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„M egér ott a fekete gesztinye...”

Leányvásár 1966-1996

A nap egyik fénypontja volt a „rokonok”, öt sárközi falu és Zengővárkony tánca. 
Fotó: Patonai Attila

Hűvös, de napsütéses időben, sikere
sen rendezték meg október 18-20. között 
a Pécsváradi Leányvásárt. Harminc év
vel ezeló'tt elevenítette föl Baranya Me
gye Tanácsa a Baranyai Vasárnapok so

rozat keretében ezt a népszokást.
-  E régi helyi ünnep ma már országos 

országos kisugárzással, megújult formá
jában folklórtalálkozóként Pécsváradra 
vonzza azokat, akiknek ősei valaha eljöt

tek a régi Lukácsi vásárokra -  mondta 
Földiák András, a Magyar Művelődési 
Intézet igazgatója, az egyik fő támogató 
nevében. Dicsérte a szervezést, és fölve
tette, itt szerveznék meg a Kárpát-me
dence magyaljainak folklórtalálkozóját.

A 28 hazai hagyományőrző együttes 
közül Decs vihette haza Pécsvárad város 
fődíját, amit Kakas Sándor polgármes
ter adott át. Viseleti kiállítás nyílt Töt- 
tös Sándor gyűjteményéből, amelyen 
dr. Andrásfalvy Bertalan köszöntötte 
a rendezvény éltetőjét, Dretzky Kata
lint, a Művelődési Ház igazgatóját és 
munkatársait. Ezen a napon nyílt meg a 
ház díszítőművészeti szakkörének ha
gyományos kiállítása is.

A zsűri elnökét, dr. Pesovár Ernőt 
szombaton az együttesek továbbá Kakas 
Sándor megható ünnepség keretében 
köszöntötte 70. születésnapja alkalmá
val.

Nemcsak a Sárközből jöttek el a „a 
túlféliek”, a „rokonság” hanem Rimócból, 
Elekről, Kapuvárról is. Pécsváradra a 
legjobb együttesek nyernek meghívást, 
ezen túl minden évben. Szívesen jönnek, 
jól is érzik magukat a vásári hangulat
ban. Ezért élő a program hagyományőr
zés szempontjából is.

Lelkesen fogadta a közönség a román 
és a német nemzetiségi csoportok mel
lett a külföldieket, az észt csoportot és a 
Tátra vidéki góral Hamemik Együttest 
is Lengyelországból.

A református egyház első ízben em
lékezett meg október 20-án a „kálomis
ta búcsúról” , S zabó L ászlón é  Kiss 
M ária lelkész szervezésében. A várban 
a helyi fiatalok, a pécsi Református 
Gimnázium és K obzos Kiss Tam ás 
adott műsort.

Zengővárkony együttese ismét nagy 
sikert aratott a „Csókpénzjárással”.

Ezen a vásáron négy boros sátrat ütöt
tek föl: kora reggeltől kóstoltatta bort 
B uszlauer M iklósné, fia, unokája, 
GrubicsMárton leánya, a Millei-unoka 
Haál Roland és KisBocz János, a leg
jobb bortermelő cím idei birtokosa.
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Önkormányzati ülés
1996. október 14-én tartot

ta soros ülését Pécsvárad ön- 
kormányzata Kakas Sándor 
polgárm ester vezetésével. 
Igazoltan távol volt dr. 
M enczer Gábor és Vértes 
László.

NAPIREND ELŐTT

Új rendó'rparancsnok

Som ssich László alezre
des, a Komlói Rendőrkapi- 
tányság vezetője jelentette be 
a testületnek, hogy Péter Já
nos százados kapott megbí
zást a pécsváradi rendőrállo
más vezetésére. Helyettese 
Fábián  J ó zse f zászlós. A 
szeptember 1-tól érvényes új 
szolgálati törvény szerint ren
dőrőrsöket fognak szervezni, 
amelyek közvetlenül a kapi
tányság alá fognak tartozni. 
Az alezredes elmondta, tuda
tában vannak, hogy Pécsvá- 
radon fokozni kell a bűnme
gelőző és a bűnüldöző tevé
kenységet, és tenni is akar
nak ezért.

NAPIRENDEN

Az Egészségügyi Központ 
privatizálása

A napirendnél jelen voltak 
az érdekeltek, így dr. Hutvág- 
ner Rozális, dr. Kecskés And
rás, dr. Szabó Tamás, dr. Wil- 
heim Andrea.

írásbeli előterjesztés, hiva
talos értékbecslés és bizottsá
gi állásfoglalás állt a képvise
lők rendelkezésére. Dr. Bíró 
Ferenc, a centrum vezetője, 
az önkormányzat egész
ségügyi bizottságának elnöke 
elmondta, a háziorvosi rende
lők felszereltsége jónak 
mondható, de már mindhár
man fejlesztették rendelőiket, 
saját erőből. A cél a háromhe
lyiséges háziorvosi rendelő. 
Korszerű ellátást privatizáció 
űtján lehet kialakítani, ezért 
kívánják megvenni az orvo
sok a rendelőket. Azokat to
vábbra is e célra kötelező 
használniuk. Az önkormány
zat segítségét a fogorvosi ellá
tásnál tartotta szükségesnek.

Hivatalos felértékelés ké

szült, amely 28.590.000 fo
rintban határozza meg a 
centrum forgalmi értékét. Vi
ta alakult ki, és a testület úgy 
döntött, egészében kell eladni 
az egészségügyi centrumot. 
Dr. Biró Ferenc figyelmezte
tett, ez kedvezőtlen az önkor
mányzat számára, amelynek 
vannak kötelező feladatai, és 
ahhoz akkor bérelnie kell az 
adott helyiségeket. Társasházi 
formát javasolt, amit a testület 
többsége nem fogadott el.

A rató M árton, Zsáli Já 
nos azt hangoztatta, a tiszta 
vagyoni helyzethez az egész 
épület eladása szükséges. A 
testület megbízta a gazdasági- 
műszaki-pénzügyi bizottságot, 
dolgozza ki az objektum egybe- 
ni eladásának feltételeit.

A  Z en eisk ola  m unkája

Apaceller József képvise
lő mutatta be az általa veze
tett intézményt, amely idén 
ünnepelte önállósának 20 
éves évfordulóját. GáQos Or
solya emlékeztetett, 30 éve, 
a Művelődési Házból indult 
ezen intézmény szervezése. A 
jubileumon megyei szakvéle
ményt kaptunk arról, hogy a 
Zeneiskola magas színvona
lon dolgozik, és ez elismerést 
érdemel. Kakas Sándor majd 
a testületi döntés is megkö
szönte a Zeneiskola munká
ját, közreműködését a város 
közösségi rendezvényein.

T érítési d íjak , tan d íjak

Pécsváradon a Zeneiskolá
ban szednek tandíjat, melyet 
a hatályos törvény értelmé
ben fogadott el a testület.

Ingatlanügyek

A testület egy-egy olyan in
gatlant értékesített az 
ÁFÉSZ illetve a SZÖV- 
SZOLG Kft. számára, amit 
azok már eddig is használtak.

N APIREND UTÁN

Dr. Fenyvesi János jegy
ző tájékoztatott a kábeltv mű
ködéséről. A testület vélemé
nye: az összes ajánlat ismere
tében szülessen döntés. A

jegyző ismertette a DDGÁZ- 
részvények értékesítésének 
lehetőségeit: sor került azóta 
három megye küldötteivel az 
egységes szempontok kialakí
tására. A jegyző tájékoztatott, 
az önkormányzat Pécsváradi 
Víz Kft.-je megkapta a vízjogi 
engedélyt.

W inkler G yörgy tájékoz
tatója: lehetőség van parko
lók kialakítására a társashá
zak előtt, az árok lefedésével. 
Anyagiak függvényében lehet 
hozzákezdeni a munkához. 
Dr. Fenyvesi János tájékoz
tatott, a Dombay-tó környé
kén kiépítendő telefonhálózat 
a MATÁV beruházásában és 
a szolgáltatást igénylők fi
nanszírozásával történhet 
meg. Müller Lajos kezdemé
nyezte, a helyi sajtó tájékoz
tasson a vadászterületeket 
kialakító közgyűlésekről.

T erü letfe jlesztés

Kakas Sándor tájékoztatta 
a testületet, hogy a Baranya 
Megyei Területfejlesztési Ta
nácshoz benyújtott pályázat
tal Pécsvárad tám ogatást 
nyert a szennyvíztelep, a sze
méttelep rekonstrukciójára, 
élővizek karbantartására, a 
Dózsa György utca szennyvíz- 
vezetékének 40 százalékos 
költségtámogatására. (Zengő- 
várkony, Nagypall, Ofalu gáz- 
bevezetés tám ogatására 
nyert e pályázaton.)

K ülsheim i látogatás 
érték elése

Baum ann M ihály képvi
selő, kisebbségi önkormány

zati elnök tájékoztatott arról, 
hogy mindkét fél részéről jó 
visszhangja volt a német test
vérváros látogatásának. Az 
ügy érdekében végzett fára
dozásáért neki és B ongám é 
Auth Máriának köszönetét 
fejezte ki a testület.

Továbbá az iskola német 
nyelvi munkaközösségének. 
Munkájuk eredményeképpen 
ugyanis 11 pécsváradi elsős 
középiskolás részesül 50.000 
forint értékű tanulmányi ösz
töndíjban.

1956-os m egem lékezés

M üller La jos képviselőt 
kérte fel Kakas Sándor pol
gármester az október 23-i, 
Kossuth téri megemlékezés 
megtartására. A Szenthárom
ság téri táblaavatás szervező
je, Gállos Orsolya ismertette 
a megyei megemlékezés kere
tében várható programot. 
(Tudósítás a 6-7. oldalon).

K övetkező  testü leti ülés
November 25., hétfő, 16 

óra, Városháza. Napirenden: 
a költségvetés és a Pécsvárad 
Víz Kft.

Kisvárosok
találkozója

A K isvárosok Önkor
mányzatának Országos 
Szövetsége tanácskozott 
Keszthelyen október 1112- 
én. A szövetségnek tagja 
Pécsvárad is, az eseményen 
részt vett Kakas Sándor 
polgármester.

