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Viktória napján avattuk

Pécs várad karácsonyi ajándéka 
a Sportcsarnok

Fotó: Löffler Gábor

Kakas Sándor polgármester avatóbeszéde
Pécsvárad nagy családja 

kap e csarnokkal egy közös 
karácsonyi ajándékot. Drága 
és szép ajándékot, melynek 
létjogosultságáról a megnyitó 
programjai már bizonyságot 
tettek. Pécsvárad ezt a csarno
kot meg tudja majd tölteni 
sport- és kulturális események
kel, együtteseinkkel, olyan or
szágos rendezvényekkel, ame
lyekről Pécsvárad híres.

Az elsó' estén, mikor a ma
gyar bajnok nóí kosárlabda
csapat játszott e teremben, el
gondolkodtam azon, mit je 
lent az egység, és mit jelent a 
siker. Ezt a sikert átéltük ak
kor azokkal a pécsváradi fia
talokkal, akik a m érkőzés

előtt két órával jöttek és fo
lyamatosan megtöltötték a 
csarnokot.

Az elmúlt években e telepü
lést közös erővel elláttuk az 
alapvető infrastrukturális be
ruházásokkal. Ezt követte ez 
a csarnok, ahol sportolhatnak 
Pécsvárad fiataljai és éltesebb 
korosztályai, ahol reklámoz
hatjuk az itteni vállalatok ne
vét.

Sokat küzdöttünk azért, 
hogy el tudjuk indítani a 
Sportcsarnok építkezését, és 
hogy be tudjuk fejezni. Vitáz
tunk, mekkora legyen a mére
te, mekkora legyen a lelátó, 
kell-e ennyi öltöző, kell-e a 
nemzetközi küzdőtér. És úgy

döntöttünk, hogy megépítjük. 
Anyagiak hiányában ugyanis 
pár éve nem készült ilyen lép
tékű csarnok a Középisko
lánknál. Az önkormányzat 
többsége úgy vélte, ezt a hi
bát még egyszer nem szabad 
elkövetni. És ha lehetőség 
nyílik, a jövőben más ilyen 
közösségi jellegű létesítmé
nyeket is meg kell teremte
nünk.

Anyagi erőpróba elé állított 
bennünket ez a beruházás, 
ezzel kapcsolatos adósságain
kat azonban 1996-ban letud
hatjuk. És azután elindulhat 
egy másjellegű lendületes fej
lődés is.

(Folytatás a 7. oldalon)

Millecentenárium 
Honfoglalás 1100 éve

Ezeregyszáz év telt el azóta, 
hogy a magyarság 896-ban, 
végleges hazát választva meg
kezdte életét a Kárpát-me
dencében. Az 1996-os Mille- 
centenáriumnak sajátos jelen
tőséget ad az a tény, hogy öt 
év múlva, 2000-ben itt a ma
gyar állam  alapításának, 
Szent István megkoronázásá
nak 1000. évfordulója. Pécsvá
rad monostorát ekkor, 1000- 
ben alapította Szent István 
király.

A közelgő 2000. esztendő 
egyben a világ keresz
ténységének millennium a, 
Krisztus születésének 2000. 
évfordu lója , am elyre lelki 
megújulással készülnek a ke
resztény egyházak.

Száz évvel ezelőtt nagysze
rű építkezésekkel tisztelegtek 
dédapáink a H onfoglalás 
1000. évfordulója előtt. Ekkor 
alakult ki nagyvárosaink és 
kisebb településeink arculata. 
Sok magánépítkezést is ek
korra időzítettek a polgárok.

Hogyan emlékezhetünk mi, 
pécsváradiak a magyar hon
foglalásra? Első sorban a saját 
lelkületűnk, a portánk, ottho
nunk kicsinosításával. És a 
kisháza, városunk szépségé
nek, rendjének kialakításával, 
őrzésével.

Pécsvárad nagyszabású kö
zösségi létesítmény, a Sport
csarnok átadásával lépett át a 
millecentenáriumi esztendő
be, és e napokban teszi meg a 
lépéseket a vár, dicső állam
alapítási emlékhelyünk jövő
beni méltó működésére.

Pécsvárad egyedülálló ál
lamalapítás-kori műemléke
gyüttessel bír, Szent István 
egykori birtokával, a Pannon
halma utáni második magyar 
térítőmonostorral. Legyünk 
büszkék és legyünk méltóak 
Szent István örökéhez!

A  P écsvárad i 
V árbará ti K ör
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Önkormányzati ülés
1995. december 4.

A december havi ülésről dr. 
Bíró Ferenc, Gállos Orso
lya, Müller Lajos, Papp 
Gyula képviselők maradtak 
igazoltan távol.

Elismerés a sportkörnek
A testület Kakas Sándor

polgárm ester elnökletével 
először a Spartacus Sportkör 
helyzetével foglalkozott. (A 
beszámolót decemberi szá
munkban tettük közzé.) Ka
kas Sándor kiemelte, hogy 
Pécsváradon az utóbbi idő
szakban látványos fejlődés 
következett be a sport terüle
tén: a labdarúgó-szakosztály 
melle'tt férfi, nól kézilabda
szakosztályok, aerobik-, sakk
szakosztály működik. Köszö
netét fejezte ki Zsáli János
nak elnöki tevékenységéért, 
amit a testület határozatba 
foglalt.

Rendeletet alkottak a déli 
iparterületről, amely intéz
ményi, ipari és raktár-, közle
kedési és zöldterületekre osz
lik meg.

Jóváhagyták az 1996. évi 
pénzügyi ütemtervet. Az első 
félévben szeretné a testület le
róni a Sportcsarnokkal kapcso
latos hitelét. A működtetési fel
adatok ezzel nem szenvednek 
hátrányt, de a fejlesztések csak 
ezután rangsorolhatók.

Vizet
Csokoládé pusztára

További m egállapodások 
révén az ivóvizet nemcsak 
Szilágy, hanem Csokoládé 
pusztára is be kívánja vezetni 
az önkormányzat az AGRO- 
VER Rt-vel társulásban. 41 
lakos továbbá az AGROVER 
üzemei jutnának így a pécs- 
váradi gerincvezetékről ivó
vízhez. Az AGROVER 
250.000 forint értékben tár
sulási ajánlatot tett az önkor
mányzatnak, amely azt leg
utóbbi ülésén elfogadta. Ko
rábban 300.000 forintot tar
talékolt a Szilágy-pusztai víz 
bevezetésére.

PANNONMEDICINA
A baranyai városokkal 

együtt Pécsvárad is csatlako
zik a PANNONMEDICINA

Gyógyszerellátó és Forgalma
zó Vállalat Rt.-vé alakulásá
hoz -  döntött a testület, és a 
felügyelőbizottságba Kakas 
Sándor polgármestert dele
gálta. Pécsvárad önkormány
zata is a vállalat alapítói közé 
tartozik, és létszámarányo
san részesül majd ennek va
gyonából. Pécsváradot 239 
darab l rt000 forintos rész
vény illeti meg.

Napirend után
Az 1996. évi TB-finanszíro- 

zás ismeretében felül fogják 
vizsgálni a védőnői hálózatot 
illetve az iskolai védőnő fog
lalkoztatását. Dr. Menczer 
Gábor javasolta az ápolási díj 
felülvizsgálatát, önkormány
zati befektető rt. megalakításá
ra kezdődtek lépések.

A polgármester ismertette a 
csarnok műszaki átadásának 
majd avatásának rendjét.

1996 első félévi ülésterv
Január 29. Évi költségveté

si rendelet. Az alpolgármester 
jogállásának szabályozása. A 
millecentenárium helyi teen
dői. Közterületeink szépítése.

Március 4. Zárszámadás. 
1995. évi pénzügyi ellenőrzési 
beszámoló. Intézményi téríté
si díjak m egállapítása. A 
Sportcsarnok üzemeltetése, 
szervezeti, működési rendje, 
díjszabása.

Április 15. Beszámoló az 
általános iskola működéséről. 
Találkozás a kamarákkal, 
vállalkozókkal, adók kérdése: 
közmeghallgatásos ülés.

Ms|jus 20. Az 1995. évi kró
nika. Tájékoztató az óvodák
ról. Buszmegálló, buszközle
kedés, parkolók.

Június 17. Augusztus 20-i

kitüntetések. Ünnepi rendez
vények. Pécsváradi klubok, 
egyesületek. Idegenforgalom, 
szálláshelyek, programok. 
Második félévi ülésterv.

Intézményellenőrzési
ütemterv

1996. L negyedév:
Intézményi gondnokság át

fogó költségvetési ellenőrzés. 
Januárban minden intéz
ménynél a normatív elszámo
lás alapját képező statiszti
kák ellenőrzése.

IL negyedév: Az általános 
iskola átfogó vizsgálata.

Hl. negyedév: Étkeztetést 
nyújtó intézmények ellenőr
zése, élelmezési normák, térí
tési díjak felülvizsgálata. 
G ondozási központ átfogó 
költségvetési ellenőrzése.

IV. negyedév: Oktatási in
tézmények vizsgálata: szak
mai programok, finanszíro
zás.

Mindkét este zsúfolásig megtelt a lelátó. Fotó: Patonai Attila
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„Szolgálja a nemes vetélkedést!"
M ott J á n o s  pécsvárad 

címzetes apátja áldotta meg 
az egyház nevében e kiemel
kedő létesítményt: -  Költöz
zék imáinkkal és áldásunkkal 
e falak közé a béke, egymás 
nagyrabecsülése, az igazi ver
sengés a jobb és a tökélete
sebb emberért. Távozzék e 
helyről a gonoszság szelleme, 
az ellenségeskedés, a harag és 
a gyűlölködés. Lakjanak itt a 
békesség angyalai.

Áldd meg Istenünk azokat, 
akik elhatározták, megtervez
ték, megépítették. Szolgálja ez 
a Sportcsarnok a nemes vetél
kedést, ne ellenségek álljanak

szemben egymással, hanem 
igazi sportbarátok, akikben 
test és lélek harmóniában él, 
nem rombolja, hanem építi 
egymást.

