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Kígyós Sándor szobra Pécsváradon
Folytatódik az adományok gyűjtése

Többszáz fónyi közönség, pécs- 
váradiak és nagyon sok vendég 
jelenlétében, a művész halála 
után tíz évvel a város központjá
ban április 22-én avatták Kigyós 
Sándor főműve, a „Gömb és ha
sáb” című alkotás mását. Az ese
mény háziasszonya Dretzky 
Katalin, a Fülep Lajos Művelő
dési Központ igazgatója, tíz éven 
át Kigyós munkatársa volt. Az 
avatóünnepség bevezető és záró
akkordjaként a hatvanas évek 
végén Kigyós Sándor által elin
dított Pécsváradi Zeneiskola If

júsági Zenekarának muzsikája 
csendült fel Wágner József ve
zényletével. Majd dr. Újvári 
Jenő főmúzeológus, a Kígyós 
Emlékkor elnöke adott beszámo
lót a kuratórium működéséről:

A „Gömb és hasáb" eredetije 
romlékony zuhányai márvány
ból készült Villányban 1971-72- 
ben, és a Baranyai Alkotótele
pek szoborparkjában látható. 
Ennek másolatát készítette el 
Ion Pop román szobrászművész 
Pécsett, Illa Gyula és Fiai Kó'- 
faragó BT. műhelyében, ahol

most az eredeti művet is felcsi
szolják. A másolat afrikai fekete 
gránitból készült, 202 cm ma
gas, súlya 2,6 tonna.

1993 július 7-én, mikor K i
gyós Sándor 50 éves lett volna, a 
Pécsváradi Várbaráti Kör meg
emlékezést szervezett. A művész 
barátai, tisztelői ekkor alakítot
ták meg a Pécsváradért Alapít
vány keretében a Kigyós Emlék
kört a művész hagyatékának 
gondozására. Ügy döntöttek, elő
ször a „Gömb és Hasábot" helye
zik el köztéren, a pécsváradi

művelődési ház előtt. Az év 
őszén kezdték meg a gyűjtést, 
amely jelenleg is tart a záró 
költségek előteremtésére.

Mint dr. Újvári Jenó', az em
lékkor elnöke beszámolt, a mű 
eszmei értéke mintegy ötmillió 
forint. Kivitelezése csak a leg
szükségesebb kiadásokat igé
nyelte és összesen 1,8 millió fo
rintba került. A gránit 600.000 
forint volt, a további összeg a 
szerszámok, földmunkák, szállí
tás kiadásait fedezte.

A fő támogatók: Pécsvárad ön
kormányzata, a helyi AGRO- 
VER Rt, Araínycipó Kft., Építő
ipari Kisszövetkezet, Kresz és 
Fiedler Kft, MEFAG Rt., Pécsvá
rad és Vidéke ÁFÉSZ, Zengőalja 
MG. Szolgáltató Szövetkezet. 
Továbbá Harata Kunio és Haya- 
kawa Keiji Tokió, Képző és Ipar
művészeti Lektorátus, Buda
pest, Kölcsey Kulturális Alapít
vány Debrecen, Lago Kft. Siófok, 
Élelmiszer- és Vegyiáru Keres
kedelmi Rt. Pécs, Nemzeti Ala
pítvány, Országépítő Alapítvány, 
OTP Bank Rt, Pécsi Extra, Su
zuki Kimiyoshi Pécs, dr. Wekler 
Ferenc Mecseknádasd. Az em
lékkor köszönetét nyilvánította 
a Baranyai Alkotótelepeknek, a 
Szélkiáltó Együttesnek, Pelé- 
nyi Margit építésznek, Kakas 
Sándor polgármester, dr. Kófí- 
ás Mihály körjegyző és Wolf 
József pénzügyi csoportvezető 
uraknak. Újvári Jenő elmondta, 
az emlékkor munkája a szobor 
költségvetési hiányainak fedezé
sével és a szellemi hagyaték 
ápolásával folytatódik.

Újabb adományozók
A legutóbbi híradás óta érke

zett dr. Menczer Gábor és neje 
10.000 forintos adománya vala
mint Apaceller József, Kis 
Bocz János, továbbá Lukács 
József, dr. Pandúr József, dr. 
Pillári Endréné és dr. Újvári 
Jenő hozzájárulása.

( Folytatás a 3. oldalon)

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat!
Az önkormányzat és a Szerkesztőség
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Önkormányzati ülés
Pécsvárad Város 

Képviselőtestületének 
6/1995/96.1.lVsz. 

rendelete

Áprilisi ülését Kakas Sán
dor polgármester vezetésével 
tartotta a pécsváradi önkor
mányzat. Az ülésen részt vett 
Winkler György műszaki 
csoportvezető, Kovács
György tervező, Spannenber- 
ger János, a DÉDÉSZ-kiren- 
deltség vezetője, Szilágyi Do
mokos építész, Kránitz Tibor, 
Hartai György műszaki ellenő
rök, ifj. Büki László vállalko
zó, id. Büki László a műszaki 
bizottság tagja.

Dr. Menczer Gábor, a szo
ciális bizottság elnöke kérésére 
a testület levette a napirendről 
az e.ü. centrum működését tár
gyaló anyagot, mivel e területen 
változások várhatók, és tárgya
lása szeptemberben volna aktu
ális. Ez ügyben vita kerekedett, 
mivel előkészített anyag birto
kában a testület érdemben fog
lalkozhatott volna a centrum 
működésével, anyagi helyzeté
vel. Dr. Hutvágner Rozália 
háziorvos, akit kollégái felkér
tek a centrum vezetésére, közöl
te, hogy e felkérésnek nem kí
ván eleget tenni, így dr. Bíró Fe
rencet választották az e.ü. cent
rum vezetőjévé.

A rendezési terv 
módosítása

A módosított összevont rende
zési terv javasolja a keleti lakó
negyed befejezését, amely telek
cserékkel valósítható meg. Új 
lakásépítésre a MEZŐGEP-te- 
lek mellett ajánlja a Pécsi or- 
szagúttól délre és északra fekvő 
sávot, a Bem utcától nyugatra 
eső részt, a jelenlegi telkek fi
gyelembe vételével, továbbá a 
Mosókútkömyék területén kí
nálkozó lehetőségeket. Ipar
űzésre a déli iparterület áll to
vábbra is rendelkezésre, amely 
szükség esetén a 6-os út alatt is 
bővíthető'.

Ifj. Büki László kérdésére, 
amely a MEZŐGÉP-telken mű
ködó Aranycipó jövőjére vonat
kozott, Kakas Sándor válaszolt: a 
MEZÓGÉP-telek ipari funkciója 
megszűnik, a helyet lakóterületté 
nyilvánították a szakhatóságok. 
A tervezet ötéves átfutási időt 
biztosít az érdekelteknek.

Winkler György előteijesztést 
tett a régi MOL-kút jövőjére vo
natkozólag: ez szolgálhat azon 
buszjáratok fogadására, ame
lyek eddig elkerülték a telepü
lést. A kérdésben egyeztetések 
várhatók.

A testület a vita után rendele
tet alkotott az összevont rendezé
si terv felülvizsgálatáról, a volt 
MEZŐGÉP-terület, a déli iparte
rület helyi építészeti előírásairól. 
Egyidejűleg üdülőtelek kialakítá
sát fogadta el a Dombay-tónál.

A volt MEZŐGÉP-területen 
történő lakásépítés közműellá
tásával kapcsolatban úgy foglalt

1995. április 24. a helyi adókról szóló 
12/1991. sz. rendelet

állást, hogy 55.000 forintos köz
műhozzájárulást kell fizetni la
kásonként, a pécsváradi közmű
áraknak megfelelőien.

Megbízta a polgármestert a 
MOL-kút térítésmentes átvéte
lével kapcsolatos megállapodás 
megkötésére. A testület a vár
kertet is érintő út tervezését el
vetette.

A sportcsarnok építése
A Vértes László vezette mű

szaki bizottság megvizsgálta a 
sportcsarnok építését. Megálla
pította, a készültségi állapotot 
40 %-ra becsüli április 1-én no
ha a dokumentáció 63,37 % ké
szültségi állapotot ír elő 54,4 
milliós fizetési kötelezettséggel. 
Az ülés időpontjáig 44,5 millió 
forint került kifizetésre, a 86 
milliós bekerülési költség 51,7 
%-a. A bizottság dekádonkénti 
ütemezést kért. Felhívta a kivi- 
telezó' és a műszaki ellenőr fi
gyelmét az építkezés dokumen
táció szerinti kivitelezésére: 10 
cm-s belsó' szigetelések helyett 5 
cm-s szigetelés készülését álla
pították meg. Számos műszaki 
megoldásra tettek még javasla
tot, különös tekintettel arra, 
hogy a művelődési házhoz csat
lakozó nyaktag nem készül el, 
és a sportcsarnok biztonságos 
megközelítése, üzemeltetése ad
dig is megoldásra váró feladat.

Hartai György válaszában el
mondta, az építkezés a szerző
désnek megfelelő ütemben zaj
lik. A szerződésben foglalt fizeté
si határidőket a teljesítéshez 
kell igazítani. Egyetért azzal, 
hogy a bejárati út lehetőségét, 
az épület környezetét műszaki
lag megfelelően biztosítani kell 
a nyaktag megépítésének elma
radása esetén is. A művelődési 
ház kazánját a feladathoz át 
kell tervezni. Javaslataik egyez
tetésére a műszaki bizottság és 
a beruházók további megbeszé
lést tartanak, amire a testület 
határozatában felkérte az érde
kelteket.

Adórendelet majd az önkor
mányzati dolgozok közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdései
ről szóló rendelet módosítása kö
vetkezett.

