, ahol a 
kiadós vacsora mellett elhatároz
tuk: jövőre, veletek, másutt!

Lantos Istvánná
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Középiskolai hírek
Október hónapban intéze

tünk két alkalommal is pá
lyaválasztási nyílt napot tar
tott a szakmunkásképzés és 
a gimnáziumi oktatás iránt 
érdeklődő 8 osztályosoknak. 
Sokan eljöttek, tanulók, szü- 
ló'k, tanárok. Zakk Anna  
igazgatóhelyettes és Farkas 
Rudolf gyakorlati oktatásve
zető' tájékoztatta az érdeklő- 
dó'ket az iskolánkban folyó 
sokoldalú képzésről.

Állattenyésztő', húsfeldol
gozó és sütőipari szakmában 
pótló-javító szakmunkásvizs
gákat tartottunk. Mind a hat 
jelölt sikeresen vette az aka
dályokat, levizsgázott és 
megkapta a szakmunkásbi
zonyítványt.

Á  Földm űvelésügyi Mi
nisztérium szervezésében or
szágos élelm iszeripari to
vábbképzésen vett részt 
Nagykőrösön Májusiné Kör
mendi Katalin és Baracs- 
kay Lajos, iskolánk szakok
tatója és tanára.

'E llen őrző  gyakorlaton 
vesznek részt -  kéthetente 
két napot -  Vékényben Ta
kács Nándor magánvállal
kozó húsüzemében a húsfel
dolgozó III. osztály tanulói. 
Az ellenőrző gyakorlat célja, 
hogy felm érje a különböző 
magánvállalkozóknál és hús
ipari vállalatoknál gyakorla
ton foglalkoztatott tanulók 
szakmai tudását, felkészült
ségét, így a sertésvágás, mar
havágás, töltelékáru-készíté
se terén. Egy-egy alkalommal 
6 tanuló méri össze tudását. 
A bírák; a Takács Nándornál 
foglalkoztatott legjobb szak
munkások, Tóth Sándor, a 
MÖBIUSZ Húsipari Rt. szak
oktatója és iskolánk részéről 
Baracskay Lajos szakmai 
tanár. A legjobb eredményt 
elérő tanulók részt vehetnek 
a tavasszal megrendezésre 
kerülő Szakma Kiváló Tanu
lója Országos Versenyen.

A szilágypusztai tanüzem
Farkas Rudolf gyakorlati 

oktatásvezető tájékoztatott a 
pécsváradi és szilágypusztai 
tanüzemi munkálatokról. A 
pécsváradi tanüzemben (ma
jor) az állattenyésztő tanulók a 
gyakorlati oktatás teendő mel
lett a kapott földterületen most 
készítik elő a talajt a tervezett 
különböző növényi fajtákat be
mutató mintakerthez.

M üller János majorgaz
da, Tóth Mihály és Czim- 
ber János szakoktatók irá
nyításával a tanulók alakít
ják ki a kertet, nevelik, ápol
ják majd a növényeket, és így 
közelebbről is megismerhetik 
a szakmájukhoz tartozó zöld- 
takarmány-növényeket és a 
gazdasági alapabrak-félesé- 
geket adó növényfajtákat, az 
állattartáshoz kapcsolódó nö
vénytermesztési alapmunká
latokat.

Folyam atban van a szi
lágypusztai istálló előkészíté
se naposcsibék fogadására 
Gróf László majorgazda és 
W alter Gyula szakoktató 
irányításával. Jelenleg a szel- 
lőztetőrendszer kialakítása 
és a fűtőberendezés fekvőké- 
ményének savazása a legfon
tosabb teendő. (A gyakorlati 
oktatásvezető szerint a sava- 
zás nagyon precíz munkát 
igényel, mert a fűtési rend
szer meghibásodása tüzet, s 
az állom ány pusztulását 
okozhatja.) Á majdani üze
meltetés érdekében előzetes 
tá jékozódási céllal tanul
mányi kiránduláson voltak a 
tanulók Ligeten, egy 50 ezer 
csibét nevelő baromfitelepen. 
Itt a három üzemeltető 3 kü
lönböző csibetartás-technoló- 
giáját tanulmányozhatták.