ÖKOSZ tanácsülés a várban
A  7 önkormányzati szövetséget egyesítő Önkormányzatok Szö

vetségek Tanácsának tagjai tartották ülésüket október 25-26-án 
a várban. Kakas Sándor köszöntötte a résztvevőket, majd 
Zengővárkonyt mutatta be számukra Ördög Béla polgármester. 
A rendezvény másik házigazdája Nádor Rudolfné, Hosszúlie- 
tény polgármestere volt. Az ŐSZT egész ország területéről érkező 
vezetői a különböző önkormányzatok aktuális problémáival fog
lalkoztak. Elsősorban a mindenkori költségvetéssel, amit a kor
mányzati túlsúly miatt messze nem tudtak önkormányzat-barát
nak nevezni. Nyilatkozatukat elküldték Kuncze Gábor belügymi
niszternek, valamint érdekeik képviseletére fölkérték a parla
menti pártok önkormányzati frakcióit.
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h ír e k
Gyászmise 1956 hősi ha- 

lottaiért
November 4-én este 6 óra

kor a KDNP Pécsváradi Szer
vezete gyászmisét mondat 
1956 hősi halottaiért a katoli
kus templomban.

*

-  Vadászterület kialakí
tása. A Mecseki Erdészeti Rt. 
november 27-én, szerdán tart 
közgyűlést Pécsváradon, a 
Műveló'dési Központban, 
adott terület vadászterületté 
alakítása, az érintett földtu
lajdonosok határozatot hozó 
közgyűlése tárgyában. Dönte
nek a tulajdonosi képviselet 
formájáról, a képviselő' sze
mélyéről, a szakhatóság által 
kijelölt vadászerület határá
nak elfogadásáról illetve mó
dosításáról.

i %

Apaceller Péter
a Savaria Singersben
Ifj. Apaceller PÉter, jelen

leg szombathelyi diák sikere
sen továbbjutott a Ki-mit- 
tud? döntőjébe, a Savaria 
Singers öttagű együttesének 
tagjaként. Az október 31-i el- 
ó'döntó'n éppen az ó' mikrofon
ja romlott el, ezért a számot 
meg kellett ismételniük -  a 
közönség legnagyobb élveze
tére. A kamera egy villanásra 
az Operettszínház páholyá
ban tapsoló szülőket és a 
szurkoló pécsváradi baráto
kat is megmutatta. A döntő
ben egész Pécsvárad szurkol
ni fog Pétereknek!

*

-  A pécsváradi származású 
ifj. Kófiás Endrét válasz
tották a nyáron Mecsekná- 
dasd általános iskolájának 
igazgatói posztjára. Az új 
igazgató testnevelés-földrajz 
szakos, ez az első munkahe
lye 1977 óta, a 20. tanévet 
kezdte most igazgatóként. 
Ófalun él, ahol 1994-ben, pol
gármesterré választották.

*

-  Erdészeti székház.
Szeptember 30-án volt a mű
szaki átadása a Mecseki Er
dészeti Rt. Pécsváradi Erdé
szete székházának a Fáy és a 
Hegedűs utca sarkán, az óvo
da és a DÉDÁSZ által hatá
rolt telken. Azóta folyik a hi
bák kijavítása. A Pelényi 
Margit tervezte kétszintes 
irodaház kivitelezője a bony
hádi Quinter Kft., építője a 
Pécsváradi Építőipari Kisszö
vetkezet.

-  Postafelújítás. Szeptem
berben újította fel kívül a pécs
váradi Posta épületét a megyei 
Postaigazgatóság. A tető-, csa
torna- és vakolatcsere után, ha 
lesz rá pénz, jövőre a belső ta
tarozás is elkészül.

H«

-  A Mecsekvidéke Taka
rékszövetkezet 35 éves 
fennállásának alkalmával ok
tóber 25-én Mecseknádasdon 
ezüst emlékérmet és oklevelet 
nyújtott át Papp László el
nök-igazgató az alapító tagok
nak, köztük id. Baila László
nak. Kitüntették a 25 évnél ré
gebb óta a szövetkezetnél dol
gozókat, köztük Fuller Fe- 
rencnét, a pécsváradi Taka
rékszövetkezet dolgozóját.

>jí

-  Híd az ABC és a Sport
csarnok között. A Pécsvára
di Erdészet segítségével az 
önkormányzat a Leányvásár
ra hidat helyezett el a Sport
csarnok és az ABC között.

-  Valkó László kiállitása.
Az idén 50 esztendős Valkó 
László, Pécsett és Pécsvára
don élő és alkotó festőművész 
kiállítását nyitotta meg októ
ber 31-én, a Pécsi Galériában 
Parti Nagy Lajos író. A kiál
lítás december 31-ig látható 
naponta 12-18 óráig, kedd 
szünnep.

He

-  Őszi idény az István 
Király Szállóban. A Hun
gária Biztosító folytatja ta
vasszal megkezdett tréner
képzését a pécsváradi vár
ban. Az Önkormányzati Szö
vetségek Tanácsa, Baranya 
Megyei Pedagógiai Intézet 
tart itt konferenciát. A Zen
gő Vadásztársaság novem
berben vadászvendégeket 
hoz a pécsváradi várszálló
ba. A szállodának szerződé
se van a BLAGUSS VOLÁN
BUSZ céggel, amely amerikai 
és holland vednégeket hoz 
Pécsváradra. Korszerűbb fű
tőolajat szerzett be a szálloda 
vezetője, és ehhez átalakítot
ta a kazánokat. így nem be

zárást terveznek, hanem fo
lyamatos nyitvatartási.

*

-  Vártól várig. Első alka
lommal rendezett futóver
senyt Máré várától Pécsvárad 
váráig az erdészeti úton a Le
ányvásár napján, a Magyar 
Rádió Pécsi Stúdiója és a Bara
nya Megyei Sportigazgatóság. 
A magyaregregyi befutók I. 
Szőlősi Melinda, II. Szabó 
Bernadett, III. Szabó Ágnes 
Tóthné Deák Olga diákjai, 
akiknek a díjat Kollár Erzsé
bet, az István Király Szálló ve
zetője adta át a célnál.

*

-  APécsi Nyugdíjas Egye
sület képzőművész csoport
jának kiállítása nyílik no
vember 28-án, csütörtökön 18 
órakor a Műveló'dési Házban. 
Bozó Andrásné Sárközi 
Márta csuhé- és szalmabábúi, 
Dobossy Zoltánné szőttesei 
és dr. Rihmer József festmé
nyei lesznek láthatók.

Hí

-  Talentum nyelviskola.
Német nyelvtanfolyam tele
fonszáma helyesen 72/455- 
127. Kezdő, középhaladó, ha
ladó, nyelvvizsga-előkészítő, 
diákok korrepetálása.

A Fülep Lajos Művelődési Központ
eseménynaptára

• 3-án, vasárnap 8.30 óra: • 22-én, pénteken 18 óra:
Sakkverseny -  Pécsvárad-Szentlőrinc Várnai Ferenc estje

• 4-én, hétfőn 8.00 óra: Kórusoknak írt kompozícióiból
Tűz- és munkavédelmi vizsga a • 27-én, szerdán 9 óra: Erdészet
Pécsváradi Ipartestület szervezésében vadászterület-kialakító közgyűlése

• 5-én, kedden 16 óra: Kresz-tanfolyam
• 7-én, csütörtökön 16 óra: Sportcsarnok - mérkőzések

Kresz-tanfolyam 
• 9-én, szombaton 6 óra: • l-én, pénteken 17,15

Pécsvárad Várbaráti Kör Megyei IS. o. Női kézilabda:
Pannonhalmára kirándul Zsolnay-MATÁV

• 10-én, vasárnap 15 óra: • 22-én, pénteken 19 óra:
Idősek Napja -  műsor -  köszöntés 
— megvendégelés 

• 12-én kedden 16 óra:

NB II. férfi kosárlabda-PVSK- 
Pécsvárad-Pápa 

• 30-án, szombaton 16 óra:
Nyugdíjas Klub összejövetele NB II. férfi kosárlabda mérkőzés:
16 óra: Kresz-tanfolyam PVSK-Pécsvárad-Győri KC.

• 14-én, csütörtökön 16 óra:
Kresz-tanfolyam A városi kispályás labdarúgó torna

• 16-án, szombaton 8,15 óra hétfőnként a Sportcsarnokban.
Pécsváradi Várbaráti Kör Skóciai Szent
Margit emléktúrája a Réka-várhoz. Megyei Középiskolás kosárlabda

• 19-én, kedden 11 óra: bajnokság
Bóbita Bábszínház előadása Pécsváradon • 4-én, hétfőn 16,15 óra:
(Kipling: Állatmesék c. darabja) Pécsvárad-Leőwey Klára Gimnázium

• 21-én, csütörtökön 9 óra: • 18-án, hétfőn 15,30 óra:
Ifjúsági hangverseny Pécsvárad-Táncsics Gimnázium-Siklós
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Külsheimiek Pécsváradon
Október 3-án érke
zett meg a küslhei- 

miek autóbusza a 
40 fős küldöttség

gel. Saját kocsival 
érkezett Günther 
Kuhn polgármes

ter, Alfons Grimm, 
gazdasági vezető, 
Hans Karlautz újsá
gíró, aki egy hetet 
üdült Pécsváradon 

feleségével, 
Sylviával.

A külsheimiek megtekin
tették a Sportcsarnokot, ahol 
Günther Kuhn egy labda
készletet adott át a pécsvára- 
di csapatoknak, majd kollégá
jával, Kakas Sándorral ki
próbálták a labdákat néhány 
kapuradobással.

Utána a külsheimiek misét 
mondattak Mott János -  mint 
Kuhn polgármester fogalma

Pénteken a Művelődési Házban tekintették meg iskolánk német nemzetiségi csoportjának mű
sorát és a hazai németségről készült fotókiállítást.

Képünkön Baumann Mihály képviselő, a pécsváradi nemzetiségi önkormányzat elnöke, 
Günther Kuhn és Kakas Sándor, Heinz Blatz jegyző, Báling József, az Országos Német Önkor
mányzat alelnöke. Fotó: Tóth László.

zott -  a kapcsolat egyik mo
telja emlékezetére. Adomá
nyaikból megtelt virággal a 
templom, s lerótták kegyeletü
ket apátúr sírjánál is. Köves- 
di János plébános magyar és 
német nyelvet mondott misét 
apátúrért, Sylvia Karlautz 
énekelte az Ave Maria-t.

