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Bors László, dr. Várszegi Asztrik, M orvái Ferenc az ünnepi m isén Fotó: Patonai

Kedves Testvéreim!
Kedves Pécsváradiak!

Környékbeliek!

Pannonhalma után ma dél
után Pécsvárad is meggyőzött 
erről, hogy néha egy cseppben 
ott láthatjuk a tenger egész 
csodálatosságát, szélességét, 
mélységét és távlatait.

Gazdagok vagytok, kedves 
Pécsváradi Testvéreim, mert 
hogyha bementek a várba, az 
ősi apátság területére, ha né
zitek a köveket, a falakat, a 
romokat, ezt a gazdag öröksé
get, és megelevenevedik a lel- 
ketekben a múlt, akkor itt ta
lálhatjátok az egész magyar 
történelmet, Millecentenáriu- 
mot és Milleniumot, Gézát, 
Szent Istvánt, Anasztáz-Aszt
rik apátot, aztán a védőszen

teket, a Szűzanyát. Ha végig
vesszük az Árpádokat, szinte 
minden személyiségnek volt 
kapcsolata, valami kötó'dése 
ehhez a helyhez.

Pécsvárad valóban
cseppben a tenger

Az elmúlt esztendőkben va
lami belső' indíttatásból Pécs- 
váradon és másutt is elkezd
ték keresni ősi szent helyein
ket. Kutatták, és ahol mód és 
lehetőség volt rá, fölépítették 
azokat. Vagy legalábbis meg
tették a szükséges lépéseket. 
És ezzel megvalósul titkos 
vágyódásunk a múlt és igazá
ból a jövő iránt. Mert amikor 
a szent helyeket fölépítjük, 
akkor egyrészt távlatot és 
utat akar nyerni a végtelen 
Isten felé, mert ezek a meg

szentelt történelmi helyek tit
kukban Istenről beszélnek.

A múltból a jövőt építjük
És ezeken a helyeken talán 

megfogalmazódik bennünk 
az, hogy minden megpróbál
tatásmik, szenvedésünk elle
nére vágyódunk egy tisztább, 
egy nemesebb, emberibb élet 
után. Egy olyan élet után, 
ahol a becsület érték, ahol a 
hűség érték, ahol van szere
tet, ahol feloldódik a magány, 
ahol a beteget is embernek 
tekintik, ahol az árvát sem 
hagyják el, ahol gondoskod
nak még rólunk is, akik szin
tén kereső, botladozó embe
rek vagyunk.

Amikor történelmi szent 
helyeinket keressük, és az a 
vágy él bennünk, hogy föl

építsük azokat, akkor a múlt
ba fordulva, tulajdonképpen a 
jövő vágyát és látomását fo
galmazzuk meg. Nem biztos 
hogy szavakkal, de szívünk, 
emberségünk mélységével és 
érzésével.

Ezeknek a romoknak a tit
kát egy ószövetségi törté
nettel talán meg tudom vilá
gítani ebben az ünnepi órá
ban. A magyar irodalom, kü
lönösen a protestáns igehir
detés sokszor hasonlította a 
m agyar nép történetét az 
ószövetségi zsidók törté
netéhez. És itt mindig párhu
zamot kerestek Isten válasz
tott ószövetségi népe és Isten 
választott újszövetségi népe, 
közte a mi magyar népünk 
között.

És hadd adjam házi felada
tul az én kedves pécsváradi 
hallgatóimnak, hogy keressék 
meg Nehémiás próféta köny
vét. Nem túl hosszú és roppant 
izgalmas, és olyan, mintha ma 
történne. A zsidó nép a fogság
ból visszatérve, ott találta Je
ruzsálemet lerombolva, repe
dezett falakkal. Minden a szét- 
esettség állapotában állt.

A falak megújultak
Egy lánglelkű próféta, Ne

hémiás megszervezi a népet, 
és Jeruzsálem ősi romjait újra 
fölépítik Megerősítették a fala
kat, a bástyákat, de ezalatt 
annyi ellenségeskedést kellett 
elszenvedni nemcsak kívülről, 
hanem a saját soraikból is, 
hogy maga a próféta is sokszor 
majdnem elcsüggedt, majdnem 
hitét vesztette, kétségbeesett: 
nem érdemes ezért a népért, 
nem érdemes a kortársaiért 
semmit sem csinálni!

És mégis, szenvedések, el
lenségeskedés közepette Je
ruzsálem falai megújulnak, 
és a nép ünnepel, örvendezik, 
hálát ad Istennek, mert meg
szabadult a fogságból, mert Je
ruzsálem biztos falai ismét föl
épültek.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Dr.Várszegi Asztrik 
pannonhalmi főapát-püspök 

prédikációja

(Folytatás az első oldalról)

És ebben az ünnepi pillanat
ban Nehémiás fblolvasta Isten 
igéjét, a Törvényt. Értelmezte és 
magyarázta az éló' Isten tanítá
sát, mondván:

Ttestvéreim, honfitársaim, 
méltán örvendeztek, hogy a 
falak újra épültek, és hogy 
ezek a falak megvédenék tite
ket. De nem ezekben a falak
ban van a ti eró'tök, a ti erő
tök az Istenben van, örven
dezzetek!

Isten munkatársaként
Testvéreim, Pécsváradiak, 

Baranyaiak, németajkúak! 
Bárhol éló' Embertestvéreim 
ezen a Földön! A mi emberlé- 
tünknek az ereje nem a múlt
ban van, nem másban van, 
hanem a végtelen teremtő és 
bennünket szerető Istenben. 
Ezért őt kell fölismernünk és 
általa megépülnek az ősi fa
lak. De nekünk akkor is tud
nunk kell, hogy az élő hitben, 
az Istenben és az Isten meg
tapasztalásán való örvende
zésben van a mi erőnk. És ez 
az örvendezés, ez a megta
pasztalt Isten az, a Szövetség 
Istene az, aki újra eljön és 
megmutatja az ő népének, 
ennek az új nemzedéknek, 
ennek a megpróbált és sokat 
szenvedő nemzetnek, hogy el 
tudja hagyni mindazt amit 
volt, és Isten munkatársa
ként, embertársai örömére

épít újra mindent: embert, 
léiket,emberikapcsolatokat, 
egyházat, társadalmat az Is- 
tenbenval óörvendezésre.

Az élet élni akar
Kedves Testvéreim! A sza

vak elmúlnak, az ünnep le
cseng. Sok minden véget ér, 
az élet is valahol befejező
dik. Bár a halál kapu a mi 
számunkra, amely a végte
lenbe nyílik. Mégis így éljük 
meg a mi életünket, hogy 
valahol mindig búcsúzunk, 
a m últtól, kapcsolatoktól, 
embertársainktól, szerette
inktől. De az élet élni akar, 
Istenben, Isten nevében, Is
ten szeretetében.

És ha majd ezek a pécsvá- 
radi Szent István Napok, a 
szép Nagyboldogasszony ün
nepe, Szent István napja le
telnek, ég és föld igéi elmúl
nak, Isten igéje el nem múlik. 
És ez az isteni ige ma, Nagy
boldogasszony ünnepén azt 
üzeni, erőt, jövőt, életet nem 
másban, mint Jézus Krisz
tusban találtok. Keressétek 
Isten tanítását, ezt a kenye
ret és ezt a vizet, és soha nem 
fogtok szom jazni, és soha 
nem fogtok éhezni, és szíve
tek eltelik örömmel.

Tehát Isten akarata Jézus 
Krisztusban az, hogy életetek 
gazdag, bőséges legyen! 
Ámen!

Isten hozta, 
plébános úr!

S zeptem ber elsó' n ap ja iban  k öltöz ik  Pécsvá- 
radra dr. Kövesdi János plébános. Mayer Mi
hály m egyéspü psök  az eddigi m ágocsi p lébá 
nost nevezte ki az Istenben boldogult M ott Já 
nos apát helyére Pécsvárad róm ai katolikus p lé
bánosául. A  h ívek  m ár talá lkozhattak  K övesdi 
Jánossal, h iszen  régi tanítványként ő  m ondta a 
búcsúztatót apátúr tem etésén.

Isten áldását kérjük  pécsváradi szolgálatára!

A megérkezés

A templomszentelés
A  fó'apát im ája:
A  m eg á ld á s  v ég én  is 

m ét ered eti fu n k ció jába  
és r e n d e lt e té s é b e  té r  
v is sz a  az ős i tem p lom . 
S zívből k ívánom , legyen 
ez egy h á z-k özösség etek 
nek és az egész közösség
n ek  a m egú ju lá si, k iin 
dulási pontja.

Ő s e it e k  im á d k o z ta k  
itt, de m indenek eló'tt itt 
van K risztus oltára, aki 
úgy szeretett bennünket, 
h o g y  m in d e n t od a a d ott 
é r tü n k . A z ő  á ld o za ta , 
önzetlen  szeretete tan ít
son  m eg  b e n n ü n k e t  az 
igazi szolgálatra, egym ás 
ir á n t . M o s t  c s e n d e s e n  
im ádkozzunk m ajd m eg
áldom  a kápolnát és eb 
ben  az á ld ásban  legyen

benne a hála és köszönet 
m indazoknak, akik ezért 
tettek  és dolgoztak.

M ennyei Atyánk!
K érü nk , áldd m eg, és 

szen teld  m eg ezt az ó'si 
h a jlé k o t , h o g y  itt  a te 
szavadból és szentségeid 
ből m indenki erőt és v i
g a sz ta lá s t m erítsen , és 
íg y  a n e v e d b e n  e g y b e 
g y ű lt  k özösség  csak  té 
ged m agasztaljon  és k ö 
v e s s e n  K r is z tu s , a m i
urunk által. Ám en.

*

A  főap át ezután  szen 
te ltv ízze l m egh in tette  a 
k á p o ln a  fa la it , k ö v e it , 
a m e ly e k  je lk é p e k  is 
egyúttal, je lképezik  Isten 
fö ld i e gy h á zá t, a h ív ek  
seregeit.

Kárpáti Gábor mutatta be a pécsváradi monostort Asztrik fő
apátnak. Fotók: Patonai
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Millecentenárium - Nagyboldogasszony
A Millecentenáriumi év or

szágos visszhangot kiváltó, 
legrangosabb pécsváradi ese
ménye volt augusztus 15-én 
dr. Várszegi Asztrik pan
nonhalmi főapát, püspök láto
gatása. A pápalátogatás előtt 
három héttel Pécsváradra ér
kező Asztrik elmondta, ezer 
év után boldogan lép névadó 
elődje, a koronát hozó Asztrik 
nyomába Pécsvárad ősi temp
lomában. És szívesen fogadja 
a Pannonhalma-Pécsvárad 
kapcsolat fólelevenítését.

Az egyházközség, a város 
vezetői, a Várbaráti Kör, a 
püspökség és a Bencés Diák- 
szövetség képviselői fogadták 
a vár kapujában a magas 
rangú vendéget, aki délután 
beszélgetésen vett részt az ér
deklődőkkel, Kárpáti Gábor 
régész vezetésével megtekin
tette a monostort — közben 
kereszt- és bérmagyermekei- 
nek tömege, tanítványok és 
barátok serege üdvözölte lép- 
ten-nyomon. Pécsvárad ben
cés öregdiák-találkozó hely
színe is volt, a Bencés Diák- 
szövetség szervezésének kö
szönhetően. A főapát jósága, 
bölcsessége, derűje és humo
ra feloldotta a rangos ese
mény izgalmát, feledtette az 
eső okozta bosszúságot.

Az ünnepi misét a temp
lomban celebrálta a főapát. 
Az olvasmányt magyar és né
met nyelven Hábel János 
volt bencés diák, a szentlec
két Apaceller József önkor
mányzati képviselő, a hívek 
könyörgését Göbl Richárd, 
Merk József, Kruckenber- 
ger János, Patacsi Antal- 
né, Gállos Orsolya és dr. 
Andrásfalvy Bertalan (volt 
bencés diák) olvasta fel. Köz
reműködött a Székesegyház 
kórusa, az áldoztatás alatt 
hangszerszólójával a Nékám- 
unoka Szilágyi Orsolya, Go
unod Ave Mariáját énekelte 
Keresztúry Erika, orgonáit 
kántorunk, Straub Mihály.