Mi, pécsváradiak szeretünk 
büszkélkedni ó'siségünkkel, 
ezer éves múltunkkal. Tartoz
zék most ez a csarnok is büsz
keségeink közé, legyen az em
beri adottságok, a sport, a ve
télkedés gyönyörű hajléka -  
mondta végezetül apátűr.

ÜT N ÉPI CSILLAGSZÓRÓ
íjl önkorm ányzat vala

mennyi intézménye és taná
rai avatták fel ezután a csar

nokot ajándékműsorukkal az 
összegyűlt mintegy 700 főnyi 
közönség előtt. Az óvodások 
után a Kodolányi János Álta
lános Iskola Német Nemzeti
ségi Tánccsoportja lépett fel, 
tanáraik T óth  G y ö rg y i és 
Poller György. Majd a Zene
iskola Utánpótlás Zenekara 
szerepelt, tanáruk W ágner 
József. Hangulatos bemuta
tót tartott az általános iskola 
P an ta  D óra  vezette tém a
csoportja. Remekül szólt a 
Művelődési Központ Női Ka
marakórusa K u tn y á n sz k y  
Csaba vezényletével, majd a 
Nyugdíjas Klub asszonyai ad

ták elő a Töttös Sándor által 
betanított karikázót. A Pécs- 
váradi önkéntes Tűzoltóe
gyesület Zenekara muzsikált 
A pace ller J ózse f vezényle
tével majd Fuchs Sándom é 
tanítványai, a IV. gimnazis
ták karácsonyi műsora zárta 
az estét. A  csarnokba a Me
cseki Erdészeti Rt. által ado
mányozott karácsonyfa vará
zsolt igazi ünnepi hangulatot. 
A szereplők pedig újra meg
mutatták, mennyire gazda
gok vagyunk, s e sokféle em
beri produkciónak méltó haj
léka született meg erre a Ka
rácsonyra.

CSARN OKNYITÁNY
Kéi avatója volt az új 

Sportcsarnoknak Karácsony 
előestéjén. A helyszínhez illő 
rangos sporteseménnyel, a 
magyar bajnok kosárlabda 
csapat, a PVSK Dália és a 
Szombathely mérkőzésével 
zajlott a sportnyitány, bemu
tatva, hogy a terem a legran
gosabb nem zetközi sport
események fogadására is al
kalmas.

A pecsváradi fiatalok és az 
idős szurkolok az esemény 
kezdetére m egtöltötték az 
500 személyes lelátót. Leg
többen először jártak az ün
nepi díszbe öltözött impozáns 
építményben. Nagy izgalmat 
okozott, hogy csaknem egy 
órát késett a vendég Szom
bathely csapata, a közönség 
azonban el volt foglalva az íj 
létesítménnyel. Aztán meg
kezdődött az ilyen sport
esem ényeknél m egszokott 
showműsor:

A különvonat is zengett, 
amikor berobogott a PVSK 
szurkolóival. A kemény mag 
igazi arénahangulatot hozott 
csarnokunkba, ahol a kezdés
koz már mintegy 1000 ember 
gyűlt össze. Sok vendég, 
sportbarát és sportvezető is. 
Ott volt a PVSK maci, szüne
tekben, időkéréskor a Zeneis
kola Utánpótlás Zenekara 
játszott W ágner J ó z s e f ve
zényletével. A Himnusz hang
jai után Kakas Sándor pol
gármester üdvözölte az egy
begyűlteket és a két csapatot, 
majd dr. Wekler Ferenc or

szággyűlési képviselő majd 
Czerpán István, a PVSK el
nöke mondott köszöntőt.

A PVSK Dália-Szom bat
hely mérkőzés 117-45 (58-20) 
eredménnyel zárult. A Dáliá
nak 17 ponttal kellett althoz 
nyernie, hogy élre ugorjon a 
tabellán. Ezt óriási fölénnyel 
teljesítette.

V élem én yek  
a sp ortcsa rn ok ró l:

D r. W e k ler  F e r e n c : —
Örömmel látom, hogy a pécs-

váradiaknak sikerült elkészí
teniük azt, amit én Mecsek- 
nádasdon csarnoképítésben 
elkezdtem, de ami ott meg
szakadt, illetve nem valósult 
meg az eredeti terv szerint. 
Gratulálok, hogy itt sikerült 
valóra váltaniuk egy nagy ál
mot.

R átgéber László, a PVSK 
Dália edzóje: — Sok ilyen csar
nok kellene Magyarországon, 
Baranyában, Pécsett. Nagyon 
élveztük, jól éreztük magun

kat, mivel egy ilyen kis csar
nokban nagyon forró hangu
latot lehet teremteni. Sport 
szempontjából nagyon jól fog
ja szolgálni a célját.

Dr. H orváth László az Új 
Dunántúli Napló sportrovat- 
vezetóje: -  Különféle sport
csarnokokban fordulok meg 
munkám során, s ezeket is
merve elmondhatom, hogy a 
pécsváradi minden tekintet
ben megfelel céljának s amel
lett nagyon szép.
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A Sportcsarnok számokban
Közel százhúsz millió forin

tos létesítményt vett birtokba 
1995 Karácsonyán Pécsvárad 
lakossága, amelyhez fogható 
saját erős építkezés 140 éve, 
a Városháza felépítése óta 
nem volt a városban.

W olf József pénzügyi cso
portvezető' ismerteti olvasó
inkkal a csarnok tételes el
számolását:

-  Eddig 1994/95-ben az el
végzett munkákért kifizet
tünk 117.027.093 forintot: 
1994-ben fizettünk
29.355.750, 1995-ben
87.671.343 forintot.

Ennek részletezése: terve
zésre 650.000 forint, a MAK- 
ROBER által végzett bonyolí
tásra 1.150.000, ingat
lanvásárlásra 705.750. Hitel
kamatokra 5.731.159 forint.
76.700.000 forintot fizettünk 
ki 1995. augusztus 21-ig a 
szerződött kivitelező BAU- 
KOMPLEX számára. Ennek 
tönkremenése után az önkor
mányzat irányításával 17 ki
vitelező fejezte be a beruhá
zást, akiknek 26.792.942 fo
rintot fizettünk ki, mintegy 
100 tételben.

3.300.000 forintért vásárol
tuk az eredményjelző-táblát, 
a h a n g osít 's , a stúdió 
1.382.747 forintba került. 
Plusz munkákra, pl. a lép
csők csúszásgátló burkolásá
ra, feliratokra 614.495 forin
tot fizettünk.

A tavaszi tereprendezésre, 
festésre, cementlapok lehe- 
lyezésére tartalékolunk 
772.500 forintot.

A beruházásra 1°95 június 
30-án vettunk fel 45 millió fo
rint hitelt az OTP-nél. Ebből 
1995. november 20-ig kifizet
tünk 14.000.000 tőketarto
zást. H iteltartozásunk ma 
31.000.000 forint és kamatai, 
amit 1996 első félévében kí
vánunk letudni.

A csarnokra egy éves a sza
vatosság. Tavasszal végignéz
zük a létesítményt és a sza
vatosságon belül kijavíttatjuk 
a hibákat. December 29-én 
reklamációt nyújtottunk be a 
tusolók miatt.

Az első hetek tapasztalatai 
alapján kidolgozzuk a csar
nok bérleti díjainak rend
szerét. Itt alapul vesszük a 
várható költségeket, a másutt 
érvényes árakat.

A  csarnok várható végösz- 
szege 118.000.000 forint. Ha 
ehhez hozzá vesszük, hogy 
1994. szeptember 1-én saját 
erőből 12 millió forint érték
ben sportöltözőt létesítet
tünk, elm ondhatjuk, hogy 
Pécsvárad sokat tett az 
egészségesebb élet, a fiatalok 
sportolása érdekében.

T ov á b b i m iértek
Sok kérdés merül fel egy 

ilyen léptékű beruházás al
kalmává. Van aki még körül 
sem nézett az új csarnokban, 
és a z t ! írdi, hát az uszoda? 
Miért nem uszoda épült?

A vágyak megvalósulásá
nak egy családban is rangso
ra, rendje van. Pécsvárad 
1994-95-ben sportcsarnok 
építésére kapott 11.146.000 
állami céltámogatást -  fedett 
uszodára nem. Ennek költsé
gei nagyságrenddel nagyob
bak a sportcsarnokénál.

M iért id e?
Pécsvárad annyira nem 

gazdag, hogy a csarnok csak 
sportcélokat szolgálhasson. 
Itt találnak otthont majd a 
sport mellett a város nagy kö
zösségi, kulturális programjai 
is, pl. a Leányvásár, a fúvós
fesztiválok, a testvérvárosi 
rendezvények, m iután a 
sportparkettára meglesz a 
műanyag-burkolat. Ezért ke
rült a település központjába.

A 30 éves Művelődési Ház 
nagyterme már kicsinek bizo
nyult sok rendezvényhez. A 
Sportcsarnok építése egyéb
ként is kapcsolódik a Művelő
dési Ház teljes rekonstrukció
jához, amire már pályázatot 
adott be az önkormányzat. Ez 
a rekonstrukcic egy kulturá
lis és sportközpontot alakíta
na ki a város központjában, 
és itt helyezné el a városi 
könyvtárat is.

Működtetés szempontjából 
is itt volt indokolt elhelyezni 
a csarnokot, hiszen az mind 
technikai, mind szem élyi 
szempontból kapcsolódik a 
Műv.Ház már működő szol
gáltatásaihoz.

