
Kitüntetések Szent István napján
Ötödik alkalommal adta át 

a város kitüntetéseit Szent 
István napja alkalmával, a 
vár dísztermében rendezett 
ünnepi testületi ülésen Ka
kas Sándor polgármester. 
Nagy számban töltötték meg 
a díszterm et az ünnepség 
résztvevői, és hallgatták vé
gig a Fiilep Lajos Művelődési 
Központ Női Karának Kut- 
nyánszky Csaba vezényelte 
koncertjét. A kamagyúr ezek
re az alkalm akra ide illő, 
Szent István-napi kórusmű
veket válogat minden évben.

Kakas Sándor köszöntötte 
az önkormányzat nevében is 
a kitüntetetteket, az őket el
kísérő családtagokat, munka
társakat, nagyszámú érdeklő
dő pécsváradit és a finn ven
dégeket valamint dr. Kodo- 
lányi Jánost, a néprajzi kon
ferencia részt vevőit.

-  Ötödik alkalommal talál
kozunk ilyen keretek között, 
1993 Szent István napja, vá
rossá válásunk óta - emlé
keztetett a polgármester. -  
Pécsvárad az 1993-ban alapí
tott kitüntetésekkel ismeri el 
jelképesen azon személyek, 
közösségek érdemeit, akik

nemcsak szorosan vett szak
májukban tevékenykedtek, 
hanem tettek valamit a váro
sért is, és nemcsak az elmúlt 
öt év alatt, hanem régóta, év
tizedek munkájával. E kitün
tetések - ha most egy sze
mélyhez szólnak is -  nemze
dékek munkáját kívánják jel
képesen megjelölni. A kézi
munka-hagyományok, a sok 
évszázados táncok őrizói ma 
is megajándékoznak bennün
ket nemzedékek örökségével. 
Van olyan intézm ényveze
tőnk, aki együtteseket szer
vez, fárad azért, hogy ünnep
napjaink szebbek, meghitteb
bek legyenek. Itt van köz
tünk az a gazdasági vezető, 
akinek cége a legtöbb forintot 
tette le Pécsvárad asztalára a 
közös célokért. Van, aki főző
asszonyként dolgozik negyed
százada ezért a településért. 
Van autószerelő, akinek mun
káját országszerte ismerik.

E kitüntetésekkel azt a 
többletet kívánjuk elismerni, 
amely már a közösség, a vá
ros életét gazdagítja - mondta 
a polgármester, és köszönetét 
mondott a kitüntetettek sok
éves fáradozásáért.

"Pécsváradértn-díj

Apaceller József, a Pécs- 
váradi Zeneiskola igazgatója: 
1992-ben választották az in
tézmény élére, de az ÖTÉ Ze
nekar karmestereként hosszú 
évek óta előtte is részt vett 
Pécsvárad nagy közös rendez
vényeiben. 1990-ben meggyő
ző többséggel önkormányzati 
képviselővé választották, az 
önkormányzat kulturális bi
zottságának elnöke, a város 
kulturális életének egyik fő 
mozgatója, 1995 óta tevékeny 
tagja a német nemzetiségi ön
kormányzatnak.

Egyik megalapítója és fő 
szervezője a Szent István Na
poknak, az 1993-as városava
tási ünnepségeknek, az 1996- 
os millecentenáriumi esemé
nyeknek, a regionális fúvósta
lálkozónak.

Walter Tivadar, a Kelet- 
Mecsek Mezőgazdasági Rt. el
nök-igazgatója

-  Pécsvárad szépségével ar
ra indította mindig az embert 
-  mondta az .ünnepség után 
hogy tenni kell érte. Itt nőt
tem fel a közelben, Szilágyon,

ahova most odalátunk a vár 
ablakából. Közel 30 éve Pécs- 
váradon élek, és a tsz, mint 
többi társa, mindenütt segí
tett a településnek. Ez a ki
tüntetés első sorban azoknak 
szól, akik itt dolgoztak, és 
akik megszavazták, hogy a 
tsz adjon 6 m illió forintot 
1988-ban a gáz bevezetésére, 
fuvarokat az utcák javítására, 
támogatást a sportkörnek, 1,8 
milliót a zengővárkonyi víztá
rozó építéséhez és még sorol
hatnám. Ezt a tagjaink lelke
sen tették, ezt mi, vezetők tu
datosan irányítottuk. Hozzá
járultunk Pécsvárad szellemi
ségéhez is, hisz nemrég itt 
még 10 agrárértelmiségi dol
gozott. Az én törekvéseim is 
visszaigazolódtak e lépéseknél. 
Pécsvárad támogatása tőlem 
sugárzott, de nyitott fülekre és 
szívekre talált mindig.

A részvénytársasággá ala
kulás mindenképp előrelépést 
jelentett. A gazdasági életben 
ezt fél év alatt nem lehet le
mérni, de egy polgári társada
lomhoz az rt. jobban illeszke
dik, s ennek eredményei meg 
fognak mutatkozni.

Folytatás a 2-3. oldalon
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Kitüntetések Szent István napján
Folytatás az első oldalról

"A köz szolgálatáért"

Lőrinczi Albertné, a Ko-
dolányi János Általános Isko
la igazgatója 1969 óta tanít 
Pécsváradon matematika-fizi
ka szakos tanárként. Megyei 
szakfelügyelő' lett 1976-ban, 
1986-tól iskolájának igazgató
helyettese. Igazgatóvá 1990- 
ben majd 1995-ben választják 
meg. Erre az időre esik a né
met nyelvoktatás kiteijeszté- 
se, az alsó iskola kibővítése és 
koncentrálása, a tornaudvar 
kialakítása.

Pécsvárad közügyeivel 
1974 óta tanácstagként, 1990
1994 között önkormányzati 
képviselőként foglalkozott. 
Sokat tett a Mecsekkömyék 
és a hegyi településrész kom
munális fejlesztéséért, az ott 
élők jobb közérzetéért és a 
pécsváradi közoktatás fejlesz
téséért.

Vértes Lászlóné, az iskola 
igazgatóhelyettese

Az alsó tagozatot irányítja, 
aktív részese az egész iskolai 
munka megújulásának, la
punk, a Pécsváradi Hírmondó 
állandó munkatársa:

-  A 6-7 éves gyerekeknél 
már nagyon érdekes dolgok 
jönnek elő. Mindig elmondom 
a gyerekeknek, akikben vala
mi értéket fedezek fel, hogy 
kiváncsi vagyok, mivé fejlődik 
az, aminek most csak a csíráit 
látni. Öröm, hogy sok ilyen 
reménység valóra vált 27 éves 
pályafutásom alatt. Persze 
nem ezért csinálja az ember, 
hanem szakmaszeretetből, 
megszállottságból.

Amit 6-10 éves korban el
mulasztunk a gyerekek ne
velésében, azután már pótol
hatatlan. Nem mindegy, ho
gyan nyúlunk egy kis ember-

palántához. Mindig csodaváró 
tekintettel lépnek az iskolá
ba, és mindig azt kérdem, mi
ért fásulnak el később.

Egyszerű tanítók vagyunk, 
de rendkívül fontos a mun
kánk, hiszen elindítjuk a gye
rekeket az úton. Nem mind
egy a jövője szempontjából, 
hogyan kezdi az iskolát, ho
gyan nyúlunk hozzá, észre- 
vesszük-e az egyéniségét, az 
értékeit. Ahogy múlnak az 
évek, egyre nehezebb taníta
ni. A változások korát éljük 
már sok éve, a gyerekek is so
kat változtak. Régebben fogé
konyabbak voltak egy-egy 
mesére, jobban tudtak örülni 
apróságoknak. Mások lettek a 
gyerekek, de azt mondom, 
velük kell megújulnunk, vál
toznunk, mert kiégve, fásul
tan ezt nem lehet csinálni.

Molnár Zsuzsa, a Szak
munkásképző, Szakközépis
kola és Gimnázium ny. mér-

nöktanára közel 30 éve érke
zett Pécsváradra két diplomá
val, és vett részt iskolája elin
dításában. Állattenyésztőket 
nevelt, vezette a kollégiumot, 
tanított történelmet:

-  Többet éltem Pécsvára
don, mint a szülővárosomban, 
Esztergomban. Az vígasztal, 
hogy Árpád-házi mindkettő. 
Ettől jobban is szerettem, fon
tos volt itt is, otthon is a múlt 
jelenléte és mindig szimpati
kus volt a légkör, Pécsvárad 
vegyessége, sokfélesége. Han
gulatosabb, szeretnivalóbb, 
otthonosabb ezzel a város.

Szakmailag és emberileg 
nagyszerű társaság - Brez- 
niczky József, Heiner Ti- 
borék, Marczi József, Tajti 
Lívia, Sántha Attila és még 
sokan mások -  hozták és te
remtették meg itt az iskolaa

lapítás feltételeit. Akiket mi 
tanítottunk, a megyéből és a 
környező megyékből érkez
tek, és innen visszavittek va
lami kis világosságot a fal
vakba. Fáj a szívem, amiért 
ez a fajta mezőgazdasági kép
zés nem tudta túlélni a válto
zásokat. De az iskolában va
gyok ma is, a könyvtárban 
dúskálhatok a könyvek kö
zött, és alig várom, hogy újra 
kezdődjék a tanév.

Becker Józsefné, a közép
iskola vezető főzőnóje a kony

ha forró gőzében végzi mun
káját, szinte észrevétlenül. 
Elkészíti a hétköznapok és az 
ünnepek finom falatjait, azok 
odakerülnek a menzákra 
vagy az ünnepi asztalokra, 
vendégek és vendéglátók ele, 
és mindenki jobb érzéssel kel 
fel az asztaltól, ha az étel fi
nom volt. Becker Józsefné 
személyében ezt a munkát kí
vánta elismerni "A köz szolgá
latáért" díj. Több mint 25 éve 
végzi kiemelkedően jól mun
káját az iskola konyháján. 
Munkatársai közvetlenségé
ért, segítőkészségéért becsü
lik. Emberi, szakmai helyt
állása több városi rendez
vényt sikerre segített, főztjét 
sok vendégünk megízlelhette.

