
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • X. ÉVFOLYAM 10. SZÁM • 2000. OKTÓBER • ÁRA: 60 FT

Pécsváradi Leányvásár
Pécsvárad  Város Ö nkorm ányzata és a Fülep Lajos Mű- 15.00 Népi együttesek műsora: 
velődési K özpont szeretettel m eghívja  a város lakóit és Zoboralja, Miske-Drágszél, 
vendégeit a m illennium  évében  ren dezen dő P écsváradi Hosszúhetény, Rimóc, Mórágy, 
Leányvásár 2000. program jaira  Aparhant, Mohora-Magyarnán-

dor, Karád , V á r
domb, Izmény, Ér- 
sekcsanád 
18.30 Gálaműsor a 
művelődési központ 
színházterm ében, 
népviseleti divatbe
mutató. Műsort ad
nak a zsűri által ki
jelölt együttesek. 
21.00 Táncház

Október 15., 
vasárnap

Sárközi össztánc

Október 13., péntek

17.00 A Fülep Lajos Művelődési 
Központ kiállítótermében Felvi
déki népviseleti babák címmel 
nyílik kiállítás. A  kiállítást meg
nyitja Szobi Eszter, a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsé
ge Óvodapedagógusok T  ársasá- 
gának elnöke. Közreműködik a 
Zoboraljai Népi Együttes. A  mű
velődési központ díszítőművé
szeti szakkörének kiállítása az 
előtérben tekinthető meg.

Október 14., szombat

13.00 Népművészeti kirakodóvá
sár a Kossuth Lajos utcában, 
„Pécsváradi Bormustra" a Dózsa 
György utcában, térzene , a 
Pécsváradi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Fúvószenekara Apa- 
celler József karnagy vezetésé
vel a m űvelődési központ 
előtt.

13.30 Menettánc, népi együttesek 
felvonulása a Szentháromság 
Patikától a művelődési közpon
tig. Ersekcsanád, Mórágy, Apar
hant, Mohora-Magyarnándor, 
Karád, Várdomb, Izmény, Ri
móc, Komló, Zoboralja (Szlová
kia), Miske-Drágszél.

Színpadi fellépések 
a művelődési központ 
színháztermében:
14.00 Megnyitó, köszöntőt mond 

ZsáliJános, Pécsvárad város pol
gárm estere, népdalt énekel 
Papp Éva. Hosszúhetény, Ersek
csanád, Mórágy, Aparhant, 
Mohora-Magyarnándor, Karád, 
Várdomb, Izmény, Rimóc, Kom
ló, Zoboralja, Miske-Drágszél.

A művelődési ház előtt:
14.00 A  „Tücsöktehén" című nép

mese feldolgozása a Bóbita Báb
színház művészeinek előadásá
ban.

8.00 Népművésze
ti kirakodóvásár a 
Kossuth Lajos utcá
ban, „Pécsváradi Bor
m ustra" a Dózsa 
György utcában.
8.30 Zenés ébresz
tő. A  Pécsváradi If
júsági Fúvószenekar 

Wagner József karnagy vezetésé
vel ad térzenét a művelődési 
központ előtti téren.

9.00 M enettánc, felvonulás a 
könyvtártól a művelődési köz
pontig. Zengővárkony, Andocs, 
Alsónyék, Bonyhád, Berzence, 
Buzsák, Lánycsók, Zoboralja, 
Pörböly, Sióagárd, Döbrököz, 
Bátmonostor, Dályhegy (Hor
vátország), Decs.

Színpadi fellépések a művelő
dési központ színháztermében 
9.45 Megnyitó a művelődési köz

pont színháztermében, köszön
tőt mond Zsáli János, Pécsvárad 
város polgármestere, népdalt 
énekel Papp Éva.

10.00 Együttesek és népdalkörök 
bemutató műsora, Zengővár
kony, Andocs, Alsónyék, Bony
hád, Berzence, Buzsák, Lány
csók, Zoboralja, Pörböly, Sió
agárd, Dályhegy, Decs, Döb
rököz, Bátmonostor.

A  művelődési ház előtt:
10.00 Népi együttesek műsora: 

Decs, Dályhegy, Zoboralja , 
Zengővárkony.

11.00- 11.50 „Kalandra fel" báb
előadás, a Bábovi gyermekmű
sora.

11.50-14.00 Népi együttesek mű
sora: Sióagárd, Bonyhád, Ber
zence, Buzsák, Alsónyék, Lány
csók, Pörböly.

14.00- 15.00 „Langaléta garabon
ciások” műsora.

15.00- 16.00 Népi együttesek mű
sora: Andocs, Bátmonostor, 
Pécsváradi nyugdíjasklub férfika
ra, Pécsváradi nyugdíjasklub 
tánckara, Döbrököz.

16.30 Sárközi össztánc: Zengő
várkony, Alsónyék, Sióagárd, 
Decs, Pörböly, Dályhegy.

17.00 Gálaműsor a művelődési 
központ színháztermében nép
viseleti bemutató.

20.00 Tűzijáték.
2 1.00 Leányvásári bál a művelődé

si központban, zene: W ery- 
Take.

A  rendezvényt támogatták:

-  Nemzeti Kulturális Alap
program

-  Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma

-  Muharay Elemér Népművé
szeti Szövetség

-  Magyar Művelődési Intézet
-  Pécsváradi Aranycipó Kft.

A rendezvénynek része a 
„Kultúrával a Nyugat Kapujá
ban Nemzeti Fesztivál 2000” 
országos bemutatója.

A millennium évében a Pécs
váradi Leányvásár meghívóját 
és plakátját Csizmadia László 
pécsváradi grafikusm űvész 
tervezte Patonai Attila 1996-os 
leányvásári fényképének fel- 
használásával. A nyomdai ki
vitelezés a siklósi Gitta Nyom
da (meghívó), valamint a pé
csi Molnár Nyomda és Kiadó 
Kft. (plakát) színvonalas mun
káját dicséri.
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Nyugdíjasklub hírei

■ Ki Mit Tud? Szeptem
ber 16-án rendezték meg 
Bonyhádon a Tolna me
gyei nyugdíjasklubok KI 
MIT TUD? versenyét, 
m elyre — tek in tette l a 
Bonyhádiakkal való régi, 
jó kapcsolatra -  meghívást 
kapott a Pécsváradi Nyug
díjasklub is. A versenyre 
az asszonyok tánckara, a 
férfikórus és Vogl Jakab- 
né mesemondó nevezett 
be. A négy kategóriában 
(népzene, népdal, néptánc, 
vers- és prózamondás) 35 
műsorszámmal léptek fel 
a szereplői?. A Pécsváradi 
N yugdíjasklub asszony 
tánckara a III. helyezést 
érte el. Ez a helyezés meg
hívást jelent a szintén 
Bonyhádon megrendezés
re kerülő' Dél-Dunántúli 
Nyugdíjas Találkozóra.
■ Megyei gálaműsor. A 
Nyugdíjasklub asszonyai 
képviselik Pécsváradot az 
október 9-én Pécsett tar
tandó „Kultúrával a Nyu
gat Kapujában Nemzeti 
Fesztivál 2000” millenniu
mi rendezvénysorozat me
gyei gálaműsorán a Pécsi 
Nemzeti Színházban.
■ A férfikórus sem ma
rad el az asszonyok mö
gött. A nyugdíjasklubok és 
idó'sek „Eletet az évekért” 
Országos Szövetségének 
Baranya Megyei Szerveze
te bemutatkozási lehetősé- 
get hirdetett a korosztály
nak. A Komlón megrende
zésre került versenyen fér
fikórusunk jutott tovább 
az október 26-27-ei buda
pesti országos megméret
tetésre.
■ Leányvásár. Csoportja
ink részt vesznek a Pécs
váradi Leányvásár vasár
napi programjain is.
■ Klubnap. Október 10-én 
tartjuk a szokásos havi 
klubnapot, majd 17-én 
(kedden) Igalba látoga
tunk, kipróbálva a híres 
igali gyógyvíz hatását. Je
lentkezés és az 1000 Ft-os 
részvételi költség befizeté
se az októberi klubnapon. 
(A részvételi költség az úti
költséget és a fürdőbelépó't 
tartalmazza.)

