
Köszöntjük külsheimi vendégeinket 
Wir begrüssen unsere Gäste aus Külsheim

Együtt a pécsváradi és a külsheimi gyerekek. Fotó: Laufer László

Külsheimiek Pécsváradon
Október 3-án, csütörtökön érkezik 

Pécsváradra Külsheim város 40 tagú 
küldöttsége Günther Kuhn polgármes
ter és az önkormányzat tagjainak ve
zetésével. Bár látogatásukat kötetlen, 
baráti ittlétnek szánják, ez alkalom
mal, szombaton kerül sor a Pécsváradi 
Németek Baráti Köre számára pályá
zaton juttatott klubberendezés hivata
los átadására.

A külsheimiek felkeresik az általuk is 
hón szeretett Mott János végsó' nyughe
lyét, és részt vesznek a péntek reggel 9 
órai szentmisén. Egyébként szabad

programokat szerveznek számukra a 
pécsváradi családok.

Ennek eló'tte szeptember végén 22 di
ák és 3 tanár tartózkodott Külsheimból 
tanulmányúton Pécsváradon tíz napig. A 
két intézmény úttörőként építette egy
más között a kapcsolatot, és számos kö
zös tanulmányút, diákcsere köti össze 
őket. A külsheimiek tanórákat látogat
tak -  és nemcsak a német nyelvűeket -  
ismerkedtek az itteni nevezetességekkel. 
Németül beszélő pécsváradi tanulók vol
tak a házigazdáik, akik jól hasznosíthat
ták ezt a közös tíz napot is.

Kövesdi János 
bemutatkozó

miséje

Szeptember 8-án vasár
nap 9 órakor tartotta be
mutatkozó miséjét Pécs
váradon új plébánosunk, 
Kövesdi János. Beveze
tőként felolvasta Mayer 
Mihály megyéspüspök 
megbízólevelét, majd ma
gyar és német nyelven kö
szöntötte a pécsváradi hí
veket, és ismertette eddigi 
szolgálatát. A mise kereté
ben hangzottak el a pécsvá- 
radiak köszöntései: először 
Merk József, az egyházkö
zség világi elnöke üdvözölte 
új plébánosunkat, majd 
Straub Mihályné, a két 
imakör nevében, kérve és 
Ígérve a jó együttműködést.

Végül Kakas Sándor 
polgármester, aki Apacel- 
ler József képviselővel 
vett részt a misén, az ön- 
kormányzat és a város 
polgárai, hívők és nem hí
vők nevében üdvözölte Kö
vesdi Jánost. Megemléke
zett Mott János apátúrról, 
és az ő szellemében meg
ígérte az egyház részére a 
város támogatását, bízva 
a már kialakult jóviszony 
folytatásában. Kölcsönös 
megértést, bizalmat kért, 
kifejezve abbéli reményét, 
hogy egyház és város 
együtt tud majd tevékeny
kedni az itt élő emberek 
érdekében. Utalt a közös 
feladatokra is, amelyek egy
házra és a város világi ve
zetésére várnak a közelgő 
2000. év országos és pécsvá
radi jubileuma alkalmával.

(Folytatás a 3. oldalon)

miséje
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Önkormányzati ülés
1996. szeptember 9-én tar

totta ülését Kakas Sándor 
polgármester elnökletével Pécs- 
várad képviselőtestülete. Iga
zoltan távolmaradt Gállos Or
solya, dr. Menczer Gábor.

I. félévi pénzügyi 
beszámoló

A testület tagjai elfogadták 
a Wolf József aljegyző', pénz
ügyi csoportvezető' első' félévi 
pénzügyi beszámolóját. Az I. 
félévben az önkormányzat fe
szes gazdálkodás árán, de fize
tési kötelezettségeinek eleget 
tudott tenni. Remélhetőleg a 
részvények értékesítése után 
ez a II. félévben is így lesz.

Arató M árton alpolgár
mester a beszámolót jól ki- 
munkáltnak és részletesnek, 
a pénzügyi helyzet és gazdál
kodás megismerésére alkal
masnak minősítette. Dr. Bí
ró Ferenc a segélykeretek 
felülvizsgálatát javasolta.

Beszámoló az óvodáról
Magyari Gyuláné vezető 

óvónő adott beszámolót az 
óvoda működéséről. Vita bon
takozott ki a szakmai felada
tok és az anyagi lehetőségek 
körül, ugyanis idén helyhiány 
miatt 18 gyereket nem vettek 
fel az óvodába. Tavaly meg
szüntettek egy óvodai csopor
tot, ezért a csoportok létszám 
most 30 fo körül alakult -  pe
dig a közoktatási törvény 25 
főben maximálja az óvodai 
csoportlétszámokat.

Magyari Gyuláné elmond
ta, fogadott minden gyerme
ket, aki tanköteles korú, aki
nek szülei dolgoznak, aki há
rom- vagy többgyerm ekes 
családban él. A kis- és közép
ső csoportból viszont eltaná
csolta azokat, akiknek édes
anyja GYES-en, táppénzen, 
szülési szabadságon van, il
letve munkanélküli.

Az ülésen felvetődött, miért 
nem vettek fel pécsváradi 
gyerekeket, mikor olyan vidé
kiek is járnak Pécsváradon 
óvodába, akik számára nem 
fizették ki a lakóhelyük sze
rint illetékes önkormányza
tok a fejkvóta, a nemzetiségi 
pótlék és a tényleges költsé
gek közötti különbözetet, évi 
50.600 forintot Pécsvárad 
számára.

Kakas Sándor polgármes
ter a vita végén, munkáltatói 
jogkörével élve megkérte az 
óvoda vezetőjét, egyetlen 
pécsváradi gyermeket se uta
sítson el. Az intézmény he
lyettes vezetője, Schulteisz 
Józsefné úgy értékelte a 
döntést, hogy egyre inkább 
gyermekmegőrző szerep vár az 
óvodára, hiszen harminc fölötti 
csoportlétszám mellett csökken 
az egyéni foglalkozás lehetősé
ge. Zsáli János elfogadva Ma
gyari Gyuláné szakmai érvelé
sét, szorgalmazta a pécsváradi 
gyerekek felvételét.

A beszámoló másik sarka
latos pontja a felújításra szo
ruló Vár utcai óvoda volt. 
Simsay István javasolta a 
felújításra minden évben el
különített előirányzat figye
lembe vételét. A hitelek visz- 
szafizetéséig azonban a kor
szerűsítésekkel, felújítások
kal várni kell -  figyelmezte
tett a polgármester.

A Sportcsarnok 
működése

Dretzky Katalin, a Fülep 
Lajos Művelődési és Sport- 
központ igazgatója terjesztet
te elő az intézmény szervezeti 
és működési szabályzatát, a 
Sportcsarnokban folyó tevé
kenységek bevételét és a ki
adásokat. Dr. Bíró Ferenc 
kérte, a következő testületi 
ülések egyikére kimutatást 
kért az itt működő sportszak
osztályok költségeiről.

Kábeltv
A pénzügyi, gazdasági és 

műszaki bizottságot és dr. 
Fenyvesi János jegyzőt bíz
ta meg a testület a helyi tv és 
kábeltv működésével kapcsola
tos pályázati felhívás kidolgo
zásával.

DÉDÁSZ-részvények
A testület úgy döntött, el

adja a birtokában lévő DE- 
D ASZ-részvényeket, ame
lyekre a legkedvezőbb ajánla
tot az OTP Bróker cég tette. 
Ugyanis e papírok után a kö
vetkező 3-4 évben az önkor
mányzat osztalékra nem szá
míthat, a jelen összeg pedig 
segít fizetési kötelezettségei
nek kiegyenlítésében. Az el
adás 5.700.000 forint érték

ben megtörtént.
1956-os emléktábla

Gállos Orsolya képviselő 
írásos előterjesztését elfogad
va, a testület úgy döntött, tá
mogatja az emléktábla állítá
sát a Szentháromság téren, 
az 1956-os forradalom, az ott 
lezajlott tűzharc emlékére. A 
testület felkérte Gállos Orso
lya képviselőt úgy is mint a 
Várbaráti Kör elnökét az ese
mény szónokául.

A mozi hasznosítása
Megüresedett a moziépü

letben a szolgálati lakás, és a 
testület korábbi döntése ér
telmében pályázatot írnak ki 
az épület hasznosítására. A 
területen ipari tevékenységet 
nem lehet folytatni. A haszno
sítás kereskedelmi vagy sor
házas lakásépítésre vonat
kozhat a rendezési terv értel
mében.

Pályázat
területfejlesztésre

A Baranya Megyei Önkor
mányzatok Társulása a Bara
nya Megyei Területfejlesztési 
Tanácshoz pályázatot ad be 
útrekonstrukció céljára. An
nak kedvező elbírálása esetén 
vállalja  a 20 % saját
2.300.000 forint kifizetését.

Teleküggyel zárult a napi
rend -  eredménye remélhető
leg az lesz, hogy a Külső ta
nyánál megszűnik egy illegá
lis szemétlerakó.