Ebben az évben is terve
zünk színházlátogatásokat. A 
Pécsi Nemzeti Színház már 
megküldte a műsortervét, fő
ként az új darabokat szeret
nénk megnézni. Az első szín
házlátogatásra novemberben 
kerül sor Bálint Andrea ta
nár szervezésében.

Szakköri hírek:
Fiatal kollégánk, Blum 

Szilárd vezetésével szám í
tástechnika szakkör kezdő
dött. Az érdeklődő tanulók he
ti egy alkalommal „bűvölhetik” 
a számítógépeket. A  tavalyi si
keres működés után újból in
dult a videó szakkör Füri Fe
renc irányításával. A  tanulók 
az elmúlt évben elsajátították 
a videózás alapjait. Remélhe
tőleg az idei évben többüknek 
sikerül majd az önálló video
felvétel készítés.

A  gimnáziumi III. osztály 
tanulóinak részvételével 
helyismereti szakkör kezdte 
meg működését Fuchs Sán- 
dorné irányításával. Céljuk 
Pécsvárad és környékének

alaposabb megismerése (kör
nyezetvédelmi, vízrajzi, nö
vényzeti jellemzők -  gazdasá
gi szerepük -  történelmi ha
gyományok), a tanulók tanul
mányainak gyakorlati alkal
mazása, nem utolsó sorban 
anyaggyűjtés pályázatokhoz.

Sport:
Tömegsport foglalkozáso

kon hetente két alkalommal 
(kedden és csütörtökön) futbal
lozhatnak és kosárlabdázhat
nak tanulóink. A foci szerel
mesei az iskolai házibajnoksá
gon „vérre menő” mérkőzése
ket vívnak egymással. Szerve
zői a testnevelőtanárok: Máju
si Albert, Amrein Judit, va
lamint Baracskay Lqjos.

Városi kispályás labdarú
gó bajnokságban az iskola 
színeit képviselő tanárok egy 
vereséggel, egy döntetlennel 
és két győzelemmel zárhatják 
az októberi hónapot. Nem is 
olyan rossz! Hajrá fiúk!

A  kollégiumban kisállat 
bemutató

Első alkalommal vette ki 
részét aktívan a leányvásári 
rendezvényekből iskolánk 
kollégiuma -  tájékoztatott 
Pálfai Erzsébet kollégiumve
zető. Nemcsak szállást bizto
sítottunk a tánccsoportok
nak, hanem kisállat-bemuta
tót is tartott a Pécsi Á llat
kert. A  parádés bemutatón 
majmok, ezüstróka, borz, mo
sómedve volt látható. Rend
kívüli élményt jelentett, hogy 
játszani lehetett a kis tigris
sel, népszerű volt a pónilo- 
vaglás is. A  terráriumi állato
kat: anakonda, brazíliai óriás 
siklók, teknősök, rágcsálók, a 
pinceklubban nézhették meg 
az érdeklődők. Az állatbará
tok vásárolhattak is belőlük. 
A  vendégeknek friss pogácsát 
sütöttek sütőipari tanulóink.

Főzőszakkör kezdte meg 
illetve folytatja tevékenysé
gét a kollégiumban Antal At- 
tiláné Pifkó Erzsébet veze
tésével. A  tavalyi sikereken 
felbuzdulva az első félévben 
10 tanuló ismerkedik a főzés 
alapjaival, „rejtelmeivel” . A 
szakkörvezető második félévi 
terve az, hogy az érdeklődő 
tanulók hidegkonyhai ételek, 
hidegtálak készítésével fog
lalkoznak kéthetenként egy 
alkalommal.

Ugyancsak a kollégium 

ban minden második héten 
m űködik a szabás-varrás 
szakkör. Gyöngyös József- 
né segítségével elsajátíthatják 
a szakköri tagok a szabás-var
rás alapism ereteit, később 
már varrhatnak is maguknak 
önálló ruhadarabot.