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H ÍR EK
Pénzügyi beszámoló. Pécsvárad 
Város Képviseló'-testülete 2000. 
szeptember 25-ei ülésén első- 
ként a féléves pénzügyi beszá
molót fogadta el. A költségve
tési előirányzatok nem halad
ták meg a tervezettet, az első- 
sorban pályázatok révén meg
valósult, az év elején még nem 
tervezett beruházások sem tet
ték szükségessé hitel felvételét. 
A kiegyensúlyozott gazdálko
dás folytatása mellett hiány az 
év végére sem várható.

Együttműködési megálla
podás. A Baranya Megyei és 
a Pécsváradi Önkormányzat 
közötti együttműködési megál
lapodás megkötését már a volt 
tsz-major eladásáról szóló szer- 
zó'dés is rögzítette, ez alkalom
mal a konkrét megállapodás
ról tárgyalt a testület. Ismere
tes, hogy az említett ingatlant 
a m egyei önkorm ányzat a 
Narkomán Fiatalokat Gyógyí
tó-Foglalkoztató Közalapít
vány drogbeteg rehabilitációs 
intézete elhelyezése céljára

vásárolta meg. A megállapo
dás -  most már a képviseló'-tes- 
tület által elfogadott — szöve
géből azért is indokolt idézni, 
mert képviselői? és helyi lako
sok egyaránt aggodalommal 
tekintettek az intézmény meg
jelenésére.
— az intézet kizárólag a drog

függő' fiatalok rehabilitáci
ós gondozását végzi és az 
intézet drogambulanciás 
részleggel történő' kibővíté
sére szolgál. (Ez az ún. 
járóbetegellátás. A rehabili
tációs gondozás esetében a 
résztvevő nem hagyhatja el 
az intézetet -  illetve csak fel
ügyelet mellett és a sza
bályok megszegése esetén 
otthonába történő elbocsá
tására kerül sor.)

-  a megyei önkormányzat az 
alapító okirat módosításá
val biztosítja a városi önkor
mányzat részére -  amennyi
ben e lehetőséggel élni kí
ván —, hogy a kuratóriumba 
történő delegálás révén köz
vetlen betekintést nyerjen

az alapítvány és az intézet 
munkájába;

-  folyamatosan tájékoztatja a 
városi képviselő-testületet 
az intézmény tevékenységé
ről, véleménycserét kezde
ményez a m űködtetéssel 
kapcsolatos legfontosabb 
kérdésekben.”

Az intézet m űködésének 
megkezdéséről a helyi média 
részletesebben is tájékoztatja 
a lakosságot.

Az önkormányzati intézkedé
si terv megalkotását a közok
tatásról szóló törvény tette az 
önkormányzatok kötelező fel
adatává. A pécsváradi önkor
mányzat kötelező feladata az 
óvodai és az általános iskolai 
nevelés, önként vállalt felada
ta a Zeneiskola működtetése.

A  hat évre szóló terv e há
rom intézmény működtetését 
tűzte ki azzal, hogy a gyermek
létszám változása esetén kerül 
sor a szükséges dolgozói lét
szám, csoport- és osztályszám 
évenkénti felülvizsgálatára.

A református egyházközség hírei
Bibliaismereti kurzust indí
tunk október 4-től a reformá
tus egyház gyülekezeti termé
ben. A kurzus időtartama hat 
hét, heti egy alkalommal. Min
denkit szeretettel várunk ezek
re az alkalmakra, akik a Bib
liai fogalmakat szeretnék meg
ismerni a történetek tükrében 
vagy beszélgetni róla, vagy fel
nőttként konfirmálni szeretné
nek. Az időpontok és a téma
körök az alábbiak szerint ala
kulnak.

-  Október I I -én, szerdán 18 óra
kor: a teremtésről, a gondvise
lésről, és Isten szövetségéről.

-  Október 18-án, szerdán 18 óra
kor: a tízparancsolatról

-  Október 25-én, szerdán 18 óra
kor: a bűnről és bűnbocsánatról. 
Jézus Krisztus a mi utunk, igaz
ságunk és életünk.

-  November l-jén, szerdán 18 
órakor: az üdvösségről, kereszt- 
ségről, úrvacsoráról.

-  November 8-án, szerdán 18 
órakor: a Szentlélek munkája 
bennünk, az egyházban és a vi
lágban. Keresztyén reménysé
günkről.

A kopácsi közösség látoga
tása. Mozgalmas nyár és ősz 
után vannak a református egy
házközség tagjai. SzabónéKiss 
Mária lelkésznő szervezésével 
a gyülekezet idősebb és fiata
labb tagjai egyaránt szép prog
ramok részesei voltak. Szep
tember 17-én közel 40 fős ko
pácsi közösség látogatott 
Pécsváradra Kettős János lel
kipásztor, szuper intendens 
vezetésével. A kopácsi gyüleke
zettel már a háború kitörése 
előtt felvették a kapcsolatot a 
pécsváradiak.

A nehéz időkben több család 
talált menedéket Pécsváradon, 
Zengővárkonyban és Nagy- 
paliban családoknál, kezdet
ben a Dombay-tavi diáküdülő- 
ben. Azokban az években 
őszinte, mély emberi, baráti és 
gyülekezeti kapcsolatok ala
kultak. Már a második házas
ság köttetik kopácsi és pécs
váradi fiatalok között.

A háború után, 1999 nyarán 
19 fővel a pécsváradiak láto
gattak Kopácsra és Várdaróc- 
ra. Ez év májusában a várda
róciak érkeztek több mint har

mincán városunkba. Ezúttal is 
közös istentiszteleten vettek 
részt Kettős János prédikáció
ját hallgatva, majd felkeresték 
a várat, az ott látható kiállítá
sokat, megtekintették Zengő- 
várkonyban a tájházat, tojás
múzeumot. Akik évekig éltek 
köztünk, izgatottan keresték 
fel a befogadó családokat, mu
tatták meg a falubelieknek, 
hogy hol laktak és sok kedves, 
keserves emlék került felszín
re... Reméljük, hogy ezek a ta
lálkozások és együttlétek mé
lyítik a határ két oldalán elő 
református gyülekezetek kap
csolatát.

Őszi üdülés. Az ifjúsági cso
port 12 fővel, Marika néni (Sz. 
Kiss Mária lelkész asszony) 
vezetésével szeptem berben 
négy napot töltött Mátrahá
zán, a református lelkészi üdü
lőben. Jutott idő az elmélyült 
beszélgetésre, elmélkedésre. A 
lelki felüdülés és feltöltődés 
mellett naponta túráztak, fel
keresve a környék nevezetes
ségeit. Az üdülés teljes költsé
gét pályázati pénzből sikerült 
fedezni, valamint az utazási 
költségekhez is hozzájárulni a 
nyert közös pénzből.
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A Pécsváradi Várbaráti Kör hírei
Második kiadás. Elkészült a 
Pécsváradi képeskönyv, a 
Pécsváradi Várbaráti Kör ki
adványának második, javított 
kiadása. A várost bemutató al
bumból eddig 1000 példány fo
gyott el. A kötet továbbra is 
kapható a műveló'dési házban.

Eló'készületben a háborús 
napló. Pécsvárad szülötte, 
Rózsahegyi Ferenc háborús 
naplóját folytatásokban közöl
te a Hírmondó. A  Pécsváradi 
Várbaráti Kör következő' kiad
ványa ez az 1944—1945 esemé
nyeit magába sűrítő' napló, 
amely a télen lát napvilágot 
számos képpel illusztrálva.