Utána Dretzky Katalin is
mertette a Leányvásár terve
zett programját. Kakas Sán
dor ismertette a Vízmű átala-

Az 1956-os forradalom és sza
badságharc 40. évfordulója al
kalmával nemzeti ünnepünkön, 
október 23-án, szerdán az önkor
mányzat emléktáblát helyez el 
Pécsváradon, a Szentháromság 
téren. A tábla a volt rendőrség, 
ma üzletház kapuja melletti falon 
jelzi majd helyszínét a tűzharc
nak, amely 1956 november 14-én 
délután zajlott le ezen a helyen, 
és amelynek ketten estek áldoza
tul: Málics Ottó mecseki harcos 
és Habiing László rendőr.

A táblaállítás része a 40. év
forduló Baranya megyei esemé
nyeinek és Pécsváradon záróak
tusa a Millecentenárium évében 
tartott történelmi megemlékezé
seknek. Ez alkalommal emlék-

kításával kapcsolatos teendő
ket. Müller Lajos piac kiala
kítását kezdeményezte a kis
termelők részére. Müller La
jos és Biró Ferenc indítvá
nyozta a jelenlegin túl továb
bi iparterület kijelölését, hogy 
a vállalkozók ajánlatának a 
város meg tudjon felelni, és 
munkahelyet tudjon biztosí
tani.

A kérdés egy német vállal
kozó esete miatt vetődött fel, 
akit Vértes László képviselő 
személyesen irányított Pécs- 
váradra, ahol megszemlélte 
az iparterületet, kicsinek ta
lálta, és végül Bolyba helyez
te vállalkozását.

ApaceUer József tájékoz
tatta a testületet a Szent Ist
ván Napok sikerrel zárult 
rendezvényéről, továbbá az 
iskolában jövőre beindítható 
néptánc-oktatásról.

Baumann Mihály javasol
ta a városszéli Pécsvárad-táb- 
lák mellé a testvérvárosi táb
lák elhelyezését is, ami októ
ber elejére meg is történik.

Testületi ülés 
október 14-én

Október 14-én, hétfőn, 16 
órakor a Városházán tartja ha
vi ülését Pécsvárad önkormány
zata. Napirenden a Zeneiskola 
működése, a helyi kábeltv hely
zete, az egészségügyi központ ér
tékesítése. A képviselők tájékoz
tatót kapnak a DDGÁZ-rész- 
vényeinkről, a Pécsváradi Vízmű 
Kft. helyzetéről és az 1956-os he
lyi megemlékezések rendjéről.

A testületi ülések nyilváno
sak.

táblát helyeznek el Vágót pusz
tán, "a mecseki láthatatlanok" 
főhadiszállásán, és felavatják 
Pécs város 56-os emlékművét.

A Szentháromság-téri tábla 
képviselőtestület és az 56-os szö
vetség által jóváhagyott szövege:

"1956-1996
Az 1956 november 14-én a té

ren lezajlott tűzharcban részt 
vett szabadságharcosok és hősi 
halottak emlékére. Pécsvárad ön- 
kormányzata"

Az ünnep várható programja:
11 órakor megemlékezés a 

Kossuth téren, koszorúzás.
12.30 órakor emléktábla ava

tás a Szentháromság téren.
Műsort adnak a Kodolányi Já

nos Általános Iskola tanulói.

1956-os emléktábla Pécsváradon
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Köszöntjük Pécsvárad új plébánosát,

Kövesdi Jánost
Kövesdi János 
bemutatkozó 

miséje
Folytatás az első oldalról

Az egyházközség 
fogadása

A Pécsváradi Római Katoli
kus Egyházközség szeptember 
15-én délután a plébánián 
adott fogadást Kövesdi János 
plébános Pécsváradra érkezé
se alkalmával. Merk József, 
egyházközségi elnök üdvözölte 
plébánosunkat a pécsváradi 
hívek és a testület nevében, 
majd az egyházi elöljáró, Bors 
László komlói esperesplébá
nos, c. madocsai apát kérte Is
ten áldását Kövesdi János 
pécsváradi szolgálatára. Ez 
pedig a lelkek gondozása, a 
legnagyobb és legnemesebb 
feladat. Kövesdi János vála
szában elmondta, minden ere
jét e szolgálat ellátásának fog
ja szentelni. A délután folya
mán a jelenlévők köszöntötték 
Bors Lászlót, aki a nyáron töl
tötte be 70. születésnapját, és 
aki 1956-ban volt Pécsváradon 
káplán. A fogadáson az önkor
m ányzattól Apaceller Jó
zsef, dr. Bíró Ferenc, Gál- 
los Orsolya, Müller Lajos, 
Vértes László vett részt.

Ó mondta az emlékezete
sen szép prédikációt apátúr 
temetésén. Szavaiból érző- 
dött, szerette az elhúnytat, és 
mélyen átérzi Pécsvárad gyá
szát. Mágocs plébánosaként 
kapta Mayer Mihály me
gyéspüspök fólkérését a pécs
váradi szolgálatra. Kinevezése 
augusztus 22-tól szól, szeptem
ber első napjaiban érkezett.

Elmondta, jóleső érzés volt, 
hogy a rossz időben is kitartó
an várták őt az egyházközség 
tagjai, és segítették beköltöz
ni a plébániára. Az első héten 
fölkereste az iskolát, továbbá 
találkozott Kakas Sándor 
polgárm esterrel és Arató 
Márton alpolgármesterrel.

Mikor fölkerestük a plébá
nián, a szüret kellős közepén 
találtuk. Asztalán mobiltele
fon és számítógép. A mai plé
bániákon így készül a nyil
vántartás. Ráadásul tiszte
lendő úr nemcsak használja, 
hanem szívesen készíti is a 
számítógépes programokat.

Kövesdi János 1954 de
cember 31-én született Tol
nán, mélyen vallásos család
ban, amelynek tagjai nemze
dékeken át szoros kapcsolat
ban álltak az egyházzal, a pa

pokkal. Otthon, kisgyermek
ként választotta a papi hiva
tást. Gyermekkorától ismerte 
Mott János pécsváradi apátp
lébánost, aki tíz évig káplánko- 
dott Tolnán. Apát úr ott volt 
Kövesdi János újmiséjén, és 
életének szinte minden fontos 
eseményén. Aminthogy Köves
di János is gyakran eljött Pécs
váradra, pl. 1994-ben apátúr 
aranymiséje alkalmával is.

Plébánosunk Győrben, a 
bencés gimnáziumban érett
ségizett, majd Budapesten 
végzett a Hittudományi Aka
démián. Elvégezte a kántor
képzőt is. Közben két évig ka
tona volt Nagyatádon. A pécsi 
Székesegyházban szentelték 
pappá negyedmagával, 1980 
június 22-én.

Pincehelyen volt káplán, 
aztán Mágocson, Nagynyárá- 
don, Pakson, Bátaszéken.

Pakson az atomerőművet 
építő 1500 lengyel munkás 
papja lett. Értük tanult meg 
lengyelül, és II. János Pál pá
pa ezért személyesen fogadta 
Kövesdi Jánost 1991. évi első 
látogatásakor Budapesten, a 
nunciatúrán. Pécsett és Kom
lón is tartott lengyel miséket.

Mikor megkérdeztük, ho
gyan gondol vissza a Mágo
cson töltött nyolc évre, el
mondta, 1988-ban helyezték 
oda plébánosnak. Tatarozta a 
templomokat, 1991-ben visz- 
szahozta a megürült iskolaé
pületbe az onnan negyven va
lahány éve kiköltöztetett Ka
locsai Iskolanővérek rendjét. 
Tizenkét nővér lakik e zárdá
ban és hathatós segítséget

nyújt a falu papjának a hitok
tatásban, lelki gondozásban.

-  Mágocson a hazai 10 szá
zalékos átlaghoz képest a ka
tolikus hívek 40 százaléka 
rendszeres templombajáró — 
mondja plébánosunk. -  A téli 
hónapokban igen látogatott 
felnőtt hitoktatást tartottam, 
két templomi kórusunk mű
ködött.

-  Pécsváradon az az első 
benyomásom, hogy itt tiszte
lik a papot -  mondta plébáno
sunk. -  Az a legfőbb célom és 
feladatom, hogy minél többen 
járjanak templomba. Egyelő
re nem kívánok változtatni a 
misék rendjén. Majd a gya
korlat megmutatja, milyen 
miserend a legcélszerűbb.

Pécsvárad fontos helyszíne 
a magyar államalapítás 2000- 
ben aktuális milleniumának. 
Méltóképpen kell készülnünk 
erre az esem ényre, ezért 
templomunkat egy részletes 
terv szerint rendbe kell ten
nünk. Erről polgármester úr
ral is tárgyaltunk már, és rö
videsen együtt keressük föl ez 
ügyben a püspökséget. Bizo
nyos javításokat persze máris 
meg lehet kezdem.