H ova  tegyem ?
E sztétikai szem pontból 

roppant kényes dolog ilyen 
nagyméretű építményt elhe

Az általános iskola tomacsoporlját Szakályosné Panta D ó
ra tanította be. Fotó Patonai Attila

lyezni bárhol, főként pedig 
egy olyan védett, történelmi 
környezetben, amilyen Pécs- 
váradé. Erre ott az AGROKÉ
MIA elrettentő példája. Fenn
állt a veszélye annak, hogy az 
épület ormótlan tömegként 
rátelepszik  környezetére, 
amire több városban látni 
példát. Pelényi M argit úgy 
helyezte el a többcélú csarno
kot a település központjában, 
a Művelődési Házhoz csatol
va, hogy a két hatalmas tömb 
összekapcsolásával nem ke
letkezett aránytalanul nagy 
tömeg. A csarnok szépsége 
igazán oda belépve tárul fel. 
Harmonikusan kapcsolódik 
meglévő környezetéhez, és

különleges látványt nyújt es
ténként, kivilágítva a kör
nyék több pontjáról is.

És a nyaktag?
Még várat magára, és na

gyon hiányzik a Műv.Házat 
meg a csarnokot összekötő 
nyaktag, amelyre most nem 
volt pénz. Ez tartalmazná a 
csarnok előterét és kiszolgá
ló-helyiségeit, míg most az 
utcáról egy ideiglenes feljá
rón kell m egközelíteni az 
épületet. Ez működtetése, 
tisztán tartása szempontjából 
is problematikus. A teendők 
persze végtelenek. Most örül
jünk  és tervezgessünk to
vább.

✓  \  
Sportcsarnok -  1995. december 22.

TOMBOLA TÁMOGATÓI

Fődíj: MECSEK FÜSZÉRT 
2. díj: BOV1N1USZ Kft. -  Pécs, Schransz Richárd 

Pécsváradi Építőipari Szövetkezet 
Pécsváradi Takarékszövetkezet dolgozói 

Kresz és Fiedler Kft.
Koch Tenisz Klub 
Pécsváradi Malom 

System Ruházati Diszkont 
Panda Játékbolt 

Hofecker Borbála Fodrász 
EZ + AZ 
Turmix

Frézia Virágbolt 
Vendita Bt.

Pálma ÁFÉSZ 
Liza Butik

Fuchs Sándor vállalkozó
V __________________________________________________ '
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A vár ügye a Baranya Megyei Közgyűlés előtt

Pécsváradi képviselők együtt a várért
H eves szóp á rb a jok  k ö 
zepette  kerü lt a M e
gyei K özgyű lés  1995 d e 
cem b er 4-i ü lése e lé  a 
p écsvá ra d i v á r  ügye.
Az a lább iak ban  r ö v i 
den  b eszá m olu n k  a v i 
tá ró l és a h atároza t 
m egszü letéséről.

K a k as  S á n d o r  polgár
mester, a közgyűlés idegen
forgalmi tanácsnoka napi
rend előtt szót kért, és a vár 
jelen helyzetéről tájékoz
tatta a közgyűlést. Elmond
ta, a Mecsek Tours Kft., a 
vár üzemeltetője, ki akar 
onnan vonulni, és el kívánja 
vinni a bútorokat. Ugyanezt 
tette Siklóson, amelynek vá
ra ebek harmincadj ára ju 
tott. Ez nem megengedhető 
egy Szent István-i műem
léknél, éppen "a millecente- 
nárium i év és az állam 
alapítás közelgő 1000. évfor
dulója előtt. A  polgármester 
hangsúlyozta, a pécsváradi 
vár hathatósan és gazdasá
gosan is üzemeltethető meg
felelő gondo 3ág esetén.

A polgármester emlékez
tetett, hogy e helyzet kiala
kulása előtt többször kért 
tárgyalási lehetőséget a Ba
ranya Megyei Közgyűlés ve
zetésétől, de hiába. Feltette 
a kérdést, kik élték fel a 
pécsváradi várban megter
melt vagyont, miért nem 
álltak át a hét év alatt az 
olajról a gázfűtésre. Törté
nik ez annak ellenére, hogy 
a közgyűlés az idegenforga
lomban látja a megye jövő
jét és gazdasági előmenete
lének zálogát. Pécsvárad 
polgármestere vizsgálatot 
kért a Kft. tevékenységére 
nézve, s elmondta, polgári 
engedetlenségre hívja fel 
Pécsvárad lakóit, ha akár 
egy szeget is elvisznek a 
várból.

Kakas Sándor elmondta, 
azért exponálja így a kér
dést, mivel november 30-ig 
volt a vár dolgozóinak mun
kaszerződése, és december 
1-re a Mecsek Tburs kitűzte 
a vár kiürítését. Ezért kéri,

hogy a megfelelő bizottsá
gok foglalkozzanak a vár 
kérdésével, amely másfél év 
óta húzódó ügy, a kiköltözte
tést pi'dig mindenképpen 
meg kell akadályoznia a 
közgyűlésnek.

Dr. B író  F eren c: Hatá
rozott tervekről tudunk a 
kiköltöztetéssel kapcsolat
ban. Szeretnénk, ha a Me
gyei Közgyűlés állást foglal
na, hog addig ne történjen 
semmi, amíg ezek az egyez
tetések le nem zárulnak, 
összhangban a megye kö
zéptávú fejlesztési program
jával.

Kakas Sándor később tá
vozott az ülésről, mivel Pécs- 
váradon önkorm ányzati 
ülést tartottak, és a vár 
ügyét a továbbiakban Bíró 
doktor képviselte a Megyei 
Közgyűlés előtt. Előterjesz
tette a Kakas Sándor által 
elmondottakkal egybehang
zó határozati javaslatot.

W éber Ádám : a Mecsek 
Tours felügyelő-bizottságá
nak tagja a Mecsek Tours 
profitorientált cég védelmé
ben szólt. Durva, pártállami 
beavatkozásnak minősítette 
a Mecsek Tburs leállítására 
vonatkizó pécsváradi javas
latokat. Elmondta, egyetér- 
tőleg, hogy a pécsváradi vár 
által termelt profitot a Kft. 
a pécsi Hunyor és a mohácsi 
Csele Szálló korszerűsítésére 
fordította. Kompromisszum 
kialakítását kérte a Megyei 
Közgyűlés és a pécsváradi 
önkormányzat 1 özött.

Dr. B író  F eren c: A 10
m illiós bútor elszállítása 
esetén a bebútorozás mint
egy 30 millió forintot tenne 
ki, és erre ma senki nem ta
lálna ilyen őrült befektetőt. 
Egyetlen működő vára van 
ma a megyének Szent Ist
ván korából, amelynek mű
emlékegyüttesét ez a szálló 
éltette. A  megye nem adhat
ja fel ennek ügyét. Kérem, 
akadályozzuk meg a jóváte
hetetlent!

Kérdés, lu'. a megy a Me

csek Tburs pénze? A profito
rientált cég 9 millió adózat
lan nyereséget term elt 
1995. évben, amiből befizet
tek egy összeget fenntartó
juknak, a Megyei Közgyű
lésnek. A Mecsek Tburs há
rom ügyvezetőt foglalkoztat, 
akiknek éves bére közel 3,5 
millió, 1,2 millió a felügyelő
bizottság díjazása. Vagyis 
marad 5 millió. Az amorti
zációt is belevéve, úgy tű
nik, nem igazán nyereséges 
ez a cég. Ezért javasoltuk 
gazdálkodásának felül
vizsgálatát. M érlegelje a 
Megyei Közgyűlés, hogy egy 
ilyen céget milyen vezetési 
struktúrával és milyen kö
rülmények között hogyan 
kell tovább támogatnia.

B ánki Erik: Egyetért a 
pécsváradiak határozati ja 
vaslatával.

B im bó István: Az érde
keltek, mint a várbaráti kör, 
a pécsváradi, a megyei ön
kormányzat üljön le, tár
gyalja meg a kérdést.

U nger Attila: A harma
dikjavaslat a legfontosabb.

Dr. Á cs  Im re: Nem ért 
egyet külön alkuval. Nem 
támogatja a pécsváradi elő- 
teijesztést.

W éber Á dám : Hogyan 
lesz megmagyarázható, ha 
Pécsváradot előnyösebben 
bíráljuk el Siklóshoz és Szi
getvárhoz képest? Ez a na
pirend előkészítetlenül ke
rül a közgyűlés elé, ezért el 
kellene napolni az erről szó
ló vitát.

Dr. B iró Ferenc: Vissza
utasítom, ha két várat le
rombolunk, akkor rombol
juk le a harmadikat is. Nem 
arról van szó, hogy Pécsvá
rad önkormányzata ingyen 
akar vagyont szerezni, ha
nem miután már tárgyalt 
több ízben a Mecsek Tburs 
vezetőivel, a Megyei Köz
gyűlés elnökével is, és tőle 
szóbeli Ígéretet kaptunk,

hogy mégsem történik sem
mi. És miután már a kiköl
töztetés időpontját is kitűz
ték, meg szeretnénk keres
ni azt a módot, hogyan mű
ködhet a vár. Nem szőnyeg
bombázásra van szükség, 
hanem tisztességes megol
dásra. Ezt célozzák a hatá
rozati javaslataim.

Dr. H arg ita i J án os : A
legközelebbi decemberi tes
tületi ülésig ne történjék 
semmi egyoldalú lépés. A 
december 7-i egyeztetéstől 
függően tárgyalunk a meg
oldásokról.

Dr. B iró Ferenc: ésszerű 
határidőkezelést kér a vár 
érdekében.

W éber Ádám : Garanciá
kat kell adni a Mecsek To
urs Kft. részére, hiszen nem 
hagyhatja őrizetlenül a va
gyonát. Vállalja Pécsvárad a 
veszteségeket!

A Megyei 
Közgyűlés 
határozata:

1. A  B a ra n y a  M egyei 
K ö zg y ű lé s  m egb ízza  e l
n ö k é t , h o g y  a M eg ye i 
Közgyűlés többségi tulaj
donában lévő M ecsek To
urs Kft., a pécsváradi Ist
ván  K irá ly  S zálló  ü gyé
ben  hozott döntéseit füg
gessze fel (a szálló bezárá
sa, b ú to ro k  elszállítása, 
stb.) Határidő decem ber 6.