Emlékplakett

Töttös Sándor, a Zengő- 
várkonyi Népiegyüttes veze
tője

A Népművészet mestere, 
Népi iparművész, aki több 
mint 25 éve vezeti csoport
ját. Közben 1978-88 között a 
pécsváradi Művelődési Ház 
munkatársa volt, ez idő alatt 
élesztette újra a hagyomá
nyos zengóvárkonyi szövőkul

túrát. Sokat tett a Leányvá
sárok profiljának kialakításá
ért, hogy az esemény az or
szágos néptáncmozgalom 
egyik központjává válhatott. 
Kapcsolatai révén rend
szeresen léptek fel nálunk 
külföldi együttesek. Számta
lan díj, országos elismerés, 
külföldi fesztiválsiker fémjelzi 
munkásságát. 1991 óta önálló 
egyesületként működő cso
portjuk rendszeresen gazda
gítja varosunk rendezvénye
it. Tagjaik 80 százaléka pécs
váradi.

Bakó László, autószerelő 
mesternek látszatra végzi

észrevétlenül munkáját négy 
évtizede, mert megtalálják az 
autósok a Pilisből, Tompáról 
és Ócsáról is. Hidraulikák, 
vezérlések javítását végi nagy 
hozzáértéssel. Régi helyi ipa
roscsaládból származik, apai 
ágon ácsok, anyai ágon kőfa
ragók voltak felmenői. Éppen 
ezért vett részt aktívan az új
jáéledő Pécsváradi Ipartestü
let munkájában a hetvenes 
ések elején és 1981-től, a fel
ügyelőbizottság elnökeként.

Kezdeményezte a Komló
tól való elszakadást, amit a 
tagság megszavazott. Az el
vett székház helyett az új 
Iparosház építése is szívügye 
volt. Hiszen ma is őrzi nagy
apja papíijait, a régi téglaje
gyeket. Ügy érzi, most szét
szóródott a helyű iparosság, 
mivel az Ipartestületet hát
térbe szorította a Kamara, 
amely azonban még nem tud
ta megszólítani az iparosokat.

Bakó László tavaly vonult 
nyugdíjba, a Kézműveskama
ra ajánlatára a közért végzett 
tevékenységét ismerte el jel
képesen Pécsvárad önkor
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Önkormányzat ülésmányzata.
Koleszár Istvánná, a Mű

velődési Központ Díszítőmű
vészeti Szakköre vezetője ál
tal folytathatta megszakítás 
nélkül, magas színvonalon 
munkáját Pécsvárad egyik 
legrégebbi közössége, a mint
egy 40 éve működő kézimun
kaszakkör. Vezetését 1986- 
ban vette át Wéber Máriá
tól, akinek munkáját előtte 5 
éven át helyettes vezetőként 
segítette. Kétévenként irányí
tásával rendezi meg a szak
kör a Leányvásárok alkalmá
val reprezentatív kiállítását. 
Ilonka néni rendszeresen 
gyűjti, másolja az első sorban 
baranyai motívumokat, terve
zi a kézimunkákat, irányítja a 
szakkör munkáját. Vezetésé
vel rendszeresen látogatják a 
környék szakmai kiállításait 
is. Olyan kultúrát őriznek ve
zetésével Pécsvárad asszo
nyai, amely veszendőbe menő 
régi értékeket őriz tovább.

Elismerő' oklevél

A Díszító'művészeti 
Szakkör közel 40 éve kezdte 
munkáját Wéber Mária óvónő 
vezetésével. Az eltelt idő alatt 
közel 200 pécsváradi asszony
nak nyújtott hetenként hasz
nos együttlétet. Weber Mária 
és Koleszár Istvánné színvo
nalas munkájának köszönhe
tően a pécsváradi asszonyok 
kézim unkái rendszeresen 
megjelentek a megyei és az 
országos kiállításokon. Szép
ségüket számos díjjal, oklevél
lel jutalmazták. Közös kirán
dulások, tapasztalatcserék já
rultak hozzá ahhoz, hogy a 
munka mellett igazi közösség
gé válhassanak, melynek tag
jai a hétköznapokban is fi
gyelnek egymásra.

A Zengővárkonyi Hagyo
mányőrző Népi Együttest 
1972-ben alakította újjá 

Császár János ny. tanító a 
Gyöngyösbokréta hagyomá
nyok folytatására. Betegsége 
miatt pár hónap után Töttös 
Sándor vette át és folytatja a 
mai napig a csoport vezetését, 
megújítását. 1991-ig a pécsvá
radi Művelődési Ház együtte
seként működtek, soraikban 
mindig sok volt, az utóbbi év
tizedben túlnyomó, 80 száza
lék a pécsváradi fiatalok ará
nya. Sikereikre, szép előadá
saikra Pécsvárad éppen olyan 
büszke, mint Zengővárkony, 
hiszen egyazon magyarság szo

kásait éltetik tovább. E kultú
ra egyik reprezentáns együt
teseként nagy sikereket, díja
kat arattak bel- és külföldön.

1991 óta "Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Kulturális 
Egyesületként" működnek. Az 
oklevelet elnökük, Galam- 
bosné Fónai Éva vette át.

A Spartacus Sportkör 
Sakk-szakosztálya az 1960- 
as évek elején, Békés József 
vezetésével szerveződött. A 
70-es évektől a Művelődési 
Házban tartják hetente két
szer edzéseiket, és itt bonyolí
tották a bajnokság versenyeit 
is. Az utánpótlás-nevelés 
szándékával több ízben indí
tottak gyermekcsoportot, nép
szerűsítették a sakkot a kü
lönböző iskolai rendezvénye
ken. Ma is van 10-15 fős gyer
mek-szakosztályuk. A család
tagok bevonásával az évek so
rán közösséggé formálódott a 
csapat, amely sakkbarátságo
kat kötött Erdélyben, Szlová
kiában és Németországban. 
Az oklevelet Andrics Márk 
szakosztály-vezető és Lantos 
Levente vette át.

A  "Pécsváradi Német Ki
sebbségért"-díjat és vele Sza
bó László Pécsváradon élő 
szobrász alkotását első alka
lommal Bognámé Auth Má
riának, a Német Barátsági 
Egyesület vezetőjének adta át 
Baumann Mihály, a kisebb
ségi önkormányzat elnöke.

Bognárné Auth Mária ta
nár Hímesházról származik, 
Pécsváradon érettségizett, 
majd diploma után ide tért 
vissza. Itt él családjával, a he
lyi ném etoktatás egyik fő 
erőssége. A kéttannyelvű ok
tatás kidolgozója és az első 
ilyen osztály főnökeként út
törő szerepet vállalt a prog
ram beindításában és folyta
tásában. A pécsváradi német 
nemzetiség tevékeny tagja
ként alapítója és jelenleg ve
zetője a Ném et Barátsági 
Egyesületnek, ahol a polgá
rok nemzetiségüktől függet
lenül tevékenykedhetnek. 
Fő mozgatója a sikeres kö
zösségi programoknak. Pécs
várad testvérvárosi kapcso
latainak ápolásában kezdet
től fogva kezdeményező és 
tevékeny résztvevő, akinek 
munkájáról partnervárosa
inkban is nagy elsimeréssel 
vélekednek. A helyi Német 
Kisebbségi önkorm ányzat 
idén alapított díját méltán 
ítélték oda számára.

1993. évi várossá válása alkal
mával Pécsvárad önkormányzata 
élt a jog adta lehetőséggel és ki
tüntetéseket alapított, melyeket 
idén ötödik alkalommal adtak át. 
A kitüntetések adományozása 
úgy történik, hogy minden év ta
vaszán a polgármester levelet ír a 
város intézményeinek, egyesüle
teinek, és kéri javaslataikat. Bár
mely jogi és természetes személy 
is javaslatot tehet. Bizottság mér
legeli a beérkezett javaslatokat, 
és terjeszti a testület elé, amely 
május illetve júniusi ülésén hozza 
meg döntését.

Eddig az alábbi kitüntetése
ket adta ki Pécsvárad városa, 
(részletesen minden év szeptem
beri Hírmondójában találhatják 
meg az érdeklődök).

"Pécsvárad díszpolgára"
1993: Göncz Árpád, dr. Gállos 

Ferenc (posztumusz)
1994: Mott János 
"Pécsváradért-díj"
1993: Mott János, Kígyós Sán

dor (posztumusz), Pécsváradi 
Várbaráti Kör.

1994: Gállos Orsolya 
1995: Kakas Sándor 
1996: Zsáli János, Mezőgazda

sági és Élelmiszeripari Szak
munkásképző', Szakközépiskola 
és Gimnázium, Pécsváradi Ze
nek iskola

1997: Apaceller József 
"A köz szolgálatáért"
1993: dr. GyőrfTy Boldizsár, 

dr. Brezniczky József, dr. Kófiás 
Mihály, Tbttös Sándor (Pécsvárad).

1994: ErdŐsi Tibor, Nékám 
Paula, Homung István, Wéber 
Mária, Dretzky Katalin, Wolf

József,
1995: Szántó Ferencné, Kő- 

berling Jenőné, Grünhut Alfréd, 
Nádor Károly.

1996: Heiner Tibomé.
1997: Lőrinczi Albertné, Vér

tes Lászlőné, Molnár Zsuzsa, 
Becker Józsefné.

Pécsvárad-emlékplakett:
1993: dr. Mendele Ferenc, Ta

kács Gyula, Jakabos Zoltánná, 
Székely Miklós, Tóth Gézáné, 
Apaceller József, Fullér János, 
Platthy György.

1994: Várkonyi Antal (posztu
musz), Békés József, Horváth 
János, Koch Lajos, Mester Osz
kár, Scholtz Péter, id. Vadász 
Lászlóné és Vadász László.

1995: Merk József, Rózsahe
gyi Ferenc, Kárpátiné Kovács 
Zita, Steigerwald József, dr. 
Csősz Gyula (posztumusz), dr. 
öhler János (posztumusz).

1996: Mártusz Antal, ifj. Büki 
László, Kresz Erika, Felnőtt 
Labdarúgó csapat.

1997: Koleszár Istvánná, Ba
kó László, Tbttös Sándor (Zengő- 
várkony).

Elismerő oklevél:
1993: Női Kamarakórus, ÖTÉ 

Fúvószenekara.
1994: Fuchs Sándomé, Szántó 

Ferencné.
1995: Ifjúsági Zenekar, Iskola 

Német munkaközösség, Óvoda 
német munkaközösség.