Örülök, hogy újra az egyhá
zé lett a volt katolikus iskola, 
amely a helyi vallásos közös
ségek otthona mellett alkal
mas lesz a hívek közösségi 
rendezvényeire is.

-  A feladat tehát rengeteg, 
csak ember kell hozzá -  
mondta végül Kövesdi János 
a tevékeny emberek derűjével 
és bizakodásával.

Fotó: Laufer László

A Fekete-erdőben jártam
A Goethe-Intézet nyári egyete

me 5 hetes német nyelvű nyelv- 
tanfolyamán vettem részt Stau- 
fenben. A kis német városka gyö
nyörű kis ékszerdoboz a Fekete
erdő közelében. Híressége, hogy 
itt élt Faust-doktor (háza a város
ka közepén áll, a városháza mel
lett). Itt van Németország legna
gyobb szeszgyára is, a világmárka 
Schladereravlgá. Freiburgtól, a 
legközelebbi nagyobb várostól 20 
km-re voltunk. Sabine Conrad, 
aki itt volt több évig vendégtanár 
5 km-re lakott Staufentól.

Staufen igazi német stílusban 
épült házaival, rengeteg virágos 
ablakával, tereivel, (még a hidak 
korlábán is muskátli-virágzuha- 
tagok és hihetetlen, de a temp
lom tornyában a városháza erké
lyén, stb.) hamar belopta magát 
az ember szívébe. Fekvése is 
gyönyörű, körülötte a Fekete-er
dő összefüggő nagy rengetege. 
Egy kisebb hegytetőn romos vár 
áll, alatta körös-körül szőlős li
get tárult elénk. A vár tövében, 
volt a szálláshelyünk. Fentről 
csodálatos kilátás nyílt a város
kára és a messzi hegyekre. El
merengve csodálhattuk a Feke
te-erdőt.

A nyelvi kurzuson 250 "diák" 
vett részt a világ szinte minden 
országából Japántól-Európán- 
Ázsián-Kanadáigiosá. Magyarok 
csak hárman voltunk. Nyolc cso
portban tanultuk a német nyel
vet, reggel 8-13-ig.

(Megmondom, igen nehéz volt 
negyvenévesen újra az iskola
padba ülni de kicsit nosztalgia is 
volt, a régi szép iskolai évek ju
tottak eszembe. )Délután 2-5-ig 
sokszor 7-ig további nyelvgyakor
lás, beszélgetések könyvtárban, 
Mediotékában, kiscsoportokban 
tanárok és a helyi képviselők kö
rében.

Minden csoport bemutatta a 
saját országának az ételspeciali
tását. Ennyi érdekes ételt még 
nem láttam egy helyen! Volt ja 
pán, kínai, olasz, spanyol, török, 
görög, kanadai, brazil, lengyel, 
svájci, stb. hogy csak a legismer
tebbeket soroljam.

Mi magyarok természetesen 
gulyást főztünk (jó csípősét) és 
rengeteg palacsintát sütöttünk. 
Nagy volt a sikerünk, 20 perc 
alatt mindenünk elfogyott. Az 
Intézet igazgatója külön kiemelt 
bennünket, hogy neki igazán az 
ungarische gulasch ízlett.

(Folytatás a 6. oldalon)
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Dávid Maddoks az angol vendégtanár Scholtz Péter
erdőművelő gépei

Nyurga, szimpatikus tanár, 
Dávid M addocks oktatja az 
idei tanévben az angol nyelvet 
a pécsváradi általános iskolá
ban és a gimnáziumban. Ér
deklődését világháborút meg
járt édesapja keltette fel ha
zánk iránt, amikor országunk 
kultúrájáról mesélt neki. Dá
vid egy év megszakítással 
már a harmadik tanévet kez
di Magyarországon. Korábban 
Siklóson és Pécsett tanított a 
Baranya megye és az angliai 
Devon tartomány közötti kul
turális megállapodás kereté
ben. A kedves, közvetlen pe
dagógust hamar megszerették 
Pécsváradon, s tanítványai jó

Augusztus végén Tojásházán, 
azaz a Külsheimhez tartozó Ei- 
ersheim külközségben vendég
szerepeit Wágner József veze
tésével a 15 fős Pécsváradi Ifjú
sági Fúvószenekar. Ez volt a 
népszerű együttes búcsúkoncert
je, lévén hogy tagjai elérték a 20. 
életévet, felnó'tt korba léptek, és 
pólyájuk különböző' területekre 
szólítja őket.

A pécsváradiak szeretettel 
emlékeznek majd erre az első' ze
nekarra, amelyet fiatalok alkot
tak, és amelynek tagjai Wágner

tanárnak tartják. Hogy mi
lyen egy jó tanár? Dávid így 
válaszolt:

-  Motiválni tudja diákjait, 
sokféle módszert alkalmaz, 
rugalmas és bele tudja magát 
élni a tanítványai helyzetébe. 
Dávid a színvonal érdekében 
nagyon jó könyveket hozott a 
pécsi Angol Központból, ahova 
majd a diákjait is el szeretné 
vinni.

-  Sokat hallottunk arról, 
hogy a nyugati országokban 
egyre rosszabb a diákok ma
gatartása.

-  A magyar gyerekek való
ban tisztelettudóbbak. Angliá
ban viszont előnyt jelent, hogy 
az iskolai csoportok létszáma 
alacsony. Kisebb csoportokban 
ugyanis eredményesebb lehet 
a munka. Angliában, a kisebb 
településeken egy-egy cso
portban több korosztály sajá
títhatja el a tudnivalókat.

Dávid Maddocks feleségével 
jött Magyarországra, aki szin
tén tanár, és Pécsett, a Kodály 
Gimnáziumban oktat. Jelen
leg Pécsváradon élnek. Dávid 
nagyon szereti a focit és a ten
gert, amely 40 kilométerre 
van lakóhelyüktől, az Exeter 
melletti kisvárostól.

P.E.

József vezetésével igazi örömze
nélést műveltek nem egyszer a 
közönség gyönyörűségére. Most 
különböző' felnőtt-zenekarokban 
folytatják a muzsikálást.

A eiersheimi vendégszereplés
re a kintiek meghívására men
tek, családoknál laktak, és egy 
szabadtéri koncertet adtak a va
sárnapi mise után. Az itt élű 
Kurt K rug és pécsváradi felesé
ge, sz. Gál Zsuzsa portáján lát
ták őket vendégül több ízben. Jö
vőre az eiersheimiek jönnek 
Pécsváradra.

Két hiányzó gépet alakított 
ki az erdősítések céljára 
S ch o ltz  P é ter , a MEFA 
Pécsváradi Erdészetének er
dőművelési műszaki vezetője, 
s mutatta be ezeket Sopron
ban, a IV. Országos Erdészeti 
Találkozón.

Pásztakészítő gépe annyi
ban tud többit egy hagyomá
nyos ekénél, hogy nem dobja 
le az amúgy is vékony hu
m uszréteget az irtásokon. 
Nyomában 60x20 centis föl- 
ásott talajba vethetik a mak
kot vagy a kézzel esetleg gép
pel beültethető csemetéket, 
így részlegesen készítenek elő 
egy-egy sávot, és így nem 
bolygatják meg a teljes nö
vénytakarót és az állatvilá
got. Mélyen a gyökérzóna alá 
juttatja a csapadékot. Ilyen 
telepítést láthatunk a Laci- 
kunyhónál lévő 7 hektáros ir
táson.

Scholtz Péter magbedolgozó 
gépe élő erdőkben segíti a ter
mészetes felújítást. A bükk 
vagy a kocsánytalan tölgy le
hulló makkját ugyanis bele
keveri a talajba. Az így aláte

lepített mag könnyebben 
megered, felnő, s idővel ki
vágják körűle a kiöregedett 
fákat.

— Ez a természetbarát erdő- 
gazdálkodás a 70-80-as évek
ben visszaszorult -  mondja 
Scholtz Péter — Akkor erdeink 
10 százalékát újították fel 
természetes úton -  ma ez 30- 
40 százalék. Ennyit lehet és 
kell felújítani. Ez a téma ak
tuális, különösen most, a ter
mészetvédelmi és az erdészeti 
törvény megszületése után. 
Ezek a MEFA Rt. által fej
lesztett, egymásra épülő, egy
mást feltételező gépek, tech
nológiák következetes betar
tása jelenti erdeink termé
szetbarát kezelését.

Scholtz Péter munkásságát 
lakóhelyén is elism erték: 
1994 Szent István napja al
kalmával vette át a "Pécsvá- 
radért" emlékplakettet a vár
kert rendezésének irányításá
ért, az erdők védelmében vég
zett ism eretterjesztő tevé
kenységéért. Két szabadal
mazott gépét most Bagódon 
gyártja a MEZŐGÉP Kft.

A Kodolányi János Általános Iskola hírei
Szeptember első két hete szervezéssel telt. Kialakították a 

tanév programját, megkezdődött a szakkörök szervezése, a to
vábbképzések rendjének kialakítása. Új házirendet készített 
az iskola. Szeptember második hetében az alsó tagozaton, a 
hónap végén a felsősöknél tartottak szülői értekezleteket.