Részvényeink
A testület hozzájárulását adta 

a DDGÁZ részvények értékesí
téséhez. Vita alakult ki, vár
junk-e osztalékra vagy az árfo
lyam emelkedésére. Arató Már
ton elmondta, szakmai befekte
tő kezébe kerülnek a DDGÁZ- 
részvények, s így nem várható 
magas osztalék, sem a rész
vények áremelkedése. Helyes 
tehát most eladni azokat a le
hetséges 60 %-on. A sportcsar
nok hitelfelvételnél ennyivel ke
vesebb összeg után kell kamatot 
fizetnünk.

Vízvezeték 
Szilágy pusztának

Kakas Sándor tájékoztatta a 
testületet, hogy közös beruhá
zásban Szilágy község, az AG- 
ROVER Rt. és a pécsváradi ön
kormányzat vízvezeték-hálózat 
építését végezteti el a közeljövő
ben. Ezzel a Pécsváradhoz tarto
zó Szilágy pusztára is eljutna az 
egészséges ivóvíz 0,8-1 millió fo
rint költséggel. A testület a ter
vet megszavazta.

Hitelfelvétel
A testület a sportcsarnok épí

tési munkáinak befejezéséhez 
szükséges hitelkeret összegét 45 
millió forintban, a törlesztés fu
tamidejét 1995, 1996, 1997
évekre vonatkozóan állapítja 
meg. Kötelezettséget vállal arra, 
hogy a törlesztések egyéb kiadá
sok mellett előnyt élveznek. Fe
dezetül felajánlja gázrészvény 
értékpapírjait.

A testület meghallgatta a K í
gyós Emlékkor részérói Gállos 
Orsolya beszámolóját az új köz
téri szobor felállításáról. Á kör 
köszönetét nyilvánította a testü
letnek az eddigi támogatásért.

Végezetül arról döntött a tes
tület, hogy május 3-án hallgatja 
meg a jegyzői pályázatra jelent
kezőket.

módosításáról

1. paragrafus.
A  12/1991. sz. rendelet 

6.paragrafus/3/ bekezdése 
helyébe az alábbi rendelke
zés lép:

„3/ Annak az adóalany
nak, aki e rendelet hatály
balépése után kezdi meg az 
önkormányzat illetékességi 
területén vállalkozói tevé
kenységét (ideértve a telep
hely áthelyezését is), ötmil
lió forint alatti nettó árbe
vétele esetén három évig 
mentesség adható az ipar
űzési adó alól."

2. paragrafus
Ez a rendelet 1996. janu

ár 1. napjától lép hatályba.

Pécsvárad, 1995. április 
24-én

Kakas Sándor 
polgármester

dr. Kófiás Mihály 
jegyzó'

Osztrák vendégek 
Pécsváradon

(1995. május 19-20-21.)
A Graz melletti Hausmannstátten településsel az elmúlt év 

őszén kötött Pécsvárad partnerkapcsolati szerződést.
Günter Köck polgármester vezetésével most osztrák vendé

geink látogatnak el Pécsváradra, hogy ünnepélyes keretek kö
zött megerősítsék a két település közti együttműködési megál
lapodást.

PROGRAM:
20-án 16 órakor Hausmanstátten -  Pécsvárad
(a művelődési központban)
az ünnepi programban fellépnek: a vendégek fúvósze

nekara, valamint a helybeli művészeti együttesek:
ÖTÉ Fúvószenekar, Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar, Álta

lános Iskola Német Nemzetiségi Tánccsoportja, Glázer Ádél, a 
Zengővárkonyi Hagyományőrző Népi Együttes és a Pécsváradi 
Zengő Néptánccsoport.

20 órától Bál a Spitzbuben zenekarral, nyitóműsorral.

A Pécsváradi Várbaráti Kör könyvbemutatója

A  Pécsváradon éló' Hetényi Varga Károly könyvének be
mutatójára hívjuk kedves olvasóinkat. A  városunkban éló' 
és alkotó egyháztörténész „Papsorsok a vöröscsillag és a 
horogkereszt árnyékában” címmel jelentette meg száza
dunk üldözött papjainak szenvedéstörténetét. A  szerzővel 
a Pécsváradi Várbaráti Kör rendez író-olvasó találkozót 
május 15-én 18 órakor, a Művelődési Ház klubjában. A  be
szélgetést és könyvbemutatót vezeti Gállos Orsolya, a kör 
elnöke.
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Kígyós Sándor szobra Pécsváradon
(Folytatás az első oldalról)

Az avatáson Kígyós barátai 
mondtak verset, muzsikáltak a 
művész, emlékére:

Mohay Gábor eló'adóművész 
Nagy László Gyümölcsoltó című 
verséhez ezt a bevezetőt ftízte: -  
Sok évvel ezelőtt nagyon szép na
pokat töltöttünk Pécsváradon, Sa
nyi barátaiként, és akkor órákon 
keresztül mondtuk a verseket a 
közönségnek és magunknak. Fa
zekas László különleges ütőhang
szerén egy bluest adott eló'.

Az avatóbeszédet dr. Wekler 
Ferenc mondta, aki húszévesen 
a Kígyós vezette pécsváradi mű
velődési házban kezdte a pályá
ját. Arról beszélt, mit jelentett 
számára az a másfél év, amit e 
házban tölthetett 1975-76 között.

-  Szobrot avatunk, amely a te
lepülés részévé válik. Olyan mű
vész alkotását, aki itt élt, itt dol
gozott, hosszú ideig meghatároz
ta e település szellemi arculatát. 
Aki meghatározó volt sokunk 
eletében, s neki állítunk emléket 
ezen a téren.

Húsz éve jöttem át Mecsekná- 
dasdról egy Danubia motorke
rékpáron, mert volt itt a művelő
dési házban üres állás, és én 
népművelő' akartam lenni. Meg
határozó volt egy olyan ember 
mellett dolgozni, aki itt egy szel
lemi műhelyt, vonzáskört alko
tott, amelyből mindenki profitál
hatott, aki kapcsolatba került 
ezzel. Felejthetetlenek azok a ta
lálkozások, beszélgetések, ének
lések, ahol Sándor és művészba
rátai részt vettek. Lassan meg
tanultam, ó' és munkatársai mit 
hoztak itt létre az évek folya
mán: közösségeket, klubokat, ze
neiskolát teremtettek.

Ember volt. Tehetséges mű
vész, jótollú író, kiváló előadó. Em
ber volt, akinek hibái is voltak. 
Olyan főnök volt, aki néha indoko
latlanul nekiment a munkatársai
nak, de aki ezeket a feszültségeket 
mindig föl tudta oldani a humorá
val, a nyitottságával.

Másfél év után elkerültem in
nen, egyetemre mentem, népmű
velést hallgattam, ekkor újra ta
lálkoztam a nevével, a Nyitott 
Ház programjával, amit ó' és tár
sai fogalmaztak meg. ö t  évig 
foglalkoztam ezzel a dologgal, és 
utána Mecseknádasdon tanács
elnökként megpróbáltam megva
lósítani amit ő és sokan mások 
elképzeltek. Nagyon sajnáltam, 
hogy amikor hazajöttem 1985- 
ben, Sándorral már nem talál
kozhattam. Azt hiszem, nagyon 
sokat tudott volna segíteni ne
kem, nekünk, ennek a közösség
nek, és meghatározó lett volna 
jelenléte az úgynevezett rend
szerváltás idején.

Sokat gondolkodtam azon, Sa
nyi mit tett volna, melyik oldal
ra állt volna 1989/90-ben, részt 
vett volna-e azokan a látszat- 
barrikádharcokban, melyek meg

osztották a magyar társadalmat. 
Felesége úgy véli, Sanyi valószí
nűleg nem állt volna sehova 
sem, mert mindkét oldalon bará
tai voltak. Én azt hiszem, ő az 
ú.n. nemzeti oldalra állt voltna, 
az MDF tagja lett volna, aktívan 
belevetette volna magát a politi
kába, ugyanolyan aktívan, mint 
ahogyan végezte minden többi 
tevékenységét. Valószínűleg a 
politikát is hasonlóan kezelte 
volna, és nagyon örültem volna, 
ha ilyen emberek is részt vesz
nek a magyar politikai élet irá
nyításában. Az ó' hiányuk meg
látszik nagyon.

Most olyan idős vagyok, mint 
ő, amikor elment közülünk. Egy 
negyven éves ember képes már 
mérleget vonni az elmúlt húsz
huszonöt évről. Eredményeket 
tud felmutatni, melyek egyik 
megnyilvánulását itt avatjuk. De 
a negyvenéves ember ereje teljé
ben van. Bár sok mindent elért, 
szinte semmit sem tudott befejez
ni igazán. Még nem bocsáthatta 
szárnyra gyerekeit, az életpályán 
váiják még feladatok, melyeket 
teljesíteni kell. A karrier éppen 
hogy elindult. Nagyon sajnálom, 
hogy Kígyós Sándor nem tudta 
valóra váltani elképzeléseit, és 
nincs ma itt közöttünk.

Remélem, hogy akik e szobrot 
látni fogják, hasonlóan éreznek 
majd mind én, és akik ismerték 
ót, megdobban a szívük, és egy 
kicsit elérzékenyülnek, ha e szo
borra pillantanak.

A műalkotást Kakas Sándor 
polgármester vette át e szavakkal:

-  Pécsvárad védó'szentje, 
Szent György nap alkalmával jö
hettünk össze, s szeretném java
solni, ez a nap továbbra is ha
sonló események alkalma lehes
sen. Örülök, hogy olyan köztéri 
szobrot avatunk, amit nem az 
aktuális politika diktált. Illetve 
ha igen, akkor a mi helyi politi
kánk diktálhatta.