A szentmise végeztével dr. 
Várszegi Asztrik megemléke
zett Mott János apátúrról, 
majd főpapi áldása és a Ma
gyar Himnusz után a Boldo
gasszony anyánk énekére, fő
apáti ornátusban, püspöki 
pásztorbottal, körmenetben 
vonult át a várba és annak 
kápolnájába, a pécsváradiak, 
a bencés diákok kíséretében,

a hívek sorfala között. Az ol
tárdíszekért Link Józsefé- 
ket, a monostorkápolna és be
járata feldíszítéséért Schil
ler Szilviát illeti köszönet.

A misén részt vett Morvay 
Ferenc püspöki helynök, a 
szentelésen dr. Goják János 
Mott apát úr helyettese és 
Bors László komlói esperes 
plébános. Világi részről dr. 
Hargitai János, a Baranya 
Megyei Közgyűlés alelnöke, 
Báling József, a Magyaror
szági Németek Szövetségé
nek alelnöke, a megyei német 
nemzetiségi önkormányzati 
szövetség elnöke, a Bencés 
Diákszövetség képviseletében 
Sasvári Géza. Pécsvárad ré
széről Kakas Sándor polgár- 
mester, Merk József, egyház- 
községi elnök, Gállos Orsolya, 
a Várbaráti Kör elnöke.

A szentelés előtt középkori 
Gregorián-zene töltötte be a 
monostor, a vár udvarát. Fü
ri Ferencnek köszönhetően 
hallani lehetett a szentelés 
eseményeit a várudvarban, 
ahol a hívek bekapcsolódhat
tak a szertartásba.

Ezután érkezett meg a vár
ba Mayer Mihály megyés
püspök, aki itt találkozott dr. 
Várszegi Asztrik főapát-püs- 
pökkel. Este a hívekkel közö
sen meghallgatták Székely 
Miklós Mott János emlékére 
adott orgonahangversenyét.

Kakas Sándor polgármes
ter köszöntötte a vár díszter
mében dr. Várszegi Asztrik
főapátot: -  Ünnepnap van ma 
Pécsváradon, N agyboldo
gasszony ünnepe, amely az 
1996-os évben nemcsak az 
1100. évforduló miatt emelke
dik ki, hanem mivel 1000-ben 
alapított bencés apátságunk
ba Pannonhalma ©apátjának 
személyében ismét visszatér
tek a bencések. E mai napot 
hosszú folyamat előzte meg: 
Mott János címzetes apáttal, 
a Várbaráti Kör elnökével és 
a város polgármestereként 
küldtük el Pannonhalmára 
meghívó levelünket. Közben 
fájdalom, elveszítettük Mott 
apát urat. De hiszem, hogy lé
lekben most velünk van.

A fó'apáttal való beszélge-

Végül Kakas Sándor pol
gármester adott vacsorát a 
pannonhalmi és a pécsi egy
házfő tiszteletére, és Lantos 
Miklósnak a várkápolnáról 
készített fotóját ajándékozta 
Asztrik főapátnak a pécsvá
radi tartózkodás emlékére. A 
virágdíszítés és a közreműkö
dők megvendégelése költsé
geit az egyházközség állta.

Egyházi részről az ünnep
ség megszervezésében orosz
lánrészt vállalt az itt helyet
tesítő dr. Goják János atya, 
az egyházközség részéről Pa
tacsi AntaLné, Merk József

test Gállos Orsolya, a Várba
ráti Kör elnöke vezette.

-  Főapát Úr hogyan szokott 
Pécsváradra gondolni?

-  Nem olyan könnyű ez a 
kérdés, tekintve, hogy Asztrik 
nevét viselem, akit önök olyan 
természetességgel emlegetnek 
-  és ez számomra nagy-nagy 
öröm. Kétszer jártam korábban 
Pécsváradon, először a Magyar 
Néphadsereg katonájaként 
1968 október 21-én, Asztrik 
napján. Megkömyékeztem a 
százados elvtársat: „Tetszik 
tudni, én egy kis bencés vagyok, 
és ez itt Asztrik apátsága volt a 
XI. század kezdetén, történe
lem szakosnak is készülök, úgy 
szeretném megnézni ezt a vá
rat.” „Arról szó sem lehet!” 
hangzott a válasz, de nagyon 
rendes volt ez a százados elv

elnök, a város részéről 
Dretzky Katalin és a Műve
lődési Ház munkatársai. A 
rendezőgárdát az egyházkö
zség biztosította Somlai Já
nos és Krammer János ve
zetésével. Kiváló házigazdá
nak bizonyult Kollár Erzsé
bet és az István Király Szálló 
többi munkatársa. A hely
színt az ünnepségre méltó
képp előkészítette az önkor
mányzat Krebsz József ve
zette brigádja a Mecseki Er
dőgazdaságnak a vár parkosí
tására biztosított pályázati 
pénzösszegéből.

társ, mert mégis megállt a te
herautó egy pillanatra, ő le
ugrott, és fólkiáltott nekem a 
platóra: „Doktor úr! Itt a vár!” 
Aztán Pécsről, egy lelkigya
korlat után Biró László püs
pökúr hozott ki.

Szívből gratulálok a pécsvá- 
radiaknak, így utólag Mott 
János atyának és mindenki
nek, aki ennek rendbe tételé
hez bármi módon is hozzájá
rult. Hazajöttként, kívülálló
ként és mégis idetartozóként, 
bencésként gratulálok hozzá, 
nagyon szép. Az altemplom és 
ez a környék is.

Ma reggel még Pannonhal
mán imádkoztam a reggeli Is- 
tendícséretet, az ajtó nyitva 
volt a Bazilikában, ráláttam a 
szomszédos dombokra, és azt 
mondtam, lám, ez az 1000 év:

(Folytatás a 4. oldalon)

Pécsváradi beszélgetés Asztrik főapáttal
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„Hiszek benne, hogy Magyarország jövője minden 
szenvedés és fájdalom ellenére csodálatos lesz" 

Pécsváradi beszélgetés Asztrik főapáttal
Folytatás a 3. oldalról

a technikának köszönhetően 
délután már Pécsváradon kö
rülnézve a Mecsek lankáit lá
tom. Asztrikék ugyanezt a 
szépséget fedezték fel, és 
ugyanilyen jó ízléssel válasz
tották ki ezt a helyet, hogy 
monostort építsenek.

Az altemplom jellemző' a 
XI. század első felére, és kí
sértetiesen emlékeztet arra, 
amit két évvel ezelőtt a régész 
Pannonhalmán a torony alatt 
kiásott. Nem lehet más, mert 
mindkettőt ugyanaz a bencés 
csapat tervezte és építette. 
Prága mellől, Brevnovból jöt
tek, a brevnovi altemplom, 
ugyanezt a formát adja, mint a 
pannonhalmi és a pécsváradi.

Nem tudom, hogy Asztrik 
szentelte-e meg ezeket a köve
ket, minden esetre sajátos tör
ténelmi szituáció, hogy 1000 év 
után ugyanezzel a névvel ben
cés szerzetesként megáldha
tom ezt a templomot. (Taps)

Amikor romokat restaurá
lunk, tulajdonképpen a jövőt 
fogalmazzuk. A vágyainkat. 
Csodálatosak ezek a romok, 
és hiszek benne, hogy Ma
gyarország jövője is csodála
tos lesz. Minden nehézség és 
fájdalom ellenére.

-  Asztrik nevét milyen meg
fontolások alapján választottal

-  1963-ban kezdtem benső
ségesen és tudatosan készülni 
arra, hogy bencés szerzetes le
szek, és a rend hagyományai 
szerint a belépő új nevet kap.

Úgy láttam 18 éves fejjel 
ösztönösen, hogy Magyaror
szágon az egyháznak újra kell 
kezdenie, ahol más módon 
kell beszélni Istenről. Ezt 
1000 ezelőtt a missziós bencé
sek tették, és a magyar egy
ház szervezésében és misszió 
létrehozásában Anasztáz- 
Asztriknak óriási szerepe 
volt. Pannonhalmán ott áll az 
Asztrik-szobor a szent koro
nával, és ez az egész történeti 
hagyomány engem nagyon 
erősen befolyásolt. Ezért kér
tem az akkori főapát úrtól ezt 
a nevet, és meg is kaptam.

-  Pannonhalma, a szerzete
sek hogyan élik meg idén 1000 
éves fennállásukat?

-  Úgy gondoltuk több évvel

ezelőtt, hálával tartozunk az 
elmúlt évezrednek, a Történe
lem Urának, és nem mehe
tünk szó nélkül a millenium 
mellett. Nem akartunk látvá
nyos ünnepségeket, hanem 
ahogy Szent Ágoston mondja: 
"Én meg akarok állni, Uram, 
és emlékezni akarok. De nem 
azért, hogy emlékezzem, ha
nem, hogy még jobban szeres
selek téged."

Amikor hívő ember, magyar 
ember az elmúlt 1000 évre 
emlékezik, az 1000 éves ke
reszténységre, akkor nem áll
hat meg a nosztalgiánál. A 
gyökereket kell kérdezni ar
ról, hogyan tovább. És ha a 
kezdeteket nézem, ugyan
ilyen keserves volt, mint 
most. Ugyanaz az élő hit ve
zette és erősítette 1000 évvel 
ezelőtt is Asztrik maroknyi 
csapatát, mint minket, akik 
bízunk a jövőben, és minden 
nehézség ellenére vágunk ne
ki a tennivalóknak. És az ün
nep után mi is zavartalanul 
tudunk majd dolgozni.

-  Mi adjon erőt a ma emberé
nek? Honnan merítse az előre 
pillantáshoz ezt az erőt és de
rűt? Hiszen az egyszerű ember 
rettegve várja az ezredfordulót, 
akárcsak 1000 évvel ezelőtt.

-  A világ körülöttünk úgy tű
nik, mintha kizökkent volna a 
sarkából. Sokszor mintha nem 
lennénk beszámíthatók.

A keresztény recept: e vi
lágban lenni, e világért élni és 
dolgozni, de nem azonosulni 
vele. És ez nem életidegenség. 
Ha valakit menteni akarok, 
akkor nekem nagyon biztos 
talajon kell állnom. Ha ful
doklót akarok menteni, ne
kem nagyon kell tudnom úsz
ni. És egy kereszténynek úgy 
kell belsőleg élnie, hogy e bel
ső biztonságból tudjon baráti 
kezet adni a másik embernek.

A belsőleg építkező, a lélek 
erejére hagyatkozó ember az, 
aki ezt a fajta krízist átalaku
lást, kihívást túl tudja élni. 
És ez a belülről való építkezés 
mindenre vonatkozik: a család 
szentségére, férfi-nő kapcsola
tára, egy közösség, akár egy fa
luközösség belső építésére. 
Nem a külső, a látható, hanem

a mélyben zajló hullámokra 
kell figyelni ahhoz, hogy az 
ember meg tudjon állni.

Én magam így próbálok 
megállni. Elkeseredésre na
gyon sok okom van, de ez ma 
nagy luxus. Ezt nem szabad 
megengedni magunknak. A 
mustármag, a kovász, a mé
cses reményével kell dolgoz
nunk.

-  Mi az, amivel a rendnek 
ma kell szembesülnie?

-  Lehet hogy ezer évvel ki
csit könnyebb volt a bencés 
szerzetesek dolga. Akkor tisz

ta lapra írtunk.
Nem mindig könnyű szem

benézni a magyar bencésnek 
a saját hagyományával. Kér
dés, hogy melyik hagyományt 
kövesse abban a történelmi 
váltásban, amelyben benne él 
nemcsak m agyar népünk, 
nemcsak a katolikus egyház, 
hanem a mi rendünk.

1950-ben, a részleges fel
oszlatás évében 250 volt a 
rendtársak létszáma, kereken 
300 fő, egy egészséges korfa 
szeront: ma 120-an élünk 
szétszórva, diaszpórában, 
mint a zsidók. A rendtársak 
60 százaléka 60 év fölött van.

Történelmileg, statisztikai
lag egyáltalán nem állunk 
olyan jól. Ugyanaz a közös sor
sunk, mint a magyar egyház
nak, legyen az katolikus vagy 
protestáns hívő közösség.