Szeptember 17-26. között látták vendégül Külsheimi test
vériskolájának tanárait és 22 diákját.

Az iskola ez úton mond köszönetét K ollár Erzsébet szállo
davezetőnek, aki lehetővé tette, hogy a pécsváradi gyerekek 
ingyen látogathatssák a várat.

Cipészet az Iparosházban
Ismét van Pécsváradon cipész, Balku István személyében, 

aki Hosszúhetényből jár át, és a buszmegállóval szemben nyi
totta meg műhelyét. Nemcsak cipő, szandál, csizma javítását 
végzi, hanem javít röplabdát, lószerszámot, különféle táskákat 
is. Nem okoz neki gondot a cipzárak, zárak táskára való fölhe
lyezése, ha valaki kerékpár-belsőt visz hozzá, azt is megra
gasztja. Szívesen ad szaktanácsot is arra nézve, hogyan kell 
kezelni a különböző bőröket. Szabadidejében cserépkályhát 
épít, kedvenc időtöltése a fafaragás. Unaloműzésből fűzfa
vesszőt gyűjt, és kosárfonással is foglalkozik. Ha csiszoló- vagy 
varrógépe elromlik, azt is maga javítja meg. S.L.

Az Ifjúsági Fúvószenekar búcsúfellépése

Eiersheimben

Cipészet az Iparosházban
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Pécsvárad Önkormányzata 

a Fülep Lajos Művelődési Központ és a

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

PÉCSVÁRADI LEÁNYVÁSÁRRA
Október 18-ám, pénte

ken, Lukács-napján 18 óra
• MAGYAROK A ZENGŐ 

ALJÁN - a Pécsváradi és Zen- 
gővárkonyi Kálomisták Nép
viselete

• Töttös Sándor, a nép
m űvészet mestere magán
gyűjteményéből nyílik kiállí
tás a művelődési központban

Megnyitja:dr. Andrásfalvy 
Bertalan néprajzkutató

Október 19., szombat

13 órától
• kézművesek kirakodóvá

sára a város központjában
• hagyományőrző együtte

sek felvonulása a Kossuth La
jos utcán

• térzene -  a Pécsváradi 
Gyermek Fúvószenekar műso
ra a művelődési központ előtt

14.30-tól
• népi együttesek és nép

dalkörök bemutató műsora a 
művelődési központ színpa
dán és a ház előtti téren: Bu- 
zsák, Elek, Kalocsa, Kapuvár, 
Rimóc, Szebény, Úszód, Vil
lány, Krakkó (Lengyelország)

15 órától
• BÁ-BO-VI bábegyüttes 

műsora a művelődési központ 
előtti téren

18 óra
• a Városi Sportcsarnokban 

Pécsvárad-Segesd NB II. férfi 
kézilabda mérkőzés

18 órától
• GÁLAMŰSOR -  váloga

tás az együttesek legjobb mű
soraiból

• Góral táncok -  a Krakkói 
Hamemik együttes előadásában

Október 20.. vasárnap

6 órától
• NÉPMŰVÉSZETI KIRA

KODÓVÁSÁR a Kossuth L. 
utcában: fazekasok, fafara
gók, kékfestők, szövők, bőr
díszművesek, kosárfonók, mé

zesbábosok, gyöngyfűzők, 
csipkeverők, szűcsök, népi já
tékkészítők, kürtöskalácsosok

• PÉCSVÁRADI BOROK 
UTCÁJA a Dózsa Gy. utcában

7 órától
• Zenés ébresztő a város 

több pontján
• TÉRZENE a művelődési 

központ előtt a Pécsváradi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Fúvószenekarával

9 órától
MENETTÁNC a résztvevő 

hagyományőrző népi együtte
sek és népdalkörök felvonulá
sa a könyvtártól a művelődési 
központig

10 órától
• a m űvelődési központ 

színháztermében a hagyomá
nyőrző eyüttesek és népdalkö
rök BEMUTATÓ MŰSORA: 
Alsónyék, Báta, Bonyhád, 
Decs, Döbrököz, Egyházasko- 
zár, Érsekcsanád, Görcsöny- 
doboka, Hidas, Homokmégy, 
Magyareregy, Mórágy, Nagy- 
mányok, Nagynyárád, Pörböly, 
Várdomb, Zengővárkony Kül
földi vendég: krakkói Hamer- 
nik Góral Néptáncegyüttes

Október 20., vasárnap

10 órától
VÁSÁRI SZÍNES SZŐTTES 

a művelődési központ előtti té
ren és a Vár udvarán adnak

Gróf Bethlen István 
látogatása

Pécsváradon az új óvodá
ban tett látogatást szeptem
ber elején gróf Bethlen Ist
ván, a Páneurópai Unió ma
gyar elnöke, akit köszöntött 
Kakas Sándor polgármester. 
Az elnök elismeréssel nyilat
kozott az általa régóta ismert 
Pécsvárad fejlődéséről, polgá
rainak dinamizmusáról és a 
nyelvoktatásról, amely már 
az óvodában kezdődik.

műsort a népi együttesek, 
népdalkörök és népzenészek

II órától
MÁRKUS SZÍNHÁZ bábe

lőadása a vásár központjában

14 órától
ÉNEKELT TÖRTÉNE

LEM - Kobzos Kiss Tamás
előadóművész valamint pécs
váradi és pécsi református 
fiatalok műsora a Várban

15-16 óráig
• a Magyar Televízió élő 

adása a Pécsváradi Leányvá
sárról

17 órától
GÁLAMŰSOR - díjak át

adása

21 órától
LEÁNYVÁSÁRI BÁL Ze

ne: Asterix

Programok
a városi sportpályán:

13.30-kor
Pécsvárad-Szigetvár me

gyei I. osztályú labdarúgó 
mérkőzés

A rendezvény támogatói;
Nemzeti Kulturális Alap

Népművészeti Kollégiuma 
Magyar Művelődési Intézet 
Művelődési és Közoktatási 

Minisztérium

Itt teniszezett 
az osztrák nagykövet
A Baranya és Stájer barát

ságát ápoló BASTEI Egyesület 
szervezésében szeptember 14- 
én az Osztrák Köztársaság 
nagykövete, dr. Gerhard De- 
iss barátságos teniszmérkőzé
sen játszott a pécsváradi teni
szezőkkel a városi Sportcsar
nokban. A követet Dr. Fenyve
si János jegyző köszöntötte és 
Baumann Mihály, a nemzeti
ségi önkormányzat elnöke.

HÍREK
Urológiai szakrendelés

kezdődött az E.Ü. Központ
ban. Minden csütörtökön 17- 
18 óra között rendel dr. Far
kas László egyetemi adjunk
tus. Az ellátást a tb-kártya 
felmutatása ellenében a Tár
sadalombiztosító fedezi, va
gyis az a beteg számára in
gyenes.

*

A Magyar Posta Baranyi 
Területi Igazgatósága kívül 
felújította Pécsváradon a Pos
ta épületét. Elvégezték a tető- 
, csatorna- és a vakolatcserét. 
Ha lesz rá pénz, jövőre a bel
ső tatarozás is elkészül.

*

A Diabétesz Klub ezentúl a 
Német Barátsági Egyesületnek 
a sportöltöző tetőterében lévő 
helyiségében, a Sportpálya mel
lett tartják foglalkozásaikat.

*
Dr. Biró Ferenc adománya 

Óbányának. Biró doktor az 
Óbányán alakult Polgári 
Egyesületnek adományozta 
megőrzés és kiállítás céljára 
az itteni kerámiából létreho
zott gyűjteményét. A faluban 
létesült Polgári Egyesület 
múzeumot kíván létrehozni 
az óvoda volt épületében.

*

Megváltozott a Pécs Bara
nyai Kereskedelmi és Iparka
mara pécsváradi irodájának 
telefonszáma: 466-234

*
Új telefonszám a van dr. 

Biró Ferenc háziorvosnak 
is: 466.333. A Baráthegyi 
Gyógyház száma változatlan.

*

A Pécsváradi Kolping 
Család Egyesület szeptember 
30-án, hétfőn este tartotta köz
gyűlését, amelyen megválasz
totta egyházi elnökét új plébá
nosunk, Kövesdi János sze
mélyében. Küldötteket válasz
tottak a körzeti és az országos 
közgyűlésre és egyeztették az 
idei és a jövő évi programot.

*

Valkó László 
kitüntetése

Pécs város "Pro Civitate" 
díját vehette át képzőművész 
a Millecentenárium alkalmá
val, ez év augusztus 19-én a 
pécsi Városházán Valkó 
László képzőművész, aki né
hány éve Pécsváradon vett 
házat, és ide helyezte műter
mét.
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A Millecentenárium jegyében

Történeti konferencia

Botond két kiállítása Budapesten

A magyar honfoglalás 1100. 
évfordulója és a bencés rend 
1000 éves jelenléte tiszteleté
re történeti konferenciát ren
dezett szeptember 28-án a 
Pécsváradi Várbaráti Kör a 
várban, az egykori monostor 
területén. A tavalyi történeti 
konferencia folytatásaként 
hívták össze ismét azokat, 
akik kutatták a honfoglalást, 
a hazai bencés rendtörténetet 
valam int Pécsvárad törté
netét.