Megköszönöm a Kígyós Em
lékkőinek 1993 nyara óta a cél 
megvalósulása érdekében vég
zett munkáját, köszönet illeti a 
Fülep Lajos Művelődési Központ 
dolgozóit, a kivitelezőket, akik a 
Ion Pop szobrászművésznek, Illa 
Gyula és Fiai Kőfaragó BT-nek, 
és végül Kígyós Sándor családjá
nak, hogy lehetővé tették, hogy e

szobor itt állhat a mai naptól 
Pécsvárad főhelyén.

Nekünk ez a hely a központ. 
Bármekkora lesz ez a település, 
mindig innen indul el mindenki, 
és ide érkezik. Ez a művelődési 
otthon 30 éve ezt sugallja, és a 
Sportcsarnok elkészülte után e 
komplexum megújulásával, re
mélem, hosszú évtizedekig ezt a 
feladatát fogja szolgálni.

Mit sugall nekünk ez a szo
bor? Nekünk, pécsváradiaknak, 
akik közösen éljük az itteni éle
tet, végezzük a munkát, azt su
gallja e szobor, hogy egy kavics 
nagyon kemény, nehezen, de 
össze lehet tömi. De egy ekkora 
sziklatömböt megformálni, meg
mozgatni, életet adni neki, na
gyon nagy energia. De ha van az 
emberben elkötelezettség, tennia- 
karás, akkor az ilyen köveket is 
dallamossá, lággyá formálhatja. 
Ezt a szellemiséget, Kígyós Sán
dor szellemiségét szeretnénk to
vább vinni ezen a településen. E 
gondolatok jegyében, a pécsvára
di polgárok, az önkormányzat ne-, 
vében átveszem ezt a szobrot, 
mindnyájunk boldogulására.

Borbély Mihály klarinétszó
lójára omlott le a lepel a gránit
szoborról. Megrendítő szépségű 
gyászzenét játszott a Vujicsics 
Együttes. Vezetője, Eredics 
Gábor népzene-kutató is Kígyós 
Sándor tanítványa volt Pécsett, 
a főiskolán.

Vers, zene és szobor valami 
rég volt, visszahozhatatlan szép
ségről beszélt a nap résztvevői
nek, akik aztán a műteremnél, 
virágba borult cseresznyefák 
alatt gyűltek össze baráti talál
kozóra: a Kerényi Gábor és Till 
Tamás főzte babgulyás mellé a 
Pécsváradi Aranycipó ajándé
kozta a kenyeret és a pogácsát, 
helyi gazdák a bort, Kígyós Sán
dor családja és a Baranya Me
gyei népművelők egyesülete áll
ta a többi költséget. Az esemény 
hangosítását Füri Ferenc szol
gáltatta. Sokan felkeresték e na
pon Kígyós Sándornak a várban 
állandó kiállítását is annak je
gyében, amit a Mohai Gábor ál
tal elmondott Nagy László vers 
zárógondolataként hallottunk: 
"Tisztának a tisztát őrizzük 
meg, és oltalmazzuk az időben!"

Ez itt nem a reklám helye
Köszönet Kolmann Gábornak és Molnár Zoltánnak
A szoboravatás egyik főszereplője a híres Vujicsics 

Együttes volt. És mint az lenni szokott, vezetőjének Ere
dics Gábor népzene-kutatónak elromlott a Trabantja. Az 
esemény szervezői körbetelefonálták a várost: Kolmann 
Gábor kinyitotta a boltját, és kiadta a szükséges al
katrészt. Molnár Zoltán pedig megjavította a beteg jó
szágot, ami jobb lett, mint újkorában.

Ez itt nem a reklám helye, csak a köszöneté. Habár en
nél jobb reklám az autóSLzakmában dolgozóknak és a 
pécsváradiaknak sem kell. Hiszen a vendég elviszi a hírét 
nemcsak Pécsvárad nevezetességeinek, hanem kiváló ipa
rosainak is.
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A Fűlep Lajos
Művelődési Központ 30 éve

Az előttük járók munká
ját tiszteletben tartva, ar
ra folyamatosan építkezve 
végezte munkáját három 
évtizeden át, egy stabil 
törzsgárdával a Fülep La
jos Művelődési Központ. E 
tény önmagában is tiszte
letet érdemel. Az elmúlt év 
a ház 30. évfordulója, a 
Csizmadia László készí
tette embléma jegyében 
telt és végén a ház munka
társai kiállításon mutat
ták be a három évtized 
művelődési szokásait, ese
ményeit, a ház történetét. 
A  kiállítás anyagát az idők 
folyamán őrizték meg érté
kes helytörténeti anyag
ként.

Az április 7-i kiállítás
megnyitón mintegy százan 
vettek részt, a város veze
tői, élükön Kakas Sándor 
polgármesterrel és dr. Kó- 
fiás Mihály körjegyzővel, 
képviselői, a pécsváradi in
tézmények továbbá az e 
házban otthonra ta lá lt 
egyesületek, körök vezetői, 
és mindazok Várnai Fe- 
renctől kezdve, akik 
Pécsváradon műkedvelő 
csoportokat vezettek  
hosszú éveken át.

Eljöttek a ház régebbi 
dolgozói, így első igazgató
ja, Amrein János továb
bá Hering Mihályné, An- 
nuska, aki az első takarí
tónő volt. Sajnos nem jött 
el Harmati Erzsébet, Ko-

zári Ildikó, Bükkösdi 
László és Kárpáti Gá
bor.

Az egykori munkatársak 
közül itt volt dr. Wekler 
Ferenc országgyűlési kép
viselő, Fogl Mária, Pólón 
Erzsébet, Gállos Orso
lya, és nem lehetett itt Ki- 
gyós Sándor, aki tíz éven 
át, 1967-77 között volt a 
ház vezetője. Két hét múl
va avattuk szobrát a mű
velődési ház előtti téren.

Eljött Kígyós Sándor- 
né, Hencz Király Erzsi 
néni, Müller Kati néni, 
Töttös Sándor a népmű
vészet mestere, Keppert- 
né Barta Ildikó, Várko- 
nyi Györgyi, Cserni 
Ádámné, Radics Ká- 
rolyné és Radics Ká
roly, aki a tanácselnök 
volt a ház átadása idején.

A  jelenlegi dolgozók kö
zül Gungl Sándor vagyis 
Csárli 1966 óta, Dretzky 
Katalin 1969 óta, Sárkö
zi László 1975 óta, Kár
pátiné Kovács Zita 1979 
óta dolgozik e falak között.

Az ünnepség a Művelő’- 
dési Ház Kutnyánszky 
Csaba vezényelte Női Ka
marakórusának műsorá
val vette kezdetét.

Álom és valóság
Dr. Újvári Jenő megnyitója

A  kiállítást dr. Újvári Je
nő főmuzeológus, a Bara
nya Megyei Népművelők 
Egyesületének elnöke nyi
totta meg e szavakkal:

-  Pécsvárad sokunknak 
álom és valóság egyszerre. 
Az álom Julianus barát 
életútja a valóság pedig, 
ami itt történt azért, hogy 
a magyar államiság meg
szülessen, és egy olyan kul
turális körbe kerülhessünk, 
amely egyúttal a múlt fel
adását is jelentette.

A  valósághoz tartozik  
számomra Kodolányi Já
nos, Gállos Ferenc, Kí

gyós Sándor, Nágel La
jos, Nemes Endre és még 
sokan mások, és ide tarto
zik a művelődési ház is, 
egykori és mostani mun
katársaival. Ebben a ház
ban a magyar kultúra 
egyik jelentős intézménye 
épült ki az elmúlt 30 év
ben. A  szépért, a jóért és 
az igazért folyt küzdelem, 
akkor, amikor kórusokat, 
színjátszó-csoportokat hoz
tak létre, társaságok, kö
rök, kirándulások szerve
ződtek, hogy az emberek 
közeledhessenek egymás
hoz, és egymást megismer
ve, egymást elismerve, er-

A  történelem csak akkor 
folyamatos, és akkor van
nak tanulságai, ha nem 
megszakításokkal, nem 
szaggatottan, hanem fo
lyamatosan következnek 
az események. E 30 év tör
ténete kapcsolódik az azt 
megelőző évtizedekhez és 
reméljük, a folytatás 
ugyanilyen zökkenőmen
tes lesz.

E kiállítás egy históriát 
mutat be könyvekkel, do
kumentumokkal 30 évről 
és a mi ifjúságunkról. 
Nem látható, de érezhető 
az az eszme, amit az itt 
dolgozók rendkívüli ér-

Képünkön dr. Újvári Jenő és a művelődési ház munka
társainak egy csoportja a megnyitón: Sárközi László, 
Gungl Sándor, Pintér Róbert, Kárpátiné Kovács Zita, De
ák Tiborné, Dretzky Katalin.

Fotó: Patonai Attila

kölcsileg is nemesedjenek.
E törekvéseiben komoly 

segítséget kapott ez az in
tézmény Pécsvárad polgá
raitól, vezetőitől, minden 
progresszív erőtől. Hogy 
egy település szellemi tarta
lommal töltődjön meg, a fo
lyamatokat indukálni, éb
ren tartani és gondozni kell. 
Ennek e ház méltó helye 
volt, s ezért elismerést érde
mel. Azért is, hogy itt min
den progresszív erő meg
hallgatást talált.

demként maguknak 
mondhatnak: az az ősi em
beri vágy, am elyik az 
egyenlőség elism erését 
minden korban megvalósí
tani kívánta. Az itt dolgo
zó népművelők abban a 
hitben végezték munkáju
kat, hogy minden ember 
egyenlőnek született, és 
születésre, nemre, fajra, 
gazdagságra való tekintet 
nélkül kell hogy részesül
jön a kultúra áldásos és 
áldatlan produktumaiból.
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A történelem, 
amit megcselekszünk

Kakas Sándor 
ünnepi köszöntője

A  történelem, amit most 
kimondunk, megcselek
szünk -  emlékeztetett rá 
nemrég Kosáry Domokos 
történész. Ez a 30 év is az. 
Előtörténete pedig a Zengő 
énekkar Várnai Ferenc, a 
Zengő Tánccsoport Tóth 
Pál, a zenekar Marosi Im
re vezetésével. Előtörténe
te a nagyhírű tűzoltóegye
sület, az iparoskor, a szín
játszókor, a mozi, a rendőr
egyesület históriája, mielőtt 
még ez a ház 1964 május 1- 
én megnyílt volna egy 1957- 
ben megfogalmazott kérés 
folytán. 1967-től Kígyós 
Sándor állt a ház élén 1974 
jan. 1-től Dretzky Katalin, 
aki 1969 szeptembere óta 
itt dolgozik.