Látogatás a Parlamentben.
A magyar szent koronát és a 
koronázási ékszereket kereste 
fel az Országházban a Pécs
váradi Várbaráti Kör 44 fó's 
csoportja szeptember 9-én. A 
látogatás keretében megtekin
tették a Parlamentet is, majd 
a Szent István Bazilikában a 
Szent Jobbot keresték fel. Ezt 
követte a Magyar Nemzeti 
Múzeum millenniumi kiállítá
sa, amelyen a magyar állam- 
alapítás mellett a cseh, len
gyel, német föld korabeli ese
ményeit, számos eredeti mű
tárgyat is bemutatnak.

A csoport ellátogatott a 301. 
parcellába, ahol felkeresték 
1956 mártírjainak sírját. Nagy 
Imre m iniszterelnök végsó' 
nyughelyére Koncsag András, 
1956 résztvevője és a csoport 
gyerm ektagjai, ifj Koncsag 
András, Kardos József, Illés 
Dávid, és a legifjabb, Büki 
László helyezték el a kör ko
szorúját. A  budai várban és a 
citadellán tett sétával, majd a

Baracskán elfogyasztott közös 
vacsorával ért véget a történel
mi kirándulás.

A monográfia szerzői Pécs- 
váradon. A Baranya Megyei 
Levéltár munkatársai látogat
tak szeptember 22-én Pécsvá- 
radra dr. Füzes Miklós főlevél
táros, a monográfia főszerkesz
tője vezetésével. A kör vezető
ivel városnéző sétán vettek 
részt, hogy megismerkedjenek 
a település bizonyos részeivel, 
közterületeivel, köz- és magán
épületeivel, amelyekkel kuta
tómunkájuk révén találkoz
nak. A  régi és az új városháza 
a Szentháromság téren, amely 
az 1956-os tűzharc helyszíne, 
a Német utca, a Gasteiger-ház, 
majd a régi uradalmi lakások, 
a város középkori centruma, a 
Kossuth tér, a megújított ka
tolikus iskola szerepelt útvo
nalukon. A református temp
lom, a Magyar tér, a nosó föl- 
keresésével a régi és a sokak 
számára ismeretlen Pécsvá- 
raddal találkoztak. A séta vé
gén tartott uzsonnán Zsáli Já
nos polgárm ester fogadta a 
kutatókat Walter Tivadar pin
céjénél, ahol a kör közös uzson
nán látta vendégül a monográ
fia szerzőit.

Szászváron a várbarátok. A
Kulturális örökség napja alkal
m ával, szeptem ber 22-én 
szászvári várbejáráson vettek 
részt egyesületünk vezetői a 
Várak és Várbaráti Körök Ba
ranya Megyei Szövetsége tag
jaiként. Ez alkalommal meg
nyílt a látogatók előtt még el
zárt szászvári vár, amit feltá
rói, Gerö Győző és G. Sándor 
Mária régészek mutattak be.

SZJA 1%-a
Adóbevallásunkban ez évben is rendelkezhettünk adónk 
1-1%-ának felhasználásáról. Az alábbiakban közöljük a he
lyi alapítványoknak, egyesületeknek nyújtott támogatáso
kat. A civil szervezetek ezúton is köszönetét mondanak a 
felajánlóknak, hogy helyi célok megvalósítását támogatták 
ily módon.

Pécsváradért Alapítvány: 2 12 334 Ft
Pécsvárad Középfokú Oktatásáért: (középiskola) 110 268 Ft 
Társadalmi összefogás az iskolai nyelvoktatásért 
(általános iskola): 248 733 Ft
Pécsváradi Várbaráti Kör: 55 597 Ft
Barátság Egyesület Pécsvárad (németklub): 72 066 Ft
Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület: 32 852 Ft

Zenehíradó a zenesuliból
Millenniumi ünnepségek.
Országszerte folyam atosan 
rendezik a millenniumi ünnep
ségeket. Ifjúsági fúvószeneka
runk több szomszédos telepü
lés zászlóátadási ünnepségén 
is részt vett, hangulatos műso
rukkal színesítették a progra
mokat.

Nyílt hétvége. Szeptember 
23-24-én nyílt hétvége volt az 
ország múzeumaiban, közin
tézményeiben. Pécsvárad is 
csatlakozott a rendezvénysoro
zathoz, melynek keretében 
nemcsak a belépés volt díjta
lan városunk kiállítótermeibe, 
de koncertekkel is vártuk az 
érdeklődőket. Szombaton a 
„hegyi iskolában” található új 
kiállítóteremben Samu Géza 
alkotásainak muzsikáltunk. 
Fellépett a rézfúvós kvartett 
(Wagner József), Gádor Katin
ka hegedű (TV. Podányi Eszter), 
Bakó Attila furulya (Apaceller 
József), Hauk Zsuzsanna fuvo
la (ifj. Apaceller József). Vasár
nap a Pécsváradi Reneszánsz 
Együttes (S. Kreszits Margit) 
lépett fel a vár emeleti díszter
mében.

A zene világnapja. Ez al
kalomból rendeztük meg im
m áron harm adszor hagyo
mányteremtő céllal hangvérse- 
nyünket a vár dísztermében. A 
színvonalas műsor mellett ze
nei vetélkedőre hívtuk a közön
séget, amelynek győztese Gá
dor Katinka lett. A  2. helyet 
csapatban Gubik Gergely, 
Wagner Balázs, Pesti Gábor és 
Csapó Zoltán szerezte meg, a 
3. Wagner Klaudia lett. A mű
sorban fellépett: Papp Gyuláné 
zongorán, N. Podányi Eszter 
hegedűn, Kozma Tímea ének, 
Baumann Szilvia fuvolán, 
Gubk Gergely tenorkürtön, 
Ormándi Balázs klarinéton, 
továbbá rézfúvós kam ara- 
együttesünk és a reneszánsz 
együttes. Vendégünk volt a 
Pécsváradi Női Kamarakórus 
(vez. Kutnyánszky Csaba). 
Mindannyiuk fellépését kö
szönjük!

Nagyon jó hangulatban telt 
a délután. Azt hiszem, akik ott 
voltak, szívükben kedves em
lékkel tértek haza és a szépen 
csengő dallamokat még őrzik 
néhány napig a lelkűkben.

S. Kreszits Margit

Elkészült a Vár utcai óvodát 
jelző tábla magyar és német 
nyelvű felirattal, amelyet ez
úton is szeretnénk megkö
szönni Csizmadia Lászlónak, 
aki gyors és precíz munká
ját felajánlotta óvodánknak. 
Az udvaron birtokba vehet
ték a gyerekek az új baba
házat is, amely részben a 
szülők báljának bevételéből, 
valamint pályázati pénzből 
valósult meg. Köszönjük 
mindazoknak, akik munká
jukkal segítették. Társadal
mi munkát végző apukák: 
Tolnai Pál, Brandt Zoltán, 
Árvái Tibor, Fekete László, 
lljin Petár.

Köszönjük! A Vár utcai 
Óvoda dolgozói

Ifjúsági bérleti hangversenyek
Évek óta az egyik legnépszerűbb zenei rendezvény az ifjú
ság számára a zeneiskola által szervezett ifjúsági hang
versenysorozat. Bérletek válthatók a zeneiskolában 450 Ft- 
os áron (bárki számára hozzáférhetőek az előadások).