Apaceller József, az ön-
kormányzat kulturális bizott
ságának elnöke köszöntötte a 
konferencia résztvevőit. Dr. 
Kiss Attila a Magyar Nemze
ti Múzeum régésze a honfog
lalás baranyai em lékeiről 
adott számot ásatásai tükré
ben. Majd két vendég követ
kezett Pannonhalmáról: Dr. 
Bánhegyi B. Miksa OSB 
pannonhalmi bencés főkönyv- 
táros "A magyar tudo
mányosság ezer éve" címmel 
tartott előadást. Dr. Sólymos

Az én szobatársam egy kis ja
pán főiskolás lány volt. Sokat 
mesélt a japánok életéről, szoká
saikról.

A hétvégék szabadok voltak. 
Bejártuk így az egész Fekete-er- 
dó't. A legmagasabb pontján a 
2100 m magas Feldberg csúcsán 
is voltunk hegyi felvonó segítsé
gével. Innét az egész Fekete-erdő 
a lábunk alatt hevert. Nagyon 
sok szép tó díszíti az erdőket, 
ami még felemelőbbé teszi a lát
ványt. Nagyon közel laktunk a 
„Fekete-erdei Klinikához” ás a 
Duna forrásához, ami Donau- 
eschingenben található.

Nagyon jó érzés volt a Duna- 
forrásnál állni és gondolatban 
egy „vizicsókot” hazaküldeni a 
hazába. A sok gyönyörűség közül 
ami talán a legjobban megraga
dott az egy csodás templom volt 
benne az erdő közepén. A Római 
Bazilikának szinte kicsiny mása 
állt előttünk, az volt az ember 
érzése, hogy Rómában van. A 
helység neve: Szent Blasien.

Mivel Németország csücské
ben 2 országgal határos Svájc és 
Franciaország közelében vol
tunk, eljuthattam Strasburg és 
Colmar két lenyűgöző szépségű 
városába, valamint Svájcban 
egész a Genfi-tóig. A fővárosban 
is jártam.

Svájc is másképp szép, de 
mindegyik országban a legna
gyobb benyomást a tisztaság, a

Szilveszter az első bencés re
metékről beszél, Szent Mór 
pécsi püspök, az első magyar 
író előadása szerint. Dr. Font 
Márta kandidátus, a JPTE 
tanszékvezető egyetemi do
cense az Árpád-kori Pécsvára- 
dot mutatta be. Gállos Orso
lya, a Pécsváradi Várbaráti 
Kör elnöke a pécsváradi mo
nostoralapításról feltárt hely- 
történeti adalékokat ismertet
te.

A délután műemléki sétá
val ért véget, amit dr. Kiss At
tila vezetett, aki 1968-72-ben 
az ásatásokat irányította 
Pécsváradon, a várban.

A konferencia költségeinek 
fedezetét a TIT Pécs-Bara- 
nyai Szervezetének pályáza
tán nyerte a Várbaráti Kör, 
amely ezúton is köszönetét 
mond a rendezvényt támoga
tó Pécsvárad Önkormányza
tának, a Fülep Lajos Művelő
dési Központnak valamint a 
tanácskozás számára otthont 
adó István Király Szállónak.

rendszeretetük és a rengeteg vi
rág tette.

A kurzus végén vizsgát kellett 
tennünk. Szeretnék itthon is 
nyelvvizsgázni és szeretném 
hasznosítani a tanultakat. Sok 
németnyelvű könyvünk van, az 
idegenforgalom révén egyre többen 
keresik fel könyvtárunkat és kere
sik a németnyelvű könyveket. Sze
retnék mindebben felnőttek és a 
gyerekek segítségére lenni.

A nyelv egyre inkább fontos 
szerepet fog betölteni az egyén 
életében is. Milyen jó érzés is 
volt ott annyian annyiféle náció
val egy nyelven beszélni és meg
érteni egymást!

Aki a német nyelvet beszéli, 
jelentkezzen erre a kurzusra, 
mert igen hasznos nyelvgyakor
lási lehetőség elsősorban egy él
ményekben gazdag kikapcsoló
dás is.

Mindenki részt vehet ezen: 
kortól, nemtől, foglalkozástól 
függetlenül. Megjegyzem, milyen 
lelkesek a japánok, mert köz
tünk még egy 64 éves nagypapa 
is részt vett, fiatalosan, érdek
lődve. Gyönyörű, hasznos és szá
momra felejthetetlen nyár volt 
az idei. A pályázathoz szívesen 
segítséget adok, a Neue Zeitung 
jár a könyvtárba! Lehet élni a le
hetőséggel.

Gyöngyös Jánosné 
gyerekkönyvtáros

Botond e nyárra Pécsvárad- 
ra költözött, itt bérelt műter
met, hogy elkészíthesse mun
káit két budapesti kiállításra: 
az egyik, "A könyvtár" a Goet
he Intézetben látható október 
25-ig. Október 4-én "Délibáb" 
című tárlatát fogadja a Buda
pest Galéria Kiállítóterme.

Az 1949-ben Pécsett szüle
tett, 1979 óta Nürnbergben 
élő Botond kapcsolata nem 
szakadt meg hazájával és 
Pécsváraddal sem. A Szent 
István Napok alkalmával 
részt vett harmadmagával a 
négy pécsváradi képzőművész 
kiállításán is a várban.

A Könyvtár, a könyv témá
jával 1987 óta foglalkozik. 
Szobrot, sőt emlékművet állít 
a könyvnek:

— Jelképesen konzerválni 
akarom a könyveket. Elkészí
tem őket vaslemezből, egy- 
egy "kötetet", minden díszítés 
nélkül. A program úgy épül 
fel, ahogyan a saját könyv
tárunk. A végcél magának az 
alexandriai könyvtárnak új
raépítése, az eredeti helyszí
nen, az egyiptomi Alexandriá
ban. Ennek a megvalósításán

dolgozom, ez irányban fejlesz
tem kapcsolataimat.

A "Délibáb" Hortobágy ki- 
lenclyukú hídját form álja 
meg és a délibábot, aztán a 
kilenc múzsát. Eddig részle
tek készültek el, szerepeltek 
Kölnben és október 4-től a ma
gyar fővárosban. Eratónak 
szenteb ezt a részletet, és a hi
dak védőszentjeire emlékeztető 
férfi és nőalakot is készít az 
októberi budapesti kiállításra a 
hídtöredék mellé.

-  Szeretném megőrizni a 
függetlenségemet a piactól, és 
ezért általában ilyen nagy 
projekteken dolgozom. Eze
ket fejlesztem ki a grafiká
tól, kisplasztikától a monu
mentális megoldásokig, és 
ezekhez keresem  meg a 
szponzorokat. Mit jelenthet 
számára Magyarország, er
ről így beszél:

-  Rendkívül erős kötődé
seket. Ha ez a fejlődés, amit 
látok, magába szív, vagyis, ha 
majd kell a munkám, akkor 
itt telepedem le. Németor
szággal pedig a tájékozódás 
céljából tartom tovább a kap
csolatot.

Gyógyítási meditációval egybekötött
díjmentes előadássorozat indul

1996. október 8-án 18 órakor 
a Művelődési Központban

Az előadások témája:
• A földsugárzás hatása az emberi szervezetre
• A piramisenergia titka
• Testünk mágneses tere
• Hogyan gyógyítsd önmagad

Előadó: Ferencz Miklós,párapszichológus, fantomsebész 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Belépődíj nincs

A Fekete-erdőben jártam
Folytatás a 3. oldalról
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Ott voltunk Nagyváradon

Öt éve tart már a Zengővár- 
kony-Nagypall Református 
Társegyházközség testvérgyü
lekezeti kapcsolata a romániai 
Magyarbénye református gyü
lekezetével. Ezalatt kölcsö
nösen több felejthetetlen gyüle
kezet-látogatás történt.

Ebben az évben az Erdély
ben megrendezésre kerülő' Ma
gyar Reformátusok III. Világ- 
találkozója kiváló alkalom volt 
az új találkozásra. 1996. au
gusztus 2-án indult el a 42 ta
gú csoport az autóbusszal, is
ten gondviselésére bízva ma
gát, hiszen a Világtalálkozó 
megrendezésével kapcsolatos 
romániai hírek nem voltak va
lami biztatók. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a Világtalálkozó 
emblémájával ellátott buszun
kat a gyors útlevél ellenőrzés 
után néhány perc múlva áten
gedték mindkét oldalon.

Augusztus 3-án délelőtt 
volt bőven idő Nagyváradon a 
város nevezetességeinek meg
tekintésére. Sétánk során el
jutottunk a Nagyvárad-Újvá
rosi és a Tóréti Gyülekezet 
templomába, ahol ismeretle
nül is nagyon sok szeretettel 
fogadtak bennünket. Itt már 
tapasztalhattuk, hogy meny
nyire várták a világ 43 orszá
gába szétszórt magyar refor
mátus testvérek érkezését.