Szecskaavató a leány- 
kollégiumban

„Rendkívüli” feladatokat 
kellett teljesíteniük azoknak 
az elsős „kismadaraknak” , 
akik még nem „raktak fész
ket” a kollégiumban. Hiteles 
aláírásokat kellett gyűjteni- 
ük tanáraiktól, szőke hajú, 
barna hajú, zöld szemű fiú
kat kellett válogatniuk, „ma
dárdivat” szerint felöltözni
ük. A  kultúrált étkezés sza
bályainak betartása mellett 
késsel, villával zsíroskenye
ret kellett enniük. Mindezek 
után „kérvényt” kellett fogal
mazniuk rangidős társaik
nak, hogy befogadják őket. 
Miután az akadályokat sike
resen teljesítették, örömük
ben csiripelhettek. A  befoga
dás tényét madáreledel csi- 
pegetésével szentesítették. A 
jól sikerült rendezvény szép
ségversennyel zárult.

Szerveződik, alakul, még- 
csak gyerekcipőben já r és 
péntekenként hallani a 
hangját.

Mi az?
DÖKDÖKDÖKDÖK
(Értsd: Diákönkormányzat)

Iskolarádió:
Zimmerné Havasi Ka

talin irányításával egy aktív 
kis csapat minden pénteken 
rövid műsort és tájékoztatást 
fog adni aktuális hírekről az 
iskolarádióban. Eddig két al
kalom m al je len tk eztek .A  
különböző osztályok érdeklő
dő tanulói jelen leg a DÖK 
Működési Szabályzatát ké
szítik, amelyet majd novem
ber 9-én ismertetnek a diák
közgyűléssel. A  M űködési 
Szabályzat végül a tantestü
let és az igazgató jóváhagyá
sával lép életbe. Á  DÖK cél
ja: hogy az iskolai és a helyi 
közéletben való részvétel ke
reteit megteremtse, tagjai
nak érdekeit és elképzeléseit 
az iskolában, a nyilvánosság 
előtt védje, képviselje, érvé
nyesítse.

Fuchs Sándomé
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Cukorbetegek Klubja alakult Pécsváradon

Október 25-én Diabetes (Cukorbeteg) Klub alakult a 
pécsváradi művelődési központban.

E betegségben szenvedőknek tartósan együtt kell élni 
e betegséggel, ezért elengedhetetlen, hogy ismerjék beteg
ségük legfőbb jellemzőit. A  klub célja, hogy tagjai egy
másnak segítséget nyújtsanak a cukorbetegséggel, keze
lésével, szövődményeivel kapcsolatban. Saját tapasz
talataikat, ismereteiket, receptjeiket átadják egymásnak. 
Az alakuló ülésen résztvett: Dr. Rúzsa Csaba Megyei 
Diabetológus főorvos, Kovács József a Megyei Diabetes 
Egyesület elnöke és dr. Hutvágner Rozália háziorvos.

A  helyi klub vezetőinek Molnár Sárát és Tolnai Pálnét 
választották. Legközelebbi összejövetelük: november 15. 
(kedd) 16.30, művelődési központ emeleti terme.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Egyesületet alakítanak 
a helyi mozgáskorlátozottak

Minden ember a maga ke
resztjét érzi a legnehezebb
nek, vélekedik az idős moz
gáskorlátozott. Vannak, akik 
csak mások segítségével tud
nak kimozdulni házukból, de 
a lakáson belül is gondot 
okoz, mikor egyik szobából a 
másikba kell átmenni. Tö
megközlekedést sem tudják 
sokan igénybe venni, vagy 
csak nehezen. Van érdekkép
viseleti szervezet, amire igen 
csak szükség van, de nehéz 
megközelíteni, mert Pécsre, 
Komlóra vagy Mohácsra kell 
utazni. A 82 éves Vadász 
László 1987-ben tagja lett a 
pécsi egyesületnek, azóta 
Pécsváradról 25 tagot szerve
zett be, mint mondja, csak 
itt, a városban 119, m íg a 
környező falvakban több 
mint 70 ember viseli nehéz 
sorsát. Szeretnénk ha többsé
gük tagjai lennének az egye
sületnek, mert több segítség
re számíthatnának. A pécs- 
váradiak részéről felmerült 
igényt megértve október ele
jén személyesen jött ki Pécs- 
váradra dr. Szabó Ferenc, 
a mozgáskorlátozottak me
gyei elnöke, valam int dr. 
Steindl László, a m ohácsi 
egyesület helyettes titkára és

Vadász László lakásán 12 
mozgáskorlátozott jelenlété
ben felajánlották segítségü
ket, egy helyi csoport megala
kításában. Az ügyek szerve
zését, lebonyolítását Steindl 
doktor vállalta magára. Ka
kas Sándor polgármestertől 
valamint a művelődési háztól 
minden segítséget megkap
nak.