November 7-én, kedden 9 órakor a műveló'dési központ
ban a Szekszárdi Big Bánd koncertezik. Az együttes veze
tője Pecze István.
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Pécsváradhoz kötődő alkotók
Arcképcsarnokunkban a természet- és társadalomtudo
mányok, a művészetek azon alkotóitól közlünk rövid pá
lyaképet, akik életpályájuk során vagy annak bizonyos 
szakaszában városunkhoz kötődtek és országos vagy 
nemzetközi szinten is jegyzett tevékenységet fejtettek 
ki. Lapunkban mindig az aktuális, évfordulós alkotók
életpályáját közöljük.

100 éve született DOMBAY 
JÁNOS régész-múzeumigaz- 
gató (Veszprém, 1900. augusz
tus 10,-Pécs, 1961. március 
23.). Az első' múzeumot ő léte
sítette Pécsváradon, a vár bás
tyájában, 1936-ban. A  Bara
nyai Múzeum megalapítója, 
első' igazgatója.

Apja csapó, azaz szurposztó- 
készítő volt, hét gyermeket ne
velt fel. Dombay János szülővá
rosában végezte tanulmányait 
majd a háború miatt Nagyka
nizsán érettségizett. Továbbta
nulásra nem gondolhatott, így 
sokféle reménytelen álláskere
sés után 1920-ban a Pénzügy- 
őrséghez került mint pénzügy
őri fővigyázó. 1922-1938 között 
mint állampénztári tisztviselő 
működött először Zircen, 1926- 
tól Bonyhádon és 1931-től sa
ját kérésére Pécsváradon.

Zircen feleségül veszi Végh 
Katalint, az iskolaigazgató lá-

Valentai Andrea (Ha.)

A mecseki 
zergevirág
(eredetmonda)

Hol volt, hol nem volt, élt a 
Mecsek lábánál egy vadász. 
Ezt a vadászt különösen a zer- 
gék érdekelték. Egyik nap lá
tott egy zergét a közelben. Kap
ta a puskáját és üldözőbe vet
te. Hamarosan zuhogni kez
dett az eső. Erre a vadász jobb
nak látta, hogy hazamenjen. 
Otthon kért a feleségétől egy 
pohár forró teát, aztán lefeküdt 
aludni. Egész éjjel szakadt az 
eső, verte az ablakot. Felázott 
a talaj, bokáig ért a sár. A va
dász reggel úgy döntött, hogy 
nem megy vadlesre. Követke
ző napra már valamennyit szá
radt a sár. Emberünk felhúzta 
csizmáját, fogta a puskáját és 
elindult zergelesre.

Az erdő közepén járhatott, 
amikor észrevett egy csodála-

nyát. Három gyermekük szü
letik: János (1928), Sarolta 
(1936) és Győző (1942).

Bonyhádi tartózkodásakor 
ism erkedik meg Wosinszky 
Mór, a múlt századi régészet 
kiemelkedő alakjának mun
kásságával. Az ő leírása alap
ján és példájától vezettetve 
kezdi meg a terepbejárásokat. 
Feltérképezi a környékbeli le
lőhelyeket, kapcsolatba lép a 
veszprémi és szekszárdi múze
ummal.

1931-ben került Pécsváradra 
a Vár utca 35. sz. alatti szol
gálati lakásban él családjával. 
Idekerülésekor folytatja terep- 
bejárásait: szórványleletek 
alapján felfedezi a pécsvárad- 
aranyhegyi, zengővárkonyi, 
szebényi, fazekasbodai őstele
pet, a szebényi, nagypalli, 
kékesdi, szellői és püspök- 
nádasdi avarkori temetőt, a 
zengővárkonyi, fazekasbodai,

tos zergecsordát, amint béké
sen legelésztek. A  vadász meg
próbált egy kicsit közelebb ke
rülni a zergékhez, de figyel
metlenül rálépett egy ágra. A 
zajra a zergék felfigyeltek és 
gyors szökkenésekkel futni 
kezdtek. A puha talajba benyo
módott a menekülő zergék pa
tája. S csodák csodájára ezek
ben a nyomokban csodaszép 
virágok nőttek. A vadász meg
lepetésében meg is feledkezett 
a zergékről. Szedett egy nagy 
csokorral a kecses virágokból 
és békésen hazaballagott. 
Annyit gyönyörködött a zergék 
nyomaiban kinőtt virágokban, 
hogy ezentúl már csak rókák
ra és vaddisznóra vadászott. A 
növényt pedig elnevezte me
cseki zergevirágnak. Ez a vé
dett növény ma is megtalálha
tó a Mecsekben, a Zengőn.

Szerencséje történetünk va
dászának, hogy olyan régen 
esett a dolog, mert manapság 
bizony súlyos büntetést fizet
ne egy-egy szál letépett zerge- 
virágért!

szilágyi római lelőhelyeket, il
letve temetőket. Segítője az 
első időszakban a zengővár
konyi lelkész, Fülep Lajos mű
vészettörténész.

Amikor mint amatőr régész 
a pécsi múzeum segítségét 
kéri, elutasítják, később azon
ban, kitartását látva, együtt
működnek vele. Egy véletlen 
folytán kerül ism eretségbe 
Tompa Ferenccel, a Magyar 
Nemzeti Múzeum híres régé
szével, aki ezután a legmaga
sabb szakmai fórumról bizto
sít számára támogatást.

Az úgynevezett lengyeli kul
túra egyik legjelentősebb lelő
helyét tárta fel Zengővár- 
konyban, és ezt két kötetben 
publikálta.

A növekvő gyűjteményt a 
pécsváradi vár bástyatornyá
ban helyezte el, mint a Magyar 
Nemzeti Múzeum Pécsváradi 
Expozitúráját -  kihelyezett ki
állítását. A bástyában addig 
ott pusztult a Pécsváradi Köz- 
alapítványi Uradalom másfél 
vagonnyi irata, amit Dombay 
János szállíttatott be a Bara
nya Megyei Levéltárba és ez
zel megmentette az enyészet
től.

A pécsváradi várban 1936- 
ban megnyílt kiállításnak or
szágos híre lett, a vendég
könyvben ott látjuk dr. Fülep 
Lajos, az ókortudós Franz 
Altheim, Kerényi Károly és fe
lesége, valamint sok pécsvá
radi, zengővárkonyi polgár be
írását. A kiállítás, a leletek a

A  Külsheimi Önkormányzat 
lapjának szeptem ber l-je i 
számából közöljük a testvér- 
városi küldöttség felhívását a 
Pécsváradi Óvoda javára tör
tént gyűjtőakcióról. (Amts- 
blatt dér Stadt Külsheim (I . 
September 2000)

Spielsachen für die 
Kindergárten in Pécsvárad
Nachdem w ir  w ieder diese 
unvergleichliche Gastfreundshaft 
in Ungam erleben durften und 
gut zu Hause angekommen sind, 
wollen w ir den Kindern in den 
Kindergárten in Pécsvárad eine 
Freude bereiten.

W ir  sammeln brauchbare 
Spielsachen und bitten die ganze

Magyar Nemzeti Múzeum tu
lajdonát képezték.

Dombay javaslatai alapján a 
megyei vezetők őt bízzák meg 
1938-ban a Pécsett létesítendő 
megyei múzeum megszervezé
sével és meghívják a múzeum
őri állásra. Ekkor költözik el 
Pécsváradról, de kapcsolata 
ezután sem szakad meg a 
hellyel. Tovább kutat az 
Aranyhegyen és Pécsvárad tá- 
gabb környékén.

A meglévő néprajzi anyag 
mellett az ő leletei adják a Ba
ranya megyei múzeum alapja
it. 1938-ban Pécsre költözik 
családjával, 1942-ben őskori 
régészetből diplomázik a deb
receni egyetemen.

1941-ben a megye megvásá
rolta a Széchenyi tér 12.sz. 
épületet, amelyben a múzeum 
és a Dombay-család is új ott
hont kapott. 1951-ben létre
hozták a Janus Pannonius 
Múzeumot -  a névválasztást 
Dombay javasolta.

