
István király születésének 1000. évfordulójára készített szobor az egykori 
pécsváradi apátság szentélye előtt. Borsos Miklós műve, 1969

Fotó: Havasi József (archív)

1969. augusztus 20-án 16 óra
kor megelevenedett a Pécsvá
radi Vár udvara. Eló'ször gyűl
tek össze -  évszázadok után — 
ezen a helyen augusztus 20-át, 
Szent István napját ünnepel
ni az emberek, pedig kevés 
olyan hely maradt fenn h a
zánkban, amely ennyire köz
vetlenül kapcsolódnék a nagy 
királyhoz. Ekkor avatták Bor
sos M iklós szobrát.

Jómagam ekkor, 1969 au
gusztus 15-ével kerültem  a 
m űvelődési házhoz. K ígyós  
Sándor igazgató közölte, van 
munka bőven, mivel Pécsvárad 
kapott egy Szent István-szob- 
rot, Borsos Miklós alkotását, 
amit a várban helyeznek el. 
Műsort kell adni ez alkalom
mal, együtt a Debreceni Irodal
mi Színpad tagjaival.

Megkezdődött a készülődés, 
a műsor próbája.

Közben megérkezett a szo
bor, és felállították mostani 
helyén. Idekerülésében Takács 
Gyulának, Baranya megye Ta
nácsa elnökhelyettesének volt 
fő szerepe.

A várban folytak a feltárá
sok, dr. K iss A ttila  régész már 
feltárta a vár udvarán a góti
kus csarnoktemplomot, és a X. 
századi kápolnával azt össze
kötő épületmaradványokat — 
mint H allam a Erzsébet DN- 
tudósításában olvashatjuk. A 
várat még lakták az erdészet 
dolgozói, de a cikk derűlátóan 
nyilatkozik a vár látogatha- 
tó ságát ille tő en . N os, erre 
majd húsz évet kellett várni 
1988-ig.

Addig törmelékhalmok és ár
kok között állott István király 
szobra, de amióta ott áll, azóta 
van hova elhelyezni az augusz
tus 20-i ünnep koszorúit.

1969 -  m int dr. Györf fy  
György akadémikus elmondta 
-  István születésének  1000 
éves évfordulója. Az évszámot 
illetően van bizonytalanság, de 
ez a valószínű dátum. Pécsvá
rad tehát Szent István millen
niumára kapta a szobrot.

Nem voltak országra szóló 
S zen t István -ü n n ep ségek  
í969-ben, ezen kívül nem volt 
szoboravatás, sőt némi feszült
ség kísérte az esem ényeket. 
Kígyós Sándort, aki többször 
járt Tihanyban Borsos Miklós

nál és Illyés Gyulánál, minden
esetre figyelmeztették, hogy az 
ünnepség során nem hangoz
hat el az a jelző, hogy „szent”. 
E „politikai színezetű, naciona
lista ünnepség” kihívását Kí
gyós Sándor és mi, körülötte 
dolgozó fiatalok nagyon élvez
tük. Tudtuk, fontos dologban 
veszünk részt.

Györffy professzornak, aki a 
szobrot leleplezte, az volt az 
első szava: „Szent István”. Lett 
is nagy csend a várudvaron. 
Lélegzetvisszafojtva figyeltük

a történelmi leckét. Mit jelen
tett az a középkorban, ha va
lakit szentnek neveztek. Majd 
történeti hitelességgel vázolta, 
m it je le n te tt  S zen t István  
műve és abban a pécsváradi 
apátság, ahova a szobor került.

Tóth Ferenc, a Komlói Gyer
mekkórus vezetője elmondta, 
másnap azért került pártbi
zottsági raportra, mivel a Szó
zatot énekeltette kórusával az 
ünnepségen. A leleplezés után 
b evon u ltu n k  a kápolnába, 
amelynek szentélyében bemu
tattuk  az irodalm i műsort: 
Illyés Gyula: „Vár a v íz e n ” 
című poémáját (Galánffy A n d 
rás, Mohai Gábor, Pólón Erzsé
bet), középkori Szent István- 
himnuszokat, István király in
telmeiből való részleteket (e 
sorok írója), és Berzsenyi Dá
niel szövegét: „V alljuk meg, 
hogy igen m e g szű kü ltü n k  a 
magyarságban, melynek bősé
gében ugyan soha nem is vol
tu n k ”-  csattogtak szinte ostor
csapásként a szavak Galánffy 
előadásában a boltívek alatt. A 
műsort Balogh Tamás és Pá- 
nyoki László  rendezte. Húsz
évesen talán először éreztük át 
e régi magyar szövegek üzene
tét ott, a kápolna falai között, 
és úgy éreztük, maga a láza
dás, amit végrehajtunk. Györ
ffy professzor, Borsos Miklós 
gratulációiból kitűnt, hogy az 
volt. Meg a másnapi dorgató- 
riumokból, amit már Kígyós
nak és Tóth Ferinek kellett 
zsebre tennie.

A himnikus szövegek után  
katarktikus erővel zengett fel 
a kápolna előterében a Kom
lói Gyermekkórus ajkán Ko- 
dály-Berzsenyi: magyarokhoz 
című kórusműve: „Forr a világ 

(Folytatás a 2. oldalon)

Ünnep egy ünneptelen korban
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I H ÍR E K(Folytatás az 1. oldalon) 
bús tengere, ó magyar!”, és a zá
rószavak: „Szabad nép”. Erez
tük a nap nagyszerűségét. Ün
nepet értünk meg e falak kö
zött a kor ünneptelen ünnepei 
között.

Többünknek határkő' volt ez 
a nap. Ekkor kezdó'dött kapcso
latom Györffy Györggyel, aki 
bizta tást és ú tm utatásokat 
adott a Pécsvárad-monográfia 
feldolgozásához -  1975-ben  
lett először könyv Gállos Fe
renc hagyatékából.

Györffy 1988-ban is elfogad
ta már a Pécsváradi Várbaráti 
Kör meghívását. Ekkor is Szent 
István-év volt -  a király halá
lának 950.évfordulója, ekkor 
nyílt meg a pécsváradi vár. 
Szent István szobra ekkor már 
országos figyelmet kiváltó ün
nepség színhelyévé lépett eló'. A 
felsőbbségnek még mindig gon
dot okozott, elhangozhatik-e 
István nevénél az, hogy „szent”. 
Ma már hihetetlen és nevetsé
ges, de így volt. 1988 ünnepi 
szónoka, Pozsgay Imre állam
miniszter elsó' szava is az volt, 
„Szent István”, majd keresztet 
vetve megszegte a kenyeret az 
ezernyi ünnepló' eló'tt.

E szobor s az ezeréves falak 
eló'tt adta v issza  Pécsvárad  
városi rangját 1993-ban Göncz 
Árpád, a Magyar Köztársaság 
elnöke. Ma már csak a szobor 
talapzatában mutatja a felirat, 
„I. István”, hogy egy időben mi 
volt a tétje annak a szónak, 
„szent”.

1969-ben Kígyós Sándor elsó' 
szobrait mutatta meg Borsos 
M iklósnak. H azakísérte Ti
hanyba és tanításával, bizta
tásaival feltöltekezve jött haza 
tovább faragni a követ. Műve- 
ló'dési pályafu tása  során — 
m int barátai, így M akovecz

Im re  fölemlegeti -  talán erre 
az 1969-es Szent István-ün- 
nepségre volt a legbüszkébb. 
Mint mindannyian, akik része
sei voltunk.

Kígyós azt is sokszor fölem
legette, mint segített a szerve
zésben M ott János  plébános, 
aki az augusztus 20-ai szent
m isén  k ih ird ette , d élu tán  
Szent István-ünnepség lesz a 
várban. Rengetegen eljöttek.

Itt volt a szoborszerző Ta
kács Gyula, a Baranya megyei 
Tanács elnökhelyettese, Ber- 
nics Ferenc, a pécsi járási mű
velődési osztály vezetője és dr. 
Csendes Lajos, az MSZMP Ba
ranya Megyei Bizottságának 
titkára. Ott voltak Pécsvárad 
község vezetői: Radics Károly 
tanácselnök, dr. Kófiás M ihály 
VB-titkár, továbbá Kralován- 
szky Alán, Székesfehérvár ré
gészkutatója, B ándi Gábor és 
Kiss A ttila  pécsi régészek és 
Borsos Miklós, a szobor Kos- 
suth-díjas alkotója.