2. A  s o ro n  k ö v e tk e z ő  
M egyei Közgyűlés január 
30-ig tűzze napirendre a 
m egye már elfogadott kö
zéptávú fejlesztési tervé
hez k ap cso lódó  teendőit 
a M ecsek Tours Kft.-nek.

3. A  M egyei K özgyűlés 
és b izottsága i tek in tsék  
át a M e cse k  T ou rs K ft. 
m ű k ö d é s i  h a té k o n y s á 
gát, vezetési struktúráját, 
ann ak  e llen őrzés i ren d 
szerét.
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Az érdekeltek 
a pécsváradi várról

A Pécsváradi Várbaráti Kör meghívására 1995 decem
ber 7-én a várról alakították ki állásfoglalásukat a Bara
nya Megyei Közgyűlés épületében dr. Tóth Sándor, a 
Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Hargitai János 
alelnök, a közgyűlés részérói dr. B ou qu et Kálm án és 
Szendró' Iván. K ovács László, a Kincstári Vagyonkezelő' 
Szervezet Baranya Megyei Kirendeltségének vezetője, dr. 
Rákosyné dr. Vass Klára Mecsek Tourist hivatalvezetője 
a kezelő, Szónyi János, Mecsek Tours Kft. ügyvezető 
igazgatója az üzemeltető részéről, Kakas Sándor Pécsvá- 
rad polgármestere és Gállos Orsolya, a találkozót össze
hívó Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke.

Kovács László elmondta, a köz ionti határozatok értel
mében a KVSZ-nek át kell vermit a várakat, és meg kell 
keresnie a működtetőket, akik a történeti értékből eredő 
feladatokat is vállalják. A KVSZ a továbbiakban költség
ként az életveszély elhárítását célzó karbantartást tudja 
vállalni.

A mintegy másfél órás tárgyalás végeztével a jelenlévők 
az alábbiakban állapodtak meg:

Január első hetében megtörténik a Mecsek Tours várban 
lévő vagyonának a felértékelése. Avagyont a majdani üze
meltető megállapodás szerint kiváltja. A várban lévő be
rendezést nem szállítják el. A KVSZ meghívásos alapon 
tárgyalást bonyolít le január 15-ig a leendő üzemeltető 
megtalálására, akinek lehetőleg pécsváradi gyökerűnek 
kell lennie. A Mecsek Tours addig a jó gazda gondosságá
val temperálja a szállót. A Mecsek Tours nem fog az üze
meltetésre pályázni.

A tárgyalás folyamán a Baranya Megyei Közgyűlés elnö
ke és alelnöke biztosította a jelenlévőket, hogy tisztában 
van a vár értékével, és nem kívánja, hogy az méltatlan ke
zekbe jusson. Ezért a közhasznú társaság életre hívását 
tartják megfelelőnek. Kakas Sándor polgármester pécsvá- 
rad lakóinak a vár iránti elkötelezettségét tolmácsolta, és 
az önkormányzat készségét egy méltányos megoldásra az 
üzemeltetést illetőleg.

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Várbarátok Körei

Engedjék meg, hogy őszinte 
hálával köszönjem meg, ami
ért olyan szeretettel ápolják 
édesapám , Dom bay János 
emlékét.

Én magam mindig büszke 
voltam arra, hogy Pécsvára- 
don, ebben a nagyon kedves, 
Zengő alatti városban (akkor 
még községben) születtem. 
Később gyermekkorom nya
rait is a környéken töltöttem, 
hisz az ásatásoknál a család 
is mindig ott volt. Ezek az 
emlékek egész életemet vé

gigkísérték.
Az én nagyon szeretett 

apám a pécsi tem etőben 
nyugszik, de úgy érzem, lelke 
most is ott él a Tó-völgyben és 
a zengővárkonyi gesztenyefák 
alatt.

Köszönöm, hogy emlékét 
megőrizték és kívánom, hogy 
Pécsvárad múltja és emlékei 
talaján épüljön, szépüljön to
vább.

Kecskemét, 1995. december 16.

D r.D om bay Sarolta

Képünkön Gasteiger János és Baumann József koszorúzza 
Dombay János emléktábláját a Várbaráti Kör nevében.

Fotó: Dretzky Katalin.

Pécsvárad karácsonyi ajándéka
a Sportcsarnok

iFolytatás az első oldalról)
Megköszönöm azon önkor

mányzati tagok munkáját, 
akik lelkesen fáradoztak 
azért, hogy ez a csarnok elké
szüljön. Köszönetét mondok a 
Polgármesteri Hivatal és a 
Művelődési Központ azon dol
gozóinak, akik erejükön felül 
is teljesítették a rájuk bízott 
feladatot.

Köszönetét mondok a terve
ző Pelényi Margitnak, hogy 
a fantáziáját szabadon enged
te, hogy nem szabványos, do
bozban gondolkodott, hanem 
olyan csarnokot tervezett, 
amely illik ezeréves települé
sünk arculatához, a pécsvára
di környezethez. Tudtuk, 
hogy egyedi terve többletkia

dást je len t, m égis örülök, 
hogy nem kurtítottuk meg 
azt, amit a tervező megálmo
dott. Ügy gondolom , hogy 
megérte.

Köszönöm a kivitelezőknek, 
akik az anyagi és erkölcsi 
gondokon felü lem elkedve 
megoldották a rájuk bízott 
feladatokat Perger Antal és 
K iss G yörgy  építésvezetők 
irányításával. Szinte példa 
nélküli esem ény történt 
ugyanis a kivitelezés folya
mán: a fővállalkozó BAU- 
KOMPLEX-től át kellett ven
nünk a kivitelezés jogát, mi
vel az nem teljesítette a köte
lességét a szerződésnek meg
felelően. A Polgármesteri Hi
vatal közvetlen irányításával,

alvállalkozók bevonásával fe
jeződött be az építkezés, és 
emiatt átadása augusztus 20- 
ról december 18-ra -  négy hó
nappal későbbre tolódott.

Hogyan fogjuk használni a 
csarnokot? Az általános isko
lában kötelező a három torna
óra -  ebből mi csak kettőt 
tudtunk megtartani terem hi
ánya miatt: reggel 8-tól fél 4- 
ig az általános iskolásoké a 
csarnok hétfőtől péntekig. 
Délután fél 5-től a minőségi 
sporté a csarnok. Pécsvárad 
színeiben, helyi vállalkozók 
támogatásával játszik ugyan
is a PVSK kosárlabda csapata 
és a Pécsi GARMAS kézilab
da csapata.

A fiataloknak ajánlom ezt a

csarnokot, akik soha nem 
sportoltak ilyen helyen. Bí
zom benne, hogy néhány év 
múlva országos hírű pécsvá
radi élsportolók kerülnek ki 
közülük, akiknek megadtuk 
itt a lehetuséget. És sokan 
lesznek, akik testi fejlettség
gel, lelki felkészültséggel ta
nulnak majd időbeosztást, 
egészséges életritmust, akik 
itt töltik el a szabadidejüket.

A Zeneiskola  rézfúvós 
kvintettjének fanfárai adták 
meg a kezdőhangot a meg
nyitóünnepséghez, majd a 
Himnusz következett. Az est 
háziasszonya az üzemeltető 
Fülep Lajos Művelődési Köz
pont igazgatója , Dretzky 
Katalin volt.
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Rózsahegyi Ferenc

Háborús napló 4.
1945. IV. 10., k ed d

Itt heverünk Potsdamban a 
Sans Souci szállodában. Fog
lalkozás éppen azért van, 
hogy ne legyünk otthon egész 
nap. Úgy halljuk, hamarosan 
elmegyünk innen, valahova a 
front mögé dolgozni, aminek 
örülnénk is, mert ott legalább 
kapunk rendes kaját.

IV. 14., szom bat
Késő este értünk Odera 

Frankfurtba, ahol majd dol
gozni fogunk. Egy nagy öreg 
kaszárnyában vagyunk, me
lyen már nincs ablak. Az oro
szok olyan közel vannak, 
hogy aknával lövik a várost. 
A kaszárnya is már több talá
latot kapott. Egy kicsit izgu
lunk, de az éjszaka elég csen
desen múlik el.

IV. 15. vasárnap
Ma este m együnk már 

munkára és egész éjjel dol
gozni fogunk. Amint halljuk 
nagyon közel leszünk a front
hoz, azért m együnk éjjel, 
hogy az oroszok ne lássanak. 
Amúgy a nap aránylag nyu
godtan telik, lövöldözést hal
lani. A városra is esik néhány 
akna, de ez minket nem ri
aszt meg. Este, amint besöté
tedik, elindulunk. Rajonként 
megyünk, hogy egy esetleges 
becsapódás minél kevesebb 
áldozatot követeljen. Körül
belül 7-8 km-t megyünk már, 
mire a német katonák meg
mutatják. hogy mit k J l csi
nálni. Én egy 18 főből álló 
csoportban vagyok. Egy bun
kert kell csinálnunk, egy lö
vészárkot. Én egy másik baj
társammal egy egyszemélyes 
lövészgödröt ásunk. Ettől a 
katonától, akié a lövészgödör 
lesz, megkérdeztük milyen 
messze lehetnek az oroszok? 
Azt felelte 150-200 méterre. A 
fényjelző lövedékek egymás 
után villantak fel az égen. 
Ilynkor össze-összehúztuk 
magunkat. A Sztalin-gyer- 
tyák is majdnem egyfolytá
ban égnek.

IV 16., h é tfő
A mai nap emlékezetes lesz 

egész életemben. Isteni csoda, 
hogy megmenekültünk. 3 óra 
után mondtuk a német kato
nának, aki a munkánkat ellen

őrizte, hogy el kell mennünk, 
mert 4 órára a gyülekezőhe
lyen kell lennünk, ő  nem en
gedett el, mert a bunker még 
nem készült el. Még kb. fél 
órát dolgoztunk. A  gyülekező
helyen egy másik német azt 
mondta, 1 csoport már el
ment, de nekünk meg kell 
várni a következő csoportot. 
Mivel azok nem jöttek, 4 óra 
is elm ú’ t, zúgolódni kezd
tünk, akkor mégis elengedett.