Ásatásait halálig folytatta a 
pécsváradi járás területén.

Munkái:
-  A  zengővárkonyi őskori telep és 

temető -  The prehistoric settle- 
ment and cemetery at Zengő- 
várkony. Budapest. 1939.

-  Die Siedlung und Gráberfeld in 
Zengővárkony. Budapest.

-  Pécsvárad és környéke múltjá
ról. Baranyai Művelődés. 1958.

Forrás:
-  Lengvári István: Dombay János 

élete és tudományos munkássá
ga levéltári adatok tükrében. Pé
csi Szemle. 2000. tavasz 9 8 -104.

-  Dombay Sarolta emlékezései

Bevölkerung sich rege daran zu 
beteiligen.

W ir w issen, dass manches 
Spiezeug, das unsere Kinder 
gedankenlos wegstellen odergar 
weggeworfen w ird , anderen, 
Kindern noch lángé Freude 
bereiten kann.

Habén Sie noch gut erhaltene 
Spielsachen? Dann habén Sie am 
Dienstag, den 05. September 
2000 von 16.00- 18.00 Uhr die 
Gelegenheit, diese im Rathaus 
Külsheim, Sozialraum, abzuge- 
ben. W ir hoffen, dass die Samm- 
lung erfolgreich wird und bedan- 
ken uns vorab im Namen dér 
Pécsvárader Kindergartenkinder. 
Edeltraud Kuhn & M arlene 
Kirschner
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Agárdi Ede

Pécsvárad és környéke növényvilága
AGÁRDI EDE, (1891-1973) or
nitológus, a Keleti-Mecsek sze
relmese több mint ötven évvel 
ezelőtt írta alábbi tanulmá
nyát. Két pécsváradi diák, kik
nek >yAz én városom” című pá
lyázaton különdíjjal elismert 
dolgozatait e számunkban kö
zöljük, azokkal a növényekkel 
foglalkoznak, melyeket egykor 
a tudós is megemlít. Úgy gon
doltuk, érdekes a három írást 
együtt olvasni.

(A szerk.)

Pécsvárad és közel fekvő' kör
nyékének növényvilága nagy
ban megegyezik a Dunántúl, 
illetve a Pécsváradtól távolabb 
fekvő vidék növényeivel, de 
mégis van egy pár növény itt, 
amelyek, ha nem is kizárólag 
Pécsvárad és közel fekvő kör
nyékén találhatók, de egyesek 
kizárólag a M ecseken vagy 
Baranya megyében.

Van egy virágunk mégis és 
az csak Pécsváradon és a szom
szédos Hosszúhetény község
ben nyílik. Az Erdei Pünkösdi 
Rózsa (Peónia banatica) elbű
völően ékesíti április végén a 
még alig zöldülő erdőt élénk
piros színével.

Van erdeinknek több ritka
sága, amelyek csak a Mecsek
ben találhatók. Ilyenek a Ma
jom kosbor (Orchis simia, ké
pünkön) és az Arany baraboly 
(Cherophyllum aureum); az 
erdőben nyíló Olasz müge 
(Asperula taurina) és az erdő 
alatt kevés számban található 
Baranyai (bajmócalevelű) pe- 
remizs (Inula spiraeifolia) csak 
Baranya megyében található 
az országban.

Bár másutt is találni, mégis 
jellegzetesen Pécsvárad és kö
zel környéki és ritkább növé
nyeinkhez tartoznak a Szagos 
müge (Asperula odorata), 
melynek forrázata kellemes 
ízű teát ad. Az orchideák csa
lád jából a Sápadt kosbor 
(Orchis pallens), Agár kosbor 
(Orchis moris), utóbbi szelíd
gesztenyésünkben nyílik.

Az erdő melletti legelőn már 
február végén, március elején 
virít a zöldvirágú Illatos hu
nyor (Helleborus odorus); az 
erdők szélén, az erdei nyiladé
kokon, utak mentén pompázik

a citromszagú Nagy ezerjófű 
(Dictamnus albus), és a bájos 
illatú kúszó Jerikói lőne (Loni- 
cera caprifolia).

Szelídgesztenyésünk fölött 
szép számmal látni a Sárga 
gyűszűvirágot (Digitális am- 
bigus). Községi erdőnk alatt, a 
bokros legelőn  korán ta 
vasszal, március végén szeré-

Lenbach Edina (Ha.)

A szúrós 
csodabogyó
A Kelet-Mecsek jellegzetes 
védett növénye. Latin neve: 
Rusous aculeatus angusti- 
folius. Készültünk osztály
társaimmal a vetélkedőre. 
Olvastuk a helyi mondákat, 
a vár, a város történelmét, 
megismertük a helyi mon
dákat, a Mecsek növény- és 
állatvilágát.

Néhány növény neve érdeke
sen hangzott, ezért úgy gondol
tuk, hogy kitalálunk róluk egy 
eredetmondát. Az én választá
som a címbeli csodabogyóra 
esett, barátnőmnek viszont a 
Mecseki Zergevirág neve ra
gadta meg a képzeletét. Szerin
tem, ez is lehetne a szúrós cso
dabogyó története. Réges-ré- 
gen a bencés monostor volt az 
egyetlen olyan hely, amelyet 
erős várfal vett körül. A  tatár
járás idején a környező falvak
ból félelmükben idemenekül-

nyen húzódik meg virágaink 
egyik legszebbike, a Leánykö
körcsin (Pulsatilla grandis). 
Csak ezen a helyen található 

határunkban, itt is 
csak kevés számban, 
mindössze 20 -30  tő. 
Évről évre kevesebb 
lesz, félő, hogy teljesen 
eltűnik.

Erdeink jellegzetes
sége még a Szúrós cso
dabogyó (Ruscus acule
atus), a Lónyelvű cso
dabogyó (Ruscus hypo- 
glossum), a Kontyvirág 
(Árum maculatum), a 
Turbánliliom (Lilium 
martagon), Piritógyö- 
kér (Tamus commu- 
nis), Méhfű (Melittis 
melissophyllum). Ezt 
nálunk Mecsekteának 
hívják és virágzásában 
szedve és az egész nö
vényt megszárítva és 

apróra feldarabolva meghűlé
ses betegség esetén kellemes 
ízű, illatos teának főzik.

Páfrányaink egyik ritkább 
alakja a Gimharaszt (Phyllitis 
scolopendrium), a külső ta-

tek az emberek. A monostor 
vastag falai védelmet nyújtot
tak, azonban egy idő után szűk 
lett a hely annyi embernek. így 
sok ember a falakon kívül re
kedt.

Mivel a tatárok senkit sem 
kíméltek, a menekülők az erdő 
felé futottak. Útközben fölkap- 
kodták a bogyókat, hiszen már 
élelmük sem maradt. A  kutya- 
fejűek mindent elvettek már 
tőlük.

Minden erejüket összeszed
ve, hátra sem pillantva futot
tak. Ráadásul nagy sár is ne
hezítette a járást. Fáztak, éhe
sek voltak, gondolták tüzet rak
nak és megpihennek. Amint a 
tűzrakáshoz készülődtek, né
hány bogyó és mag kipotyogott 
a tarisznyájukból. A pislogó tűz 
fényét messziről is észrevették 
a tatárok. Harci kiáltásuk fel
verte az erdő csendjét.

A magyarok ezt meghallot
ták, ijedtükben szinte megbé
nultak, moccanni sem mertek. 
Buzgón elkezdtek Istenhez fo
hászkodni, hogy segítsen raj
tuk.

nyákban egy öreg, nyitott kút 
belső falán tengődik.

Végül az Árvalányhaj (Stipa 
Joannis) is pécsváradi növény, 
egy felhagyott kőbánya feletti 
bokros, terméketlen helyen 
lengeti a májusi szellő selymes 
fürtjeit.