1996: Gasteiger Ferenc, Mol
nár László, Sasvári János.

1997: Művelődési Központ Dí
szítőművészeti Szakköre, Zengő- 
váikonyi Hagyományőrző Népi
együttes, Spartacus SC Sakk
szakosztálya.

A külsheimi polgármester szabadságon
Pécsváradon, Kakas Sándor vendégeként töltötte éves sza

badságát felesége társaságában Günther Kulin Külsheim, 
Pécsvárad testvérvárosának polgármestere. Hivatalos progra
mok nélkül, magánemberként találkozhattunk vele koncerten, 
szentmisén, sporteseményeken.

Pécsváradon töltötte szabadságát Külsheim iskolaigazgató
ja, Peter Vogel is feleségével, és részt vettek a szeptember 1- 
jei ünnepélyes tanévnyitón.

1997. augusztus 19.
Augusztus 19-i ülésén a 

testület foglalkozott a Bara
nya Megyei Területfej lesztési 
Tanács pályázatán közzétett 
lehetőségekkel, és az alábbi ja
vaslatot fogadták el. Pécsvárad 
önkormányzata megpályázza:

-  Vízrendezés a Zengővár- 
konyi utcában, kapcsolódva a 
Dózsa utcában végzett mun
kákhoz, 6.563.000 Ft érték
ben - 1.969.000 Ft önkor
mányzati hányaddal.

-  Idegenforgalom terén TO- 
URINFORM-irodaépület fel

újítása, a vár díszkivilágítása,
3.921.000 Ft értékben -
1.176.000 Ft önkormányzati 
hányaddal.

-  Szociális ellátás bővítése 
terén a Gondozóháznál 2 lak
rész megépítése 2.683.000 Ft 
értékben - 805.000 Ft önkor
mányzati hányaddal.

-  Bel- és külterületi úthá
lózat felújítása, egybevonva a 
mezőgazdasági tevékenység
hez szükséges összekötő út 
felújításával, 9.980.000 Ft ér
tékben - 2.994.000 Ft önkor
mányzati hányaddal.

Az első öt év kitüntetettjei
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BMH Pécsvárad jeles napjai
Kövesdi János plébános 

tartotta az ünnepi szentmisét 
Pécsvárad búcsúja, Nagybol
dogasszony napján, majd 
Székely Miklós koncerte
zett a templomban. Utána a 
várban m egnyílt Lantos 
Miklós fotókiállítása és 
egyúttal a Szent István Na
pok rendezvénysorozata. 
Utána a mázai és a pécsvára- 
di fúvósok adtak koncertet. A 
hazaiakat vezényelte Apa- 
celler József.

Az alábbiakban Gállos Or
solya megnyitójából közlünk 
részleteket.

★

Pécsváradon a kezdetektől 
jelen volt a Mária-tisztelet: a 
krónikák szerint itt, a várban 
templom állott Szúz Mária és 
Keresztelő' Szent János tisz
teletére — már a szentistváni 
adományozás korában. Majd a 
török elől menekülő bolgárok 
hoztak magukkal egy Mária- 
képet, amit kegytárgyként 
tiszteltek a hódoltság idején, 
és ami eltűnt a török idők vi
haraiban. Utána az új apát
sági templom felépítésével 
hódolt az egyház a Nagybol
dogasszony, Mária mennybe
vétele előtt, és így ez a kul
tusz ezer éve töretlen Pécsvá
radon.

*
Pécsvárad jeles napjai egy

szersmind a magyar egyházi 
évnek is kiemelkedő idősza
kát képezik. Nagyboldogasz- 
szony napja már odautal 
Szent István, az államalapító 
napja felé.

*
"Gazdagok vagytok, kedves 

pécsváradiak -  szólt hozzánk 
egy éve Asztrik főapát -  
mert ha bementek a várba, 
az apátság ősi területére, ha 
nézitek a köveket, falakat, a 
romokat, ezt a gazdag örök
séget, akkor megelevenedik 
előttetek a múlt. Akkor itt ta
lálhatjátok az egész magyar 
történelmet: millecentenáriu- 
mot és Milleniumot, Gézát, 
Szent Istvánt, Asztrik apátot, 
Szent Gellertet az Árpád-há
zi királyokat, hiszen szinte 
mindnek volt valami kötődé
se ehhez a helyhez. Pécsvá
rad cseppben a tenger" -  
mondotta egy éve, ezen a na
pon ezen az ősi bencés helyen 
a magyarországi bencések fő
apátja.

Aki szívesen eljött a pécs
váradiak hívó szavára, hogy 
újra méltó helyére emeltes
sék ennek a várnak, Pécsvá- 
radnak a szíve -  ősi monos
tortemplomunk.

Pécsvárad ezzel tisztelgett

az 1000 éves magyar bencés 
rend előtt, Szent István emlé
ke előtt a tavalyi évben. Ál
dozatokat vállalva, megtéve 
a szükséges lépéseket, ame
lyek ennek az ezeréves kolos
torvárnak a mai életéhez, 
úgymond hasznosításához 
szükségesek.

Ezek a falak senkinek sem 
olyan kedvesek, mint a pécs- 
váradiaknak, akik aggódó fi
gyelemmel kísérik ennek az 
egyedülálló emlékegyüttes
nek a mindennapjait, minden 
egyes kövét.

Idehozzák vendégeiket az 
ünnepeken, feljönnek gyer
m ekeikkel, családjukkal, 
hogy végigtekintsenek azon 
a tájon , am elyen valaha 
Szent István tekintete idő
zött, végigsimítsák azokat a 
köveket, am elyeket egy 
évezrede talán Szent István 
keze érintett. Vagy Szent 
Gellérté, aki prédikált e fa
lak között. Szent László ki
rályé, aki oltárt alapított a 
pécsváradi monostorban. A 
megvakított Béla hercegé, 
az Árpádok törékeny virá
gáé, aki a pécsváradi bencé
sek rejtekében várta ki azt 
a napot, amikor visszatér
hetett ősei trónjára.

*

Ezért e falak között más az 
ünnep, másként szól a zene,

másként esik egy finom falat, 
egy korty hűvös ital.

Ezért rendezi meg Pécsvá
rad hetedik alkalommal 
Nagyboldogasszonytól Au
gusztus 20-ig, állami ünne
pünkig kiemelkedő program
jait, melyeket annak idején 
Szent István Napoknak ne
veztünk el. Illesse köszönet 
ezúttal is a most már országos 
és nemzetközi figyelem köz
pontjában álló rendezvények 
mögött álló Pécsváradi Ön
kormányzatot, a szervező
munkát végző Művelődési 
Házat és a programokat befo
gadó István Király Szállót.

ők  valamennyien azért fá
radoznak már hónapokkal ko
rábban, hogy amikor a pécsvá
radiak idejárulnak ősi falaik
hoz, Szent István örökéhez, az 
méltó legyen az ünnephez, 
emelje fel arcunkat a hétköz
napok porából abba a magas
latba, ahol nemzetünk legna
gyobb szellemeivel találkozha
tunk.

Ezek a mi ünnepeink, és 
büszkék lehetünk itt, Pécsvá
radon, hogy a mi otthonunk 
ennyire szorosan kapcsolódik 
a magyar nemzet legnagyobb 
ünnepéhez.

*

Ezeken a napokon olyan 
kiállítást rendezünk a vár
ban, amely szellemében ro

kon az elmondottakkal. Lan
tos Miklós Baranya középko
ri templomait felmutató fotó
it hozta el hozzánk. A pécsi 
születésű fotóművész misszi
ónak tekinti régi egyházi em
lékeink lefotózását. 35 esz
tendeje fényképezi Pécsvára- 
dot: legkorábbi képét 1960- 
ból ismerjük a településről. 
És 35 éves fotós pályafutása 
is, amely eleinte fekete-fehér, 
úgy 15 éve színes techniká
val tör arra, hogy egy jelleg
zetes nézőpontból,jellemző 
fényszögből, egy bizonyos év
szakban mutassa meg Bara
nya Árpád-kori kincseit: a 
hófödte m ecseknádasdi 
templomot, a gólyafészkes 
hetvehelyit, egy későromán
barokk töredéket kővágószől- 
lősről, Málom, Mánfa ősi 
templomait, a pécsi Bazilika 
műhelyében megfaragott an
gyalfigurát -  és a legújabba
kat, a siklósi Ferences temp
lom freskóit, melyeket egy 
hónapja mi, pécsváradiak is 
megcsodáltunk.

Egy-egy részletben, töre
dékben megmutatni, ami a ' 
legjellemzőbb. A cseppben a 
tengert -  ez Lantos Miklós 
hitvallása, aki csodálatos, 
felvételeket készített ezek
ről a falakról, és az egy éve 
újraszentelt monostorkápol
nánkról is.

Idekötnek nagyapám történetei...
Szilágyi Orsolya harmadik alkalom

mal szerepel klarinétszólójával Pécsvá
radon, a Szent István Napokon. Na
gyapjának testvére, Nékám Paulette 
volt a közvetítő az idei évben is, mikor 
Orsi kanadai ösztöndíjról tért haza. Pé
csett, a Liszt Ferenc Zeneiskolában, 
majd Budapesten a Bartók Béla Zene
művészeti Szakközépiskolában vég
zett. A klarinét legjobb hazai és külföl
di mestereinél tanult. Kántori diplomát 
szerzett Pécsett. Felvételizett a Zene
akadémiára, ahová a 22 jelentkező kö
zül csak kettőt vettek fel klarinét szak
ra - Orsi a második volt a sorban... Vi
szont Nyugat Ontario Egyetemére ele
gendő volt a tudása:

-  Itthon, egy klarinéttáborban hallott a 
professzorom, a világ minden részén mes
terkurzusokat tartó Róbert A. Riseling, aki 
az University of Western Ontario professzo
ra. Megkedvelt, és meghívott Kanadába, 
London városba, Ontario államba, tanulni. 
Megnyertem a második díjat a versenyen, 
ezzel egy összeget, amely a mostani évem 
fél tandíját fedezte. Most fejeztem be az Ar-

tist Diploma első évfolyamát, még két évem 
van vissza. A következő évre nincs ösztöndí
jam. Több alapítványnál pályáztam, egyelő
re kilátástalan a helyzetem, de nem adom 
föl.