A német klubban Bognár- 
né Auth Mária, a Pécsvára
di Német Barátsági Egyesü
let elnöke elmondta, klubjuk 
hat éve részt vesz e testvér- 
kapcsolat ápolásában. Idáig a 
mú'veló'dési központban tar
tották foglalkozásaikat, az 
idei évtói Pécsvárad önkor
mányzata biztosított számuk
ra helyiséget a sportöltözó' te
tőterében, aminek burkolá
sát, fűtését maguk készítet
ték el. Vértes László képvi
selő, a kisebbségi önkor
mányzat tagja elkészítette 
számukra Pécsvárad címerét, 
ifj. Büki László az Aranyci
pó termékeivel járult a kluba- 
vatóhoz.

Egy éve érkezett meg a Do- 
nauschwábische Kulturstif- 
tungtól a 14.500 német már
ka, amelyből a berendezést és
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technikai eszközöket vásárol
hattak.

-  Adtunk és kaptunk e hat 
év során -  fogalmazott Ka
kas S án d or, és elmondta, 
mint mentek egy kis delegáci
óval, köztük Mott apátúrral 6 
éve a távoli, ismeretlen város
ba, Külsheimbe. A váron lobo
gó nemzeti színű zászló fo
gadta ókét, mint mindig, ha 
ott járnak a pécsváradiak. 
Nem protokolláris kapcsolat
ra törekedtek, családok közöt- 
tek jó barátságot, a gyerekek 
gyakorolhatják a nyelvet. 
M indezért Kakas Sándor 
megköszönte a testvérváros 
erkölcsi és anyagi támogatá
sát. Köszöntötte e körben is 
Kövesdi János plébánost, kér
ve, lépjen e téren is Mott Já
nos nyomdokába.

-  Kuhn polgármester végül 
elmondta, szívesen tettek ele
get a német belügyminisztéri
um felhívásának: Külsheimnek 
kellett transzferálni és fel
ügyelni a német állam által 
juttatott pénz sorsát, amit jól 
használták fel a pécsváradiak.

Báling József mondott kö
szönetét Külsheim és Pécsvá- 
rad polgárainak e hatéves 
együttműködésért, s elmond
ta, e partnerkapcsolatok ré
vén 60 vegyesvállalat jött lét

re csak Baranyában.
A két polgármester vágta át 

a magyar nemzeti színű sza
lagot, és ezzel hivatalosan is 
átadták a klub fölszerelését.

Fotó: Gállos Kazán és szobor 
a METALLMAS-tól

Az u tób b i évek b en  k eve 
set hallunk  P écsvára- 
don  a METALLM AS Kft.- 
ró'l, az egy k or i M EZŐ
GÉP u tód járó l. N em 
csak  C a rb orob ot kazá
nokat k észíten ek , ha
nem  egy ed i m egb ízá so 
kat is te ljesíten ek .

Október elején Olejnyik 
Lajos művezető' irányításával 
egy szobor kivitelezésében 
vettek részt, amely október 
15-én a Műcsarnok bejáratá
nál fogadta a látogatókat. Két 
világhírű művész kiállítása 
nyílt ekkor J e a n  M iotte  
francia festő és barátja Fer- 
nando Arrabal spanyol író 
tisztelgett ezzel ifjúkora nagy 
eseménye és tanulsága, az 
1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc előtt. Miot
te egyik festményét akarta 
megformázni, és elképzelését 
a Pécsváradon dolgozó Bo- 
tond segítette világra. A terv
vel fölkereste a METALL
MAS ügyvezető igazgatóját,

Pelle Olivért. A cég tíz nap 
alatt elkészítette a 3x2.40 
méteres vaslemezbe állított 
vasoszlopok kompozícióját.

-  Ilyen rövid idő alatt nem 
akármilyen cég tudja ebben a 
minőségben megvalósítani ezt 
a megrendelést. Rugalmas
sággal, nyitottsággal találkoz
tunk a METALLMAS-nál. És 
nagyon jó szakember-gárdá
val. Ez versenyképes dolog -  
mondta a szobor elkészültével 
Botond.

-  Gyakran dolgozunk ezek
kel az ózdi vascsövekkel -  
mutatja a műhelyben Olej
nyik Lajos. -  A szobor kivite
lezése kis változatosságot, ér
dekességet hozott a hétközna
pokba. A rövid határidő sem 
m eglepő számunkra, hisz 
mint most is, gyakran készí
tünk német partnerünk szá
mára zsaluzóelemeket rövid, 
egyhetes határidővel.

A budapesti kiállítás után a 
Pécsváradon készült szobor 
Franciaországban, egy Nizza 
m elletti múzeumban nyer 
végleges elhelyezést.
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Pécsvárad 1956-1996

Táblaavatás a forradalom 40. évfordulóján
1996 október 23-án a Kos

suth téri emlékszobomál 
iskolánk tanulói, Galam- 
bosné Fónai Éva növendé
kei adtak irodalmi műsort, 
majd Müller Lajos képvise
lő mondott beszédet:

*

„Tisztelt Polgártársak!
Nagy tisztelettel köszöntőm 

Önöket az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc 
40. évfordulóján. Négy évtized 
történelmi léptékkel nem nagy 
idő. Ez a nap történelem  
azért, mert vannak korosztá
lyok, amelyek történelemként 
hallottak, hallanak róla, de 
élnek még sokan, akik vala
milyen életpozícióban élték át 
azokat a napokat, heteket. 
Számukra az eltelt időszak 
emlék, jó  vagy rossz. A  ma
gyar nemzet történelmének 
egy olyan fényes napja, amely 
a világtörténelembe beíródott.

1956-ban egy tízmilliós nép, 
megúnva az idegen elnyomást 
és kiszolgálóinak embertelen, 
diktatórikus uralmát, a világ 
egyik nagyhatalmával szállt 
szembe.

Mi volt a cél?
Lerázni az idegen elnyomás 

igáját és megvalósítani egy 
demokratikus Magyarorszá
got. Sajnos a forradalom vér
ben született. Nem tudott fel
nőni, minmdössze 12 napot 
élt, és igen súlyos véráldozat 
árán halt meg.

Csodálatos 12 nap volt. 
Hisz november 4-én a szovjet 
nagyhatalom hadigépezete 
magyar földre lépett, s ez a 
tény megpecsételte a forrada
lom sorsát. A bosszú borzal
mas volt. 1958-ban még embe
reket végeztek ki 1956-ra való 
hivatkozással. 30 év múlva is 
számon tartatott.

Felmerül a kérdés, teljesen 
hiábavaló volt?

Ma már teljes bizonyosság
gal adható rá a válasz: Nem. 
Nemzetközi vonatkozásban 
olyan léket vágott a világkom
munizmus című paródián, 
hogy többé befoltozni nem le
hetett. Hazai vonatkozásban 
megteremtette a puha kom
munizmus vagy a legvidá
mabb barakk alapjait. Ma
gyarországon többé nem vol
tak alkalmazhatók egy az egy
ben a tőlünk keletre uralkodó

kommunista módszerek.
Legfontosabb üzenete: van 

lehetősége e nemzetnek egy 
más életforma választásához, 
megvalósításához, de élni tud
ni kell vele. A változás ideje a 
90-es szabad választásokkal 
elérkezett, a feladat megoldá
sa a vártnál sokkalta nehe
zebbnek bizonyult!

A nemzet 1000 éves történel
me során szinte először került 
olyan helyzetbe, hogy igen 
nagy horderejű változást vér 
és erőszak alkalmazása nél
kül kell kihordania, mégpedig 
kommunizmusból demokráci
át alkotni. Ez e kor parancsa.

Az ellenkezőjét hosszú év
századok bizonyították, hogy 
erőszak csak erőszakot szül, és 
megoldás ezekkel a módsze
rekkel lehetetlen!

Nem ez a választható út! A 
járható út keserves és véráldo
zatokkal van kikövezve.

Mi az üzenete 56 októberé
nek a ma élőkhöz?

Először: újra adottá vált a 
lehetőség, amelyért 56-ban és 
utána évekig embereknek az 
életükkel kellett fizetni, ezt a 
lehetőséget valósággá kell vál
tani, ha nem is azonnal, de 
gyermekeink, unokáink szá
mára kötelességünk megte
remteni. Ma természetesen 
nem kell ezen célok valóra 
váltásáért vérrel, élettel fizet
ni, de nem sokkal könnyebb a 
helyzet.

A másik üzenet: Ne hagyjuk 
eltaposni a lehetőségeinket és 
az eddigieknél is borzalma
sabb sorsba juttatni nemze
tünket. Ma nem kell szembe 
nézni géppisztolyokkal, gép
puskákkal, tankokkal, bele
halni sem kell, de a vég annál 
borzalmasabb. A betegséget az 
emberi szellem rákjának ne
vezném. Tünetei közöny, kö
zömbösség, egoizmus. Amivel 
előidézhető, terjeszthető: hazu- 
dozás, mellébeszélés, Ígérge
tés, megmagyarázás, az erköl
csi és morális értékek semmi
be vevése, ezek felrúgása. Ezen 
módszerekkel hamarabb és 
hatásosabban lehet eltüntetni 
nemzeteket, mint a hagyomá
nyos fegyverekkel, ugyanis ez 
a stílus először a jövőt öli 
meg!

Elborzasztó e stílusban az, 
hogy nem kell erőszakot alkal
mazni! De a sértett, az állam

polgár tudtával, de nem tuda
tával, felhatalmazásával va
lósítható és ráadásul még le
gálisan.

A ma élő nemzedékek szá
mára a mai viszonyok között 
a dolgokkal való törődés, véle
ményalkotás, ennek kinyilvá
nítása hasonló nehézséget és 
elkötelezttséget, odaadást je 
lent, mint 1956-ban az életét 
áldozni az akkor élőknek. Saj
nos egyre kevesebben vállalják 
e feladatot. Ennek a fentebb 
említett diagnózis az oka. Meg 
kell keresni és meg kell találni 
e nemzetnek azokat az erőket, 
személyiségeket, akik képesek 
abből a rózsaszín mocsárból a 
kivezető utat megtalálni.