Nem hagyhatjuk ki a pécs
váradi virágok közül a minden 
évben annyira várt tavasz első 
hírnökét, a Kikeleti hóvirágot 
(Galanthus nivalis) sem. A 
pécsváradi és azzal szomszé
dos erdőkben csak egy helyen 
ismerem a termőhelyét, itt, a 
Zengő (682 m magas) csúcsá
nak közvetlen tövében.

Ritkább magas hegyvidéki 
növényünket, a Kapcsos korpa
füvet (Lycopodium clavatum) 
megtaláltam a légvonalban 
innen kb. 8 km-re fekvő erdő
ben az 1930-as évek végén. 
Azóta -  sajnos -  kipusztult. 
Tarvágás alá került a termő
hely, a meglehetősen öreg erdő, 
és így ki volt téve a napsugár
nak. Nem találkoztam máshol 
sem ezzel a ritkasággal.

Pécsvárad és a szomszédos 
Zengővárkony község büszke
sége az egy tagban lévő, kb. 80 
katasztrális hold nagyságú 
szelídgesztenyés (Castanea 
sativa). Látni még benne itt-ott 
pár száz éves vén fát.

S lám, megtörtént a csoda! 
Isten meghallgatta könyörgé
süket. Az elszóródó bogyókból, 
magvakból szinte pillanatok 
alatt szúrós, áthatolhatatlan 
bozót nőtt ki, és védőpajzsként 
vette körül a magyarokat. Ép
pen jókor! A  feldühödött, vér
szomjas tatárok szablyáikat 
villogtatva vágtak neki a lán
dzsaszerű falnak, hogy megöl
jék az ártatlan férfiakat, nőket, 
gyerekeket. De hiába volt min
den próbálkozásuk. A tüskés 
falon mind fennakadtak, és 
életüket vesztették.

Miután pár nap múlva a szú
rós fal elszáradt, a magyarok 
vissza tudtak menni a monos
torba, elmesélték csodás törté
netüket.

Mindenki összegyűlt a vár 
udvarán, ahol imáikkal meg
köszönték életüket, melyet Is
ten segítségével a szúrós cso
dabogyó mentette meg.

Azóta is így hívják a Mecsek 
egyik védett növényét, amely 
máig is megtalálható a lankás 
oldalakon.

Aki nem hiszi, járjon utána!

Fotó: Patonai Attila
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HÍREK RÖVIDEN
Anyakönyv
25 éves házassági évfordu
ló: Pécsvárad: Tóth Sándor és 
Daradics Zsuzsanna, Papp Fe
renc és Tóth Ibolya, Zengővár- 
kony: Frick Ferenc és Eltér 
Mária, Keszler Mátyás és Deák 
Eszter
Nagypall: Schneider József és 
Grátz Rozália
Házasságkötések: Hoffmann 
Csaba és Geng Patrícia, Nie- 
dermayer Jakab és Kovács 
Zsuzsanna
Elhunytak: dr. Fekete Sándor 
(75) Pv., Bien Csaba (44) Pv., 
Tiszti Henrik (81) Lovász- 
hetény., Tóth Sándor (62) Mar- 
tonfa., Werner Antal (88) Er- 
dősmecske., Kovács Imréné Lo- 
rencz Ilona (56) Erdősmecske., 
Pohl Károly (66) Apátvarasd., 
Kalányos Ferencné Búzás Júlia 
(68) Pv.
Születések: Győré Róbert és 
Fehér Kornél (Pécsvárad)

Kulturális örökség 
napjai 2000

A Zengőalja kistérségből há
rom település csatlakozott 
szeptember 23-án és 24-én a 
mozgalomhoz. Mecseknádas- 
don, Zengővárkonyban és Pécs- 
váradon várták nyitott kapuk
kal a látogatókat. Zengővár
konyban az ötezredik látogató 
is megérkezett a finn Lahti 
város polgármesterének sze
mélyében.

A műemléklap (az Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal tájé
koztatója) 7-8. számában sze
repelnek a kistérség program
jai, a vár egy képpel, valamint 
a millenniumi kiállításokról 
szóló cikk. Sajnos a pécsvá- 
radiak nem éltek a lehetőség
gel, mármint azzal, hogy ezen 
a hétvégén ingyen megnézhet
ték volna a térség múzeumait, 
kiállításait.

A  „Köpüfa” sikere
A IX. Országos Népzenei Ta
lálkozó és Völgységi Szüret 
kétnapos rendezvényén Bony- 
hádon szeptember 30-a és ok
tóber 1. között találkoztak 
mindazok a zenekarok, éneke
sek, szólisták, akik a magyar 
népzene és népdal hagyomá
nyait ápolják. Az ország min
den részéről érkezett 41 éne
kes, 10 népzenész és 12 zene

kar igen rangos zsűri előtt 
mérte össze tudását (Olsvay 
Imre és Halmos Béla népzene- 
kutatók, Eredics Gábor népze
nész, Fábián Éva népdaléne
kes valamint Dévai János, a 
Magyar Rádió népzenei rovat
vezetője). A  Zengővárkonyi

Népi Együttest kísérő zenekar, 
a Köpüfa együttes ebben a ran
gos mezőnyben a zenekarok 
számára kiosztott három Nívó
díj közül kapta meg az egyiket. 
Gratulálunk a zenekarnak, re
méljük, a Pécsváradi Leányvá
sáron sokunknak szereznek örö
met zenéjükkel!

Fúvósok koncertje
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesü
let Fúvószenekara nemzetkö
zi és országos megmérettetés 
előtt áll. Apaceller József kar
nagy vezetésével a pécsváradi 
fúvós hagyományokat évtize
dek óta folytató együttes októ
ber 7-én Móron a III. Nemzet

közi Fúvószenekari Fesztivál
ra kapott meghívást. Majd ok
tóber 22-én Nagymányokon a 
Magyarországi Német Felnőtt 
Fúvószenekarok Országos Ta
lálkozóján szerepelnek, ahová 
előzetes válogató alapján kap
tak meghívást.

A pécsváradi zenei élet 
elismerése
A Baranya Megyei Zeneisko
lák Igazgatói Munkaközössé
gének szeptemberi ülésén a 
húsz zene- és művészeti isko
la igazgatói konferenciáján a 
leköszönő eddigi munkaközös
ségi vezető helyére egyhangú 
szavazással Apaceller Józsefet, 
a Pécsváradi Zeneiskola igaz
gatóját választották a munka- 
közösség vezetőjévé. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy Baranya 
megyét a jövőben a Magyaror
szági Zene és Művészeti Isko
lák Országos Szövetségének el
nökségében Apaceller József 
képviseli, akinek ezzel elismer

ték a több évtizedes színvona
las szakmai munkáját, Pécs
várad egyre rangosabb zenei 
életében végzett tevékenységét.

VTV-adás:
október 12-én, csütörtökön 

(ism. 13-án)
október 26-án, csütörtökön 

(ism. 27-én)

Patikaügyelet:
október 9 -29. Szent István 

Patika
október 30.—novem ber 5.

Szentháromság Patika 
november 6-26. Szent István 

Patika

Vendégkórus
Október 25-én a Pécsváradi 
Zeneiskola gyerm ekkórusa 
vendégül látja a Rostocki Ze
neakadémia Gyermekkórusát, 
melyet Herbert Schoff vezé
nyel. A közös hangverseny 18 
órakor kezdődik a művelődési 
központban. A  német kórus a 
pécsi Mátyás király Úti Álta
lános Iskola nagykórusának 
vendége, amellyel együtt sze
repeltek a hannoveri világki
állításon.

A Magyar Posta Rt. Pécsváradi 
Postahivatala a Szent István- 
naphoz hasonlóan ismét alkal
mi bélyegzést tart október 
15-én, a Pécsváradi Leányvá
sáron.