Alig megyünk pár száz mé
tert, csapkodtak körülöttünk 
az aknák. Rögtön levágód
tunk és vártuk, hogy vége le
gyen. Magamban gondolkod
tam, ez nem tarthat sokáig, 
mert tanultuk, hogy támadás 
előtt 15-20 percig tüzérségi 
tűz vereti az ellenséges állást. 
De én hiába vártam, hogy ab
bahagyják. Még egy óra múl
va is ott feküdtem azon az 
egy helyen, még csak a feje
met sem mertem felemelni. 
Az aknák meg mint az eső 
hullottak körülöttem. Mindig 
csak azt vártam, mikor talál 
el az egyik. A lapátomat a fe
jem elé tartottam, hogy a szi
lánkoktól megvédjen.

Zörgött is néha mikor egy- 
egy neki csapódott. Egy és fél 
óra múlva végre egy kicsit 
alább hagyott a tűz, akkor 
odaszaladtam egy szalmával 
telt pajta mögé, ahol már töb
ben voltak. Itt egy kicsit beás
tuk magunkat. Még most is 
minduntalan csapkodtak az 
aknák, üvöltött a Sztalin-or- 
gona. Itt az egyik baj társam 
megsebesült. Bevitték a paj
tába bekötözni. Még kb. egy 
óra hosszat feküdtünk, mire 
annyira alább hagyott, hogy 
gondoltuk elindulunk.

Már kivilágosodott a mes
terséges köd, alább hagyott a 
lövöldözés, beszédet hallot
tunk, azt hittük már az oro
szok vannak itt. De nem, né
metek voltak. Ezektől kér
tünk útbaigazítást és elindul
tunk, de most már volt egy 
súlyos sebesültünk is, akit 
vinni kellett. Most jöttek a rá
ták. Kis apró bombákat úgy 
dobálták, mintha kosárból 
öntötték volna. Én gy másik 
bajtársamn il 8 óra körül ér
tem a faluba, ami kb. fele út a 
kaszárnyáig. Itt bemegyek 
egy házba a pincébe, mert a

hadnagyúrék is itt vannak. 
Itt kell megvárni míg a többi
ek is beérnek. Délben értem a 
kaszárnyába. Sajnálattal vet
tem tudomásul, hogy Király, 
Bárdos és még több jó  bar
átom nem tért vissza. Sőt Ki
rályról elég rossz hírek jön
nek. Állítólag meghalt, de ez 
nem biztos. Ezt a napot nem 
felejtem el soha.

IV. 17., k edd
Bárdos ma délután ért 

vissza. Két szakasz állítólag 
fogságba esett. Lehet, hogy job
ban jártak, mint mi. Az oro
szok itt vannak közvetlen kö
zel. A  padlásról nézzük, hogyan 
szökellnek előre. A németek 
már elmentek innen. Szépen 
elbúcsúztak tőlünk. Mi most 
váijuk, mi lesz velünk.

IV. 18., szerda
Odera Frankfurt: Szomorú 

dolgot kell feljegyeznem nap
lómba. Ma halt meg egy falu
beli barátom, a Hosszú János, 
aki a laktanya udarán egy tó 
mellett állt őrséget, mert tilos 
volt onnan vizet hozni. Az 
oroszok állandó akna- és tü
zérségi tűz alatt tartották a 
laktanyát. Egy ilyen akna te
libe találta azt a lövészkutat, 
amelyben szegény barátom 
menedéket keresett. Szen
vedni nem szenvedett, mert 
rögtön meghalt. A puskája 
kettétört, a ruhája foszlá
nyokra ment szét. Még aznap 
eltemették a kaszárnya udva
rán. Temetésén sajnos nem 
vehettem részt, mert későn 
tudtam meg. De mint mond
ják, kis fejfát és 2 koszorút 
csináltak a sírjára. Nagy 
megdöbbenést keltett ez az 
eset az egész században, mert 
mindenki jól ismerte és sze
rette, pedig már másik szá
zadban volt, de azért minden
nap eljött hozzánk, mióta a 
zászlóalj együttvan. Tegnape
lőtt este is itt volt és sajnálko
zott, hogy Király és a Bárdos 
a borzasztó hajnali támadás
ból nem tért vissza. Nagyon 
sajnálom, mert nagyon ren
des fiú volt. Ezután a sok 
szenvedés után megérdemel
te volna, hogy hazakerüljön a 
családjába, akik bizonyára 
nagyon vájják. Ez ellen már 
sajnos semmit sem tehetünk.

/
Hosszú János

Bármelyik percben én is így 
járhatok, hisz itt csapkodnak 
a gránátok körülöttünk. A né
metek visszaverték az oroszo
kat és mi még azon az estén 
elhagytuk szerencsésen a vá
rost. Nem nagyon akartunk 
kijönni a pincéből, mert ott 
biztonságban éreztük magun
kat. örültünk mikor végre ki
kerültünk a tűzból. Egész éj
jel mentünk és reggelre már 
jól el is hagytuk a frontot. 
Egy erdőben rövid pihenő és 
élelem osztás van.

IV. 26., csü törtök
Ma van a születésnapom, 

amit úgy látszik a vezetőink is 
„tudnak”, mert este egy erdő
ben a rendes adagon kívül (ami 
igen kevés) fejenként 1/2 kg saj
tot és egy szép nagy sós herin- 
get, kenyeret és cigarettát ad
nak. Egy szerelvény nem tudott 
továbbmenni, mert a következő 
állanáson már oroszok vannak.

Tegnap jöttünk keresztül 
Fürstenwalden, ami azóta 
nagyon megváltozott mióta 
utoljára itt voltunk. Teljesen 
szét van bombázva. A lakos
ság is menekül nyugat felé. 
Az oroszok állandóan a nyo
mukban vannak.

IV. 29., vasárnap
Potsdamban töltöttük az éj

szakát, ahol már előbb olyan 
sokáig tartózkodtunk, szeren
csénkre ez idő alatt nem bom
bázták a várost. Most sajnos 
nem ismertünk rá. Körülbe
lül akkor, mikor bennünket 
az a nagy támadás ért Odera 
Frankfurtban, hét órát át tá
madták. Ez a gyönyörű város 
most romokban hever. Alig 
látni egy ép házat.

IV. 30., h étfő
Brandenburgban töltöt

tünk egy fél napot az óvóhe
lyen, páncélos riadó miatt. El 
is kellett jönnünk a városból 
és kijjebb egy erdőben tartot
tunk rövid pihenőt. Az oro
szok a nyomunkban vannak.

(Folytatjuk)
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Pécsvárad legidősebb polgárai
i—| —i /  •Tóm

Tóni bácsi 97 évesen Pécs
várad legidősebb embere Ka
rácsonykor is fölsétá lt a 
templomba, s teszi ezt min
dig, ha szép az idő'. Megjárt 
két háborút, hadifogságot, 
szökött internálásból, és volt 
kitelepítve. Derűs, nyugodt 
kedélye azonban sosem hagy
ta cserben. Talán ez hosszú 
életének titka -  mondja le
ánya, D orn Jánosné, akinek 
családjával együtt él a Gye- 
nes Tamás utcában.

Merk Antal 1899 június 4-

bácsi ma is fölsétál a templomba
én született Fazekasbodán. 
Ott nőtt föl öt testvérével. 
Már fiatalon elszegődött szol
gálni, magyarul tanulni, mert 
a faluban csak németül beszél
tek, aztán kovácsinasnak állt 
Szebényben. Tizennyolc éves 
korában Pécsváradon, a Város
házán besorozták, és egy hóna
pos pécsi kiképzés után vitték 
ők 3t a frontra. Majd egy évet 
vo t a Piave melett, itt esett 
olasz fogságba. Éhezés, tetűk, 
ez volt a fogság. Mire egy év 
után hazakerült, itt volt a 
szerb megszállás. Mecsekná- 
dasd már magyar terület volt, 
odaát nagy volt a nélkülözés, 
így a megszállt részek lakói 
nagyban űzték a csempészést. 
Főként élelmiszert adtak el 
odaát jó pénzért.

Mikor nagykorú, azaz 24 
éves lett, Tóni bácsi megnősült, 
de fiatalon özvegyen maradt. 
Aztán újra megházasodott, s 
felesége csak két éve távozott 
az élők sorából. Házat vett Fa

zekasbodán, majd a háború 
után megvásárolta a szülőhá
zát. Három gyermeke van.

Élte a maga munkás életét, 
földmunkát végzett a Szent 
István akna építésén, a vasút 
Pécsvárad-Erdősmecske kö
zötti szakaszán. Nehéz volt 
munkát találni, mert Boda 
kis falu volt. Aztán a második 
világháborúba is behívták, de 
mint mondja, magyar létére 
német katonának vitték 
Ausztriába. Itt átmentek az 
amerikai fogságba, de mikor 
hazaértek, 1945 októberében 
internálták, mivel német kato
na volt. Ide volt bezárva a vár 
tornyába vagy ötvened magá
val. 1945 december 8-án azon
ban kötélen leereszkedtek az 
egyik ablakból, megszöktek egy 
bozsoki emberrel. Másnap el
vitték az internáltakat.

1947-ben aztán kitelepítet
ték a Merk-családot Óbányá
ra, rendőri kísérettel, de mi
vel nem voltak tagjai a volks-

bundnak hamar hazajöhet
tek. Megvolt minden jószá
guk, csak egy nyúl hiányzott 
a vagyonból.

Két holdat vitt be a tsz-be. 
Ott jó volt, lehetett dolgozni, 
kapott háztájit, jószágot tar
tott. A  tejből, a baromfiból csi
náltak pénzt. Aztán 1964-ben 
370 forinttal nyugdíjazták.