A megyei elnökség már ál
lást foglalt és egyetértett a 
helyi szervezet létrehozásá
ban. A tervek szerint novem
ber 4-én hívják össze Pécsvá
radon alakuló ülésüket, ak
kor választják meg vezetősé
güket. Szeretnék, ha minél 
többen résztvennének az ér
dekeltek ezen az összejövete
len, hiszen a város és a kör
nyező településeken élő közel 
200 m ozgáskorlátozottnak 
akarnak segítséget nyújtani, 
hogy közelebb kerüljön az 
ügyek intézése. A különféle 
ügyes-bajos dolgokban -  köz
lekedési költségtérítés, par
kolási engedélyek, gépkocsik 
beszerzése, lakás átalakítás, 
akadálymentesítési támoga
tás és még sok más területen 
nyújthat majd segítséget a 
helyi csoport.

3-án, csütörtökön 18 óra: 
A Pécsváradi Várbaráti Kör 
közgyűlése

3-én, pénteken 16 óra: 
Mozgáskorlátozottak egyesü
letének alakuló ülése.

15.30 óra: Bélyegszakkör 
-  váijuk az érdeklődőket!

9- 16 óráig: Bendex -  ruha
vásár

Sol-Art -  képvásár.
5- én, szom baton 21 óra: 

Asterix-bál
6- án, vasárnap 14.30 óra: 

Idősek napja
7- én, hétfőn: Kolping olcsó 

ruhavására
Képcsarnok Vásár
10- én, csütörtökön 9 óra

kor: Super-turi
9-17.30 óráig: PIK Farmer 

Divat -  vásár.
13 órától: Közművelődési 

dolgozók szakszervezetének 
vendégeként Vadász János a

Református egyház: 
Változnak a hittanórák: 
Hétfő 15 óra konfirmációs 

előkészítő a lelkészi hivatalban 
Szerda 13.45 a Kisegítőisko

la hittanórája a Műv. Házban 
Csütörtök 12.45 2-3 osz

tályosok hittana az alsó is
kolában

Péntek 11.50 4. osztályo
sok, 13 órakor 1. osztályosok 
hittana.

Vasárnap 11 órakor 5. osz
tályosok hittana a lelkészi hi
vatalban

Istentiszteletek:
Vasárnap 11 órakor a 

templomban
November 10. csütörtöktől 

esténként 18 órai kezdettel

KKSSZ főtitkára tart tájé
koztatót.

12-én, szombaton 21 órá
tól: Thunder Rock Klub.

9 órakor indul a Pécsváradi 
Várbaráti Kör őszi Túrája.

(Gasteiger-ház-Mali-kert 
-Gesztenyés-Rockenbauer-sí 
r-Zengővárkony-Tájház és 
Fülep-emlékszoba).

15-én, kedden Diabetes 
(Cukorbetegek) Klub

(November 14-e a Diabe
tes Világnap -  emlékezünk) 

19-én, szombaton Nosztal
gia buli (60-70-es évek zenéje) 

23-án, szerdán 9 és 11 óra
kor a Pécsi Bóbita Bábszínház 
Csipkerózsika előadása óvodá
soknak és kisiskolásoknak.

28-ától tüdőszűrés -  az ol
vasóban. (Kérjük mindenki a 
kijelölt időpontban jöjjön és 
így elkerülhető a hosszas vá
rakozás!)

bibliaóra a lelkészi hivatal
ban.

Ifjúsági alkalmak:
K éthetente szom bat 15 

órakor, november 5- és 19-én

Katolikus egyház:
Ünnepeink:
Mindenszentek napja: no

vember 1.
Halottak napja: november 2.
Búcsúk:
Apátvarasd búcsúja, Szent 

Imre napja alkalmával no
vember 6-án lesz szentmise a 
falu templomában

Erzsébet búcsúja alkalmá
val november 20-án tarta
nak szentmisét a falu temp
lomában.