Szeptemberben Németh Pál pécsi 
szobrászművész különleges alkotásait 
csodálhattuk a „hegyi iskola" épüle
tében. Képünkön a művész és bará
tai beszélgetnek a hangulatos meg
nyitó után.

Fotó: K. Á.

Zeneiskolások műsora a „Kulturális örökség napján"
dUJMS?

Köpüfa együttes az előző Leányvásáron
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Mesterszakács 
a Tanya Csárdában

Középen a mestervizsgás Kollár Sándorné

Szeptem ber 6-án szakácsok 
m e s te rv iz sg á já n a k  a d o tt  
otthont a Tanya Csárda.

A két pécsi szakács mellett 
Kollár Sándorné, Zsuzsa is 
vizsgázott. A felkészülés után 
írásban, szóban és gyakorlat
ban is be kellett számolni is
mereteikről. A gyakorlati vizs
gán Zsuzsa a következő' tétele
ket húzta

1. Dísztál: Borjúgerinc-variá- 
ció — 8 személyre: tavaszi 
borjúgerinc színes mozaik
kal és olajos magvakkal tölt
ve, finomfűmártással, zöld
ség-, gyümölcskörettel.

2. Melegen elkészített édesví
zi hal hidegen tálalva: töl
tött pisztráng Auróra-már-

tással, szivárványos rétes
sel.

3. Tájjellegű négyfogásos menü 
(baranyai) -  6 személyre: 
hideg kevert saláta, fácánle
ves fürjtojással, halpaprikás 
kapros-túrós galuskával, tö
kös-mákos kelt rétes.

A háromtagú zsűri kiegé
szült még három fővel, akik a 
Kereskedelmi és Iparkamará
tól jöttek. A vizsgázók mind
hárman sikeresen teljesítet
tek, így a jövőben mestersza
kácsként várhatják vendégei
ket. Zsuzsát a zsűri külön meg
dicsérte, mondván ő még tart
ja az igazi magyaros ízeket és 
hogy ritka jó szájízzel rendel
kezik.

Gratulálunk!

Cipőfelsőrész-készítéshez 
10 éve működő 90 fős, exporttermelő 

vállalat gyakorlattal rendelkező 
dolgozókat felvesz Pécsett

Varrónőket, bőrdíszműves, kesztyűs dolgozókat átképezünk. 
Biztos munkahely, állandó foglalkoztatás, szakmai átlag feletti 
kereseti lehetőség, bérezés teljesítmény szerint. Betanulási idő 
és bér biztosított, útiköltség-térítést fizetünk a vidékieknek. Egy- 
műszakos munkarend.

Tel.: 72/511-211,511-212

15 éves jubileum
Ünnepel a Pécsváradi Maxi Coop

Az 1980-as évek elején kide
rült, hogy a meglévő keres
kedelmi egységek már nem 
tudják színvonalasan kielé
gíteni Pécsvárad és a kör
nyező községek lakosságá
nak vásárlási igényeit.

Az ekkori ÁFÉSZ-vezetőség 
úgy döntött, hogy megépíti a 
jelenleg 15 éves születésnapját 
ünneplő ABC-t. Az üzletet 
1985. szeptember 5-én nyitot
tuk meg közel 11 millió forin
tos beruházással, azóta is fo
lyamatosan fejlesztjük, évente 
több millió forintot költünk rá.

A 15. születésnapi ünnepség- 
sorozatot már május elején el
kezdtük és szeptember 2-án 
tartottuk a záróünnepséget. 
Május óta folyamatos akciókat 
szerveztünk. Nagy sikert ara
tott a pénteki napokra rende
zett „Szülinapi meglepetés” 
akció, amelyhez szállítóink a 
legmesszebbmenőkig partne
rek voltak.

Üzletpolitikánkban legfonto
sabb a VEVŐ. Ezért a kéthe
tente rendezendő újabb Coop- 
akciókat sajátos rendezvé
nyekkel is tarkítjuk.

Ajándéksorsolás a „szülinapi bulin"

Beruházás, illetve fejlesztés 
szempontjából még említésre 
méltó az 1994-es nagy átalakí
tás, amikor 100 m2-rel megnö
veltük az eladótér alapterüle
tét. 7 millió forintos beruházás
sal alakítottuk ki az elektromos 
ajtót, klimatizáltuk az egységet 
stb. A  folyamatos fejlesztés kö
vetkeztében elsők között került 
be a Maxi Coop üzletláncba, s 
jelenleg is országosan elismert, 
egyik legjobb Maxi Coop üzlet. 
De nekünk a legnagyobb elis
merést a vevő szóbeli dicsérete 
és az évente dinamikusan fej
lődő forgalom jelenti.

A nyitás óta kialakult a dol
gozói törzsgárda: az üzlet ve
zetője Steigerwald József, he
lyettesei Fischer Gyuláné (aki 
ez évben ment nyugdíjba), 
Gönczné Perleczky Teréz, akik 
sokat tettek azért, hogy a 
„Nagy ABC” -  ahogy a pécs- 
váradiak leggyakrabban emle
getik — a környék meghatáro
zó, korszerű üzlete lett.

Ilyen volt többek között a 
szeptem ber 2-ai „Szülinapi 
buli”, ahol a Pécsváradi Ifjúsá
gi Fúvószenekar, a Zengő- 
várkonyi Népi Együttes nyúj
tott színvonalas műsort, a gye
rekeket pedig pónifogattal ko- 
csikáztattuk.

Azt szerettük volna, hogy a 
MAXI COOP ABC 15 éves 
működését vevőinkkel együtt 
ünnepeljük, egy komoly nyere
ményakcióval köszöntjük meg 
vásárlóinkat.

A jövőben is úgy szeretnénk 
működtetni a „Nagy ABC”-t, 
hogy vásárlóink elégedettek 
legyenek a választékkal, fo
gyasztói árakkal, vásárlási kö
rülményekkel és a bolt sze
mélyzetével.

Biztosak vagyunk abban, 
hogy a MAXI COOP Szuper
market felnőtt a város lakos
ságának igényeihez.

Csukay Géza
ügyvezető igazgató
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S P O R T H Í R EK
LABDARÚGÁS:

Megye I.:
Szept. 9. PEAC-Pécsvárad 4:2, 
szept. 17. Pécsvárad-Siklós 
0:1, szept. 23. Patapoklosi- 
Pécsvárad 2:0, okt. 1. Pécsvá- 
rad-Mohács 2:1.

Szeptember utolsó napjai
ban edzőváltás történt a megye 
I-es labdarúgócsapat élén. A 
gyenge szereplés miatt közös 
megegyezéssel távozott az ed
digi edző, Szurofka István. 
Helyére a pécsváradi Gungl 
Lászlót nevezték ki, aki régeb
ben már irányította a csapatot.

Megyei ifjúsági és serdülő:
Szept. 9. Pécsvárad-Siklós, 
szept. 16. PVSK-Pécsvárad 0:2, 
szept. 23. Pécsvárad-Mohács 

4:0,
szept. 30. Véménd-Pécsvárad

2: 1.

Megye III.:
Szept. 17. Pécsvárad-PEAC II. 

1:3,
szept. 24. Kővágószőlős—Pécs- 

várad 2:0,
okt. 1. Pécsvárad-Lovászhe- 

tény 3:1.

Megyei öregfiúk:
Szept. 2. Beremend-Pécsvárad

1 :2 ,
szept. 9. Pécsvárad-Nagyár- 

pád 3:1,
szept. 16. Pécsi öregfiúk—Pécs- 

várad 5:3,
szept. 23. Mozsgó-Pécsvárad 4:6, 
szept. 30. Pécsvárad—Sásd 3:0.