A  ház dolgozói közül töb
ben a napi munka mellett 
vették a fáradtságot, tehet
ségüket másképp is kama
toztatták, és munkájukkal 
országos hírnévre tettek 
szert, mint Kígyós Sándor 
szobrászművész, Bükkösdi 
László rendező, Kárpáti Gá
bor régész, dr. Wekler Fe
renc országgyűlési képviselő, 
Gállos Orsolya újságíró, mű
fordító, Töttös Sándor, a 
Népművészet mestere.

Mi volt a titka e háznak, 
és miért szerették nemze
dékről nemzedékre? Az itt 
dolgozók mindig képesek 
voltak egy igény szerinti 
programot adni az itt élők
nek: kézimunkaszakkör, 
iijúsági klub, ötórai teák, 
egyesületek szerveződtek e 
falak között, köztük a leg
nagyobb civil szerveződés, 
a Pécsváradi Várbaráti 
Kör. Aktualitásokat tudtak 
hozni e falak közé, jó tíz 
éve indult a politikai vita
kör, melynek estjein már 
akkor megdöntöttük a 
rendszert. A  magyar mű
vészet élvonala lépett fel e 
deszkákon Tolnay Kláritól, 
Mensáros Lászlón át Rut- 
kai Éváig. It t já tszott a 
MÁV Szimfonikusok és az

OMEGA, a Pécsi Balett, a 
pécsi színház.

Mindig volt Pécsvárad- 
nak egy magja. Akár e 
házban dolgoztak, akár 
nem, ötletadóként befo
lyással tudtak lenni e 
mozgalmakra, a közös ér
dekek feltárásában, meg
mutatásában nagyszerűen 
részt vehettek. És akik 
Pécsváradról elszármaz
tak, olyan kapcsolatot tud
tak és tudnak fenntartani, 
amellyel ide tudják hozni 
a világ művészetét.

Ezt a kulturális életet 
megtartani és fejleszteni 
kívánjuk. Szeretnénk, ha 
a könyvtár és a kultúrház 
a jövőben egy épületben 
működne. Ha a szomszéd
ban épülő csarnok kettős 
funkciót látna el, a kultú
rának és a sportnak egya
ránt lehetőséget nyújtva, 
hiszen ez a ház most már 
kicsinek bizonyul.

E gondolatok nevében 
köszöntötte Kakas Sándor 
a ház munkatársait, és az 
önkormányzat díszokleve
lét nyújtotta át jókívánsá
gok kíséretében a művelő
dési ház igazgatójának -  
Csizmadia László alkotá
sát -  egy nagy csokor vi
rág kíséretében.

Külsheim köszönti
a Művelődési Házat!
Bognár Andrásné tanár 

hozta el Külsheim város 
polgármesterének Günt- 
her Khunnak és Heinz 
Blatz titkárnak köszöntő
jét. Levelükben emlékez
tettek arra, hogy Külshe- 
im-Pécsvárad partnerkap
csolata, amely mostanra 
igen széles körben kiter
jed t, a művelődési ház, 
személy szerint Dretzky 
Katalin jóvoltából kezdő
dött el. 0  írt először leve
let a Taubersbischofshei- 
mi körzetnek, ahol Küls
heim városával kapcso
la tba  léptünk öt évve l 
ezelőtt. Külsheim város a 
gratulációk m ellett 500 
márkát küldött a Művelő
dési Háznak.

Hétfőnként: 18 óra: Nö'i 
kamarakórus próbája 

Tarokk-klub
Díszítőművészeti szakkör 
Keddenként: 18.30 óra 

Sakk szakosztály (edzései) 
Csütörtökönként: 16 óra 

Jazz balett kisiskolásoknak
17 óra Jazz balett óvodá

soknak
18 óra Modern táncok 

nyolcadikosoknak
9-12 óra Mozgáskorláto

zottak fogadóórája 
Péntekenként: 17 óra Zen

gő' Néptánccsoport próbája 
18.30 óra Sakkosok 
9 óra: Optika -  compute

res szemvizsgálat
2. kedd: 18 óra rendkívüli 

kórus próba (hétfő helyett)
3. szerda: 9-17 óra Hasz

nált és új vállfás ruhavásár
5. péntek: 15 óra Moz

gáskorlátozottak taggyűlése 
21 óra Thunder Rock Klub 
6-7. szombat-vasárnap: 

Női Kamarakórusunk Gyu
lán Szövetkezeti Kórusfesz
tiválon vesz részt.

8. hétfő: Vöröskeresztes Vi
lágnap (adományok gyűjtése)

9. kedd: 15.30 Nyugdíjas 
klub vendége Pandúr József 
főiskolai tanár, aki a művé
szetek befogadásáról tart 
előadást.

10-16 óra Olcsó vásár 
(lásd keretes hirdetés)

12. péntek: 8-12 óra Cent- 
rál Bála Bt. ruhavására

14. vasárnap: Ifjúsági 
Fúvószenekarok Megyei Ta
lálkozója (részletes progra
mot külön ismertetjük)

15. hétfő: 10-16 óra Cipő 
és Ruhavásár

19. péntek: 14.30 óra Bé
lyegszakkör gyerekeknek

20. szombat: Hausman- 
statten -  Pécsvárad

16 óra ünnepélyes part
nerkapcsolati szerződés alá
írása

20 órától Bál a Spitzbu- 
ben zenekarral

28-31. vasárnaptól szer-c 
dáig: Levéltárosok Orszá
gos Konferenciája

31. szerda: Kihívás napja 
(programot, részletes forga
tókönyvet külön ismertet
jük, valamint olvasható lesz 
a TEXT-ben is.)

Megköszönj ük
A  Művelődési Központ 

dolgozóinak nevében ez
úton mondok köszönetét 
mindazoknak, akik támo
gatásukkal hozzájárultak 
jubileumi ünnepségünk 
méltó megrendezéséhez. 
Köszönjük a pékárut ifj. Bü
ki Lászlónak az Aranycipó 
Kft-nek: a születésnapi tor
tát Grubics Mártonnak és 
kedves feleségének, Ancsá
nak, a borokat a pécsváradi 
borosgazdáknak, Arató 
Mártonnak, Millei Sán
dornak, valamint az ötleta
dó Walter Tivadarnak kü
lön is köszönjük a fénykép
pel ellátott kispalackok el
készítését.

Köszönjük a Szakkö
zépiskolának a techni
kai háttér biztosítását, 
valamint a diáklányok 
közreműködését.

Kreutz Andrásnak a 
Szilágypusztai Húsüzem 
vezetőjének, ifj. Sárközi 
László és Sárközi And
rás szakácsoknak a hi
degtálak elkészítéséért, 
Schiller Szilviának a v i

rágdekorációért, Öry Dé- 
nesnek a szíves támoga
tásért.

Ugyancsak megköszön
jük a Kutnyánszky Csa
ba vezetti Női Kamarakó
rus, a Wagner József ve
zette Ifjúsági Fúvószene
kar ünnepi köszöntő mű
sorát, továbbá a Spitzbu- 
ben zenekarnak a hajna
lig tartó vidám talpalá- 
valót.

A  jubileum nem lett vol
na teljes, ha nincs a han
gosítás, amit két hangfal
lal Füri Ferenc adomá
nyozott ez alkalomra a mű
velődési háznak, s ezzel ki
váló minőségű hangosítás 
válik ezután lehetővé.

Végezetül, de nem utol
só sorban köszönet mind
azoknak, akik meghívá
sunkat elfogadva velünk 
együtt ünnepeltek és kü
lön köszönjük a kedves 
gratulációkat, jókívánsá
gokat, ajándékokat és a 
sok szép virágot.

Dretzky Katalin 
igazgató
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A Művelődési Ház indítására emlékeznek
Amrein János, 
az első igazgató

1961-ben Pesten végez
tem népművelés szakon, 
utána elhívtak a Pécsvára- 
di Járási Tanács művelő
dési osztályára, és 1962- 
ben kineveztek a még nem 
létező' műv.ház igazgatójá
nak. Figyelemmel kísértem 
az építkezést. Sok problé
mát észrevettünk, de nem 
változtattak rajta, a tervet 
végre kellett hajtani. Föl re
pedezett az épület, statikai 
problémák adódtak, a Kom
lói Állami Építőipari Válla
lat volt a kivitelező'. 1964- 
ben megvettük a bútort, és 
jóleső' érzés volt látni, hogy 
született egy olyan épület, 
amelyben mindent meg le
het csinálni: ilyen színház
terem Pécsén kívül akkor 
nem volt Baranyában -  
egyedül a fűtése volt na
gyon rossz.

Nehéz volt kezdeni. Egy 
működő gárdát könnyebb 
átvenni, mint egy újat letre 
hozni. Egyedül voltam Ra- 
dics Károlyné könyvelővel, 
Kozári Ildikó jött Hidasról, 
utána Harmati Erzsébet és 
Bükkösdi László. Nem a vá
roshoz, hanem a járáshoz 
tartoztunk.