„A m ikor Baranya megye Ta
nácsa Szent István születésének 
ezredik évfordulóján az egyko
ri vár és monostor udvarán k i
váló művész alkotta szobrot á l
lít István királynak, nem csu
p á n  az erre legalkalm asabb  
helyet és időpontot jelölte ki, 
hanem ritka példáját m utatta  
az igazi hazaszeretetnek is” — 
zárta avatóbeszédét dr. Györ
ffy György, aki szerencsésen  
megérte az államalapítás mil
lenniumának előkészületeit is.

Vannak, akiknek szent ez a 
hely, s vannak, akik autóikat 
parkoltatják e szobor tövében, 
s az ezeréves falak hűvösében.

Szólni kár, hogy ez a várud
var szent hely, és nem parko
ló. Úgysem értik.

Kép és szöveg: 
Gállos Orsolya

Pécsvárad Város K épviselő
testülete 1999. jú n iu s  28-án 
tartott ülésén az első napirend 
keretében tárgyalta az óvoda 
nevelési programját. A prog
ram a törvényességi feltételek
nek megfelelt, a testület tartal
milag is alkalmasnak tartotta 
arra, hogy az elkövetkezendő 
évekre az intézményben folyó 
nevelő munka irányát megha
tározza. Külön kiemelték az 
„Egy ember -  egy nyelv” al- 
programban megfogalmazott, 
a német nyelv hatékony tanítá
sára  vonatozó elképzelések  
hasznosságát.

Javaslatot tárgyalt a testü
let a ciklusprogramról, amely
nek alapjaiban már az év ele
jén m egegyezés született. A 
munkák nagy számára tekin
tettel rangsor felállítása vált 
szükségessé. Eszerint elsődle
ges feladatok: a m űvelődési 
ház belső rekonstrukciója, a 
szennyvízhálózat és -telep k i
építése, ül. bővítése, tanuszoda  
létesítése, a kábeltévé-rendszer 
átépítése. A rangsoroláson túl 
fontos szempont volt az is, hogy 
a célzott beruházás elvégzésé
hez pályázati forrás is rendel
kezésre álljon.

Ennek szellemében döntöt
tek a zengővárkonyi geszte- 
nyés-Pécsváradi Vár-Dombay 
tó üdülőcentrum összekötőút
burkolat felújítási m unkáihoz  
pályázat benyújtásáról a me
gyei területfejlesztési tanács
hoz. A 25 765 EFt-os beruhá
zási összköltség 30%-át az ön- 
kormányzat vállalta.

Visszatérő témája a júniusi 
üléseknek a Krónika jóváha
gyása. Az igényes, a település 
történetét megörökítő összeg
zés nélkülözhetetlen a kutatás, 
és gyakran a mindennapi mun
ka során is. A testület köszö
netét fejezte ki dr. Kófiás M i
hály krónikaírónak.

Jú lius 26-án rendkívüli ülés
re került sor, melynek témái 
ismét a pályázati lehetőségek 
voltak. A képviselő-testület vis 
maior-pályázatot nyújtott be a 
Baranya M egyei Területfej
lesztési Tanácshoz

a. ) A Dombay-tavat ért ter
mészeti károk helyreállítására: 
Az elvégzendő munkák költsé
ge: 4 237 138 Ft. Az önkor
mányzat vállalta: földmunkák 
e lv ég zésé t és a fak ivágást  
1 137 925 Ft értékben. Az igé
nyelt támogatás: 3 099 213 Ft.

b. ) A temető kőkerítésének — 
mely egyben támfalként szol
gál -  helyreállítása: Az elvég
zendő m unkák költsége: 
3 008 689 Ft. Az igényelt támo
gatás: 3 008 689 Ft.

A testület pályázatot nyúj
tott be az 1999. évi területi ki- 
egyenlítést szolgáló fejlesztési 
célú támogatás elnyerésére a 
Baranya M egyei Területfej
lesztési Tanácshoz. A pályázat 
célja: a Pécsváradi Vár fűtésé
nek korszerűsítése. A fejlesztés 
költsége: 10 751 363 Ft. A 30% 
saját erőt 3 226 000 Ft-ot a 
képviselő-testület az önkor
mányzat éves költségvetésé
ben biztosítja.

F. J.

„Asztrik örökében”
A közelgő ezredfordulóra a — dr. Nemes
kürti István  vezette -  Millenniumi Kor
mánybiztosi Hivatal felhívására minden 
településnek jelmondatot kellett válasz
tania, valamint meg kellett jelölnie a 
maga millenniumi emléknapját, aminek 
keretében átadásra kerül az ország címe
rével és az ünnepség lógójával hímzett, 
millenniumi zászló. Pécsvárad millenni
umi emléknapja: 2000. augusztus 20. ( Ez 
alkalommal a Pécsváradi Vár lesz a me
gyei központi ünnepség helyszíne.)

Állami ünnepeinkhez (március 15., 
augusztus 20., október 23.) Pécsváradon 
jelentős események, történések, hagyo
mányok kötődnek.

Augusztus 20-án függetlenül az elmúlt 
évtizedek politikai döntéseitől, Pécs
váradon a várban, Szent István szobrá
nál 30 éve mindig tartottunk megemlé
kezéseket, ünnepségeket, elhelyeztük  
koszorúinkat.

Az utóbbi tíz évben a Szent István- 
Napok rendezvénysorozat keretén belül

számos emlékezetes ünnepség helyszí
ne volt a vár.

Ez év augusztus 20-án 15.30 órakor 
kezdődik a városi ünnepség István ki
rály szobránál.

Kérjük az intézményeket, gazdasági 
egységeket, társadalmi és politikai szer
vezeteket, a civil egyesületeket, hogy 
részvételükkel és koszorúik elhelyezésé
vel járuljanak hozzá szentistváni örök
ségünkre való emlékezésünk méltó meg
ünnepléséhez.
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Pécsvárad Város Önkormányza
ta a millennium alkalmából em
lékművet kíván állítani a pécs- 
váradi Szent Benedek-monos- 
tort alapító Asztrik apátnak. Az 
ötletadó dr. Kófiás Mihály kép
viselő, nyugdíjas körjegyző volt. 
Asztrik apát -  később kalocsai 
püspök, majd esztergomi érsek 
-  Szent István hívására érkezett 
hazánkba, ahol a latin rítusú ke
reszténység felvétele érdekében 
végzett térítő munkát. Történe
ti szerepét növeli, hogy az ő ve
zetésével hozták Magyarország
ra a II. Szilveszter pápától kül
dött koronát.

egyetértésben —. a szakértők a 
világos színű lipicai kő haszná
latát ajánlották. A Képző- és 
Iparművészeti Lektorátus az 1:1 
modell elkészítése előtt 1:5 lép
tékű terv bemutatását is kéri a 
művésztől, mivel a pályaterv 
léptékét (1:10) a szakértők nem 
érezték megnyugtatónak. Ja
vaslatuk szerint a mű előnyére 
válna, ha a figura ca. 50 cm 
magas füvesített rézsűre emel
ve jelenne meg. Kérjük, hogy a 
szobrászművész erre vonatkozó 
elképzelését is mutassa be az 1:5 
léptékű tervvel együtt legkésőbb 
augusztus 20-ig.”

Az apát alakját megörökítő 
emlékmű tervezésére az önkor
mányzat pályázatot írt ki, a kö
vetkező művészeket kérve fel 
pályamű elkészítésére: Nádor 
Edina, Rigó István, Ruppert Já 
nos, Sütő Ferenc és Trischler Fe
renc szobrászművészek adták be 
határidőre pályázatukat. Az el
bírálásra július 14-én került sor 
Pécsváradon, a Polgármesteri 
Hivatal épületében. (Az előkészí
tő munka során nagy segítsé
günkre volt a Pécsi Művészetek 
Háza igazgatónője, Molnár G. 
Jud it művészettörténész.)

A Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus szakértő bizottsága 
megtekintette az 1:10 léptékű 
pályaterveket, majd a várban és 
környékén a helyszínbejárás 
után hozta meg döntését.

„Rigó István  szobrászművész 
emlékműtervét ajánlja elfoga
dásra és megvalósításra az ön- 
kormányzatnak. Megállapítja, 
hogy az apát személyét és kül
detését e terv meggyőzően, meg
felelő attribútumokkal illuszt
rálja. A helyszín kiválasztása 
telitalálat, a művész által java
solt kőanyag a környezeti adott
ságokhoz alkalmazkodik. A ki
vitelezésnél -  a megrendelővel

Szakértők voltak: dr. Benedek 
Katalin és dr. Romváry Ferenc 
művészettörténészek, Stremeny 
Géza szobrászművész, a Magyar 
Képzőművészek és Iparművé
szek Szövetségének tagjai, a lek
torátus részéről Jancsó Ildikó ta
nácsos.