- Mit adott a kanadai tanulás számodra ?
- Megismerkedtem egy másfajta muzsi

kálással, a klarinét használatának egy 
más módjával, zenekari muzsikálással, 
azzal, hogyan kell operát játszani, elmen
tem versenyekre, egyet megnyertem, meg
tanultam elég jól angolul, megismerked
tem egy más életformával. Példát kaptam 
arról, hogyan kellene élni az életet, mi
lyen hozzáállással, milyen erőbedobással. 
Ott a munkának van becsülete, nem dol
gozni szégyen, segélyen élni szégyen. Ez 
tartást ad az embereknek, nemesebbé, 
emberibbé teszi az életüket. Ez nagy pél
da volt számomra. Mindent megteszek, 
mert tanulni szeretnék, koncertezni, CD- 
ket készíteni, kamaramuzsikálni.

Pécsváradra nagyon boldogan jövök, 
erősen kötődöm ide, hiszek a szellemek
ben, hiszek az öreg épületekben. Vissza
várnak, mint ahogy idekötnek nagyapám 
történetei is.
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Augusztus 20.
államalapító Szent István királyunk ünnepe

Mestervizsga felkészítői tanfolyamok

Az ünnepi megemléke
zést Lőrinczi Albertné, 
a Kodolányi János Álta
lános Iskola igazgatója 
tartotta.

Idén 1997-ben van ezeréves 
évfordulója, hogy Géza fejede
lem meghalt és uralkodói he
lyét fia, István, jogos örökös
ként elfoglalta. A szentté ava
tott István az ezer év legna
gyobb történelmi alakjai közé 
tartozik, hiszen megszervezte 
a magyar államot, s ezzel né
pünk fennmaradását biztosí
totta, immár egy ezredéve.

Nem szabad megfeledkez
nünk apjáról, Géza fejedelem
ről, erről a tisztán látó férfiú
ról, aki a kalandozó hadjára
tok tragikus bukásait tudo
másul véve felismerte, hogy 
a honfoglalás után letelepe
dett nép elvész, ha nem il
leszkedik be az európai álla
mok közé.

A honfoglaló törzsek laza 
szövetségét egységes állam
má kell átalakítani, el kell fo
gadni az Európában uralko
dó vallást.

Követséget menesztett a 
német császárh oz és ott 
hirdette világgá az új utat, 
amelyre népével együtt rá
tért.

Ezzel kezdődött népünk eu
rópai nemzetté válása.

A nagy terveket csak a fiú, 
István tudta megvalósítani, 
aki méltó utóda volt apjának. 
Az államalapítás küzdelmes 
munkáját ő végezte el. Előz
mény nélkül nem lehet álla
mot szervezni. A magyar ál
lamszervezet közvetlen előz
ményei magában az akkori 
magyar társadalomban lel
hetők fel.

István király műve az volt, 
hogy az elődei által megkez
dett félbarbár belső rendezést 
magasabb szinten fejezte be 
és az egész országra kiterjedő 
egységes szervezettel látta el. 
ő  építette ki az állam ideoló
giai támaszát, az egyházat is.

Érdekes, hogy Közép-Kelet- 
Európa három szomszédos 
népének történelmi múltja 
egyezett.

A csehek, lengyelek és ma
gyarok nem csupán egyidő- 
ben, hanem egészen hasonló 
módon léptek az állam 
alapításra és az egyházszer
vezés útjára.

Pécsváradot István király 
tette nevezetessé és mara
dandóvá a magyar történe
lemben. Már kétezer évvel 
ezelőtt a népek országútja 
haladt a régi hatos út men
tén. Hadiútként a római légi
ók ütemes lépéseitől dongott, 
de vonultak itt gótok, germá
nok, hunok és avarok is.

Minden hely történelmet 
idéz. Pécsváradra és környé
kére a természet valósággal 
bőségszaruból öntötte min
den szépségét. Minden kor
ban mágnesként vonzotta ez 
a környék az idegeneket és 
minden kor embere otthonra 
is talált itt.

Pécsvárad a Keleti-Mecsek 
gyönyörű fekvésű városa, 
már a magyar állam m eg
alakulásának első évtizedei
ben is gazdasági es szellemi 
központként szerepelt. Ist
ván király itt alapította meg 
a maga korának nagy jelen
tőségű és nagyhírű bencés 
apátságát.

Ez a tény meghatározta 
Pécsvárad fejlődését a mai 
napig. Pécsvárad minden ne
hézség után képes volt meg
újulni, minden korban köz
ponttá tudott fejlődni.

Mindig voltak és vannak 
olyan emberek, akik a meg
újulást, fejlődést kezdemé
nyezik és végbeviszik.

És ez azért is van, mert 
nem felejtjük el, hogy múltból 
lesz a jövő.

Múltunkra emlékezve, azt 
tiszteletben tartva erőt kell 
meríteni a jövő építéséhez.

A mai nap az új kenyér ün
nepe is. A kenyér jelkép, és 
valóság, hisz erőt ad a fizikai, 
szellemi munkához, de mun
kát ad, amíg az asztalra ke
rül.

Az új kenyér megszegésé
vel kívánom , hogy erőt, 
egészséget, munkát, békessé
get adjon mindenkinek.

A Mestervizsga Titkárságon 
folyamatosan lehet jelentkezni 
mestervizsgára a következő' 
szakmákban:

autószerelő", karosszéria-laka
tos, villanyszerelő", gázvezeték- 
és készülékszereló", víz- és köz
pontifűtés-szerelő", cukrász, hen
tes, pék, kőműves, ács-állványo
zó, kozmetikus, fodrász, nó'i sza
bó, televízió- és videótechnikai 
műszerész, esztergályos, háztar
tási gép szerelő", bádogos és épü
letbádogos, tetőfedő", szerkezetla
katos, fényképész, autóvillamos
sági szerelő", jármű fényezó'-má- 
zoló szakmákban.

Jelentkezési feltétel: szak
munkás-bizonyítvány (vagy en
nél magasabb szakirányú vég
zettség) és szakmától függőén 3
5 éves szakmai gyakorlat igazo-

Az élelmiszer törvény rendel
kezése alapján vannak olyan 
szakmák, ahol az élelmiszer-elő
állító hely irányítójának leg
alább mestervizsgával, vagy 
szakirányú technikusi végzett
séggel kell rendelkeznie ahhoz, 
hogy a feladatát ellássa. Ezek a 
szakmák a következők: hentes 
és mészáros tevékenység, húsfel
dolgozás, sütőipari tevékenység 
(pék), malomi tevékenység.

Felhívjuk azon cégek figyel
mét, akik ilyen tevékenységet 
végeznek, hogy a mestervizsgát 
a tevékenység megkezdésétől

A pécsváradi háziorvosok, 
miután megvásárolták a ren
delőket, máris jelentős átala
kításokat és felújításokat vé
geztek. Bíró doktornál és 
Hutvágner doktornőnél el
készült már a hármas felosz
tás: a beteg fogadótérbe érke
zik, ahol az adminisztrációs 
ügyeket intézik. Különítve 
láthatja el a nővér a kezelés
re, az ellenőrzésre érkezőket. 
Ezalatt az orvos külön helyi
ségben, négyszemközt foglal
kozhat az erre szoruló beteg
gel. így több idő jut azokra, 
akiknek szükséges. Nagyobb 
lett a rendelő a várók rovásá-

Születtek: Pécsváradon Ber
talan Bettina, Erdó'smecskén 
Greksa Viktória, Martonfán Die- 
nesz Zsolt.

Házasságot kötöttek: Pécs
váradon Radnai János - Antal 
Erzsébet, Németh János - Szalai 
Lívia, Dallos Attila - Szalma 
Andrea, Várszegi Zoltán Nándor 
- Peteli Szilvia Erika, Perényi 
Ede - Siklósi Ágnes, Jekli József

lása. A mestervizsgára bárki je
lentkezhet, aki a felsorolt felté
teleknek megfelel.

A felsorolt szakmákban ér
vénybe lépett az IK1M 23/1997. 
(VI. 19.) rendelete, melyben köz
zétette a mestervizsgák szakmai 
és vizsgakövetelményeit. (50. sz. 
Magyar Közlöny)

Jelentkezni lehet: 
Mestervizsga Titkárság 
Pécs, Nagy Lajos király útja 9. 

fsz. 1.
Telefon:
72/227-166/31. mellék 
A mestervizsga a következő' 

vizsgarészekről áll: munkapeda
gógiai ismeretek, vállalkozási is
meretek, szakmai gyakorlat és 
szakmai elméleti (írásbeli és szó
beli). Műiden vizsgához felkészí
tő' tanfolyamot szervezünk.

számított 5 éven belül kell leten
ni. Megyénkben sok vállalkozás 
működik a felsorolt szakmákban 
régebb óta, de még nem rendel
keznek mesterlevéllel az irányí
tók. Mivel a jogszabály a tevé
kenység megkezdésétől számí
tott 5 éven belül írja elő a mes
tervizsgát, most lehetőség van 
arra, hogy (Kitolják ezt a hiá
nyosságot. Jelentkezni lehet Pé
csett a Mestervizsga Titkársá
gon, mely a Kereskedelmi és 
Iparkamara, az Agrárkamara, 
valamint a Kézműves Kamara 
tagjait is egyaránt fogadja.

ra. Új helyre költözött, a fizi
koterápiával cserélt dr. Hut
vágner Rozália rendelője. 
Mellette található a laborató
rium, a folyosó közepén nyí
lik ezen túl a fizikoterápia, 
az ügyelet, és itt az EKG, itt 
lesznek a szakrendelések. 
Megvizsgálják, mivel bővít
hető a szakrendelések sora. 
A régi labor helyén alakít
ják ki a második számú fog
orvosi rendelőt, amíg elké
szül, a régi helyen folytat
ják a kezeléseket. Megma
radt a tornaterem, keresik a 
lehetőséget gyógytornász al
kalmazására.

- Andrics '[Tünde, Bánfai Attila 
István - Györkó" Edina, 

Elhunytak: Pécsváradon Ki
rály Józsefne Schőbert Mária 67 
éves, Bayer Petemé Göbl Mária 
77 éves, Makk Józsefrié Frittn^ann 
Veronika 68 éves, Mayer Ferenc, 
Valkai Pálné Fiú Rózsa 62 éves, 
Zengó'várkonyban Dékány Szabó 
János 81 éves, Lovászhetényben 
Leifert József 48 éves.

