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Nagyboldogasszony napja
Vendégünk volt Mayer Mihály megyéspüspök

Képünkön Mayer Mihály megyéspüspök megnyitója a pécsváradi vár udvarán.
Fotó Patonai Attila

1990 óta egy-egy kiemel
kedő rendezvénnyel teszi 
emlékezetessé Pécsvárad 
Nagyboldogasszony nap
ját, augusztus 15-ét, amely 
a pécsváradi katolikusok 
búcsúja. Augusztus 15
20. között Pécsváradon 
élő vagy ide kötődő alko
tók m utatkoznak  be a 
Szent István N apok 
programjain.

Közös áhítattal vette 
kezdetét az idei Szent Ist
ván Napok eseménysora. A

búcsúi szentm isét idén 
Mayer Mihály megyés
püspök celebrálta, aki a 
magyarok nagyasszonyá
nak tiszteletét idézte föl 
szentbeszédében.

A szentm isén Székely 
Miklós orgonáit, Szilágyi 
Orsolya klarinétozott és a 
Pécsváradi Fülep Lajos 
Művelődési Központ Női 
Kam arakórusa énekelt 
Kutnyánszky Csaba ve
zényletével.

A templomból a várba

vonult át az ünneplő kö
zönség, ahol Kakas Sán
dor polgármester köszön
tötte a nagyszámú jelenlé
vőt és a Szent István Na
pokat megnyitottalak nyil
vánította. Mayer Mihály 
megyéspüspök nyitotta 
meg Lantos Miklós fotó
művész "Szakrális táj, 
szakrális emlékek a pécsi 
egyházmegyében" című ki
állítását. A püspök úr em
lékeztetett arra, miként 
terjedt el a hit Szent Ist

ván országában, s ennek 
mely emlékei vesznek kö
rül bennünket. Ezeket 
örökíti meg Lantos Miklós 
különleges érzékenység
gel, aki Pécsváradról is 
számtalan kiváló felvételt 
készített és publikált már.

A megnyitón közreműkö
dött a Pécsváradi Zeneisko
la Rézfuvós Kvintettje.

A nap történeti tanács
kozással zárult, amelyen 
M ayer Mihály is részt 
vett. A Pécsi Egyházme
gye Egyháztörténeti Mun
kacsoportja kezdeménye
zésére egy-egy előadás em
lékeztetett a pécsváradi 
apátság korai időszakára.

Ismét női karunk éne
kelt a magyar középkort 
felidéző énekeket, majd 
Kakas Sándor polgármes
ter köszöntötte a vár dísz
termét megtöltő hallgató
ságot, az egyháztörténeti 
konferenciát, amely azo
kat az egyházi kezdeteket 
idézte fel, amelyekből 
Pécsvárad települése felvi
rágzott.

A konferencia elnöke, 
Fricsi Ádám S.J. a mun
kacsoport vezetőjének nyi
tó szavai után Gállos Or
solya, a Pécsváradi Vár
baráti Kör elnöke beszélt 
a pécsváradi monostor 
alapításáról. Az eseményt 
a történeti kutatás a Kop- 
pány-lázadás leverése és 
István trónra lépése közé 
eső időszakra helyezi. Az 
alapítás tényét 1015-ben a 
király oklevélbe foglalta.

Folytatás a & oldalon
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Szent István napja Pécsváradon
1995. szeptember

Augusztus 20. a Szent 
István-napi ünnepi szent
misékkel vette kezdetét. A 
gyertyák templomunk jobb
oldali, Szent István-oltára 
előtt égtek, amely azt a je
lenetet ábrázolja, amikor 
Adalbert püspök megbér
málja az ifjú Istvánt. Fel
hangzott "Hol vagy István 
király" ősi zsoltára, majd 
Mott János címzetes pécs- 
váradi apát prédikációjá
ban Szent István és a 
Nagyboldogasszony oltal
mába ajánlotta városunkat 
és egész népünket. A mise 
után megáldotta az arany
lakodalmát ünneplő' idős 
párt, Hoyck Antalt és 
Pusch Katalint, akik 
gyermekeik, unokáik kísé
retében járultak újra az ol
tár elé.

Délután 4 órakor a vár 
udvarán, Szent István szob
ra körül gyülekeztek az ün
neplők, a Pécsváradi ö n 
kéntes Tüzoltóegyesület 
muzsikájára. Vezényelt 
Apaceller Józsefi A Him
nusz eléneklése után Ist
ván király Szent Imre her
ceghez intézett intelmeiből 
olvasott fel Bősz Zoltán
ná, majd dr. Bíró Ferenc 
önkormányzati képviselő, a 
Baranya Megyei Közgyűlés 
tagja tartott ünnepi beszé
det, amit az alábbiakban 
közlünk teljes terjedelmé
ben.

Tisztelt ünneplő 
polgártársaim!

1995 augusztus 20. van. 
Szent István napja, nemzeti 
ünnepünk. Különös kegye a 
sorsnak, hogy éppen egy 
olyan helyen élhetünk, ahol 
e falak egy évezred tanúi, 
ahol talán Géza és fia, Ist
ván is járt. Itt könnyebb a 
kort megidézni, itt köny- 
nyebb rájuk emlékezni.

Hét éve mondta el Pozs- 
gay Imre e helyen nevezetes 
augusztus 20-i beszédét, 
amely minden ittlévőben és 
országszerte is felidézte 
nemzeti történelmünk e 
nagyszerű szakaszát, egy
ben párhuzamot vonva az 
akkori politikai helyzettel, 
és üzenni tudott nekünk és 
minden magyarnak. Talán 
ez volt az a fordulópont, 
amely után évröl-évre egyre 
nagyobb hangsúlyt kapott 
ünnepeink sorában Szent 
István napja. E napon bol
dog és büszke lehet minden 
magyar. Történelmünk Ist
ván korához kötődő szaka
sza megkopott nemzeti 
büszkeségünk alapja ma is. 
Ezért öröm ma emlékezni, 
ezért lehet ma önfeledten 
ünnepelni.

Augusztus 20. különleges 
ünnep. Nemcsak a dicsősé
ges államalapítót ünnepel
jük, hanem államiságunk 
kezdetét is, amely egy évezred 
távlatából nézve történel
münk legfényesebb napja.

Szent István kiemelkedő 
államférfi volt. Ma is lehet
ne példaképe jelenlegi veze
tőinknek, hiszen ő példát 
mutatott és üzent, és üzen 
mai és kései utódainak. 
Akik pedig Szent István 
üzenetét értik, azoknak utat 
is mutat.

A magyar nép ismét utat 
keres. Igaz, most nem ha
zát, hanem helyét a világ
rendszerben, helyét Európá
ban. A kései utódok problé
mája közös az akkori ma
gyarokéval: megmaradni, 
tartozni valahova, nemzetté 
kovácsolódni.

Akkor könnyebb dolga 
volt szent királyunknak, 
mert felismerte, hogy a ke
reszténység felvétele az az 
út, amely révén Európa be
fogad bennünket. Most 
azonban kicsit más a hely
zet. Európában élünk, de 
mégis rajta kívül, hiszen 
előttünk 50 éve bezárultak a 
kapuk és öt éve is csak rés- 
nyire nyíltak. Vajon ma 
van-e rá egyszerű recept, 
hogy ismét kitáruljanak'?

Akkoriban elég volt Ist
ván törvényei szerint Isten 
akaratát követve élni, és be
bocsáttattunk, és egy lett a 
nemzet és a nép. Ma, a dik
tatúra évei után egy szétzi
lált, értékrendjében meg
csalt, becsapott nép sóhajta
na egységért, összefogásért, 
európaiságért. Ez a szándék 
azonban kevés. Hiába min
den politikai erő és közösség

egységet és összefogást hir
dető szólama. Az összefo
gás, a nemzeti egység elma
rad. Vajon miért megy ez 
ilyen nehezen?

Szent Istvánnak azért 
volt könnyebb ezt elérnie, 
mert felism erte a keresz
ténység és a vallás erejét, és 
tudott azok szerint élni. 
Megtartotta Krisztus tör
vényeit, irgalmas volt, ke
gyes, bölcs és igazságos. Is
ten törvényei szerint uralko
dott, és így lett Európa és 
az egyház számára is pél
dakép, ezért avatták szent
té. A ma államférfiai tud
nak-e olyan eszmét felmu
tatni, amely mindenki szá
mára elfogadható, amely az 
egységet összekovácsolhat
ná? Sajnos nem. Pedig van 
ilyen, csak vissza kell hozzá 
térni.

Szent István nagysága 
abban áll, hogy törvénye
iben örök érvényű igazságo
kat mond ki, amelyek a má
ban is helytállóak és iga
zak. Uralkodói hitvallását 
leginkább fiához írt intel
mei alapján ismerhetjük 
meg. A katolikus hit megőr
zéséről szóló intelem ki
mondja, hogy a hit örök em
beri szükséglet. Vajon gon
dolnak-e erre azok, akik a 
hit újraterjedését igyekez
nek gátolni, megakadályoz
ni. Gondolnak-e arra, hogy 
a hívő emberekkel könnyebb 
családot, közösséget, nemze
tet építeni?

Az egyetemes rendek becs
ben tartásáról szóló intelem 
a ma politikusainak, közé
leti embereinek is szól. Tu
datosság, rendszeres példa
mutatás nélkül az eszmék
nek nincs igazi hatóereje. 
Ezen erények nélkül pedig a 
jó megromlik és megsemmi
sül. Ezért ha valaki meg
botránkoztat, azt a hata
lomból, méltóságból ki kell 
vetni.

A főpapoknak kijáró tisz
teletről szóló intelem az ál
lami elöljárók feddhetetlen
ségéről szól, mert csak ilyen 
elöljárók ébreszthetnek a 
népben tiszteletet. Intelem 
szól azokról is, akik ural
kodnak, akik tekintélyt sze
retnének. De erre csak ak
kor számíthatnak, ha embe-
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ri kapcsolataikat harag- és 
gyűlöletnélküliség, békesség 
és alázatosság jellemzi. Va
jon  akik ma uralkodnak, 
tudják ezt?

A türelem gyakorlásáról 
szóló intelem is örök érvé
nyű. Türelem nélkül nincs 
tolerancia. Vajon van-e elég 
türelmünk? Vajon vagyunk- 
e elég toleránsak embertár
sainkkal szemben? Ezek hi
ánya ugyanis zsarnokság
hoz, önkényhez vezet.

A vendégek befogadásáról 
való intelem ma talán a leg
aktuálisabb. A nemzetálla
mokat létrehozni akaró volt 
szocialista tömb politikusa
inak kellene megszívlelnie, 
és talán néhány hazai poli
tikusunknak is, akik ma is 
a káros nacionalizmus és az 
idegengyűlölet talaján kép
zelik el a nemzet jövőjét.