Tóni bácsiék 1977-ben köl
töztek Pécsváradra, s építet
tek a Gyenes Tamás utcában, 
mivel itt volt a munkahely, s 
a gyerekeknek óvoda, iskola. 
Pécsvárad nem volt idegen, 
hisz a munka, az orvos, a te
lekkönyv, a közlekedés, a vá
sárlások révén mindig kötőd
tek ide a bodaiak is.

Ma sokat olvas, reggelente 
az Új Dunántúli Napló az első 
olvasmánya. Szívesen sétál
gat ma is, hisz mindig szere
tett a szabad levegőn. Ezért 
kaszált még 50 évesen is úgy, 
akár a 30 évesek. Úgy élt, azt 
mondja, ahogyan lehetett.

Mariska néni egyidős

A század első évében szüle
tett és együtt járt iskolába a 
nagy magyar íróval, Kodolá- 
nyi Jánossal. Az elsők között 
utazott nagym am ájával a 
Pécs-Bátaszéki vasútvonalon, 
és ő táncolta a nyitótáncot az 
első világháború után az első 
iparosbálon: Fitykos István
ná Schw arcz Mária egyidős 
ezzel az évszázaddal: 1900 jú
lius 19-én született Pécsvára
don, a Fleischer-házban, a 
Kossuth utca 4. sz. alatt. Az 
utcát akkor úgy hívták, hogy 
Sieben Schwaben Gasse. Ma 
pár házzal odébb lakik le
ányával, F rez ik  F eren cn é , 
R ózsikéval és családjával.

Szívesen beszél a régi Pécs-

váradról, amely kicsi volt, 
mindenki ismerte egymást, és 
békességben éltek az embe
rek. Gazdagok és szegények, 
mind tudták, hogy szükségük 
van egymásra. Kevés volt a 
munka, az volt boldog, aki 
napszámot tudott szerezni. 
Karácsonyfát csak a módo
sabb családok állítottak, de a 
vallásosság igen mély volt.

Külön templomi ruhájuk 
volt, amit máshova nem lehe
tett felvenni. És volt egy dél
utáni ruha a vasárnapokra. 
Bársony papucskát viseltek és 
hétköznap kötényt viseltek, 
hogy kíméljék a ruhájukat.

Mariska néni édesapja 40 
hold földet bérelt és fuvarozá
si vállalatot tartott fenn: fiá
kéra voltak, nehéz és könnyű 
kocsik, három szán, különbö
ző színben, luxus kivitelben 
is. Mindenféle fuvarokat vál
lalt, szállította pl. a járás te
rületén a főszolgabírót, és fu
varozott, am ikor a vasút 
épült a század első évtizedé
ben. A környező falvakból is 
jöttek a fogatosok, és ő szer
vezte meg a vas-, a fa-, a föld

a huszadik századdal
szállításokat.

Az első utasok között volt 
Mariska néni a nagymamájá
val, amikor elkészült a vasút. A 
mai ÁFÉSZ-székház helyén egy 
idősebb hölgy lakott, aki varrni 
tanította a fiatal lányokat.

Tánc és mulatság nem volt 
Mariska néni fiatalkorában, 
az első világháború éveiben. 
Szomorú idők voltak, nagy 
volt a szegénység, be kellett 
szolgáltatni a gabonát, és 
nem maradt férfi a faluban. 
Fiatal gyerekek és öregek dol
goztak a földeken. Végképp 
kisemmizte a családot a szerb 
megszállás, amikor szemet 
vetettek a szép fogatokra.

Az Iparoskor nagy elegáns 
bált rendezett, amikor az első 
világháborúnak és a megszál
lásnak vége lett. Ez volt Ma
riska néni első bálja, amelyen 
a nyitótáncot ő  járta a főren- 

1 dezővel a Gemer-kocsmában, 
a régi Zengő nagytermében.

Ezt nem lehet elfelejteni, 
mint ahogy a kedves Kodolá- 
nyi Jánoskát sem, aki nagyon 
jó  gyerek volt. Nem kapott 
szeretetet odahaza, és szíve

sen volt a pajtásai körében. 
Nem annyira a fiúk, mint in
kább a lányok társaságát ke
reste. Nagyon szerették, mert 
kedves, okos fiú volt, és min
dig m egírta a leckéjüket - 
amíg 1909-ben el nem költöz
tek Pécsváradról.

Ahol most áll a család ott
hona, ott volt falu vége még 
1920 körül. Kifelé földek, gyü
mölcsösök sorakoztak a régi 
fő út, a mostani Rákóczi út 
mentén. Mariska néni itt vett 
a férjével egy gyümölcsöst, és 
ide építették a házukat 1920 
körül. Velük szemben állt a 
régi huszáristálló, ahol a mozi 
nyílt 1925-ben. A második vi
lágháború után ide temették 
az orosz katonákat. Pécsvá
rad körülnőtte lassan a régi 
házat. Lányáék 1982-ben az
tán modem családi házat épí
tettek az utcafrontra. Maris
ka néninek van itt egy kis 
szobája, itt üldögél, imádko
zik, és emlékezik mindarra 
ami megtörtént. Jóra, rosszra 
egyaránt. Bár mindenki ilyen 
derűvel tudna visszatekinteni 
erre az évszázadra, ahogyan ő.
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei Az alsó tagozat hírei
December, az ünnepekre való 

készülődés jegyében telt el. Az 
osztályok kis műsorral, teadél
utánnal ünnepelték a Miku
lást, karácsonyt. Az ünneplés 
mellett komoly tanulmányi, 
munka is folyt, hiszen közele
dik a félév. A  7-8. osztályosok 
készülődnek a tanulmányi ver
senyekre, felvételikre.

S iker a n ye lv i v e r se 
nyen , e lő fe lvéte lik en !
Az iskola 8. osztályos tanu

lói sikeresen szerepeltek az 
elmúlt hetekben rendezett 
nyelvi versenyen, ezzel is biz
tosítva továbbtanulásukat.

A pécsi M agyar-Ném et 
nyelvű Iskolaközpontban ren
dezett német nyelvi verse
nyen első helyezést ért el Ba- 
re ith  Rita, m ásodik Csák 
Nikoletta, negyedik M olnár 
Annamária.

A Leó'wey Klára Gimnázi
um német nyelvi versenyén 
holtversenyben 1. Gál K risz
tián,^. M olnár Annamária, 
3. Csák Nikoletta lett.

Rajtuk kívül még 8 tanulót 
vettek fel versenyeredménye
ik alapján ebbe a két gimná
ziumba: A paceller Balázst, 
Cseri Lindát, Glázer Adélt, 
Keszler Antalt, Lovas Nor-

Az országos pedagógussztrájk 
Pécsváradon mintegy 1300 gyer
mek é.intett óvodától a középis
koláig. A fenntartó önkormány
zat korábban megállapodott a 
pedagógusukkal a sztrájk techni
kai lebonyolításában a munka
beszüntetés ugyanis nem a helyi, 
hanem a kormányzati intézkedé
sek ellen szólt. Minden intéz
mény értesítette a szülőket a

b e r te t , O rm ai E sz te r t , 
B ayer B alázst és H orváth  
Ágnest.

A Babits Mihály Gimnázi
um előfelvételijén sikeresen 
szerepelt és felvételt nyert 7 
tanuló: G y e n is  V a léria , 
Schvál- Tam ás, A gg  A n d 
rea, K elem en Lilla, K eller 
L inda , Tóth R enáta, H or
váth Ágnes.

A Nagy Lajos Gimnázium
ba: D zsongov Zsanettet és 
Tam ás'Nórát, a Kodály Zol
tán Gim láziumba: Csente- 
rics  A ndreát vették fel.

Felkér ’ ítő tanáraik: Wág- 
n er  J á n osn é , M ester Ká- 
rolyné és Lantos Istvánné.

A felső tagozat november 
29-én szakmai napot rende
zett, melynek a témája az olva
sási készség és szövegértés fej
lesztése az 5-8. osztályokban.

A bemutató órát, melyet 
K is  B o cz  J á n o sn é  tartott, 
konzultáció követte.

A  szaktanárok betekintést 
nyertek a különböző módsze
rek alkalmazásába, de nem 
tekinthetünk el a szülők ott
honi segítségétől sem. A to
vábbképzés 2. részében A nd
re w  C. R ou se  tartott előa
dást a drámapedagógiáról.

várható eseményről és felajánlot
ta a napi ellátást. Ezt azonban 
nem kértek, így csupán ügyele
tet tartottak az általános és a 
középiskolában is. Itt Várko- 
nyi Imréné, a PSZ iskolai szer
vezetének titkára elmondta, 92 
százalékban csatlakoztak a 
sztrájkfelhíváshoz.

Nem a magasabb bérek, a 25 
százalékos emelés a céljuk ami

-  Az alsó tagozat osztályai
ban a szülők részére tovább 
folytatódtak a nyílt tanítási 
napok.

-  F o ly a m a to s  g y ű jtő 
munkával készülünk a Hon
foglalás 1100. évfordulójára.

-  November 28-án Egész
ségnevelési Napot rendez
tünk tanulóink részére. A 
program három fő részből 
állt:

-  Zenés gimnasztika Sza- 
kálosné Panta D óra és Wit- 
tenbart Istvánné tanítóink 
irányításával.

-  Elsősegélynyújtás, tes
tünk és környezetünk hygié- 
néje, környezetvédelem cím
mel. Szatm ári Józsefné és 
Ormai Tiborné védőnők tar
tottak gyakorlattal egybekö
tött előadást.

-  Az egészséges táplálko
zásra hívta fel a tanulók fi
gyelmét a nagy ABC-ben ren
dezett kóstolóval egybekötött 
árubemutató.

Köszönet érte az ABC veze
tőjének, dolgozóinak az ismét 
adakozó szponzoroknak, An
tall Attiláné és Baumann 
Mihályné SZMK tagoknak 
és a segédkező tanító nénik
nek.