Ebben a szituációban nem 
lehet vállalni hat új intéz
ményt. Belelovallhatnám a 
rendtársaimat kétségbeejtő 
helyzetekbe, de kinek hasz
nálnék ezzel? Ezért nem ala
pítottunk új iskolát, hanem 
próbáltuk megőrizni a kettőt. 
Egy harmadikat próbáltak 
öregdiákjaink kezdeményez
ni, vérrel verejtékezve, de mi 
bencést odaadni nem tudunk. 
Ez a realitás.

És a történelem változásai
ban a többi szerzetesrend is 
ugyanezzel a kihívással él. 
Nem az aktivitás a döntő, ha
nem hogy sajátos hivatásunk
ban mennyire tudunk elmé
lyülni. Mert ez adja az erőt 
ahhoz, hogy újjászülessünk és 
megújítsunk másokat. Ehhez 
hit kell, türelem és nagy-nagy 
humorérzék.

-  Felbátorodva Főapát Úr

látogatásán, kérhetjük-e hogy 
ilyentájt, Nagyboldogasszony 
és Szent István napja táján le
gyen valamiféle bencés jelenlét 
Pécsváraadon, és ez a kapcso
lat szinte jelképesen újraépül
jön? Mint 1988-ban, a Szent 
István-évben.

-  Azt gondolom, ha a meg
keresés kellő időben jön, ak
kor tudunk mindig egy ben
cés atyát találni, aki Pécsvá- 
radra ellátogat. A XII. század
ban közel 100 bencés apátság 
működött a történelmi Ma
gyarországon. E bencés helye
ken most mindenütt valami 
remény ébred. Azt nem tu
dom ígérni, hogy mind a 98 
helyre bencést küldök de ahol 
így, mint Pécsváradon lelki 
közünk, tradíciónk, gyöke
rünk van, azt gondolom, ott 
jelen leszünk.

Kakas Sándor polgármester köszöntötte, majd Gállos Orsolya, 
a Várbaráti Kör elnöke vezette a beszélgetést a főapáttal
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DR. VÁRSZEGI ASZTRIK

yJErősíteni szeretném az emberekben a fogyatkozó rem ényt”
A pannonhalmi főapát, püspök 1946-ban született Sopronban, 

ott érettségizett egy állami (a volt evangélikus) gimnáziumban. 
Ahogy rendbeli elöljárói emlegették, „eine gute pannonische Mis- 
chung”, azaz Jó pannon keverék”, hisz felmenői között magyarok, 
horvátok, svábok és szlovákok is voltak.

Érettségi után lépett a bencés rendbe, tizennyolc éves kora óta 
él Pannonhalmán. 1971-ben szentelték pappá. Várszegi Imre, 
László ekkor választotta szerzetesi nevéül Asztrik pécsváradi 
apát, kalocsai érsek nevét. Történelem-német szakos tanár, a 
Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban tanított.

Ezt követően magiszter majd perjel lett. 1988-tól esztergomi se
gédpüspök. A Szent Benedek Rend magyarországi főapátjává 
1991-ben választották meg. A főapát a maga területén püspöki jog
körrel is rendelkezik.

Működésének tán legnagyobb feladata, hogy a bencés rend és 
Pannonhalma idén ünnepli megalapításának 1000. évforduló
ját. Ez alkalommal 1996 szeptember 6-án Pannonhalmára láto
gat II. János Pál pápa.

Öröm, hogy Pécsvárad ezen ünnepi évben, Nagyboldogasz- 
szony napján fogadhatta hazánk egyik legkiemelkedőbb egyházi 
személyiségét.

A bencések rendje praktikus avagy mire való a kapucni, ha 
elered az eső

Bors László 70 éves
Bors László komlói esperes plébános 1955-57-ben káp- 

lánkodott Pécsváradon. Hittanóráira tódultak a gyerekek, a 
párttagok gyerekei is -  azért hamar mennie kellett. Mott 
apátúr temetésén, Asztrik főapát templomszentelésén újra 
köztünk volt örökké mosolygó, jóságos lényével.

Úgy meséli, harangoztak, amikor megszületett Pécsett, 
1926 július 4-én. A cisztereknél majd a jezsuitáknál tanult. 
Pécsett, a Székesegyházban szentelték pappá 1949-ben. 
Olasz, Ozora, Egerág után jött Pécsváradra. 1977-ben ke
rült Komlóra, az akkori szocialista városba, ahol hívei het
ven szál gyertyával ékesített tortát készíttettek szüle
tésnapjára.

Asztrik főapáti ornátusban a pécsváradi szentmisén, mellette 
jobbról Morvái Ferenc püspöki helynök

Szent Benedek rendje
„Óra et labora! -  Imádkozz 

és dolgozz!” A köztudatban ez 
a jelszó fogalmazza meg a Be
nedek rend szellemét.

A római katolikus egyház 
legrégibb szerzetesrendjét, 
Nursiai Szent Benedek (480- 
547), a nyugati szerzetesség 
megteremtője alapította. A 
szerzetesek, a parasztok, a 
barlangkutatók, a mérnökök 
és az építészek patrónusa.

Európa védó'szentje. Mérge
zéskor és halál órájában fo
hászkodnak hozzá. Az ábrázo
lásokon könyvet, kettétört 
kelyhet és rostát tart a kezé
ben, máskor a saját Regulá
ját. Jelképe egy holló, cipóval 
a csőrében.

A bencés rend anyaapátsá
ga Olaszországban Monté 
Cassino, amit Szent Benedek 
épített 529-ben. A szerzetesek 
életét Szent Benedek 540 kö
rül írt Regulája szabályozza: 
eszerint a kolostor mint egy 
család egyesíti a rend tagjait. 
A rendtagok az apátnak fiúi 
engedelmességgel tartoznak. 
A Regula az emberi élet kere
tei között jámborságot, az Is
tennek szentelt munkás élet 
derűjét követeli. Jellem ző 
bencés erény a vendégszere
tet: minden vendéget Krisz
tus gyanánt kell fogadni. (Ke
lemen Krizosztom főapát ide
jén, 1941-44-ben sok üldözött, 
keresztények és zsidók

mentsvára volt Pannonhal
ma).

A bencés rendből később 
újabb rendek, lovagrendek, 
remeték váltak ki. A rendben 
töltötte utolsó napjait 4 csá
szár, 48 király. A rend 32 pá
pát, 7000 érseket, hitvallókat, 
vértanúkat, 200 bíborost 
1500 püspököt adott az egy
háznak.

A bencéseket Géza fejede
lem hívta be 996-ban, és tele
pítette le a Pannónia fölé 
emelkedő Szent Márton-he- 
gyen. Szent Márton monosto
rának templomát 1001-ben 
szentelték fel Szent István 
alatt, aki megerősítette atyja 
alapítását. Szent István ala
pította 1000-ben Pécsvárad 
majd Bakonybél, Zalavár és 
Zoborhegy apátságát. István 
királyt a kereszténység és az 
európai műveltség terjeszté
sében első sorban a bencés 
rend tagjai segítették. Bencés 
volt Szent Gellért, Asztrik és 
Szent Mór pécsi püspök, az 
első magyar író.

A rendnek 1936-ban 279 
tagja volt Magyarországon -  
ma 120 magyar bencés él 
szétszórva a világban. Ma
gyar nevük a Benedek becé
zett alakjára, a Bencére utal. 
Szent Márton kolostorát a 
nyelvújítás korában Ka
zinczy Ferenc keresztelte el 
Pannonhalmának.
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Köszönet
dr. Goják Jánosnak

Dr. Goják János volt az, 
aki június 9. vasárnap regge
lén, amikor Mott János apá
túr már nem tudta megtarta
ni a szentmisét, megjelent a 
templomban, és velünk ma
radt egészen szeptember 1-ig, 
Pécsvárad új plébánosának, 
dr. Kövesdi Jánosnak a 
megérkezéséig.

Goják János újságíró, pap 
Bikaion született 1930-ban -  
olvassuk a Ki kicsodái-bán. A 
pécsi Pius Gimnáziumba járt 
1948-ban Dombóváron érett
ségizett. Gyermekkorában el
határozta, hogy pap lesz. Egy 
év pécsi Szeminárium után 
Budapesten a Hittudományi 
Akadámián doktorált. Pécsett 
szentelték pappá 1954-ben. 
Káplánkodott, majd Rómába 
küldték: a Lateráni Egyete
men szociáletikából doktorált 
1973-ban. „Egyház és állam 
kapcsolata a szocialista társa
dalomban” volt disszertációjá
nak témája.

Hazatérve káplán, plébános 
a pécsi egyházmegyében. 
1980-90 között a katolikus 
hírügynökség, a Magyar Ku
rír felelős szerkesztője. Vezető 
tisztséget töltött be a Katoli
kus Újságírók Világszövetsé
gében. 1980 óta tanított szo
ciológiát, a rendszerváltás 
idején szociáletikát a Hittudo
mányi Akadémián, majd az 
Illyés Gyula Tanítóképző Fő
iskolán, a Pécsi Hittudományi 
Főiskolán, a Pázmány Péter 
katolikus Egyetemen. Segített 
a KDNP megalakulásában, 
vezette sajtóosztályát, 1994- 
ben az Új Áldás felelős szer
kesztője.

Az egyház és társadalom 
kapcsolatával foglalkozó nem
zetközi szervezetben Kelet- 
Euópát képviseli. Beszéli va
lamennyi világnyelvet, 
Ausztrálián kívül minden vi
lágrészen megfordult. Több
ször hangsúlyozza, hogy sze
gény szárm azású lévén, 
mindezt egyedül a tanulás ré
vén érte el.

Idén Pécsett vállalta az egy
házmegyei szinódus megszer
vezését. A szociális témákkal 
foglalkozó egyházi állásfogla
lások fordítója, kiadója. A ka
tolicizmusról, a reformációról, 
a zsidó vallásról szóló és más 
könyvek gondozója. Fő műve:

A társadalom  keresztény 
alapelvei. 1991.

Mindemellett nem érzi te
hernek a hívek szolgálatát. Ez 
inkább felüdülés számára az 
erős szellemi igénybevétel 
után.

-  A szemináriumból ismer
tem Mott apáturat, majd több 
helyen közel kerültünk egy
máshoz. Tiszteltük egymást, 
barátok voltunk. Nagyon 
épültem azon, ahogyan ő elvi
selte a betegségét, és ahogyan 
készült a halálra. Életemnek 
ez nagy élménye. Mott Jánost 
mindig nagy embernek tartot
tam, és a halála erősített meg 
abban, hogy valóban az volt.

-  Milyen benyomásokat 
szerzett a pécsváradi hí
vekről?

-  Kicsit távol tartottam ma
gam, tudatosan, mert tudtam, 
hogy a kapcsolatépítés nem 
az én feladatom, hanem az új 
plébánosé. A templomlátoga
tottság Pécsváradon is átla
gos. Imponáló viszont, és vá
rosi jelleg, hogy Pécsváradon 
nemcsak idősek vannak a 
templomban. Ez vidéken, ki
sebb helyeken, pécsi egyház
megyében kivételnek számít. 
Ebből a szempontból pozití
vak a tapasztalataim.

-  Sok segítséget kaptunk 
Goják Atyától Asztrik főapát- 
püspök úr látogatásához.

-  Folyamatosan tisztultak a 
feladatok, a végén világos 
volt, hogy kinek mi a dolga, és 
mindenki tette, amit kellett. 
Magam is át tudtam érezni, 
mit jelent Pécsváradnak a 
bencés rend, és éppen most, a 
Millecentenárium alkalmá
val. Ahogy Asztrik is fogalma
zott, mivel nagy elődje 1000 
éve kapcsolatban állt Pécsvá- 
raddal, illőnek érezte, hogy a 
pécsváradi meghívást elfogad
ja. Pécsváradnak még jobban 
be kellene vinnie a köztudat
ba, országos szinten is ezt a 
történelmi örökséget, tudato
sítania kell az államalapítás 
idején játszott szerepét. Ez a 
város hasznára válnék.

Köszönjük Goják Atya 
pécsváradi szolgálatát!