Nincs aktuálisabb Szent 
István gondolataiból annál 
sem, amelyet a tanács sú
lyáról ír. Azt mondja a mai 
kormányoknak, miniszte
reknek, kormányfőknek: 
"Ha bolondokkal forgo
lódsz, társul adod magad 
hozzájuk, ha bölcsekkel 
jársz, bölcs leszel".

A fiúk kövessék elődeiket 
intelme pedig nem más, 
mint az ősök tisztelete, az 
értékek követése és őrzése, 
amely a folyamatosság zálo
ga, az identitástudat hordo
zója.

Az imádság megtartásá
ról szóló intelem az élő hit 
gyakorlása. Imádkozni 
azért, hogy Isten megaján
dékozzon az erények összes
ségével. Szent István azért 
emelkedett ki az akkori eu
rópai uralkodók közül, mert 
számára a hit mindennapos 
gyakorlat volt.

A kegyességről és irgal
masságról valamint a főbb 
erényekről szóló intelem azt 
mondja, légy türelmes, légy 
irgalmas, légy becsületes, 
légy szelíd és légy szemér
mes, hogy elkerüld a hibá
kat, mert ezen erények nél
kül minden hatalom a visz- 
szájára fordul.

Ezen üzenet minden kor 
politikusainak szól. Csak 
úgy válhatnak hiteles közé
leti személyiséggé, ha példát 
mutatnak az erények állan
dó gyakorlása révén, nem 
tévesztve szem elől erkölcsi 
értékrendünknek a keresz
ténység örök értékeiben gyö
kerező felfogását.

István törvényei, intelmei

világos utat mutattak egy 
ezredévvel ezelőtt, de mi 
mutat utat a ma emberé
nek? Mi mutat utat egy 
nemzetnek? Az erkölcs ér
tékrendjében, nemzeti iden
titástudatában csonkult 
magyaroknak vissza kell 
szerezni nemzeti büszkesé
güket, identitástudatukat. I 
Nem kell lehorgasztott fejjel * 
járnunk és nyugatra muto
gatnunk, hogy azok igen. 
Büszkeséggel kell vállal
nunk nemzeti fájdalmain
kat és balsikerektől teli tör
ténelmünket, magyarságtu
datunkat. Meg kell ezt ismét 
tanulnunk, és meg kell rá ta
nítanunk gyermekeinket is.

Ezek a történelmi falak, ez 
a vár, ez az emlékhely né
pünk történelmének egy da
rabja. A hazánk. Meg kell 
újra tanulnunk hinni, Isten 
törvényeit betartani, jónak, 
irgalmasnak, segítőkésznek 
és önfeláldozónak lenni, 
mert csak így találhatjuk 
meg egymást.

Ma, amikor állásáért ret
teg pedagógus, bányász, 
ma, amikor a nyomor és 
éhezés nem tankönyvekből 
ismert múlt, hanem a bol
dogtalan jelen , tudunk-e 
egymásnak segíteni vagy a 
másikat megérteni, vagy 
egymás fájdalmában osz
tozni? Bizony meg kell eze
ket újra tanulnunk, mert 
ezeket első sorban a rossz 
időkben lehet. A gyűlölet, az 
intolerancia, az irigység, 
kapzsiság, amely ha a poli
tika szintjére emelkedik, 
már bebizonyította, hova 
vezet. Háborúba, nyomorba 
taszíthat népeket, nemzete
ket.

Nézzünk tehát körül, és 
válasszunk igaz prófétákat, 
követeket, példaképeket, 
akik nem erre akarnak ve
zetni bennünket. Régen azt 
mondták, István országa, 
Isten országa, és Európa be
fogadott, és példaképek tud
tunk lenni. Nagyboldog
asszony hetében, Szent Ist
vánra gondolva, találjuk 
meg ismét azt a közös utat, 
amelyet Szent István meg
mutatott. Törvényei ma is 
igazak, bátran alkalmaz
hatók lennének, ha ennek 
igénye lelkünk mélyéről fa
kadna.

Segíts bennünket, Szent 
István, hogy ismét méltóak 
legyünk hozzád, hogy is
mét egységes legyen nemze
tünk}

A beszéd után népviselet
be öltözött pécsváradi fiata
lok adták át az új kenyeret 
Kakas Sándor polgármes
ternek, aki azzal az óhaj
jal szelte azt meg, hogy 
jusson kenyér mindenki 
asztalára. A polgármester 
és Baumann Mihály kép
viselő' helyezte el ezután a 
város koszorúját Szent Ist
ván szobránál, utána a 
Pécsváradi Várbaráti Kör 
és a Magyar Demokrata 
Fórum helyi szervezete 
koszorúzott. A Szózat elé- 
neklésével zárult az ün
nepség, majd a zenekar 
térzenét játszott.

A történelmi emlékezés 
után következő népünne
pély színhelye a Városháza 
előtt, a Szentháromság tér 
volt, ahol műsort adott 
Wágner József vezényle
tével a Pécsváradi Ifjúsági 
Fúvószenekar, a Kodolányi

János Iskola Német 
Tánccsoportja Tóth György 
és Poller György vezeté
sével.

Este 6 órakor kezdődött 
a Spitzbuben utcabálja, 
harmadik alkalommal au
gusztus 20-án. Három ven
déglős, a Zengő, a Vadász
kürt és az István Király 
Szálló vonult ki és rendez
te hangulatos sörkertté a 
teret. Még kilenc óra után 
is özönlöttek a pécsváradi- 
ak, szinte mindenkivel ta
lálkozni lehetett ezen az 
estén. A nemzeti ünnep 
igazi felszabadult mulat
sággal zárult, és csak a 
23.30-kor eleredő zápor
nak köszönhető, hogy 
mindenki idejében ágyba 
került, hisz másnap mun
kanap volt.

A tér bevilágításáért is
mét a DÉDÁSZ-t illeti kö
szönet.

Boross Péter 
Pécsváradon

Augusztus 20-án, a geresdlaki ünnepségről jövet, 
a pécsváradi ünnepség után városunkba érkezett 
Boross Péter, a Magyar Demokrata Fórum alel- 
nöke, a Magyar Köztársaság korábbi miniszterel
nöke, az Antall-kormány belügyminisztere. Boross 
Péter a várba érkezett, megd az MDF helyi szerve
zetének vendége volt a Miilei Sándor pinceházá
ban elköltött halászlé-vacsorán és kötetlen beszél
getésen.
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Dr. Kófiás Mihály körjegyző
A köztársasági el

nök megbízásából 
dr. Kófiás Mihály
körjegyző "A Ma
gyar Köztársaság 

Ezüst Érdemkereszt
jét" vette át Buda
pesten, a Belügy
minisztériumban, 

augusztus 20, alkal
mával

Kuncze Gábor bel
ügyminisztertől, 
négy évtizedes 

szolgálata, nyuga
lomba vonulása al

kalmával. A maj
dani nyugdíjast ter

veiről kérdeztük:

-  Nincsenek különösebb 
terveim, pihenni szeretnék. 
Az 1972 óta vezetett króni
ka anyagát elrendezem, az
tán átadom, vezesse más. 
Ehhez benne kell élni az 
eseményekben. A testületi 
ülésekre azonban, lévén 
azok nyilvánosak, el-eljá- 
rok majd. Tudni szeretném, 
hogyan alakulnak a város 
dolgai.

-  Ennyire érdekli a 
szakmája, a hivatali 
munka?

-  Engem Pécsvárad érde
kel. Van egy olyan mániám, 
hogy én pécsváradi va
gyok, noha Palotabozsokon 
születtem. Édesapámat 
odahelyezték segédjegyző
nek, előtte szolgált Hímes- 
házán, Hosszúhetényben, 
eredetileg Vasasról szárma
zunk. 1941-ben jöttünk 
Pécsváradra.

-  Milyennek látja ezt a 
várost? Mi a vonzó, az 
érdekes itt az ön számá
ra?

-  Szeretem az itt éló' em
bereket, mert itt sohasem 
jelentek meg a szélsó'ségek, 
mindig nyugodt, higgadt 
légkör jellemezte ezt a tele
pülést. Talán néha lehetne 
mozgalmasabb, de összes
ségében úgy látom, mérték
tartó, kiegyensúlyozott,

egymással normális kapcso
latban éló' polgárok lakják. 
Itt is voltak betelepítések, 
kitelepítések, de magyarok, 
svábok, zsidók, régebbi és 
későbbi betelepültek között 
normális, emberi volt és 
ilyen ma is a kapcsolat.

A másik Pécsvárad szép
sége. Ma sem tudok úgy 
végigmenni a fó'utcán, hogy 
mikor a volt MEZŐGÉP 
sarkán fölpillantok a pécs
váradi panorámára, ezred
szer is ne mondjam, milyen 
gyönyörű. Aki most idejön, 
legföljebb azt mondja, 
ilyen vagy olyan ez a Pécs
várad. Aki itt töltött ötven
öt évet, aki tudja, milyen 
volt pl. ez a fó'utca a maga 
sáros kövesútjával, a hegyi 
utak, az másként látja a 
mai képet. Aki tudja, aki itt 
végigkísérhette ezeket a 
változásokat, csak szerel
mes lehet ebbe a településbe.

Ezért érdekel ma is.
-  A hivatali munka 

nem rontotta meg ezt a 
szeretetet?

-  Nem, inkább eró'sítette. 
Engem a reménytelen 
ügyek viseltek meg, pl. a 
birtokháborítások, vannak 
ilyen örök ellenségeskedé
sek. Ilyenkor tudom, hogy 
nem azért jönnek hozzám, 
hogy megoldást találjunk 
egy problémára, hanem a 
hivatal is csak egyik formá
ja az egymás piszkálásá- 
nak. A tehetetlenség érzése 
a legrosszabb, amikor lá
tom, hogy emberek ó'rló'd- 
nek a maguk állította csap
dában, és a hivatal csak 
egy állomás ezen a vessző
futáson.

Bosszantott korábban a 
hivatali gépezet értelmet
lensége. A felettes szerv 
örökös tudakolódása, adat
kérése mára megszűnt. A 
szabálysértések soha nem 
okoztak ilyen érzést. Bizo
nyos cselekményeket bün
tetni kell, de úgy érzem, 
ilyenkor is méltányosan 
jártam el. 40-50 ilyen eset 
akad évente.

-  Mindig kiemelték a 
körjegyző úr rendeletal
kotó munkásságát?