Polgártársak, vigyázzunk, a 
jelenünket csak tönkre teszik, 
de a folyamat a jövő ellopásá
hoz vezet. Minden ma élőnek 
kötelessége ezt megakadályoz
ni. Ez 1956 üzenete."

ifi

1956-os emlékhely 
avatása

a Szentháromság téren

Az ünneplők a Kossuth 
térről a Szentháromság 
térre mentek, ahol már 
zuhogó esőben folytató
dott az ünnepség. A 40. év
forduló alkalmával Bara
nyában két táblát avattak 
e napon a mecseki szabad
ságharc emlékére: Pécsvá- 
radon, ahol egy tűzharc 
zajlott le és Vágót pusztán, 
a mecsekiek főhadiszállá
sán. Mindkettőt vörös ro- 
déziai márványból, amely 
a Pécsett ugyanekkor ava
tott emlékmű talapzata is.

Kakas Sándor polgármes
ter üdvözölte az ünneplőket, 
az egykori mecseki harcoso
kat, pécsváradi 56-osokat. A 
pécsváradi ünnepségen részt 
vett Galbáts András, az 
1956-os Szövetség Pécs-bara- 
nyai elnöke, dr. Farkas Ká
roly, Pécs város jegyzője, dr. 
Romváry Ferenc művé
szettörténész, pécsi önkor
mányzati képviselő, az em
lékhelyek ügyének gondozója, 
Varga Dezső főlevéltáros, 
1956 baranyai kutatója. Az 
önkormányzat által állított 
tábla avatóján Apaceller Jó
zsef, Baumann Mihály, 
Papp Gyula, Simsay Ist

ván képviselők és dr. Feny
vesi János jegyző vett részt.

Avatóbeszédet Gállos Or
solya önkormányzati képvi
selő mondott:

*

„Tisztelt Hölgyeim és Ura
im, tisztelt megemlékezők!

Pécsvárad 1956-os történel
mi emlékhelyénél állunk. A 
forradalom és szabadságharc 
40. évfordulója alkalmával 
ideje van annak, hogy emlék
táblával jelöljük meg ezt a 
színhelyet, amint azt Pécsvá
rad önkormányzata szeptem
beri ülésén határozatba fog
lalta.

Mert a történelem nemcsak 
a fővárosi esem ényeket, a 
nagypolitikát jelenti, hanem 
azt is, ami lakóhelyünkön tör
tént. Az eseményekből ugyan
úgy szeleteket láttak átélői, 
mint ahogy Budapest forra
dalmából is részleteket láttak 
a budapestiek. Igazsága van 
valamennyinek.

A pécsváradi esemény egyik 
résztvevője, Nagy József pécsi 
lakos, akkor gépkocsivezető, 
aki több ízben, így e héten a 
Dunántúli Naplóban mondta 
el a pécsváradi délután törté
netét. Tisztelettel köszöntőm 
őt, mint ahogy köszöntöm ez 
alkalom m al mindazokat, 
akik 1956-os tevékenységükért 
börtönt, internálást, fizikai és 
lelki bántalmazást szenved
tek, akiknek az azóta eltelt év
tizedekben munkahelyi és 
egyéb diszkrimináció volt osz
tályrészük.

Táblaavatásunkat Francia- 
országból levélben köszönti 
Kubicza János, a mecsekiek 
katonai vezetője, aki ezt írta 
október 11-én kelt levelében: 
"Köszönöm a szíves meghí
vást. Sajnos korom már nem 
engedi meg, hogy részt vegyek 
az ünnepségen, de gondolat
ban önökkel leszek, nemcsak 
mint a M ecseki Szabad
ságharcos Csoport katonai ve
zetője, a pécsváradi és a ná- 
dasdi 1956. november 14-i 
vállalkozás tervezője és vezető
je, hanem mint pécsváradi 
születésű honpolgár is. Ünne
pélyükhöz sok sikert kívánva, 
tiszteletteljes üdvözlettel Ku
bicza János nyugállományú 
alezredes."
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*

1956 október 23. esemé
nyeiről Pécsvárad lakói is a 
Magyar Rádióból szereztek tu
domást. Pécsváradi lakosok 
mondták el, mialatt a főváros
ban harcok dúltak, Pécsvára- 
don, akárcsak az ország leg
több településén nem kezdődött 
semmiféle leszámolás. Az itt élő 
emberek akkor is higgadtan in
tézkedtek arról, hogy az élet a 
rendkívüli körülmények között 
élhető legyen.

Pécsvárad járási székhely 
volt, a tanács, a rendőrség, az 
AVH és a párt járási szerveze
teivel. A kormány felszólításá
ra itt is megalakultak a nem
zeti tanácsok és a nemzet
őrség. 1956 október 28-án, va
sárnap délelőtt a vasutasok és 
a diákok tüntetést szerveztek, 
amelynek élére Takács Géza 
állomásfőnök állt. A résztve
vők csatlakoztak a forrada
lom szabad, független demok
ratikus Magyarországot köve
telő téziseihez, és leszedték a 
vörös csillagokat. Takács Gé
za ügyelt arra, hogy a szovjet 
sírkertet ne érje bántódás.

Október 28-án estére a köz
ségháza nagytermébe hívták a 
pécsváradiakat, és megalakí
tották a Nemzeti Tanácsot. 
Elnökéül Takács Gézát, tagja
inak Gombos Istvánt, és két 
tanárembert, tanárainkat, 
Hefter Józsefet és Kisbalázs 
Györgyöt választották. A gyű
lésen a községi tanács és a 
rendőrség vezetői is részt vet
tek, és megegyezés született.

Egyetértés volt a fő célt ille
tőleg, hogy tudiillik biztosít
sák a település ellátását, meg
őrizzék a rendet, hiszen az or
szág közbiztonsága felborult, 
a börtönökből kiszabadultak 
a bűnözők. Ezért polgári sze
mélyekből nemzetőrséget ala
kítottak, amely a raktárakat, 
a malmot, a középületeket, hi
dakat őrizte.

A nemrég elhúnyt Bősz Má
tyást kérték fel a nemzetőr-pa
rancsnoki tisztre. A pártbi
zottság székházát elhagyták, 
az lett a nemzetőrség székhe
lye. Az volt az alapelvük, sen
ki se lépjen fel önkényesen, 
majd a törvény dönt arról, aki 
bűnt követett el. Amikor no
vember 4-én a 6-os úton meg
jelentek a tankok, Bősz Má
tyás maradt utoljára a szék
házban, lezárta, és kulcsát be
szolgáltatta a rendőrségen. 
Három és fél évre ítélték.

A másik pécsváradi 56-os

per Takács Géza és 12 társa 
ellen folyt 1958-ban Pécsett. 
Kovács József, Világos Ferenc, 
Vörös Mihály, Jaksics Jero
mos, Méhes Géza, Freund Ká
roly, Hetényi Adolf, Szendrő 
Jánosné összesen 14 év bör
tönbüntetést kaptak és kivétel 
nélkül különböző mellékbün
tetéseket. Továbbá a két peda
gógus, Hefter József és Kisba
lázs György bizottságban való 
részvétele is büntetést vont 
maga után.

*

A pécsváradiaktól független 
az, ami e helyen 56 őszén tör
tént a mecseki harcosok és a 
helyi rendőrök között. Nagy 
József résztvevőként adott le
írást a Baranya megyei 56-os 
történészbizottságnak arról, 
hogy belátták a mecseki harco
sok, többé nincs mire várniuk. 
A pécsváradi rendőrök kocsija 
a Jugoszláviába való menekü
léshez kellett nekik.

De miért is vonult föl a Me
csekbe november 4-én több 
száz fiatal diák és munkás? 
Hogy kitartsanak addig, amíg 
meg nem érkezik a magyar 
felkelés által annyira remélt 
külső, netán ENSZ-segítség. 
Erre azonban hiába vártak.

Miért jött létre ez az ellenál
lás a Mecsekben, amely a leg
hosszabb ideig tartott az egész 
országban?

Miért csinálták, miért men
tek föl a hegyre november hi
deg napjaiban Pécs város fia
taljai, diákok és munkások a 
hegyre? A hegy, az erdő a sza
badság folytatását Ígérte.

Igen a Szabad Európa Rá
dió egyre üzente, “Mecsekiek, 
tartsatok ki! itt áll a segítség 
az osztrák határon." Igen, bíz
tak abban, hogy az ENSZ el
küldi csapatait, és nekik talán 
csak néhány napig kell kitar
taniuk. Miért is?

-  Hogy fenntartsuk az em
berekben és magunkban is a 
reményt, hogy nem veszett el 
Magyarország -  mondta Kon- 
csag András.

Hát ezért. Nem semmiért.
Tudták, nem vehetik föl a 

harcot a már mindenütt jelen 
lévő szovjet harckocsikkal, 
nem kezdeményeztek támadá
sokat. A résztvevők egybe
hangzóan ismerik el vezető
jük, dr. Horváth Géza, illegá
lis nevén, a Gazda megfontolt
ságát, aki kerülte a vérontást. 
Kerülte a harcot, az volt a cél
ja, hogy a hegyekben bujkálva 
fennmaradjon a mecseki cso

port, hogy tudják, nem szűnt 
meg az ellenállás az ország
ban. Ezen taktika miatt ő ne
vezte el a mecseki harcosokat 
"Mecseki láthatatlanoknak".

Mintegy tíz nap után vilá
gos volt, hogy nincs értelme az 
ellenállásnak. Nem jön nyu
gati segítség. És akkor Málics 
Ottó szakasza parancsot ka
pott a pécsváradi rendőrautó 
megszerzésére. Pillanatok 
alatt játszódtak az események. 
Két halálos áldozatot követelt 
az incidens, Málics Ottó bá
nyász, szakaszparancsnok és 
Habiing László rendőr alhad
nagy életét.

1956-ban, akik e tábla elhe
lyezéséről döntöttünk, gyer
mekek voltunk. Ezen a dél
utánon hallottunk először 
fegyverropogást. Ezekben a 
napokban kérdeztem meg 
apámat, mit jelent a szó, "füg
getlenség". Mert ezt hallottunk 
a legtöbbször. Apám elmagya
rázta, mit jelent a szabad, 
független Magyarország. Ez
zel kezdődött a politikai neve- 
lődésünk. Ezekben a napok

ban a világ minden rádióállo
mása ezt a nevet visszhangoz
ta: Budapest. Ezekben a na
pokban órák, napok alatt üs
tökös sebességével lövellt ki 
Magyarország a keleti blokk 
ólomszínű tömegéből.