Amikor megnyílt a ház, 
itt már működő szakkörök 
voltak. Az első bemutatko
zás a Leányvásár volt 1966- 
ban és az első színházi elő
adás a Hawaii rózsája volt. 
Telt házas előadás ment, és 
kialudt a villany. Erre kilé
pett a kis Latabár a füg
göny elé, ne tessenek félni, 
minden rendbe jön, min
denki megtalálja a párját.

Elindítottunk nyelv
tanfolyamokat, idejött az 
együttesével Várnai Fe
renc, Tóth Pál, a fúvósze
nekarral Szabados Antal.

Elhatároztuk, Lemle Gé
zával, hogy a pécsváradi Lu
kácsi búcsút bekapcsoljuk a 
baranyai vasárnapok füzéré
be. így indult a mohácsi Bú- 
söjarás, a szigetvári Zrínyi
napok, a siklósi fúvósze
nekari fesztivál és a pécsvá
radi Leányvásár. Akkor ad
tuk ki az első plakettet.

1968-ig voltam itt. Előtte 
már idejött Kígyós Sándor, 
aztán hogy ő betanult, en
gem elhelyeztek iskolaigaz
gatónak.

Radics Károly 

nyugalmazott 

tanácselnök
Az új művelődési ház 

gondolata sokszor megfo
galmazódott, de mindig du
gába dőlt. Közös összefo
gással sem lehetett elérni, 
hogy a községnek egy meg
felelő művelődési háza le
gyen. A  moziban, az egykori 
lóistállóban rendeztünk 
mindent, színielőadásokat, 
ünnepségeket. Magunk is 
próbálkoztunk a régi Zengő 
kerthelyiség területén. Már 
megvettük a téglát, hosszú 
harc után megszavaztuk a 
legmagasabb községfejlesz
tési hozzájárulást. Akkor 
jött valamelyik ötéves terv, 
és nagyon reménykedtünk, 
hogy bekerülünk a sorba. 
Annak ellenére sem támo
gatták Pécsváradot a járási 
tanácson dolgozó emberek, 
hogy ez volt a járási szék
hely. Mindig távolabb ru
háztak be. Ki kellett dol
goznunk egy tervet, hova 
épülhetne a művelődési 
ház. Több alternatívát dol
goztunk ki, pl. a várkert 
alá, a régi Zengőhöz és a 
mostani helyére.

Itt tartottak egy gyűlést 
a megyeiek, és Palkó Sán
dor tanácselnök azt mond
ta, Pécsváradnak még el
képzelése sincs arról, hova 
épülhetne a művelődési 
ház. Megmutattam a terve
inket, ütöttük a vasat, ke
mény csata volt.

Majd 1957-ben eljött Kál
lai Gyula művelődési mi
niszter, szabadsága idején 
végigjárta a baranyai vára
kat feleségével. A  vár egyik 
földszinti szobájában vár
tuk Ács József v.b. titkárral 
és a helyi kutatókkal mint 
dr. Entz Béla, Agárdi Ede 
és dr. Gállos Ferenc. 
Hosszan elbeszélgettünk, 
mennyire kellene Pécsvá
radnak egy művelődési ház 
és egy szép iskola. E kettőt 
kellene a tervberuházások 
sorába illeszteni. Annyira 
megnyerték őt a pécsvára
di ak, végül megígérte, min
dent megtesz ezért. Még fél 
évig volt kulturális minisz
ter, aztán pártvonalra ke
rült. Gondoltuk, kútba esik 
minden. De mégis bekerült 
az irányelvekbe a nyolctan

termes iskola és a művelő
dési ház. Az egyik nyolc, a 
műv. ház ötmillió forintba 
került, az iskola 1962-ben, 
a kultúrház 1964-ben ke
rült átadásra.

Az építkezéshez ki kellett 
sajátítani az itt álló Lovas
házat, Speigl-házat, az 
Agárdi-kertet egy aszaló
val. A  ház egy bizonyos tí
pusterv szerint épült. A  Ba
ranya Megyei Tanács terv
osztálya, Túrsics József mű
szaki ellenőr felelt érte, ki 
ne fussunk az öt és félmil
lióból. Még id. Büki József 
is adta a szakmai tanácso
kat. 1964 május 1-én avat
tuk. A  beruházás bizonyos 
százalékából került ide a 
szobor, amit a pécsváradi 
születésű Gyenes Tamástól 
rendeltünk, aki azonban 
váratlanul meghalt. Akkor 
fordultunk Garami László
hoz, és az ő nőalakja került 
ide.

Noha járási művelődési 
központ volt, igen nagy be
folyást gyakorolt a házra a 
helyi akarat. Pécsvárad 
vonzereje is megnőtt a Le
ányvásárokkal. Kígyós Sán
dor mindig a helyi igénye
ket nézte, eltért a föntről 
leadott irányelvektől, külön 
utakon járt, és egyre neve
sebb ember lett mint szob
rász, mint közművelődési 
szakember.

Dr. Wekler Ferenc 
országgyűlési képviselő:

Nekem nagyon kellemes 
élményeim vannak a pécs
váradi művelődési házról, 
és boldog vagyok, hogy ta- 
lálkozhatom azokkal, akik 
annak idején erre a pályára 
irányítottak, akikkel akkor 
együtt dolgozhattam, és 
akiktől nagyon sokat tanul
tam. 1975 tavaszától 1976 
őszéig voltam itt, érettségi 
után jöttem ide. Akkoriban 
határoztam el, vagy még e
lőbb a nádasdi tánccsoport
ban, hogy emberekkel sze
retnék foglalkozni, közössé
gek szervezésével, mozga
tásával. Ez akkor nem tu
datosult bennem, a tanács
elnöki, a politikusi pálya föl 
sem merült. Mikor itt dol
goztam, az derült ki, nem 
műszaki pályára való va
gyok. Az egyetem előtti két- 
három év döbbentett rá,

hogy merre kell elindul
nom. Valószínűleg ebben a 
házban, ebben a környezet
ben dóit el, hogy mivel aka
rok foglalkozni. Nem kis 
mértékben Kígyós Sándor 
közelsége, szellemi vonzá
sa, a körülötte lévő szellemi 
mozgás indított el a böl
csészkar, a népművelés-tör
ténelem szak felé, még ak
kor sem tudatosan.

Egy csomó véletlen ját
szott aztán közre abban, 
hogy végül is, ha nem is 
népművelőként, de olyasva
lakiként dolgozzam, aki 
emberek között, emberek
kel foglalkozik. Ilyen érte
lemben nincs messze egy
mástól a népművelői és a 
politikusi pálya.

Kígyós Sándorné 
könyvtáros

Nagyon fiatalok, naivak 
voltunk, mikor Sanyival ide 
megérkeztünk. Keveset 
tudtunk Pécsváradról, pl. 
pár hét után kezdtünk rá
jönni, hogy itt több nemze
tiség él. El kellett telnie 
egy hosszú időnek, mire be
fogadtak bennünket -  a 
Harsányi-család volt első.

Sanyi soha nem az előírá
sokból, hanem a település
ből indult ki, az itt élő em
berek indíttatásából. Sok 
tehetséges, értelmes ember 
élt itt akkor is, és két-há- 
rom év elteltével, mikor 
már kicsit megismerte a te
repet, szervezte meg Sanyi 
azokat a közösségeket, 
mint a Kiváncsiak Klubja, 
Értelmiségi Klub, Jóembe
rek Tanácsa, amelyek ösz- 
szehozták a pécsváradia- 
kat. Ezek az első évek na
gyon szépek voltak. Sok 
hozzánk hasonló fiatallal 
kötöttünk barátságot. So
kan voltak, akik éppen 
érettségiztek, nem vették 
föl őket az egyetemre, sok 
értelmes, jó gondolkodású, 
jó jövójű fiatal, akikkel na
gyon jól éreztük magunkat. 
Egy kicsit sem volt nehéz. 
Jó csapatban éreztük ma
gunkat. Itt volt még a gim
názium, volt annak egy 
patriarchális légköre Papp 
Lajos bácsival. Sosem érez
tük, hogy városi emberként 
valami falusi száműzetésbe 
jöttünk volna.
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Szakmai
tapasztalatcserén

Külsheimben
A Kodolányi János Általános 

Iskola tantestületének 20 tagja 
hat napos szakmai tapasz
talatcserén vett részt a tavaszi 
szünetben Külsheimben. A  két 
iskola kapcsolata nagyon jő, és 
egyre mélyül. Sok kapcsolódási 
pontunk van. A két iskola neve
lőtestületének mentalitásában 
és szakmai elképzeléseiben sok 
a közös vonás, és így könnyen 
szót értettünk.

Változatos programot állítot
tak össze számunkra. Az iskola 
igazgatója, Peter Vogel átfogó 
képet adott a német közoktatás
ról, bemutatta az iskolát és az 
ott folyó munkát. Tanórákat lá
togattunk, és a szaktanárok ta

pasztalatokat cseréltek. Kiadós 
séta keretében ismerkedtünk a 
várossal, a város életével. Küls- 
heim polgármestere fogadást 
adott tiszteletünkre. Külsheim 
környékén sok nevezetesség 
van. Ezekből is kaptunk némi 
Ízelítőt.

Ott tartózkodásunk alkalmá
val nevezetes ünnepségnek le
hettünk részesei. Húsvét előtt 
feldíszítették a kutakat és ta
vaszköszöntő' műsorral kedves
kedtek a város polgárainak. Él
ményekben és tapasztalatokban 
gazdagon térhettünk haza.