A bemutatót követően min
den osztály osztályfőnöke irá
nyításával egy egészséges és 
igen ízletes gyümölcs, vagy 
zöldség tálat készített el. A fi
nom csemegékkel teli edé
nyek igen hamar kiürültek...

November 29-én Szakmai 
Napot tartott tagozatunk.

Témája: Testi, lelki egész
ség -  mely az előző egész
ségnevelési nap szerves foly
tatása volt.

A program első részében 
Szakálosné Panta Dóra taní
tónő gyógytestnevelésre járó 
gyerm ekcsoportjával rossz 
testtartás javítását célzó gya
korlatokat mutatott be, me
lyet helyes légzéstechnikát ki
alakító játékos gyakorlatok

egyébként sem 25 százalékos, 
ha számba vesszük a jogos jut
tatásokat. Féltik az oktatás 
színvonalát, és az ifjúság jövője 
érdekében emelik fel tiltakozó 
szavukat. A szokásos munka
rendben dolgozott Pécsváradon 
a Speciális Iskola, mivel ezen 
iskolatípusban a pedagógusok 
nem csatlakoztak a sztrájkfel
híváshoz.

követtek, majd relaxációs 
gyakorlatok zártak.

Ezt követően nekünk fel
nőtteknek szóló szakmai tré
ninggel is összekötött elméleti 
továbbképzéssel fejeződött be 
az első blokk.

A 2. részben Bátaszéki Fe- 
recné pszicho-pedagógus kol
léganőnk előadása követke
zett, mely a diszharmonikus 
személyiségfejlődés korrekci
ójának feladatairól, módjai
ról, a megvalósítható lehető
ségekről, a részképesség el
maradások megelőzését, kor
rigálását célzó hazai és nem
zetközi gyakorlatokról, ta
pasztalatokról szólt.

Végül az előzőeket össze
foglalva, felölelve Patacsi 
Antalné, iskolánk gyermek
védelm i felelőse beszélt a 
gyermekvédelemről általában 
és arról, hogy mit jelent 
mindez az iskoláskorú gyer
mekek vonatkozásában ná
lunk.

-  December első hetében a 
gyerekek és mi tanítók szor
gos munkával telet varázsol
tunk iskolánk ablakaira, fo
lyosóira, osztálytermeibe, a 
tetőtér zsibongóján pedig téli 
mini-tárlatot rendeztünk.

-  December 6-án délelőtt 
Mikulás és segedei hordták 
szakadatlanul a sok-sok aján
dékcsomagot a gyerekeknek, 
akik szép téli versekkel, da
lokkal köszöntötték a messzi
ről jött és várva-várt vendége
ket.

-  December 21-én délelőtt 
10 órakor a zeneiskolások mi
ni-hangversenyét hallgat
hattuk nagy örömmel, majd a
4. osztályosok bensőséges 
műsorral lepték meg kisebb 
társaikat a gyönyörűen feldí
szített karácsonyfa és Betle
hem előtt.

Az előző délután és a déle
lőtt hátralévő részében jó 
hangulatú teadélutánok, aján
dékozás, zenehallgatás zárta a 
szünet előtti közös együttlétet 
a tanulók számára.

Mi felnőttek, ahogy azt 
ezen az utolsó téli szünet előt
ti délutánon mindig is tesz- 
szük: összegyűltünk, hogy 
együtt köszöntsük a névnapo
kat, és hogy ismét együtt ka- 
rácsonyozzimk az együvé tar
tozás és a szeretet jegyében.

V értes L ászlóné 
igh.

Lőrinci Albert és neje tanítványaikkal a Zengő csúcsán de
cember 30-án

Pedagógussztrájk, 1995 december 15.
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Kamarai elnökségi ülés 
Pécsváradon

A Pécs-Baranyai Kereskedel
mi és Iparkamara elnöke, továb
bá a pécsváradi elnökség és a kör
nyékbeli önkormányzatok vezetői 
találkoztak december 11-én Pécs
váradon, a Városházán. Mint már 
hírül adtuk, nemrég megalakult 
Kresz Erika elnökletével a pécs
váradi kamarai testület. Ezzel a 
szolgáltatások közelebb kerülnek 
a vállalkozókhoz. Dr. Krippl Zol
tán a Pécs-Baranyai Kereskedel
mi és Iparkamara közigazgatási 
osztályának vezetője elmondta, 
két önkormányzati szféra érdeke
gyeztetése közös érdek. Elmond
ta, a kamara adatbank is, amely
től a polgármesteri hivatalok is 
kaphatnak információkat a terü
letükön működd vállalkozókról 
és viszont.

Kakas Sándor elmondta, a 
közös érdekeket szem előtt tart
va bocsátottak irodát a kamara 
rendelkezésére a Városházán. 
Majd javasolta a kistérségi ön
kormányzati társulás létre hozá
sát. A közös érdekeket, ügyeket

tekintve ugyanis egyes kistérsé
gek együtt pályázhatnak, és na
gyobb eséllyel. A Zengő-vidék 
ezen régióját a megyehatárig kö
zösen lehetne képviselni, és kö
zös ajánlatokkal pénzeszközöket, 
külföldi tőkét is ide lehetne von
zani. Egyben felajánlotta, hogy 
Pécsvárad helyet ad a területi 
irodának is.

Higi Gyula, a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara el
nöke kifejtette a megjelent pol
gármesterek előtt: céljuk a hazai 
és nemzetközi információk eljut
tatása a tagszervezetekhez, a 
pé sváradihoz is. Szemléletfor
málást szeretnének elérni a tele
pülési önkormányzatoknál, hisz 
azoknak sem érdeke, hogy adók
kal csapják agyon a helyi vállal
kozókat. Közös érdek az is, hogy 
minél közelebb és lehetőleg hely
ben rendeljék meg a beruházáso
kat. így a kistérségben, a telepü
lésen teremtünk munkát, meg
rendelést, így minden formában 
a pénz is ide térül vissza.

Ó-év búcsúztató a Zengőn
A Pécsváradi Várbaráti Kör 

immár negyedik alkalommal de
cember 30-án szervezte meg a 
szilveszteri túrát. Körtagok, ba
rátok, ismerősök, családtagok ke
rekedtek fel az év egyik leghide
gebb napján, hogy a havas, zúz- 
marás csúcson, 684 m magasban 
koccintsanak pezsgővel, kívánja
nak egymásnak boldog új évet.

Hagyományainkhoz híven kö
szöntöttük mindazokat, akik 
ezen a napon születtek, ünne
pelték névnapjukat házassági 
évfordulójukat. Molnár János 
és családja gyönyörű széki dallal 
köszöntötte az ünnepeiteket, 
(képünkön) köztük édesanyju
kat Böröcz Petemét, Örzsi- 
két, akit ezúttal mindhárom 
gyermeke és négy unokája is el
kísért a túrára. A csúcs-csokolá
dé, majd Kakas Sándor polgár
mester jókívánságai után dur
rantak a nagy hóban, fagyban

némi enyhülést adó pezsgős üve
gek, és az ezt követő Himnusz is 
átmelengette szívünket. Már 
csukott szemmel is letaláltunk a 
Bodzás-völgyön keresztül a Ré
kába; a kondér köré gyűlve 
nyújtottuk csajkáinkat az ezen
nel is remekelő „házi szaká
csunknak” Mayer Jánosnak.

Gállos Orsolya elnökasszo
nyunk sérültként most kuktává 
avanzsált és a finom vadpörkölt 
az ő segedelmével készült el. 
Százhúsz főnek bőven jutott a 
forraltborból és teából is. A pezs
gők és a nótázás után jó hangu
latban oszlott fel a társaság.

Nem jött volna létre e progra
munk ismét, ha nincs a Zengő 
Vadásztársaság. Köszönet Ful- 
lér Miklósnak és Vogl Ferenc
nek a segítségért, akik végszóra 
meg is érkeztek és még megkós
tolhatták az általuk lőtt vadat. 

D. K. Fotó: Lőrinci A.

A Nyugdíjas Klub emlékezetes kirándulást tett Budapestre. 
Képünkön háttérben a Mátyás templommal.

Fotó: Kárpátiné Kovács Zita.

Sokan adtak vért
Az elmúlt hat év legsikeresebb véradása zajlott le december 8-án 

Pécsváradon, a Művelődési Házban. Szervezői a Műv. Ház, személy 
szerint Kárpátiné Kovács Zita, a helyi Vöröskereszt titkára mellett 
a Baranya Megyei Véradó-állomás. Általában 50-55 személy szokott 
vért adni Pécsváradon. Most 97 fő jelentkezett, és közülük 88 adott 
mintegy 40 liter vért. Tízen első ízben. Dr. Kerekes Endre, a Me
gyei Véradó-állomás vezetője köszöntötte a véradókat, akik között 44 
ajándékot sorsoltak ki a pécsváradi vállalkozók, intézmények, egye
sületek, a Pécsvárad és Vidéke ÁFÉSZ, az ARANYCIPÓ, a Pécsvára
di Középiskola, a GALANT Kft., az Építőipari Kisszövetkezet, a 
Kresz és Fiedler Kft., az AGROVER Rt., EZ+AZ, a Rosenberger Gaz
dabolt, a Grüne Frucht, Bősz Zoltánné AVON vezető tanácsadó, Füri
Ferenc és családja, a Pécsváradi Várbaráti Kör támogatásából.

M O ZIM Ű SO R
Január 4-én: T an k  A ran k a

8-án: D um b és D u m ber-d ilibogyók
11-én: T élapu
15-én: G yilk ossá g  szexh ívásra
18-án: K isasszon yok
22-én: Játssz  a tú lé lésért
25-én: A z új rém álom
29-én: E szelős szerelem .

Az előadások 19 órakor kezdődnek.

Hipp-Hopp,itt 

a farsang, áll a bál!

