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Vásári hangulatban... Fotó: Patonai

Akik előttünk haladnak...

Idősek napj a
Kakas Sándor, Pécsvárad 

polgármestere köszöntötte az 
Idősek Napján városunk haj
lott korú polgárait.(Beszédét az 
5. oldalon olvashatják.) Ha
gyomány, hogy Pécsváradon 
október végén rendezi meg a 
Művelődési Házban a Vöröske
reszt az Idősek napját, amelyre 
meghívnak mindenkit, aki be
töltötte a 65. életévét -  idén a 
meghívott 540 pécsváradi pol
gár közül 200 jött el október 
29. délutánján a Művelődési 
Házba. A 60. életévüket betöl
tött személyek száma egyéb
ként 1100 Pécsváradon, vagyis 
lakosaink egynegyede.

A rendező a helyi Vöröske
reszt titkára, Kárpátiné K o

vács Zita volt. A  délutánt az 
önkormányzat és a Művelő
dési Ház továbbá a Pécsvára- 
di Aranycipó támogatásával 
szervezték. A program on 
részt vett a Baranya Megyei 
Nyugdíjas Kamara elnöke, 
Bojtor László, és titkára, 
Toller Lászlóné, továbbá 
Ancsin Pálné, a Komlói Vö
röskereszt titkára.

A pécsváradi önkormány
zat képviselői közül Apacel- 
ler József, Papp Gyula, 
Simsay István vett részt az 
Idősek Napján, és dr. Men- 
czer Gábor, úgy is mint a 
helyi Vöröskereszt elnöke.

Kakas Sándor és Menczer 
Gábor egy-egy szál virággal

' külön is köszöntötte a legidő
sebbeket, akik már betöltöt
ték 90. életévüket: Pere Gá- 
borné 92, Római Ádámné 
91, Brückner Jánosné 92, 
Busi Sándorné 93, Link 
Pálné 93, Brusch Ferenc- 
né 93, Merk Antal 96 és 
Fitykos Istvánná 95 éves 
pécsváradi polgárokat. Tbváb- 
bá az 50. házassági évforduló
ját idén ünneplő Hoyck An
talt és Pusch Katalint to
vábbá Szebényi Ferencet és 
Fischer Annát.

Kakas Sándor meleg sza
vakkal szólt az akkor még 
kórházban tartózkodó Mott 
János címzetes pécsváradi 
apátról, kívánva neki mielőb

Verőfényes vasárnapon, októ
ber 15-én harmadszor került sor 
a "Gesztenyeszüret a Zengő al
ján" című rendezvényre, a "Me
diterrán ősz" Baranya megyei 
kulturális programja keretében. 
Az eseménysort Kakas Sándor 
polgármester köszöntője vezette 
be szombaton, a Kárpát-alji Ma
gyar Képző- és Iparművészek 
Révész Imre Társasága kiállítá
sán, amit K om or István, a Ba
ranyai Alkotótelepek igazgatója 
nyitott meg. A vásáron eddig 
nem tapasztalt nagy számú, 
összesen 80 kézműves tartott ki
rakodó-vásárt. Nagy élet volt 
idén is a pécsváradi borosgaz
dák sátrainál. Számukra har
madszor nyitotta meg a borok 
utcáját az eseményt megrendező 
és lebonyolító pécsváradi Fülep 
Lajos Művelődési Központ.

A nap folyamán a vendégek 
mellett fellépett a Kodolányi Já
nos Általános Iskola német 
nemzetiségi tánccsoportja, az If
júsági Fúvószenekar, az ÖTÉ 
Fúvószenekara, akik este gála
műsoron is bemutatkoztak. A 
Művelődési Ház által szervezett 
kulturális-idegenforgalmi ren
dezvény az Aranycipó, a Geszte
nyés, a Vadászkürt Vendéglő és 
a Tanyacsárda támogatásával 
vált lehetővé.

bi gyógyulást a város idős és 
ifjabb polgárai nevében.

A délután érdekessége, 
hogy az időseknek a Nyugdí
jas Klub tagjai adtak igen 
bensőséges hangulatú mű
sort: közreműködött Kőber- 
ling Jenő és neje, Borbély 
Gyuláné szólóénekkel, a 
klub férfikara és 13 tagú 
tánckara, am ely Töttös 
Sándor betanításában adott 
m űsort. Versm ondással 
Grátz Henrikné, Nagy 
VLncéné és a 86 éves Ócsai 
Sándor kedveskedett az 
Idősek Napja résztvevőinek. 
M uzsikált Gasteiger Fe
renc, Kőberling Jenő és 
Kreszits József.
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Önkormányzati ülés
1995. október 5.

A Sportcsarnok ügyében 
tartott rendkívüli önkor
mányzati ülést a testület. 
Először m egtekintették az 
objektumot. Igazoltan távol 
volt Arató Márton és Gál-
los Orsolya.__Az ü lésen
részt vett dr. Takács Tí
mea aljegyző továbbá id. 
Büki László, Spannen- 
berger János a műszaki bi
zottság tagjai.

Kakas Sándor polgármes
ter ismertette a kivitelező 
szerződésmódosító ajánlatát, 
amely további 8,7 millió fo
rint plusz költséget akar róni 
az önkormányzatra. Többszö
ri tárgyalások sem győzték 
meg a polgármestert arról, 
hogy a BAUKOMPLEX az 
újabb feltételek mellett be 
tudja fejezni a munkát. A  pol
gármester javaslata, hogy a 
beruházás befejezése a BAU
KOMPLEX kizárásával, az 
önkormányzat és az alvállal

kozók közötti közvetlen kap
csolat által valósuljon meg, 
Perger Antal műszaki veze
tésével.

Dr. Kófiás Mihály sem ja
vasolta a BAUKOMPLEX 
újabb ajánlatának elfogadá
sát. A  kivitelezővel fennálló 
követeléseket és a meghiúsu
lás utáni kárigényt érvénye
síteni kell.

Id. Büki László egyetértett 
a polgármester javaslatával, 
és az alvállalkozókkal történő 
direkt kapcsolattartás mellett 
a direkt fizetést javasolja: a 
közeledő télre való tekintettel 
az építkezést mielőbb be kell 
fejezni, és a szükséges jogi lé
péseket meg kell tenni. Zsáli 
János támogatja Büki László 
javaslatát, kiegészítve azzal, 
hogy azonnal gondoskodni 
kell a megfelelő vagyonvéde
lemről, önkormányzati biztos 
kijelölésével, a felm erülő 
többletkiadások ellenőr
zésével, amennyiben a bonyo
lító részéről mulasztás tör

ténne, annak anyagi felelős- 
ségrevonásával.

Vértes László szerint 
meg kell vizsgálni, hogy a 
szerződés a jogi következmé
nyeket figyelembe véve föl- 
bontható-e. Baumann Mi
hály a jelen helyzetet figye
lembe véve támogatja a kivi
telezővel való szerződés 
azonnali fölbontását.

Ezt követően a testület egy 
tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: nem fo
gadja el a BAUKOMPLEX 
ajánlatát. Ragaszkodik a 
szerződésben foglalt eredeti 
vállalási összeghez és határi
dőhöz, érvényesíteni kívánja 
kártérítési és egyéb igényeit, 
szükség esetén peres eljárás
sal is.

A hátralévő munkákat az 
önkormányzat közvetlen 
szerződésekkel és finanszíro
zással végezteti el, Perger 
Antal műszaki vezetése mel
lett, külön megállapodás 
alapján, ez évi befejezéssel, a

várható költségkereten belül. 
A  testület a fővállalkozó ré
szére történt túlfizetés esetén 
követelést támaszt a MAK- 
ROBER Kft-vel szemben is.

Lapzárta:
Négy héttel a rendkívüli 

ülés után a fentiek szerint fo
lyik a csarnok befejezése: a 
17 alvállalkozó az önkor
mányzattal megkötött szerző
dés szerint, a műszaki cso
port, személy szerint Wink- 
ler György felügyelete alatt 
dolgozik. Elkészült a parket
tázás. Folyamatban volt a 
gáz infraégők szerelése, elhe
lyezték a lelátó korlátjait, 
ülőkéit. November 1-jén kez
dődött a külső színezés. Ké
szül a csarnok bejárata és a 
fűtésbekötés. Ezzel párhuza
mosan a Művelődési Ház fű
tését automatizált hőfokérzé
kelőre állítják át. A bonyolító 
továbbra is a MAKROBER 
Kft., az építésvezető Perger 
Antal.

1995. október 16.

Közmeghallgatásos ülést 
hívott össze a testület a busz
megállók és a parkolási lehe
tőségek tárgyában - a köz
meghallgatásra azonban sen
ki sem érkezett. Az ülésről 
Vértes László maradt távol 
igazoltan.

Helyi adóbevételek

Ezeket 1995 január 1-jén 
módosította az önkormány
zat. A vállalkozók száma az 
egy év alatt 93-mal nőtt, 20 
új vállalkozó és 73 alkal
m azott belépésével. Ipar
űzési adónál 41 tételnyi az 
em elkedés. Legnagyobb a 
mozgás a gépjármű-adónál: 
1051 személyszállító, 140 te
hergépjármű, 9 autóbusz, 58 
pótkocsi, 139 egyéb járm ű 
után adóztunk. Adás-vétel 
tárgyát képezte 112 kocsi, 80 
mozgássérült alanyi jogon 
mentes az adófizetés alól, 97 
kocsi katalizátoros, a park 50 
százaléka. Egy éve mintegy 
10 millió forint volt Pécsvá- 
rad adóbevétele - ez idén 
szeptemberben mintegy 12 
milliót tett ki.

Parkolási lehetőségek

A centrumban ma a Sza
badság utcában a Vadászkürt 
előtt, a Kossuth utcában a 
buszmegállónál, a Zengő és a 
Művelődési Ház előtt és a Vá
rosháza előtt lehet parkolni, 
továbbá a Kossuth utca észa
ki oldalán, ahol azt tábla nem 
tiltja, és az ABC saját telkén. 
Mindez nem elegendő, külö
nösen egy-egy nagyobb ren
dezvény idején. A  testület 
11/1995/TV.l. sz. rendeletében 
meghatározta, hogy új építke
zés vagy az épület használa
tának megváltozása esetén 
telken belül kell parkolót ki
alakítani.