-  Az élet minden terüle
tét nem lehet szabályozni, 
mert az élet más, mint amit 
én szabályozok. De meg 
kell határozni, hogy mik

azok az ügyek, esetek, mi 
az a mérték, amikor a tes
tület állásfoglalására van 
szükség. Az önkormányzati 
vagyon pl., az azzal való 
gazdálkodás. És melyek 
azok azt esetek, melyeknél 
fölösleges a testületet zak
latni, mivel a polgármester 
eljárhat. A főbb kereteket 
viszont szükséges szabá
lyozni.

Mindig figyeltem, má
sutt, miként járnak el. Én 
ilyen szemmel olvastam 
mindig az újságokat. A cik
keket kivágom, elteszem, 
okulok belőle. Nem lehet 
mindent gépiesen átvenni, 
szabályozni a révátkelést 
ott, ahol egy patak sincs.

Egy rendelet akkor ér va
lamit, ha be is lehet tarta
ni. Idővel talán eljutunk 
oda, hogy a lakosság is 
megszokja és betartja a 
rendeletet. Mert ha nincs 
rendelet, akkor még azt 
sem mondhatom, hogy 
ugyan már, miért füstöl a 
polgár a szemétégetéssel, 
miért ereszti ki a kutyáját 
az utcára, rakja le a szeme
tet tiltott helyen.

Ha jön egy jelzés, akkor 
írom a felszólítást. Azt ja
vaslom, a polgár nyugodtan 
jelezze az ilyen rendbontá
sokat. Soha nem adjuk ki a 
bejelentőt, de ne akkor je 
lentse be, ha valamiért 
megharagudott a másikra. 
Akkor jelentse, amikor a 
szabálysértést elkövetik. 
Arra vigyázunk, hogy az 
ilyesmi ne fajuljon szemé
lyeskedéssé.

-  Mit érez pályája sike
rének?

-  Mindig el szoktam mon
dani, a szennycsatorna el
készítésében Radics Károly 
tanácselnöknek volt ki
emelkedő szerepe, a gáz, a 
víz, a telefon Kakas Sándor 
érdeme. A Zeneiskola első 
épületének, intézményesí
tését, a szociális gondozási 
központ megteremtését ér
zem a magamének. A Zene
iskola mostanra nagyon 
szép otthonra lelt, elkeltek 
az idősek garzonlakásai, és 
visszahozták az önkormány
zat befektetett pénzét.

Szívesen emlékszem arra 
is, mikor a szennycsatorná
zás után pályáztunk pénzt 
az út helyreállítására:

1972-ben készült el az út
szegély, a kocsibejárók sze
gélye, és a zöldfelület. Ak
kor tűnt el a régi kocsiút a 
főút mellett, a régi árkok. 
Bárcsak egyszer annyi pén
ze volna az önkormányzat
nak, hogy a villanyvezeté
keket is eltűntetné a föld 
alá, és megjelennének a 
szép utcabútorok.

Ha jól meggondolom, vé
letlenül kerültem erre a pá
lyára. Orvosira jelentkez
tem, de "helyhiány" miatt 
nem vettek fel. Kisebb kité
rők pl. a sajtüzem után ke
rültem Szilágyra. Jó iskola 
volt. Mindent egyedül kel
lett csinálnom. Pécsvára- 
don 1965 február 1-től dol
gozom. A jogot 1960-65 kö
zött végeztem Pécsett, 
1960-ban kötöttünk házas
ságot feleségemmel.

-  Hogyan élte meg az 
önkormányzatiság, a vá
rossá válás állomásait az 
utóbbi években?

-  Az önkormnányzatok 
bevezetésével önállóbbak 
lettek a társközségek. Pécs- 
váradon, ahol testület mű
ködött, továbbra is elő kell 
készíteni a testületi ülése
ket, elkészíteni az előter
jesztéseket, beszámolókat, 
rendeleteket kell alkotni. 
Segíteni az önállósodásban 
a társközségeket, értelmez
ni, mi a jogköre a testület
nek és a polgármesternek, 
a szociális segélyezés lehe
tőségei.

A várossá válás számom
ra természetes folyamat 
volt, a munkámat nem be
folyásolta. Jó érzéssel töl
tött el, hogy elértük ezt a 
címet, hogy Pécsvárad tele
pülések sorában a helyére 
került.

Gállos Orsolya
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Pécsvárad kitüntetettjei
Kitüntetések augusztus 20 alkalmával

Képünkön Lantos Miklós fotóművész kiállításán Mayer Mihály megyéspüspök és 
Kakas Sándor polgármester. Fotó: Laufer László

Várossá válása alkalmá
val, 1993-ban Pécsvárad 
kitüntetéseket alapított. E 
díjakat, emlékplaketteket 
harmadik alkalom m al 
ítélte oda a képviselőtestü
let azoknak, aki különösen 
kiem elkedő és önzetlen 
munkát végeztek a telepü
lésen, nem más, mint 
Pécsvárad gyarapodása, 
boldogulása érdekében.

Az ünnepélyes díjáta
dásra az önkormányzat 
ünnepi ülésén került sor 
augusztus 18-án, a vár 
dísztermében, ahol először 
a Művelődési Ház Női Ka
marakórusa adott rövid 
műsort Kutnyánszky 
Géza vezényletével.

Kakas Sándor polgár
mester köszöntötte az ön
kormányzat tagjait, a ki
tüntetetteket, családtagja
ikat: Büszkék vagyunk, 
akik itt élünk, és akik el
származtak innen, hogy a 
Szent István Napokon is 
megmutathatjuk magun
kat, kincseinket. A pécsvá- 
radi kötődésű orgonamű
vész hazajár koncertezni, 
együtteseink fellépnek 
ezekben a napokban, ame
lyeket 1990 óta Nagybol

dogasszony és Szent Ist
ván napja között ünnepi 
hét keretébe foglalunk. 
Hogy mit jelent e település 
múltja, az idei történeti 
konferencián hallhattuk: 
nagyon gazdagok vagyunk, 
és ezt a gazdagságot előde
ink alapozták meg.

A polgármester bejelen
tette, hogy dr. Kófiás Mi
hály köijegyző ezen a na
pon vette át kitüntetését 
Budapesten, a Belügymi
nisztériumban, ahol "A 
Magyar Köztársaság 
Ezüst Erdemkeresztjét" 
adta át eredményes és ér
demes munkája elismeré
séül a köztársasági elnök 
m egbízásából Kuncze 
Gábor belügyminiszter.

A pécsváradi önkor
mányzat az alábbi kitün
tetéseket adományozta 
1995. augusztus 20. alkal
mával:

*
"PÉCSVÁRADÉRT-DÍJ"
A képviselőtestület egy

hangú szavazattal az év 
legmagasabb elismerését 
Kakas Sándor polgármes
ternek ítélte oda azért az 
eredményes munkáért, 
amit 1985 óta végez Pécs
várad közigazgatása élén 
előbb tanácselnöki, majd 
1990 óta, második ciklus

ban polgármesterként. A 
kitüntetést Arató Már
ton alpolgármester adta 
át az alábbi indoklással:

-  Kakas Sándor több 
mint tíz éve, 1985 tavasza 
óta szolgálja ezt a telepü
lést, részben mint tanács
elnök, részben mint pol
gármester. Vezetése alatt 
Pécsvárad olyan mértékű 
fejlődésen ment keresztül, 
melynek talán legnagyobb 
eredm énye, hogy újra 
visszanyerte városi rang
já t. Pécsvárad külföldi 
kapcsolatainak gyarapítá
sában is döntő szerepet 
vállalt. A választópolgárok 
bizalmát a legutóbbi ön
kormányzati választások 
egyértelműen visszaiga
zolták.

A hivatalos indoklás után 
egy személyes hangú meg 
jegyzéssel adta át az alpol
gármester a kitüntetést:

-  Tisztelt polgármester 
úr, kedves Sándor!

Folytatás a 6-7. oldalon

A Pécsváradi Várbaráti Kör koszorúját helyezi el Ró
zsahegyi Ferenc, Merk József és Kófiás Mihály.
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Köberling Jenőné

Grünhut Alfréd

Merk József

Nekem erről a kitünte
tésről és az indoklásról az 
jutott eszembe, hogy lehet 
egy ember akkor is becsü
letes és tisztességes, ha 
polgármester.

Az átadási ünnepség 
után rövid nyilatkozatot 
kértünk a kitüntetettektől: 

Kakas Sándor 
polgármester 
-  1990-ben kaptam éle

tem első kitüntetését 
1985-90 közötti tanácsel
nöki munkámért. Azokkal 
a fiatal kollégákkal együtt, 
akik 1985-ben választás 
útján a polgári életből ke
rültünk erre a posztra, és 
megpróbáltuk megmozdí
tani az akkor már nyil
vánvalóan elavult tanácsi 
rendszert. Jellem ző az 
1990-es évre az az ellent
mondás, hogy Baranya 
Megye Tanácsa ezt akkor 
elism erte W ek ler F e
rencnek, H a rg ita i J á 
nosnak, azoknak a fiata
loknak, akik akkor a ta
nácsrendszer megreformá
lásáért ténykedtünk.

A "Pécsváradért-díj" az 
első helyi kitüntetésem. 
Nagyon meghatott, mert 
polgármesteri megbízatá
somat nem elismerésért, 
nem kitüntetésért teljesí
tem. Bevallom, nagyon jó
kor jött, és ahogy az élet 
minden területén jóleső 
érzéssel fogadják az embe
rek az elismerést, én is 
szívből örülök annak, hogy 
Pécsváradon elismerik a 
munkámat.

*
"A KÖZ

SZOLGÁLATÁÉRT"

Szántó Ferencné
ny. r^jzpedagógus 
Tanítványai nemzetközi 

rajzversenyeken tarolják a 
díjakat. A zengővárkonyi 
származású tanárnőt pá
lyája kezdetén Fülep Lzgos 
irányította, édesanyja 
B ognár Jánosné Zengő- 
várkony híres tojáshímző 
asszonya. Szántóné Bog
nár Éva tehát mindig kö
zel élt a művészethez. 
Rajzpedagógus lett, tanít

ványok serege veszi körül. 
Nyugdíjba vonul, de a Mű
velődési Házzal közösen 
már egy jövendő rajzszak
kör lehetőségeit fontolgat
ják.

Köberling Jenőné
A Szociális Gondozási 

Központ hajdani vezetője 
nyugalom ba vonultával 
sem hagyta el az idős em
bereket: két éve a nyugdí
jas klub elnökeként az 
egyik legnagyobb, 160 fős 
pécsváradi egyesület éle
tét irányítja:

-  Számomra ez hivatás. 
A klubtagok sok erőt ad
nak, mert látom, hogy 
azokkal is feledtetni tud
juk kissé a bánatot, a be
tegséget, akik betegségből, 
özvegyi sorból jönnek el 
hozzánk. Örülök, mert lá
tom hogy fontos ez a klub.