Pécsvárad Város Önkormány
zata pályázatot adott be a Mil
lenniumi Kormánybiztosi Hiva
talhoz az Asztrik-szobor elkészí
tésére és felállítására, melynek 
tervezett időpontja 2000. au
gusztus 18.

D.K.

Rangos verseny, 
Arany-diploma
A Neumayer Károly karnagy ál
tal vezetett Pécsi Vasutas Kon
cert Fúvószenekar tagjaként a 
spanyolországi Valenciában jár
tak július 6. és 13. között 
Schrempfné Kreszits Margit és 
Wagner József, a Pécsváradi Ze
neiskola tanárai. Az elmúlt évek 
sikersorozatát folytatva a több 
mint száztagú zenekar egy igen 
rangos versenyen vett részt, és 
a rengeteg szép élmény mellett 
Arany Diplomát is nyertek.

SZENT ISTVÁN-NAPOK A PÉCSVÁRADI VÁRBAN

1999
Augusztus 14., szombat

18.00 Német nemzetiségi est a vár udvarán
Műsort ad: a Szajki Baráti Kör Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccso

portja és a Tornádó zenekar, az Erdősmecskei Német Nemzetiségi 
Vegyeskar, a Lánycsóki Német Kisebbségi Önkormányzat Énekkara

Augusztus 15., vasárnap 
9.00 Nagyboldogasszony napi szentmise

17.30 Grafikai kiállítás a vár kiállítótermében,
a László Károly által adományozott XX. sz-i európai grafikai gyűjte

ményből Bemutatja: Valkó László Munkácsy-díjas festőművész
18.00 A Pécsváradi ÖTÉ Fúvószenekara és

a Mázai Fúvószenekar hangversenye a vár udvarán

Augusztus 16., hétfő 
17.00 Várbarátok napja

•  30 éve avatták fel Szent István szobrát a vár udvarán -
emlékezés az eseményre

•  „A magyar állameszme Szent István örökségében”
-  dr. Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanár előadása

•  „Szent Benedek regulájának aktualitása napjainkban” -  
Binzberger Ákos OSB-magister (Pannonhalma) előadása

•  Kárpáti Gábor, a Janus Pannonius Múzeum régésze bemutatja 
a bencés apátság maradványait

Augusztus 18., szerda
18.00 „Őseink hagyatéka”. A pécsi Mecsek Táncegyüttes önálló 

műsoros estje a várban

Augusztus 19., csütörtök
17.00 Ünnepi önkormányzati ülés a vár dísztermében 

•  a Pécsváradi Női Kamarakórus műsora
•  Zsáli János polgármester átadja a város 1999. évi

kitüntetéseit, elismerő okleveleit 
18.30 UniCum Laude énekegyüttes önálló koncertje a várban 

19.30 Reneszánsz vacsoraest a vár udvarán -  
közreműködik: a Zeneiskola Reneszánsz Kisegyüttese

Augusztus 20., péntek
10.00 Ünnepi szentmise a rk. templomban

15.30 „István a király” táncjáték a vár udvarán 
előadja: az IH Forma I. Táncstúdió

16.00 Koszorúzási ünnepség István király szobránál
-  közreműködik: a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar

17.00 Amatőr művészeti együttesek műsora a Szentháromság téren. 
Ifjúsági Fúvószenekar, a zeneiskola rézfúvós kamaraegyüttesei

18.00 Görög néptáncegyüttes műsora 
18.30 Utcabál a Szentháromság téren 

a Spitzbuben zenekarral

Augusztus 21., szombat 
óránként: 13,14,15,16 és 17 órakor

„Várdalnokok és borprédikátorok” -  Magyar dalok a XVIII. sz-ból, 
Pálóczi Horváth Adám „Ötödfélszáz énekek” című gyűjteményéből. 

Előadja: Haramza László, a PNSZ operaénekese, Csajághy Miklós és 
Csajághy Szabolcs, valamint Szilágyi Ágnes fazekas
18.00 Lengyelországi néptáncegyüttes önálló műsora.

Augusztus 22., vasárnap
18.00 „Parasztlakodalmas”. A Zengővárkonyi Hagyományőrző Népi

Együttes önálló műsora a vár udvarán

Augusztus 20-22.
„Középkori piac”. A Kézművesek Baranyai Egyesületének tagjaival

Július 24-től szeptember végéig
Szoborkiállítás Szabó László alkotásaiból. Megtekinthető mindennap, 

a Kálvin u. 2. Sz. alatt, a református parókián.

A rendezvényhez segítséget nyújtottak:
• Bencés Diákok Pécsi Egyesülete • Pécsváradi Németek Baráti Köre 

• Pécsváradi Várbaráti Kör

Asztrik-szobor
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Nyári viharkárok Pécsváradon
Június 22-én Pécsváradon is 
megmutatta pusztító arcát az 
országban több helyen kataszt
rófákat előidéző' szélsőséges 
időjárás. A késő délutáni órák
ban óriási szélvihar és eső zú
dult városunkra.

A rendkívüli időjárás a Me
zőgazdasági Rt.-nek okozott el
sősorban jelentős károkat. Az 
éppen megérett repcét letörve 
10 m illiós kár érte az rt.-t. 
Ugyancsak több milliós veszte
séget okozott a vihar az aratás 
előtt álló búzaföldeken. A ma
jorban lévő tejházra két nyár
fa dőlt, megrongálva a tető- 
szerkezetet, mintegy 200 EFt 
kárt okozva

A Mecseki Erdészethez tarto
zó pécsváradi erdőkben a „szél
döntés” 1000 m3értékes bükk-, 
tölgy-, hársfákat fektetett le. A 
legtöbb kár a Legénysír kör
nyékén keletkezett, kisebb volt 
a Zengőn. A turistautak tisz
ták, jól járhatók a K-Mecsek- 
ben.

A D ÉD ÁSZ -1 is megkérdez
tük, de örömmel nyugtázták, 
hogy az elmúlt év katasztrófá
it feledve ez alkalommal Pécs- 
várad térségében nem okozott 
gondot a rendkívüli időjárás. 
Mindez köszönhető a közel
múltban elvégzett fejlesztések
nek, felújításoknak, amelyek 
komoly pénzeszközök átcsopor
tosításával váltak lehetséges
sé. Pécsvárad biztonságos vil- 
lamosenergia-ellátását bizto
sítja a most épülő 3,5 km hosz- 
szú új távvezeték Komló felé.

Az Agrover Erzsébeti úti iro
daházára is rádőlt egy jegenye, 
ami apróbb cseréppótlást igé
nyelt. Az ö n ko rm á n yza th o z  
tartozó területeken és intézmé
nyeknél 25 fa dőlt ki, okozva

ezzel kisebb-nagyobb károkat 
és közel 1 hetes munkát több 
embernek (Dombay-tónál 12 
fa, várkert, Szent Gellért utca, 
sportpálya, ÖNO).

A művelődési központnál 4 
fát csavart ki a szél, ebből egy

Nyári tábor 
Balatonfenyvesen
A Pécsváradi Ifjúsági Fúvósze
nekar nyári táboron vett részt jú
lius 18-22-ig a Balatonfenyve
sen, a Gyermek és Ifjúsági Köz- 
alapítvány üdülőjében. A 32 is
kolás muzsikust négyen kísérték 
el. A szakmailag igen sikeres tá
borban lehetőség volt új művek 
betanulására és ideális környe
zetet nyújtott az új zenekari ta
gok beépítésére is. Délelőtt zaj
lottak a szólampróbák, délután 
pedig az összpróbák. 22-én a tá
bor zárásaként koncertet adtak 
a balatonfenyvesi strand színpa
dán. Többen az új tagok közül 
először voltak a Balatonon. Sze
rencsére jó időt fogtak ki, így für
déssel, játékkal, ill. sporttal tölt- 
hették a táborozást. A zenekar 
köszönetét mond Pécsvárad Vá-

az épületre dőlve a tetőszige
telésben okozott kárt.

A régi gyógyszertár és az alsó 
iskola épületeiben megbontot
ta a cserepet az erős szél. Ez 
utóbbi három épületre 33 EFt- 
ot fizetett a biztosító a károk 
felmérése után.

Megkérdeztük H orváth J á 
nost városunk „meteorológu
sát”, hogy számadatokkal is 
támassza alá a rendkívüli idő
járást. Az elmúlt két hónapban 
322 mm csapadék esett Pécs- 
váradra, míg az első negyedév
ben mindössze 168 mm. A sok
évi átlag Pécsváradon 660 mm, 
ez évben az első hét hónapban 
607 mm csapadék hullott a 
Zengőalji településre.