A  műszaki csoport további 
parkolókat javasolt a Kos
suth utcában, a társasházak 
előtt, a nyílt árkok lefedésé
vel kb. 40 kocsi részére. A 
Szentháromság nyugati ol
dalán  ugyancsak a nyílt 
árok burkolásával. Terv, 
hogy a régi ÁFOR-kút terü
letére kerül a nagyobb jár
művek, buszok parkoltatá
sa. Erőgépek céljára a volt 
lőtér kialakítása látszik cél
szerűnek.

A buszmegállók kérdése

A távolsági buszok ma a 6- 
os útról leágazva a Rákóczi 
úton érkeznek és az Erzsébeti 
úton távoznak, egyes mun
kásjáratok a főutcán végigha
ladva illegálisan közlekednek 
Pécsváradon. Egyes járatok a 
6-os úton, a várost elkerülve 
mennek Győrbe, Székesfehér
várra, Budapestre, Veszp
rémbe és Szekszárdra — cél, 
hogy ezek bejöjjenek Pécsvá- 
radra. Ehhez szükséges az 
ÁFOR-kút helyén a korsze
rű buszmegálló, és ahhoz a 
gyalogos közlekedés biztosí
tása. A  VOLÁN nem zárkó
zik el e járatok behozása el
ől. További cél, hogy egyes 
járatok álljanak meg a Pécsi 
országúton, míg a járatok 
többsége a jelen úton halad
jon. A helyszíni szemle után 
az önkormányzat a buszöb
lök tervezését megrendelte. 
Megvalósításuk fél-fél millió 
forint, anyagi tehetség függ
vénye.

A körjegyző leköszön

Működéséről dr. Kófiás 
Mihály készített beszámolót,

amit a testület igen magas 
színvonalúnak tartott és elfo
gadott. Kófiás Mihály kérte a 
testületet, hogy munkaviszo
nyának nyugdíjazás miatti 
1995 december 30-i megszű
nésével a képviselőtestület 
november 16-tól mentesítse 
őt a munkavégzés alól. A tes
tület a körjegyző munkáját 
megköszönte és a kezdemé
nyezést elfogadta.

Eladó
a Szent István Patika

A  napirenden részt vett 
Beck Józsefné a Magyar 
Gyógyszerészkamara részé
ről, dr. Mátyás Ferencné 
ny. gyógyszerész, dr. Szilá
gyi Péter gyógyszerész. Az 
önkormányzat felértékeltette 
a Szent István Gyógyszertá
rat, az értékbecslés 11 millió 
forint. A  testületben vita ala
kult ki arról, hogy mérsékel
tebb árral hozzák-e helyzetbe 
az érdekelteket: Kakas Sán
dor a megállapított értéket 
aránytalanul magasnak tar
totta. Hogy magas árral, pia
ci szempontokkal próbálják 
nagyobb bevételhez juttatni 
az önkormányzatot, dr. Bíró
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Középen Pinczehelyi Sándor, amint megnyitja a kiállítást.
Fotó: Patonai

Valkó tanítványok a várban

Ferenc, M üller Lajos java
solta. Dr. M e n cz e r  G á b or
megfelelőnek tartja a becsült 
árat, de több árajánlat beké
rését is érdem esnek tarja. 
Zsáli János is reálisnak tart
ja a becsült értéket, berende
zéssel együtt 10 m illió  fo- 
rint+ÁFA összeget javasol el
adási árnak. Arató M árton a 
megállapított ár 50-70 száza
lékát javasolja.

A  testület határozata zárt 
ülés után: a Szent István 
Gyógyszertárat nyílt pályáza
ton privatizálják 1995 no
vember 6-án. Meghirdetik az 
Új Dunántúli Naplóban és a 
Népszabadságban. A  licitálá
son csak gyógyszertár üze
meltetési joggal rendelkezők 
vehetnek részt. Az ingatlan 
és a berendezés kikiáltási ára 
10 millió forint+ÁFA. A  nyer
tes vevőnek a jelen személy
zetet foglalkoztatnia kell. A 
gyógyszertárat legalább 10 
évig kell üzemeltetnie. A  lici
táláson az vehet részt, aki a 
pályázat beadásakor 500.000 
forintot letétbe helyez, ami 
beszámít a vételárba. A  vétel
ár kifizetésének határideje a 
szerződést követő 10. nap.

K apaszk odósáv  a 6 -oson

Kapaszkodósávot épít a Pé
csi Közúti Igazgatóság a 6-os 
úton az AGROKÉMLA-telep- 
től a Martonfai elágazásig - 
ehhez 2000 m2 sávot biztosít 
Pécsvárad önkormányzati te
rületből, térítésmentesen. A 
Radnóti és a Szent Gellért ut
ca között házhely alakítható 
ki saját költségen. 4 hektár 
gyep művelésű ingatlant ad el 
az önkormányzat 10 Ft/m2 
áron, a közművek kiépítésé
hez nem járul hozzá.

T árgya lások  
az Á FÉ SZ-szel

A testület megbízta a pol
gármestert, hogy a peresített 
volt ÁFÉSZ-ingatlan ügyében 
tárgyaljon az ÁFÉSZ elnöké
vel, és kíséreljen meg egyez
séget.

A  v á r  üzem eltetése

Az Állami Vagyonkezelő is
mét megkereste Kakas Sán
dort a vár üzemeltetésével 
kapcsolatban: ha a jelen üze
m eltető MECSEKTOURS 
megyegyezés hiányában kiköl
tözik, a vár berendezését is ma
gával vinné. Ez Pécsvárad szá
mára elfogadhatatlan. A képvi
selőtestület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalást a jelen üzemeltető
vel a szálló berendezéseinek 
esetleges átvételéről, maxi
mum 5 millió forint erejéig.

A  polgárm ester 
javada lm azása

A képviselőtestület a pol
gármester részére október 1- 
től havi 2.300 km-es gépkocsi
használatot engedélyezett, 
útiokmányok kiállítása elle
nében.

N ap iren d  után

Dr. M enczer Gábor: az 
egészségügyi bizottság 30 szá
zalékkal javasolja emelni a jö
vő évi szociális előirányzatot. 
Dr. Biró Ferenc a decemberi 
ülésre elő kívánja terjeszteni 
az E.Ü. Központ szervezeti és 
működési szabályzatát. Ka
kas Sándor végül a Sportcsar
nok építéséről tájékoztatta a 
testületet.

Október 26-án nyílt meg a vár 
kiállítótermében a JPTE képző
művész szakos hallgatóinak ki
állítása. Hagyomány, hogy min
den ősszel bemutatkoznak azok a 
fiatal festőnövendékek, akik Val
kó László tanítványaiként nya
ranta Pécsváradon rendeznek 
művésztelepet. A kiállítást Pin
czehelyi Sándor képzőművész 
nyitotta meg, akit mintegy 30 
éves kapcsolat fűz Pécsvárad tele
püléséhez. A kiállltásmegnyitón 
részt vett Kakas Sándor polgár-

M ü ller L a jo sn é , P an n i
büszkén mutatja azt az újság
cikket, amely Pécsvárad test
vérvárosa, Külsheim újságá
ban jelent meg róla. A nyáron 
a Zöldfa-vendéglő tulajdonosa 
Panni közreműködésével ma
gyar heteket tartott és ő  a jó 
magyar ízeket kívánta meg
szerettetni a vendégeivel. 
Müller Lajosné több évtizedet 
töltött különböző éttermek
ben a Mecsekvidéki Vendég
látó Vállalatnál, majd Pécsvá
radon 19 évig a Zengő Étte
remben. Nyugdíjazása előtt 
az utolsó hat évet a Geszte
nyés Vendéglő konyháján töl
tötte. Hogyan jö tt létre a 
külsheimi kapcsolat?

-  Teljesen véletlenül. Egy 
külsheimi házaspár lakott 
nálam, ők szóltak a Zöldfa 
vendéglő tulajdonosának Ot
tó Bunschuh úrnak, aki egy- 
szercsak megjelent. Mondta, 
hozzak két felszolgálót, egy 
zenészt, és rendezzünk ma
gyar heteket.

Pannika nemcsak a ma
gyar hetek alatt főzött a küls
heimi vendéglőben, hanem

mester, dr. Kófiás Mihály kör
jegyző, Apaceller József, Gállos 
Orsolya, Vértes László önkor
mányzati képviselők.

O rszágos k iá llításon  
szerep eln ek

Két Pécsváradon élő alkotó, 
Szabó László és Valkó László
szobrai szerepelnek a Pécsi Galé
riában látható Országos Kisplasz
tikái Biennálén. Az országos tár
lat az elmúlt két év legjobb kis
méretű szobrait mutatja be.

október elsejéig maradt, hogy 
a nyugdíját kiegészítse. Érde
kes volt olvasni a külsheimi 
cikket, amely pontosan beszá
molt arról, hogy a magyar 
szakácsnő mennyit keresett 
otthon, illetve mennyi nyug
díjat kap jelenleg. Továbbá, 
hogy szomszédja Kakas Sán
d or  polgármesternek.

Pannika örült az írásnak, 
hiszen hatására az ottani ma
gyar klub tagjai is felkeresték 
az éttermet. Mesélt a néme
tek étkezési szokásairól, vala
mint arról, hogy milyen napi
rend szerint dolgoznak a tu
lajdonos gyermekei a vendég
lőben. Pontos órarend rögzíti, 
hogy tanulmányaik mellett 
mikor és hány órát kell segí
teniük. A  legkisebb, a három 
éves kisfiú is alkalmanként 
már kiviszi az italt.

Müller Lajosné három hó
napig dolgozott Németország
ban, és valószínűleg jövőre is 
kimegy. Azt azonban elmond
ta, hogy az utolsó két hétben 
már honvágya volt, és alig 
várta, hogy hazajöhessen.

P.E.