Később bármerre jártunk a vi
lágban, mert a mi nemzedékünk 
már utazhatott, minden ország
ben ezt mondták. Igen, ti magya
lok, ti szembe mettetek szállni a 
tankokkal. Ti magyarok, 1956- 
ban megmutattátok a világnak. 
Ha valami ebben a szomorú szá
zadban dicsfényt vetett a ma
gyarság homlokára, 1956 őszé
nek az a néhány napja volt.

Emléke előtt ma is megren

dültén és döbbenten állunk. 
Mint mikor forgószélbe bámul 
az ember. Es azok, akik fiata
lon belekerültek, önként belép
tek e történelmi forgatagba, 
akik kiálltak akkor a magyar 
szabadságért, akik szenvedé
sükkel és halálukkal tettek ta
núságot, azoknak a neve, em
léke legyen áldott.

(Folytatás a 9. oldalon)

Három az egykori mecseki harcosok közül: 
Blazsekovics Ferenc, Nagy József, Koncsag András
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Rangos zsűri: Diószegi László, Eredics Gábor népzenész, dr. 
Pesouár Ernő Kossuth-díjas néptánckutató, Vásárhelyi László 
koreográfus, Borbély Jolán néprazkutató értékelte a fellépő 28 
együttest

A Kossuth díjas nép tánc kutató dr Pesovár Ernőt 70. szüle
tésnapja alkalmával köszöntötték. Pécsvárad város gesztenye
tortával kedveskedett, amit Grubicséknál sütöttek.

Ez az utca borutca. Idén is megnyílt a vá
sár egyik leglátogatottabb szakasza, a pécs- 
váradi borok utcája, ahol reggel 6-tól kóstol
gatták a helybeliek és a vendégek a pécsvára- 
di hegy levét. Hogy jó-e, azt ki kell próbálni. 
Régi jó  hűéért pedig tenni kell -  vélte az év 
borosgazdája, Kis Bocz János. Többféle borát 
kínálta, közte palackozva a fődíjas Pécsvára- 
di Királyleánykát. Buszlauer Miklósné fiával 
és unokájával alig győzte vendégek kiszolgá
lását, sok bort eladtak Grubicsék sátrában és 
a Millei-unoka Haál Roland standján, ki
mérve és alkalmi címkével, palackozva is. Ké
pünkön Grubicsék és Buszlauerék sátra.

Leányvásár
1966-1996

A nagy meglepetés, Döbrököz férfikórusa a Leányvásáron. Fotók: Patonai
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Lukács napján Töttös Sándort „a népművészet mesterét" kö
szöntötték együttesének tagjai, ugyanis 25 éve áll a zengővárko- 
nyi együttes élén. Az alkalmat a „Magyarok a Zengő alján” cí
mű kiállítás szolgáltatta, amely Töttös Sándor magángyűjtemé
nyéből mutatta be a különböző korosztályok, különböző alkal
mak helyi magyar viseletéit. A kiállítást dr Andrásfalvy Berta
lan néprajzkutató nyitotta meg, s elmondta, olyasvalaki mutat
ja  be itt kincseit, aki még teljes pompájában ismerte faluja nép
művészetének gazdagságát, és tudja, meg kell őriznie, föl kell 
mutatnia. A viseleteket a Pécsváradi Várbaráti Kör archív fotói 
egészítik ki. Fotó: Patonai

Pécsvárad 1956-1996
Táblaavatás a forradalom 40. évfordulóján

Folytatás a 7. oldalról

Ebben az esztendőben ha
zánk, a magyarság a honfog
lalás 1100. évfordulójára em
lékezik. Pécsvárad nemcsak 
szavakkal tisztelgett a Mille- 
centenárium előtt. Sok áldozat 
árán ebben az évben megsze
rezte várának kezelési jogát. 
Templomszentelésen hívta és 
fogadta Aszták bencés főapá
tot.

És az év alkonyán, az ünne
pi év záróaktusaként, 1956 
forradalm a és szabad
ságharca 40. évfordulóján  
táblával jelöli meg 1956 pécs
váradi emlékhelyét."

*

Nagy József leplezte le az 
emléktáblát és helyezte el ko
szorúját, majd Pécsvárad ne
vében Kakas Sándor és dr. 
Fenyvesi János, az általános 
iskola nevében Ló'rinczi Al-

bertné, Vértes Lászlóné, 
Poller György, az MDF ne
vében Müller Lajos koszorú
zott, a Pécsváradi Várbaráti 
Kör nevében Gállos Orsolya 
koszorúzott Blazsekovics Fe
renccel és Koncsag Andrással.

Legyen áldott az emlékük -  
szólt végül a vers, amit Till 
Gabriella tanuló mondott el.

A tábla költségeit Pécsvá
rad önkormányzata fedezte. 
Készítette Guth József kó'fa- 
ragó Pécsett, elhelyezésében 
segédkezett Rauschenber- 
ger Adám, pécsváradi kó'fa- 
ragó. Az ünnepséget szervez
te a Művelődési Központ, se
gítette Gradwohl Adámné 
üzletvezető' és virágaival 
Beck Józsefné gyógyszerész. 
Közreműködtek a Pécsváradi 
Zeneiskola tanulói Wágner 
József vezényletével.

Kutatók az 1000 éves Pécsváradról
A várban tartott konferencián 
dr. Kiss Attila elmondta, Pécsvá- 
radon minden a sziklára épült, 
és a kutatás alkalmával mindent 
odáig le is bontottak. A hetvenes 
évek elején sikerült tisztáznia a 
nyugati várudvart, a déli és kele
ti udvarrész kutatása azonban 
nem fejeződött be.

Az udvar déli részén azért jól látható a 
gótikus kolostor együttese. Az udvar kö
zepén álló gótikus templom túl nagy egy 
kolostor feladataihoz képest hangoztat
ták a jelenlévő' bencések. Mérete arra 
enged következtetni, hogy megnőtt idő
vel a szerzetesek száma, és a zsolozsmák 
helyét kellett megnagyítani a szentélyen 
kívül.

Civilek, köztük egy kislány sírját is 
m egtalálták az udvar közepén álló 
templom területén. (Ennek gótikus sír
köve áll ma a kápolna közepén). A mo
nostortem plom ot valószínűleg nem
csak a szerzetesek használták, hanem 
feltehetően a monostor körül élő lakos
ság is. Annál inkább, mivel e templom
hoz vezetett a monostor eredeti (jelen
leg múzeumi) bejárata. A nemrég újra
szentelt románkori kápolnában a ma
gyar műemlékvédelem nagy adóssága, 
hogy 30 éve ismert freskóit megkutas-

Amiről Pécsvárad kövei beszélnek. Műemléki sétát vezet dr Kiss Attila, a Magyar 
Nemzeti Múzeum régésze, két pannonhalmi bencés atya, dr. Bánhegyi Miksa főkönyv- 
táros és Sólymos Szilveszter, középen Merk József, Vértes Krisztián, jobbról Timár 
György történész plébános a gótikus kolostor területén. Fotó: Gállos
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A millecentenárium jegyében!

Pécsvárad utcái, terei, köztéri szobrai és emlékhelyei
(5. rész)

A Kossuth-szobor leleplezé
séről így írt a Pesti Napló 
1911. augusztus 22-én:

„Párját ritkító közlelkese
déssel, ragyogó délutáni idő
ben folyt le Pécsváradon 
Szent István napján a szobor 
leleplezése.

Pécsről mintegy 500 ember 
ment ki -  köztük számos hölgy 
-  és az útba eső, valamint a 
többi szomszédos községekből 
is sok érdeklődő jelent meg a 
hazafias ünnepélyre.

A vasútnál a községi értel
miség és valamivel továbbá a 
nép -  zászlók alatt -  várták a 
vendégeket. A hosszú menet 
zeneszó mellett vonult be. Az 
első kocsi bakján feltűnt a 
képviselőház daliás, díszru
hás huszárja, amely kocsi az 
ünnepély díszelnökét, dr. 
Nagy Bélát vitte. A többi ko
csiban Ábrahám Dezső, Hegyi 
Árpád és Jeszenszky Ferenc 
országgyűlési képviselők fog
laltak helyet, a rendezőség 
tagjaival.

Á nép egy része már ott szo
rongott a szobor körül, nyu
godtan állva a nap perzselő 
hevét. Egymásután hozták a 
szebbnél-szebb koszorúkat.

Négy óra felé magyar dísz
ruhában érkezett a színhelyre 
dr. Egry Béla országgyűlési 
képviselő, mint ünnepi szó
nok és képviselőház küldöttje.

Azután Szily Tamás Bara
nya vármegye és dr. Visy 
László pécsi főispánok, dr. 
Tréber Aladár pécsi polgár- 
mester helyettes és az előlem
lített képviselők. Mindegyiket 
hatalmas éljenzéssel fogadta 
a közönség.

A zászlókkal és ünnepi ru
hás élénk leánykoszorúval dí
szített térség négy órára már 
tömve van közönséggel. Ek
kor elzengte a pécsi Daloskor 
az "Ismerek egy szép orszá
got" kezdetű dalt, amelynek 
elhangzása után Halmay Já
nos közjegyző a következő be
szédet tartotta:

Mélyen tisztelt ünneplő kö
zönség! Egy év pergett le az 
idő homokóráján azóta, amió
ta elváltunk egymástól s Ti 
mégse feledkeztetek meg ró
lam, meghívtatok ünnepsége

1917-es datálású képeslap Szilcz Dávid üzletével. Rayman János ajándéka a Várbaráti Kör
nek. Az utcasor helyén ma a társasházak állnak.

tekre, felkértetek az ünnepi 
beszéd tartására s arra, hogy 
a szobrot én magam adjam át 
nektek.

Örömmel teszek eleget 
megtisztelő megbízatásotok
nak, mert hisz összes létesít
ményeim közül erre a szobor
ra vagyok legbüszkébb, hogy 
megörökíthettem járásotok 
emlékét annak, kinek eszméit 
hirdettem nekten nyolc éven 
keresztül, kinek hű közkato
nája voltam, vagyok és mara
dok.

A Zengő-hegy tövében elte
rülő járás népének örömün
nepén tehát a nyugovóra in
duló nap utolsó lángsugránál 
meggyújtom a megemlékezés 
fáklyáját, hogy annak fellob
banó fényénél tegyem le utol
só létesítményem zárókövét.

Mielőtt ezt tenném, őszinte 
szívből mondok hálás köszö
netét Kálmán Ede pécsi szob
rász barátomnak, aki nagy 
halhatatlanunk iránti rajongó 
szeretetéből áthatva teljesen 
díjtalanul véste márványba 
Kossuth Lajos dicső alakját, 
mely ténye által lehetővé tet
te azt, hogy a szobrot most le
leplezhetjük.