A Római Katolikus 
Egyházközség 

Pécsvárad 
Önkormányzata

Pécsváradi kézművesek kiállítása a Műv. Központban. Képünkön 
Dretzky Katalin az egyhetes program fő szervezője, Albert András fafa
ragó, dr. Kófiás Mihály a kiállítás megnyitója, Ördög Béláné textiljeivel, 
Horváth János képeivel, Vértes László rézmunkáival Albertné Bazsó 
Erzsébet kalotaszegi hímzéseivel szerepelt. Kiállított Freund János fa
esztergályos, Hizjder Vendel, Major Gyula fafaragó, Szabó István játék
készítő. Geönczy Zoltánná festményeit, Töttös Sándor, 'A népművészet 
mestere" népviseleti babáit, Tóttösné Hevesi Éva hímestojásait mutatta 
be. A kiállítást sok érdeklődő kereste fel vidékről is.

Képünkön a négy pécsváradi alkotó, Szabó László, Csizmadia Lász
ló, Botond és Valkó László a várban mutatkozott be közös kiállításon, 
amit Gállos Orsolya újságíró, műfordító nyitott meg.

A pécsi Reneszánsz Együttes zenés-énekes-táncos műsora korhű jel
mezekben a vár udvarán. Fotók: Patonai Attila
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Kakas Sándor polgármester Szent István -napi beszéde
Tisztelt ünneplő 

közönség!

896-1996: 1100 éve van or
szágunk, van Hazánk.

Az ember életében bizonyos 
események csak egyszer jut
nak osztályrészül. Ez a Szent 
István nap számomra ilyen, 
mert Pécsváradon szónoknak 
lenni megtiszteltetés, öröm. 
Azon a településen, ahova 
1100 éve telepedtek le honfog
laló őseink, azon király szobra 
előtt, akik 1000 éve alapította 
e monostort, akit ma Állam
alapítóként tisztelünk.

Széles e hazában több tör
ténelmi hely, esemény idézi 
az elmúlt 1100 évet, de én 
csak Pécsváradról, annak tör
ténelméről szólok, 1100 év 
távlatában.

E vidék korábban is lakott 
hely volt, a mai főutcán vitt 
az út Aquincumból Sopianae- 
ba. Dombay János régész itt a 
környéken kutatta őseink te
metőit.

Pécsvárad az Árpádok ural
kodóházának birtoka. 1000 
éve, ahol a vár nyugati szár
nya van, állt már Géza fejede
lem palotája és a templomok.

Ezt adta át Szent István 
még trónralépése előtt Aszt- 
riknak, aki itt -  korabeli elne
vezéssel: a Vas-hegy lábánál — 
alapította meg hazánk máso
dik Bencés-m onostorát az 
1000 év előtt.

A Millecentenárium évében 
előre tekintünk az ezredfor
dulóra, hisz Pannonhalma 
után a mi monostorunk éli 
1000 éves fennállását, 4 év 
múlva 2000-ben.

Pécsvárad legrégibb falai 
látták Szent Istvánt, akinek 
birtoka volt ez a hely. Itt 
szállt meg Asztrik Rómába 
vezető útján. A pécsváradi 
apát itt fogadta Szent Gellér- 
tet, Szent Imre herceg nevelő
jét, aki hosszasan időzött a 
pécsváradi monostorban, 
ahonnan a pécsváradi apát és 
a pécsi püspök a királyhoz, 
Szent Istvánhoz kísérte.

Szent László király oltárt 
alapított a pécsváradi monos
torban, ide temették Domosz- 
ló Arpádházi herceget.

Kálmán király és Álmos 
herceg küzdelme után, a láza
dó Álmos 1125 táján Bizáncba 
menekült, vak fiát Bélát, a 
Vas-hegy tövi monostor szer

zeteseire bízta. Innen kerül a 
királyi trónra II. Bélaként.

II. Géza fia III. István, a bi
zánci hatalmi törekvésekkel 
szemben Délre vezetett had
járatai során a Vas-hegy tövi 
monostorban is tartózkodott.

Valamennyi Árpádházi ki
rályunk kapcsolatban állt ez
zel a hellyel, mivel olyan nagy 
tisztelet övezte Szent István 
alapítását. Élénk összekötte
tés teremtődött ezekben az 
időkben a pécsváradi apátság, 
a Szentszék és a pannonhal
mi apátság között.

De ezzel a hellyel a későbbi 
királyok kapcsolatban álltak, 
így Károly Róbert is, aki egy 
itt megírt 1316-ban kelt leve
lében írja le először ezt a ne
vet: Pécsvárad. Mátyás király 
azt írja, nincs gazdagabb és 
nyugalmasabb monostora or
szágának.

A török bejövetelével nem
csak a virágzó középkori Ma
gyarország semmisül meg, 
hanem Pécsvárad is: a török 
közeledtére 1543 júniusában 
az akkori apát (Martinuzzi 
Fráter György) leromboltatja 
a monostort, hogy a török ne 
tudja használni.

Ezért látunk ma romkertet 
az udvaron, a templomok és a 
monostor helyén.

Csoda, hogy Szent István 
idejében épen maradt ez a 
templom, a monostor-kápol
na, amit Pannonhalma főa
pátja Nagyboldogasszony- 
napján szentelt fel újra, jelez
ve azt is, hogy 1543 óta a

Bencés-rend és Pécsvárad is
mét találkozott.

Településünkre 1689-től a 
török kiűzése utántól a pécs
váradi apát megkezdi a né
metek betelepítését, újraszer
vezik a szent-istváni birtokot.

M ária-Terézia 1778-ban 
közalapítványi uradalommá 
alakítja e kincstári birtokot, e 
birtokot példaszerű jobbágy
védő politika, korszerű tech
nológia jellemezte, ezért Pécs
várad dinamikusabban fejlő
dött, mint környezete.

1828-ban Pécsvárad a me

gye 10 mezővárosainak egyi
ke. 1849 októberétől él a pécs
váradi járás 1966-ig.

Mezővárosunk központja a 
múlt század végén alakul ki. 
Ez század elejére olyan gaz
dasági kereskedelmi élet volt 
jellem ző, ami Európával is 
kapcsolódott.

1962-ben gimnázium nyílik 
Pécsváradon, 1958-ra restau
rálják az altemplomot, majd 
megkezdődik 1967-ben a vár

teljes feltárása, amely 1988- 
ra a Szent István évre fejező
dik be. Sokat fáradtunk azért 
a 80-as években - mikor még 
nem volt divat Szent Istvánt 
éltetni -, hogy ez a történelmi 
em lékhely kiemelkedjék a 
feledésből.

1993-ban visszavettük az 
1871-ben központi rendelettel 
megszüntetett városi rangun
kat. így településünk folya
matosan közigazgatási, kul
turális és gazdasági centrum.

1995-96-ban sok áldozat 
árán került a vár, Szent Ist
ván monostora Pécsvárad ke
zelésébe.

Kerek évfordulókat, nagy 
beruházásokkal is szoktak 
ünnepelni. A Sportcsarnok 
millecentenáriumi építkezés
ként kell, hogy bevonuljon 
Pécsvárad történetébe, mint 
ahogy 100 évvel ezelőtt is kul
turális, sportlétesítmények so
rát emelték az országban.

Mi azzal ünnepeljük a ma
gyar M illecentenárium ot, 
hogy egy szinte elfeledett 
szent-istváni em lékhely 
ügyét gondozzuk. Templo
m át, azaz Asztrik főapát 
szentelte fel ismét, akinek 
személyisége, pécsváradi lá
togatása az 1996-os év ki
emelkedő eseménye.

Nekünk pécsváradiaknak 
feladatunk, hogy a múltun
kat tiszteletben tartva, abból 
erőt merítve munkálkodjunk 
jövőnkért.

A hagyományos pécsváradi 
Szent István napok, a Nagy- 
boldogasszony-napi búcsúval 
kezdődnek és az augusztus 
20-ai államalapító királyunk 
ünnepével, az új kenyér meg
szegésével fejeződnek be.

Kívánom Önöknek, hogy a 
megszegett kenyérből legyen 
mindnyájunknak az elkövet
kezendő évben.

Scholtz Péter erdőművelő gépei
Scholtz Péter, a MEFA Pécsváradi Erdészetének erdő- 

művelési műszaki vezetője saját tervezésű gépeit mutatta 
be augusztus 28-án Sopronban, a IV. Országos Erdészeti 
Találkozón. Az élő környezetet kímélő, védő termé
szetszerű gazdálkodás új eszközeiről és technológiáiról tar
tott előadásában és Füri Ferenc videkólippjével ismertet
te pásztakészítő valamint magbedolgozó szabadalmazott 
gépeit, amelyeket Bagódon gyárt a MEZŐGÉP. A kísérleti 
gyártás 1995-ben kezdődött, idén üzemszerűen 10 gép dol
gozik és sokra van megrendelés.

Képünkön a kenyérszegés pillanatai Fotó: Patonai A
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Pécsvárad 
Szent István-napi 

kitüntetettjei

Az UniCum Laude koncertje a kápolnában. Jobbról ifj. Do
bos László az együttes vezetője, a második Kutnyánszky Csaba, 
nőikarunk karnagya Fotó: Patonai Attila

Szent István 
Napja

Állami ünnepünkön, Au
gusztus 20-án több százan 
gyűltek össze a pécsváradi 
vár udvarán. Helybeliek és 
évente egyre többen mások, 
akik e napon úgy keresik fel 
Pécsváradot, mint Szent Ist
ván em lékhelyét. Wágner 
József vezényletével adott 
térzenét a Pécsváradi Ifjúsági 
Zenekar, majd Koszta Gab
riella, színművész olvasta fel 
Szent István legendájának 
Pécsváradra vonatkozó rész
leteit. Az ünnepi szónok Ka
kas Sándor polgármester 
volt (beszédét a 7. oldalon kö
zöljük).

Három koszorú került 
Szent István szobrának ta
lapzatához: Pécsvárad önkor
mányzata, a Pécsváradi Vár
baráti Kör és közösen a Bara
nya Megyei Kulturális és Ide
genforgalmi Központ, a Hatá
ron Túli Magyarokért Alapít
vány, a Pécs-baranyai Kultu
rális Egyesületek Szövetsége 
részéről

Ezután gyönyörű koncertet 
adott a pécsi UniCum Laude 
férfikara a várkápolnában. 
Közben a Szentháromság té
ren megkezdődött a BÁBOVI, 
a Zeneiskola Gyermek Fúvós
zenekara, a Pécsváradi Ifjú
sági Fúvószenekar, az Általá
nos Iskola Német Nemzetisé
gi Tánccsoportja, a Nyugdíjas

Klub továbbá a Zengővárko- 
nyi Népiegyüttes gyermekka
rának műsora.

Meglepetésként lépett fel a 
háború óta először a horvát
országi SzentLászló Petőfi 
Műkedvelő Együttese is.

Kakas Sándor polgármes
ter átadta a városi amatőr 
asztalitenisz-bajnokság díjait. 
A helyi vendéglátók szolgál
tak sörrel, frissítőkkel. Volt 
futó zápor, de semmi sem za
varta meg a SPITZBUBEN 
utcabálját. Ezzel zárta Pécs
várad a Millecentenárium 
ünnepi hetét, a Szent István 
Napokat.

Köszönet minden együt
tesnek, azok vezetőinek, ki
állítóknak, akik minden ho
norárium nélkül vállalták, 
hogy e hetet szebbé tegyék a 
pécsváradiak és az ideláto
gatók számára. Köszönet a 
pécsváradi vendéglősöknek, 
az eseményeket rögzítő Vá
rosi Televízió gárdájának és 
a fotózó Patonai Attilá
nak. Ifj. Büki Lászlónak a 
Szent István-napi új kenyé
rért.

Köszönet az önkormányza
ti rendezvényt megszervező 
Fülep Lajos Művelődési Köz
pontnak az annak otthont 
adó István Király Szállónak, 
Kollár Erzsébetnek és mun
katársainak.

Negyedik alkalommal adta 
át Kakas Sándor polgár- 
mester Pécsvárad város 1993- 
ban, a várossá válás alkalmá
val alapított kitüntetéseit. A 
javaslatokat tavasszal kéri az 
önkormányzat az intézmé
nyektől, helyi egyesületektől. 
Odaítélésükről júniusi ülésén 
dönt a képviselőtestület. 
Szent István napjának előes
téjén kerül sor minden évben 
a kitüntetések átadására vár 
dísztermében, a testület ün
nepi ülésén.