Apátúr újra itthon
Szeretett plébánosunk, Mott János címzetes pécs- 

váradi apát október 24-én hasi műtéten esett át a Ba
ranya Megyei Kórházban. Mint kezelőorvosa, dr. Bí
ró Ferenc tájékoztatott, apátúr a beavatkozást jól vi
selte, felgyógyulása kedvező úton halad. Az operáció 
után egy héttel, október 31-én apátúr hazatért Pécsvá- 
radra, és a Baráthegyi Gyógyházban várja végleges 
felépülését, ami orvosai szerint mintegy két hónapot 
vesz igénybe.

Kedves apátunknak mielőbbi gyógyulást kívánunk!

Pécsváradi szakács 
Külsheimben
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1956-ra emlékeztünk
Október 23-án délelőtt 
mintegy száz megemlé
kező gyűlt össze a Kos
suth tér 1956-os emlék
művénél. A pécsváradi 
IV. osztályos gimnazis
ták, Fuchs Sándorné ta
nítványai dokumentum- 
műsorral emlékeztek a 
forradalom eredményei
re. Az ünnepi szónok 
Apaceller József önkor
mányzati képviselő, a 
Pécsváradi Zeneiskola 
igazgatója volt, akinek 
beszédét az alábbiak
ban tesszük közzé. Vé
gül Pécsvárad város és 
az intézmények, társa
dalmi szervezetek képvi
selői helyezték el koszo
rúikat az emlékmű ta
lapzatán.

Tisztelt pécsváradi 
polgárok, kedves 
megemlékezők!

A mai napon azokra emlé
kezünk, akik egy szabad Ma
gyarország reményében vet
ték fel a harcot és ezzel elő
ször ütöttek rést egy diktató
rikus rendszeren, mely millió
kat tévesztett meg és erre 
építette föl hatalmát.

1956-ban forradalom  és 
szabadságharc volt Magyar- 
országon, mely történelmünk 
nagy forradalmai sorába tar
tozik. Ennek az eseménysoro
zatnak az első szakaszában a 
főszerepet a kommunista pár
ton belül működő reformkom
munisták vitték, táboruk egy
re szélesedett. Bekapcsolód
tak az értelmiség fiatal réte
gei, az egyetemisták.

-  Október 6-a után az ese
mények átszaladtak a reform
kommunisták feje fölött. Az 
egyetemistáké a vezető sze
rep és a kezdeményezés.

Az események azonban ok
tóber 23-án éjjel rajtuk is túl
zúdultak. A tömegek veszik át 
a vezetést, súlypontban a 
spontán felkelőkkel, akik fel
fogják és visszaszorítják a 
szovjet hadsereg támadását.

A további napokban a viha
ros tempóban szerveződő kol- 
letkíváké, bizottságoké és az 
alakuló új politikai formáció
ké a szó, majd Nagy Imre kor
mánya kerül az élre.

Tisztelt hallgatóság!
Óhatatlanul felmerül a pár

huzam az 1848-as és az 1956- 
os események között.

1956 akárcsak 1848 a nem
zeti egység megszületésének 
ritka pillanata volt .Mely fik
ció volt, mégis létezhetett, hi
szen egyazon cél vezérelte a 
különböző nézeteket valló 
embereket.

Mindkét nagy napon a fia
talok mentek ki az utcára, 
hogy történelmet csináljanak, 
melyre a mai napig büszkék 
lehetünk.

1848-ban és 1956-ban is ké
szen állt egy terv, melyben 
követeléseiket 12, illetve 16 
pontban foglalták össze. Ezért 
lehetett a hűbéri Magyaror
szágból az akkori Európa leg
demokratikusabb polgári ál
lamát létrehozni.

1956-ban pedig Nagy Imré- 
ék mindhalálig kitartottak a 
többpárti demokrácia mellett.

Mindkét forradalom nagy
sága abban rejlett, hogy mi
kor a reakció idegen hadse
reggel támadt az országra, a 
nép fegyvert fogott és nem 
mérlegelt, nem törődött av
val, hogy eleve reménytelen 
az ellenállás.

Ez kezdetben sikereket ho
zott, hiszen 1849-ben Görgey 
tavaszi hadjáratában kiűzte 
az osztrákokat az országból, a 
pesti fiatalok 56 októberében 
az oroszokat a fővárosból.

M indkét forradalom nak 
volt egy szent szövege, Kos
suth függetlenségi nyilatko
zata és Nagy Imre semleges
ség! nyilatkozata. Mindkettő 
a nemzet vágyait fejezte ki, 
azt hogy meg kell szabadul
nunk kényszerű kötöttsége
inktől, a ránk erőltetett szö
vetségi rendszerektől, hogy 
szuverén államként térhes
sünk vissza oda, ahova min
dig is tartoztunk, Európába.

1956 eseményei Pécsvára- 
dot sem kerülték el. Az októ
ber 23-i budapesti történések
ről a település lakói a Magyar 
Rádióból értesültek. Amíg a 
fővárosban véres harcok foly
tak, itt nem kezdődött semmi
féle leszámolás.

A kormány felszólítására 
nálunk is megalakították a 
Nemzetőrséget és a Nemzeti 
Tanácsot, melynek feladata 
volt a középületek, raktárak,

hidak őrzése, a közrend fenn
tartása, valamint a község el
látása.

1956. október 28-a vasár
nap volt. A vasutasok és a 
diákok tüntetése a vasútállo
mástól indult, majd a járási 
pártbizottság épülete elé (Ze
neiskola) mentek, ahonnan 
levették a vörös csillagot.

Ezután a tüntetők, akikhez 
csatlakozott a lakosság, a köz
ségházához (Könyvtár) épüle
te elé vonultak és itt olvasták 
fel követeléseiket. Ezek a kö
vetkezők voltak:

-  a begyűjtés eltörlése
-  az adók mérséklése
-  a szovjet csapatok kivonása
-  a pécsváradi politikai fog

lyok szabadonbocsátása
-  oszlassák fel a tsz-eket
-  töröljék el a fizetett párt

funkciókat
-  legyen többpártrendszer
-  mindenki szabadon gya

korolhassa vallását.
A  pécsváradi polgárok is 

úgy érezték, békés úton in
dult el a demokratikus átala
kulás, hiszen senki sem állt 
bosszút az elszenvedett sérel
mekért.

Az orosz tankok megjelené
sével novem ber 4-én már 
mindenki által világos volt, 
hogy milyen irányt vettek az 
események.

A zászló közepébe vágó kés
től a bukást hozó lánctalpakig 
13 nap telt el.

A  helyi ellenállók közül töb
ben a mecseki „láthatatlanok” 
sorába álltak. A  megtorlás és

a restauráció keserű és 
hosszú időszakát élte át az 
56-os események sok, már el
hunyt és még ma is köztünk 
élő aktív pécsváradi résztve
vője.

-  Ma már ismertek a meg
torlás adatai.

1956. és 1961. között közel 
400 em bert végeztek ki. 
24.000 büntető ítélet szüle
tett. Ezreket internáltak. Tíz
ezreket távolítottak el mun
kahelyükről. Az országból 
több, mint 200.000 ember me
nekült külföldre.

A  magyar társadalom mind 
a mai napig nem tudta helyé
re tenni 1956-ot.

Nem tudta érvényesíteni 
’56 értékeit. Egyszerűen 
azért, mert a társadalom ret
tenetes traumán ment ke
resztül.

Az emberek vagy elmene
kültek az országból, vagy 
m egkötötték a maguk kis 
egyszemélyes kiegyezéseit.

Ami ma is él belőle, az az 
egység illúziója, hiszen 1956- 
ban a teljesen atomizálódott 
társadalomban az emberek 
pillanatok alatt egymásra ta
láltak és a közös ügyekben 
hallatlan egység alakult ki.

A  ma emberének is föl kell 
ismernie, hogy szükség van 
erre az egységre és az egymás 
iránti bizalomra.

Kérem, hogy az 1956-os for
radalom és szabadságharc 
szobrának talapzatához he
lyezzük el a kegyelet és az 
emlékezés virágait.

Meghalt Pécsvárad legidősebb polgára
Életének 96. évében elhunyt Brückner János, Pécsvárad 

legidősebb polgára. 1993 márciusában köszöntöttük őt fe
leségével, sz. K irály B usa Erzsébettel, akivel akkor ünne
pelték 70. házassági évfordulójukat. János bácsi helyi ka
tolikus, Erzsi néni pécsváradi református családból szár
mazott. Mindkét család a Német utcában lakott, és a gyer
mekkori barátságból 1923 február 10-én házasság lett. Bol
dogságukra az vetett árnyat, hogy 1982-ben eltemették 
egyetlen leányukat.

János bácsi 12 éves korától dolgozni kényszerült, mert apja 
meghalt az első világháborúban, ő  maga a Délvidéken szol
gált a második világháborúban. 1946-ban kitelepítették őket: 
Gombaiéknál laktak öt évig, majd visszaköltöztek a szülői 
házba. 1961 ben a Pécsi országúton építettek új házat Itt éltek 
unokájukkal, Lovas Lászlóval és annak családjával János 
bácsi az állomáson rakodómunkásként vonult nyugdíjba, de 
utána még tíz évig dolgozott a présüzemben. Brückner János 
élete 1899-1995 között átívelte századunk viharos esztendeit 
Nyugodjék békében a pécsváradi rög alatt!
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A szív kapuja 
sohasem zárul be
Kakas Sándor beszéde az Idősek napján

A régi templomi énekből 
áthasonult dala az ifjúság
nak azt harsogja:

-  Gaudeamus igitur, ju- 
venes dum sumus...

„A ddig örü ljünk , am íg 
fiatalok vagyunk, mert az
után jö n  a terhes öreg
ség...”

Az öregedés a természet 
rendje. Napjainkban az em
beriségnek mind nagyobb ré
sze idős, de hogy ez kínos, 
vagy alkalmatlan lenne, azt 
csak a fiatal szem látja an
nak. Az öregség valóban más, 
mint az ifjúkor, mint ahogy a 
természet körforgásában is 
folyton változnak és alakul
nak a dolgok. Más az életfel
frissítő, zsendüló' tavasz, és 
más a hervadásában az el
múlásra emlékeztető' ősz.

De mind a kettőben ott él 
a szépség. Az idős ember 
kevésbé színes, mint az if
jú, tapasztalata és kora le
csiszol tabb, ettől viszont ér
tékesebb.