Élelmiszer-előállító hely 
irányítója részére előírt képesítések

Megújult orvosi rendelők új helyen

A N Y A K Ö N Y V
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Legdélebbről a görögökEurópa legnyugatibb csücskéből jött a breton együttes

Szent István 
Napok 

képekben

1997.
augusztus

15-20.

Szilágyi Orsolya klarinétszólója 
Lantos Miklós kiállításának megnyitóján 
jobbról Dretzky Katalin

A Pécsváradi ÖTÉ Fúvószenekarát 
Apaceller József vezényli
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A zeneiskola Reneszánsz Kisegyüttes muzsikált a vacsoraesten A körösztanyák és az utánpótlás Tóttös Sándorral a 20-i nép
ünnepélyen

Kakas Sándor polgármester és Fenyvesi Já
nos jegyző helyezi el Pécsvárad koszorúját 
István király szobránál augusztus 20-án

Kitüntetés augusztus 20. alkalmából 

Fotók: Patonai Attila
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A felvidéki magyarok kitelepítésének 50. évfordulóján
Falutalálkozó Nagymácsédon

(Folytatás)

1996 október elején voltunk 
Nagymácsédon, és megláto
gattuk Noszek Ferenc pol
gármestert. Minden évben 
mentünk. Volt hogy kétszer, 
háromszor is, a szüleim ott 
éltek, és testvéreink ma is ott 
élnek.

A polgármesterrel, Noszek 
Ferenccel, aki az iskola igaz
gatója is, 30 éves a kapcsola
tunk, tanulókkal, sportolók
kal is járt már Pécsváradon. 
Múlt októberben elmondta, 
hogy lesz falutalálkozó, és 
vázolta az elképzeléseit. Ere
detileg májusra tervezték a 
találkozót, de a köztársasági 
elnöki népszavazás miatt jú
nius 20-22-re tették át.

Nagy feladatuk volt, hogy 
felkutassák a mácsédiakat 
ügy Csehországban, mint 
M agyarországon. Csehor
szágban általában azok ma
radtak, akik ott férjhez men
tek vagy megnősültek, vagy 
ott találtak jó munkalehető
séget. A felkutatásban itt Ba
ranyában hárult ránk a fel
adat, hogy értesítsük és tájé
koztassuk azokat, akik ké
szültek a találkozóra, mert 
mindenkivel nem tudtak le
velezni. Baranyából 47-en 
érkeztük meg a találkozóra.

Ügy akartak fogadni ben
nünket, hogy rendbe hozták a 
kultúrházat, építettek egy 
múzeumot, amit a találkozó
ra be is rendeztek néprajzi 
anyaggal: régi használati esz
közökkel, gazdasági felszere
lésekkel. Bugár Béla, az 
MKDM elnöke avatta fel.

Dolán György festőmű
vész, községünk szülötte 
2,5x3 méteres képen festette 
meg Mészáros Dávid nagy- 
mácsédi mártír pap 1849-ben 
történt kivégzését.

A nagymácsédiak a mosta
ni alkalomra építettek egy 
márványemlékművet a ki
űzőitek emlékére. Az emlék
mű két m árványlapjának 
egyike Magyarország, a mási
ka Csehország felé mutat. A 
falu háromszor kérte a befeje
zéshez az engedélyt, de csak 
harmadszorra kapták meg. 
Az időt ezzel a hatóságok el
húzták, így a dombormű,

amely a hazától eltávolodó 
embereket fog ábrázolni, nem 
készülhetett el a találkozóra.

Az em lékm űvet Duray 
Miklós, az Együttélés elnö
ke avatta, Dobos László ko- 
szorúzta. Mi is elhelyeztük 
nemzetiszín szalagos koszo
rúnkat továbbá koszorúztak 
különféle szervezetek, a kör
nyék polgármesterei, a szlo
vák Gány községből is. Szil- 
vásy esperes úr, a község 
papja szentelte be.

Az ünnepség első napján, 
június 20-án sportprogram 
volt, este történelmi előadás, 
amelyhez kérdéseket lehetett 
feltenni. Június 21-én, szom
baton, a kultúrház udvarán 
zajlott a falutalálkozó. A dísz
vendégek között a már emlí
tettek mellett helyet foglalt 
Boros Jenő pozsonyi magyar 
nagykövet, aki beszédet is 
mondott. Két szlovák és két 
magyar zászlót tűztek ki. A 
szlovák himnusz magnetofon
ról szólt -  síri csendben, míg a 
magyar Himnuszt és utána a 
Szózatot mindenki énekelte, 
hangosan, könnyes szemekkel. 
Ezután Boros Jenő nagykö
vet emelkedett szólásra, majd 
Duray, Dobos, Bugár be
szélt. Akitelkepítettek nevében 
Miklós Ignác pécsi lakós be
szélt. Utána hazafias dalok, 
szavalatok hangzottak el.

A kitelepítettek ajándéko
kat adtak át - mi Horváth 
Jánosnak a pécsváradi vár
ról készült festményét adtuk 
át emlékül.

Végül a polgárm ester 
Nagymácséd határát ábrázo
ló emlékplakettet adott át 
minden kitelepítettnek, ezzel 
a felirattal: "Szülőföldem szép 
határa".

Noszek Ferenc polgármes
ter 50 év után is szégyentel
jesnek és gyalázatosnak ítélte 
a kassai kormányprogramot.

"Emlékezzünk, - mondotta, 
- hogy gyermekeink is tudják, 
milyen sorban éltek páik és 
nagyapáik. Emlékezzünk, 
mert úgy látszik, hogy a tör
ténelem megismételni készül 
önmagát, és újra elnemzetiet- 
lenítő csapások sorozatát mé
rik ránk. Azokra is emlékez
zünk, akiket a fasiszták vet
tek üldözőbe, azokra is, aki
ket a falu szélén az oroszok 
lőttek agyon, azokra is, akik
nek a síijai valahol a Don-ka- 
nyarban domborulnak, azokra 
is, akik jeltelen sírokban a 
Szudéta-vidéken porladnak, ha 
megemlékezünk minden má- 
csédiról, akinek a végtisztessé
get soha senki sem adta meg."

Június 22-én, vasárnap a 
szentmisével zárult az ün
nepség, melyet a polgármes
ter ajánlott fel az üldözötte

kért. A szentbeszédet dr. 
Miklós Antal hittanár, ny. 
plébános mondta, megemlé
kezve azokról a borzalmas 
időkről. Megható, felejt
hetetlen élményt adott a ta
lálkozó.

Tavaly ősszel a Pécsváradi 
Várbaráti Kör által szerve
zett pannonhalmi kirándulá
son vettünk részt. Tudtuk, 
ott van Kubovics Tibor 
bencés szerzetes, Nagymá
cséd szülötte - így megláto
gattuk. 27 évet töltött szerze
tesként Brazíliában, a múlt 
évben hazajött azzal a szán
dékkal, hogy mivel 76 éves, 
itthon marad.

Beszélgetésünk során el
mondta, valószínűleg vissza
megy, mert úgy érzi, ott na
gyobb szükség van rá. Hivat
koztam idős korára és arra, 
hogy jobb lenne a hazai föld
ben nyugodni. Erre ő azt 
mondta, hogy a testnek telje
sen mindegy, hogy hol porlad 
el, a lélek úgyis hazatér.

Mi, száműzöttek is abban 
reménykedünkjiogy a lelkünk 
majd hazatér szeretteink közé. 
Noszek Ferenc is ezt mondta 
beszédében: "Kedves hazaiak, 
kitelepítettek és deportáltak, 
éljetek bár a világ legelrejtet- 
tebb zugában, tudatosítsátok, 
hogy hazátokon kívül van egy 
szülőföldetek, ahová mindig 
szeretettel hazavárnak a ját
szótársak, rokonok és barátok. 
Van egy szülőföld, amely 50 év 
után is emlékezik rátok, együtt 
érzett és együtt érez veletek."

Reméljünk, hogy a lelkünk 
hazatér.

Végezetül szeretnénk meg
köszönni a református egy
háznak és Szabó Lászlóné 
Kiss Mária valam int dr 
K iss Ervinné tisztelete- 
sasszonynak a keresztény 
szellemben szervezett pécsvá
radi találkozót, amit a kézfo
gás alkalmával a torokszorító 
meghatottság miatt nem tud
tunk megköszönni. Gyönyörű 
volt, felejthetetlen, örülünk, 
hogy részt vehettünk.

Köszönjük!
Farkas István 

és felesége, Annuska
Vége

Képünkön Farkas István és neje látogatóban Nagymácsédon
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Kiállítás a felvidéki 
magyarságról

Lukács napján, október 18- 
án kiállítást és baráti találko
zót rendez a felvidéki magya
rok kitelepítésének 50. évfor
dulóján Pécsváradon a Műve- 
ló'dési Ház és a Pécsváradi 
Várbaráti Kör. Szeretnék ez 
alkalomra összehívni az 50 
évvel ezelőtti esemény részt
vevőit és családjukat, hogy 
közösen idézzék fel a múltat.

Egyúttal kiállítás kereté
ben szeretnék bemutatni a 
felvidékiek népművészetét, 
tárgyi emlékeit, fotóit, kitele
pítési dokum entum okat, 
használati tárgyakat. Ehhez 
kérjük az érintett családok 
segítségét, a kiállítási anyag 
ez alkalomra való átadását. A 
tárgyakat utána visszaszol
gáltatjuk.

A Művelődési Házban kér
jük, szeptember 20-ig jelez
zék, milyen anyagot szánnak 
kiállításra.

A találkozó és kiállítás 
részletes programját októberi 
számunkban ismertetjük.

A rendezőség

A Kígyós Emlékkor 
találkozója

Mintegy százan vettek részt 
augusztus 22-én a Kígyós Em
lékkor találkozóján a közmű
velődés, a kulturális közélet, a 
képzőművészet különbözó' terü
leteiről. Először 1988-ban gyűl
tek össze az 1984-ben elhunyt Kí
gyós Sándor emlékére, múzeuma 
felavatáskor. 1993-ban, Kígyós 
50. születésnapján a Pécsváradi 
Várbaráti Kör hívott össze meg
emlékezést. Ekkor alakították 
meg Kígyós tanítványai, tisztelői 
az emlékkört, és elhatározták, 
hogy köztéren felállítják szobrait. 
Ez 1995-ben valósult meg: Szent 
György napja alkalmával avatták 
Gömb-hasáb című szobrát a mű
velődési ház előtt.