D iiim iiiim iiiiiiiiiiiiiiim iiM iiiiiim iiim m ia

Ismét Pécsváradon a -

I SUPERTURI I
Sántha László

Anyakönyvi hírek

Egyházaink életéből:

Házassági évforduló:
Komári József István és Bocz Esz
ter november 22-én,
Ördög György András és Fleisz 
Júlia
Bayer Miklós és Péter Mária no
vember 29-én ünnepli 25 éves há
zassági évfordulóját.
40 éves házassági évfordulóját ün
nepli Fuller János és Frick Anna, 
Mayer János és Molnár Margit.

Szívből gratulálunk és kívá
nunk hosszú, boldog életet.

Meghaltak:

Jung József 59 éves
Varga Józsefné Fruzsa Mária 79
éves
Gunszt Jánosné Riedl Erzsébet 82 
éves
Pintér Károly 34 éves
Molitor András 67 éves (Erdős-
mecske)
Keszler József 51 éves (Pusztakis
falu)
Szalay László 60 éves

1994. november 11-én (pénteken)

Z szeretettel várjuk a Művelődési Házban, z

Női, férfi, gyermek ruhák,

nagy választékban, kg-os áron. z

DiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiŐ



1994. november Hírmondó 11

ValutaváltásaVárban!
H a  kül fö ldre  u t az i k  m á r  h e l y b e n  is in t ézhet i  b i z t os í t ásá t ,

v a l u t a v á l t á s á t .
Va lu tavé te l :  a szá l loda  por tá ján  0-24 órá ig .

V a l u t a e l a d á s ,  u t a s b i z t o s í t ás  k ö t é s e :  
a z  i r o d á b a n  m u n k a n a p o k o n  9 - 1 5  órá ig .

N e v e s  u t a z á s i  i rodák  s í túráiból  
és t u n é z i a i  t rópusi  u t a z á s o k b ó l  v á l a s z t h a t  i r o d á n k b a n .

Te le fon:  4 6 5 - 1 2 1 , 4 6 6 - 5 7 7

Mecsek Tours Kft.

Koch-tenisz

A III. ó'szi pécsváradi te
niszverseny végeredménye: 

Férfi egyes:
1. Fullér Tibor
2. Olejnik Lajos
3. Arató Gergó'
4. Menczer Csaba

Férfi páros:
1. Baumann Mihály- 
Szatykó József.

Tisztelettel meghívjuk

1994. november 6-án 
(vasárnap) 14.30 órára 
a Művelődési Központ 

nagytermébe

IDŐSEK NAPJÁRA

Köszöntőt mond: 
dr. Kófiás Mihály körjegyző

Műsort adnak:
a Pécsváradi Nyugdíjas Klub 

tagjai

Zenét szolgáltat: 
a Nyugdíjas Klub MINI 

zenekara
A Magyar Vöröskereszt 

helyi szervezete

A Várbaráti Kör őszi 
túrája

November 12-én, szombaton 
indul a Pécsváradi Várbaráti Kör 
őszi túrája 9 órakor a Művelődési 
Ház előtt a zengővárkonyi geszte
nyésbe. Ebéd a várkonyi vendéglő
ben. Az ebédrendelés érdekében 
kérjük a pontos jelentkezéseket.

Füli nevű fekete kan tacskó 
gazdái még mindig reménykedve 
várnak hírt róla a Tavasz u. 8-ban, 
vagy a 465-942-es telefonon.

MEGHÍVÓ

Megnyílt az alsó iskola sportpályája

Télen korcsolyapálya!

Harmadik jelentős beruházását 
avatta október 28-án a Kodolányi 
János Általános Iskola alsó tago
zata: tavasszal készült el a tetőtér
beépítés, és költözhetett ide a tel
jes alsó tagozat. Az épületet az ol
csóbb gázfűtésre állították, majd a 
elkészült az iskola telkén a sport
pálya.

A pályázat útján szerzett 100 
ezer és az Erdőfelügyelőségtől 
kapott 40 000 forint értékű támo
gatást önerőből is kiegészítették. 
A diákönkormányzat rendezvénye
iből, pl. a szülők-nevelők báljából 
be fo ly t pénzekkel és a szülők 
nyújtotta segítséggel.