Az esemény a Pécsváradi 
Zeneiskola Kreszits Margit 
vezette Reneszánsz Együtte
sének és a Művelődési Ház 
Kutnyánszky Csaba vezette 
Női Kamarakórusának ez al
kalomra összeválogatott szép 
koncertjével kezdődött.

A testület és a termet meg
töltő pécsváradiak előtt Kakas 
Sándor polgármester méltatta 
a település érdekében fáradozó 
polgárok érdemeit.

Megemlékezett a nemrég 
eltávozott Mott János c. pécs
váradi apátról, Pécsvárad 
díszpolgáráról, aki előtt egy 
perces néma felállással tiszte
legtek az ünnepi ülés résztve
vői. Külön köszöntötte a nyu
galomba vonult jegyzőt, dr. 
Kófiás Mihályt, majd át
nyújtotta a kitüntetéseket:

Pécsvárad Város Önkor
mányzata „Pécsváradért”-dí- 
jat adományozott Zsáli Já
nos önkormányzati képvise
lőnek, az Építőipari Kisszö
vetkezet elnökének, a Sparta
cus SC elnökének aktív, ön
zetlen közéleti tevékenysége, 
a város sportéletének sikeres 
szervezése és irányítása, szö
vetkezeti vezetői, aktív, sok
éves önzetlen közéleti tevé
kenysége elismeréséül.

A város középfokú oktatá
sát megalapozó és azt min
denkor az igényekhez igazító 
munkája, értékőrző tevékeny
sége elismeréséül a 30 éves 
Pécsváradi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakmunkás- 
képző Intézet, Szakközépisko
la és Gimnázium számára. A 
díjat Papp Gyula, a jelenlegi 
és dr. Brezniczki József, a 
korábbi igazgató vette át.

A zenei képzésben elért

eredményei, a város kulturá
lis életében játszott aktív sze
repe, ünnepeinken nyújtott 
kimagasló teljesítménye elis
m eréséül a 20 éve önálló 
Pécsváradi Állami Zeneisko
lának, amit annak igazgatója, 
Apaceller József vett át.

,A köz szolgálatáért’ -díjban 
részesült Heiner Tiborné 
mérnöktanár, a jubiláló kö
zépiskola nyugalmazott igaz
gató-helyettese, kiemelkedő 
pedagógiai, tankönyvírói 
munkássága, eredményes ve
zető-helyettesi tevékenysége 
elismeréséül.

„Pécsváradért”-emlékpla- 
kettet adományozott a polgár- 
mester 1996. évi sikeres sze
repléséért, a Megyei Bajnok
ságba való bejutásért a Fel
nőtt Labdarúgó Csapatnak 
(Fullér Ferenc, Gungl 
László, Mester Károly, 
Speigl József vette át).

A nagy hagyományokkal 
rendelkező Pécsváradi Ipar
testület vezetéséért, elismert 
vállalkozói tevékenységéért 
Máriusz Antal, 

sikeres vállalkozói, önzet
len sport és kulturális szpon
zori tevékenységéért ifj. Bü
ki László,

eredm ényes vállalkozói 
munkássága, a város sportjá
nak és kulturális életének tá
mogatásában betöltött szere
pe elismeréséül Kresz Erika 
vállalkozó részére.

Elismerő oklevelet kapott 
Gasteiger Ferenc tűzoltóze
nész több évtizedes példamu
tató, lelkes és aktív közremű
ködése elismeréséül,

Molnár László erdész, a 
településnek és környezeté
nek kulturáltabbá tételében 
nyújtott szakmai segítsége és 
a környezet védelmében kifej
tett munkája elismeréséül, 

Sasvári János, a Polgár- 
mesteri Hivatal nyugalomba 
vonuló dolgozója, a közterüle
tek, középületek, intézmé
nyek felújításánál, karbantar
tásánál végzett lelkiismeretes 
munkájáért.

A bronzplakettek Trisch- 
ler Ferenc szobrászművész, 
a díszoklevelek a Pécsvára- 
don élő Csizmadia László
grafikusművész alkotásai.
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Augusztus 24-én a Kígyós 
Emlékkor és a Fülep Lajos 
Művelődési Központ szervezé
sében több mint százan gyűl
tek össze a 12 éve elhunyt 
szobrászművész, Kígyós Sán
dor (1943-1984) műterménél. 
Régi barátok, tanítványok, 
kollégák az ország minden tá
járól. E találkozókat nem az 
aktuálpolitika nem is a gazda
sági érdek szervezi, hanem 
egy másfajta aktivitás, gondol
kodni- és tenniakarás.

A közművelődés munkásai 
mellett évról-évre itt vannak 
képzőművészek, muzsikusok, 
írók, újságírók, szociológusok, 
egyetemi oktatók, tanárok. 
Valamint azok a gazdasági 
szakem berek, vállalkozók, 
akik szponzorálták a Kigyós- 
szobor pécsváradi felállítását, 
mint Kresz Erika és Arató 
Márton.

Ami összehozza e találkozó
kat sok év után is, az a Kígyós 
Sándor szellemi örökségéből 
sugárzó alkotóerő és sok 
együtt elvégzett munka.

Többen a hatvanas évek vé
ge óta dolgoztak együtt Kí
gyóssal, különféle kulturális 
programokon. Gállos Orso
lya a Kígyós Emlékkor nevé
ben m egem lékezett Borsos 
Miklós Szent István-szobrá- 
nak Kígyós Sándor által szer
vezett, 1969. évi felállításáról. 
Arról, mint szorgalmazta a 
Pécsváradi Várbaráti Kör, 
hogy a vár megnyíltával 1988- 
ban itt létesüljön Kígyós ál
landó kiállítása.

A Várbaráti Kör 1993-ben, 
Kígyós 50. születésnapján 
megemlékezést rendezett a 
várban és a műteremnél. A 
mintegy 200 résztvevő akkor 
alakította a Kígyós Emlék
kört, amely tervének megfele
lően, 1995-ben állította fel a 
„Göm b-Hasáb” című szobor 
másolatát a város központjá
ban. Közadakozásból emelték 
a szobrot, amely az önkor
mányzat hatékony támogatá
sa nélkül csak terv maradt 
volna.

Dr. Újvári Jenő, Pécs al
polgármestere, a Kígyós Em
lékkor elnöke elmondta, meg 
szeretnék őrizni e pécsváradi 
találkozók kötetlen, baráti jel
legét, és jövőre szakmád esz
mecserét, gyermek— és zenei 
programokat terveznek.

Képünkön az idei kitüntetettek

PÉCSVÁRADÉRT-DÍJ
ZSÁLI JÁNOS önkormányzati képviselő, 

ÉPSZÖV-elnök
-  Ezt a képzeletbeli babér- 

koszorút, amit most a testület 
a nyakamba akasztott, sze
retném leveleire bontani és 
szétosztani azok között, akik 
életemben a tanulásomat és a 
munkámat segítették -  
mondta a díjátadó ünnepség 
után Pécsvárad közéletének 
áldozatkész, önzetlen munká
sa, aki a közös ügyekért min
dig kész a cselekvésre: 1985- 
ben lett tanács- és vb-tag, majd 
az 1990-es és az 1994-es vá
lasztások élmezőnyében önkor
mányzati képviselő. Negyed- 
százada dolgozik a Pécsváradi 
Építőipari Kisszövetkezetnél, 
amelynek elnökévé 1988-ban 
választották meg. A helyi Spar
tacus Sportkör elnöki tisztét 
1995 elején vállalta el.

-  Hálával gondolok a szü
léimre, akiknek a legtöbbet 
köszönhetem, és akik már 
nem lehetnek velem. A volt és 
a jelenlegi munkatársaira, 
akik ott állnak mellette min
den feladatnál. Végül a kü
lönféle átalakulások után 
130-an maradtunk. Az én leg
fontosabb feladatom fenntar
tani e szövetkezetei. Hogy to
vább építhessünk és kenyeret 
adhassunk a dolgozóinknak.

Öröm, hogy olyan képvise
lőtestület tagja lehetek, 
amelynek idejében bizton
ságos lett Pécsvárad ivóvíz

ellátása, épült egészségügyi 
centrum, szilárd burkolatú 
úthálózat, új iskolaszámy, ve
zetékes gázrendszer, sportöl
töző, Sportcsarnok, megújult 
a zeneiskola és az 1993-ban 
visszanyert városi ranghoz 
méltó módon a Városháza is.

Végül nagyon sokat köszön
hetek feleségemnek, két fel
nőtt gyermekemnek, akiknek 
a révén pár éve ismét közel 
kerültem a sporthoz. Bízom 
benne, hogy vezetőtársaim
mal meg tudjuk úgy alapozni 
Pécsvárad sportját, hogy az 
messze földön öregbítse a vá

Fotó: Patonai A.

ros hírnevét. Felnőtt labdarú
gó csapatunk bekerült a Me
gyei Bajnokságba, NB Il-es 
csapataink járják a Dél-Du- 
nántúlt. Szeretnénk, ha sporto
lóink legalább olyan jó reklá
mot csinálnának Pécsvárad- 
nak, mint eddig a kulturális 
csoportjaink és egyesületeink.

Leányvásári készülődés
A Fülep Lajos Művelődési 

Központ gárdája megkezdte 
a Pécsváradi Lányvásár elő
készületeit. Október 19-20- 
án, szombaton és vasárnap 
tartják Pécsváradon a hagyo
mányos "kálomista búcsút".

Idén Lukács-napon, októ
ber 18-án, pénteken este 
nyílik meg a "Magyarok a 
Zengő alján" című kiállítás 
a pécsváradi és zengővárko- 
nyi református magyarság 
viseletéből, a Művelődési 
Központban.

Mintegy 30 falusi hagyo
mányőrző együttest várnak

a Lányvásárra, akik a me
nettáncban és a város külön
böző pontjain adandó műso
rokban láthat a közönség.

Harmadik alkalommal 
nyitják meg a helyi gazdák 
a pécsváradi borok utcáját. 
Lesznek gesztenyesütők, 
szabadtéri gyermekprogra
mok, továbbá számos kéz
műves érkezik a vásárba. 
Újdonság, hogy első ízben 
szervez programot a helyi 
református egyház is októ
ber 20-án, vasárnap dél
után a pécsváradi vár ud
varán.

A  Kígyós Emlékkor 
találkozója
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A Millecentenárium jegyében!

Pécsvárad utcái,terei, köztéri szobrai és emlékhelyei
(Negyedik rész)

A teljesség miatt szólni kell 
az üdülő- és iparterületekről, 
Szilágypuszta és Csokoládé
puszta Pécsváradhoz csatolá
sa történetéről is.

Szilágypusztát a háború 
előtt leginkább Drieszpusztá- 
nak esetleg Lajospusztának 
hívták, nevüket a mindenkori 
tulajdonosoktól illetve bérlők
től kapták. Ebben az időben a 
puszta Szilágy községhez tar
tozott közigazgatásilag.

Az Állami Gazdaság meg
alakulásakor, 1950-ben kapta 
a „Szilágypusztai Állami Gaz
daság” név után a Szilágy
puszta nevet, és már ekkor, 
1950 december 23-án, a pécs- 
váradi tanács határozatot ho
zott az állami gazdaság kérel
me alapján arról, hogy a gaz
daság területét csatolják 
Pécsváradhoz. Nem tudni, 
miért, de erre nem került sor, 
időközben az összevonások 
során a terület a Pécsi Állami 
Gazdaság egyik üzemegysége 
lett 1974 június 30-tól.

Tizenhét év után, 1967 jú
nius 23-án a pécsváradi ta
nács 27/1967. sz. határozatá
ban ism ét kezdem ényezte 
Szilágypuszta átcsatolását, de 
most már Csokoládépusztá
val együtt, amely szintén a 
PÁG üzemegysége volt. Ez 
utóbbi terület azonban Hosz- 
szúhetényhez tartozott. Ok 
viszont nem járultak hozzá, 
ezért a Baranya Megyei Ta
nács 12/1968. T.sz. határoza
tában csak Szilágypuszta át
csatolását rendelte el 1968 feb
ruár 5-én, és így 84 kh 1289 
n.öl területtel bővült PÉcsvá- 
rad területe.