(Kárpáti Á rpád fotója a m ű
velődési háznál készült.)

ros Önkormányzatának, a helyi 
Német Kisebbségi Önkormány
zatnak, a Pécsváradi Zeneisko
lának, a Fülep Lajos Művelődé
si Központnak, a Pécsváradért 
Alapítvány Kuratóriumának, a 
II. Béla Középiskola és Kollégi
umnak és mindazoknak, akik se
gítséget nyújtottak a tábor sike
res lebonyolításában.

Wágner József karnagy

Központban 
a mozgáskorlátozottak
Az önkormányzati pályázati 
pénzből elkészült a művelődési 
központ főbejáratának műkőbur
kolata, valamint egy feljáró rok
kantkocsik számára. Ugyancsak 
a mozgássérültek bejárását meg
könnyítő aszfaltburkolattal lát
ták el a sportcsarnok műszaki 
bejárata előtti teret.

Tourinform-híradó
Bár az idegenforgalmi szezon 
még nem ért véget, a Tourin- 
form-iroda már most igen ked
vező tapasztalatokról számol
hat be. A szezon kezdetétől 
(május 1.) július 31-ig összesen 
721 alkalommal keresték fel az 
irodát a személyesen, telefo
non vagy levélben érdeklődők. 
Összehasonlításképpen: a ta
valyi év júliusában 73 érdek
lődő volt mindössze, idén júli
usban 321. E számok minden
képpen azt jelzik, hogy az iro
da egyre ismertebbé és kere
settebbé válik a bel- és külföl
di vendégek körében.

Természetesen a legtöbben 
személyesen érdeklődnek, de 
örvendetesen nő a telefonos és 
leveles megkeresések száma 
is. Miután Interneten keresz
tül is elérhetők vagyunk, így is 
érdeklődnek, elsősorban a kül
földiek. Legtöbben Németor
szágból, Hollandiából, az Egye
sült Államokból, Kanadából, 
de k eresték  már az irodát 
Egyiptomból és egy kis görög 
szigetről is.

A legtöbben szállást keres
nek, ill. a falusi turizmus iránt 
érdeklődnek. Evvel kapcsolat
ban örömmel jegyezzük meg, 
hogy a fa lusi vendégfogadó  
tanfolyamot elvégzettek közül 
már többen bekapcsolódtak a 
vendégfogadásba és a legtöbb 
gazdánál telt ház van egész 
nyárra! Természetesen a prog
ram okról, lá tn iva lók ró l és  
egyéb idegenforgalmi kérdés
sel kapcsolatban is szívesen  
adunk felvilágosítást!

Az irodában ingyenesen be
szerezhető a most megjelent 
„Belföldi üdülési ajánlatok ’99 
nyár/ősz” c. kiadvány, amely 
több mint 300 belföldi ajánla
tot tartalmaz hegyvidéken, víz
parton, városban.

Továbbra is kaphatóak kü
lönféle kiadványok, képesla
pok, térképek, ajándéktárgyak!

Még kapható napfogyatko
zás ’99 csillagtérkép!

Szeretettel várjuk kedves 
vendégeinket a nyári szezon
ban nyújtott nyitva tartással 
m inden hétköznap 9 .00-től 
18.00-ig!

Tourinform Pécsvárad
Kossuth L. u. 22.
Tel/Fax: 466-487 

e-mail:
pecsvarad@tourinform.hu

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Rózsa Éva és Eltér János, Bencze 
Réka és Lébenthal Márton, Joszlik 
Éva és Hornyák Kálmán. Albert Bri
gitta és Szili Zsolt, Árkosi Kitti és 
Zilahi István

Meghaltak:
Mészáros Sándor (53) Martonfa, 
Hosszú János József (64) Zen- 
gővárkony, Kőnig István Márton

(63), Sasvári József (64), Pap János 
(78). Lukács Lőrincné Hamberger 
Katalin (85) Pécsvárad. Schmidt Jó
zsefié Hochrein Margit (67) Erdős- 
mecske

Születtek:
Börcsök Erik. Féth Márk (Nagypall), 
Sarang József, Gungl Benigna, Far
kas Gergő', Hering Vivien, Hengl 
Balázs, Dolha Gergő (Pécsvárad)

|  H í  R E K

mailto:pecsvarad@tourinform.hu
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Székelyföldön, szászok földjén
Tizennegyedik útján a várbaráti kör

Indulásunk viharos napra esett jú
nius 22-én éjszaka. Rossz ómen
nek is vehettük volna, hogy az or
kán tövestül tépte ki a műveló'dé- 
si ház előtti öreg füzet, hogy 13. 
éve vágunk az útnak, de bíztunk 
jó szerencsénkben, amely mindig 
velünk volt 1986 óta.

Az 1999. évi várbaráti kirándu
lás érdekessége az volt, hogy a 44 
fős csoportban nyolc külföldi bará
tunk, németek, angolok és egy szlo
vén tartott velünk: Erdély érdekel
te őket. Köztük a Kéméndi-há- 
zaspár (a csoport korelnökével), a 
Titze-házaspár, Sue Taylor angol
tanárnőnk két kolleganőjével, va
lamint Alenka Auersperger szlovén 
újságírónő. Az ő szemükkel nézve 
még erősebben átéreztük mindazt, 
ami a mai Erdélyt jelenti.

Együtt éltünk át pécsváradiak 
és vendégeink könnyes meghatott
ságot, a fönséges táj szépségét, az 
emberi szenvedés mélységeit, gyö
nyörködtünk székely kapukban és 
szász erődtemplomokban. És mu
lattunk kedvünkre tusnádi szállá
sunkon.

Molnár Zsuzsa tanárnő elárasz
tott bennünket az erdélyi történe
lem, népszokások, hagyományok 
ezernyi kincsével.

Utunkat ezúttal is Dretzky Ka
talin szervezte meg és vezette le 
szerencsésen a 27-diki hazaérke
zésig. Másodszor utaztunk a sásdi 
Varga Vince buszával. Fiával, Ro
bival kedvesen, figyelmesen szál
lítottak és intézték a határátkelés 
ügyeit.

Tusnádfürdőn, a Csukás Szálló
ban vártak a kétágyas szobák és a 
székelyek minden elképzelést fö
lülmúló kedvessége, vendégszere
tete. Régen éreztük magunkat 
ennyire szívesen látott vendég
ként. Erdélyi ízléssel készült, fi
nom levesek vártak bennünket es
ténként és finom sültek, saláták, 
a búcsúesten lángoló palacsinta.

14 alkalommal tettünk utat ha
zánk és Közép-Európa tájain. Ke
vés az olyan történelmi emlékhely, 
amelyhez ne helyeztük volna el ko
szorúinkat, lassan nincs nevezetes 
vár, templom, amelyben ne jár
tunk volna. E sok-sok élmény las
san összerakódik színes mozaikká, 
és kirajzolódik ez a csudálatosán 
gazdag régió, benne a magyarság 
emlékhelyeivel.

Első erdélyi kőrútunkat 1993 jú
liusában tettük Kolozsvár, Maros- 
vásárhely és a Székelyföld tájaira.

Idén június 22-én este 11-kor 
utánamentünk az orkánnak, és be 
is értük Szeged után. Reggel volt 
már, mikor elhaladtunk „magos 
Déva vára" alatt, és már várt a

vezetőnk Vajdahunyad várában, 
amit az ő kalauzolásával járhat
tunk be. Örömmel láttuk a resta
urálás munkálatait, de a várat 
körülvevő, immár tönkrement ha
talmas vaskohászati monstrumot 
is, amely rozsdavörösbe vonja ezt 
a páratlan várkastélyt.

A Maros völgyében haladtunk, 
jó minőségű úton, MOL-kutaknál 
tartva a pihenőket. Már a Király
földön haladtunk, ahová királya
ink a XII. században szászokat te
lepítettek, hogy őrizzék a Kárpá
tok szorosait a keletről, délről fe
nyegető török, tatár betörésektől. 
Szász városkákon és falvakon ha
ladtunk keresztül, amelyek íves 
kapubejárataihoz hasonlókat 
Pécsváradon is látni. Gyönyörköd

tünk fiatornyos erődtemplomaik
ban, majd elérkeztünk a szász fő
városba, a Vöröstoronyi-szorost 
őrző Nagyszebenbe, azaz Her- 
mannstadtba. Hamisítatlan szász 
városban jártunk, a páratlan szép
ségű székesegyházban. De minde
nütt csak a kövek emlékeztettek 
a szászokra, akiket Ceausescu 
1100 márka fejpénzért árusított, 
s hajtott ki Németországba. Mint 
Szászhermányban elmondták, az 
utolsó tíz évben is nagy volt a szá
szok elvándorlása, akik a jobb 
megélhetés reményében hagyták 
ott Romániát.