Kígyós Sándor (1943-1984) 
szobrászművész, a Janus Pan
nonius Túdományegyetem eszté
tikatanára, tíz éven át volt a 
pécsváradi Fülep Lajos Művelő
dési Központ igazgatója. Pécsvá
radon élt és dolgozott, itt kezdett 
faragni és itt halt meg. Nagy ha
tású személyiség volt, akinek 
szellemében ma is érdekes gon
dolatokat cserélnek barátai, ta
nítványai, tisztelői.

A várban, ahol állandó kiállítás 
ad ízelítőt Kígyós szobraiból, dr. 
Újvári Jenő, Pécs alpolgármes
tere, az emlékkor életre hívója ve
zette azt a közös meditációt, 
amely érintette a társadalomban 
lezajlott változásokat, a kultúrá
nak és közvetítőinek szerepét, a 
politikához való viszonyt, a kultú
ra, a művészetek mai és jövőbeni 
lehetőségeit. Végül a Kígyós-mű
teremnél, fehér asztal mellett ért 
véget a találkozó.

A Pécsváradi Nyugdíjas 
Klub augusztus 26-27-én két
napos országjárásra indult. A 
45 fős csapat első megállóhe
lye Székesfehérvár volt, a vá
ros m elyben 1527-ig vala
mennyi magyar királyt és 25 
királynét koronáztak. Dr. No- 
votny Iván idegenvezetésé
vel rövid sétát tettünk a bel
városban, megcsodálva a kö
zépkori belváros gyönyörű la
kóházait, templomait, Patika
múzeumát. A Romkertben a 
királyi bazilika maradványa
it, a Szent István mauzóleum
ban nagy királyunk szarko
fágját láthattuk. Utunkat Ko
máromon keresztül folytattuk 
Esztergomba. Először a Ke
resztény Mzeumot, Magyaror
szág legnagyobb vidéki képző
művészeti gyűjteményét néz
tük meg. Lenyűgözően szépek 
voltak a középkori számyasol- 
tár-töredékek és áhítattal 
szemléltük a garamszentbene- 
deki úrkoporsót.

Innen az esztergomi bazili
kába, az ország legnagyobb 
templomába, majd a bazilika 
kincstárába siettünk, hogy 
megnézzük az egyházi gyűjte
ményt. Az ötvöstárgyak és 
textiliák elsősorban egyházi 
használati szerek, közülük so
kat használtak a királyok ko
ronázásánál, hiszen a koroná
zás az ország első főpapjának, 
az esztergomi érseknek, Ma
gyarország prímásának fel
adata volt. A  kincstár legna
gyobb értéke, a világ egyik 
legdrágább művészeti ékszere 
a gyűjteményben lévő "Má
tyás kálvária".

Az altemplomban lévő krip

ták megtekintése után, - míg 
a csapat egy része a vár tövé
ben lévő padokon pihent,- né- 
hányan felmentek a bazilika 
kupolájába, hogy azt körbe
járva gyönyörködjenek a cso
dálatos panorámában. A 400 
lépcső megmászása komoly 
teljesítmény volt mindenki 
számára, de legjobban Sze
keres Józsefné, Erzsi bá
torságát csodáltuk. Szállá
sunk egy középiskolai kollégi
umban volt. Este a két mó
kamesternek, Váradi János- 
né, Mariskának és Brém 
Ferencnek köszönhetően 
hangos nevetés (és sikoltozás) 
cáfolt rá a korosztály fáradt
ságára. Másnap délelőtt a 
Szentendre nevű vízibusszal 
indultunk le a Dunán, hogy a 
hajókázás után ismét busszal 
folytassuk utunkat.

Az 1 órás hajóiból 2 és fél 
óra lett, ugyanis hajónk mo
torja Zebegénynél felmondta 
a szolgálatot. Míg a csoport a 
hiba kijavítására várt, busz
sofőrünk Dömösön izgult, 
hogy hová tűnhetett el a hajó.

A késés miatt Lepencén, a 
Visegrádi-hegység oldalába 
épített teraszos termálfürdő
ben csak rövid időt tölthet
tünk. Visegrádon a királyi pa
lota romjait néztük meg, ahol 
a feltárások még mindig foly
nak. A fellegvárban már 
"csak" 24-en éreztek elég erőt 
ahhoz, hogy megmásszák a 
lépcsőket. A Panoráma autó
úton leereszkedve Szentendre 
felé vettük utunkat. Itt egy 
igazán rövid belvárosi sétára 
volt csak alkalmunk.

Az eső is szemerkélni kez

dett, a szentendrei vendéglő
sökkel sem tudtunk meg
egyezni a vacsora dolgában. 
Útban hazafelé a 6-os út 57- 
es km kövénél lévő "Autós- 
Tanyá"-ba tértünk be vacso
rázni. A  váratlanul beállító 45 
fős csoportot szívélyesen fo
gadták és rekord gyorsaság
gal kiszolgálták. Az ételek íz
letesek voltak és igazán nem 
spóroltak az adagokkal. Jó- 
szíwel ajánljuk minden arra- 
j árónak. Pécsváradig nóta
szótól volt hangos a busz. A 
későesti órákban egy bizo
nyára alaposan elfáradt, de 
élményekben gazdag csapat 
érkezett haza.

*

A NYUGDÍJAS KLUB 
HÍREI

Baranya megyei nyugdíjas 
területi klubok részvételével 
nyugdíjas fesztivált rendez a 
Komlói Belvárosi Nyugdíjas 
Nőklub. A pécsváradiak is 
részt vesznek a találkozón, 
ahol az asszonykórus részle
teket ad elő a Zengővárkonyi 
Parasztlakodalmasból.

Autóbusz indul: szeptem
ber 6 -án (szombaton) 9 óra
kor a Művelődési Ház elől.

Szeptem ber 9-én (kedd) 
klubnap

15,30 óra Fényképrende
lések, tagdíjbefizetések 

16 óra elnökválasztás
-  születésnapjukat ünnep

lők köszöntése (július -au
gusztus -szeptember).

-  őszi programok megbe
szélése.

Kérjük a klubtagok minél 
nagyobbszámú megjelenését!

A Duna-kanyarban jártunk....
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Képünkön a néprajzosok Szent István szobránál, a szobor előtt dr. Kodolányi János, mellett bal
ról dr. Andrásfalvy Bertalan. Patonai Attila felvétele

Finn-magyar néprajzos kongresszus a várban
Ifj. Kodolányi Jánosnak kö

szönhetően a pőcsváradi várban, 
az István Király Szállóban ran
gos néprajzi konferencia zajlott a 
Szent István Napok idején. A 
nagy (ró fia elmondta, a Pécsvá- 
radi Várharáti Kör tiszteletbeli 
tagjaként úgy érezte, ezzel is se
gítheti Pécsvárad, a vár ügyét.

A Magyar Néprajzi Társaság 
és a finn Ethnos Néprajzi Egye
sület együttműködése 13 éve 
tart, kétévente rendeznek talál
kozókat, idén a magyar partne
ren volt a sor. A magyar fél vá

lasztott helyszínt és témát is.
A megnyitó ülésen köszöntötte 

a vendégeket Kakas Sándor vá
rosunk polgármestere, aki rövi
den bemutatta a történelmi és a 
mai Pécsváradot. Köszöntőt mon
dott Anna-Maria Aström, az 
Ethnos elnökasszonya, majd dr. 
Kodolányi János a konferencia el
nökének vezetésével megkezdték 
a munkát. A tanácskozáson a ba
ranyai kutatók közül részt vett 
dr. Andrásfalvi Bertalan és 
Lantosné dr. Imre Mária.

Elégedetten nyilatkoztak a

pécsváradiak szíves vendéglátá
sáról és különösen az István Ki
rály Szálló nyújtotta szolgáltatá
sokról, a várbéliek, személy sze
rint Kollár Erzsébet kedvessé
géről.

Pécsváradon emléktábla és a 
helyi iskola ó'rzi Kodolányi Já
nos, az író emlékét, aki halála 
után 20 évvel, 1990 tavaszán ré
szesült Kossuth-díjban. Öröm, 
hogy gyermekei révén is él a 
kapcsolat a Boldog békeidők, a 
Julianus barát szerzője és a 
pécsváradiak között.

HírekTatarozzák a Városházát.
1992-ben újította fel a pécsvára- 
di Városházát az Országos Mű- 
emlékfelügyelóség, az év végén 
foglalta el helyét ott a Polgár
mesteri Hivatal. Azóta időszerű 
lett a tetőpárkány javítása, 
melyhez az ünnepek után látott 
hozzá az ARCHITECT Bt.

Máriakéméndi búcsú. Szep
tember 7-én Kisboldogasszony 
napján tartják a baranya-tolnai 
németek hagyományos máriaké
méndi búcsúját, amelyen a pécs
váradiak is részt vesznek. A fél 
11-kor kezdődő istentiszteleten 
együtt misézik Walter Kasper 
rottenburg-stuttgarti és Mayer 
Mihály pécsi megyéspüspök. A 
szentbeszédet a vendég püspök 
mondja.

Gyudi búcsú. Szeptember 14- 
én, Mária szent nevének ünnepé
nek alkalmával pécsváradiak is 
részt vesznek a máriagyűdi bú
csúban. Miséjük 11 órakor lesz.

Bérmálás októberben lesz 
Pécsváradon. A fiatalok okta
tása szeptemberben megkezdő
dik. Szeptember 15-től megkez
dődik az iskolai hitoktatás is.

A Várbarátok a Sárközben. 
A Pécsváradi Várbaráti Kör 
szeptember 20-án, szombaton ki
rándulást szervez a Sárközbe. 
Szakvezetéssel keresik fel

őcsény, Decs, Báta és más he
lyek nevezetességeit. Jelentke
zés szeptemer 10-ig a Művelő
dési Házban.

Új képeslapok. Színes képes
lapot jelentetett meg augusztus 
15-re a katolikus plébánia. A la
pon a templom és annak oltárai, 
szobrai láthatóak. Augusztus 20- 
ra készült el a képeslap az Ist
ván Király Szállóról és a vár ne
vezetességeiről. A lapok a ki
adóknál és a Művelődési Házban 
kaphatók.