Én ma ezt az értéket sze
retném köszönteni, itt e fa
lak között, régi és nemes 
hagyományainkhoz híven, 
a Művelődési Ház és a Vö
röskereszt aktivistáinak  
megköszönve a szervezést.

Önöket, Tisztelt Pécsvá- 
radi Idősek, akik ma ünne
pelhetik azt, hogy maguk 
m ögött tudhatnak annyi 
évet, amiért összegyűjtött 
tapasztalataik, élményeik 
és a k iérdem elt szeretet 
okán, ma különös figyelmet 
élvezhetnek.

Önöket, akik megélték e 
század minduntalan ismét
lődő viharait, akiknek nem 
súgott a történelem mit, és 
hogyan tegyenek, mert nyil
ván nem orosz munkatábo
rokról, nem fél Európán át- 
vagonírozva kis batyuval, 
be- és kitelepítésről otthon, 
gazdaság- és föld elvételéről, 
majd a semmiből való újra
kezdésről álmodoztak.

És közben megőrizték hi
tüket és a reményt, hogy ér
dem es éln iük , tenniük, 
mert elkötelezték magukat 
övé ik  iránt és ezekben a 
ráncokat karcoló időkben a 
szeretetükkel tudtak táp
lálni.

Önöket, akik közül töb
ben görnyedt háttal men

nek vagy már csak bottal 
járnak az utcán, de ha az 
unokáért, vagy dédunoká
ért kell menni az óvodába, 
iskolába , k iegyen esedett 
derékkal, büszkén lépeget
ve sietnek.

Önöket, akik elnehezült 
ujjakkal kapargatják pénz
tárcájuk alját, akik mégis 
szinte lakomát varázsolnak 
a vasárnapi asztalra, ha 
jönnek a gyerekek.

Önöket, akiktől m indig 
kérni lehet, s akik zokszó 
nélkül adnak is mindent, 
ami Önöktől telik, és tán 
még ennél is többet.

A  szívük kapuja nyitva és 
viszhangzik a szeretettől, 
m ert tudják, hogy szám í
tunk, szükségünk van 
Önökre. Önök azok, akik 
ebben a rohanó világban hi
tet kölcsönöznek nekünk 
gyerekeknek, unokáknak, 
ön ök  m indig m ozgósítha
tók, tudói a legjobb krump
lileves és pogácsa receptjé
nek. Önök tudnak gyermek
verset és el tudják sorolni 
az Árpád-házi királyokat.

Önöket, akik némán tű
rik a szem élyükkel szem
ben elkövetett kisebb-na- 
gyobb igazságtalanságot, 
akik sohasem kérnek szá
mon semmit, csak adnak, 
adnak, adnak...

Önöket, akik unokák ke
zét fogva átszellemült arc
cal mutatják és magyaráz
zák a szivárvány keletkezé
sét és tudói, hogy a fecskék 
miért költöznek el, és miért 
jönnek vissza.

Önöket, akik duzzadt bo
kával, nehezen hajló gerinc
cel bandukolnak hazafelé 
karjukon dagadó szatyrok
kal, amelyekben a közelgő 
ünnepek ajándékait rejtik.

Önöket, akik tudnak vi
szonyítani, mert ismerik az 
életet és tudják, hogy ami 
ma elviselhetetlen, megold
hatatlannak tűnik, az hol
napra már csak egy múló 
epizód lesz.

Önöket, akik szerényen 
felelnek segítséget, taná
csot k érő  kérdéseinkre, 
akik támaszuk tudnak len
ni azoknak, akiknek Önö
ket kéne támogatniuk.

Önöket, akiknek a szíve 
m egm elegszik egy „köszö

A 96 éves korelnök Merk Antalt köszönti Kakas Sándor. 
Előtérben a 93 éves Busi Sándorné. Fotó: Patonai Attila

nöm”-re és szeretetet, re
ményt és biztonságot sugá
roznak.

Köszönöm Önöknek a ma 
már dagadó bokájúaknak 
és kezűeknek a sok-sok  
munkát, amit településün
kért végeztek, mert mi csak 
élvezői vagyunk az útnak, a 
víznek, a gáznak, a telefon
nak, a kábel TV-nek és má
soknak.

Legyenek büszkék mun
kájukra, csa lád ju kra . 
Önöknek joguk van a nyu
godt, derűs, kiegyensúlyo
zott életre.

Azért szeretnénk tenni a

jövőben — én személy sze
rint is —, hogy ezt még ha
tékonyabban  biztosítsuk  
Önöknek.

Kiváló írónk gondolatával 
kívánok Önöknek sok bol
dogságot, jó  egészséget az 
életben, és a mai ünnephez 
nagyon jó  szórakozást:

„Menj be hozzájuk, fogd 
kezedbe fáradt kezüket, 
csókold meg őket, mondd 
meg nekik, hogy szereted 
őket, s hogy nagyon nagy 
szükséged van rájuk. Sze
resd Őket, hogy egykoron Te 
is erre a szeretetre válhass 
érdemessé” .

Gyertyát gyú j tottunk
Mindenszentek napján 16 órakor a Pécsváradi Várbaráti Kör 

tagjai helyezték el koszorújukat és gyújtottak gyertyát Pécsvá- 
rad I. világháborús emlékművénél, majd a II. világháború áldo
zatainak a Városháza falán, a kör által elhelyezett emléktáblá
jánál. A kegyeleti aktuson részt vettek a kör tagjai, köztük 
Arató Márton alpolgármester és dr. Kófiás Mihály köijegy- 
zó' továbbá az elesettek számos hozzátartozója.

A nyugdíjas klub hírei
Nagy sikerrel rendezték 

meg október 10-én a pécsvára
di és a bonyhádi nyugdíjas 
klub találkozóját. A  vendéglá
tó pécsváradiak a Gyenes P é
ter sütötte gesztenyével ked
veskedtek a viszontlátogatás- 
ra érkező bonyhádiaknak.

November 2-án a klub Bu
dapestre kirándult, ahol töb
bek között a Mátyás templo
mot és az Országházat tekin
tették meg.

Havi klubnapját november 
14-én tartja a Nyugdíjas Klub.

A Pécsváradi 
Művelődési Központ, 
a Nyugdíjas Klub és a 
Pécsváradi Várbaráti 

Kör meghívja ö n t  
és kedves családját 

november 8-án, szerdán 
18 érakor 

a Művelődési Ház 
nagytermébe 

"Repülj madár, repülj..." 
című zenés-táncos 

utazásra
a Kárpát-medencében 

a BARTINA  
EGYÜTTESSEL.
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Rózsahegyi Ferenc

Pécsváradtól Pécsváradig
Háborús napló, 1944-1946

Egy pécsváradi pol
gár háborús naplójá
nak közzétételével kí
vánunk emlékezni az 
50 évvel ezelőtti ese
ményekre.

1944. VIII. 27. Vasárnap

Életein e nappal fordulópont
hoz ért. Ma kaptam meg a behí
vót. Sajnos holnap már el is kell 
mennem. Zilahra kell bevonulni. 
Mikor a templomból jöttem ha
za, a rendőrtől kaptam az értesí
tést. Már régebb óta beszélik, 
hogy el kell menni, de nem igen 
hittem a híreknek. Most aztán 
nagy izgalommal készülök az út
ra. Hazasietek, újságolom az 
Édesanyámnak. Szegény rögtön 
el is sírja magát. Próbálom vi
gasztalni, hogy még nem rendes 
katonának, hanem csak munká
ra megyek. Előveszem a már e l 
készített ládámat és a hiányzó 
dolgokat még pótolom. Édesa
nyám is készíti a ruhámat és 
mindent, amit még vinni kell. 
Neki is nehéz napja van. Egész
nap lót-fut, süt-főz, csomagol, 
közben egyre sír szegény. Nem is 
csoda a bátyám is a fronton van 
és most én is elmegyek, méghoz
zá ilyen messze. Adja a jó  taná
csokat és mondja, hogy sokat ír
jak. Az ebéd egyikünknek sem 
ízlik, habár nekem jó kedvem 
van és büszke vagyok, hogy me
gyek én is katonának. Az utcán 
mindenki érdeklődik, mikor és 
hova megyek. Édesapám is na
gyon szomorú, jobban szerette 
volna, ha Pécsre vonulok be. A 
futballcsapattól is elbúcsztam. 
Szerettem volna ma délután 
még egyszer játszani. A légitá
madás miatt az ellenfél nem jött 
el. Az egész nap csak búcsúzko
dással és lázas izgalommal telt. 
A téma, nagyon vigyázzak ma
gamra. Lefekvés után álom még 
sokáig nem jön szememre. Egy
re az előttem álló nagy útra gon
dolok. Gondolatban az összes 
felszerelésemet átvizsgálom, ne
hogy valamiben hiányom legyen.

VIII. 28. Hétfő

Amerre járok, mindentől bú
csúzok, ismerőstől, fától, bokor
tól, ahol gyermekéveimet töltöt
tem. Itt kell hagyni. Ki tudja vi
szont látom-e még mindet, hi
szen a háború már minket is 
kezd elérni. S ki tudja milyen 
borzalmak várnak még ránk. 
Hiába minden szívfájdalom, cso
magolni és menni kell. Még egy 
búcsú az Édesanyámtól, Édesa
pámtól, sógornőmtől és kis ke
resztfiamtól. A többi fiúval a Li- 
szál kocsmában találkozunk, ci

gányzene kísérettel vonulunk 
már jó hangulatban a vasútállo
másra. Gungl Laci is itt van, 
legjobb barátom, biztosan na
gyon fogok hiányozni neki. Nem 
volt olyan nap, hogy ne találkoz
tunk volna. Szerettük egymást, 
mint a testvérek.

Mivel a vonat késik, itt még 
van idő kis beszélgetésre. Aztán 
elindul a vonat velünk az isme
retlen világ felé. Sötét van, még
is egyre a falut nézem, nem tud
ni látom-e még. A többi pécsvá
radi fiú, akik velem jönnek, 
mind régi jó  barátaim. Hosszú 
János, Király János, Papp Ist
ván, Bárdos Lajos. Az utazás Pé
csig elég jó. Igaz, hogy teherva
gonban, de legalább van hely. A 
vonat lassan álomba ringat ben
nünket.