Felkérem  tehát ezennel 
barátomat, távolítsa el az ő 
művészi alkotását eltakaró

leplet, hadd lássuk jóságos ar
cát annak, kinek emlékét, 
rang és politikai pártállására 
való tekintet nélkül megün
nepelni ma itt egybegyűltünk.

A szobor alkotója eltávolítot
ta a leplet, majd Halmay Béla 
folytatta ünnepi beszédét.

Mélyen tisztelt ünneplő kö
zönség! Előttünk áll a szobor, 
előttünk áll a szobra annak a 
nagy halhatatlannak, aki lán
goló hazaszeretetével, ékes
szólásával, az egész világot el
bűvölő varázserejével széjjel 
tépte 63 évvel ezelőtt a hűbér
rendszer bilincseit, jogokkal 
ruházta fel a jogtalanokat, 
egyenlővé téve a testvért test
vérrel, szabaddá téve nemze
tét.

Amint jóságos arcodra te
kintek, Kossuth Lajos, elvo
nul lelkivilágom előtt a múlt 
század története. Látom bá
natos arcodon a fájdalmat, lá
tom gondteljes homlokodat el
borulni, látom szemeidben a 
kétségbeesést, átérzem szíved 
tisztító vihara végig száguld- 
va a vén Európán, körülöt
tünk világnemzetek széttépve 
a hűbérrendszer bilincseit, 
szabaddá tették önmagukat, 
csak a Te nemzeted, csak a mi 
nemzetünk maradt tetszha
lottként mozdulatlan, mintha

örök álmát aludta volna."
A továbbiakban így szólt a 

tudósítás:
„Már a beszéd megkezdése 

előtt élénk taps hangzott fel 
ismétlődve gyakran, a végén 
pedig alig akart szűnni, mert 
az előadás is méltó volt a tar
talomhoz. A szobrot Kresz Já
nos községi bíró vette át Pécs
várad község nevében, kije
lentve, hogy azt hálás érzés
sel átveszi, azt tiszteletben 
tartja s tiszteletben tartatja."

Dr. Ádámfy József, a Kossuth 
szobrok kutatója a pécsváradi 
szoborral kapcsolatban ezt úja:

„A két cikluson keresztül 
közszeretetből övezett ország- 
gyűlési képviselő Dr. Egry Bé
la ügyvéd, buzgó és fáradha
tatlan kezdeményezése és 
agitációja folytán megindult 
országos gyűjtés útján befolyt 
fillérekből Kálmán Ede mun
káját: e Kossuth-szobrot 1911. 
augusztus hó 20-án, első 
szent királyunknak szentelt 
napon Pécsvárad községen 
helyezték el azon a helyen, 
ahol a járás szívét két ütőere: 
a hidasi és püspökszentlászlói 
országút a mögöttük a régóhaj
tott vasúti vonal keresztezi és 
amely két utóbbi nevezetes 
közgazdasági és közlekedési 
szerv létrejöttében elévülhetet-
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len igaz érdemei dr. Egiy Béla 
ügyvéd, országgyűlési képvi
selőnek vannak.”

Dr. Egry Béla személyével 
az első' részben mint a mai 
Vasút utca egykori névadójá
val már foglalkoztunk, időköz
ben az Országgyűlés levéltá
rától újabb adatokat is kap
tunk. Ezek szerint „1858. no
vember 2-án született Pécsett. 
A gimnáziumot és a jogot szü
lővárosában végezte, s miután 
1885-ben jogi doktorrá avat
ták, 1886-ban letette az ügy
védi vizsgát és azóta szülővá
rosában folytat ügyvédi gya
korlatot. Önkéntesi évét még 
mint a pécsi jogakadémia hall
gatója, az 52. sz. gyalogezred
ben szolgáltaa le, s 1880-ban a 
64. sz. gyalogezred tartalékos 
hadnagyává nevezték ki. A 8. 
sz. honvéd huszárezrednél el
végezte a lovagló tanfolyamot, 
s mint parancsőrtiszt, szolgá
laton kívüli viszonyba lépett 
1892-ben, majd 3 évvel később 
rangjáról is leköszönt. 1885- 
ben megnősült. A pécsi társa
dalomnak köztiszteletben álló 
vezéralakja. 1896-ban Pécs 
törvényhatósági bizottságába 
választották, alelnöke a pécsi 
függetlenségi pártnak. A ma- 
gyarparádi olvasókörnek meg
alapítója, díszelnöke. A függet
lenségi elvek terjesztésében 
hasznos munkásságot fejt ki, 
mint a Pécsi Közlöny főszer
kesztője. Közéleti tevékenysé
ge mellett talált időt arra, 
hogy a sport minden ágában 
kiképezze magát. Buzgó fára
dozása eredményeként meg
alakult a pécsi atlétikai klub, 
amelynek titkára, majd elnö
ke lett. A pécsi vadásztársa
ságnak hosszú idő óta vadász- 
mestere. Hogy a sport iránti 
szeretetét meghonosítsa, ő ma
ga járt elől jó példával, s mint 
kiváló vívót sok díjjal jutalmaz
ták meg különböző versenye
ken. A pécsváradi kerületet 
1901 óta képviseli, egyhangúlag 
választották meg országgyűlési 
képviselőnek. Jegyzője a képvi
selőháznak. 1925. augusztus 1- 
én halt meg.” (Országgyűlési 
Almanach)

Pécsvárad országgyűlési 
képviselője két cikluson át 
volt, 1906-1918 között. Ezt 
megelőzően 1901-1906 között 
dr. Egry Dezső töltötte be ezt a 
tisztet, akiről még szólunk.

(A következő számot az I. vi- 
lágháborús emlékművel, a Hő- 
sok-szobrával folytatjuk.)

Dr. Kófiás Mihály

-  Alsó tagozaton az elmúlt 
időszak egyik leghangsúlyo
sabb feladata volt az új első 
osztályosok helyes beszokta- 
tása az iskolai életbe.

Ezzel párhuzamosan most 
ismerkedtek meg a betűkkel, 
hangokkal, számokkal és pró
bálkoztak már az összeolva
sással is.

-  A többi évfolyam legfon
tosabb feladata ez idő tájt az 
ismétlés, az év eleji felmérők 
sikeres megírása, hangos ol
vasás felmérés volt.

-  Október 1-től a tehetséges 
tanulók számára beindítottuk 
szakköreinket (énekkar, tánc, 
német, sport, rajz).

-  Október 9-én az alsó tago
zatosok évfolyamonként más
más úti céllal őszi tanulmányi 
kiránduláson vettek részt.

A felső tagozatosok akadá
lyokkal teli tűzdelt, számukra 
eddig ismeretlen útvonalon 
jutottak ki a Dombay-tóhoz, 
ahol az „osztályszakácsok” 
már finom paprikással várták 
a csoportokat. Az 5-6. évfolya
mon a 6.d. osztály, a 7-8. évfo
lyamon a 8.c osztály oldotta 
meg legjobban a feladatokat 
és érdemelte ki az első helyet.

-  Október 15-én az első osz
tályosokat meglátogatták a 
volt óvónénik és iskolánk 
igazgatónője.

-  Október 16-22-ig a volt 4. 
osztályosok osztályfőnökei

hospitáltak az 5. osztályok
ban, hogy megnézzék - volt 
tanítványaik hogy állják meg 
helyüket a felső tagozaton.

-  Október 21-én az Iskola
szék megbeszélésére került 
sor. Az ülés témája a tanév

eleji szülők értekezleteken 
felmerült problémák megbe
szélése volt.

-  Október 23-ára iskolánk 
tanulói készülnek műsorral a 
városi ünnepségre. Felkészítő 
tanáruk: Galambos Jenó'né.

-  Kollégáink közül többen 
szervezett külső továbbképzé

seken vesznek részt (némét 
nyelv, fogalmazás a kezdő 
szakaszban, pedagógiai prog
ram, helyi tanterv készítés, 
stb.).

-  Október 28-án délelőtt is
kolai egészségnevelési napot

Fotó: Lőninci Albert

tartottunk. Az egészséges 
életm óddal, testápolással 
kapcsolatos előadásokra, be
mutatókra a helyi orvosok, 
védőnők mellett fodrász, koz
metikus, pincér vendéget is 
fogadunk.

Vértes Lászlóné 
Wágner Jánosné

Egy százéves 
emléktábla

Kevesen tudják Pécsváradon, 
hogy mileniumi emléktábla ta
lálható a Kossuth u. 43. ház ka
pualjában, a húsbolt mellett. A 
Millecentenárium évében ezt az 
emléktáblát a Pécsváradi Vár
baráti Kör helyreállíttatta Ra- 
uschenberger András kőfaragó
val. Szövege arról tanúskodik, 
hogy a Millenium tiszteletére 
1896-ban nem csupán középü
leteket emeltek hazánkban, ha
nem az állampolgárok is kicsi
nosították, felújították házaikat. 
A tábla szövege így szól:

„E házat újjá építtette dr. 
Egiy Dezső ügyvéd, az 1896-ik 
évben, I. Ferenc József uralko
dása alatt, Magyarország al
kotmányos fönnállásának ez
redik évében.”

Kárpátalji gyerekek 
üdültek Pécsváradon

A budapesti Szent Adalbert Misszió Alapítvány szervezésé
ben a Kárpátaljáról származó magyar gyerekek üdültek ha
zánkban az elmúlt hetekben. Dr. B íbor Zoltán pécsi orvos 
szervezésében Baranyában 46 gyermeket és 1 tanárt fogad
tak a családok.

Dr. S im or Zoltánné Imri Zsuzsa szervezésében heten 
érkeztek Pécsváradra, ketten Zengővárkonyba Beregszászról 
és a közeli Kisbégányból. Az 5-8. osztályos gyerekek kint is 
magyar iskolákba járnak, ezért délelőttönként nálunk is be
ültek az iskolapadba a pécsváradiakkal. Ezen túl a családok 
szerveztek számukra szabadidős programot helyben, Pécsett 
és a környékben. Buszlauer Miklósné, Hetény Varga Ká- 
rolyék, Köberling Jenó'ék, Simorék, Szokodi Istvánék 
és Szabó Lászlóné Kiss Mária családja, Zengővárkonyban 
pedig Kelemen Lászlóék fogadták a kis vendégeket.