Grünhut Alfréd
Kilencedmagával alapí

totta 1951-ben az Építői
pari Kisszövetkezet elődjét 
és fejlesztette 320 főt fog
lalkoztató vállalkozássá. A 
KTSZ 170-es létszámával 
ma is kiemelkedő vállal
kozása Pécsváradnak. Ak
tív éveiben Grünhut Alf
réd a helyi közélet megha
tározó személyisége, har
minc éven át tanácstag is 
volt. Noha 1980 óta Pécsett 
él, ma is figyelemmel kiséri 
szülőhelye fejlődését:

-  Amikor 1972-ben le
aszfaltozták a főutcát, 
éreztem, hogy Pécsvárad 
elindult azon az úton, 
amelyen visszanyerheti 
régi rangját. Ugyanezt 
éreztem, mikor a központ
ban felépítették a társas
házakat. Ezeket sok kifo
gás érte, de nem szabad 
elfelejteni, hogy akkoriban 
erre adtak támogatást, és 
így sok fiatal tudott magá
nak otthont teremteni.

Nádor Károly
aranydiplomás pedagó

gus, az általános iskola, 
1962-ben az akkor meg
alakított gimnázium első 
igazgatója volt. Az akkori 
Pécsváradról kérdeztük:

-  Pécsvárad fele ekkora 
volt harminc évvel ezelőtt.

Az akkori Munkácsy utcá
ban, ahol laktunk, csak 
két ház állt, Mátyáséké 
meg a miénk meg a tégla
gyár. Ma ez a város egyik 
legszebb utcája. A KIOSZ 
nagytermébe jártunk szó
rakozni, a Zengő Énekkar 
is ott tartotta a próbáit 
Várnai Ferenc vezetésé
vel. Hihetetlenül sok dolog 
történt azóta: harminc éve 
épült fel a gimnázium és a 
művelődési ház.

"PÉCSVÁRADÉRT"
EMLÉKPLAKETT

Kárpátiné Kovács Zita
15 éve a művelődési ház 

munkatársa, aktív szerve
zője Pécsvárad kiemelkedő 
rendezvényeinek, egyesü
letek, klubok munkájának 
segítője. 1994-ben meg
szervezte a város egyik 
legaktívabb közösségét, a 
Nyugdíjas Klubot.

-  Nagyon összetett mun
kát végzünk, ebbe sokan 
nem látnak bele. Ha egy 
nagyrendezvény símán le
zajlik, amögött hetek, hó
napok sokrétű háttérmun
kája van. Ha az emberek 
jól érzik magukat, akkor 
az az előkészítőmunka, a 
szervezés gyümölcse, és én 
szívesen végzem ezt az ész
revétlen tevékenységet.

Merk József és Rózsa
hegyi Ferenc a Pécsvá
radi Várbaráti Kör alapító 
tagjai. Az egyesület 14 
éves fennállása óta mind
végig önzetlenül vettek 
részt a település érdeké
ben végzett különböző kö-

Rózsahegyi Ferenc
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A pécsváradi polgáristák 
50 éves találkozója

Nagyboldog
asszony napja

Vendégünk volt 
Mayer Mihály 
megyéspüspök

Folytatás az első oldalról 
István halálának évében, 
1038-ban feljegyzik a mo
nostor felszentelésének 
eseményét. Sándor Lász
ló berkesdi plébános a 
pécsváradi apátok sorát 
mutatta be az alapítástól a 
török hódoltságig, a mo
nostor felvirágzása és ha
nyatlása eseményeit. Pécs
váradi bencéseinek tekin
télyére jellemző, hogy ese
tenként közülük került ki 
a pannonhalmi apát, to
vábbá évszázadokon ke
resztül pápai megbízatáso
kat teljesítettek. Tímár 
György a történet tudo
mányok kandidátusa, kő- 
vágószőllősi plébános a 
monostorban működő hite
leshely, azaz a káptalan 
működéséről, az írásbeli
ség, az oklevélbe foglalás 
kialakulásáról és elteije- 
déséről beszélt. A közjegy
zői hivatalok feladatát lát
ták el az olyan hiteleshe
lyek, mint amilyen a pécs
váradi monostorban is mű
ködött. A tanácskozás az
zal a gondolattal zárult, 
hogy Pécsvárad 2000-ben 
aktuális millenniuma, 
1000 éves évfordulója előtt 
több konferenciára hívják 
Pécsvárad kutatóit.

A nap fogadással zárult, 
amit Mott János címze
tes pécsváradi apát adott a 
püspök úr és az ünnep töb
bi közreműködője tisztele
tére. E körben köszöntötte 
Mott Jánost, Pécsvárad 
díszpolgárát 75. szüle
tésnapja alkalmával a vá
ros polgárai nevében Ka
kas Sándor polgármester.

A Pécsváradi M agyar 
K irályi Állami Polgári 
Fiú- és Leány Iskola 1945- 
ben végzett növendékei 
tartották találkozójukat 
augusztus 26-án, a 49 fő
ből csaknem harmincán. 
Nehéz ma elképzelni, mi
lyen lehetett a háborús is- 
kolábajárás. Mindeneset
re Pécsvárad elöljárósága 
előbb magán úton tette le
hetővé, később pedig meg
szervezte a polgári iskolát. 
E célra a régi Városházát, 
az 1940-es években közsé
gi kocsmát, a mai alsó is
kolát alakították át oly 
módon, hogy középső ka
pubejáratát befalazták, és 
ott is osztálytermet alakí
tottak ki.

Az 50 éves találkozó 
résztvevői első tanévüket 
magántanulóként végez
ték: a helyi izraelita isko
lába jártak  be minden 
nap. Még a mai Városháza

épületében is tanultak, a 
nyugati toronyszobában, 
és év végén bizottság előtt 
tettek vizsgát. A front kö
zeledtével rádióiskolába 
jártak, azaz csütörtökön
ként leültek a rádió mellé, 
és megkapták a heti fel
adatokat. Óráikat gyakor
ta szakította félbe a légiri
adó. Zsidó osztálytársaikat 
elhurcolták -  most róluk is 
megemlékeztek.

A vidéki tanulók minden 
nap gyalog jártak a polgá
riba Zengővárkony, Nagy
pali, Hosszúhetény, Szellő, 
Kékesd, Vasas, Somogy, 
Szilágy községekből. A há
borús időkben többen 
pécsváradi családoknál 
laktak.

Többen elhozták a talál
kozóra az 1943-44. tanév 
évkönyvét, amely az iskola 
fennállásának 2. évéről 
számol be. Közli a tanulók 
névsorát, érdemjegyeit, és

ennek függvényében meg
állapított tandíját is: 40 
pengő volt a tandíj, amely 
színjeles eredmény eseté
ben 8 pengőre mérséklő
dött.

Az iskola igazgatója 
Zöld G. Béla volt, az első 
végzős osztály főnöke 
Szentirm ai Istvánná 
Ilus néni, aki eljött a ta
lálkozóra, akárcsak Görcs 
Dénesné tanárnő és az 
egykori hitoktató, Mott 
János címzetes pécsváradi 
apát. Az ő hálaadó szentmi
séjével vette kezdetét a 
szombati találkozó. Majd 
felkeresték egykori iskola
társaik sírját a pécsváradi 
temetőben. A háborús pol
gáristák a II. világháború 
pécsváradi halottainak em
léktábláját is megkoszorúz
ták a Városháza falán, 
m^jd felkeresték egykori is
kolájukat, ahol a közös 
fénykép is készült.
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zösségi munkákban, így a 
vár ügyének felkarolásá
ban, a templom és a teme
tő környékének gondozá
sában, a II. világháborús 
emléktábla elkészítésében, 
és még sorolhatnánk. 
Ahogy Merk József fogal
mazta: Pécsváradért min
dig, mindent.

Steigerwald József 
A legnagyobb üzlet, a 10 

éves jubileumát ülő ABC 
Kisáruház vezetője azt 
mondja, minden nap bizo
nyítani akar az ember. So
kan jönnek Nádasd, Hi
das, Szederkény körzeté
ből, a környező falvakból 
és főként Pécsváradról. 
Szeretnénk mindig meg
újulni, és valami többet 
nyújtani az embereknek.

Posztumusz emlékpla
kettet adományozott a tes
tület Pécsvárad két hajda
ni orvosának:

Dr. Csősz Gyula 
A plakett átvátelére el

jött az egész család össze
sen tizennyolcán. Leánya, 
Ludányi Antalné Csősz 
Klára vette át a "Pécsvá- 
radért"-emlékplakettet:

-  Nagy boldogság hogy a 
dédunokák, az unokák, a 
gyerekek itt voltak mind, 
és hallhatták a polgármes
ter szavait, aki azt mond
ta, legyünk büszkék ezek
re az emberekre. Mi to
vább adjuk a gyerm e
keinknek azt a példát, 
amit apánk szolgálata je 
lentett több mint 40 éven 
át Pécsváradon. Nagyon 
örülünk, hogy a pécsvára- 
di polgárok nem felejtették

Steigerwald József

el és megőrizték őt emlé
kezetükben. Most a negye
dik Csősz Gyula szerezte 
meg az állatorvosi diplo
máját, és reménykedünk, 
hogy jön az ötödik is, aki 
folytatja ezt a tradíciót.

Dr. Ohler János
A doktor úr leánya, Öh- 

ler Anna, sokak szeretett 
tanára vette át édesapja 
emlékplakettjét:

-  M indig útra készen 
állt. Ha vasárnap délben 
hívták beteghez, a kanalat 
nem a szájához emelte, 
hanem visszatette. Na
gyon pontos volt. Sohasem 
nézte, hogy ki kopogtat, 
miért jön, hanem ment, és 
tette a dolgát.

Wágner József
Az általa alakított és ve

zetett Ifjú ság i Z en ek ar 
vette át az elismerő okle
velet:

-  Ez az együttes az idei 
tanév után válaszút elé 
kerül: vagy tovább játsza
nak tagjai a tűzoltózene
karban, vagy alakul belő
lük egy újabb városi zene
kar, vagy egy önálló zene
kar, amit a fiatalok visz
nek tovább, valamennyi 
lehetőség fennáll. Most el
indul a legifjabbak zeneka
ra, az utánpótlás, amellyel 
szeretném elérni jövőre a 
nagyok színvonalát. Na
gyon ügyesek ugyanis, 
mindegyik generáció ügye
sebb kicsit az előzőeknél, 
vagyis érződik a zeneisko
la munkája, és a rutin.