VIII. 29. Kedd

Pécsett átszállunk a pesti vo
natra, mely szintén tehervagon. 
Pesten már pusztulás fogad ben
nünket sok helyütt. Az angol 
bombázás utcasorokat tett tönk
re. A Ferencvárosi pályaudvaron 
légiriadó miatt ki kell szállnunk 
és a Népliget fái alá bújunk. A 
veszély elmúltával ismét felszál- 
lunk a vonatra, de még el sem 
éljük a Keleti pályaudvart, már 
ismét riadó. Mind azt beszéljük, 
bár már túl lennénk Pesten. Zi- 
lah felé csak este hatkor van 
csatlakozás, hát felkeresi ki-ki 
rokonát, ismerősét. Aztán ismét 
a pályaudvaron találkozunk. Vo
natunk késik, éjfél után indul.

VIII. 30. Szerda

Most egy unalmas utazás kö
vetkezik. Reggelig bent vagyunk 
a vonatban, mert hideg van. Az
tán kimegyünk a lépcsőkre, az 
ütközőkre, mert ott kelleme
sebb. Szolnok felé nem mehe
tünk, mert le van bombázva a 
híd. így Cegléd felé megyünk. 
Szentesnél megint légiriadó. Es
tefelé érünk Debrecenbe. Kilenc 
óra felé hirtelen minden kivilá
gosodik és mintha égne valami. 
Sztalin-gyertya volt. Lett is 
nagy riadalom, de hála Isten 
más nem. A debreceni állomás is 
már romokban hevert. Késő éjjel 
indultunk tovább.

VIII. 31. Csütörtök

Érmihályfalván szállunk át és 
megyünk Nagykárolyba. Itt al
szunk. Tíz órakor indulunk Zi
lahra. Két órakor érünk oda. Ott 
egy őrmester várt és elvezetett a 
kaszárnyába. Megmutatta hol 
lesz a szállásunk. Üjabb orvosi 
vizsga, elhelyezkedés, fürdés. Itt 
nagyon jó  helyünk van.

IX. 13. Szerda

Ma indulunk munkára vala
hova Kolozsvár felé. Nótaszóval 
indulunk keresztül a városon. A 
lakosok közül sokan sírnak. 
Tudják, hogy hova megyünk, 
hogy közel vannak az oroszok. 
Mi nem vesszük komolyan, to
vábbra is vidámak vagyunk. Al- 
sóegregyen töltjük az éjszakát.

IX. 14. Csütörtök

Korán kelünk és indulunk to
vább. Tíz óra felé egyszercsak le
állítanak bennünket, hogy azon
nal forduljunk vissza. Többet 
nem mondták, de akkor már 
tudtuk, hogy itt vannak az oro
szok a közelben. Ezen a napon 
még sokat gyalogoltunk. Éste 
Egregyborcován szálltunk meg.

IX. 15. Péntek

Felrakjuk csomagjainkat a 
szekerekre és indulunk tovább. 
Szamosőrmezőnél éljük el a 
Szamost. A tisztek, hidat vagy 
kompot keresnek, de nincs se
hol. Levetkőzve, ruhánkat ke
zünkben tartva gázoltunk át a 
vizen. Sok helyen hasig ért és 
igen sebes folyású. A víz túlsó 
partján van Türkuca. Itt fogunk 
dolgozni.

X. 2. Hétfő

Reggel szekereket kellett kerí
tenünk, hogy ki tutajunk menni 
munkára. A románok csak fe
nyegetés után szállították el a 
holminkat a szomszéd faluba, 
Csokmányba. Ez közelebb van 
munkahelyünkhöz. Itt egy egye
dülálló házban jó  helyünk van. 
Nem lakik itt senki.

X. 6. Péntek

Ma megint korábban volt éb
resztő. Csomagolunk és me
gyünk tovább. Jó kedvvel me
gyünk, mintha hazafelé men
nénk. Szurdoknál megyünk át a 
hídon, aztán Zsibó. Késő délután 
érünk Ördögkútra. Itt fogunk 
dolgozni. Az iskolában van a 
szállásunk.

X. 9. Hétfő

Ma is kimentünk dolgozni ép
pen úgy, mintha nem itt lőnének 
már a szomszéd községben. Ás
suk rendületlenül a lövészárko
kat. Hős honvédeink talán már 
holnap ezekből védik drága ma
gyar hazánkat. Tíz óra felé tájé
koztatnak bennünket a katonai 
helyzetről, meg hogy az oroszok 
még nincsenek olyan nagyon kö
zel. Ha a helyzet veszélyesebbé

„Estére indul az ezred...” 
Fotó: GáUos Ferenc

válik, elvisznek minket innen. 
Mindenféle hírek keringenek: pl. 
hogy be vagyunk kerítve. Na
gyon nyugtalanok vagyunk. Szö
késről is szó esik, de senki sem 
meri megkísérelni. Ma végre 
kaptam 3 levelet hazulról. Nem 
tudom, meddig maradunk itt, 
mert már nagyon büdös a leve
g ő

X. 10. Kedd

Csalódás ért, nem költöztünk. 
Dolgozni megyünk. A munka nem
igen megy, hisz már itt lövöldöz
nek az orosz ágyuk a hátunk 
mögött a faluban. Ez volt az a 
falu, melynek templomtornyából 
lőtték a magyar csapatokat az 
erdélyi bevonuláskor. A tornyon 
még látni a golyók helyét, ahogy 
a magyarok visszalőttek. így 
még nagyobb az izgalom.

X. 13. Péntek

Sikerül 20 állatot összeszedni. 
Nekünk egy szamárfogat jut. 
Este felpakolunk a kocsikra, 
majd ruhástól kis alvás. Tíz óra
kor ébresztő, sorakozó és elindu
lunk ki a faluból.

X. 18. Szerda

Késő este érünk Nagykároly
ba. Itt volt egy kis kellemetlen
ségünk. A sötétben nem találtuk 
a hadnagy úr által kijelölt szál
lást. így mi csináltunk helyet 
magunknak. Reggel aztán a 
hadnagy úr csinált ébresztőt, 
úgy hogy pisztollyal közénk lőtt. 
Csak úgy csörömpölt a cserép a 
háztetőn. Ezután hamarosan 
öröm is ért, az utcán Feil Nán
dorral találkoztam, s kicsit elbe
szélgettünk. Egész rendes kis 
harckocsija van.

(Folytatjuk)

A napló részeket technikai 
okokból sajnálatos módon felcse
réltük. Elnézést kérünk!
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Gimnazistáink Görögországban

Kaliméra Hellász!
Már hónapokkal ezelőtt 

felvetődött az ötlet, hogy a 
pécsváradi gimnáziumban 
eltöltött 4 évünket egy em
lékezetes osztálykirándu
lással zárjuk. Sok lehető
ség merült fel a hellyel, or
szággal kapcsolatban, vé
gül Görögország mellett 
döntöttünk. A megvalósí
tásig azonban hosszú és 
nehéz út vezetett, amit 
osztályfőnökünk, Fuchs 
Sándorné segítségével si
került legyőznünk.

Az Atlantisz Utazási Iroda 
is ajánlott és adott kedvezmé
nyeket az úttal és a progra
mokkal kapcsolatban. A sok 
szervező munka és megpró
báltatás után, végül szeptem
ber 22-én délelőtt még tanítás 
volt, délután 2 órára pedig a 
Művelődési Ház elé beállt a 
DAF autóbusz két sofőrrel 
(Jánossal és Gézával). Bepa
koltunk, majd elindultunk az 
„Istenek földje” Görögország 
felé.

A magyar határt Tbmpánál 
hagytuk el, majd Szerbián 
(ahol útközben többször meg
állították a rendőrök az autó
buszt és hol cigaretta, hol co- 
la, hol márka ellenében me
hettünk tovább) és Macedóni
án keresztül értük el a görög 
határt. Majd 21 órás út végén 
elérkeztünk úticélunkhoz: Pa- 
raliára, Katarimtól 6 km-re. A 
görög üdülőtelepülésen a Ro
ma-Pizza (közvetlenül a ten
gerparton) és az Adonis (kb. 
150 m-re a tengertől) 2-3 és 4 
személyes apartmanházban 
szállásoltak el bennünket. 
Másnap vasárnap korán reg
gel kirándulni indultunk a 
M eteorákhoz. A  term é
szetalakította óriási sziklák 
látványa igazi élményt nyúj
tott. Hát még tetejükön a 
múlt tan^jelei, a kolostorok. 
Közülük egyet, a Nagy Mete
or a kolostort kerestük fel. 
Hosszú lépcsősor vezetett fel 
útunk céljához. Néhány óráig 
élveztük a hely magával ra
gadó szépségét, a kolostor gö
rögkeleti tem plom ának 
csöndjét, az ikonok titokzatos 
varázsát, az ereklyéket, a 
mindennapi élethez hozzátar
tozó eszközöket, a 13 ezer li
teres hordót, a drótkötél szál
lítódobozában éppen a szom

széd épületbe tartó ég és föld 
között lebegő szerzetest. A 
sziklák lábánál Kalambaka 
városkában sétálgatva, visz- 
sza-visszanézve raktároztuk 
el nagyszerű élményeinket. 
Hazafelé tartva megálltunk a 
Tempé folyó völgyében ott, 
ahol a folyó áttöri a hegyeket. 
Egyik oldalon az Olympos, 
másik oldalon pedig a Pin- 
dosz hegység. Festői függőhíd, 
egy kis kápolna (ahol éppen 
keresztelő volt), árusok töm
kelegé szemünkben egzoti
kusnak tűnő édességekkel, 
egyéb árukkal, görög zeneszó, 
amelynek hallatán idős asszo
nyok táncba kezdtek. Mind