Lőrinczi Albertné igazgató
Fotó Lőrinczi Albert

ISKOLAI HÍREK

Március 30-án több mint 
10.000 kg papírt gyűjtöt
tünk. Az egy főre jutó isko
lai átlag 19 kg. A  kapott 
75.206 forintot az osztályok 
kirándulási célra fordítják.

A  körzeti vers- és próza
mondó-versenyen Agg And
rea (7.a.) harmadik lett. 
Felkészítő tanára Lantos 
Istvánná.

Április 26-án iskolánk bo
nyolította le a körzeti he
lyesírási versenyt. Minden 
évfolyamon pecsváradi ta
nulók lettek az első helye
zettek.

51 elsőosztályost Írattak 
be szüleik. 12 fő jelentkezett 
a kéttannyelvű osztályba, a 
többiek nemzetiségi nyelv
oktatásban vesznek majd 
részt. Hitoktatást 36 katoli
kus és 5 református tanuló 
kért.

Gyermekraj zok
Április 19-én Pécsett, a 

Gyermekkönyvtárban ke
rült sor a Társadalmi Egye
sületek Szervezete által ki
írt pályázat értékelésére. 
Témája a család volt. 124 
vers, novella, 96 rajz közül 
válogatott a zsűri. Iskolánk 
alsó tagozatos rajzszakkö
rét is meghívták az ered
ményhirdetésre és kiállí
tás-megnyitóra, ahol 3000 
forint jutalomban részesül
tünk.

A kiállított munkák 
közt láthatók Bállá D iá
na, Jagados Diána I.B., 
Józsa Enikő, Dorn Niko
lett II.B., Matesz Móni
ka III.A., Antal Attila III. 
B., Bálint Ólja, Puch 
Szandra III. B. és Bállá 
Zoltán Molnár Zoltán 
IV.B. osztályos tanulók 
rajzai.

Pecsváradi Zeneiskola hírei
Egy hétig vendégeskedett 

Pécsváradon a németországi 
Hohenlohe Zeneiskola kül
döttsége. A  Hermán Josef 
Beyer igazgató úr által ve
zetett iskola 47 növendékét 
és nyolc tanárát elkísérte 
Niederstetten város polgár
mestere Kurt Finkenber- 
ger úr és felesége is.

Vendégeink három évvel 
ezelőtt voltak először Pécs
váradon, 1993-ban a mi ze
neiskoláink viszonozták a 
látogatást.

Húsvét hétfő esti fogadá
sukkor többen már jó isme
rősként és barátként üdvö
zölhettük vendégeinket.

A  hét programjai közül, 
mely a vendégeink elmon
dása szerint igen gazdag 
volt, kiemelném a nagysike
rű koncerteket. Ezt követte 
a csütörtöki közös tanári 
hangverseny Pécsváradon, 
mely nagy közönségsikert 
aratott. Emlékezetes marad 
számunkra a péntek esti 
hangversenyük is. Ekkor

adták át a Zeneiskolánknak 
nagyszabású ajándékukat, 
egy videó kamerát.

Vendégeink is résztvettek 
a szombat délelőtti szobora
vatáson, és az azt követő 
baráti találkozón Kígyós 
Sándor műterménél..

Vasárnap reggel búcsúz
tunk el tólük a jövő évi vi
szontlátás reményében.

A  Zeneiskola tantestülete 
nevében megköszönöm a se
gítséget minden vendéglátó 
családnak, Kakas Sándor 
polgármester úrnak és fele
ségének, a pécsváradi intéz
ményeknek és vezetőiknek, 
a mecseknádasdi iskola 
igazgatójának, Mott János 
apát úrnak, a zengővárko- 
nyiaknak, Töttös Sándor
nak, a tájház szövőasszo
nyainak és mindazoknak, 
akik valamilyen formában 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
vendégeink jól érezzék ma
gukat.

Apaceller József 
igazgató

Óvodáink hírei
1995. április 18-án, 19-én, 20- 

án és 21-én voltak az óvodai be
iratások, a beiratás alapján a 
csoportelosztások miatt a szak
mai megbeszélést 24-én, hétfőn 
tartjuk az I. sz. Óvodában.

Április 18-án látogatott el Ni- 
ederstatten Zeneiskolájának tes
tületé a II. sz. Óvoda kétnyelvű 
csoportjába.

Színvonalas programmal ked
veskedtek a gyerekek a vendé
geknek, akik ajándékkal viszo
nozták a szíves vendéglátást.

Április 27-én, csütörtökön 
14.00 urakor szakmai program 
lesz óvodánkban.

Az „Egészséget testben, lélek
ben” programot a pécsi Mezőszél 
úti iskola pedagógusa, Vinczéné

Farkas Magdolna és Dr. Pados 
Éva főorvosnő ismerteti az óvo
dák, tagóvodák óvodapedagógu
sai és dajkái, általános iskola pe
dagógusai számára, valamint az 
egészségügyi dolgozóknak.

Az értékesnek ígérkező szak
mai programunkon szeretettel 
várjuk a szülői munkaközösség 
tagjait és meghívott vendégein
ket.

Végül köszönetünket fejezzük 
ki a II. sz. Óvoda osztatlan cso
portjának gyermekei, szüleik és 
az óvoda dolgozói nevében Ko
vács Imrének, aki színes TV-t és 
videót ajándékozott Húsvétra a 
csoportnak. Köszönjük szépen.

Magyari Gyuláné 
óvodavezető

| Május 8.
I

j Vöröskeresztes világnapI
| Az elmúlt évek hagyományaihoz híven ez évben is a Vöröskeresz- 
f  tes Világnap alkalmából perselyes iskolás gyerekek járják Pécsvárad 
| utcáit, munkahelyeit, kérve a segítőkész embereket, hogy adomá- 
| nyaikkal támogassák a helyi Vöröskereszt Szervezetet.

S A befolyt összeget az Idősek Napjának megtartására, illetve 
az önkéntes véradók jutalmazására fordítjuk, 
í  1995-től megszűnik a Vöröskeresztes tagsági bélyeg. Helyette 

| tagsági kártyát lehet váltani. Aktív dolgozóknak 100.- Ft/év, diá
i  koknak és nyugdíjasoknak 50.- Ft/év.
| SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Köszönjük, hogy támogatja 
| a Magyar Vöröskereszt Pécsváradi Szervezetét!
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Mihály és Hock Borbála Lovász
Katona Tímea, Hámori Gergő', hetényben. SzűvbŐl gratulálunk! 

Petrovics Gyöngyi - Pécsvárad.
Házasságot kötöttek: Maca- Elhunytak: 

konja Jovan, Pécsvárad - Porko- Pécsváradon: Gungl Gáspár 
láb Éva, Pécs Walter Gyula - (70), Varga József (84), Schiller Fe-
Hosszú Ibolya, Pécsvárad, Dunai rencné Mundbroth Katalin (75),
Csaba, Komló - Németh Tünde Pécsett: Kopa József (62), Zsinkó
Mária, Martonfa Györgyné Scweitzer Etel (76),

25. házassági évfordulót Zengóvárkony: Gungl Ferenc
ünnepel május 30-án Kapoli (67)

Kelemenek, 
a viszontlátásra!

Négy év után április 29-én 
távozott Pécsváradról Kele
men Mihály és kedves fe
lesége, Juliska. 1991 ó'szén 
századmagukkal érkeztek 
menekültként a háború súj
totta Szentlászlóról, és talál
tak átmeneti otthonra Pécs
váradon -  először Benkő 
László majd Hofecker Mi
hály házában. Ittlétük alatt a 
pécsváradiak megismerték, 
megszerették őket, és fájdal
mas volt a búcsú, amikor eltá
voztak. Haza még nem mehet
tek, de gyermekeik közelébe 
költöztek Eszék egyik mene
külttáborába. A  viszontlátás és 
a béke reményébe búcsúztunk 
tőlük: a viszontlátásra!

Első áldozás
május 28-án lesz 70 pécsvára- 

di, erdó'smecskoi, nagypalli, apát- 
varasdi, fekedi, lovászhetényi 
gyermek részére Pécsváradon.

Gazdát keresünk

A Hermann Ottó Állat- és 
Természetvédő Egyesület 
pécsi, Szigeti tanyai állat
otthonában lévó' kutyák szá
mára gazdát keresünk.

Farkaskutya, kuvasz, 
vizsla, spániel, foxi és tacs
kó keverékek mellett kö- 
lyökkutyáink is vannak. Ér
deklődni a 441-703 telefo
non vagy személyesen lehet 
naponta 8-15 óra között. A  
menhelyen lévő kutyák 
számára adományokat 
gyűjtünk a következő 
számlaszámon:

OTP 581-004220-2.

Gimnazisták
pályázata

Az Europe at School című 
nemzetközi pályázaton két dol
gozattal és két rajzzal nyertek 
díjat a pécsváradi gimnazisták: 
Ruppert Gábor és Göbl Lász
ló rajza nyert díjat, mindketten 
Szántó Ferencné tanítványai. 
Pocskai Anita a „Szilágyi szoká
sok régen és ma" című dolgo
zatával nyert el helyezést.

Ifjúsági fúvószenekarok 
megyei fesztiválja Pécsváradon

1995. május 14. vasárnap

A Gyárvárosi Iskola mazsorett 
csoportjának felvonulása

9.15 óra: Menetzene indul a 
könyvtártól a Művelődési Köz
pontig

9.45 óra: Ünnepélyes megnyi
tó. Köszöntőt mond Kakas Sán
dor polgármester

10.00 óra: Szakmai bemutató 
a Művelődési Központ nagyter
mében

16-18 óráig: Gála -  koncert a 
Vár udvarán.