Délután 2-kor már kimen
tünk a stadionba. Talán mi 
voltunk az elsők, akik a rek- 
kenő hőségben elfoglaltuk he
lyünket a tribün mellett. Kör
bejártuk az iratteijesztő asz
talokat, italárusokat, ahol ás
ványvizet, üdítőt, különböző 
könyveket, kiadványokat vá
sárolhattunk forintért. Köz
ben jöttek a buszok, csopor
tok, telt a stadion. Öröm volt 
találkozni a bólyi, a mohácsi 
gyülekezet tagjaival, vala
mint budapesti, miskolci és a 
Vajszlóról kiküldött, jelenleg 
Brazíliában élő lelkipászto

rokkal, ismerősökkel. A hang
szórók zsoltárokat, vallásos 
kórusműveket, zeneszámokat 
közvetítettek.

Csodálatos látvány volt, ami
kor a világ minden részéről 
összesereglett palástos lelki
pásztorok a főbejáraton megje
lentek, hogy a pályán keresztül
vonulva elfoglalják helyüket a 
tribünön, és zengett az ének: 
"Fel barátim drága Jézus zász
laja alatt."

A m eghatottság könnyei 
között hallgattuk a nagyvára
di református és katolikus 
templomok harangjainak zú
gását, melyek hírül adták 
mindenkinek a Világtalálkozó 
megnyitását.

Ezután különböző egyházi 
és világi vezetők köszöntése 
hangzott el. T őkés László 
püspök úr megnyitó igehirde
tése a Jel. 3:11 verse: " Tartsd 
meg amid van, hogy senki el 
ne vegye a te koronáda” — 
alapján a hit, az anyanyelv, a 
hagyományok, az atyai örök
ség, az evangéliumi hűség 
megőrzésére, megtartására 
buzdította az egybegyűlteket. 
Szavai nagy tapsot váltottak 
ki, am ikor m egköszönte 
Nagyvárad román vezetőinek 
a találkozó megrendezését és 
példás szervezését.

A megnyitó ünnepség az 
egybegyűltek úrvacsorái kö
szöntésével zárult.

Az első nap felejthetetlen 
élményeivel indultunk ven
déglátóinkhoz Magyarbényé- 
re, akik már nagyon vártak 
bennünket. Vasárnap délután 
3 órakor volt a közös isten- 
tisztelet, ahol a várkonyiak, 
nagypalliak egy kis műsorral 
is szolgáltak (versek, énekek, 
zeneszámok). Még ott az is
tentiszteleten kiderült, hogy 
távolabbi magyar gyülekeze
tekből is eljöttek, mert hallot
ták, hogy Bényén magyaror
szági vendégek lesznek a Vi
lágtalálkozó alkalmából.

A hétfői nap a kirándulás 
jegyében zajlott. Ezen a na
pon csodálatos élményt jelen
tett a parajdi sóbánya ökume
nikus kápolnájában való 
éneklés, a híres fürdőhely, 
Szováta megtekintése, Koron- 
don a sokféle népművészeti 
alkotás és végül Marosvásár
hely főterének szép épületei.

Kedd reggel könnyes sze
mekkel búcsúztunk vendéglá

tóinktól, de élményekben, 
szeretetben, a testvéri össze
tartozás érzésében meggazda
godva és megerősödve.

Istennek köszönjük meg ezt 
a felejthetetlen kirándulást és 
hogy őrzött és vezetett ben
nünket ezekben a napokban. 
Sokáig visszacseng még fü
lünkben és szívünkben a Vi
lágtalálkozó himnusza:

"Kegyelmes Atyánk, népek 
közé zárva,

Tebenned bíztunk eleitől 
fogva!

Add: éljünk egymásért és 
senki ellen,

Bárhol e földön, de Isten-kö
zeiben!"

Dr. Kiss Ervinné

Dr. Kiss Ervinné 
beiktatása

A Zengővárkony-Nagy- 
pall Reform átus Társ
egyházközség Presbitéri
uma október 5-én, szom
baton 10 órakor tartan
dó istentisztelet kereté
ben rendezi meg dr. 
K iss E rv in n é  ünnepé
lyes beiktatását. A gyü
lekezet m egválasztott 
lelkipásztorát dr. H ege
d ű s  L ó r á n t , a Duna- 
m elléki Egyházkerület 
püspöke iktatja be Zen- 
gővárkonyban, a temp
lomban tartandó isten- 
tisztelet keretében.

Református Hittanórák rendje 
az 1996/97. tanévben

I-II. osztályosoknak pénte
ken az 5. órában az alsó isko
lában

III-IV. osztályosoknak csü
törtökön a 6. órában az alsó 
iskolában

V. osztályosoknak vasárnap 
délelőtt 11 órakor a reformá
tus lelkészi hivatalban Ko
vács Márta vezetésével

Konfirmációi előkészítő a VI. 
és VII. osztályosoknak szombat 
délután 3 órakor a református 
lelkészi hivatalban.

A k isegítő iskolásoknak 
szerdán délután 3/4 2-től a 
Művelődési Házban.

Bibliaszakkör a Mezőgaz
dasági Szakközépiskolában 
csütörtökön délután 2-kor.

Délelőtt 11 órakor a reformá
tus templomban Igét hirdet: 
Kiss Tamásné Mikolai Ág
nes református lelkipásztor 

Délután a vár udvarán. 
14-kor bevezetőt mond Gál- 

los Orsolya újságíró 
14.05-kor a pécsváradi ifjú

sági csoport, ifjúsági énekeket 
énekel gitár kísérettel.

14.25-kor Kobzos Kiss Ta
más énekm ondó művész

Énekelt történelem c. előadá
sa

15.05-kor A Pécsi Reformá
tus Kollégium Gimnáziuma 
énekkara egyházi énekeket ad 
elő' Hoppál Péter vezényleté
vel

Igei összeállítás: Bereczky 
I ld ik ó  a gimnázium lelki- 
pásztora 

Népdalcsokor 
Gitározik Vas Bence

"Egy tő virágot Pécsváradért"
Tisztelt Polgárok!
Sok-sok nyilvánvaló és rejtett értékével kis városunk a 

Miénk. A legnagyobb érték Önök és ragaszkodásuk vára
kozásunkhoz. Mindnyájan szívesen élnénk egy virágos, 
gondozott, a Zengő szépségéhez méltó környezetben.

Ehhez várjuk segítségüket:
Évelő virágok, örökzöldek, őszi ültetésű virágos növé

nyek telepítésében, akár felajánlás formájában és az ön- 
kormányzat műszaki osztályának további kivitelezésével, 
akár a tényleges telepítésig elvégzett munkával.

Várjuk Jelentkezésüket személyesen vagy telefonon 
a POLGÁRMESTERI HIVATAL Műszaki Osztályán. 
7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. Tfel/fax: 465-025, 
465-141

K akas S ándor p o lgárm ester

Reformátusok egyházi műsora
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A millecentenárium jegyében

Pécsvárad utcái, terei, köztéri szobrai és emlékhelyei

A fő utca 1932-ben. Murányi Iván felvétele.

(ötödik rész)

Köztéri szobraink, emlék
műveink közül legrégebbi, a 
Szentháromság-szobor. Ép
pen ebből fakad, hogy a kü
lönböző' leírásokban (forrás
helyeken) eltérőek az elhelye
zés időpontjai, de még a szob
ron ábrázolt szentek megjelö
lése is.

Abban azonban nincs vita, 
hogy a szobor pécsváradi 
mesterek alkotása, későba- 
rokk stílusban. Készítésének 
ideje a hivatalos műemléki 
kiadvány szerint 1816, más 
források szerint 1806.

A szobor talpazata négy pil
lérből álló kereszt, csúcsán a 
Szentháromsággal (Atya, Fiú, 
Szentlélek).

Előírói nézve, az oltár felett 
Sárkányölő szent György (vá
rosunk védószentje) dombor
műve (és nem szobra) látható, 
e felett ugyancsak dombormű 
ábrázolja Mária menybeme
netelét és mindezek felett he
lyezkednek el a szobrok. Elől 
Szent Antal egész alakos 
szobra, majd ezzel azonos ma
gasságban a négy pilléren 
ugyancsak egész alakos szo
bor ábrázolja Szent Rókust, 
Szent Flóriánt, Szent Sebes
tyént és Szent Vendelt, gyó
gyító szenteket.

A szobrok alatt levő dom
borműveken - a már említett 
Szent Györgyön kívül - Szent 
Borbála (háttérben a vár tö
rök félholddal), Szent József 
és Mária Magdolna látható.

(Egyes leírások Szent 
György és Szent Borbála 
alakját szoborként jelzik, ho
lott domborműben vannak 
ábrázolva, másutt pedig emlí
tést tesznek Szent Jakab, 
Szent Pál és Szent János áb
rázolásáról is.)