További tárgyalások ered
ményeként Hosszúhetény is 
hozzájárult Csokoládépuszta 
átcsatolásához, így a pécsvára
di tanács 15/1982. sz. határoza
ta alapján 1983 október 17-én 
27/1983. T.sz. határozatával a 
megyei tanács elrendelte Cso
koládépuszta 351 ha 8358 m2 
területének Pécsváradhoz csa
tolását 1984 január 1-vel.

Időközben a Dombay-tavi 
üdülőterületen is egyre több 
hétvégi ház épült fel, és a tu
lajdonosokat képviselő Dom
bay-tavi Egyesület kezdemé
nyezése alapján 1978 május

15-én a 18/1978.sz. v.b.-hatá
rozat a tó keleti oldalán, a 
magánparcellázásokból kiépí
tett üdülőrészt Fenyő sornak, 
a nyugati oldalon, a legkoráb
ban kiparcellázott üdülőtel
kek, épületek sorát Nap utcá
nak, a gerincen körívben el
helyezkedő utcasort pedig Ne
felejcs utcának nevezte el.

Az ipartelepi rész bővülésé
vel ugyancsak felmerült az 
igény -  főként az odatelepült 
cégek részéről -  a pontos cím 
megjelölésére. így a tanács 
végrehajtó bizottsága 1980 
február 4-én a 6/1980. sz. ha
tározatával a 6-os útra veze
tő, vasút alatt átmenő sza
kaszt Erzsébeti útnak keresz
telte, az ettől keletre eső rész 
pedig az Ipartelep elnevezést 
kapta, és valamennyi ingat
lant számmal jelölték meg.

1986 januárjában a Pécsvá
radi Várbaráti Kör nevében 
Gállos Orsolya írásban tett 
javaslatot arra, hogy Pécsvá- 
radon is nevezzenek el utcát 
Széchenyi Istvánról. Erre 
azonban nem került sor, mi
vel 1982 óta nem épült új ut
ca, amelynek nevet kellett 
volna adni. Másrészt a Pécs
váradhoz nevében nagyon ha
sonlító Pécsudvard községben 
van Széchenyi utca. Az igen 
gyakori téves postai kézbesí
tések, elírások könnyen ki
szűrhetők, ha a két település 
utcái nem azonosak.

Arra is volt kezdeményezés 
Hetényi Varga Károly részéről, 
hogy legyen ismét Asztrik apát 
utcája Pécsváradnak. Az érin
tett utca lakói (Ady és Táncsics 
utcabeliek) ezt nem igényelték, 
így a névváltoztatás elmaradt.

A Millecentenárium jegyé
ben azonban az úgynevezett 
Mosó térség az Asztrik apát tér 
nevet fogja kapni, és a területet 
méltó módon rendezik. Erre 
legalábbis önkormányzati kez
deményezés indult, hivatalos 
névadás még nem történt. 
Mindez a lakóházak utcaelne
vezését nem érinti.

Két régi utcanévhez kell 
még magyarázatot fűznünk.

A mai Ady Endre utca 
1951-ig viselte a Régi Kálvá
ria környék nevet, eredetileg 
Régi Kálvária környéknek 
nevezték a templomhegyről a 
Mosóba lenyúló részt, mivel

itt állt a katolikus templom 
helyén a középkori Szent Péter 
temploma a maitól ellenkező 
tájolásban. Kelet-nyugat hossz
tengelyű volt, és ehhez csatla
kozott a Mosóba (Asztrik apát 
térre) lenyúlóan a kálvária. Ezt 
már egy 1767-es leírás elha
nyagolt romkertként említi, 
amelynek kövei bekerültek az 
1757-1767 között épült katoli
kus templomba.

L even te  utcának nevez
ték a mai Szabadság utcát, 
lévén hogy a sportpályát is 
Levente térnek nevezték. A 
levente mozgalom a Horthy- 
korszakban a 13-21 éves ifja
kat kötelező katonai előkép
zésben és hazafias nevelésben 
részesítő szervezet volt, 
amely helyenként és időnként 
nem nélkülözte az irredenta, 
soviniszta túlzásokat sem. A 
foglalkozásokon való részvétel 
kötelező volt, a távolmaradá
sért büntetés járt, kötelező 
volt a vasárnapi misén való 
csoportos részvétel.

A mozgalom nevét feltehe
tően az irodalomból vett le
vente, azaz daliás harcos, 
vagy Árpád fejedelem Leven
te nevű fia után kapta.

Pécsváradon a Levente 
Egyesület első ízben 1924-ben 
alakult, a belügyminiszter ál
tal kiadott 103311/1924 BM 
sz. Levente Egyesületi Alap
szabály szerint, majd ezt kö
vetően a 150.253/1936. 
VII.BM.sz. rendelettel módo
sított új alapszabály alapján 
1936. október 8-án volt a

tisztújító közgyűlés. Ekkor 
választottákmeg a tisztségvi
selőket. Elnök dr. Rihmer 
Oszkár ügyvéd lett, alelnök 
báró Eötvös László, főtitkár 
Somogyi Zoltán erdőtanácsos, 
titkár Anschau László keres
kedő, jegyző Faller János 
tisztviselő, gazda Vadon Jó
zsef községi írnok, pénztáros 
Szűcs Vilmos bankigazgató, 
ellenőr Borbáth Jenő, ügyész 
dr. Marton István, orvos dr. 
Ralovics Sándor, könyvtáros 
ifj. Hering Márton kőműves, 
csapatkapitányok, oktatók: 
Melicskó Miklós főhadnagy 
és Nagy Aladár körzeti főok
tató. A számvizsgáló bizott
ság tagjai: Agárdi Ferenc, Soó 
Lajos, Cserm ely Ferenc, 
Dombay János, Kovács Emil.

A Levente Egyesületnek 
sportszakosztályai is voltak: at
létika, lövész, labdarúgó szak
osztályok, amelyeket sportbi
zottságok irányítottak. Tagjai a 
két csapatkapitány továbbá 
Faller János és Klein József

A központi irányítást a 
sport terén a LESOK (Leven
te Sport Országos Központja) 
végezte. Ebben az időben kü
lönböző körzeti, területi LE- 
SOK-versenyek voltak.

A Levente Egyesület jelvé
nye 2 cm hosszú fenyőág, raj
ta középen fehér L betű, alul 
nefelejcs virág. A háború vége 
felé fiatalkorú leventéket is 
katonai szolgálatra vittek, 
többjük foságba is esett.

(Folytatjuk)
Dr. Kófiás Mihály

Képünkön az egykori Levente tér
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei
A tanév június 15-én véget 

ért, néhány tanulónk azon
ban még a nyári szünidőben 
is öregbítette iskolánk jó hí
rét, kamatoztatta az év köz
ben szerzett ismereteket.

-  Június 17-19-ig Váralján 
1 fó' 6.b. osztályos tanulók 
vett részt a Természetjáró 
Gyerekek Megyei Találkozó
ján. A találkozót a Megyei 
Természetbarát Szövetség 
rendezte, a tanulókat elkísér
te a Gyó'rffy Zsuzsanna ta
nárnő'.

Az elmúlt tanévben a pécsi 
Szivárvány Gyermekház a 
honfoglalás 1100. évfordulója 
emlékbizottság támogatásá
val „Utazás a Föld körül -  az 
Őshazáig” címmel rendezett 
előadás és vetélkedőn isko
lánkból két csapat vett részt. 
A versenysorozat döntőjére 
1996. június 26-29-ig Sikon- 
dán került sor.

A záró vetélkedőn a Julia- 
nus barát nevét viselő csapa
tunk az előkelő 2. helyet sze
rezte meg. A csapat tagjai vol
tak: Baumann Tímea, Wág- 
ner Diana, Dobszai Zsolt 
és Bornemissza József 7. 
osztályos tanulók. Felkészítő 
tanáruk: Szabó Éva

Debrecen város önkor
mányzata és az Újkerti AMK 
Közösségi Háza országos rajz
pályázatot hirdetett a honfog
lalás 1100 évfordulójára. Isko
lánk a beküldött színvonalas 
pályamunkák elismeréseként 
oklevelet kapott a szervezők
től. Cséri Linda volt . b. osz
tályos és Májer Mariann 5. 
b. osztályos tanulók szintén

elismerő oklevelet kaptak.
A szentlőrinci Gazdanapok 

rendezvénysorozat keretében 
gyermek képzőművészeti ki
állítást láthattak az érdeklő
dők a szentlőrinci vásártéren 
augusztusban. A kiállított 
munkák között szerepelt Vó- 
kó Rita volt 4. . osztályos ta
nuló alkotása is. A tanulókat 
felkészítette: Kárász Rózsa 
tanárnő.

Július 29-augusztus 10-ig a 
baden-württembergi Oberrot- 
ban sátortárobozáson vett 
részt a Lenau Egyesület né
met műveltségi vetélkedőjén 
kiválóan szereplő 6 tanulónk: 
Baumann Tímea, Dorn 
Anita, Góbi Richárd, 
Gungl Andrienn, Papp 
Anikó és Wágner Diana. A 
tanulók útiköltségének fede
zéséhez a "M agyarországi 
Nemzeti és Etnikai Kisebbsé
gekért" Közalapítvány és a 
helyi Kisebbségi Önkormány
zat is hozzájárult. Ezúton is 
köszönjük a támogatást. 
Ugyancsak Németországban 
egy stuttgarti körúton vehe
tett részt augusztusban Csák 
Nikolett volt 8. b. osztályos 
tanuló a Pécsi Rádió német 
nemzetiségi szerkesztőségé
nek jóvoltából. Nikolett kivá
lóan szerepelt a német nyelvi 
versenyeken és részt vett a 
rádió számára készített né
met nyelvű műsorokban.

Kollégáink, ismerve az is
kola szűkös költségvetését 
számos alapítványhoz nyújta
nak be folyamatosan pályáza
tokat, hogy az így szerzett tá
mogatásokkal is bővíthessék

az iskola eszköztárát, támo
gathassák a tanulókat. A 
nyár folyamán több sikeres 
pályázatról is kaptunk értesí
tést.

Gelencsér János az OTSH- 
tól részesült 50.000 Ft-os támo
gatásban, amely a sporteszkö
zök fejlesztését teszi lehetővé. 
Wágner Jánosné a „Magyaror
szági Nemzeti és Etnikai Ki
sebbségekért” Közalapítványtól 
a tanulók utazási költségeinek 
térítéséhez 30.000 Ft-ot, a helyi 
Kisebbségi Önkormányzattól 
15.000 Ft-ot kapott.

Türk Ilona a 7. c. osztály 
számára táborozási hozzájá
rulás címén 20.00 Ft-ot nyert 
el pályázat útján a budapesti 
„Gyermek és Ifjúsági Alap
program Tanácsától”.

Tóth Györgyi és Poller 
György 10.000 Ft támoga
tást kapott a Baranya Megyei 
Közgyűléstől tánctábor szer
vezéséhez.

(  ^
Az 1996/97.

tanév rendje:

Az első tanítási nap:
1996. szeptember 2.

Utolsó tanítási nap:
1997. június 13.

Téli szünet:
1996. december 21.
-1997. január 3.

Tavaszi szünet:
1997. március 27.-április 4.

V____________ J

Táborozás a Rot mentén
Tíz, élményben gazdag napot 

töltöttünk Oberrotban, a Lenau- 
ház Quiz versenyén nyert tábor
ban. Á sátortábor témája a roma 
kultúra volt. A tábor csodálatos 
helyen egy völgyben, az erdő és a 
Rőt folyó között volt. Az itt lakó, 
szervező család különböző állato
kat tartott. Pl. lovakat, nyulakat, 
szamarakat, sőt még sertést is. 
Minket gyerekeket négy csoport
ba osztottak kedvenc színünk sze
rint. Minden "színcsalád" 3 sátrat 
kapott és 3 vezetője volt.