mind megannyi élmény.
Hétfőn pihentünk, egyedül 

ekkor esett az eső.
Kedden hajnali 2 órakor in

dultunk Athénba, reggel 9 óra 
körül meg is érkeztünk. Elő
ször Athén kikötőjét Pyreuszt 
néztük meg. A nagy tengerjá
ró hajók szinte ringatóztak a 
vizen. Utána a város központ
jába, a milliomosnegyedbe 
mentünk, ahol megnéztük a 
királyi palota előtt az ünnepé
lyes őrségváltást. A nemzeti 
viseletbe öltözött katonák 
(magasságuk több mint 180 
cm) nagyon jól néztek ki. Ez
után fő úticélunk az Akropo- 
lisz következett. Mikor meg
láttuk, elszorult a szívünket, 
egyszerűen leírhatatlanul 
gyönyörű volt. Mint amikor a 
mese valósággá válik -  hogy 
itt lehetünk. Egyszerűen fel
foghatatlan, hogy ennyi időn 
át így megmaradt az Erechte- 
ion, a Kariatidák... Az itt ta
lálható múzeum gazdag gy£(j- 
teményét is megcsodáltuk. A 
kilátóból elénk tárult egész 
Athén: az Agora, a Zeusz 
templom, a Márvány Stadion. 
Az idő gyönyörű volt, messze 
elláttunk az Égei-tengerig. Az 
Akropolisz oldalán a Dionü-

szosz színház. A  környezet- 
szennyezés hatását sajnos itt 
is láthattuk. A  műemléke
gyüttes több épületét restu- 
rálják. Az oszlopok a sok ki
pufogógáztól megfeketedtek. 
A restaurátorokat műszereik
kel és állványaikkal elég sok 
helyen láthattuk. Hazaindu
lás előtt szabadprogramunk 
volt, a csoportból egyesek be
vásárolni mentek, mi pedig 
megnéztük közelebbről a Ze
usz templomot és Hadriánusz 
császár didalívét, valamint a 
Márvány Stadiont, ahol egy 
kört futottunk is. Ezután, ha
zaindultunk és éjjel 2 órakor 
érkeztünk meg Paraliába. Ezt

a napot soha nem fogjuk elfe
ledni. Szerdán pihentünk: ki 
aludt, ki sétált, ki fürdött, ki 
kagylót, csigát gyűjtött ki
használva az apályt.

Utolsó kirándulásunkkor 
csütörtökön először Thessza- 
lonikibe látogattunk el. Az 
autóbuszos városnézés során 
láttuk a nevezetességeket. Fe
hér torony, Szent Demeter 
templom... majd utána sza
badprogram volt. Thesszaloni- 
kiból az Olimposz felé vettük 
utunkat. Először Dión városka 
romjait néztük meg a Krisztus 
előtti 5. századból. Az Olym- 
poszra kanyargós, egyre emel
kedő szerpentinen 2100 méter 
magasra jutottunk. Az istenek 
lakóhelye, a Mytikasz 2917 
méter magas csúcsa ködfelhő
be burkolózott. Zeusz trónjáig 
sajnos idő hiányában nem jut
hattunk el, de a merészebb, 
vállalkozókedvű útitársaink 
még feljebb menvén „megcsik
landozhatták az Istenek tal
pát”. A  magasból elláthattunk 
egészen a tengerig. Utunk Li- 
tohoróban folytatódott. A  mesés 
kisváros régi épületeivel, zeg- 
zúgos utcáival az Olymposz lá
bainál fekszik -  a hegyi progra
mok kiindulópontja - ,  ahol rö

vid sétával zártuk az aznapi 
programot.

A  pénteki nap pihenéssel 
telt. Mindenki kedve szerint 
tölthette el az időt: nyújtóz
kodhatott a parton, megmár
tózhatott a sós, kellemesen 
langyos vízben, ismerkedhe
tett a kisvárossal, ételkülön
legességeket kóstolhatott 
meg. A  Fradi-szurkoló gyros- 
árus éppen az Ajaxtól elszen
vedett vereség miatt ször- 
nyűlködött. Mi is tőle tudtuk 
meg a futballmeccs eredmé
nyét. Az utazási iroda szóra
kozási lehetőségekkel is szol
gált, ingyenjegyet kaptunk 
kétszer is Európa legnagyobb

(6 ezer főt befogadó) discójá- 
ba. Végül elérkezett a szom
bat. A félpanzió reggelije után 
-  megjegyezzük, hogy nagyon 
bőséges és finom reggeliket és 
vacsorákat ettünk -  utoljára 
mentünk le az Égei-tenger 
partjára, még egyszer füröd
tünk a tengerben és utoljára 
süttettük magunkat a görög 
nap sugaraival. Kora délután 
2 órakor indultunk el hazafe
lé. Makedónia, majd a több 
kisebb kellemetlenséget tar
togató Szerbiát elhagyva ép
ségben, gazdag élményekkel 
és felejthetetlen emlékekkel 
értünk haza Pécsváradra va
sárnap délelőtt. Köszönjük 
szüléinknek és az iskolának 
ezt a kirándulást.

Útunk során sok emberrel 
ismerkedtünk meg, gyarapod
tunk történelmi, művé
szettörténeti, földrajzi ismere
tekben. Az angol nyelv haszná
lata epdig elengedhetetlen volt.

Mindig szívesen fogunk em
lékezni erre az útra.

Adio Grece!
Dankó Beatrix 

Mateisz Mariann 
Pocskai Anita 

a gimnázium 
IV. osztálya nevében
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Középiskolai hírek
O któberi v izsgák

A m egyében iskolánkat 
jelölték ki a szakmunkások 
szakközépiskolája októberi 
érettségi vizsgájának szer
vezőjeként. Az október 2-án 
és 19-én tartott vizsgákon a 
megjelent 7 tanulóból 5 fő 
vizsgázott sikeresen.

S zü lői értek ezlet
Október 4-én délután hat 

I. osztályban szülői értekez
letet tartottunk. A szülők
kel ism ertettük az iskola 
követelm ényeit, a tanév 
rendjét, a gyerekek beillesz
kedését intézetünkbe. A  kö
vetk ező  -  fogadóórával 
összekötött -  szülői érte
kezlet november 16-án lesz 
minden évfolyamon.

N yílt nap
A korábbi évek hagyomá

nyainak megfelelően a tan
év elején két alkalommal 
(október 17-én és 24-én) 
nyílt napot szerveztünk a 8. 
osztályos tanulóknak. Zakk 
Anna igazgatóhelyettes és 
Farkas R u d o lf gyakorlati 
oktatásvezető bem utatták 
az iskolát, ism ertették  a 
képzési formákat, a felvétel 
feltételeit. A 8. osztályos ta
nulók órákra is belátogat
hattak. Az érdeklődők szá
mából ítélve -  kb. 110-120 
fő je lent meg -  rem éljük, 
hogy a jövő tanévi beiskolá
zási tervünk sikeres lesz.

Isk o la börze
Ennek a beiskolázási 

tervnek m egfelelően  vet
tünk részt a Pécsett megren
dezett iskolabörzén. A Szi
várvány Gyerm ekházban 
mutatkozott be iskolánk más 
baranyai középiskolákkal 
együtt. Október 30-án a ta
nulóink által előállított ter
mékbemutatóval egybekötött 
fórumon Zakk Anna igazga
tóhelyettes és Farkas Rudolf 
gyakorlati oktatásvezető vá
laszoltak az intézetet érintő 
kérdésekre.

E gyü ttm ű ködési
m egá llapodás

Október 27-én együttmű
ködési m egállapodást írt 
alá az iskola részéről Papp 
G yula igazgató, a rendőr
ség részéről dr. E rnyes M i
hály dandártábornok, a Ba
ranya Megyei Rendőrfőka
pitányság vezetője  és a

fenntartója  részéről dr. 
H argita i A ndrás, a Bara
nya Megyei Közgyűlés elnö
ke. A  m egállapodás értel
mében az általános gimná
ziumi osztály ún. közbizton
sági osztályként indul a kö
vetkező tanévben.

Ü nn epély
Az október 23-i városi ün

nepély műsorát a gimnázium 
IV. osztályos tanulói adták. 
Ezek a diákok harmadik al
kalommal -  már rutinosan -  
szerepeltek műsorral a város 
polgárai előtt. A műsort ké
szítették: F uchs Sándorné 
osztályfőnök, Zakk Anna 
igazgatóhelyettes, Farkas 
Rudolf gyak. oktatásvezető; 
előadták: B it t é r  J u d it , 
D a n k ó  B e a tr ix , G öb l 
László, K iss Attila, Mate- 
isz M arianna, M üller Gá
bor, Olejnik Gábor, Porció 
R en á ta  tanulók. Az ünne
pélyt teljesebbé tette Wagner 
József ifjúsági zenekara.

Színház
Kezdetét vette a színházi 

évad. Mint minden évben, 
az idén is visszük színház
ba az érdeklődő tanulókat. 
Október 24-én este a szín
házrajongó diákok és taná
rok (70 fő) Shakespeare: 
Macbeth című drámáját te
kintették meg a Pécsi Nem
zeti Színházban  B álint 
A n drea  tanárnő szervezé
sében.

G yak orló  tan ítás
G im názium i tagozatun

kon tölti tanítási gyakorla
tát német nyelvből G ászné 
B ősz  B ernadett, a szegedi 
egyetem végzős hallgatója. 
Iskola i m entora: M olnár 
Zoltánnál.

S ítáb or
A téli sportokat kedvelő 

tanulóinknak sítábort szer
vez C zakó R ita  tanárnő. A 
diákok januárban egy hétre 
a szlovákiai Skalkába utaz
hatnak síelni.

J ogos ítv á n y
A Mecsek Autósiskola in

tézetünkben  tanfolyam ot 
indított szem élygépkocsi
vezető kategóriában. A tan
folyamra jelentkezést még 
elfogadnak.

Z akk  A nna
F u ch s S án dorn é

Dombay János emléktábláját avatják
Dombay János régész, a Baranya Megyei Múzeumok alapító 

igazgatója Pécsváradon és környékén kezdte régészpályáját. A 
mai Zeneiskola, az egykori Járási Adóhivatal vezetője volt és 
amatőrként kezdte a kutatásait. Egykori működési helyét, a Ze
neiskola falán emléktáblával jelöli meg a Pécsváradi Várbaráti 
Kör november 17-én, pénteken 15.30-kor.