A szobron látható még két 
egész - és két félalakos angyal 
is. Ez utóbbi 1982. szeptembe
rében került elhelyezésre, ami
kor a tanács Osgyáni Vilmos és 

jSütő József restaurátorokkal 
felújította a szobrot fél milliós 

j költségen, melyhez az egyház 
további 150 ezer forinttal járult 
hozzá közadakozásból.

A vas és fém részek helyre- 
állítását Jung József helyi 
ezermester készítette el, majd

1986-ban Bachesz Rezső és 
Reisinger Károly pécsváradi 
lakosok elkészítették a haj
dan volt oszlopos, vasláncos 
kerítést is. Sajnos ma már 
újabb beavatkozást igényel a 
szobor állaga.

Időben a kálvária dombon 
lévő stációk, illetve kereszt 
követte a szenthárom ság 
szobrát, a központi kereszten 
olvasható szöveg szerint 
"emelte a tisztes molnáripar 
1836-ban". A stációk mai, íves 
formájukat az 1911. évi felújí
táskor kapták, de ekkor az 
egyes jelenetek festett pléh 
képek voltak. A mai, mozaik 
kirakásos forma 1976 nyarán 
készült el (az átadás napja 
1976. június 21. volt).

A kálvária részt hajdan tel
jes egészében kőfal kerítés 
vette körül, 1966-ban a ta
nács a teljes kálvária dombot 
rendezte és a már csak ro
mokban fellelhető kerítést el
bontatta (csak felül egy kis 
félköríves rész maradt meg), 
így a teljes kálvária-domb 
egységes térséggé formálódott 
a díszszobrokkal, fákkal 
együtt. Ekkor épült a járda is.

A kálvária felett, a temp

lom téren lévő négy szobor 
közül három (Szűz Mária, 
Szent József, Szent Vendel) 
1898-ban készült és - egyházi 
feljegyzések szerint - 1908- 
ban átfestették őket. (Ekkor 
még csak három szoborról 
van szó a leírásokban, így 
nyilvánvaló, hogy Nepomuki 
Szent János szobra -  Adamov 
ház mellett -  1908 után ke
rült elhelyezésre.)

A Szentháromság szobor 
felújításával egyidőben az 
egyház a templomtéri szobro
kat is helyreállíttatta, sajnos 
azóta újabb rongálások tör
téntek.

Pécsváradon több kőkereszt 
található, főként a becsatla
kozó utak mentén, de talán 
kevesen tudják, hogy valami
kor a Dózsa utca elején, a régi 
patika és a Stettner ház közti 
szakaszon, az út közepén állt 
az a kereszt, amely az ötve
nes évek végén-hatvanas 
évek elején a mai helyére, a 
Mecsekkömyék-Szent Gellért 
utcai térségre került.

A Kossuth szobor elhelyezé
sének történetéről szinte min
dent tudunk a korabeli leírá
sok alapján.

t\ megyében harmadikként 
Pécsvárad lakossága emelt 
szobrot Kossuth Lajos tiszte
letére. (Nagyharsányban 
1907-ben, Pécsett 1908-ban 
és Pécsváradon 1911. augusz
tus 20-án.)

A Kossuth szobor eredeti
leg a mai Hősök szobra he
lyén állt, a Kossuth u. 15. 
szám előtti térségen. Alkotója 
a pécsi Kálmán Ede (1869- 
1933) kőfaragó szobrász és ál
lítólagos segítője Farkas Fe
renc volt. A szobor karrarai 
fehér márványból készült és 
1930-ban került a mai helyé
re, a Kossuth térre. E tér ren
dezését és a szobor-környék 
parkosítását utoljára 1973- 
ban a tanács költségvetési 
üzeme végezte el, Sípos Tibor 
(Dr. Meskó Ágnes volt körzeti 
orvos férje, református lel
kész) irányításával, majd rá 
egy évre Dr. Kardos József 
(volt fogszakorvosunk) készí
tette díszcsap került felszere
lésre az akkor még csordogá
ló forráskútra, és végül 1989. 
március 15. napjára a szobrot 
övező kőfalra ülődeszkák ke
rültek és a belső tér is parko
sítva lett.
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A mellszobor másfélszeres 
nagyságú, talpazata termés- 
kőből és mészkőből készült. 
Fedetlen fővel, előre tekintve 
ábrázolja Kossuthot. Öltözete 
magyaros: zsinóros kabát, 
amely elől nyitott. Jobb vállá- 
tól a bal válláig lecsüngő zsi
nóros pánt látható. A hátán 
levő mente a vállakon kissé 
látszik. A homloklapra arany 
betűkkel vésték: KOSSUTH.

Az akkori Pécsi Közlöny így 
harangozta be a szoboravatási 
ünnepséget "Szobor leleple
zésre" című cikkében: "Öltsé- 
tek fel ünneplő ruhátokat, 
mert történelmi nevezetessé
gű napra virrad első magyar 
királyunk, Szent István kirá
lyunk névünnepének forduló
ján a Zengő hegy tövében elte
rülőjárás népe.

E nap délutánján leplezzük 
le Pécsváradon, a járás köz
pontjában nagy halhatatla
nunknak, Kossuth Lajosnak 
márványba vésett szobrát.

Zarándokoljatok el a szívet 
s lelket nemesítő emlékezés 
forrásához, kristálytiszta vi
zében mossátok le lelkeitekről 
a hétköznapiság köntösét, 
üdítő forrásvizéből merítsetek 
egy gyűszűnyit, vigyétek azt 
ajkaitokhoz, hadd zengjen 
édesebben, hadd csengjen éle
sebben ajkaitokról a nemzeti 
dal.

Harsogjon az ének, harsog
jon a szó, hirdesse ország-vi
lágnak, hogy a márciusi esz
mék diadalát ünnepeli egy 
egész járás, az egész várme
gye.

Szabadság Istene! Téged 
szólítalak, ki szabadnak te
remtetted az embert. Magya
rok Istene hozzád fordulok, 
légy velünk az ünnepségen, 
most akinek emlékére gyújt
juk meg a tömjént, a Te leghí
vebb szolgád ő, a Te legéke
sebben szóló apostolod ő, Kos
suth Lajos!

Az ő nevét fogja hangoztat
ni e napon a Zengő hegy tövé
ben elterülő járás népe, ne 
gyászkönnytől, örömkönnytől 
ragyogjon tehát szemetek e 
napon, hisz a felszabadult 
nemzet gondolatszabadságá
nak emlékünnepét fogjuk ülni 
e napon. Jöjjetek és ünnepel
jetek!"

(Következő számunkat az 
ünnepség és az ünnepi beszéd 
leírásával folytatjuk.)

dr. Kófiás Mihály

Ezt kiteszik az ablakba mindenütt!
Fűtési megtakarítása 
a 20 %-ot is elérheti

BUDAI
REDŐNY

szép, jól szigetel, olcsón 
kapható, részletre fizethető

Dél-Magyarország talán legnagyobb 
redőnykészítő- és szerelő' vállalkozását 
egy baranyai községben, Hosszúhe- 
tényben találjuk. Itt évente akkora 
m ennyiségű redőnyt gyártanak, 
amennyivel akár a Népstadiont is be 
lehetne fedni.

Ha az ember redőnnyel, rolóval, reluxá
val, szalagfüggönnyel vagy redőnnyel kom
binált szúnyoghálóval szeretné otthonosab
bá tenni lakását vagy munkahelyét, nyil
vánvalóan profi céget akar megbízni a gyár
tással és a szereléssel. Nos, a Budai Re
dőny ebbe a kategóriába tartozik — ez ol
vasható ki referenciáikból. Az alapítás 
éve, azaz 1991 óta 20 000 redőnyt szállí
tottak ki a hetényi központból a vállalkozás 
teherautói. Ügyfeleik között olyan jelentős 
cégeket is megtalálunk, mint pl. a Tungs
ram vagy a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazga
tóság. Az utóbbi üszögpusztai központjában 
nem kevesebb, mint 60 ablak redőnyözését 
végezték el.

-  Persze a legtöbb szerelvényt a lakosság 
számára készítjük -  mondja Budai Tibor, a 
vállalkozás tulajdonosa. Igyekeztünk olyan 
kedvező feltételeket teremteni, melyek ré
vén akár egy kisnyugdíjas is élvezheti 
lakásában a redőny vagy a reluxa előnyeit. 
Üzletkötőt nem alkalmazunk, s így eleve 
20%-al olcsóbbak lehetünk másoknál. A

Budai Redőnynél bevált gyakorlat a rész
letfizetési kedvezmény is. Úgy vélem gyor
san dolgozunk, hiszen a rendeléstől szá
mított egy héten belül elvégezzük a munkát, 
melyre természetesen garanciát vállalunk 

A redőny és a reluxa -  folytatja Budai úr 
- ,  ma már korántsem számít luxusnak. Sőt, 
ha figyelembe vesszük, hogy egy redőnyö- 
zött lakás vagy iroda fűtési megtakarítá
sa télen a 20%-ot is elérheti, akkor kifeje
zetten jó befektetés a redőnyözés. Arról már 
nem is beszélve, hogy a betűző nyári nap 
milyen károkat okoz egy-egy lakás bútorza
tában, függönyeiben, szőnyegeiben. És per
sze az ember komfortérzete is egészen más 
ha védekezni tud nyáron a hőség, illetve té
len a hideg ellen...