Schulteisz Józsefné
Az óvoda német nemze

tiségi munkaközösségét 
vezeti, maholnap húsz 
éves a munkaviszonya:

-  Igyekeztünk 22 növen
dékünknél kolléganőim
mel, Bognár Istvánnéval 
és L adán yi Jánosnéval 
az otthoni alapokra építe
ni, mindent megadni, amit 
a szülők, az iskola majd el
vár. Vagyis passzív két
nyelvűségüket kifejleszte
ni egy aktív szintre már itt 
az óvodában.

Német Munkaközösség
W ágn er J á n o s n é  a 

munkaközösség vezetője

és József, a Külsheimmel 
közösen készített projekt 
vezetője vett át elismerő 
oklevelet.

-  Öt-hat éve tart a cso
portm unka -  mondta 
Wágnerné. A benne részt 
vevő kilenc-tíz pedagógus 
már az iskola törzsgárdá
jának számít. A továbbiak
ban ugyanezen a nyomvo
nalon szeretnénk tovább
haladni, színvonalasabbá 
tenni a nyelvtanítást a 
mai nehéz helyzetben is. A 
partnerkapcsolatot az 
osztrák testvérváros felé is 
jó  volna kiteijeszteni, és 
tovább erősíteni az iskola
kapcsolatot Külsheimmel, 
ahova most is elmegyünk 
szeptember elején egy 32 
fős csoporttal.

A kitüntetések átadása 
után a vár nyugati termé
ben a polgármester foga
dást adott az ünnepeltek 
tiszteletére, akik többen a 
vár udvarán rendezett kö
zépkori vacsoraesten fejez
ték be a kellemes estét.

KÖZÉPKORI
VACSORAEST

Régi receptek ihlették 
azt a lakomatálat, amit a 
'barát bűne" nevű aperiti
fé után szolgáltak fel au
gusztus 18-án este, a vár 
udvarán. Százharm inc 
adagot készítettek, amely
ben volt gesztenyével töl
tött csirke, egészben sütött 
csülök, különleges hagy
más sültburgonya és pá
rolt káposzta, flambírozott 
vegyeszöldséggel -  Sárkö
zi András főztje különle
ges ízekkel lepte meg az 
ínyenceket is. Kellemes es
tét tölthett a vendégsereg 
a várudvaron. Egy-egy 
asztaltársaság foglalt he
lyet a langyos augusztusi 
estében, a Kreszits-duó 
hangulatos szalonzenéjé
nek muzsikája mellett.

Másnap egész napos szó
rakoztató program színhe
lye volt vár, hangulatos 
sörfesztivállal, kézműves 
vásárral, lovasbemutatók
kal, este pedig az APSONS 
zenekar muzsikájával.

Öhler Anna

Wágner József

Schulteisz Józsefné

Csősz Klára
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Székely Miklós hatvan éves
Többen vannak olyan 

szerelmesei Pécsváradnak, 
akik kérés, netán unszo
lás, buzdítás nélkül neki
látnak, és a saját területü
kön megcsinálnak valamit 
szeretett városuk érdeké
ben.

így áll ez a Budapesten 
élő Székely Miklós orgo
naművész esetében, aki 
idén hatvan éves. Augusz
tus 19-i koncertje előtt Ka
kas Sándor polgármester 
köszöntötte születésnapja 
alkalmával, megköszönte 
a polgárok nevében az or
gonáért kifejtett önzetlen 
fáradozását, és átnyújtotta 
a város jelképes szüle
tésnapi ajándékát.

A Szent István-év, 1988 
óta Székely Miklós minden 
év augusztus 20. alkalmá
val hangversenyt ad a 
pécsváradi katolikus 
templom Angster-orgoná- 
ján -  az orgona javára. Az 
első koncerten kiderült, a 
hangszer rossz állapotban 
van, és akkor Székely 
Miklós akciót indított az 
orgona felújítására. Földi 
Balázs végezte el a mun
ka oroszlánrészét. Ezt Szé
kely Miklós minden év 
nyarán, így idén is kiegé
szíti az esedékes hangolás
sal. Most a Mindenszen- 
tek-temetőkápolna Biebert 
József készítette orgonájá
nak felújítását kezdemé
nyezte.

Székely Miklós Buda
pesten él, a Radnóti Mik
lós Gyakorlógimnázium 
énektanára 21 éve. Emel
lett orgonái, kórusokat ve
zet. Pécsváraddal, gyer
mekkora színterével 1988 
óta vált újra szorosabbá a 
kapcsolata az orgonáért 
való fáradozása révén.

A várossá válás 1993-as 
évében az első kitüntetet
tek között, a "Pécsvára- 
dért"-plakettel fejezte ki 
számára köszönetét a tele
pülés.

Édesapja, Székely József 
1922-1949 között igazgató
tanító volt Pécsváradon. ő  
is zenésznek készült, pécsi 
diák korában az Apolló 
Mozi zenekarának karna
gya volt, vezette Pécsett az 
iparoskor kórusát, kapcso
latban állt Agócsy László
val, Sass Dezsővel. A nagy
apa, Am berger Márton 
Bolyban volt kántortanító 
ő magyarosított Székelyre.

Miklós tagja lett a Püs
pöki Énekiskolának, a 
cisztercieknél érettségi
zett, m^jd a pécsi zenemű
vészeti szakközépiskolá
ban Opritia Mária, Sass 
Dezső, Kaliwoda Olga, 
Agócsy László tanították.

-  Tőlük tanultam a 
szakma szeretetét, megbe
csülését, ami ma, sajnos 
már nem divat.

Karvezetésből diplomá
zott 1958-ban a Zeneaka
démián. Az orgonzgáték a 
kántortanító nagyapa és

apa öröksége. Az ötvenes 
években azonban szinte 
csak elvétve vettek fel va
lakit a Zeneakadémia or
gona szakára. így Székely 
Miklós fő szakja mellett 
tanult orgonáim, hárfázni, 
majd idővel egyre több or
gonakoncertet adott. 
Évente játszik a Mátyás 
templomban aztán Eger, 
Mohács, Esztergom, Sze
ged orgonáin. Orgonakon
certeket adott német, oszt
rák, olasz, spanyol, izlan
di, finn és szlovákiai temp
lomokban -  nem egyszer 
más orgonák, így éveken 
át a pécsváradi hangszer 
felújításának céljaira. OK
tatta hazai és külföldi kol
légáinak a Kodály-mód- 
szért. Megjelenés előtt áll 
"Kórusszervezés, kórusve
zetés" című könyve, 
amelyben négy évtized ta
pasztalatait összegzi.

Felesége, a zenében sőt 
az orgonahangolásban is

társa, segítője ülés Judit 
festőm űvész, grafikus 
Pécsváradon is bemutat
kozott kiállításával. A nyá
ron a Püspöki Énekiskola 
számára dományozott ké
pét avatta fel Mayer Mi
hály megyéspüspök.

Immár a negyedik gene
ráció muzsikái a Székely
családban: Székely Ág
nes Németországban Gre- 
ifswald-Stralsund zeneka
rának koncertmestere, ta
valy koncertező hegedű
művészként járt Baranyá
ban, Pécsváradon is. Szé
kely Balázs pedig a zon
gorista és karvezetői diplo
ma megszerzése után ősz
től Bécsben kezdi meg ta
nulmányait a karmester
képzőn.

Székely Miklós legköze
lebb október 14-én orgonái 
Pécsett, a Bazilikában, 
Halász Béla emléktáblájá
nak leleplezése alkalmá
val.
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A ZENGŐ ÉNEKKAR 
TALÁLKOZÓJA

Az egykori Zengő Kama
rakórus tagjai gyűltek ta
lálkozóra augusztus 19-én 
este, a várban. Örömmel 
készültünk e találkozóra, 
hiszen emlékezetes napo
kat, éveket töltöttünk 
együtt, s voltak, akik 25 
éve nem látták egymást. Iz
gatottan vártuk a családta
gokkal együtt Várnai Fe
renc, "Feri bácsi" érkezését, 
aki a régi rádiófelvételekkel, 
a kórus naplóival, fényké
pekkel, dokumentumokkal 
érkezett. Stílusosan dallal 
fogadtuk, majd ő is sorban 
köszöntötte hajdani "lánya
it". Volt bizony, akinél nehe
zen fedezte fel a mai arc mö
gött a régi vonásokat.

A régi hangot viszont ha
mar megtaláltuk, és együtt 
idéztük föl a közös élmé
nyeket. Egy-egy szóból, egy 
dal kezdősoráról annyi ked
ves dolog jutott eszünkbe. 
Szívesen jártunk a próbák
ra, hétvégén a szereplések
re. Műsorainkkal bejártuk 
a környéket, de távolabbra 
is eljutottunk. Emlékezetes 
az orosházi szereplés, ahol 
Szokolai Bálint kórusa lá
tott vendégül bennünket, 
amit mi itt, Pécsváradon vi
szonoztunk.

Felejthetetlenek a közös 
kirándulások: a gárdonyi 
kempingben, a Velencei-tó
nál s az egyik naplóban egy 
közösen írt vers emlékezte
tett a visegrádi kirándulás
ra. Nagy élmény volt a Fel
vidék, Kassa, Lőcse, Rozs
nyó és a fogaskerekű, 
amely felkapaszkodott ve
lünk Ótátrafüredig.

A Zengő Kamarakórus a 
Pécsvárad és Vidéke 
ÁFÉSZ támogatta hajdani 
nagykórusnak volt a foly
tatása. Később, mikor az 
ÁFÉSZ támogatása meg
szűnt, a Zengő Kamarakó
rus egy rövid ideig még 
önállóan folytatta működé
sét. Akkor már próbater
münk sem volt. Hétvégeken 
mindig más családoknál 
tartottunk próbát. Ha jó idő 
volt, kirándulással kötöt
tük össze, pl. a Réka völ
gyében. A kórus vezetője, 
Várnai Ferenc nem kis ál
dozattal, nagy odaadással 
végezte ezt a munkát.

Nekünk, a kórus tagjai
nak életre szóló élményt 
adott a zenével való ismer
kedés. A Várnai Ferenc ál
tal gyűjtött népdaloktól fo
kozatosanjutottunk el a re
neszánsz művekig, majd a

Képünkön az 1967 áprilisi szereplés után Nagypallon.

mai magyar zeneszerzőkig, 
Szőnyi Erzsébet és Váry 
Ferenc szerzői estjein.

A bensőséges hangulatú 
est után megbeszéltük,

hogy két év múlva, vagy ta
lán még előbb ismét talál
kozunk.

G.T.

A Zeneiskola tanév
nyitó ünnepélye 

1995. szeptember 6- 
án, szerdán 17.30-Ror 

lesz a Művelődési 
Ház nagytermében.

Várbaráti kör

Szeptember 18-án 18 
órakor szlovéniai él
ménybeszámoló, videó
felvételek megtekintése 
a Műveldési Házban.