Fellépő zenekarok:
Babarci Ifjúsági Fúvósze

nekar
Gyárvárosi Gyermek- és Ifjú

sági Fúvószenekar
Hosszúhetényi Ifjúsági Ze

nekar
Komlói Ifjúsági Zenekar
Pécsváradi Ifjúsági Fúvósze

nekar
Szigetvári Ifjúsági Zenekar
Veméndi Iljúsági Fúvósze

nekar

N yugdíjas klub h írei

l Olcsó! Megéri! Olcsó!
«
w
» öngyújtó 20 Ft

»

ö t

«
w bermudák 350 Ft-tól *

wr
»
ff
«e

zoknik 50 Ft-tól
«
V.
»

» papucsok 200 Ft-tól
m

»
bugyik 60 Ft-tól »

f f

ff
M gyermek vászoncipők 300 Ft-tól X-

» zsebkendők 33 Ft-tól «

» férfi vászoncipők 450 Ft-tól «

«c atléták 120 Ft-tól »

»

4i nó'i vászoncipők 350 Ft-tól
«c

» pólók 200 Ft-tól «
V.

«

» hálóingek 480 Ft-tól
»

«
ff
ö t melltartók 150 Ft-tól X-

»
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«
*

gyermek pizsamák 380 Ft-tól
«

*
ff

ff
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» És m ég  100 fé le  jó áru,
«
V.
»
ff
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K

Mi ked vezm én yes  áron! »
ff
«

4C

»

«

Csak új áru, csak  e g y  napig! »

«c

»
v%
»
ff
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Hely: P écsvárad , M ű ve lő d és i Központ
«

»

»
ff.
« Időpont:

«e

»

» 1995. m ájus 9. (k e d d ) 10-16 ó rá ig «
V-

GÉPI FÖLDMUNKA
Tolólapos árokásó géppel 

munkát vállalok.

Érdeklődni, illetve a munkát egyeztetni 
a következő teleíonszámon lehet 
(72) 466-702 naponta 8-21 óráig.

ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ!

E V E L Y N
Május 9-én 15.30-tól Klubnap
16.30 Pandúr József a pécsi JPTE tanára „A XIX. századi magyar 

romantikus, festészetről” tart diavetítéses előadást.

31-én (szerdán) a Kihívás Napján kirándulás a Szász-völgybe 
9 órakor indulás a művelődési központ elől -  gyalog ill.
-  igény szerint kisbusszal.
-  Közös főzés és/vagy szalonnasütés
-  sportprogram

-  Menyasszonyi ruha kölcsönzés és méretre varrás
-  Áldozási és koszorúslány ruhák, fejdíszek
-  Női divatszabóság

NAGYPALL, Szabadság u. 11.
Nyitva: hétfő, szerda, péntek 9-17 óráig
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Rendezik a temetőket
Elvadult részt tisztított 

meg a tavasz folyamán a 
Krebsz József vezette köz
területfenntartó brigád a 
pécsváradi temetőben. A  ka
tolikus temető keleti olda
lán lévő igen elöregedett és 
elhanyagolt részen vágták 

-ki a fákat, a bozótot. A  te
rület további rendezéséről 
később születik intézkedési 
terv.

Ezen a tavaszon sikerült 
befejezni a református te
mető rendbetételét, amin 
több éven át dolgozott a 
gyülekezet, kurátora, Busz- 
lauer M iklósné szervezé
sében. Az önkormányzat az 
idei év útprogramjának ke
retében elkészíti a reformá
tus temető úthálózatát.

A  református és a katoli
kus sírkertben az idei tava
szon is dolgoztak a Pécsvá
radi Várbaráti Kör tagjai, 
de további közös akciókra 
van még szükség az egyház
községek, egyesületek és az 
önkormányzat részéről. 
Rendezték ezen a tavaszon 
az izraelita hitközség pécs
váradi temetőjét és annak 
közvetlen környékét is a pé
csi országút mellett. Feles
leges fákat, bozótot vágtak 
ki ennek költségeit korábbi 
megállapodásuk szerint az 
önkormányzat fedezte.

Képünkön a várbaráti kör 
és a református gyülekezet 
tagjai a temetői munka szü
netében.

M á jus 31. -  a  Kihívás N a p ja
Az alábbi program vázlatos, 

kiegészíthető, ezért váijuk a mo
zogni, sportolni szeretők ötleteit. 
Kérjük juttassák el azokat a 
Művelődési Házba.

Délelőtt 6-8-ig: Ébresztő 
Pécsvárad! (Zenés reggeli torna, 
kocogás a munkahelyre, iskolá
ba)

7- kor Zenés gimnasztika a 
várban, a levéltári konferencia 
résztvevőinek.

8- tól 12-ig: Sportnap az isko
lákban és az óvodákban: labda
rúgás, kosárlabda, asztalitenisz, 
kerékpáros ügyességi verseny, 
lovaglás, játékos feladatok

Munkahelyi testnevelés: Ze
nés gimnasztika a város több 
pontján

Délután: Koch-teniszpálya: fo
lyamatos oktatás és játéklehetőség

Dombay-tó: Tbkerülő kerék
páron

Vízi duatlon: kerékpár+csónak
Horgász célbadobó verseny

Weisz-konditerem: Pécsvá
rad legerősebb embere (korosztá
lyonkénti selejtezők):

Malom előtti terület: zsák
hordás, kocsihúzás, tuskóhají- 
tás, kötélhúzás

Művelődési Ház előtt: asz
talitenisz (folyamatosan), kötél
ugró verseny, görkorcsolya és 
gördeszka (ügyességi feladatok), 
szkanderverseny, zenés gim
nasztika

Pécsvárad legerősebb embere 
(döntő)

Sportpálya:
-  Kis- és nagypályás labdarú

gó mérkőzések
-  Női kézilabda mérkőzések
-  A legsportosabb család 

(váltóversenyek)
Ügyességi feladatok: -  zsák

ban futás, céllövészet, sífutás, 
szögbeverés-hengerhúzás, tojás- 
dobálás, gerelyhajítás, hetes do
bások, tizenegyes rúgások, deká- 
zó- és fejelőverseny

20 órakor: Fut a város!

Ne essünk pánikba!
Dr. Rihmer Zoltán könyve a pánikbetegségről

*  > R |

A pécsváradi származású 
dr. R ihm er Zoltán pszi
chiáter főorvos, az orvostu
dományok kandidátusa, az 
Országos Pszichiátriai és 
Neurológiai Intézet XI- 
II.sz. pszichiátriai osztály
ának és a hozzá tartozó 
szakambulanciának vezető 
főorvosa Pécsváradon vé
gezte az általános iskolát. 
1961-ben, a pécsi Nagy La
jos Gimnáziumban érettsé
gizett, és a POTÉ-n szer
zett diplomát. Édesapja, 
nagyapja Pécsváradon 
folytatott ügyvédi gyakor
latot, öccse, dr. Rihmer Ist
ván ügyvédi irodája az 
Iparosházban működik.

Májusban jelenik meg

dr. Rihmer Zoltán könyve a 
pánikbetegségről "Ne es
sünk pánikba, ha kitör a 
pánik!" címmel. Rihmer Zol
tán elsők között ismerte fel 
Magyarországon ezt a be
tegséget. Hazai és nemzet
közi kutatásai alapján itt
hon honosították meg azt a 
gyógymódot, melynek ered
ményeképpen több ezer be
teg gyógyulását segítették 
elő. Könyve teljes képet fest 
a pánikbetegség kialakulá
sának okairól, a szervezet
ben végbemenő változások
ról. Foglalkozik a szoron
gással, túlérzékenységgel, a 
depresszióval. Könyvét lai
kusok és orvosok is haszon
nal forgathatják.

M O Z IM Ű S O R
1995. május

4-én, csütörtökön: Két tűz között. Amerikai akciófilm.
8-án, hétfőn: A maszk. Amerikai filmvígjáték.
11-én, csütörtökön: Kis gézengúzok. Amerikai gyermekfilm. 
15-én, hétfőn: Promenád a gyönyörbe. Angol filmvlgjáték. 
18-án, csütörtökön: Zaklatás. Amerikai film.
22-én, hétfőn: Forrest Gump. Amerikai film.
25-én, csütörtökön: Halálugrás. Amerikai akciófilm.
29-én, hétfőn: Ponyvaregény. Amerikai film.
Az előadások 20 órakor kezdőinek, a jegyek 80 Ft-ba kerülnek.

Ü G Y E L E T E K

Orvosi ügyelet: Eü. Központ, 
Pécsvárad, Dózsa György u. 3. 
Hétköznapokon Pécsvárad és a 
városkörnyék községei számára 
16-08 órág. Hétvégeken 0-24 
óráig a felsoroltak mellett Me- 
cseknádasd, Hidas számára is. 
Tel.: 465-057.
Fogorvosi ügyelet: Pécs, Lánc 
utcai rendelő.
Rendőrség: Pécsváradi Rend
őrállomás, Liszt Ferenc u. 6/a.

0-24 óráig. Tel.: 465-004. 
Munkaügyi Iroda: Pécsvárad, 
Városháza, csütörtökön 8-12, 
13-15.30. Komló, naponta 
8.30-12.30.
Szállás, valuta: István Király 
Szálló. Valutaeladás 9—15 
óráig, vétel 0-24 óráig. Tel.: 
465-121,465-846,466-577. 
Rendezvények, információk: 
Művelődési Központ, Kossuth 
u. 31. Tel/fax: 465-123.

MÁV R t

Utazzon Pécsvárad 
és Pécs között vonattal!

Áraink az érveink:

Teljesárú menetjegy:
Tanulók havijegye:
Dolgozók havijegye:
(a dolgozó része a 2640 Ft teljes árból) 
Közalkalmazotti- és diákigazolvánnyal: 
Nyugdíjas utalvánnyal:
Diákok hazautazási kedvezménnyel:
26 éven aluli fiatalok kedvezményével:
55 évet betöltött nők kedvezményével:
60 évet betöltött férfiak kedvezményével:

60 Ft 
220 Ft 
370 Ft

30 Ft 
30 Ft 
15 Ft 
40 Ft 
48 Ft 
48 Ft
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Pécsváradi futballhírek
1995. 03. 19.
I. forduló 
Pécsvárad- 
Hosszúhetény 0-4 (0-0).