A programok a délelőtti és dél
utáni órákban voltak. Hobby 
csoportokba lehetett iratkozni: 
pl. karkötő készítés, gyöngyfű
zés, kosárfonás, hajfonás, levél

papír és boríték készítés, agya
gozás és lovaglás. Ezenkívül 
még éjszakai túrán vettünk 
részt, kirándultunk a közeli vá
rosba, Schwábisch Hallba és volt 
egy kétnapos kirándulás is, ami 
mindannyiunknak nagyon tet
szett. Reggeli után kocsival el
vittek minket családonként a ki
indulási pontokhoz, amelyek 10- 
12 km-re voltak a tábortól. Kü
lönböző feladatokat kellett meg
oldanunk útközben, hiszen ez a 
kirándulás a roma családok ván
dorlását jelképezte. Koldultunk 
élelmet, mert nem volt enniva
lónk, és ajándékot is kellett vin
nünk a többieknek. Az alvást ne
künk kellett megszervezni, vol

tak akik istállóban, mi a szabad 
ég alatt aludtunk. Második nap 
még fürödtünk is egy tóban. 
Amikor odaértünk a megbeszélt 
helyre elkezdett esni, így nem 
aludtunk ott a szabadég alatt, 
hanem a sátrainkban. A kirán
duláson szerzett élményeinkről 
mesélni kellett a többieknek, sőt 
dalt is kellett írni. Utolsó nap a 
tábor zárásaként vásárt szervez
tek, ahol a német gyerekek szü
leinek adtunk elő egy progra
mot.

A kirándulás nagyon tetszett, 
de a legjobban az este elmesélt 
történetek tetszettek a tábortűz 
mellett.

Wágner Diána 8. b.

Testületi ülés 9-én
Szeptember 9-én, hétfon 16 

órakor lesz Pécsvárad önkor
mányzatának testületi ülése. 
Napirenden a félévi pénzügyi' 
beszámoló, az óvodák műkö
désének értékelése, a Sport
csarnok működésének tapasz
talatai valamint a Leányvá
sári előkészületek.

Nyugdíjas klub hírei
Szeptemberi összejövetelét 

10-én 16 órától a strand „Sza
lon-büféjében” tartja a klub. 
Szeretettel várjuk tagjainkat 
az egytál étel melletti beszél
getésre.

27-28-án kétnapos kirándu
lást szervezünk a Dunaka
nyarba (Esztergom, Visegrád, 
Szentendre).

Információ és jelentkezés a 
Művelődési Házban.

Kedves Betegem!
Örömmel tájékoztatom , 

hogy az EURÓPAI UNIÓ ál
tal finanszírozott PHARE- 
program keretében „Az egész
ségügyi alapellátási ismere
tek oktatóinak posztgraduális 
képzésére” meghirdetett pá
lyázatot elnyertem.

A program szerves része a 
magyar egészségügy átalakí
tásának, melyen Magyaror
szágról 10 orvos vesz részt. 
Én, az angliai EXETER nevű 
város orvosegyetemén fogok 
tanulni.

Tanulmányaim befejezése 
után előreláthatólag a jövő év 
júniusától természetesen to
vábbra is Pécsváradon fogok 
dolgozni, mint háziorvos, s 
emellett a POTE-n részt ve
szek a háziorvosok képzésé
ben. Távollétem alatt rezi
densem: Dr. Benedek Tün
de, a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Orvostudományi In
tézetének munkatársa he
lyettesít engem.

A rendelések ideje: vál
tozatlan!

Kérem fogadják szeretettel 
a fiatal doktornőt, aki tanítvá
nyomként, Hutvágner doktor
nő és Bíró doktor úr támogatá
sával mindent elkövet az Önök 
gyógyítása, egészségének meg
óvása érdekében.

A jövő nyári viszontlátásig:
Üdvözlettel:

Dr. Menczer Gábor 
háziorvos 

egyetemi tanársegéd

Az 1996/97. 
tanév rendje:

Az első tanítási nap:
1996. szeptember 2.

Utolsó tanítási nap:
1997. június 13.

Téli szünet:
1996. december 21.
-1997. január 3.

Tavaszi szünet:
1997. március 27.-április 4
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KÖ SZÖ N ETN YILVÁN ÍTÁS
Ezúton is szeretnénk megköszönni az egyházmegye fő- 

pásztorának és papjainak, Pécsvárad egyházközségének 
és önkormányzatának, a fekedi szülőfalu és a társközsé
gek híveinek, osztálytársaknak, barátoknak és minden 
résztvevőnek, aki MOTT JÁNOS címzetes apát plébánost 
utolsó útjára elkísérte

A gyászoló rokonság

A N Y A K O N Y V

Születtek: Pécsváradon Ro- 
boli Rebeca, Walter Gyula, Sza
bó Alexandra, Riba Katinka, Ba
ranyai Tibor, Zengó'várkonyban 
Vastag László és Vastag Dániel, 
Lovászhetényben Prigli Gergő' 
Zsolt, Varga Kinga, Apátvaras- 
don Hágen Szilvia

Házasságot kötöttek: Pécs
váradon Fullér Ferenc - Steiger- 
wald Tímea, Krebsz József - Biró 
Zsuzsanna, Pető' Csaba - Katona 
Nóra, Radó György - Kesztyűs Zita, 
Tichy Antal - Sandorka Livija, Bar- 
talovics Csaba - Németh Angéla, 

Elhunytak: Pécsváradon
Molnár Antalné Varga Magdol

na, Bánki Irén, Fábián Zoltán, 
Zengó'várkonyban Bárdos József- 
né Becző Erzsébet, Herdrich Jó
zsef, Lovászhetényben Rein János

Mély fájdalommal értesít
jük ismerőseinket, hogy a 
hőn szeretett drága férj, 
édesapa, nagyapa, dédapa 

Ing. KUBICZA László 
1996. július 20-án 89 éves 

korában eltávozott az élők so
rából. A felvidéki Érsekújváron 
helyeztük örök nyugalomra.

A gyászoló család
V J

Itt voltak a nagymácsédiak
Augusztus 2-án érkeztek 50 fővel 

Pécsváradra a felvidéki Nagymá- 
cséd öregfiúk focicsapatának tagjai. 
A Nagymácsédról származó Ba
racskai Lzyos, e találkozók szer
vezője elmondta, hét éve született 
ez a kapcsolat, évente felkeresik 
egymást. Barátságos mérkőzésük 
eredménye 6:3 Nagymácséd javára.

Utána vacsora és bál követke
zett a Művelődési Központban.

1997-ben, a felvidéki magya
rok kitelepítésének 50. évfordu
lójára minden elszármazottat 
hazavárnak Nagymácsédra. Az 
idei augusztus 29-i nagymácsédi 
búcsúba is több pécsváradi csa
lád ellátogatott.

HÍREK
Körtvélyessy László pécsi 

fotóművész a magyarországi né
met népviseletekről készített al
bumának felvételeiből nyílik ki
állítás Pécsváradon, a Művelő
dési Házban szeptember 10-én, 
kedden 18 órakor. Megnyitja 
Wild Katalin, a pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem 
német tanszékének vezetője.

A Német Kisebbségi
Önkormányzat hírei

Augusztus 16-án gazdag mű
soros esttel ajándékozta meg a 
pécsváradi közönséget a helyi 
Német Kisebbségi Ónkormány
zat (elnöke Baumann Mihály) 
és a Pécsváradi Német Barátsági 
Egyesület (klubvezető Bognár- 
né Auth Mária)

A Magyarországi Nemzetiségi 
és Etnikai Kisebbségekért Köz- 
alapítványtól pályázati támoga
tás révén estjükön föllépett a 
Pécsváradi Gyermekzenekar és a 
szólisták, köztük Glázer Adél 
énekes, a Szűri Gyermek- és If
júsági Tánccsoport, a Székely- 
szabari Vegyeskórus és Ifjúsági 
Tánccsoport. A kétórás műsort 
vezette Bognárné Auth Mária, az 
eseményen részt vett Kakas 
Sándor polgármester, Báling

József a Baranyai Német Ki
sebbségi Önkormányzat elnöke, 
Apaceller József, Vértes László 
a kisebbségi önkormányzat tag
jai.

*
A tanévnyitón adta át aján

dékét a Kodolányi János Általá
nos Iskolának a helyi kisebbségi 
önkormányzat. Elnöke, Bau
mann Mihály elmondta, a fent 
említett közalapítványtól nyert 
200.000 forinton másológépet vá
sároltak az iskolának. 50.000 fo
rint értékben videofelvevőt, ka
zettákat adományoztak, továbbá 
a BAUSOFT Bt. színes televíziót 
adományozott az iskolának, az 
oktatás feltételeinek segítése ér
dekében.

*

Egyházi ifjúsági tábor Sza
bó Lászlóné Kiss Mária lelkész 
vezetésével Mágocson táborozott 
augusztusban tizenkét pécsvára
di fiatal. A református, evangéli
kus, katolikus fiatalok közössége 
már több alkalommal bemutat
kozott a városban. A tábor témá
ja idén az emberi kapcsolatok. A 
délelőtti beszélgetések, igeolva
sás mellett sport és más szabadi
dős tevékenységek töltötték ki az 
időt.

Bevert ablakkal, megcsonkított szobrokkal, összefirkált fallal 
várta Pécsvárad római katolikus temploma az idei ünnepi 
évet, az idelátogató Mayer Mihály megyéspüspököt, dr. Vársze
gi Asztrik pannonhalmi főapát- püspököt és a hívek ezreit. így 
búcsúzott Mott János címzetes pécsváradi apáttól, és így várja 
új plébánosát...

Fotó: Patonai

Zengővárkonyi lakodalmas
Pécsváradon, a Művelődési 

Házban is bemutatja lakodal
mas játékát szeptember 6-án, 
este 7 órakor a Zengővárko
nyi Népiegyüttes. Művészeti 
vezetője Töttös Sándor, „A 
népművészet mestere” maga 
gyűjtötte föl falujának lako
dalmas szokásait, és mutatja 
be 86 szereplővel, másfél órá
ban. Kíséri Györfi Kálmán 
vezetésével a Pécsváradi Kis- 
zenekarból alakult népzenei 
együttes, amely arany minő
sítést kapott 1995-ben, az or
szágos népzenei fesztiválon.

Az ugyancsak arany minő
sítésű népiegyüttes, zengő- 
várkonyiak és pécsváradiak, 
gyerm ekek, fiatalok és a 
Pécsváradi Nyugdíjas Klub 
asszonyai színre viszik a be
vonuló legények búcsúját, a 
gesztenyeszüretet, amely a 
pénzt hozta a lagzihoz. A la
kodalmi versek, így a vendég
hívogató is, a 1890-es évekből 
származnak a várkonyi Festő 
Szabó Istvántól. Elsiratják a

menyasszonyt, a körösztanyák 
felöltöztetik az 1913-ból való, 
bársonyvirágokkal díszített sö
tétbarna selyemruhába: ebben 
gyászolja az új asszony a lány- 
ságát. A szakácsasszonyok 
kuglófot osztanak, majd kezdő
dik a dinom-dánom, és éjfél 
után a „csókpénzjárás”. A kö
rösztanyák behozzák a kelen
gyét, és rázendítenek a lako
dalmi mondókákra. A produk
ció ősbemutatója 1996 Szent 
István napján volt Pécsett, a 
Tettye szabadtéri színpadán. 
Az est narrátora Galambosné 
Fónai Éva egyesületi elnök.

Zengó'várkony német 
vendégei

A Hamburg melletti Schmal- 
feld lövészegyletének ünnepsé
gén vett rész tavaly a Zengővár
konyi Népiegyüttes. Viszonzás
képp a schmalfeldiek július 14- 
én megérkeztek, hogy Harkány
ban töltsék évi szabadságukat. A 
fürdőhelyen való üdülés mellett 
a zengővárkonyiak kalauzolásá
val megismerkedtek az ország 
nevezetességeivel.
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A bajnokcsapat tagjai
Állósor: Mühl Norbert, Somogyvári Gábor, Mester Károly (csapatkapitány), Spannenberger János, Gungl László (edzó'), Botló 

Tibor, Fuller Ferenc, Abelovszki Zoltán, Pere Gábor. Guggolnak: Krémer Balázs, Bátai Sándor, Cseresznyés Zoltán, Zsáli Attila, 
Ackermann Attila, Fullér Zoltán, Wágner Tibor, Szalonnás István.

Elöl: Valkai Gábor, Szigeti Szabolcs.

Az év játékosa 
Szigeti Szabolcs kapus

-  Gratulálok! Kérem egy 
rövid bemutatkozást.