Sváb bál -  sváb bál
1995. január 20-án, szomba

ton a Művelődési Központban.
Mindenkit szeretettel hívunk 

és várunk a régi hagyományos 
Sváb-bálak folytatásaként meg
rendezésre kerülő farsangi mu
latságunkra. Lesz műsor, tombo
la! Közreműködik: a Pécsváradi 
Ifjúsági Fúvószenekar és az Ál
talános Iskola Német Tánccso
portja.

Asztalfoglalás a művelődési 
házban, személyesen. Jegyelő
vétel. (250.- Ft/fó)

Zene: Spitzbuben

ANYAKÖNYV
Születtek:
Pécsváradon: Orbán Éva, 

Fehér Fanny, Takó Nóra, Loth 
Zoltán

Házasságot kötöttek:
Pécsváradon: dr. Bessenyei 

János-Poór Márta, Deli Gábor 
Mátyás-Szabó Edit, Schmidt 
Szilárd István-Kocsó Erika,

Elhunytak:
Szommer Józsefné Harvan 

Éva 86, Bazsika Istvánná Ger- 
ner Mária 82, Szita Péter 24, 
Galambos Ferenc 76, Zsáli Já- 
nosné M üller Katalin 70, 
Tiszti Antalné Weibl Tferéz 89
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Dolgozzunk és 
örüljünk együtt!

A mai magyar gazdasági hely
zetben mindenki megpróbál 
visszaszorítani, leépíteni, drasz
tikus módszereket alkalmazni. 
Jellemzó' ez a magánemberektől 
a települések önkormányzatáig, 
szinte mindenkire. Kivételnek 
tűnik ez alól Pécsvárad. Bár e 
sorok írója nem pécsváradi szü
letésű, mégcsak nem is él a vá
rosban, így mint külsó szemlélő' 
alkothat véleményt.

Manapság a sportegyesületek 
is anyagi gondokkal küzdenek, 
máról holnapra élnek, és nem 
tudják mi lesz egy fél év múlva.

Szerencsére Pécsváradon jobb 
a helyzet, mégha nincs is kána
án. Néhány igazán sportszerető' 
embernek köszönhetően a város 
sportélete egyre szerteágazóbbá, 
színvonalasabbá válik. Sport
csarnok, új edzó'pálya épül a vá
rosban, új szakosztályok, sportá
gak kerültek Pécsvárad életébe. 
Az új évben NB Il-es női kézilab
da, illetve férfi kosárlabda mér
kőzéseken lehet majd szurkolni. 
A legnépszerűbb sportág, ahol 
többnyire helyi srácok játszanak, 
viszont nincs olyan magas osz
tályban, mint az átvett szakosz
tályok. Idén a focistáknál új sze
lek fújnak. Sportbarátok, vezető
társak új célokat tűztek ki -  baj
nokságot kell nyerni. Közömbös 
szurkoló legyint: „Volt ez már 
máskor is így!”

Tisztelt pesszimista szurkoló! 
Megnyugtathatom, ezúttal való
ban komolyak a szándékok. A 
csapat tagjai, szertárostól az 
edzőig, mind azon munkálkod
nak, hogy végre megvalósuljon 
az álom, megyei I. osztályban

szerepelhessen a gárda. Ajátéko- 
sok hozzáállása is sokat válto
zott, most már komolyabban, tu
datosabban készülnek a mérkő
zésekre és egy-egy hibáról napo
kig b székiek, vajon miért nem 
sikerült. Vezetőink minden szük
séges feltételt megteremtettek. 
Több egyesületben és más-más 
osztályban játszottam, de nyu
godtan mondhatom ilyen jó kö
zösségben soha nem futballoz
tam, ilyen lelkes vezetőkkel nem 
találko-tam.

Ne feledkezzünk meg az után
pótlásról sem. Lelkes sportem
berek •'zetésével megteremtőd
het egy olyan bázis, amely folya
matosan biztosíthatná a felnőtt 
csapat számára a játékosokat. 
Ezért arra kérek minden kis srá
cot, aki szeretne focizni, jöjjön le 
a pályára és edzzen velünk.

Szót érdemel még a városi kis
pályás bajnokság is. Jó hangula
tú, izgalmas és sportszerű mér
kőzések jellemzik. Fantasztikus 
volt játszani benne. Remélem jö
vőre újra megrendezik és még 
több csapat elindul.

Végezetül arra kérek minden 
szurkolót, barátot, segítse sport
körünket, akár anyagilag, akár 
hangos buzdítással! Dolgozzunk 
keményen és örüljünk együtt a 
sikereinknek. Tartsanak ki csa
pataink mellett minden sportág
ban, kézis lányainktól a majdani 
kosarasainkig. Sporttársaim ne
vében is ígérhetem, minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy 
megháláljuk bizalmukat és örö
met szerezzünk szurkolóinknak.

S zigeti S zab olcs

Sportesemények a Sportcsarnokban

A két ünnep között minden 
nap a he)"i sportolók által szer
vezett és lebonyolított barátsá
gos mérkőzések töltötték meg az 
új Sportcsarnokot. Ezzel Pécsvá
rad sportolói is kipróbálhatták 
az új pályát.

Kosárlabda-torn a,
1995. december 28.
I. Ciszterci Rend Pécsi Nagy 

Lajos Gimnáziuma, II. Öreg Ró
kák (tanárok) III. S-TEAM-SE 
(Pécsváradi Középiskola), IV. 
HOH SC (tavalyi nyolcadikosok), 
V. Hevesy Szakközépiskola.

Tenisz teremtorna,
1995 december 29.
Tizenhatan indultak a páros 

bajnokságban: I. Apaceller A. -  
Strecker R., II. Menczer Cs. -  
Mayer A., 3. Beck A. -  Vadász 
Cs. és Műhl N. -  Gyurka K.

Szilveszteri kispályás
labdarúgó kupa
16 csapat és ennyiszer 12 fő' 

vett részt a 10 éve megszervezett

tornán, mintegy 1000 néző előtt. 
Pécsvárad 9, Lovászhetény, 
Apátvarasd társközségek 1-1 
csapatot indítottak. Játszottak 
Kaposvár (NB I. játkosokkal, 
mint Biró Antal, Horváth La
jos) továbbá Veménd, Palotabo- 
zsok és Pécs csapatai. Több NB 
1-es labdarúgó játszott a tornán, 
így dr. Brezniczky Sándor, 
Lutz Jakab, Róth Antal, Pál 
Gyula, Dárdai Pál, Nagy Im
re, Bodnár.

A vándorkupát s ezzel az első 
helyet a Kuka (Pécsvárad) nyer
te. II. a EXACO, III. Véménd, IV. 
öregfiúk Pécsvárad.

A hagyományos és igen sikere
sen lezajló kispályás labdarúgó 
tornát ismét az öregfiúk mun
kája, az általuk vállalt szerve
zés, lebonyolítás, levezetés, ren
dezés, felügyelet tette lehetó'vé. 
Mindannyian köszönetét monda
nak azúttal is a Művelődési Ház
nak továbbá az önkormányzat
nak.

A szervezők nevében:
J ózsa  Zoltán

Elment egy szurkoló...
Az élet természetalkotta 

igazságtalan törvénye által el
ment egy szurkoló közülünk. 
Az örökkévalóságba távozott. 
Akik ismerték, tudták róla, 
hogy a futball iránti rajongá
sa, a játékosok iránti szeretete 
határtalan volt. Olyan mérkő
zésre és edzésre, amelyre nem 
ő érkezett volna elsőnek, s 
nem ő távozott utolsónak, ta
lán nem is emlékszem. Embe
ri tulajdonságaiból adódóan 
mint szurkoló és barát sze
rénységével, csendességével, 
emberségével hívta fel magára 
a figyelmet. A pályán nemcsak 
jelenlétével, hanem lélekben is 
együtt készülődött a játékosok
kal a mérkőzésekre. Szinte csa
pattagnak tekintettük, a pálya 
elválaszthatatlan "tartozéká
nak" számított. Győztes mérkó'-

zések után szeme könnybe lá
badt a boldogságtól, vesztes 
mérkőzések után mély letargi
ába burkolózott.

Sohasem szidalmazott, so
hasem kiabált, mindig szívből 
jövó' és tiszta lélekból fakadó 
jótanácsokkal igyekezett ben
nünket ellátni.

Életének ezen időszakát a 
sport töltötte ki, a sport élet
stílusává, életvitelévé vált.

A sors kegyetlensége folytán 
ó' már nem érheti meg, hogy 
kedvenc csapatának egy ma
gasabb osztályban szurkolhas
son. Csapattársaim nevében 
búcsúzunk. Isten vele, Isten 
nyugosztalja, kinek fajtájára 
csak ennyi íródott:

GALAMBOS FERENC, 
élt 76 évet.

Spani

Az első teremfoci mérkőzést az Üj Dunántúli Napló és a 
pécsváradi önkormányzat csapata játszotta egymással. Ered
mény 7:5 az ŰDN javára. Vezette H orváth dr. Képünkön az 
álló sor: Gelencsér János, Gungl László, Wágner József, 
A paceller József, dr. B iró  F erenc, dr. M enczer Gábor, 
K akas S ándor polgármester, L om bosi Jenó' főszerkesztő 
Horváth László, Grünwald Géza kapus, Stier József, Pu- 
uska Zsolt. Guggolnak: M enczer Csaba, A m old  Antal ka
pus, Arató Márton, Baumann Mihály, Löffler Gábor, M é
száros B. Endre, M üller Nándor, Lendvai Dávid, Löffler 
Péter.

Vezette: dr. H orváth László. Góllövók: Pauska 2, Löffler 
5, Kakas 1, M enczer Cs. 1, Gungl 3.

' N

a Pécsváradi önkorm ányzat havi lapja 
F e le lős  k ia d ó : Kakas Sándor, polgármester 

S zerk esztő : Gállos Orsolya 
S zerk esztőség , h ird e tésfe lv é te l, terjesztés: 

Műv. Központ, Pécsvárad, Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 465-123

T ip ográ fia : Ferlingpress Kft. 
N yom ási m u n k álatok :

Molnár Csaba nyomdája, Pécs