A tábla leleplezését követően Dombay János pécsváradi éveire 
emlékezik Gállos Orsolya, a Várbaráti Kör elnöke. A megyei 
múzeumigazgató régész alakját mai jogutódja, dr. Ecsedy Ist
ván, a Baranya Megyei Múzeumok igazgatója idézi fel.

Zenehíradó a Zenesuliból
• Október 5-én a Zenei 

Világnap tiszteletére közös 
zenehallgatás és vetélkedő' 
volt N aszvadiné P odány i 
E szter szervezésével a Ze
neiskolában. A gyerekek, 
Smetana Moldva című szin- 
fónikus költem ényét hall
gatták, m ajd a tém ához 
kapcsolódó kérdéseket kap
tak. A  helyes válaszokért 
csoki volt a jutalom.

• O któber 15. A  színes 
forgatagban, a Gesztenye
szüret c. rendezvényen az 
Ifjúsági Fúvószenekar tér- 
zenézett.

• Október 18-án tartották 
Pécsett a Művészeti Szak- 
középiskolában  a K on cz 
J á n o s  Országos Hegedű- 
verseny válogatóját, melyen 
3 megyébó'l 12 növendék

mutatta be tudását. A pécs
váradi zeneiskolából L ip ics  
V iola vett részt, szép siker
rel, akit N aszvadiné P odá
nyi E szter készített fel.

• Október 18-19-én szülői 
értekezletet tartottunk Me- 
cseknádasdon és Pécsvára
don.

• 23-án a koszorúzási 
megemlékezésen közremű
ködött az Ifjúsági Fúvósze
nekar, W agner J ó zse f ve
zetésével.

• 26-án a Várban nyílott 
kiállítás a JPTE Művészetek 
Tanszéke pécsváradi nyári 
művésztelepének alkotásai
ból. A  megnyitón klarinéton 
közreműködött: Gresa Szil
v ia  és M iklós Zsuzsanna. 
Tanáruk: Schrem pfné Kre- 
szits Margit.

CIPŐVÁSÁR 
CIPŐ VÁSÁR 
CIPŐBÖRZE
Az évszaknak megfelelő 

női-férfi-gyermek lábbelik

Többezer párás árukészlet 
Rendkívül kedvező árak 

a Művelődési Központban

Vásár helye:
Pécsvárad

Vásár ideje:
november 7-én 9-18 óráig

ÉLKERGMK

Köszönjük, hogy vásárunkon megjelent!
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Bábszínház és gyermekműsorok 
a Művelődési Központban 1995/96

BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ

November 14-én Holle 
anyó. Grimm testvérek me
séjéből írta Pozsgai Zsolt.

Hol volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy asszony és két lá
nya. Az egyiket, az édes gyer
mekét kényeztette, szeretgette, 
a m ásikat, m ostohalányát 
azonban napestig dolgoztatta 
és soha egy jó  szava nem volt 
hozzá. Egyszer aztán történt, 
hogy a dolgos lány...

Aki kíváncsi a mese folyta
tására, vagy ha újra szeretné 
felidézni a történetet, annak 
ajánljuk, hogy nézze meg báb
színházunk előadását, mely
ben különböző bábtechnikák
kal játszuk el ezt a méltán 
népszerű, szép mesét.

BÁBOVI SZÍNHÁZ

Január 31-én Nem fé
lünk a farkastól

A három kismalac története 
sok-sok közös játékkal, a gye
rekek bevonásával.

A Bábovi Színház egyedi 
előadásmódjával, zenés, lát
ványos, gyermekközeli pro
dukcióival országos népszerű
ségre tett szert.

BARTINA ZENEKAR
Március 19-én Muzsikáló 

szerszámok
Ismerkedés népi hangsze

rekkel
Dal tanulás, játék, mese.
A hangszerek mesterei (a 

zenekar tagjai) felejthetetlen 
perceket szereznek a gyere
keknek azzal, hogy megis
mertetik őket közel húsz népi 
hangszerrel.

BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ
Méjus: A békakirály
Grimm testvérek meséjéből 

írta Kiszely Ágnes.
Ez a mese egy aranygolyó

ról szól, mely egy szekrényben 
állt. Az aranygolyó féltve őr
zött kincs, a királylány leg
kedvesebb játéka.

Egy napon a kertben já t
szott, am ikor m egpillantott 
egy öreg kutat. Kíváncsi volt, 
közel ment hát és ahogy fölé 
hajolt, az aranygolyó kicsú
szott a kezéből és a kút mélyé
be zuhant...

A négy előadást tartalma
zó bérlet ára: 350.- forint.

MEGLEPETÉS!
A  bérlettel rendelkező gyere

kek decem ber 6-án ingyen  
nézhetik meg a Mikulás-napi 
műsort...

MOZIMŰSOR
1995. november 

2-án, Dobd el magad.
6-án, Rosszcsont beforr. 
9-én, Miami rapszódia. 
13-án, Congo.
16-án, Dzsungelháború. 
20-án, Ed Wood.
23-án, A lény.
27-én, Első lovag.
30-án, Az utolsó esély, 
december 4-én, Casper.
Az előadások 19 órakor 

kezdődnek.
Tfelefon: 465-094.

SZÍNHÁZ
SZÍNHÁZ SZÍNHÁZ

A Pécsi Színház művészeinek 
vendégjátéka Pécsváradon a 
Művelődési Házban

1995. november 20-án, hét
főn 19 érakor

Bemutatásra kerül: Vadnai 
László: A csúnya lány című ze
nés bohózata két részben

Szereplók: Dévényi Ildikó, 
Unger Pálma, N. Szabó Sándor, 
Fillár István, Moravetz Levente, 
Csonka Tamás.

Jegyek elővételben is kapha
tók: 150 Ft-os áron.

ANYAKÖNYV

Születtek:
Pécsvárad: Mészáros Dávid, 

Virág Lajos, Martonfa: Dunai 
Dávid, Nagypall: Kovács Brigit
ta, Lovászhetény: Bátai Bettina, 
Mezei Mária

25. házassági évfordulóját 
ünnepli:

November 6. Bárdi József és 
Dávid Ilona, 7-én Koncsag Zol

tán és Gemer Mária, 14-én Ar- 
nold János Tibor és Janetka Er
zsébet, Siklósi József és Schnei- 
der Júlia, Dobszai János és Ká- 
csor Júlianna

Meghaltak:
Pécsvárad: Tőrincsi Lajos, So- 

mogyvári Ferenc 61 éves, Trapp 
Ferencné Aszmann Anna, 
Brückner János 96 éves, Erdős- 
mecske: Bősz András, Weisz 
Nándomé Androvics Anna, Lo
vászhetény: Bátaszéki Irén.

A Művelődési Központ 
november havi eseménynaptára

hétfőnként: 18 órakor 
díszítőművészeti szakkör 

női kamarakórus próbája 
kedden: 18 órakor sakk 

szakosztály
szerdán: 16.30-tól Jazz 

balett iskolásoknak 
M ozgásm űvészeti tanfo

lyam óvodásoknak 
csütörtökön: 9-12 órakor 

Mozgáskorlátozottak fogadó
napja

pénteken: 17 órakor Zen
gő néptánc együttes próbája 

18 órakor sakkosok 
9 órától P oller O ptika 

(computeres szemvizsgálat)
1- jén KRESZ tanfolyam  

indul ismét
2- án a N yugdíjas klub 

Budapestre kirándul
5-én, vasárnap délelőtt: 

Pécsvárad-Mohács sakkver
seny

7-én, kedden Élker cipő
vásár 9-18 óráig a nagyte
remben

8-án „Repülj madár re
pülj...” 18 órakor.

14-én, kedden: Nyugdíjas 
klub klubdélutánja

10.30-kor óvodásoknak, 
k isiskolásoknak a Bóbita 
Bábszínház előadása

16- án, csütörtökön 9 órá
tól földárverés

17- én, pénteken a Pécs- 
váradi Várbaráti Kör em
léktáblát helyez el a zeneis
kola bejáratánál Dombay 
János emlékére

20- án, hétfőn 19 órától A 
csúnya lány c. zenés bohó
zat két részben  a Pécsi 
Nemzeti Színház művésze
inek előadásában.

21- én, kedden, 22-én, szer
dán és 23-án, csütörtökön 
földárverés délelőtt 9 órától.

24- én 9-17 óráig virágvá
sár az előtérben.

25- én , szom baton a Né
met klub sváb estje -  Kata
lin bál

TÜDŐSZŰRÉS
november 23-tól december 20-ig 

a M űvelődési Központban 
Kérjük az értésítésen megadott időpontban 

szíveskedjenek megjelenni, csak így kerülhető el 
a hosszas várakozás.

1995. november
22. (szerda) 9-12 óráig
23. (csütörtök) 13-16 óráig
24. (péntek) 9-12 óráig
27. (hétfő) 13-16 óráig
28. (kedd) 9-12 óráig
29. (szerda) 9-12 óráig
30. (csütörtök) 9-12 órái

1995. december 
1. (nincs szűrés)
4. (hétfő) 13-16 óráig

5. (kedd) 9-12 óráig
6. (szerda) 9-12 óráig
7. (csütörtök) 13-16 óráig
8. (péntek) 9-12 óráig
11. (hétfő) 13-16 óráig
12. (kedd) 9-12 óráig
13. (szerda) 9-12 óráig
14. (csütörtök) 13-16 óráig
15. (péntek) 9-12 óráig
18. (hétfő) 9-12 óráig
19. (kedd) 9-12 óráig
20. (szerda) 9-12 óráig

Gyermekruha börze
(0-18 éves korig)

Kinőtt, megúnt, használt gyermekruhákat, 
sportszereket vehet, cserélhet, eladhat 

a Művelődési Központban 
1995. november 27-én, hétfőn 15 órától. 
Helyigénylés a Művelődési Központban 

november 25-ig.



Labdarúgás
1995. szeptember 24.
VII. forduló:
Egerág-Pécsvárad 4-3 (0-3)
A csapat összeállítása: Szigeti -  

Wágner, Mester, Fuller Z. -  Acker- 
mann, Somogyvári, Spannenber- 
ger, Zsáli (Kolmann B.) -  Botló, 
Fuller F., Krémer.