Brassónál északra fordultunk 
Háromszék megyébe, estefelé már 
Tusnádon szívtuk a havasok kris
tálytiszta levegőjét.

Elsőként székely napot tartot
tunk, mert utunk Sepsiszent- 
györgyre, a Koós Károly tervezte 
Székely Múzeumba vezetett. Itt is 
vezetéssel járhattuk végig a csodá
latos gazdagságú néprajzi kiállítást 
és az udvarban felállított skanzent. 
Örömmel mutatta be vezetőnk az 
1848/49-es emlékkiállítást, amit a 
román mellett magyar felirattal is 
elláthattak. Bem József személyes

tárgyait láthattuk kiállítva és Gá
bor Áron emlékeit, hisz az ágyúön
tő erről a vidékről származott. Még 
az este elérünk városába, Kézdivá- 
sárhelyre is, ahol ágyúit öntötte, 
hogy megálljunk egy pillanatra a 
szobránál, az emlékezetesen egysé
ges, szép főtéren. Többször áthalad
tunk Kökösön, ahol Gábor Áron ha
lálos sebét kapta.

De előbb még eltaláltunk Zágon- 
ba, Mikes Kelemen tölgyeihez, és 
a szülőháza helyén álló emlékosz
lophoz, hogy odahelyezze koszo
rúnkat valamennyiünk nevében 
Bakó László, Büki László és Pécsi 
Lászlóné Szép Éva — a Himnusz 
hangjai mellett.

„Egyedül hallgatom tenger mor- 
molását,/ tenger habja felett futó szél

zúgását, / egyedül, egyedül a bujdo
sók közül nagy Törökországban, ha
csak itt nem lebeg sírjában nyugovó 
Rákóczi nagy lelke az eget ostromló 
tenger haragjában...”-  idéztük Lé
vai József sorait Mikestől, aki azt írta 
egyik törökországi levelében: „úgy 
szeretem már Rodostót, hogy nem 
feledhetem Zágont”.

Majd Csomakőrösre mentünk, 
ahonnan Körösi Csorna Sándor in
dult el, hogy megkeresse a magya
rok őshazáját, hogy a m esszi 
Darjiling egy lámakolostorában fe
jezze be életét. De elébb megalkot
ta a tibeti-angol szótárt, s ezért 
szobrát az angol Sue Taylor is ko- 
szorúzta Sárközi Gergellyel. Itt egy 
helybeli iskoláslány mondta el 
Körösi Csorna életét a helyi emlék
múzeumban.

Gelence következett -  s mind
egyre kint jártunk a Keleti-Kárpá
tok lábánál, a történelmi Magyar- 
ország legkeletebbre fekvő telepü
lésein. E falvak fölött már a hava
sok emelkedtek. Gelence erőd
templomában a lovagkirály Szent 
László tetteit örökíti meg a XIV. 
századi freskósorozat — az 
UNESCO világörökség része az

1245-ben emelt, fallal kerített, 
kazettás mennyezetű, gótikus 
szentélyű templomocska.

Történelmi dalcsokorral tartot
tunk hazafelé, és szállásunkon se 
hagytuk abba a nótázást késő éj
szakáig.

Június 25-én, pénteken szász 
napot tartottunk: szászok fogadtak 
valamennyi nevezetességnél, és 
m utatták be múltjukat német 
nyelven -  Büki László tolmácsolá
sa mellett. Prázsmár (Tartlau) 
erődtemploma, Erdély legnagyobb 
templomerődje gyűrűként veszi 
körül a szabályos kereszt alakú, 
gótikus templomot, melynek köze
péből emelkedik a torony. Minden 
családnak számozott fülkéje volt, 
ahová a török, tatár fenyegetés elől 
bemenekülhettek. A szászok tör
ténetét, céheit, önkormányzatát 
bemutató kiállítás is sok látniva
lót tartogatott. Szászhermány 
(Hermán) templomerődjét restau
rálták, templomának belseje hely
reállítva, keleti szőnyegekkel éke
sítve állt. Tornyát várszerűen 
megerősítették és négy fiatornyot 
építettek rá.

Törcsvár, azaz Bran történetéhez 
bár a német lovagrend, majd a ma
gyar királyok neve fűződik, a helyi 
idegenforgalom a vérszomjas Dra- 
cula gróf váraként propagálja, és 
kér ezért csillagászati belépőt. Van, 
aki a nagyvilágban Erdélyt egyene
sen Dracula nevével azonosítja. 
Külföldi barátainknak azért sike
rült megmutatni, mi minden egyéb 
gazdagságot jelent Erdélyország.

Brassó központjába tartottunk 
ezután, a Cenk lábához, a körénk 
magasodó hegyek gyűrűjébe. A 
Fekete templom, amit évtizedeken 
át restauráltak, most megújulva 
áll a kereskedők által idehozott 
legszebb 119 keleti szőnyeggel, a 
padok hátlapján a céhek jelképei
vel, magasba szökő oszlopaival, 
hatalmas belső terével — Erdély 
legnagyobb temploma. Előtte a re
formátor Honterus János szobrá
val és a volt Honterus-iskolával.

Innen jutottunk ki a város főte
rére, amelyről már elterelték az 
autóforgalmat, és ahol teljes pom
pájában ékeskedik a régi városhá
za a város címerével, a koronával 
(Kronstadt) és a belőle ágazó, az 
idetartozó falvakat jelképező 13 
gyökérrel.

Június 26-án, szombaton elin
dultunk a Szent Anna-tóhoz: hu- 
szonketten gyalog, a többiek 
busszal. Vezetőt is kaptunk egy 
diák, Dósa Elek Levente személyé
ben, és a szebb időket idéző, régi 
tusnádi fürdősoron végigmenve 

(Folytatás a 6. oldalon)

Benedek Elek kísbaconi szülőházánál a Pécsváradi Várbaráti Kör. Fotó: Sárközi Kata
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EGYHÁZI HÍREK
(Folytatás az 5. oldalról) 

nekivágtunk a hegyoldalnak, az 
ébredező fenyveserdőnek. Kétórás 
kapaszkodó után felértünk az 1211 
méteren fekvő Nagycsomádra, a 
túloldalon nap-fényes rét nyílt ki 
előttünk, majd kis idő múlva meg
csillant a vulkáni kráterben, eső
vizek és helyi patatok által táplált 
Szent Anna-tó. Itt köszöntöttük a 
hegy virágaival és szavalókóru
sunkkal Bakó Lászlót és Büki 
Lászlót, nevük napja előestéjén.

Aztán még egy kitérőt tettünk, 
s ellátogattunk Kisbaconba, Bene
dek Elek emlékmúzeumába. Az író 
által épített kúriában a számtalan 
mesekönyv között mindenki meg
találta gyermekkora néhány ked
ves olvasmányát. A kertet unoká
ja s dédunokája gondozta éppen. 
Az Elek apó idejében ültetett park 
árnyas fái alatt áll kopjafája, aho
vá mi is elhelyeztünk koszorúnkat 
a magyar és a székely himnusz 
hangjai mellett. A legfiatalabbak 
koszorúztak: Brandt Zsuzsa, Feny
vesi Tamás és Sárközi Gergely.

Délután még körbejárhattuk 
Tusnádot. Szívünk fájt, látva a ter
mészet csodás adományait, a ké
nes gyógyvizet és a hajdan szebb 
napokat látott városka teljes ha
nyatlását. Mindennek ellenére 
most is páratlan ez a hely felüdü
lésre, pihenésre, egy-egy körút 
központjaként. Pár hét múlva, jú
lius végén Tusnádon és Bálványo
son tartotta ismét évenkénti sze
mináriumát a magyar és a román 
értelmiség, ahova ellátogatott Or
bán Viktor miniszterelnök is.

László napján, 27-én vettünk 
búcsút Háromszék fenyveseitől, 
tiszta levegőjétől, s hajtottunk 
vissza az Olt, majd Szászsebestől 
a Maros völgyében, az 1-es úton. 
„S téged Fogarasban vár a vár” -  
idéztük Arany Jánost, majd az Olt 
partján betértünk még a fogarasi 
várba, amely 64 falujával fejedel
mi központ volt, s falai között or
szággyűléseket tartott Apafi M i
hály, az utolsó erdélyi fejedelem. 
A történelmi falak, gótikus és re
neszánsz csarnokok kommunista 
börtönként szolgáltak a háború 
utáni évtizedekben.

VTV-adás
augusztus 12-13. (csütörtök, péntek)

Tartalom:
■ Szent István-Napok programja
■ Címzetes apáttá nevezték ki Antal 

Géza plébánost
■ hírek, események ...

A  következő adás időpontja augusz
tus 26-27.