KÉZILABDA:
Szept. 13. Pécsvárad-Al Nasar 

Dubai (Arab-Em irátus) 
edzó'mérkó'zés 24—31, 

szept. 16. Pécsvárad—Dunake
szi /NB I./B férfi 26-28, 

szept. 16. Pécsvárad-Dunake- 
szi /NB I./B ifi 24-19, 

szept. 16. Pécsvárad-Mohács / 
NB II. nők ifi 16-12, 

szept. 16. Pécsvárad-Mohács/ 
NB II. nők 24-15, 

szept. 17. Pécsvárad-Hosszú- 
hetény-H arkány /NB II. 
férfi 29-33,

szept. 21. Pécsvárad-TÁSI / 
férfi serd. 31-8, 

szept. 25. Pécsvárad-Mohács/ 
Megye I. férfi 36-33, 

szept. 30. Pécsvárad-Hévíz / 
NB II. nők 26-23, 

szept. 30. Pécsvárad-Hévíz / 
NB II. nők ifi 18-26, 

szept. 30. Pécsvárad—Tatabá
nya /NB I./B 20-30, 

szept. 30. Pécsvárad—Tatabá
nya /NB I./B ifi 27-34, 

okt. 1. Hosszúhetény-Pécsvá- 
rad-Sim ontornya /NB II. 
férfi 25-30,

okt. 2. Pécsvárad-Hercegszán- 
tó /Megye I. nők 31-30.

TEN ISZH ÍREK
Majdnem gyó'ztünk. Szep
tember 15-17. között a Pécsvá
radi Koch Tenisz Club csapa
ta az osztrák testvérvárosba, 
Hausmannstáttenbe látoga
tott, a két város hagyományos 
baráti találkozójára. A 8 férfi- 
és 2 női versenyzőt hatan kí

sérték el Pécsváradról és lel
kesítették őket a mérkőzések 
alatt.

A kirándulás jó hangulatban 
telt, meglátogatták Grazban a 
Gauguin-kiállítást, valamint a 
m ezőgazdasági k iá llítást. 
Hausmannstátteni barátaink 
gondoskodtak arról, hogy is
mét felejthetetlen élmények
ben legyen része a pécsváradi 
teniszezőknek.

TIMEX-Gesztenyés Kupa.
Szeptember 29. és október 1. 
között rendezték meg a pécsvá
radi Koch Tenisz Clubban a 
TIMEX-Gesztenyés Kupát. A 
pontszerző amatőr teniszver
senyre 20 egyéni és 9 páros 
nevezett a megyéből.

Egyéniben első Neumayer 
Márk, második Nesz Tibor, 
harmadik Géber István és Kol
lár Mirkó lett, mindannyian 
pécsiek voltak. Párosban első 
Borsitzky Balázs és Pál Tibor 
(Pécs), második Pálmai Péter 
és Vidák Imre (Pécs), harma
dik Ömböli Ferenc és Zicher 
Zoltán (Bonyhád), negyedik 
pedig Kollár Mirkó és Varga 
Róbert (Pécs) lett.

A  torna győztesei a TIMEX- 
től teniszórákat nyertek, a má
sodik helyezetteknek pedig a 
helyi Gesztenyés vendéglő és 
panzió ajánlott fel díjakat. Az 
egyéni második helyezett egy 
hétvégét tölthet el a panzió
ban, a páros második helye
zettje pedig 2+2 főre nyert va
csorát a vendéglőben.

Sakkhírek: fehéren-feketén
A nyári szünidő sem telt 
eseménytelenül fiatal sak
kozóink számára. A megyei 
versenyek mellett több or
szágos szintű versenyen is 
összem érték tudásukat 
korosztályuk legjobbjaival. 
Eredmények:

Balatonszepezdi sakktábor. 
Haladó csoport: 2. Rein Viktor; 
7-8. Böröcz István. Kezdő cso
port: 4. Gazda Gergely.

Országos korosztályos egyé
ni bajnokság, Zánka. 14 év alat
ti lányok: 11. Cseh Annamária. 
12 év alatti fiúk: Petz Dávid, 
Cseh Péter, Gazda Gergely.

Sütő-kupa, Pécs. Petz Dávid 
5 ponttal a legjobb baranyai if
júsági versenyző lett. Cseh An
namária 5 pont, Cseh Péter 4,5 
pont.

XIII. Tungsram -K anizsa 
Kupa, Nagykanizsa. Gazda 
Gergely 4,5 pont, Petz Dávid 4 
pont.

Görcsöny Kupa, Görcsöny. 
Ifjúsági csoport: 3. Györkő Tí
mea, Petz Dávid, Cseh Péter, 
Böröcz István, Cseh Annamá
ria, Gazda Gergely 5 ponttal a 
középmezőny elején végeztek.

Felnőtt sakkozóink sajnos 
kisebb létszámmal képviselik

Pécsvárad szineit az egyéni 
versenyeken. Eredmények:

Sütő-kupa, Pécs. „A” csoport: 
17. Gazda István. „B” csoport: 
5. Lantos Levente.

Görcsöny Kupa, Görcsöny. 3. 
Gazda István 12. Lantos Le
vente.

Megyei csapatbajnokság. A 
megyei csapatokra idén jellem
ző élénk játékosmozgás megkí
mélte együttesünket. A  szinte 
változatlan kerettel idei célki
tűzésünk a középmezőny. Az 
első fordulóban fölényes győ
zelmet arattunk az osztály 
újonca ellen. Pécsvárad-Délvi- 
dék SE (Szentlőrinc) 9—1

Lantos Levente

OKTÓ BERI
SPORTPROGRAM :

Labdarúgás
Megye I.:

Október 15. 15.00 Pécsvárad-Sellye 
Október 22. 14.30 Szigetvár-Pécsvárad 
Október 29. 13.00 Pécsvárad-Majs 
November 4. 13.00 Bicsérd-Pécsvárad 

Megyei ifi és serdülő:
A serdülőmérkőzések 9.30-kor, az if

júsági mérkőzések I 1.30-kor kezdőd
nek.
Október 14. Dunaszekcső-Bogád- 

Pécsvárad
Október 2 1. Pécsvárad-Sellye 
Október 23. Hidas-Pécsvárad 
Október 28. Szigetvár-Pécsvárad 
November 4. Pécsvárad-Kozármisleny 

Megye III.
Október 15. 12.30 Pécsvárad-Gyód 
Október 22. 12.30 Pécsvárad-Dráva- 

szabolcs
Október 29. 13.00 Villány-Pécsvárad 

Megyei öregfiúk:
Október 14. 14.30 Pécsvárad-Szent- 

lőrinc
Október 21. 14.30 Harkány-Pécsvárad 
Október 28. 13.30 Pécsvárad-Gödre

Kézilabda
Október 13. 19.30 Hosszúhetény- 

Pécsvárad-Kaposvár /NB II. férfi 
Október 14. 16.00 Pécsvárad-Székes- 

fehérvár /NB I. B. férfi 
Október 14. 17.45 Pécsvárad-Székes- 

fehérvár /NB I. B. ifi 
Október 16. 20.00 Pécsvárad-POTE / 

Megye I. férfi
Október 22. 16.00 Pécsvárad-Hort SE 

Budapest /NB I. B. férfi 
Október 22. 17.45 Pécsvárad-Hort SE 

Budapest /NB I. B. ifi 
Október 28. 17.00 Hosszúhetény- 

Pécsvárad-Keszthely /NB II. férfi 
Október 29. 13.30 Pécsvárad-Fonyód 

/NB II. női
Október 29. 15.15 Pécsvárad-Fonyód 

/NB II. ifi
November 4. 16.00 Pécsvárad-Szent- 

endre /NB I. B. férfi 
November 4. 17.45 Pécsvárad-Szent- 

endre /NB I. B. ifi
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