Avatóbeszédében Lőrinczi AI- 
bertné, az iskola igazgatója el
mondta, szeretnék itt tartani a ki
csik testnevelési óráit, sportfoglal
kozásait, versenyeit, télen pedig 
jégpályaként szeretnék a fiatalok 
rendelkezésére bocsátani.

Elmondta, az önkormányzat se
gítsége révén javarészt a GA- 
MESZ dolgozói, Áman Mihály, 
Bada László, Frick Miklós, Ma
tesz Ernő, Pesti János voltak a 
kivitelezők, a többi munkát a taná
rok, családtagok, diákok végezték, 
a tanárok, Bátaszéki Ferencné, 
Bognár Andrásné, Bősz Zoltán
ná, Fáth Hédi, Gelencsér János, 
Hohmann Istvánná, Kajos Valé
ria, Kárász Rózsa, Lakatos Bélá-

né, Lőrinczi Albert, Mártusz 
Antalné,.Németh Piroska, Pata- 
csi Antalné, Tolnai Zoltánná, 
Tóth Györgyi, Váradi Jánosné, 
Wittembart Istvánná, szervezé
sében. A tennivalókat Vértes 
Lászlóné hangolta össze.

Az igazgatónő köszönetét mon
dott MerkI Istvánnak, a Mecseki 
Kőbánya Vállalat igazgatójának, 
Pere Antal, Göbl Ferenc, Né
meth József szállítóknak, Vértes 
László önkormányzati képviselő
nek és Scholcz Péter erdőmérnök
nek, és végül, de nem utolsó sor
ban Koncsag Zoltánnak, az iskola 
karbantartójának.

A finomra szitált vörös salak
kal borított pályán először az isko
la mazsorettjei tartottak bemuta
tót, majd Gelencsér János irányítá
sával játékos vetélkedők következ
tek tanárok és diákok között, mely
ben a tanárok szerezték a legtöbb 
pontot. Aztán a 7-8. osztályos lá
nyok focija után a győztes nyolca
dikosok mérkőzést vívtak a taná
rokkal, akik Boris Sándorné, Link 
Ibolya góljával 1-0-ra győztek. 
Közben hetes lövésekkel mérték 
össze ügyességüket a gyerekek, 
akik közül a 8. c-s Gulyás Tamás 
és a 4. c-s Koch Róbert bizonyult a 
legjobbnak. Hangulatos, vidám pá- 
lyavatót tartottak, még sok vidám 
délután reményében.



1994. szeptember 25. Lány- 
csók-Pécsvárad 1-3 (0-1)

A csapat összeállítása: Brand -  
Somogyvári, Abelovszki, Fuller Z, 
Weisz -  Scholz, Wágner, Span- 
nenberger, Szalonnás I -  Kajos, 
Fuller F. (Katona).

Edző: Gungl László

Egy olyan mérkőzés követke
zett, ahol a hazai csapat volt az 
esélyesebb, hiszen a tabella első 
helyét foglalták el a mérkőzés 
megkezdése előtt.

A pécsváradi csapat fegyelme
zetten hajtotta végre az edző által 
megszabott taktikai utasításokat. 
A taktika egy zárt, szervezett vé
dekezésből, gyors kontratámadá
sokra építve gólokat rúgni: ami 
már az első félidő elején sikerült. 
A játékidő kétharmadában a hazai 
csapat meddő mezőnyfölényben 
játszott.

A pécsváradi csapat lelkesedé
sének, küzeniakarásának, pontos 
mezőnyjátékának és természetesen 
eredményességének köszönheti a 
két pontot. Az idei pontvadászat 
első idegenbeli győzelmét aratták 
a fiúk. Azok a szurkolók, akik el
kísérték a csapatot Lánycsókra, 
egy színvonalas, küzdelmes, me
gyei I. osztályba is beillő futball
mérkőzést láthattak.

Góllövők: Kajos (2), Spannen- 
berger

Megjegyzés:
Pécsvárad focimúltjára vissza

tekintve az elmúlt évtized első 
győzelmét aratta a csapat a Lány
csók csapata ellen, idegenben.

1994. október 2.
VIII. forduló: Pécsvárad-Duna- 

szekcső 3-2 (1-2)
A csapat összeállítása: Brand -  

Fullér Z, Abelovszki 2, Weisz G. 
-  Sholtz (Kleisz), Wágner (Mes
ter), Somogyvári, Spannenberger, 
Szalonnás (Katona) -  Kajos, Ful
ler F. (Takács).