A gyerekek október 22-én érkeztek és november első nap
jaiban búcsúznak Pécsváradtól. Pécsett és Beremenden is 
üdülnek társaik.

A Kodolányi János Általános Iskola hírei
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Lelkészi beiktatás 
Zengővárkonyban

-  Beiktatlak téged a lelkipásztor tisztébe. Légy állhatatos! -  E 
szavakkal adta át dr. Hegedűs Lóránt, a Duna-melléki Egyház- 
kerület püspöke a templom kulcsát, pecsétjét, a Bibliát dr. Kiss 
Ervinné Székely Zsófiának, a Zengővárkony-Nagypall Refor
mátus Társegyházközség megválasztott lelkipásztorának. Hát
térben a lelkésztársak, köztük Pécsváradról Szabó Lászlóné 
Kiss Mária és katolikus plébánosunk Kövesdi János.

Fotó: Tóth László

„Aki sokat szolgál, azt még 
több szolgálattal jutalmazza az 
Úr” -  hangzott az ige a zengő- 
várkonyi lelkészi beiktatáson, 
ahol több százan vettek részt a 
környékből és külföldről is. 
Közreműködött a pécsi Refor
mátus Gimnázium énekkara.

Dr. Hegedűs Lóránt püs
pök prédikációjában elmond
ta, nyolc esztendeje nevezték 
ki dr. Kiss Ervinnét Zengő- 
várkonyba és Nagypallba, 
ahol a gyülekezeti élet ezalatt 
megújult, a templomok, a pa
rókia ugyancsak. A presbitéri
um többször szorgalmazta a 
lelkésznó' beiktatását, aki azt 
ezidáig elhárította.

-  Zengó'várkony gyülekeze
te bebizonyította, nem akar 
elsorvadni. Őrzi Fülep Lajos
nak, a magyar református 
egyház egyik legnagyobb szel
lemének örökét, aki nem tar
totta kicsinek a falut, -  emlé
keztetett a püspök úr.

A beiktatás után a 18 lel
késztárs áldása következett, 
köztük Szabóné Kiss Máriáé 
ezen igével: „Az ó' szívükben 
gyönyörködik az úr, akik ke

gyelmében reménykednek", 
plébánosunké, Kövesdi Jáno
sé: „Te vagy uram én remé
nyem, ne hagyj soha szégyent 
érnem!"”

A dr. Kiss Ervinné köszönő 
és hálaadó szavait követő 
nyilvános presbiteri ülésen 
Bóka András esperes, a pres
bitérium, az iskolások, a szü
lőfalu, Váralja és a vendég
gyülekezetek köszöntötték a 
lelkészasszonyt.

-  Hálát adok az Úrnak, aki 
értelmet és célt adott az éle
temnek. Sokáig nem akartam 
elfogadni ezt az elhívást, mi
vel már nem vagyok fiatal. De 
az Úr üzenete nekem is szólt. 
Köszönöm a szolgálat terhét, 
köszönöm a segítséget -  mon
dotta a lelkészasszony.

Boris Sándor presbiter el
m ondta, a lelkészasszony 
megnyitotta a kaput a gyüle
kezet előtt Erdély, Svájc, 
Franciaország felé. Már nem 
kell szégyenkezni a templo
mok, tornyok, a parókia mi
att, és ezért köszönet illeti őt.

Elzászból régi ismerős, a 
katolikus A lfo n s  S p ech t

mondott köszöntőt. A svájci 
Aldorfból 1000 frank ado
mányt hoztak, Erdélyből Kiss 
Erika lelkész vezetésével 13 
fős küldöttség érkezett. A hol
landiai Frizlandról érkezők is 
felajánlották segítségüket.

A szép ünnep a magyar 
Himnusszal és püspöki áldás
sal ért véget.

A szeretetvendégségen 
Töttös Sándor olvasta fel 
rokona, a zengővárkonyi Fes
tő Szabó István 1889-ben, 
Szász Károly ottjártára írott 
köszöntőjét dr. Hegedűs Ló- 
rántnak, akinek személyében 
72 év után került sor ismét 
püspöki látogatásra Zengő
várkonyban.

Nyugdíjba vonult

Somlai Márton
a DÉDÁSZ Pécsváradi Kirendeltség 

üzemeltetési vezetője

1996. ok tób er  e lse jéve l 
n yu gd íjba  vonu lt Som 
lai M árton a pécsvárad i 
k iren deltség  ü zem elteté
si vezetője , m egb ízott k i
ren d eltség -vezető  h e 
lyettes.

1957. január 2-án kezdődött 
a DÉDASZ-nál áramszolgál
tatói pályafutása. Körzetsze
relőként kezdte tevékenysé
gét, majd -  a telepkezelői 
vizsga letétele után -  vezető 
körzetszerelőnek nevezték ki, 
rá két évre. Később elvégezte 
a Gépipari Technikumot.

1967-ben alakult a Pécsvá
radi Kirendeltség, melynek 
üzemviteli csoportvezetője 
lett, majd egy év múlva meg
bízták a kirendeltségvezető

helyettesi teendők ellátásá
val, de még mint fizikai állo
mányú csoportvezetőt. 1985- 
től szellemi foglalkoztatásúak 
állományába kerülve végezte 
munkáját ez idáig mint kiren- 
deltségvezető helyettes.

Személyére a hivatástudat, 
a munka iránti elkötelezett
ség volt jellemző. Olyan idő
szakban tevékenykedett, ami
kor a gyökeres változások jel
lemezték az áramszolgálta
tást és a környezetét egya
ránt, de ő fizikálisán és lelki
leg egyaránt állta a kihíváso
kat és mindig sikerrel oldotta 
meg a ráháruló feladatokat.

Munkáját több ízben jutal
mazták Kiváló Dolgozói elis
meréssel, kapott Honvéd Ér
demérem kitüntetést, majd 
1995-ben a Villamos Napok

keretében átvette a DEDASZ 
díjat.

1996. szeptember 27-én a 
pécsváradi kirendeltségen 
ünnepélyes keretek közt elkö
szöntek tőle a kirendeltség je
lenlegi dolgozói és a Pécsi Üz
letigazgatóság részéről Fe- 
rencz István üzletigazgató. 
A közös jókívánságok köze
pette egészséges és tartalmas 
hosszú, boldog nyugdíjas éve
ket kívántunk.

S pan n en berger Ján os

Anyakönyv

Születtek:

Pécsváradon Bernát Móric, 
Bognár Máté, Pista Benjámin, 
Gál Júlianna, Nagypallon 
Kuczora Martin, Erdősmecs- 
kén Dómján Richárd, Marton- 
fán Györkő Mónika,

Házasságot kötöttek:

Pécsváradon Schmidt János 
Schleining Mária Zsuzsanna, 
Reisch Zsolt -  Hahn Anita, 
Bősz Gábor -  Geng Eszter, 
Apátvarasdon Szilágyi Róber 
-  Gál Erika, dr. Pavlovics Gá
bor -  Lovasi Katalin, Teiml 
József -  Dénes Anett,

Elhunytak:

Pécsváradon Fullér Sándor, 
Linbrun László, Dürr Károly, 
Orlai Antal, Miilei Istvánná 
Lelovics Katalin, Pozsgai Im- 
réné Szabó Júlianna, id. Kiszt 
Viktor
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Ádventi hangverseny
A római katolikus templomban 1996. november 30-

án, szombaton 17 órakor a szentmise eló'tt ünnepi hang
versenyt szervezünk.

Közreműködik: orgonán Gábor József, énekel Haramza 
László, a Pécsi Nemzeti Színház magánénekese.

Műsoron: R. Schücz és O. Monteverdi művei.

Kép dr Várnai Ferenc pécsváradi tanársága idejéből: 1959, a 
„Tavaszi szerenád,” című műsorban a mozi színpadán. Háttér
ben a Zengő Vegyeskar és a vonószenekar: Marosi Imre, Telkes 
Ferenc, Fábos Mihály. (A Marosi-család albumából).

Dr. Várnai Ferenc 1936. február 12-én született Horváther- 
telenden. Pécsváradra 1958 őszén került, és oktatói munkája 
mellett rövidesen megszervezte a Zengő Vegyeskart, majd a 
hatvanas években a Zengő Kamarakórust.

Szerkesztésében közel 700 baranyai népdalt tartalmazó 11 
kiadvány jelent meg. Tankönyveket, jegyzeteket, zenei cikke
ket, tanulmányokat írt, kórusokat, zenekarokat vezetett. 
Kompozíciói itthon és külföldön egyaránt hallhatók hangver
senyeken, rádióban, televízióban, kazettán. 25 éve zenei veze
tője a mohácsi népdaléneklési versenyeknek, évtizedeken át a 
Siklósi Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválnak, a Komlói 
Nemzetközi Gyermekkórus Találkozónak, a Pécsi Nemzetközi 
Kamarakórus Fesztiválnak, és a Pécsváradon 1995-ben Apa- 
celler József által kezdeményezett Megyei Ifjúsági Fúvóstalál
kozóknak. Számos hazai és nemzetközi kitüntetés birtokosa.

Pécsváradon a Művelődési 
Központban november 22-én, 
pénteken 18 órakor Kórusok 
hangversenyével köszöntjük a 
pályáját 1958-ban Pécsvára
don kezdő tanárt, népzeneku
tatót, dr. Várnai Ferencet.

Közreműködik:
-  Mezőtúri Teleki Blanka 

Gimnázium vegyeskara
-  Mezőtúri Teleki Blanka 

Gimnázium leánykara

-  Pécsi Kodály Gimnázium 
Bartók Béla leánykara

-  Pécsváradi Zeneiskola és 
Általános Iskola Gyermekkara

-  Pécsváradi Művelődési 
Központ Női Kamarakórusa

A hangversenyre minden 
kórusmuzsikát szeretőt vá
runk, megkülönböztetett sze
retettel hívjuk a Várnai tanár 
úr régi pécsváradi kórusaiban 
éneklő dalosokat is.

Dr. Várnai Ferenc szerzői estje 
kórusoknak írt kompozícióiból

Szakmai tanfolyamok
az Agrárkamara szervezésében

Az Agrárkamara az év ele
jén szervezett gazdatanfolya
mokhoz hasonlóan november 
hónaptól ismét különböző 
szakmai képzéseket indít.