Valkó László díja. A magyar 
Alkotóművészek Egyesületének 
díját vehette át a pécsváradi mű
termében alkotó Valkó László 
festőművész "Kétrészes című pá
ros képéért. A tárlatot a Magyar 
Festők Társasága rendezte Pest, 
Buda és Óbuda egyesítésének 
125. évfordulójára.

Botond szobra Provance- 
ban. Dél-Franciaországban, Pig- 
nanban a Művészetek és a Kul
turális Csere Központjában 
nyert állandó elhelyezést ezen a 
nyáron Botond 3,5 méteres 
fémplasztikája, amit pécsváradi 
műtermében készített. A július 
5-én megnyílt kiállításon 40 
szobrász vett részt a világ min

den tájáról, s a központ, amely 
Jean Miotte szobrászművész 
műterme, idővel múzeum lesz.

Erdősmecskeiek találkozó
ja. Szeptember 7-én rendezik 
Erdősmecskén a faluból elszár
mazottak találkozóját, amelyre 
szeretettel hívnak minden egy
kori és jelenlegi erdó'smecskei la- 
kóst, ismerőst, barátot, érdeklő
dőt. E napon 15 órakor ünnepi 
szentmise lesz majd 16.30-kor a 
kultúrházban rendeznek műsort 
a helybeliek.

A Hosszúhetényi Népie
gyüttes jubileuma. Szeptem
ber 7-én, 17 órakor, a Komlói 
Színház- és Hangver
senyteremben tartja ünnepi mű
sorát a Hosszúhetényi Népie
gyüttes, megalakulásának 25. 
évfordulója alkalmával.

Romák Baranyában. Az Er
dős Kamill Cigánymúzeum 
anyagából rendeznek kiállítást 
szeptember 5-én, pénteken 18 
órakor Pécsváradon, a Művelő
dési Házban. Megnyitja dr. Mán- 
doki László, az EKACIM igazga
tója. Megtekinthető szeptember 
21-ig, 8-21 óráig.

Gyógyszertári ügyelet. 
Szeptember 7-ig Szent István

Rendőrségi krónika

Kézrekerült terménytolvaj. 
Nyomkövető kutyával az ün
nep hetében fogták el a tet
test, aki korábban is követett 
el bűncselekményeket ter
ménylopástól a pincebetörése
kig. Most tyúkokat lopott, 
krumplit és paprikát meg egy 
permetezőkannát, és egy ré
szét már értékesítette. A ren
dőrség kéri az állampolgáro
kat, ne vásároljanak ilyen mó
don, mert ezzel a tolvajokat 
támogatják.ó'Az augusztus 20- 
i hétvégi ház betörés felderíté
se folyamatban van, helyi az 
elkövető', szűkül körülötte a 
kör, akárcsak a névtelen leve
lek gyártója körül.

*

Tbmegverekedés. Augusztus 
26-án 10 óra előtt pár perccel 
az Egészségügyi Központ előtt 
két csalad tagjai csaptak ösz- 
sze, nem először, mintegy 20 
személy. Eszközül lapát, ásó, 
kés, kasza, baseball ütő szol
gált. Az ügyben 9 a gyanúsí
tottak száma. Két személy sú
lyosan megsebesült. Az ügyet 
a Komlói Kapitányság illeték
esei vizsgálják.

Patika. Szeptember 8-14. Szent 
István Patika. Szeptember 15- 
október 5. Szent István Patika.

A Pécsváradi Zeneiskolá
ban nyári zenei tábort tartott 
Wágner József tanár az Ifjúsági 
Zenekar részére. A fiatal fúvó
sok a nyáron Orfűn és Pé
csett, a Színház szere|>eltek. A 
13-16 éves fiatalok húsz fős cso
portja új darabokat tanult be a 
tábor folyamán. Ezzel félórás új 
műsort készítettek, amit bemu
tattak a Szent István Napokon.

Zeneiskolai hírek. Ferenc/. 
Gábor sikeresen szereiéit a nyá
ron Kiskunfélegyházán megren
dezett országos mélyrézfúvós ver
senyen. Felkészítő' tanára Wag
ner József.

Zeneiskolai tanévnyitó.
Szeptember 5-én, pénteken 
17.30-kor a Művelődési Házban.

Halálos baleset történt au
gusztus 21-én a Török-dombnál 
lévó' homokbányában. Egy áro
kásó gép több méter mélybe zu
hant, és vezetője, aki nem pécs- 
váradi illetőségű, a gép alá ke
rült. Halálát az orvosi vizsgálat 
szerint fulladás okozta.

Eladó nagyító. 1985-ös évjá
ratú Axomat 4 fekete-fehér fotók 
nagyítására alkalmas készülék el
adó. Érdeklődni a szerkesztőség
ben.
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Egy családi gazdaság, 
avagy a gazdajegyző és a két kutya esete

Nemrég egy EU csatla
kozási továbbképzésen  
vettem részt, és ennek  
kapcsán éppen a világ
megváltó gondolataimat 
rendezgetem útközben, 
amikor is befordultam a 
Bachesz-tanyába, hogy e 
cikkem megírásához ösz- 
szegyűjtsem a tényeket. 
Míg a kocsimból ki-, a 
gondolataimmal pedig a 
földre szálltam, a fogadó
bizottság felállt velem  
szemben egy magyar ku
vasz és egy belga juhász 
személyében. Bizalmatla
nul méregettük egymást, 
elóljb ó'k engem, aztán 
már én is őket. A kuvasz 
morgott, a belga juhász 
pedig faképnél hagyott, és 
inkább a tányérjához 
ment enni. No! -  gondol
tam, ez már majdnem  
olyan, mint az EU, amíg a 
magyar rendesen teszi a 
dolgát, és morog hozzá,

■ addig a nyugati degesztre 
tömi a bendőjét, és fittyet 
hány másokra. Közben a 
kuvasz megsejtette, hogy 
nem az APEH-tól jöttem, s 
nekem hátat fordítva, a 
tanyaház felé ugatta vi
lággá, hogy valami rende
sebb ember, de legalább is 
egy gazdajegyző' érkezett.

Szilágy község mellett van 
ez a családi gazdaság, ahol 
Tamás gazdálkodik, mező
gazdasági technikumi vég
zettségű édesanyjával, gépla
katos, traktoros tapasz
talatokkal bíró édesapjával, 
és egészségügyi végzettségű 
feleségével. Bachesz Tamás 
gépjárműtechnikus, ami ab
ból is sejthető, hogy kézfogás 
helyett gyakran csak az ola
jos kezét mutatja fel, hiszen a 
jó munkához jó gép, vagy leg
alábbis a javított kell.

A gazdaság alapja édesapja 
méhészete volt -  mondja Ta
más - ,  ahol 1988-ban kezd
tek gazdálkodni, mert a pécs- 
váradi háznál már nem tud
tak több állatot tartani a hely 
szűkössége és a szomszédok 
miatt sem. A méhest a költ
ség-rothadás miatt fel kellet 
számolni, a tanyahely már 
megvolt, így az állatállomány 
kiköltöztetés csak így jöhe
tett szóba. Ha lúd, legyen kö
vér, építettek egy istállót és 
béreltek 2 hold földet, hogy 
takarmányt tudjanak ter
m eszteni. A rend
szerváltáskor az apa abba
hagyta az ipart (vízvezeték

szerelés), bérelt még 8 hold 
földet, az istállóba 15 malac 
került, a padlásra pedig hús- 
nyulak. Tamás közben meg
nősült, és a menyasszony- 
tánc-pénzből vettek egy 18 
éves MTZ-t, ami egy lány 
esetében szép kor, no de egy 
traktornál? Közben a munka
helye is megszűnt az Agro- 
komnál, így hát dönteni kel
lett, hogyan tovább! A 15 ma
lac meghízott, leadták, az 
árához tettek egy kis pénzt, 
és vettek egy használt Zetort. 
Közben a MÉH telepeken 
összeguberálta a munkaesz
köz zömét, és napjai a fiatal 
felesége, és a roncs eszközök 
mellett folyamatos szerelem
ben teltek. Jött a kárpótlás, 
és a családban apait, anyait 
beleadtak, míg ki nem ala
kult a jelenlegi 70 ha-os szán
tóterület, erdővel, gyü
mölcsössel, gyeppel. Szép las
san fejlődtek, a pénzt mindig 
visszaforgatták a gazdaság
ba, lett tehenük, lovuk, újabb 
régi traktoruk, egy kombájn, 
és sok-sok munkaeszköz. 
Mint óvatos emberek, a biz
tonságra törekedtek, és mag
tárolót, szalmatárolót, a tehe
neknek falközi silót, a gépek
nek műhelyt, a gabonának 
szárítót szerettek volna épí
teni saját erőből, és egy kevés 
állami támogatással. A terv 
kész lett, a hatósági engedé
lyek rendben, a pályázat be
adva, és hogy az időből ki ne 
fussanak, elkezdték az épít
kezést. Aztán jött a hideg zu
hany, nem kapták meg az 
építési engedélyt. (Talán ha a 
pécsi belvárosba kérték vol
na, ott jobb helyen lett vol
na.)

Most így állnak, amire a 
saját jövőjük biztonsága mi
att szükség van, azt megépí
tik, tudván, hogy építési en
gedély nélkül soha nem jut
nak állami támogatáshoz!

Pedig a gabonát jó  lenne 
tárolni, hogy mindig a leg
jobb áron tudják eladni, és a 
teheneknek, disznóknak is 
legyen mindig abrak, az istál
lókat nem merik bővíteni (a 
hiányzó engedély miatt) saját 
termékfeldolgozót sem tud
nak építeni. Tudnának to
vábblépni, de így nem lehet!

Mi lenne a jó? -  kérdezem 
Tamás.