Mégegyszer a Pécsvá- 
radi Kábeltelevízióról
Pécsvárad Város Képviselő-testületéhez 
eljuttatott lakossági észrevételt meg-

A Fogarasi-havasok kísértek 
bennünket délről, a Kárpátok leg
magasabb csúcsaival, mi pedig 
megálltunk, hogy az út menti áru
soktól felvásároljuk a frissen sze
dett sárgagombát.

Lippa vára alatt haladtunk el, 
távolról látszott Világos, és lassan 
Aradhoz érkeztünk. Tisztelegtünk 
az aradi tizenhárom vértanú em
lékoszlopánál, amelynek a hat év
vel ezelőttihez képest rendezet
tebb volt a környezete. Koszorún
kat Baum ann József, Sebestyén 
József és Speigl József helyezte el 
a Himnusz hangjainál.

Hazafelé még egy szegedi ha
lászlé is belefért a programba, a 
csapat tagjainak spontán szerve
zése folytán.

Maradéktalanul szép élmények
kel tértünk haza. Mert kevés be
szélni magyar értékekről, ezer év
ről meg kisebbségi magyar sorsról. 
El kell menni, hozzájuk kell el
menni és helyén látni azt, mit je
lent ma a magyarság ezer éve a 
Kárpát-medencében. Ezzel szem
besülni, ez volt ismét nagy élmény 
pécsváradi utazók, magyarok és 
angolok, németek, skótok, szlové
nek számára.

Hiszen mint a könyvekben áll, 
Európa ott kezdődik, ahol a legke
letibb gótikus templomok állnak: 
Brassóban, Prázsmáron, Szász- 
hermányban.

Gállos Orsolya

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
nagytúrái 1986-1999

1. 1986 Felvidék
2. 1987 Nyugat-Dunántúl
3. 1988 Zemplén, Kassa
4. 1989 Szeged, Gyula, Ópusztaszer
5. 1990 Nyírség, Szabolcs- 

Szatmár-Bereg, Munkács, Ungvár
6. 1991 Göcsej-Burgenland
7. 1992 Bécs, Pozsony, Szigetköz
8. 1993 Székelyföld
9. 1994 Lengyelország

10. 1995 Szlovénia
11. 1996 Morva-és Csehország, Prága
12. 1997 Olaszország
13. 1998 Stájer. Burgenland
14. 1999 Dél-Erdély

vizsgálva a kulturális bizottság javasla
tára az Rt-Tv Bt. augusztus első napjai
ban az RTL2 csatorna helyére a 3SAT- 
ot állította.

Köszönetny i Iván ítás
Ördög Béla, Zengővárkony polgármes
tere magánemberként július 2-án át
adott a Zengővárkonyi Hagyományőr
ző Néptáncegyüttesnek egy 120 ezer 
forint értékű Panasonic gyártmányú 
videofelvevőt. A  tagság nevében ezúton 
köszönjük meg az értékes ajándékot.

(Töttös Sándor művészeti vezető és 
Galambosné Fónai Éva egyesületi elnök)

Antal Géza plébános 
címzetes pécsváradi 
apát lett

Július 20-án ünnepi szentmise kereté
ben vehette át Mayer Mihály megyés
püspök kinevező okiratát:

„Kinevezem a Pécsi Egyházmegyéhez 
tartozó Szent Benedekről elnevezett 
Pécsváradi Apátság címzetes apátjává." 
Antal Géza plébános eddig végzett mun
kája elismeréseként vehette át az ok
iratot. Az ünnepség keretében kö
szöntötte Pécsvárad új címzetes apát
ját Zsáli János Pécsvárad, Nádor Rudolf- 
né Hosszúhetény polgármestere, vala
mint a pécsváradi és az ide tartozó egy
házközségek vezetői.

Eljöttek Antal Géza előző szolgálati 
helyéről, a Szekszárdi Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör vezetőségének és 
Cserkészcsapatának tagjai is köszönte
ni volt lelkészüket.

(Képünkön Antal Géza, Pécsvárad cím
zetes apátja.)

Cserkésztábor
Fodorgyöpön
Antal Géza plébános vezetésével a 
Szekszárdi Újvárosi 615. Sz. I. Béla ki
rály Cserkészcsapatának 39 fős csoport
ja kéthetes táborozáson vesz részt 
Fodorgyöpön. A  plébános úr 4 évig volt 
lelki vezetője a cserkészeknek, ez év jú
nius elsejével lett parancsnoka a csapat
nak. Programjukban szerepel a Keleti- 
Mecsek természeti értékeivel való is
merkedés, valamint Pécs-Pécsvárad 
történelmi és kulturális örökségének fel
keresése.

Hírhozónak egy pécsváradi lakója is 
van a tábornak Batancs Zoltán 6. osztá
lyos tanuló személyében. Kérdésünkre 
Antal Géza elmondta, hogy a közeljö
vőben szeretné, ha Pécsváradon is ala
kulhatna cserkészcsapat.

A tábor vezetősége ezúton mond kö
szönetét ifj. Büki Lászlónak az Aranyci
pó által naponta ajándékba adott 18 kg

kenyérért. Ugyancsak köszönet illeti 
Bachesz Rezső vállalkozót, aki kedvez
ményes áron, másnaponként 15 liter 
tejet juttat el a táborozókhoz.

Déli határunkon túl: 
egy nap a Baranya- 
háromszögben
Augusztus első napján, vasárnap került 
sor arra az utazásra, melyre a kopácsi 
és várdaróci vendéglátók, valamint a 
pécsváradiak már régóta készültek.

A  jugoszláv háború éveiben Pécsvá
radon és környékén több család is ott
honra talált. Bár mindenkor ugrásra, 
azonnali visszaköltözésre készen álltak, 
a háború hónapjainak, éveinek száma 
egyre gyarapodott. Keserű, de azért 
örömökkel teli beilleszkedés volt ez, 
félig mindig hazanézve, félig itt munkál
kodva -  a gyerekeket, unokákat terel
getve, hiszen ők előbb vagy utóbb min
dig felnőnek: akár béke van, akár nincs. 
Pécsvárad és Zengővárkony lelkésznői 
sokat tettek azért, hogy a befogadó te
lepülések otthonná váljanak a menekül
tek számára. Volt fiatal, aki itt házaso
dott és most már ide tartozik, több gye
rek az általános iskolát befejezve Pé
csett tanul tovább. A  fegyverek végül 
elhallgattak (hogy aztán nem sokkal ké
sőbb, valamivel arrébb újra ropoghas
sanak) és a felnőttek indultak, mihelyt 
indulni lehetett: haza.

Most látogatóba hívták magyarorszá
gi barátaikat. Az utat a református egy
ház szervezte. Tizenkilencen indultunk 
útnak kora reggel. Délelőtt a kopácsiak 
vártak finom harapnivalóval. Megmutat
ták a harcok nyomait viselő templomu
kat, majd végigsétáltunk a falun, a vala
mikori nyolcszáz ember helyett most 
háromszázan élnek. Láttuk a csodaszép 
ártéri vidéket, a nyugodt holtágakat. 
Mire Várdarócra értünk, megfőtt a bog
rácsban az ebéd, amit sütemények el
képzelhetetlen gazdagságával; jókedvű, 
néha szomorkás emlékeket idéző be
szélgetéssel fejeztünk be.

Délután négykor istentisztelet kez
dődött, amin Csáti-Szabó Lajos várdaróci 
és Szabó Lászlóné Kiss Mária pécsváradi 
lelkészek szolgáltak. Az alkalom külön 
öröme volt, hogy nem csak a pécsváradi 
vendégekkel találkoztak a helyiek, ha
nem a várdaróci és a kopácsi gyüleke
zet is először volt együtt szervezetten 
a háború óta.

Sokan sürgölődtek körülöttünk, és 
nemcsak azok, akik nálunk töltötték az 
ezredvégi háborús éveket. Megérteni 
akaró turistaként jártunk az üres, romos 
házak között, kissé ügyetlenül, érzése
ket keresve. Örömmel és hálával bú
csúztunk, remélve, hogy feledve a kény
szer erejét, vendéglátóink vissza-vissza- 
jönnek még hozzánk, Magyarországra.

Kis Bocz Erika

• A  pécsváradi református lelkésznőt, 
Szabó Lászlónét ezentúl a 72/465-809- 
es telefonszámon is el lehet érni.

H Í R E K
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Ünnep Hausmannstätten 
sportéletében
Fáradságos és költséges munka 
végére érkeztek Hausmann- 
státtenben a városi vezetők és a 
sportélet résztvevői. Július 4-én 
végre felavathatták új sporttele
püket, mely a város frekventált 
helyén épült meg.