Csapat összeállítása: Brand -  
Fuller Z., Abelovszki, Somogyvá- 
ri G. (Katona Z.j Zsali -  Scholtz 
P. (Szalonnás), Mester, Span- 
nenberger, -  Takács (Fuler), Ra
jos, Botló. Edző: Gungl László 

Nagy várakozás eló'zte meg a 
találkozót, egyrészt a szomszéd
vár csapata, illetve az első tava
szi forduló megkezdése miatt. A 
pécsváradi aknái két új-régi játé
kos kapott bemutatkozási lehe
tőséget. Botló Tibor és Zsáli At
tila személyében.

Az őszi vereség miatt volt mit 
törlesztenie a hazaiaknak, ezért 
mindenki csak a győzelmet tar
totta elfogadható eredménynek.

Mosszúhetényi gólszerzési le
hetőséggel indult a találkozó, 
színvonalas játék nem alakult 
ki, elég görcsösen és felfokozott 
idegállapottal estek egymásnak 
a csapatok.

A félidő végéig ez volt a jel
lemző a játékképre, de a hazai
aknak három gólszerzési lehető
ségük adódott.

A félidei értékelést hallva egy- 
gólos mérkőzésre tippelhettünk. 
Sajnos a jóslat nem igazolódott 
be, a második félidő' elején a ha
zaiak hibáztak, amit kihasznál
tak a vendégek. A csapatszerke
zet megbénulni látszott, az el
lenfél kontiatámadasai mindig 
veszélyt jelentettek, sőt további 
gólokat értek el. A hazaiak zicce
reket hibáztak, sőc a 11-es lehe
tőségével sem tudtak élni. A 
mérkőzés végére teljesen össze
omlottak a fiúk.

Sajnos ezáltal önmaguknak és 
a szurkolóknak egyaránt egy 
szomorú vasárnap délutánt sze
rezve. Meg kell jegyezni, hogy a 
két csapat között nem volt ekko
ra tudásbeli különbség, sőt (?), 
de ami látszott, hogy az ellenfél 
játékosai fegyelmezetten játszot
tak és küzdeni tudásból jelesre 
vizsgáztak.

Bízva a jó folytatásban!

1995. 04. 0L 
III. forduló:
Pecsvárad- 
Egeróg 1-1 (0-1)

Csapat összeállítása: Valkai 
G. -  Abelovszki, Mester, Weisz -  
Katona (Szalonnás), Spannen- 
borger, Somogyvári (Wágner), 
Zsáli -  Fuller F., Kajos, Botló. 

Edző: Gungl László 
A múlt heti összeállításhoz 

képest a csapat védelme át lett 
alakítva. Az edző kérése volt a 
fegyelmezett játék és mindenki 
annyit adjon ki magából, amire 
képes, a játékosok küzdjenek 
egymásért, a csapatért. Alapvető 
taktika erre összpontosult a győ

zelem érdekében.
A játékon érződött, hogy 

mindkét csapat tart a másiktól. 
Küzdelem folyt a pályán, sok hi
bát vetettek a játékosok. Pilla
natnyi kihagyás elég volt ahhoz, 
hogy a vendégek előnyhöz jussa
nak.

A második félidőben a hazai
ak mindent elkövettek annak 
érdekében, hogy módosuljon az 
eredmény. Tbbb gólszerzési lehe
tőség maradt kihasználatlanul. 
Végülis — kis szerencsével -, de 
sikerült az egyenlítés. Hazaiak
nál többen jó teljesítményt nyúj
tottak, de voltak akik nem tet
tek meg mindent, hogy a csapat 
győztesen hagyhassa el a pályát.

Gyenge színvonalú, közepes 
iramú mérkőzésen igazságos 
eredmény született.

Góllövó': Botló

1995. 04. 08.
IV. forduló: 
Kásád-Pécsvárad
2-2 (0-2)

Csapat összeállítása: Brand -  
Fuller Z., Mester, Weisz -  Wág
ner, Somogyvári (Katonai, Abe
lovszki, Spannenb' rger, Zsáli -  
Fuller Z. (Fuchs G.), Botló (Sza
lonnás).

Edző: Gungl László
Kellemes időben, jól előkészí

tett pályán, egy új arculatú ha
zai csapattal (hat beremendi fia
tal játékossal kiegészülve) ke
rültünk szembe. Több sérült já
tékossal érkeztek a vendégek, 
akik az első percekben ki is vál
tak a csapatból. A taktika a biz
tonságos védekezésre, egy meg
erősített középpályára, és az eb
ből induló kontratamadásokra 
épült, kiegészülve egy lelkes és 
fegyelmezett csapatjátékkal.

Érvényesült a taktika, hiszen 
2-0-ás vezetésre tettek szert a 
váradiak, az ellenfél csak sza
bálytalanságok árán tudta szét
rombolni a kombinatív csapatjá
tékot.

A második félidőben sem min
dig a labdára összpontosult a fi
gyelem, a bíró is ítéleteivel a 
vendégeket sújtotta. Döntő sze
repet végül is a fekete ruhás ját
szotta, hiszen egy jogtalan sza
badrúgásból és 11-esből az utol
só percben sikerült az egyenlí
tés.

összefoglalva, egy eleg durva, 
de vendég mezőfölényben eltelt 
küzdelmes mérkőzésen, igazság
talan játékvezetés miatt, igaz
ságtalan pontosztozkodás szüle
tett a csapatok között.

Góllövő: Spannenberger, Abe
lovszki

1995. 04. 17.
V. forduló:
Pécsvárad- 
Hímesháza 3-0 (1-0)
Csapat összeállítása: Brand -

Fuller Z., Mester, Zsáli -  Kato
na, Wágner, Abelovszki, Szalon
nás -  Botló, Fuller F., Kajos

Edző: Gung László
Húsvéti hangulatban került 

sor erre a találkozóra. Egyetlen 
cél lebegett a játékosok és az 
edző szeme előtt, a biztos hazai 
győzelem megszerzése. A pálya 
minősége kívánni valót hagyott 
maga után, ezért egy küzdel
mes, hajtós mérkőzést várt az 
edzó' a csapattól.

A mérkőzés megkezdését kö
vetően a hazaiak uralták a me
zőnyt, de sajnos sokszor pontat
lanok voltak. Egy szép egyéni 
akció végén megszerezték a ve
zetést a váradiak.

A második félidőben a folyta
tás az első félideihez hasonlított. 
Nagy nyomás nehezedett a ven
dégekre -  talán el is fáradtak a 
végére -, az utolsó pillanatok
ban mindig hibáztak a hazaiak. 
Emellett azonban sikerült a ha
zai gólgyártást növelni. A pécs
váradi fiúk küzdöttek a pályán, 
ha pontosabbak lettek volna, ak
kor sikerült volna még több gólt 
elérni.

Összefoglalva, egy küzdelmes, 
de elég alacsony színvonalú 
mérkőzésen a jobban küzdő és 
fizikálisán erősebb pécsváradiak 
megérdemelten nyertek.

Góllövők: Fuller F., Kajos, 
Abelovszki.

1995. 04. 23.
VI. forduló: PFC-Pécs- 

várad 3-4 (2-3)

Csapat összeállítása: Valkai

G. -  Fuller Z., Mester, Zsáli -  
Scholtz P., Spannenberger, Abe
lovszki (Mühl), Szalonnás (Kato
na) -  Botló, Fuller F., Kajos.

Szokatlan kánikulai meleg
ben készülődött a csapat erre a 
mérkőzésre és mindenki a tava
szi forduló első idegenbeli győ
zelmét várta a fiúktól.

A  hőség miatt is, az edzői tak
tika egy erőteljes bemelegítés, a 
mérkőzés megkezdésétől fogva a 
játék irányításának átvétele és 
a nagy pálya miatt a gyors csa
tárok ezt kihasználva gólokat 
lőjenek.

Nyolc perc alatt sikerült ke
resztülhúzni az edzői elképze
lést, hiszen ennyi időre volt 
szüksége a hazai csapatnak, 
hogy 2-0 vezetésre tegyen szert. 
Rövid idő elteltével, negyedóra 
alatt a pécsváradiak megfordí
tották a mérkőzést. Emellett 
még sok gólhelyzet maradt ki
használatlanul.

A második félidőben a hazai
ak kezdeményeztek, sikerült ki
egyenlíteniük. Fáradt, elképze
lésnélküli játékot képviselt 
mindkét csapat. Az utolsó per
cekben sikerült megszerezni a 
győztes gólt, közben több száz
százalékos ziccert kihagyva.

Összefoglalva, egy alacsony 
színvonalú mérkőzésen, két 
enervált csapat összecsapását 
láthatták a nézők, a rutinosabb 
vendégcsapat megérdemelten 
győzött. Meg kell jegyezni, hogy 
a hőség igencsak rányomta bé
lyegét a mérkőzés színvonalára.

Góllövők: Fuller F., Kajos, 
Spannenberger, Botló

Spani

Tájékoztatás 
az új lakónegyedről

A  volt MEZŐGÉP-telepen tervezett új lakónegyedről 
most már konkrétan lehet tájékozódni a P IK  pécsi tele
pén, a Csárdakörnyék 15-ben és Pécsváradon, a Kossuth 
utca 6. szám alatti irodában, a 465-016 telefonon. Itt 
csütörtök délutánonként 16-18 óra között az építő Hil- 
bert György is felvilágosítást ad.
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