A pécsváradi csapat tabellán 
elfoglalt helyezése alapján erre a 
mérkőzésre a kötelező győzelem 
reményében készülődött. A játé
kosok fogadkoztak, hogy folytat
ják a jó szereplést. Bár a sors 
szeszélye kísértett, hiszen Eger- 
ágról ritkán sikerült örömteli 
mosollyal távozni.

Az edzői taktika egy bizton
ságos védekezésre, az ebből indu
ló sok mozgásos, lelkes csapat
munkára épült, melynek befejezé
seként az eredményesség került 
előtérbe. A vendégek jó hatásfok
kal végezték ezt a feladatot, hi
szen a huszadik percben már 34) 
volt az eredmény a javukra.

A váradiak nem játszottak jól, 
de mezőnyfölényben voltak an
nak köszönhetően, hogy a hazai
ak rendkívül enerváltnak tűntek.

A második félidőben folytatódott 
a sok hibával tarkított, kissé unal
masnak tűnő mérkőzés. Mintha 
mindkét fél elégedett lett volna az 
eredménnyel, a vendégek nem 
erőltették a góllövést, a hazaiak 
meg képtelenek voltak erre a vál
lalkozásra. Egészen a mérkőzés 
kétharmadáig, ekkor a bíró 11-est 
Ítélt (mindenki megdöbbenésére) a 
hazaiaknak, melyet értékesítettek. 
A váradiak ezután teljesen megza
varodtak, az egerágiak „vérsze
met” kaptak. Három előre ívelt, le
pattanó labda a vendégek hálójá
ban kötött ki.

Amire senki sem számított, a 
bajnokaspiráns egy győztesnek 
vélt meccset vesztett el, amelyért 
csak önmagát hibáztathatja.

Góllövők: Botló, Zsáli, Span- 
nenberger.

1995. szeptember 30.
VIII. forduló:
Pécsvárad-Nagykozár 1-0 (0-0)
A csapat összeállítása: Szigeti 

-  Wágner, Mester, Fuller Z. -  Ac- 
kermann (Szalonnás), Somogy
vári, Kolmann B., Zsáli -  Botló, 
Fuller F. (Mühl), Krémer.

Edző: Gung László
Mindenki bízott abban, hogy a 

fiúk feledték a múlt heti szé
gyenteljes vereséget, lelkileg 
talpraálltak és a mai nehéz mér
kőzésre teljes odaadással fognak 
koncentrálni. Nagykozárral ré
gen játszottak már tétmérkőzést 
a hazaiak, bár a vendég együttes 
újoncnak számít, de több pécsi 
játékosra épülve, győzelmi célo
kat hangoztattak a mérkőzés 
kezdete előtt. Tfehát jó meccsnek 
ígérkezett.

A kezdés utáni percekben már 
gólokkal kellett volna vezetni a 
váradiaknak, hiszen ennyi ziccer 
maradt kihasználatlanul. Küz
delmes mérkőzés alakult ki, de 
mindkét együttes sokszor pon
tatlan volt. Bár enyhe mezőnyfó- 
lényben voltak a váradiak, tá

madásaik meddőnek bizonyultak.
A második félidőre az iram fo

kozódott, a hazai játékosokoh ér
ződött, hogy mindent megpróbál
nak a győzelem megszerzése ér
dekében. Nagy nyomás neheze
dett a vendégekre, akik szinte 
csak a védekezésre, az eredmény 
megtartására törekedtek. Lefú
jás előtt öt perccel megszületett 
a várva várt gól, amely egyben a 
győzelmet is jelentette.

Összefoglalva, egy küzdelmes 
mérkőzésen a három bajnoki 
pont megszerzése volt a cél.

Góllövő: Zsáli A.
1995. október 7.
IX, forduló:
Kásád-Pécsvárad 1-2 (1-0)
A csapat összeállítása: Szigeti 

-  Wágner, Mester, Fuller Z. -  Ac- 
kermann (Szalonnás), Somogy
vári, Spannenberger, Zsáli -  
Botló (Kolmann B.), Fuller Z., 
Krémer.

Edző: Gungl László
A határszéli kis település csa

pata a tabella utolsó helyéről 
várta e találkozót. Sok reményt 
nem fűzhettek a pontszerzéshez, 
hiszen a vendégek őrizték vezető 
pozíciójukat a bajnokságban.

A kezdés utáni pillanatokban 
akár gólt is lőhettek volna a vá
radiak, de nem tették. Utána vi
szont képtelenek voltak rá, mert 
a hazaiak nemcsak tetszetősen 
és lelkesen játszottak, hanem 
egy védelmi kihagyás miatt gólt 
is szereztek. Ezt követően pró
bálkoztak a vendégek, de sok át
gondolás a játékban nem mutat
kozott, a támadások pedig erőt
lennek tűntek. Sajnos így telt el 
az első félidő.

A második félidőre a kemény 
edzői bírálat meghozta hatását, 
hiszen az első támadás gólt ered
ményezett. A csapatszerkezet át
alakítás és a játékosok hozzáál
lásának megváltozása révén ez
után már csak egykapuzás folyt 
a pályán, melynek végén a győz
tes gólt is sikerült megszerezni.

Összefoglalva az első félidőt 
feledni illik, a második félidei já 
tékból az eredményesebb helyzet 
kihasználásra kell törekedni, és 
akkor nem marad el a további jó 
folytatás.

Góllövők: Spannenberger,
Krémer

1995. október 15.
X. forduló:
Pécsvárad-Szászvár 3-1 (1-0)
A csapat összeállítása: Szigeti 

(Valkai) -  Wágner, Mester, Ful
ler Z., -  Ackermann (Mühl), So
mogyvári, Spannenberger (Sza
lonnás), Zsáli — Botló (Kolmann 
G.), Fuller F. (Nagy A.), Krémer.

Edző: Gungl László
A szokatlan korai kezdési idő

pont miatt kevesen érkeztek idő
ben a mérkőzésre, de később kb. 
300-an figyelték a találkozót. A 
szüreti napok rendezvénysorozata 
miatt mindenki egyértelmű jó játé
kot és győzelmet várt a csapattól.

Az edzői taktika is erre épült, 
egy letámadásos támadójátékra 
bíztatott a tréner, ahol a vendé

geket ne engedjük kezdemé
nyezni és próbáljunk gólt lőni. A 
taktikát felemásan hajtották 
végre a játékosok, a fiúkból hi
ányzott az a plusz erő, amelynek 
hiánya miatt az eredményesség 
is elmaradt. Ha némi szerencsé
vel, de sikerült előnyhöz jutni az 
első félidőben.

A második félidőben felőrölte 
ellenfelét a hazai csapat. A játé
kosok sokat futottak, küzdöttek, 
helyenként tetszetősen is ját
szottak, de olykor még pontatla
nul passzoltak. Két szép góllal 
további előnyre tettek szert és 
ekkor érzésem szerint a vendé
gek lélekben fel is adták. A ha
zai cserejátékosok beállítása 
után a színvonal kissé vissza
esett, a vendégek feljavultak és 
szépítésre is futotta erejükből.

Összefoglalva nem túl meggyő
ző játékkal, de magabiztos győ
zelmet arattak a sportszerűen 
küzdő Szászvár csapata ellen.

Góllövők: Zsáli (2).

Tbvább erősödik, mélyül, újak
kal bővül a barátság a Galánta 
melletti Nagymécsédi öregfiúk 
csapatával. A hat éve tartó kap
csolatban szinte rokoni szálak 
erősödnek. Látogatásuk a nyári 
vendégségünk viszonzása volt. 
Szeptember 29-én 18 óra körül 
érkezett a vendégeket szállító 
autóbusz. A fogadtatás után a 
vendégeket fogadó családok, ba
rátok vitték el. A pénteki est 
egyéni programokkal, valamint 
a sportpálya klubhelyiségében 
tartott diszkóval fejeződött be. A 
szombati nap délelőttje Pécsvá- 
rad, Pécs megismerésével, vala
mint vásárlással telt el. Délután 
megtekintették az első csapat 
bajnoki mérkőzését és örültek a 
pécsváradi csapat győzelmének. 
A mérkőzés után, szép számú 
közönség előtt -  akik között több 
áttelepített nagymécsédi is volt

bajnokság
Véget ért az 1995. évi vá

rosi k ispályás labdarúgó 
bajnokság, amit ismét Jó- 
zsa Zoltán szervezett a 
Spartacus SC égisze alatt. 
K ilenc csapatot sikerült 
hadrendbe állítania, közü
lük elsó' lett a TEXACO, 
m ásodik  a KUKA SC és 
harmadik a Zengő'. Játszot
tak m ég a SPOOL BT, a 
Szakiskola, a PIT BULLS, 
a Kozmosz, a Torpedó és el
ső ízben a Gesztenyés SC.

A bajnokság gólkirálya 
29 lövéssel Botló Tibor, a 
TEXACO játékosa. A leg
jobb kapus ifj. Hubert Bé
la, Torpedó. Ismét sokakat 
m ozgatott meg a labdarú
gás, a sport szeretete, és re
méljük, jövőre ismét játsza
nak e lelkes csapatok.

Városi kispályás

-  az öregfiúk mérték össze erejü
ket. Sajnos 2-0-ás vereséget 
szenvedtünk.

A mérkőzés után, este 8 óra
kor kezdődött a vacsorával egy
bekötött bál, ami reggel 5-ig tar
tott. Az összejövetelünkön jelen 
volt alpolgármesterünk, Arató 
Márton, aki a város nevében üd
vözölte a vendégeinket és a ba
rátság további erősítését kérte.

Megtisztelt jelenlétével ben
nünket a két helység sportközi 
elnöke is, Kamen Lajos, vala
mint Zsáli János. Az ő beszélge
tésük is reményt ad arra, hogy 
tovább bővüljön a kapcsolat.

Vasárnap délelőtti egyéni prog
ramok után 14-kor gyülekeztek a 
vendégek és házigazdáik a Műve
lődési Ház előtt. A búcsúzás után, 
a viszontlátás reményében 14.15- 
kor integetés, dudaszó mellett el
indult az autóbuszuk.

a Pécsváradi önkormányzat havi lapja 
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