Edző: Gungl László

A szurkolók, az edző és a játé
kosok által elfogadható eredmény 
ezen a mérkőzésen csak a győze
lem lehetett. A dunaszekcsői csa
pat majdnem rácáfolt az állítá
sunkra.

Az ellenfél egy megújult, meg
fiatalított, jó  felépítésű és küzdeni 
képes csapatot küldött a pályára, 
ami a mérkőzés első perceiben ki 
is derült.

A pécsváradi csapat taktikája, 
a védekezésben szoros emberfo
gás, sok mozgás-passz, a játék irá
nyításának átvétele és állandó 
nyomás alatt tartani az ellenfelet. 
(Meg kell jegyezni, hogy hazai pá
lyán mindenki győzelm et vár a 
csapattól, így a támadó taktika ke
rülhet csak előtérbe.)

Az első félidőben a pécsváradi 
játékosok túl hátravontan játszot

tak, a játékteret átadva az ellenfél
nek. Fokozta az izgalmakat, hogy 
két egyéni hibából a szekcsőiek 
gólokat lőve a félidőben 2-1-es 
vezetésre tettek szert.

A szünetben elvégzett „fejmo
sás” úgy látszik használt a fiúk
nak. A második félidőben a hazai
ak uralták a mezőnyt, a csereem
berek új színt és frissességet vit
tek a játékba. Szinte egykapuzás 
folyt a pályán. A kérdés csak az 
volt, sikerül-e megfordítani a mér
kőzést? Sikerült!

A második félidőben a szurko
lók láthatták, hogy a játékosok 
nagy akarással küzdöttek egymá
sért, a csapatért, a győzelem meg
szerzése érdekében. Újra bebizo
nyosodott, hogy fegyelmezett, küz
deni akaró és képes játékosokkal le- 
het csak győzelmi célokat elérő 
csapatot formálni.

Úgy vélem és remélem, mások 
is osztoznak véleményemen, elin
dult a csapat a mélypontról. Ezen 
jó  szellemű kollektívának a mun
kát tovább kell fokozni a közös 
cél érdekében, hogy Pécsvárad 
csapata egyszer méltó helyén, a 
megyei I. osztályban szerepelhes
sen.

G ólokon  osztoztak: Kajos, 
Scholtz, Spannenberger.

Megjegyzés: A mérkőzést kö
vetően a játékosok és sportvezetők 
megéhezve és szomjazva fogyasz
tották el a vadkacsa sültet a Va
dászkürt vendéglőben. Ez egy ju
talom volt a játékosok részére, az 
elmúlt hetekben nyújtott teljesít
ményük után.

1994. október 8.
IX. forduló: Babarc-Pécsvárad 

1-2 (0-0)
A csapat összeállítása: Valkai 

Z. (Valkai G.) -  Fuller Z., Mester, 
Weisz -  Scholtz, Somogyvári G., 
Spannenberger, Wágner -  Kajos, 
Fuller F. (Katona), Takács.

Edző: Gungl László

Az előző fordulókban nyújtott 
jó  teljesítmények alapján az edző 
méltán tűzhette ki célul, hogy ezt 
az idegenbeli mérkőzést meg kell 
nyerni! Alapfeltétel, ha a csapat fel 
akar zárkózni az élmezőnybe.

Baljós előjelnek számított a kö
zéphátvéd, Abelovszki Zoli belá- 
zasodása, aki a játékot nem vállal
hatta. Kényszerből a sérüléséből 
felépült csapatkapitány, Mester 
Karcsinak kellett „liberót” játsza
nia. Viszont játékra jelentkezett 
Takács, így a kezdő tizenegyben 
három csatár is helyet kapott.

Babarc csapata átlagos teljesít
ményt nyújtva, a tabella középme
zőnyében tartózkodik. A taktika -  
a győzelem érdekében -  a bizton
ságos védekezésre, a játéktér átvé
telére és a sok mozgásos csatárjá
tékra épült. Az első félidőben 3-4 
százszázalékos gólszerzési lehető

séget hagytak ki a vendégek, a ha
zaiak kapusa mindig a helyén volt. 
Míg az ellenfél egy gólszerzési le
hetőséget halasztott el.