Az ünnepek egyik jeles közreműködője a Kutnyánszky 
Csaba vezette Pécsváradi Női Kamarakórus.

Ötven évvel ezelőtt, au
gusztus 20-án eskette Mott 
János akkor káplán, ma 
címzetes pécsváradi apát 
Pécsváradon Hoyck Antalt 
és Pusch Katalint, akik 
Szent István napján ünnepel
ték aranyalkodalmukat gyer
mekeik, unokáik körében.

Mott apát úr külön üdvözöl
te az idős párt, Pécsvárad ré
gi katolikus családjának tag
jait a Szent István-napi nagy
misén. A jubiláló pár megál

dozott, majd a mise végén 
az oltár elé járultak, ahol az 
egyház megerősítette 50 év
vel ezelőtt tett esküjüket.

A megható ünnepségen 
sokan jelen voltak a hívők 
közül, és kifejezték jókíván
ságaikat Hoyck Antalnak és 
feleségének.

Aranylakodalmuk alkal
mával szívből köszönti 
mindkettejüket és családju
kat az önkormányzat és a 
szerkesztőség.

Október 15-én ismét meg
rendezésre kerül a hagyo
mányos, egész napos ren

dezvény a
GESZTENYESZÜRET 

A ZENGŐ ALJÁN
Várjuk a borosgazdák je 
lentkezését a Pécsváradi 

Borok Utcájába, 
szeptember 20-ig a Művelő

dési Központban.

Kígyós Emlékkor
Tbvábbi adományok érkeztek 

a Kígyós Emlékkor számlájára 
a Gömb és Hasáb című szobor 
felállításának költségeihez. Az 
adományozók Aulenbacher- 
Nékám Krisztina, Porth 
Etelka valamint 100.000 fo
rinttal az Országépítő Alapít
vány. Az alapítvány gondozói 
köszönetüket fejezik ki a kultú
ra ilyetén támogatásáért az 
adományozóknak.

ARANYLAKODALOM
 ..........................
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Pályakezdés a tengeren túl

Bárdos Anikó amerikai 
rákkutató-csoportban

Bárdos Anikó a zengó- 
várkonyi-pécsváradi szár
mazású fiatal vegyész au
gusztus végén repült ki 
Amerikába a Nebraska ál
lambeli Omaha városába. 
Az itteni Creighton Egye
tem hívta meg egy prog
ramban való közreműkö
désre. A vastagbél-rák ku
tatásával foglalkozó cso
portot állított össze egy 
neves professzor, s e csa
patban szükség van orvos
ra, biokémikusra, bioló
gusra, enzimekkel foglal
kozó mérnökre és termé
szetesen vegyészre. Hogy 
került Anikó e csoportba, 
erről így beszélt:

-  A történet Angliában 
kezdődött. Egyetemi éve
im alatt megpályáztam 
egy ösztöndíjat, s a Lon
don m elletti kisváros, 
Dartford neves gyógyszer
gyárába kerültem. Itt ké
szítettem  a szakdol
gozatomat is, és a szakla
pokban megjelentettem 
néhány publikációt. Erre 
figyelt föl az amerikai 
egyetem professzora, s mi
vel én szerves valamint 
szintetikus anyagokkal is

foglalkozom, rám esett a 
választása. Igazi szakterü
letem tulajdonképpen a fe
hérjeszintézis számítógé
pes szimulációval.

-  Anikó egyelőre öt-hat 
évet tölt Nebraskában. Va
jon vannak-e irigyek

-  Bizonyosan nagy adag 
szerencse is van a dolog
ban, de más is. Hallatlanul 
sokat és igen szívós mun
kával kellett tanulnom. Pe
dig nem így indult Az egye
temen évet ismételtem, 
évekig kínlódtam. Végül is 
rájöttem, nincs értelme, ha 
gyönge tudásomat egy 
gyönge diplomával honorál
ják, hiszen nem a diploma 
a fontos, hanem a tudás, 
ami mögötte van. Aki is
mer, tudja, mennyi plusz 
munkát végeztem el ahhoz, 
hogy idáig eljussak.

Anikó zengővárkonyi: 
legalábbis oda húz a szíve. 
Gyermekkorának jó részét 
ott töltötte, bár sokat ván
doroltak. Édesapja agrár
mérnök, több gazdaságban 
is dolgozott kis régiónk
ban. Bárdos Sándorék 
ma Pécsváradon élnek a 
Munkácsy utcában. Mező

gazdasági vállalkozók, csi
bekeltetéssel foglalkoznak.

Anikónak szép háza van 
Zengővárkonyban. Pécsett 
érettségizett a Nagy Lajos 
Gimnáziumban. Vegyész
mérnöki diplomáját Buda
pesten, a Műszaki Egyete
men szerezte. Egyetlen le
ánytestvére orvos Buda
pesten.

-  Mit szólnak szülei a si
kerhez?

-  Úgy gondolom, hogy 
eleinte nagyon örültek. 
Büszkék a leányukra. De 
ahogy közeledett a válás, 
egyre nehezebb lett. Most 
mentem féijhez egy angol 
építészmérnökhöz. Talán 
emiatt is nehezebb a szü
leim szíve. Attól tartanak, 
hogy angolszász területen 
maradok. Ki tudja? Én 
mindenesetre szeretnék 
visszatérni Magyarország
ra. Én itt vagyok otthon.

-  A férje viszont Angliá
ban...

-  Tudom. Sokat köszön
hetek neki. Főleg, ami az 
emberekkel való kapcso
latom alakítását, önma
gam és a környezetem vi
szonyát illeti.

Azt vettem  észre, mi 
magyarok sok mindenben 
különbözünk a külhoniak
tól, főleg a nyugat-európai 
emberektől. Nehezebben 
mozgunk az életben. Tü
relmetlenebbek vagyunk. 
Nem figyelünk kellőkép
pen a másikra, holott sok
kal többet tanulhatnánk 
az emberi kapcsolatokból, 
mint bármely főiskolán.

Bárdos Anikó és férje 
oktatói katedrát kapnak 
az omahai egyetemen, s 
Anikó számára mód lesz 
arra, hogy doktori disszer
tációját is elkészítse. Az 
am erikai diákok pedig 
alighanem professzornő
nek fogják szólítani, pedig 
csak tavaly szerezte diplo
máját a Műegyetemen.

Fotó: Tóth László 
Kozma Ferenc

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Tanfolyamok, 

szakkörök, klubok:

Hétfő': 18 órától díszítő
művészeti szakkör, tarokk 
klub, női kamarakórus pró
bája

Kedd: Minden hónap má
sodik keddján 16 órától 
NYUGDÍJAS KLUB, 18 
órától sakkszakkör 

Csütörtök: 9-12 óráig a 
Mozgáskorlátozottak Egye
sületének fogadóórái 

Péntek: 9 órától compute
res szemvizsgálat (Poller 
Optika), 17 órától Zengő 
Néptánccsoport próbája, 18
órától sakkszakkör 

*

Szeptember 9-én, kedden 
ismét indul a "B" kategóri
ás gépjárművezető-képzés

*

Kellő számú jelentkező 
esetén az alábbi tanfolya
mokat indítja a Művelődési 
Központ:

- Angol, német nyelv
tanfolyam

- Szabó-varró tanfolyam
- Szövőtanfolyam
- Rovó Attila mozgásmű

vészeti tanfolyama óvodá
soknak, iskolásoknak

- Klasszkius balett Ko
vács Zsuzsa balettművész 
vezetésével

*

A Művelődési Központ 
szolgáltatásai munkanapo
kon 8-16 óráig

- Fénymásolás: A4 és A3 
méretben kicsinyítés, na
gyítás

- Hirdetésfelvétel az Új 
Dunántúli Napló, Hétvégi 
Hirdető, Pécsi Extra, TV- 
TEXT, Pécsváradi Hírmon
dó számára, a hirdetőosz
lopra

- Számítógépes szerkesz
téssel oklevelek, meghívók, 
plakátok szedése, szerkesz
tése

- Helyi kiadványok, ké
peslapok árusítása

- Hírlapok, folyóiratok 
kölcsönzése

INTÉZMÉNYI
NYITVATARTÁSOK:
KÖNYVTÁR nyitva 9-17 

óráig. Kölcsönzési idő: hét
fő-péntek: 13-17 óráig, csü
törtök 10-12 óráig 

MOZI: Vetítési napok: 
hétfő, csütörtök 8-21 óráig 

MŰVELŐDÉSI KÖZ
PONT munkanapokon 8-21 
óráig, hétvégeken, ünnepe
ken a rendezvények hely
színén és időpontjában 

*
VÁROSI TELEVÍZIÓ 

ADÁSA: minden hónap 
utolsó csütörtökén 19 óra
kor, ismétlés pénteken. 
Szeptember 28. csütörtök 
és 29. péntek 19 óra.
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Sarah Gibbon megköszöni
Ezúton mond köszönetét 

Sarah Gibbon brit egyete
mi hallgató mindazoknak a 
pécsváradiaknak, akikkel 
alkalma volt találkozni az 
elmúlt hetekben, és akiktől 
segítséget kapott egyetemi 
disszertációjának elkészíté
séhez. Marié Gibbon an
gol vendégtanárunk leánya, 
Sarah a skóciai Edinboro- 
ugh egyetemének hallgató

ja kulturális antropológia 
szakon. Édesanyját meglá
togatva, Pécsváradon dön
tött úgy, hogy e település 
társadalmával foglalkozik 
diplomamunkájában. La
punknak elmondta, nagyon 
sok kedves, érdekes és segí
tőkész emberrel találkozott 
nálunk, akiktől jelentős se
gítséget kapott, és akiknek 
annyit üzem: köszönöm!

Moziműsor
1995. szeptember

7-én, csütörtökön: Szimatnak szemét, szemétnek szimat. 
Színes, feliratos amerikai bűnügyi vígjáték.
11-én, hétfőn: Star trek: Nemzedékek.
Színes, feliratos amerikai sci-fi.
14-én, csütörtökön: Mielőtt felkel a nap.
Színes, feliratos amerikai szerelmi történet.
18-án, hétfőn: Reneszánszember.
Színes, feliratos amerikai filmvígjáték.
21-én, csütörtökön: Szenvedélyek viharában.
Színes, feliratos amerikai szerelmi történet.
25-én, hétfőn : Bad Boys. Mire jók a rossz-fiúk.
Magyarul beszélő amerikai bűnügyi vígjáték.
28-án, csütörtökön: Gyújtóhatás.
Színes, feliratos amerikai pszicho-thriller.
18 éven felülieknek!
Október 2-án, hétfőn: Vírus.
Színes, feliratos amerikai katasztrófa film.

Előadások kezdete: 19 óra.