Az ünnepélyes megnyitóra 
meghívást kapott Pécsvárad 
képviselő-testülete is. A megtisz
telő meghívásnak Baumann Mi
hály és Apaceller József te tt ele
get. A szombat délutáni érkezést 
rövid pihenő követte, majd végig
kísértek bennünket az új létesít
ményben. A telepen két füves 
futballpálya épült, az edzőpálya 
világítással is el van látva, mind
két pálya automata öntözőberen
dezéssel rendelkezik. A klubépü
letben négy csapat részére ké
szült nagyméretű öltöző zuhany
zókkal, ezenkívül bírói öltöző és 
egy minden igényt kielégítő klub- 
helyiség áll a csapatok és a szur
kolók rendelkezésére. A létesít
mény költsége 14,3 millió schil- 
ling, aminek 80%-át a város sa
ját költségvetéséből fedezte. Tet
te mindezt a jövő, a gyerekek ér
dekében. Csodálkozva hallottuk, 
hogy Hausmanstáttenben min
den gyermekévfolyamnak önál
ló focicsapata van.

Az ünnepség lebonyolítására 
a sporttelep mellett egy 1000 fős 
sátrat állítottak fel, ahol a szó
rakoztató programok sora egy 
discóval már pénteken megkez
dődött. Szombat este a Mürz- 
taller-zenekar húzta a talpalá- 
valót. A zenekarnak Ausztriá
ban komoly hírneve van. Az idén 
Chenitzben a német népzenét 
játszó zenekarok részére rende
zett versenyen a részt vevő 50 
zenekar közt az előkelő 5. helye
zést érték el. A díj jogosságát 
minden vendég alátámaszthat
ja, aki ezen a napon hallhatta 
őket. A hangulat óriási volt. Mi 
is nehezen szántuk rá magun
kat, hogy nyugovóra térjünk, de 
az utazás fáradtsága és a más
napi programok miatt kénytele
nek voltunk megszakítani az éj
szakai szórakozást.

Vasárnap már kilenc óra előtt 
gyülekeztek a meghívottak a 
polgármesteri hivatal előtt. In
nen előre kialakított koreográ
fia szerint vonultunk a sátorhoz. 
A menet élén a Hausmann- 
státteni Trachtenkapelle fújta 
az indulókat. Utánuk következ
tek a meghívott és a helyi sport
kört támogató hölgyek, akik in

dulás előtt mindannyian kaptak 
egy kis sárga csokrot. Ez a tisz
telet megnyilvánulásának szép 
példája volt számunkra. A sor 
végén a város vezetői és más 
meghívottak következtek. így 
értünk a sátorhoz, ahol focista 
gyerekek sorfala fogadott ben
nünket. Az ünnepség hálaadó 
misével és a pályák felszentelé
sével kezdődött. A város polgár- 
mestere, GünterKöck úr köszön
tötte a vendégeket és városi ki
tüntetéseket adott át. Ezután a 
hivatalos program keretében 
képviselőink Pécsvárad lakossá
gának jókívánságait tolmácsol
ták Hausmannstátten vezetői
nek és polgárainak ezen nagy 
esemény alkalmából és átadták 
jelképes ajándékaikat. Miután a 
vendégek megtekintették a léte
sítm ényt, közös ebéd követ
kezett. Az ebéd után ismét ne
ves fellépők szórakoztatták a 
vendégsereget. Ezek közül Ró
bert és Hannes, a két haus- 
m annstátteni tehetség és a 
nyugdíjas korú, de még mindig 
méltán népszerű Kern Buam ze
nekar fellépése volt igazán cse
mege. Mi is csak fájó szívvel tud
tunk ettől a színvonalas műsor
tól a délután közepén elszakad
ni, de ránk még hosszú út várt 
hazáig.

Ez az esemény ismét megerő
sítette bennünk a hitet, hogy a 
testvérvárosi kapcsolatok fenn
tartása és ápolása fontos össze
tevője a pécsváradiak életének, 
hiszen a családi kapcsolatok to
vábbfejlesztése is ennek függvé
nye. Ebből a meggondolásból ezt 
az alkalmat is felhasználtuk 
arra, hogy a következő látoga
tást előkészítsük, hiszen szep
tember első hétvégéjén az oszt
rák teniszklub tagjai látogatnak 
Pécsváradra a Koch Teniszklub 
meghívásának eleget téve. Re
méljük, a focistáink is hamaro
san egy vendéglátogatás kap
csán kipróbálhatják a most fel
avatott létesítményt.

Baumann Mihályné

Rock-buli
Két helyi amatőr zenekar ad kon
certet a művelődési központban au
gusztus 13-án, pénteken 21 órától. 
Az Abiogenezis (Bognár András és 
Rumszauer Zsolt) és a MUST (Kár- 
páti-Tóth-Lovas trió) saját számai
kat adják elő.

Tízéves kapcsolat 
Nagymácséddal
A pécsváradi öregfiúk csapata 
10 éve tartja kapcsolatát a fel
vidéki Nagymácséd hasonkorú 
csapatával. Július 30-án uta
zott a pécsváradiak népes csa
pata mácsédi barátaikhoz 52 
fővel.

B uszunk a késő délutáni 
órákban gördült be a 2600 lé
lekszámú falu kultúrháza elé. 
Noszek Ferenc, Nagymácséd  
polgárm estere is köszöntött 
minket érkezésünkkor. Első 
esténket mindnyájan a már jól 
ismert barátainknál töltöttük, 
a fiatalabbak szórakozóhelye
ken múlatták az időt. Szomba
ton délelőtt a faluval ismerked
tünk, megnéztük nevezetessé
geit, de voltak, akik fürdéssel, 
vásárlással töltötték idejüket.

Délután került sor a nagy 
mérkőzésre, ahol Pécsvárad  
csapata 4:3-ra győzött. A gólo
kat Keszler M átyás (2), Fullér 
Tibor (1) és Szó'ts Im re  (1) rúg
ta. így visszahoztuk a vándor
kupát a következő találkozóig.

Este 21 órakor kezdődött a 
vacsorával egybekötött mulat
ság, amelyen a vendégeket üd
vözölte Tartott Gáspár szerve
ző és Noszek Ferenc polgármes
ter, aki méltatta a tízéves kap
csolatot és reményét fejezte ki, 
hogy a kapcsolat tovább széle
sedik Pécsváraddal. Megkö
szöntük a meghívást és elkez
dődött a mulatság, amely a reg
geli órákig tartott. Vasárnap 14 
órakor elköszöntünk a jövő évi 
találkozás reményében.

B aracskay Lajos

A Család és Közös
ség Alapítvány hírei
■ A Családsegítő- és Gyermekjó
léti Szolgálat új programjaihoz és 
bővülő tevékenységéhez szélesítet
te szakmai gárdáját. Mind a fel
adatok körének bővítését, mind az 
új munkatársak bevonását az a 
pályázati forrás biztosította, ame
lyet júliusban nyert a Család és 
Közösség Alapítvány.
■ A Gyerekklub tagjaival június 28- 
án a Réka-völgyben kirándultunk, 
július 15-én pedig Pécsett jártunk. 
Ellátogattunk a planetáriumba, az 
állatkertbe, az akvárium-terrári
umba, és a Vasarely Múzeumba. 
Nagyon nagy élmény volt a gyere
keknek, többen közülük most vol
tak először ezeken a helyeken. Jú
liusban részt vehettünk még Zen- 
gővárkonyban egy kézműves tábor
ban, ahol a csuhéfonás, fajáték-ké
szítés, csutkababa-készítés, tojás
hímzés fortélyaival ismerkedhettek 
meg a gyerekek. Ezúton szeretnénk 
köszönetét mondani meghívónk
nak, Antalné Angster Máriának az 
érdekes programokért, a meleg fo
gadtatásért.

Augusztusi terveinkben továb
bi kirándulások szerepelnek, az 
egy településen lakó klubtagok 
mutatnák be lakóhelyüket, vendé
gelnék meg társaikat.
■ A Család és Közösség Alapít
vány megállapodást kötött a Kresz 
és Fiedler Kft-vel, amely szerint ez 
utóbbi folyamatosan munkát biz
tosít a Családsegítő- és Gyermek- 
jóléti Szolgálat keretében működő 
szociális foglalkoztatónak. A fog
lalkoztató keretében rokkantnyug
díjasok egészíthetik ki jövedelmü
ket és kellemes légkörben tölthe
tik el napjaikat.

A foglalkoztatóba a háziorvos 
ajánlásával lehet jelentkezni, s ez
után a foglalkoztató vezetője, Bodor- 
kás Istvánná adja ki a munkát.

Nyári rendezvények a várban

Tízéves hagyományra tekint vissza a művelődési ház szervezésében tartott Szent 
István-napok. Ebben az évben már júliusban elkezdődtek e program eseményei.