Térségenkénti szakosí
tott gazdatanfolyam:

kistermelők és egyéni vál
lalkozók részére. Feltételes for
galmú növényvédőszerek vá
sárlására és felhasználására 
szóló jogosítvány (zöld könyv) 
megszerzéséhez, valamint

a. ) szántóföldi
növénytermes ztés

b. ) állattenyésztés
c. ) gyümölcstermesztés
d. ) gyógynövénytermesztés
e. ) dohánytermesztés

témákban.

Speciális szaktanfolyamok
a. ) méhészeti szakismeretek
b. ) halászati szakismeretek
c. ) nyúltenyésztési szakisme
retek
d. ) kertészeti szakismeretek
e. ) aprómag termesztési szak
ismeretek
f. ) falusi turizmus
g. ) biotermesztési szakismeretek

Az egyes tanfolyamokra je
lentkezés és további infor
mációk a területileg illetékes 
gazdajegyzőknél, illetve a 
72/227-166/17-es mellék tele
fonszámon.

Jelentkezési határidő: 
1996. november 18.

A Várbaráti Kör 
Pannonhalmán

November 9-én, szombaton 
a Pécsváradi Várbaráti Kör 
egynapos látogatást szervez 
Pannonhalmára. Program: 
indulás 6 órakor a Művelő
dési Ház elől. A Szent Márton 
Monostor megtekintése veze
téssel. Ebéd. Hazautazás. 
Úti- és étkezési költség, belé
pő: 1500 Ft. Jelentkezés a
Művelődési Házban.

*

Skóciai Szent Margit 
napja

November 16-án, szomba
ton 10 órakor, a 950 éve szü
letett Skóciai Szent Margit 
napján ünnepi szentmisét ce
lebrál szülőhelyén, Mecsek- 
nádasdon dr. Bánhegyi B. 
Miksa OSB, Pannonhalma 
bencés m onostorának fő- 
könyvtárosa. Majd körmene
tet rendeznek a Rékavárhoz,
Margit szülőhelyéhez.

*

A Várbaráti Kör őszi tú
rája

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
csatlakozik a Szent Margit- 
Emléktúrához, amit novem
ber 16-án rendez dr. Novotny 
Iván. Találkozó 8.15 órakor a 
pécsváradi mozi előtt. Útvo
nal: GesztenyésZengővár- 
konyF odorgyöpRékavölgyRé 
ka várMecseknádasd. Haza
térés autóbusszal. A túra 
résztvevői emléklapot kap

nak. Jelentkezni a Művelő
dési Központban lehet no
vember 13-ig.

*

Tíz éves
a díszkivilágítás

1986 októberében, a Leány
vásárra készítették el a vár 
és a templom díszkivilágítá
sát a Pécsváradi Várbaráti 
Kör tagjai, Benkő László, 
Müller Lajos és segítőik, Ba- 
da László, Rózsahegyi Fe
renc, Sárközi István és Szabó 
János. Azóta az egyházi, álla
mi ünnepeken és a település 
jeles napjain, mint legutóbb a 
testvérváros Külsheim láto
gatása alkalmával és a Le
ányvásáron valamint október 
23-án esténként fénybe borul 
Pécsvárad jelképe, a vár és a 
templom.

Ismét Pécsváradon

az Országos Filharmónia If
júsági Hangversenysorozata I. 
november 21-én csütörtö
kön 9 órakor ifjúsági bérleti 
hangverseny

„Magyar zene a honfoglalás
tól napjainkig” címmel

Közreműködik a Bach Éne
kegyüttes

Művészeti vezető ifj. Dobos 
László és M. Schmidt Ildikó 
(zongora)

M űsorism ertető Dobos 
László
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Labdarúgás
Városi kispályás labdarúgó bajnokság 

állása a III. forduló után
I. Vadászkürt 43 pont
II. Standox 26 pont (jobb gólarány)
III. Holstein 26 pont
IV. Agenda 25 pont
V. Old Boys 16 pont
VI. Pit Bulls 13 pont (jobb gólarány)
VII. Torpedó 13 pont
VIII. Spool Bt. 10 pont
IX. Szakiskola 6 pont
X. Szalon 3 pont

A legtöbb rúgott gól a IV. helyezett, a legtöbb kapott gól a X. he
lyezett, a legkevesebb kapott gól a III. helyezett csapaté.
A mérkőzéseket a Városi Sportcsarnokban játszók hétfőnként.

Anglia jelentkezik

1996. szeptember 30. 
PEAC-Pécsvárad 1-1 (0-1)
200 néző.
Összeállítás: Szigeti - Fuller 

Z., Somogyvári T., Cseresznyés - 
Ackermann (Mester), Abelovsz- 
ki, Somogyvári G. (Papp) - Botló, 
Bácher

Góllövő: Böcher 
Igazságos pontosztozkodás.

Ifi: Pécsvárad-Harkány 2-2 
Serdülő:
Pécsvárad-Harkány 2-4

1996. október 6.
Felnőtt: Szabadnap 
Ifi:
Hímesháza-Pécsvárad 0-10 
Öregfiúk:
Bóly-Pécsvárad 4-1

1996. október 13. 
Villány-Pécsvárad 
1-1 (0-1)
300 néző'
Összeállítás: Szigeti - Fuller 

Z., Mester, Cseresznyés - Acker
mann (Spannenberger), Abe- 
lovszki, Somogyvári G., Dancsó - 
Papp Z. (Zsáli), Botló, Bácher. 

Góllövő: Botló
A hazai csapat mezőnyfölénye 

ellenére a gólhelyzeteket a pécs- 
váradiak alakították ki.

Ifi: Pécsvárad-Bóly 2-0 
Serdülő:
Pécsvárad-Bóly 3-4 
Öregfiúk:
Pécsvárad-Mozsgó 2-1

1996. október 20.
Pécsvárad-Szigetvár
5-0 (1-0)
400 néző
Összeállítás: Szigeti - Fuller 

AZ., Somogyvári T., Cseresznyés 
- Ackermann (Spannenberger), 
Abelovszki (Mester), Somogyvári 
G. (Papp AZ.), Dancsó - Botló, 
Takács, Bácher

Edző: Gungl László
Góllövők: Botló, Abelovszki, 

Takács, Somogyvári T., Dancsó
Közönségszórakoztató játék

kal és gólokkal járult a csapat 
hozzá a Leányvásár jó hangula
tához.

Ifi: Gödre-Pécsvárad 0-5
Öregfiúk:
Harkány-Pécsvárad 1-4

1996. október 27.
Pécsvárad-Sellye 4-1 (1-1)
Összeállítás: Valkai G. - Ful

ler Z., Somogyvári T., Cseresz
nyés Z. - Ackermann, Somogyvá
ri G. (Spannenberger), Abelovsz
ki (Mester) - Dancsó, Botló, Ta
kács, Bácher (Papp Z.).

A második félidő jobb játéká
val sikerült győzni.

Góllövők: Botló, Ackermann 
Spannenberger.

Ifi: Pécsvárad-Szigetvár 0-2
Serdülők:
Pécsvárad-Szigetvár 1-5

Meleg szeretettel és kezdődő 
honvággyal köszöntőm a Hír
mondó olvasóit, minden pécsvá- 
radit, környékbelit, külön ked
ves betegeimet. Két hete érkez
tem Angliába fiammal, úgy ter
vezem, hogy itteni tapasz
talataim ból, élményeimből 
rendszeres tájékoztatás adnék e 
lap hasábjain.

A La Manche csatorna, mely 
tulajdonképpen tengerszoros, 
27 km-re szűkül be Calais-Do- 
ver között, ide értünk 1800 km 
megtétele után szeptember 28- 
án, szombat délután autóval.

Mivel az őszi időszakban a le
golcsóbb átkelési lehetőség au
tóval a „tűnnél”, így rövid vára
kozás, tartós tartózkodás inté
zése után egy speciális vonatba 
soroltak be, 30 perc múlva kijő
ve a sötét alagútból Angliába 
érkeztünk vonattal, autóban ül
ve, ragyogó napsütés kíséreté
ben.

így fogadott minket a „ködös 
Albion”.

28 éve vezetek autót, de né
hány perc múlva kezdőnek ér
keztem magam.

Autópálya (ez még a jobbik 
eset) London felé a baloldalon! 
Az ittenieknek van erre is több
féle magyarázata, hogy miért 
alakult így, de erről talán ké
sőbb.

Beálltunk baloldalra, a leg
szélső' baloldali sávba és elin
dultunk, nem is volt semmi baj 
az első leágazásig, melyek ter
mészetesen balra nyílnak, le is 
tértünk rögtön.

Helyrehozva kisebb nehézsé
gekkel a tévedést, 80 km megté
tele után, kellően kifáradva, út
menti motelben szálltunk meg.

Reggel köd, eső, igazi angliai 
időjárásban indultunk és dél 
felé a délnyugat-angliai Devon 
megye (Baranya testvérmegyé
je) Exeter nevű „fővárosába” ér
tünk.

A 2x3 sávos autópálya után 
szűk utcák és szinte minden ke
reszteződésben körforgalom. 
Otthon sem szerettem a másik 
oldalon „normálisan” vezetve, 
hát még itt.

Exeter 100.000 lakosú egye
temi város az Exe folyó torkola
tánál, néhány mérföldre az óce
ántól. Naponta többször esik, 
de viszonylag enyhe az időjárás, 
télen csak ritkán süllyed Ö°C 
alá.

Búcsúzom, legközelebb az it
teni életről, az árakról, az ango
lokról.

Exeter, 1996. október 11.

Üdvözlettel:

Menczer Gábor

Húsfüstöléshez
keményfa fűrészpor 

kapható
(zsákos,vagy ömlesztve)

a MITTEL EURÓPA Kft. telepén

Hosszúhetényben 
az Agip-kúttal szemben

Téli tenisztanfolyam a Sportcsarnokban

A 11-14 éves korosztály számára 
szom baton  d é le lőttön k én t 

kezdő tenisztanfolyan indul a Sportcsarnokban 
a KOCH TENNIS szervezésében. 

Teniszütőt a helyszínen biztosítunk. 
Részvételi díj egyénenként 3500 Ft. 

Je len tk ezés, fe lv ilágosítás  a 465.231 vagy 
a 06.20.213.550 te le fon on  

illetve  a M ű velőd ési H ázban.
L_

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 
F ele lős k iadó: Kakas Sándor, polgármester 
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