A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI

Őszi programelőzetes:
Szeptember 12. klubnap
- Köszöntjük azokat a kedves klubtagokat, akik au

gusztus és szeptember hónapban ünnepük szüle
tésnapjukat.

- Vendégünk N. Szabó Sándor,

1995. szeptember

Tízéves az ABC kisáruház
Szeptember 2-án, szom

baton délelőtt számos kós
tolóval várta vevőit a jubi
láló ABC Kisáruház: sör, 
kávé, üdítő, harapnivaló fo
gadta a betérő vásárlókat, 
majd 12 órakor az üzlet el
őtti téren, a Wágner Jó
zsef vezényelte Kiszenekar 
muzsikájára megkezdődött 
közjegyző jelenlétében a 
sorsolás: 3847 volt azok 
száma, akik az elmúlt hó
napok során 2000,- Ft felett 
vásároltak és ezzel sorsje
gyet kaptak. Számukra 39 
ajándékot ajánlottak fel az 
üzlet, az ÁFÉSZ és annak 
szállítói: italokat, kávékat, 
ajándékcsomagokat, ház
tartási kisgépeket és fődíj
ként egy televíziót valamint 
egy hollóházi étkészletet.

Á sorsolás után dr. Gye- 
nis László, a Pécsvárad és 
Vidéke ÁFÉSZ elnöke foga
dást adott a jubiláló üzlet 
dolgozóinak és mindazok
nak, akik közreműködtek 
ennek sikeres üzemelteté
sében. Ajándékot nyújtott 
át annak a 13 hölgynek, 
akik az alapítás óta az ABC 
dolgozói valamint Steiger- 
wald József üzletvezető
nek.

A polgármester távollété
ben Pécsvárad alpolgármes
tere, Arató Márton kö
szöntötte ezután a jubilán
sokat, úgy is mint az egyik 
legnagyobb szállító, a ME- 
CSEK-FÜSZÉRT vezér
igazgatója:

-  Tíz évvel ezelőtt afféle 
nyitány volt ennek az üzlet
nek a megnyitása. E kor
szerű szolgáltatáshoz csat
lakozott a településen a víz
, a gáz- majd a telefonháló
zat kiépítése. Minél telje
sebb körű ellátást kívánnak 
biztosítani a lakosságnak e 
programok mozgatói és 
résztvevői. Rövidesen újabb 
fontos állomáshoz érkeznek 
ezek a fejlesztések, amikor 
megépül itt, az ABC szom
szédságában a csarnok, a 
jövendő kulturális és sport
centrumunk kiemelkedő ob
jektuma — mondta az alpol
gármester, gratulálva a 10 
éves ABC-nek.

Ez alkalommal köszönte- 
tet mondott dr. Gyenis Lász
ló Hesz Antal, Winkler 
György és Zsáli János 
uraknak is, akik az üzlet épí
tését majd tavalyi átalakítá
sának munkálatait levezé
nyelték.

ANYAKÖNYV

Születtek:
Molitor GergóT, Bera Krisztián, Nikolics József
Házasságot kötöttek:
Jide Joshua Óla Urewaju Bárdos Anikó Beáta, Kovács Zoltán Pa

taki Zsuzsanna, Krizsán Gábor Barna Erika, Schwáb Zoltán - Eig- 
ner Emőke Anett, Dukai Zoltán Maiján Ágnes

Elhunytak:
Pécsváradon: Varga Pál Ádámné Varga Erzsébet 85 éves, Fried- 

rich István 65 éves,
Zengővárkonyban Bárdos Józsefné Apari Éva 85 éves.

- — \

Dr. Brezniczki Sándor ügyvéd
értesítem, hogy 

1995. szeptember 1-től
ügyvédi irodát nyitottam

Pécsvárad, Kossuth L. u. 1. sz. 
alatt (ÁFÉSZ iroda).

Telefon: 465-979

Várom szíves érdeklődésüket!
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„HŰSÉGES HŰTLENEK"
Gondolatok egy pécsváradi kirándulás kapcsán

Azt mondják, amikor az 
ember közeledik az ötödik 
iksz-hez, hajlamos a nosztal
giára. Hajlamos arra, hogy 
erőt gyűjt a hátralévő úthoz, 
visszatekint, számvetést vé
gez, s a gyökereiből igyekszik 
új erőt meríteni.

Számomra a családom 
mellett valahol ilyen gyökér 
Pécsvárad is. Pécsvárad, a 
fejlődő ifjú város, amelyhez 
lassan csak a sírok kötnek, 
meg az a pár gesztenyefa, 
amely apai örökségként 
rámmaradt. És mégis, ami
kor -  egyre ritkábban — 
visszatérek, úgy érzem ma
gam, mint a tékozló fiú, aki 
a hosszú vándorlás után 
hazatért.

Járom a régi megszokott 
kedves utcákat, újra és újra 
rácsodálkozom a régi és az 
egyre szaporodó új kincsei
re. Örülök az itt élők sike
reinek és jóleső melegség 
önt el, ha a régi ismerősök 
megszólítanak. Pécsvárad- 
nak számomra valami sajá
tos vonzása, titokzatos va
rázsa van.

Mi a titka? Ezt próbálom 
megfejteni sok éve már.

Talán az emlékek és az 
öröklött hűség?!

-  Apám emléke, aki a kö
zeli Szilágyról indult, s mi
ként a népmesék szegény 
vándorlegénye, végigjárta a 
fél Európát. Kincset nem 
gyűjtött, csak emlékeket és 
élményeket. Tíz évet töltött 
Törökországban, volt építő
munkás, építési vállalkozó, 
s a rodostói Rákóczi ház fes
tője. Járt görög- és francia
országban is, de megunva 
fiatalkori bolyongását, ha
zatért. Az itteni jegyzősé- 
gen talált munkát, a köz
ségben nyugalmat, itt ala
pított új családot.

A II. világháborút követő 
nagy társadalmi változások 
ismét elsodorták, ám 25 évi 
kitérő után hívta a pannon
táj, s immár nyugdíjasként 
visszajött. Előbb a helyi Ví
zügyi Társulatnál szolgálta 
a községet, később az építő
ipari KTSZ-nél dolgozott 
egészen haláláig. Soha nem 
mondta ki, de szerette Vá- 
radot, kötődését jelzik a fia
talkori fotók, s a kevéske 
szabadidejében festett ké
pek, melyeken a törökorszá
gi élmények és tájak mel

lett megjelenik a pécsvára
di vár, a Szentháromság tér 
és a templomdomb szobrai.

-  Azután itt van anyám 
és a húgom sírja. Húgomat 
sok éve, apámmal szinte 
egyidóben, 18 évesen vesz
tettem el, anyám három éve 
távozott közülünk, ő , halá
láig pécsváradi maradt, 
hasztalan próbáltam elcsa
logatni. Két hét után már 
nem találta a helyét, haza
vágyott. Várta az öreg ház 
a Vár utcában, a templom, 
a vasárnapi szentmise, a sí
rok és a megszokott társak, 
sógornője, Katus néni és 
Bitterék a szomszédban.

Talán az, hogy itt éltem 
át ifjúságom meghatározó 
éveit?! Érdekes ez, mert a 
nagymamánál rendszeresen 
eltöltött nyári vakációkat 
leszámítva alig több mint 
négy teljes évig voltam iga
zán pécsváradi. Szüleimmel 
17 évesen jöttem vissza, a 
régi házba, a középiskolá
sok mindent tagadó lázadá
sával, és ébredő öntudatá
val csodálkoztam a világra. 
Szereztem itt új élménye
ket és új barátokat. Emlék
szem a foci szeretete vitt le 
a vasútmenti pályára, ahol a 
nagyok, Weil Jocó, Speigl Jó
zsi, Moyck Franci és a Kófi- 
ás-testvérek árnyékában, 
egy lelkes jószellemű ificsa
pat is bontogatta szárnyait, 
melyben a Barta, a Farkas, 
a Fuchs testvérek mellett 
Zsiga Tibi és Szántó Isti és a 
többiek társaságában én is 
néha szóhoz jutottam.

Később, az érettségire ké
szülve fedeztem fel a vár
kertet, s a vár csendes zú- 
gait. Az ódon falak történel
mi levegőjével együtt szív
tam magamba a múlt tisz
teletét és a történelem sze- 
retetét, mely későbbi pályá
mat is meghatározta.

Ekkor ismertem meg Ko- 
dolányit, a modern költőket 
és a különféle művészeti 
irányzatokat Kígyósék ba
rátságán keresztül.

Dreczky Kati barátsága 
ismertette meg a sízés örö
mét, s a tiszteletet és szere- 
tetet a lengyel nép iránt.

Körülötte és a Művelődési 
Ház égisze alatt alakult ki 
az a „nagy csapat”, (Piti Zo
li, Feil Jenő, Beck Jóska és 
néhány lány), akikkel nyá

ron a Tóvölgybe, vagy a 
Zengőre jártunk, télen pe
dig a Magas Tátra hófodte 
csúcsain fogyasztottuk'el az 
éppen aktuális „csúcscsoko
ládét”, s igyekeztünk autó- 
didakta módon elmélyedni 
a sízés rejtelmeibe.

A régi emlékképek sorát 
megszakítja a ráeszmélés 
szomorúsága. Nagyon rég 
volt, közel 30 éve. Azóta a 
Tóvölgy csenevész fűzfa
vesszői terebélyes fákká nö
vekedtek, mi pedig felnőt
tek lettünk. A leghűsége
sebbek itt maradtak, máso
kat szétszórt a sors, elszólí
tott a munka, a család. 
Volt, aki új hazát talált ma
gának, volt aki végleg el
ment. Emlékét egy-egy 
gesztusa, egy-egy kedves 
mosolya őrzi szívünkben,

Dombay János szüle
tésének 90. évfordulója al
kalmával Pécsvárad önkor
mányzata és a Pécsváradi 
Várbaráti Kör megkoszorúz
ta a Dombay-tónál álló em
lékkövet. Innen indult, itt 
sokat időzött, híres ásatása
it a környéken végző Dom
bay János régész, a Bara
nya Megyei Múzeum első 
igazgatója -  emlékeztet a 
kő, amit Rauschenberger

vagy a Művelődési Ház e
lőtti fekete obeliszk.

Mi a „hűséges-hűtlenek” 
pedig időnként visszajá
runk, emlékezni és feltöl
tődni, örülni a régi barátok 
szavának, s látni, hogy a 
város terjeszkedik, épül és 
szépül. S, ha a dombok lan
kái közt feltűnik a jó lis
mert sziluett: a vár a temp
lommal, háttérben a Zengő 
zöldje, ha megcsap a régi 
otthon levegője, egy belső 
hang azt mondatja velünk: 
Szervusz Pécsvárad! Kö- 
szöntlek város! Gyarapodj 
és gazdagodj tovább! És adj 
békét, nyugalmat az ittla
kó knak!