Rendelésével keresse Ön is 
a Budai Redőnyt 
a (72)490-349-es telefonszámon! 
Levélcímük;
7694 Hosszúhetény, Iskola u.. 40.

BUDAI
REDŐNY
RELUXA

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

Szaktanácsadás
díjtalan.

Telefon: 
72/322-080, 
egész nap.

Jobban szeretne érvényesülni?
Külföldön dolgozna?
Német származású, de nem beszéli már a nyelvet? 
Szeretné megérteni a parabola tv adásait?

Várja Önt a pécsváradi
TALENTUM NYELVISKOLA

NÉMET TANFOLYAMAIN
• kezdő
• középhaladó
• haladó
• nyelvvizsga előkészítő
• diákok korrepetálása

Részletfizetési lehetőség! Fordítást is vállalunk!
Érdeklődni telefonon
a 72/155-127-es számon 19 óra után és hétvégén.
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Labdarúgás A PVSK Pécsvárad férfi kosárlabda csapat 
1996/97. évi sorsolása

1996. augusztus 25.
III. forduló: Pécsvárad- 

Mohács TE 0-0
Összeállítás: Szigeti - Ful- 

ler Z. (Mühl), Somogyvári T., 
Cseresznyés - Ackermann, 
Abelovszki, Pancsó, Somogy
vári, Takács - Botló (Papp Z.), 
Böcher (Fuller F.)

Edzó': Gungl László
Küzdelmes mérkőzésen 

igazságos döntetlen született.

1996. szeptember L
IV. forduló: Gödre-Pécs- 

várad 1-4 (1-4) 100 néző
Összeállítás: Szigeti - Mühl, 

Somogyvári T., Cseresznyés - 
Ackermann (Papp), Somogy
vári G., Abelovszki (Mester), 
Takács, Pancsó - Botló (Ful
ler), Böcher

Irreális pályaviszonyok 
mellett nagyobb arányban is 
nyerhettek volna a vendégek.

Góllövők: Dancsó (2), Botló, 
Takács 11-esből

Öregfiúk:
Sásd-Pécsvárad 2-2
Ifi: Pécsvárad-MTE 1-6
Serdülő:
Pécsvárad-MTE 1-2

1996. szeptember 8.
V. forduló: Pécsvárad- 

Harkány 0-1 (0-0)
Összeállítás: Szigeti - Mühl 

(Fuller Z.), Somogyvári T., 
Cseresznyés - Ackermann 
(Papp), Somogyvári G., Abe
lovszki (Mester), Takács, Pan
csó - Botló, Böcher

Küzdelmes mérkőzésen egy 
távoli találattal nyertek a 
vendégek.

Öregfiúk:
Pécsvárad-Szentlőrinc 3-0
Ifi: Újpetre-Pécsvárad 4-2

1996. szeptember 15.
VT. forduló: Szederkény- 

Pécsvárad 2-5 (1-2) 300 né
ző

Összeállítás: Szigeti - Ful
ler Z., Somogyvári T., Cse
resznyés - Ackermann (Papp), 
Abelovszki (Wágner), So
mogyvári, Takács, Pancsó - 
Botló (Fuller F.), Böcher

Közönségszórakoztató mér
kőzésen, értékes vendéggyő
zelem született.

Góllövők: Pancsó (2), Acker
mann, Abelovszki, Botló (11- 
esből)

Öregfiúk: Beremend-Pécs- 
várad 4-1

Ifi: Pécsvárad-Kozármis- 
leny 6-0

Serdülő:
Pécsvárad-Kozármisleny 7-1

1996. szeptember 22.
VII. forduló: Pécsvárad- 

Somberek 3-1 (3-0)
Összeállítás: Szigeti - Ful

ler Z., Somogyvári T., Cse
resznyés - Ackermann (Mes
ter), Abelovszki, Somogyvári 
G., Takács, Pancsó - Botló 
(Bátai), Böcher (Fuller F.)

Küzdelmes mérkőzésen, 
már az első félidőben bebiztosí
totta győzelmét a hazai csapat.

Góllövők: Pancsó (2), Fuller Z.
Öregfiúk:
Pécsvárad-Magyarbóly 4-1
Ifi:
Szederkény-Pécsvárad 1-2
Serdülő:
Szederkény-Pécsvárad 0-2

1. PVSK-P. -Kanizsa KK.
2. Siófok DSK-PVSK-P.
3. PVSK-P.-Bonyhád
4. Lenti TE-PVSK-P.
5. PVSK-P.-HISZ SE Zalaegerszeg
6. Kaposvári Gaz.-PVSK-P.
7. Marcali VSZSE-PVSK-P.
8. PVSK-P.-Pápai
9. JPTE DSE-PVSK-P.
10. PVSK-P.-Győri KC.
11. PVSK-P.-OPEL Szentgothárd
12. Dombóvári VMSE-PVSK-P.
13. Sárvári Bősze KC-PVSK-P.
14. PVSK-P.-Hévíz SK.
15. PVSK-P.-Várpalotai DSE
16. Kanizsa KK.-PVSK-P.
17. PVSK-P.-Siófok DSK
18. Bonyhád SE-PVSK-P
19. PVSK-P-Lenti THE
20. HISZ SE-PVSK-P.
21. PVSK-P.-Kaposvári Gazd.
22. PVSK-P-Marcali VSZSE
23. Pápai-Petőfi-PVSK-P.
24. PVSK-P-JPTE DSE
25. OPEL Szentgothárd-PVSK-P.
26. PVSK-P.-Dombóvári VMSE
27. Győri KC-PVSK-P.
28. PVSK-P.-Sárvári Bősze KC
29. Hévíz SK.-PVSK-P.
30. Várpalotai DSE-PVSK-P.

Pécsváradon, a városi Sport
csarnokban tartották szeptember 
24-én a Zengő' Kupa kézilabda 
tornáját. A találkozót Hosszúhe- 
tényben szokták tartani, idén a 
rossz idő' miatt szorultak a Sport
csarnokba. Általános Iskolánk 
csapata idén vett részt először e 
kupán. Általános iskolai kézilab
dacsapatunkkal fél éve foglalko
zik Czakó Rita testnevelő, a lá
nyok sokat fejlődtek, lelkesen 
küzdöttek a "profik" ellen is.

szept. 20., péntek 19.00 
okt. 4., péntek 19.00 
okt. 10., csütörtök 19.00 
okt. 18. péntek 18.30 
nov. 3., vasárnap 11.30 
nov. 8., péntek 19.00 
nov. 15., péntek 18.30 
nov. 22., péntek 19.00 
nov. 28., csütörtök 18.30 
nov. 30., szombat 16.00 
dec. 7., szombat 17.00 
dec. 15., vasárnap 16.00 
jan. 4., szombat 17.00 
jan. 10., péntek 19.00 
jan. 18., szombat 11.00 
jan. 26., vasárnap 16.00 
jan. 30., csütörtök 19.00 
febr. 7., péntek 
febr. 14., péntek 19.00 
febr. 21., péntek 19.00 
febr. 28., péntek 19.00 
márc. 7., péntek 19.00 
márc. 14., péntek 18.30 
márc. 20., csütörtök 19.15 
ápr. 5., szombat 17.00 
ápr. 10., csütörtök 19.15 
ápr. 18., péntek 19.00 
ápr. 26., szombat 17.00 
máj. 2., péntek 18.30 
máj. 10., szombat 15.00

A részt vevő hat csapat az 
alábbi helyezést érte el a Zengő 
Kupán:

I. Sellye
II. Hosszúhetény
III. Jókai úti Ált.

Iskola, Pécs
IV. Anikó utcai 

Ált. Iskola, Pécs
V. Pécsvárad
VI. Siklós

A megyei I. osztály állása

ZENGŐ KUPA

1. Szabadszentkirály 7 6 - 1 14-5 18
2. Boly 7 5 2 - 13-4 17
3. P écsvárad 7 4 1 2 19-10 13
4. MTE 7 4 1 2 15-8 13
5. Harkány 6 4 1 1 14-9 13
6. Szederkény 6 3 2 1 10-9 11
7. PEAC 5 2 2 1 11-9 8
8. Sellye 6 2 1 3 10-11 7
9. Siklós 7 2 1 4 13-18 7
10. Lánycsók 7 2 1 4 12-17 7
11. Somberek 5 2 - 3 10-12 6
12. Kozármisleny 7 1 2 4 6-12 5
13. Gödre 6 2 1 3 10-16 4
14. Villány 6 1 1 4 5-13 4
15. Szigetvár 7 1 - 6 11-21 3
Újpetre visszalépett
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