-  Először is köszönöm ezt a 
megtiszteltetést. Ilyen jó csa
pat mögött könnyű védeni.

22 éves vagyok, Komlón 
élek, itt kezdtem futballozni 
1984-ben. 87-től védek. Ma
gamra húzhattam már a címe
res mezt (1988-89). 16 évesen 
szerepeltem a felnőtt NB II. 
komlói csapatban. Majd 2 évig 
játszottam az NB III-ban. Köz
ben 5 évig voltam a korosztá
lyos megyei és Dél-dunántúli 
válogatottnak is a tagja. 1993- 
tól több csapatban is játszot
tam: MTK, Kaposvári Honvéd, 
PMSC, Boda, majd 1994-tól a 
DDGÁZ SC-be igazoltam, on
nan kerültem Pécsváradra.

-  Milyen voltak az első 
benyomásaid Pécsváradra 
érkezve?

-  Fenntartásokkal érkez
tem Pécsváradra. Nem ismer
tem senkit sem. Sokat segí
tett a Schweitzer család és a 
vezetők, őszinte, lelkes hozzá
állása. Az első edzés után egy 
kicsit megijedtem, komolyta
lannak tűnt a célkitűzés és a 
hozzáállás. Szerencsére csak 
egy-két edzés erejéig tartott.

-  Mit vártál önmagadtól, 
illetve a csapattól és ez 
mennyiben valósult meg?

-  A csapattól mindenkép
pen aranyérmet vártam, bár 
játéktudásban nem mi vol
tunk a legjobbak, a csapatszel
lem és az akarás ezt ellensú

lyozta. Önmagámtól gyors be
illeszkedést és jó játékot vár
tam. Titkon a közönség ked
vence szerettem volna lenni. 
Hogy mi valósult meg? Az el
ső két dolog mindenképpen.

-  Miben különbözik a baj
nokcsapat a mostanitól?

-  Most profibb a szemlélet, 
jobb a hozzáállás. A jelenlegi 
csapat játékos állománya erő
sebb, meghatározó játékoso
kat igazoltunk. Ha a lelkese
dés, küzdeni tudás és a győzni 
akarás olyan lesz, mint az előző 
bajnokcsapatban, akkor szép 
eredményeket érhetünk el.

-  Milyen eredményre  
lesz képes a csapat az első 
osztályban?

-  Nagy az elvárás a csapattól, 
magasra tűztük a mércét. Sok a 
jó csapat ebben az osztályban, 
nehéz jól szerepelni. Biztos 
bentmaradást várok, vagyis 8- 
10. helyezést. A jobb helyezés 
érdekében nagyobb szurkolói 
támogatásra van szükségünk.

-  Jövőbeni terveid?
-  Sok helyen futballoztam, 

sok mindent elértem, nincse
nek nagy terveim. Szeretném 
még kipróbálni magam maga
sabb osztályban, de Pécsvárad 
színeiben. Szeretek itt lenni, s 
ha az egyesület is úgy akarja, 
akkor hosszabb távon is itt ma
radnék, akár betelepednék. En
nek feltételei vannak, elsősor
ban egy jó focicsapat.

Koszi, további sok sikert!
Spani

Az új játékosok bemutatása
Egy csapatravaló játékos 

fordult meg az elmúlt idő
szakban a pécsváradi futball- 
berkekben, közülük az alábbi
ak kerültek leigazolásra. 

Játékos neve:
Bácher Rudolf 
Életkor: 21 év 
Posztja: csatár 
Eddigi egyesületei: Boly, 

DDGÁZ 
Első benyomás:
-  jó csapatszellem, lelkes 

közösség.
Mit vár a csapattól?
-1 -6 . helyezést.•
Játékos neve:
Pancsó Jenő
Életkor: 29 év 
Posztja: középpályás 
Eddig egyesületei: PVSK, 

DDGÁZ
Mit vár önmagától?
-  Jó játékot, gólokat.
Mit vár a csapattól?
-  1-5. helyezést.

•

Játékos neve: Papp Zoltán 
Életkor: 27 év 
Posztja: középpályás 
Eddigi egyesületei: Komló, 

Vasas, Hosszúhetény.
Első benyomás:
- j ó  közösségbe kerültem, jó 

a csapat és a közönség.
Mit vár önmagától?
-  Elsődlegesen biztos csa

pattag szeretnék lenni.

Mit vár a csapattól?
-  3-8. helyezést.

•

Játékos neve:
Somogyvári Tamás
Életkor: 24 év
Posztja: hátvéd
Eddigi egyesületei: PMSC, 

PVSK.
Első benyomás:
-  Jó a csapatszellem, lelke

sek vagyunk.
Mit vár önmagától?
-  Meghatározó csapattag 

szeretnék lenni, minél több
ször jól játszani.

Mit vár a csapattól?
-  Minél előbb végezni a 

táblázaton.
•

Játékos neve:
Takács Ferenc
Életkor: 30 év
Posztja: középpályás
Eddigi egyesületei: Kapos

vár, Boly, Mohácsi FC.
Első benyomás:
-  Jól érzem magam. Elfo

gadható feltételekkel talál
koztam.

Mit vár önmagától?
-  Minél jobb játékot a mér

kőzéseken.
Mit vár a csapattól?
-  1-5. helyezés. Közönség

szórakoztató játékot, főleg a 
hazai pályán.

Spani

Épülettervezés, költségvetés készítés rövid határidővel, 
szolid áron vidékre is. Szaktanácsadás díjtalan. 

Telefon: (72) 322-080, egész nap
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Labdarúgó megyei I. osztály 
bajnokságának ószi sorsolása

Szederkény-Pécsvárad
Pécsvárad-Somberek
PEAC-Pécsvárad
Pécsvárad-Újpetre
Villány-Pécsvárad
Pécsvárad-Szigetvár
Pécsvárad-Sellye
Siklós-Pécsvárad
Pécsvárad-Bóly
Lánycsók-Pécsvárad

Női kézilabda 1996/97 NB II. 
Dél-Nyugati csoport sorsolása

Augusztus 23., péntek 16.30 
Szeptember 1., vasárnap 14.00 
Szeptember 7., szombat 16.30 
Szeptember 14., szombat 16.00 
Szeptember 21., szombat 16.30 
Szeptember 28., szombat 16.00 
Október 5., szombat 11.00
Október 12., szombat 17.00
Október 19., szombat 10.00
Október 26., szombat 16.30
November 2., szombat 18.00

Pécsvárad-Marcali
Siófok-Pécsvárad
Pécsvárad-Pécsi TÁSI
Tamási-Pécsvárad
Pécsvárad-Balatonboglár
Zalaszentgrót-Pécsvárad
Pécsvárad-Cece
Pécsvárad-Siklós
Mohócs-Pécsvárad
Pécsvárad-Simontornya
Sárvár-Pécsvárad

Férfi kézilabda 1996/97 évi NB II. 
Dél-Nyugati csoport sorsolása

Augusztus 24., 
Augusztus 31., 
Szeptember 7., 
Szeptember 14., 
Szeptember 21., 
Szeptember 29., 
Október 5., 
Október 12., 
Október 19., 
Október 26., 
November 3.,

szombat 18.00 
szombat 17.00 
szombat 18.00 
szombat 18.00 
szombat 18.00 
vasárnap 10.00 
szombat 18.00 
szombat 17.30 
szombat 18.00 
szombat 18.00 
vasárnap 16.00

Pécsvárad-Csurgó
Pécsi Postás-Pécsvárad
Pécsvárad-Harkány
Szigetvár-Pécsvárad
Pécsvárad-Tolnatej
BBSC-Pécsvárad
Pécsvárad-Zalaszentgrót
Szentgotthárd-Pécsvárad
Pécsvárad-Segesd
Pécsvárad-PEAC Kettele
Barcs-Pécsvárad

I. forduló augusztus 31.,
Pécsvárad-Siklós

II. forduló szeptember 4.,
Zsolnay-Pécsvárad

III. forduló szeptember 13., 
Pécsvárad-TÁKI

IV. forduló szeptember 15., 
Komló-Pécsvárad

V. forduló szeptember 20.,
Pécsvárad-Kozármisleny

szombat 10.00 

szerda 19,14 

péntek 17.15 

vasárnap 16.00 

péntek 17.15

Megyei I. o. férfi kézilabda bajnokság
Szeptember 1., vasárnap 10 óra: Pécsvárad-Siklós
Szeptember 5., csütörtök 20 óra: Pécsvárad-TÁSI
Szeptember 15., vasárnap 11.15 óra: Pécsvárad-Szigetvár 
Szeptember 28., szombat 17 óra: Pécsvárad-Hosszúhetény

Labdarúgás
1996. 08 .11  
I. forduló:
Pécsvárad-Kozármisleny 
6-2 (4-0)
350 nézó'
Összeállítás: Valkai - Fuller 

Z., Somogyvári T., Cseresz
nyés - Ackermann (Kolmann 
B.), Somogyvári (Mester), 
Abelovszki, Takács, Pancsó - 
Botló (Bátai), Becker.

Edző: Gungl László. 
Remekül sikerült a hazai 

csapat bemutatkozása a Me
gyei I. osztályban. Kiütéses 
győzelmet arattak a tavalyi 
bajnokság egyik éllovasa ellen.

Góllövők: Botló 2 (egyet 11- 
esből) Ackermann 2 (egyet 11- 
esből), Becker 1 (11-esből), 
Abelovszki 1

1996. 08. 20.
II. forduló
Szabadszentkirály
-Pécsvárad 3-1 (0-0)
300 néző
Összeállítás: Szigeti - Ful

ler Z., Somogyvári T., Cse
resznyés - Ackermann (Kol
mann B.), Abelovszki (Mes
ter), Somogyvári (Papp Z., Ta
kács, Pancsó - Botló, Becker.

Edző: Gungl László
A második félidei teljesít

ménye alapján megérdemel
ten győzött a hazai csapat. A 
vendégeknél a szélső védelem 
csődöt mondott.

Góllövő: Pancsó.
Gungl László: Egy pontért 

jöttünk, sajnos el kell ismerni 
a jobb csapat győzött.

AII. Amatőr Pécsváradi 
Asztalitenisz-baj nokság

Ifjúsági kategória:
1. Kock Róbert, 2. Kiss 

László, 3. Wéber Tamás 
(Pécs-Somogy)

Felnőtt kategória:
1. Wagner József, 2. Beck 

András, 3. Kajos Zoltán 
Senior kategória:
1. Dr. Marosi Imre (Ka

posvár), 2. Ulrich Ferenc (Hi

das), 3. Kiss Sándor 
Huszonketten indultak, 

egy hölgy az ifjúsági kategó
ria 5. helyezettje. A három 
kategória abszolót győztese 
dr. M arosi Im re (Kapos
vár). Az augusztus 8-i ver
seny díjait Kakas Sándor 
polgármester adta át augusz
tus 20-án.

Lapzártakor történt
Barátságos tenisztalálkozó Hausmannstáttennel

Egy éve Hausmannstáttenben találkozott a stájer kisváros 
és Pécsvárad teniszcsapata, és akkor ők voltak a jobbak. Au
gusztus utolsó hétvégéjén Pécsváradon tartottak barátságos 
tenisztalálkozót a két testvérváros teniszezői. Tíz játékos érke
zett és a hozzátartozók, tíz pécsváradi sorakozott fel a helyi 
színekben a Koch Tennis pályáin.

A 9 férfi és 2 női páros által vívott Pécsvárad:Haussmanns- 
tátten tenisztalálkozó eredménye 10:6.

A küzdelmeket végül a várban elköltött vacsora zárta.

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 
Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés:

Művelődési Központ,
Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

Tel.: 465-123
Tipográfia: Ferlingpress Kft.

Nyomási munkálatok:
Molnár Csaba nyomdája, Pécs

V________________ _ _ _________________J

VI. ford. 09.15. 16h
VII. ford. 09.22. 15h
VIII. ford 09.28. U h
IX. ford. 10.05. 14h
X. ford. 10.13. 14h
XI. ford. 10.20. 13.30h
XII. ford. 10.27. 13.30h
XIII. ford. 11.03. 13.00h
XIV. ford. 11.10. 13h
XV. ford. 11.17. 13h

Női kézilabda megyei I. osztály bajnoksága