Mohács és Pécsvárad között
1995. augusztus

Nagy Kálmán

András kőfaragó állított 
helyre erre az alkalomra. Az 
évfordulóra az önkormány
zat közterület-fenntartói ki
csinosították az emlékkő 
környezetét.

Az ősz folyamán emlék
táblát helyez el a Várbaráti 
Kör a Zeneiskola falán, 
Dombay János egykori 
munka- és lakóhelyén. Ké
pünkön a koszorúzás.

Fotó: Laufer László

DOMBAY JÁNOS 
1895-1961
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Új játékosok a csapatnál
A pécsváradi futball csapatnál 

az elsó' osztályba való felkészülés 
egyik alap feltételeként fogalma
zódott meg, hogy új játékosok 
igazolására van szükség. Az el
képzelés valóra vált, hiszen 
ilyen létszámú játékosok átiga
zolására Pécsvárad történetében 
még nem került sor.

A játékosok a következők:
Szigeti Szabolcs: 21 éves, 

komlói lakos, posztja: kapus, elő
zó' egyesülete: DDGÁZ SC

Nagy Attila: 28 éves, pécsi la
kos, posztja: középpályás, eló'zó' 
egyesülete: Kozármisleny

Ackermann Attila: 20 éves, 
kozármislenyi lakos, posztja: kö
zéppályás, eló'zó' egyesülete: 
DDGÁZ SC

Krémer Balázs: 19 éves, pé
csi lakos, posztja: csatár, előző 
egyesülete: DDGÁZ SC.

Kolmann Balázs: 19 éves, 
pécsváradi lakos, posztja: középpá
lyás, eló'zó' egyesülete: DDGÁZ SC

Bátai Sándor: 23 éves lovász- 
hetényi lakos, posztja: csatár, eló'
zó' egyesülete: Lovászhetény.

Sok sikert kívánva az új fiúk
nak és bízva, hogy a csapat fel
kerül a megyei első osztályba.

Hajrá Pécsvárad!
Spani

1995. 08. 12.
I. forduló:
Sátorhely-Pécsvárad 2-1 (2-0)
A csapat összeállítása: Szigeti 

-  Fullér Z., Mester, Zsáli -  Ac
kermann, Botló, Spannenberger, 
Puller F., Nagy A. (Szalonnás), 
Bátai, Krémer (Kolmann)

Új játékosok, új célkitűzések 
és eredmény orientáltabb sze
replés. Ezzel lehetne talán jelle
mezni a pécsváradi csapatot az 
1995/96-os bajnoki pontvadászat 
megkezdése előtt.

Az első forduló mérkőzésének 
ellenfele viszont a régi „mumus” 
Sátorhely csapata volt. Az edző a 
csapatösszeállításnál 18-20 fős 
játékos keretből válogathatott.

Nagyon meleg időben indult a 
találkozó. Az ellenfél játékosai 
között is több ismeretlen arc volt

felfedezhető. Sajnos a kezdemé
nyezést a hazaiak ragadták ma
gukhoz. A csapat régi hibája új
ból felszínre került, hogy a hátsó 
alakzat „bakiját” az ellenfél kö
nyörtelenül kihasználja.

Ez meg is történt!
Negyedóra elteltével 2-0-ás 

vesztésre álltak a vendégek. A 
második félidőben az elvárásnak 
megfelelően kezdődött a küzde
lem. Egykapuzás folyt a pályán, 
erőnléti fölényben voltak a vára- 
diak és sikerült az évad első gól
ját megszerezni. A további idő
szakban több százszázalékos zic
cer maradt kihasználatlanul. A 
hazaiak -  ha szerencsével is 
de kibekkelték a mérkőzést.

összefoglalva, várakozáson 
aluli, gyenge szerepléssel, indult 
első fordulóban, többjátékos for
mája alatti és kedvetlen játéká
nak tudható be ez a vereség.

Góllövő: Kolmann B.

1995. 08. 20.
II. forduló:
Pécsvárad-Vasas RP. 5-0 (2-0)
A csapat összeállítása: Szigeti

-  Wágner, Mester (Somogyvári)
-  Ackermann, Kolmann B. 
(Nagy A.), Spannenberger, Zsáli 
(Szalonnás) -  Fuller F., Botló 
(Pere), Bátai (Krémer)

Az első hazai bajnoki mérkő
zés, a szinte ismeretlen vendég 
együttes kellő számú nézősere
get vonzott ezen az augusztus 
20-i vasárnap délután.

A hazai játékosokon érezhető 
idegesség vagy talán a csapat 
szerkezeti felépítésének megvál
toztatása miatt a kezdeményező 
szerepet a vendégek vették át.

Bár támadásaik meddőnek bi
zonyultak, de idősebb, rutinos 
játékosainak köszönhetően a 
mezőnyben szépen játszottak. A 
hazaiak pont az ellenkezőjét pro
dukálták, de két szép góllal ter
helték meg az ellenfél kapuját.

A második félidőben az eió'nlé- 
ti különbségek kidomborodtak, a 
mérleg a váradiak javára billent.

A közben 9 főre fogyatkozott

(két játékost kiállítottak) ven
dégegyüttes még így sem adta 
fel. Próbálkoztak, de gólt lőni 
nem sikerült. Sőt, a pécsváradi- 
ak még további három gólt rúg
tak az ellenfél portásának.

Összefoglalva, a hazai csapat 
nem játszott sem jól, sem szépen, 
de eredményesen. Az eredmény 
kicsit túlzásnak mondható.

Góllövők: Spannenberger (2), 
Bátai, Botló, Füller F.

1995. 08. 27.
III. forduló:
Vökány-Pécsvárad 0-5 (0-3)
A csapat összeállítása: Szigeti 

(Valkai G.) -  Wágner (Muhi), 
Mester, Fuller Z. -  Ackermann 
(Szalonnás), Somogyvári, Span
nenberger, Kolmann B. (Nagy A.) 
-  Botló, Bátai, Fuller (Krémer).

A tavalyi bajnokságban a vó- 
kányi pályán sok gól és ven
déggyőzelem született. Most is 
hasonló eredménnyel a pécsvá- 
radiak kiegyeztek volna.

Sok vendégszurkoló jelenlété
ben indult a találkozó. Percek 
alatt kiderült, hogy a két csapat 
nincs egy súlycsoportban. A ven
dégek nagy elánnal vetették ma
gukat a küzdelembe. Rendkívül 
fegyelmezetten és taktikusan 
hajtották végre az edzői utasítá
sokat. Az edzői álmot megvaló
sítva, húsz perc elteltével 3-0 
volt a váradiaknak.

Az utolsó tíz percben próbál- 
kozgattak a hazaiak, de mindig 
ellenállásba ütköztek.

A második félidőben továbbra 
is a vendégek elképzelése domi
nált. Olyan játékot produkáltak 
a vendégjátékosok, amely méltó 
egy bajnokaspiráns együtteshez. 
Szóhoz jutottak a cserejátékosok 
is, akikkel az eredmény tovább 
javult.

összefoglalva, lelkes, fegyel
mezett, érett csapatjátéknak 
volt betudható ez a győzelem. 
Mindenkit dicséret illet a pécs
váradi csapatban.

Góllövők: Spannenberger (3), 
Kolmann B., Botló

Barátságos
teniszcsata

Haussmannstáttenben

A szeptember 2-3-i hétvé
gén Haussmannstáttenbe 
utazott Pécsváradról a 
Koch Tennis 10 fős csapata 
a stájeri testvérváros te
niszklubjának meghívásá
ra. A csapatban részt vett 
Kakas Sándor polgár
mester, aki találkozott kin
ti kollégájával, Günther 
Köckkel valamint a helyi 
közigazgatás és közélet 
számos személyiségével.

A találkozót azonban a 
játék töltötte ki, páros és 
vegyespáros mérkőzéseket 
vívtak a pécsváradiak és a 
hausmannstatteniek. A vá
roskában hosszú évek óta 
eleven a teniszélet, 5 pá
lyájuk van, a pécsváradiak 
tehát kemény ellenféllel 
ütögették a labdát. A klub 
vezetője Johann Lendl, 
az önkormányzat tagja, a 
helyi rendőrkapitány, a 
testvérvárosi kapcsolat 
egyik fő mozgatója.

10 fős csapatunkból 4 if
júsági és 6 felnőtt játékos 
szerepelt. Első győzelmün
ket a legidősebb csapattag 
ellen Arató Gergő junior 
játékos hozta, és adta az el
ső biztatást a pécsvára- 
diaknak, akik számára a 
részvétel volt a legfonto
sabb a hausmannstátteni 
tenisztornán.

Augusztus 11-én került meg
rendezésre az I. Városi Ama
tőr Asztalitenisz Bajnokság a 
Művelődési Központban.

A három meghirdetett kategó
riába 26-an neveztek.

Ifjúsági korcsoportban 6 fó' (16 
éven aluliak), felnőtt korcsoport
ban -  40 éves korig -  16 fó', se- 
niorok négyen vettek részt a 
versenyen.

Elért helyezések:
Ifjúsági kategória: I. Koch Ró

bert, II. Szigeti Endre, III. Kiss 
László.

Felnőtt kategória: I. Molnár 
Tibor, II. Hering László, III. 
Gász Zoltán.

Senior kategória: I. Dr. Kófiás 
Mihály, II. Kiss Sándor, III. Kó
fiás Endre.

A három kategória első helye
zettje körmérkőzést játszott. A 
Bajnokok Bajnoka Dr. Kófiás 
Mihály.

MEGYEI II. O. TAMÁSI 
CS. III. FORDULÓ UTÁN

1. Hosszúhetény 3 3 - - 7:1 9
2. Babarc 3 2 1 - 9:4 7
3. Dunaszekcső 3 2 1 - 8:3 7
4. Pécsvárad 3 2 -1  11:2 6
5. Majs 3 2 - 1 6:4 6
6. Nagykozás 3 2 - 1 6:5 6
7. Hímesháza 3 2 - 1 4:3 6
8. Sátorhely 3 2 - 1 4:5 6
9. Egerág 2 1 - 1 3:3 3
10. Vókány 3 1 - 2 3:9 3
11. Gyód 3 - 2 1 3:5 2
12. Vasas 3 - 2 1 4:9 2
13. Töttös 3 - 1 2 3:6 1
14. Szászvár 3 - 1 2 1:4 1
15. Hidas 3 - - 3 3:7 -

16. Kásád 2 - - 2 0:5 -

Góllövők: Spannenberger 5, 
Botló 2, Kohlmann 2, Fuller 1, 
Bátai 1
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