A helyzetkihasználást és a fo
lyamatos játék kialakulását akadá
lyozta a pálya egyenletlensége. 
így gól nélküli döntetlennel vo
nultak a csapatok az öltözőbe a 
félidő befejeztével.

Edzői utasítás a második fél
időre, hogy a játék irányítását ne 
engedjük ki a kezünkből és a befe
jezéseknél jobb legyen az össz
pontosítás. Ennek ellenére, rosszul 
kezdődött a mérkőzés, hiszen az 
első hazai támadásból gól szüle
tett. A gólt követően a hazaiak lel
kes játéka tovább fokozódott. De 
negyedóra elteltével látni és érez
ni lehetett, hogy a pécsváradi csa
pat egységesebb, fizikálisán jobb, 
taktikailag érettebb együttes. Tu
dásbeli különbség van a két csapat 
között a mi javunkra.

Egy jogos 11 -sel sikerült az 
egyenlítés. Egyre jobban magára ta
láltak a vendégek, szoros nyomás 
alatt tartva a hazaiakat. Több gól
szerzési lehetőséget elpuskázva, vé- 
gülis a győztes gólt sikerült berúg
ni. Egy közepes színvonalú, sport
szerű találkozón a képzettebb pécs- 
váradiak megérdemelt győzelmet 
arattak.

Gólokon osztoztak: Fuller F., 
Spannenberger.

1994. október 16.
X. forduló: Pécsvárad-Vókány 

4-0 (2-0)
A csapat összeállítása: Brand -  

Fullér Z ., Abelovszki, Weisz -  
Sholtz, Mester, Spannenberger 
(Wágner), Somogyvári (Katona) -  
Takács, Kajos (Kleisz), Fuller F.

Edző: Gungl László

Leányvásári hangulatban ké
szülődtek a játékosok erre a mér
kőzésre. A kicsit korai kezdési 
időpont miatt nehezen gyülekezett

össze a nézőközönség, ami érthető 
is. A hangulat, az időjárás, a jó  
pálya és a szomszéd, „körhintá- 
soktól” áthallatszó zene arra enge
dett következtetni, hogy egy kelle
mes futballmatinénak nézhetünk 
elébe.

Az edző által megfogalmazott 
cél, a kötelező győzelem volt. A 
játékosok figyelmét felhívta, hogy 
nyugodt, de erőteljes focit próbál
janak játszani. Eredményességi 
szempontból, lehetőleg az első fél
időben próbáljuk magunkat bebiz
tosítani, hogy a második félidőben 
a cserejátékosok is szóhoz juthas
sanak. Könnyed, helyenként tet
szetős játékkal sikerült két szép 
akcógóllal, 2-0-ás vezetésre szert 
tenni.

A második félidőben felborulni 
látszott a papírforma. A vendégek 
ragadták magukhoz a kezdemé
nyezést, kis szerencsével akár 
egyenlíthettek volna. Jókor lőtte a 
harmadikg gólját Kajos Árpi, a ha
zai csapat legjobbja. Ezt követően 
a vendégek feladták, a hazai csa
pat feltámadt, kézbevéve a játék 
irányítását. A mérkőzés befejezté- 
ig sikerült még egy gólt rúgni 11- 
esből, így a végeredmény 4-0 lett.

Aki a mérkőzést megtekintette, 
látta, hogy az elmúlt hetek jó játé
kát, a csapat erre.a mérkőzésre 
nem tudta átmenteni. Talán rá
nyomta bélyegét, hogy a hazai 
csapattól mindenki könnyed győ
zelmet várt. Őszintén megmondva 
a végeredménynek nagyon kell 
örülni, hiszen a vendégek is két- 
három lehetőséget kihagytak. 
Összefoglalva, egy közepesnél 
gyengébb színvonalú, barátságos 
és hazai szempontból eredményes 
mérkőzést láttak a szurkolók.

Góllövők: Kajos (3), Fuller F.

Hajrá Pécsvárad!

Sportveze tőség 
(Spani)

Pécsváradi Hírmondó
a Pécsváradi önkormányzat havi lapja 
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