Kevesebb, de jó gépek -  vá
laszolja - ,  nem 15 évesek. 
Jók lennének a tavalyi gabo
naárak is, hogy a fejlesztése
inket (gabonatároló, istállók, 
feldolgozó) be tudjuk fejezni,

mert úgy érzem, hogy a me
zőgazdaságban csak az tud 
megélni, aki több lábon áll, és 
rugalmasan tud váltani. No 
nem bánom, az új gépek ma
radjanak utoljára, mint gép
jármű technikus egy darabig 
még bírok az öregekkel. A 
legnagyobb baj az, hogy az 
utóbbi 2 évben a költségeink 
nagyon megnőttek, úgy néz 
ki, ha veszek, ha eladok, egy
formán monopóliumokkal ta
lálkozom, ezekkel szemben 
én kicsi vagyok. Ha megte
hetném, nyitnék egy autósze
relő műhelyt Pécsváradon, 
abból kevesebb gonddal, job
ban megélnék, de tudom, ez 
most nem megy, itt a föld, a

Augusztus 8-9-10-én láto
gattunk Nagymácsédra, ahol 
nagy szeretettel fogadtak. 
Péntek este, valamint szom
bat délelőtt egyéni programok 
voltak a fogadó családokkal: 
ismerkedés a környékkel, vá
sár, fürdés. Szombat délben 
találkoztunk a faluház előtt, 
amely a felvidékiek kitelepí
tésének 50 éves évfordulójára 
készült el. A múzeumot meg
néztük és újabb ismeretekkel 
gazdagodhattunk a felvidéki
ek kitelepítésével kapcsolat
ban. A múzeum előtt felállí
tott szobor még félkész álla
potban van, a-jövőben fog el
készülni.

Délután 18 órakor kezdő
dött a labdarúgó mérkőzés,

gazdaság, ezt otthagyni nem 
lehet. Es ha már így van, 
csak aztt szeretném, hogy a 
paraszt ugyanolyan egyen
rangú állampolgár legyen, 
mint Nyugaton.

Megköszönöm Tamásnak a 
beszélgetést, elbúcsúzom tő
le, megyek a kocsimhoz, köz
ben a két kutya mellém som- 
fordál, az a belga még min
dig bizalmatlan, de a magyar 
kuvasz már a farkát csóvál
ja, megsimogatnám, de tu
dom, hogy az orrát nem sza
bad megpöckölni, mert akkor 
harap!

Lehet, hogy így leszünk az 
EU-ban is?

Gróf László, gazdajegyző'

amelyen nagyon sok gól esett, 
de sajnos 8-5-re kikaptunk. 
Este vacsorával egybekötött 
mulatság kezdődött, ami haj
nalig tartott. A polgármester 
úr, Noszek Ferenc elmondott 
beszédében nagyra értékelte 
kapcsolatunkat és további el
mélyítésére biztatott. Vasár
nap délelőtt mindenki kipi
hente fáradalmait. Délután
14 órakor Kamen Lajos vál
lalkozó meghívásának tet
tünk eleget, és elmentünk a 
fürdőnél levő panziójához. 
Megköszönve a vendéglátást, 
barátainktól elköszönve a jö
vő évi találkozás reményében
15 órakor elindultunk és az 
esti órákban értünk haza.

Baracskai Lajos

Öregfiúk csapata Felvidéken

Képünkön Bachesz Tamás tanyája
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Keszler
József

a pécsváradi ifjúsági 
labdarúgó csapat edzője

Régóta okoz gondot, hogy az 
utánpótlás, az utánpótlás neve
lés nem tölti be azt a szerepet, 
amit szánnának neki. Vagyis a 
felnőtt labdarúgó csapatból ki
öregedett, illetve távozó játéko
sok helyére, az ifjúsági csapatból 
pótolnák a hiányzó játékosokat. 
Az eset nem egyedi, sajnos álta
lánosnak mondható.

Az utóbbi egy-két évben vala
mi elmozdult.

Négy-öt olyan játékos „terme
lődött” ki az ifiből, akiket figye
lembe vesznek a felnőtt csapat 
keretében is. Vélem, hogy most 
kezd beérni annak a munkának a 
gyümölcse, melyet Keszler Jó
zsef végez az ifjúsági csapatnál. 
A sportköri vezetési is így értékel
te munkáját és továbbra is rábíz
ták az edzói feladatok ellátását.

-  Mi volt könnyebb játékos ko
rodban a kapuban farkasszemet 
nézni az ellenfél játékosaival, 
vagy most az ifjúsági csapat 
edzőjének lenni?

-  Játékos koromban csak a a 
saját játékommal kellett törőd
nöm tehát hogy én minél jobban 
formában legyek. Edzőként vi
szont 15-16 játékost kell hétről- 

“hetre edzeni és hétvégén ered
ményesen szerepelni.

-  Az ifjúsági korosztályt szok
ták u ..nehéz" korosztálynak ne
vezni. Te hogyan vélekedsz erről?

-Az ifiben 15-20 év közötti 
srácok, fiatalemberek játszanak. 
Egy-két kivételtől eltekintve azt 
tudom mondani, hogy a többsége 
nevelhető és kezelhető. Becsü

letesen, lelkesen dolgoznak. Te
hát én jól kijövök velük.

-  Mit tartasz magadban pozi
tív edzői erénynek, mi az amiben 
még hiányosságaid vannak?

-  Azt hiszem sikerül megér
tetni magam a srácokkal, el tu
dom fogadtatni az edzéstervet és 
elképzeléseimet és ezáltal egysé
ges kollektívát kialakítani.

Hiányosságok terén pedig ta
lán még egy kicsit több higgadt
ságra van szükségem és taktikai 
repertoárt kellene bővíteni.

-  Melyik az a három tulajdon
ság, ami jellemző egy jó  focistára?

-  Veleszületett testi adottság, 
fizikai képesség, pszichikai tu
lajdonságok .

-  A „ranglétrán” törekszel-e előrébb 
vagy maradsz-e az ifjúsági korosz
tálynál a későbbiekben?

-  Jól érzem magam a srácok 
között, Ők is elfogadnak és ha to
vábbra is ilyen kapcsolat lesz 
edző és játékos között, s időm is 
engedi, szívesen dolgozom to
vább a fiataloknál.

Spannenberger János

A szezon első focimeccsei:
Pécsvárad-Szabadszentkirály 

0-2  (0 - 1)
Lánycsók-Pécsvárad 5-1 (1-0)
Pécsvárad-Gödre 3-0 (2-0)

A magyar kézilabda-válogatott 
Pécsváradon

Két csapat is járt Pécsváradon a Pécsett megrendezett au
gusztus 29-30-i nemzetközi kézilabda torna alkalmával. A ma
gyar válogatottat és az osztrák Köflach csapatát Kakas Sándor 
köszöntötte városunkban. A két csapat Pécsváradon, a Sport
csarnokban tartotta edzéseit, szállásuk pedig az István Király 
szállóban volt.

Köszöntőjében a polgármester kifejtette, öröm, hogy ilyen ran
gos sportesemény idején szerephez juthat a város Sportcsarnoka.

a Pécsváradi önkorm ányzat havi lapja 
Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
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Pukli Mátyás
a felnőtt labdarúgó

csapat edzője

Az 1997-98-as bajnoki évadot 
Pécsvárad felnőtt labdarúgó-csa
pata is új edzővel kezdte meg. 
Pukli Mátyás, a Pécsi Janus 
Pannonius Egyetem testnevelő 
pedagógusa nem ismeretlen a 
pécsváradiak körében, hiszen a 
1965-tól hosszú éveken át taní
tott a Pécsváradi Gimnázium
ban és Általános Iskolában.

Személyében látják azon prob
lémák megoldását, amelyek a 
múlt szezon alatt felszínre ke
rültek. Pedagógusként segítheti 
a csapat morális és fegyelmi ja 
vulását. Edzői képesítése révén 
szakmai téren nyújthat sokat a 
fiúknak.

-  Tizenegy éve láttuk utoljára 
ebben a szerepkörben. Mi történt 
azóta?

-  Azóta nem edzősködtem. Já
tékvezetői tanfolyamot végez
tem, két és fél éven keresztül 
működtem is, elsősorban serdülő' 
és ifjúsági mérkőzéseken.

-  Hogyan került sor az újbóli 
találkozásra?

-  Véletlenül. Gyakran találko
zom pécsváradiakkal, akik min
dig érdekló'dnek, edzősködöm-e.

A válaszom mindig "nem" volt. 
Tavasszal ismét kérdezett vala
ki, a válasz ugyanaz volt. A kö
vetkező kérdése: "Nem volna 
kedved edzó'sködni?" -  Lehet ró
la szó -  válaszoltam. Az ered
ményt már mindenki tudja.

-  Milyen benyomásokkal érke
zett? Milyen volt a fogadtatás?

-  A vezetők nagy szeretettel 
fogadtak. A játékosok közül, 
akik régebbről ismertek, szin
tén. Nagyon szép az új öltöző 
épülete, a pálya is rendben van.

-  1986-ban az akkori csapat 
egy sikeres, kiemelkedő tavaszi 
szezont produkált, amelyre so
kan emlékeznek még. Mire képes 
a mai csapat?

-  Azt még nem tudom. Szeret
ném, ha a jelenlegi játékosokból jó 
csapat alakulna. S.P.

Aerobic gála
A II. Országos Fisat Aerobic utánpótlás és EB válogató versenyt 

rendezik szeptember 27-.én 8.30 órai kezdettel Pécsváradon. Látható 
lesz Katus Attila és Tamás, valamint Szentgyörgyi Rómeó, azaz a 
Pécsi Sarok csapata, VB és EB trió, továbbá a sportág olyan neves 
képviselői mint Simkó Andrea, Király Béla és a teljes magyar válo
gatott. A dunántúliak válogató versenye egyúttal ízelítYt kíván adni 
az aerobic mint sport szépségeiből és verseny lehetőséget biztosít a 
Városi Sportcsarnokban Pécsváradon.

Festék, festó'szerszám, 
háztartási-vegyiáru

•  Számítógépes színkeverés!
• 20 000,-Ft feletti kp-s festékvásárlásnál 

3% visszatérítés
• 30 000,-Ft feletti kp-s vásárlásnál 

5% visszatérítés!
• vállalkozók, vállalkozások számára 

-  törzsvásárlói igazolvánnyal -  
további jelentős

ÁRENG EDM ÉNYEK!
• hitelvásárlási lehetőség
• nagyobb tétel vásárlása esetén 

díjtalan kiszállítás

O K K E R
ÜZLETHÁZ
Pécs, Hajnóczy u. 6. 
Tel.: 72/251-715

Á R P Á D
ÜZLETHÁZ
Pécs, Csikor K. u. 24. 
(Baumax mellett) 
Tel.: 72/437-878

OKKER festekboltok