Július 16-tól augusztus 13-ig voltak láthatók a vár kiállítótermében Gvárdián 
Ferenc budapesti szobrászművész alkotásai. A  nagysikerű kiállítást Sasvári Edit 
művészettörténész nyitotta meg. (Képünk a megnyitón készült.)

Július 16-án nagysikerű klarinétkoncertet adott a románkori altemplomban az el
múlt év nyarán megismert Trió Ebony. Szilágyi Orsolya, ápolva a pécsváradi gyöke
reket ismét meghívta Róbert A  Resling urat, az University of Western Ontario nyu
galmazott professzorát és Csongár Editet, a Pécsi Szimfonikus Zenekar művészét.
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Félpályás gyereklabdarúgás Szurkológyűlés
A Baranya Megyei Labdarúgó 
Szövetség Utánpótlás Bizott
sága kiírta a félpályás gyerek
labdarúgás 1998/99. évi őszi
tavaszi bajnoki fordulóit. A 
bajnokság célja volt a gyerek
labdarúgás szervezett fejlesz
tése, a korosztályos képzés 
megyei szinten való elterjesz
tése, illetve a gyerekek labda
rúgás iránti szeretetének növe
lése, a verseny és téthelyzethez 
való alkalmazkodás. Elmond
hatjuk, hogy a bajnoki idény el
érte célját. A javasolt korosz
tály az 1986. és 1987-ben szü
letett általános iskolai tanulók 
voltak, fiatalabbak játszhat
tak, idősebbek nem. A beneve
zett egyesületek korosztályai 
is mutattak eltérést (volt csa
pat, amelyik 1988-as születé
sű játékosokból állt), és ez ter
mészetesen a mérkőzések fo
lyamán gólokban is megmutat
kozott. A Pécsváradi Spartacus 
SE játékosai a fiatalabb kor-

IV. városi amatőr
asztalitenisz-bajnokság
Pécsváradon
Időpont: 1999. augusztus 13., péntek 
16 órától.
Helyszín: városi sportcsarnok -  Pécs- 
várad
Kategóriák:
Serdülő (14 éves korig)
Ifjúsági ( 14 - 18 év között)
Felnőtt ( 18-40 év között)
Senior (40 év felett)
Nevezés: augusztus 10., kedd 16 óráig 
a művelődési központban 
Nevezési díj: serdülő/ifjúsági 150 Ft; 
felnőtt/senior 250 Ft. Helyszíni nevezés
kor: serdülő/ifjúsági 200 Ft: felnőtt/ 
senior 350 Ft

osztályt képviselték. Jó hangu
latú, élvezetes 2 x 35 perces 
m érkőzéseket tek in th ettek  
meg azok, akik minden máso
dik vasárnap délelőtt 10 óra
kor lesétáltak a sportpályára. 
Kezdetben a gyerekek szülei 
képviselték a szurkolótábor 
zömét, a későbbiekben már 
több tucat néző tekintette meg 
a „góliátok” mérkőzéseit.

Az 1998/99-es bajnoki évad 
mérlege: 26 mérkőzés -  6 győ
zelem, 2 döntetlen, 18 vereség, 
36 rúgott és 150 kapott gól.

A bajnoki évadzárón kiosz
tásra került a legjobb játékos 
cím, melyet Tóth A drián  ka
pott meg, ill. a csapat gólkirá
lyi címe, melyet Szabó János 
kapott meg.

A „góliátok” bajnoki soroza
ta ez évben tovább folytatódik 
és ezúton is kérjük, hogy szur
koljanak együtt a fiatalok si
kereiért!

Spannenberger János

1999-2000. évi megyei
I. o. labdarúgó-bajnok
ság őszi sorsolása
0 8 .15. PEAC-Pécsvárad 
08.22. Pécsvárad-Lánycsók 
08.29. Pécsvárad-Dunaszekcső 
09.05. Hidas-Pécsvárad 
09.12. Pécsvárad-Szigetvár 
09.19. Kovácshida-Pécsvárad 
09.26. Pécsvárad-Kozármisleny 
10.03. Szentlőrinc-Pécsvárad 
10.10. Pécsvárad-Újpetre
10 .16. Bicsérd-Pécsvárad 
10.24. Pécsvárad-Sellye
10 .3 1. Szederkény-Pécsvárad 
I 1.07. Pécsvárad-Siklós
I I .  14. Magyarszék-Pécsvárad 
11.2 1. Pécsvárad-Bóly

A Pécsváradi Spartacus SE 
szurkológyűlést tartott július 
19-én a sportpálya klubtermé
ben, melyen közel 50-en vettek 
részt. Speigl József, a sportkör 
elnöke rövid tájékoztatót tar
tott a szakosztályok működé
séről, és arról, hogy melyik csa
pat hol, milyen osztályban sze
repel ebben az idényben. Tájé
koztatta a szurkolókat arról, 
hogy az előző szám unkban  
m egjelentekkel ellen tétben  
mégis marad Pécsváradon az 
NB Il-t megnyert férfi kézilab
dacsapat. Az sportkör vezető
ségének és a város képviselő- 
testületének döntése alapján 
így mégis lesz N B  I. B-s csapa
ta  városunknak 

A vezetőség egy másik dön
tése alapján újabb csapattal 
bővül Pécsvárad sportélete, 
ugyanis a felmerülő igényeket 
figyelembe véve m egszavaz
ták, hogy indítanak focicsapa
tot a labdarúgó megye III. osz
tályban is, azokból a helyi fia
talokból, akik nem kerültek be 
az első osztály keretébe és ki-

SPORTHÍREK
Az NB l/B férfi kézilabdacsa
pat őszi idényének hazai 
mérkőzései a városi sport- 
csarnokban

Szept. 18., szombat
15.00 Pécsvárad-Dunakeszi ifi
17.00 Pécsvárad-Dunakeszi 
Okt. 3., vasárnap
15.00 Pécsvárad-Balatonfüred ifi
17.00 Pécsvárad-Balatonfüred 
Okt. 16., szombat
15.00 Pécsvárad-Komárom ifi
17.00 Pécsvárad-Komárom 
Okt. 31., vasárnap
15.00 Pécsvárad-Székesfehérvár ifi
17.00 Pécsvárad-Székesfehérvár 
Nov. 13., szombat
15.00 Pécsvárad-Pilisvörösvár ifi
17.00 Pécsvárad-Pilisvörösvár 
Nov. 20., szombat
15.00 Pécsvárad-Szigetvár ifi
17.00 Pécsvárad-Szigetvár 
Dec. 4., szombat
15.00 Pécsvárad-Tatabánya ifi
17.00 Pécsvárad-Tatabánya

„ Szent István-napi Kupa”
Férfi kézilabda torna augusztus 28-29- 
én (szombat, vasárnap) a városi sport- 
csarnokban.
készt vevő csapatok: Komlói Bányász, 
Szigetvári Takarékszövetkeze t SE , 
Pécsi M KC és a Pécsváradi Spartacus.

öregedtek az ifjúsági korosz
tályból. Edzőjüknek Rajos Á r
pádot választották.

A megye I-es labdarúgócsa
patnál marad Nagy Tamás az 
edzői poszton, míg az ifi- és 
serdülőcsapat edzői teendőit 
Gungl László látja el a jövőben. 
A megye I. osztályban való to
vábbi sik eres szerep lésh ez  
szükséges új játékosok igazo
lása. A felmerülő nevek között 
zömében NB III. játékosok sze
repelnek, kiknek a leigazolásá
hoz és itt tartásához kevés a 
sportkör költségvetésében ren
delkezésre álló összeg. Ezért a 
vezetőség kérte a szurkolókat, 
hogy járuljanak hozzá lehető
ségeikhez mérten az új játéko
sok havi bérének kiegészítésé
hez. A befolyó pénzösszeg felett 
a gyűlésen megválasztott fel
ügyelőbizottság rendelkezik, 
melynek tagjai Kleisz Zoltán, 
Kófiás Endre, Kreutz András és 
M ártusz Antal.

A  tájékoztató után minden
ki elm ondhatta vélem ényét, 
feltehette kérdését. A játéko
sok illetm ényével kapcsolat
ban több kérdés is felmerült a 
szurkolók részéről. A női kézi
labdával kapcsolatban Kófiás 
Endre abban látja a csekély 
érdeklődés okát, hogy lehetet
len időpontokban játsszák a 
meccseket, pl. délelőtt 11-kor, 
12-kor. Javasolta ezen időpon
tok megváltoztatását. Végül a 
sportkör vezetősége megkö
szönte az eddigi támogatást, 
buzdítást, melyre a továbbiak
ban is számítanak.
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