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Thalia m egérkezett Pécsváradra
Millenniumi magyar ősbemutató és színházavató Pécsváradon

A millenniumi ünnepségek zárásaként nagysikerű színielőadás volt a várban ^otó Kárpáti Á.

Az előadás előzmények nél
kül született meg egy olyan 
helyszínen, ahol színház 
soha nem volt. Vagyunk  
ugyan néhányan pécsvá- 
radiak, akik régóta hiszünk 
abban, hogy ezen a várud
varon igazi színházi előadá
sokat kell rendezni nyári 
estéken. Nem üvöltő tömeg- 
rendezvényeket, hanem ér
tékteremtő művészi pro
dukciókat. És semmikép
pen sem nyári tingli-tang- 
lit, mert a néző annál töb
bet vár.

Bokor Béla, a Baranya Me
gyei Közgyűlés alelnöke dédel
getett egy tervet még 1999- 
ben: darabot kellene rendelni 
Asztrik apátról és azt előadni 
a pécsváradi várban, a millen
nium keretében. Zsáli János, 
Pécsvárad polgármestere és a 
képviselő-testület tetszéssel fo
gadta az elképzelést. Pozsgai 
Zsoltot kérték fel a mű megírá
sára, aki vállalta a felkérést. 
2000 júliusában a vár díszter
mében Tüskés Tibor író tartot
ta a darab sajtóbemutatóját, 
amelyen ott voltak meghívot
tak és érdeklődők: tanárok, új
ságírók, Zsáli János, a képvi
selő-testületből Apaceller Jó
zsef, dr. Kófiás Mihály.

Pozsgai Zsolt elmondta, nem 
történelmi illusztráció a drá
mai mű feladata. A drámaíró
nak eleven, játszható figurákat 
kell teremtenie, mondható szö
veget írnia, igazi helyzeteket, 
amelyekben összecsapások fo
lyamán bontakozik ki a cselek
mény.

2001. augusztus 13-ától 
már a helyszínen folytak a 
próbák, 18-án, a premieren 
láthattuk a megvalósulást. 
Csizmadia László ismét teljes 
átéléssel és a feladattal azo
nosulva hozta létre plakátját, 
a mű szórólapját és a jegye
ket. Valamennyi emlékbe el
tehető szép grafika.

Folytatás az 5. oldalon
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  HÍREK

Ünnepi önkormányzati ülés

1993 óta hagyom ány, hogy 
a város elism eréseket ado
m á n yoz  a zok n a k , a k ik  a 
napi m unkájukon  túl is so
kat tesznek a városért, az 
itt éló'k é le tm in ó 'ségén ek  
javításáért. Az ünnepi ülé
sen közrem ű ködött a Kut- 
nyánszky Csaba vezette Női 
K am arakórus, m ajd  Zsáli 
J á n o s  p o lg á r m e s te r  k ö 
szöntötte a m egjelenteket.

P é csv á ra d  V á ros  Ö n k o r
m á n yzata  „P é cs v á ra d é r t  
D íj”  -at adom ányozott
-  Kresz Erikának, a Kresz & 

Fiedler Műanyagkészító' és 
Szerszámkészítő Kft. ügyve
zető igazgatónőjének, Pécs
várad nevét az üzleti élet
ben is ismertté tevő sikeres 
vállalkozói munkássága, 
önzetlen sport- és kulturá
lis szponzori tevékenysége 
elismeréséül. Kresz Erika a 
díj átvételekor a következő 
felajánlást tette: „Az elmúlt 
este olyan élményben volt 
részem itt a vár udvarán — 
a Boldog Asztrik küldetése 
színmű bemutatója láttán - ,  
amiért nagyon hálás va
gyok. Szeretném, ha ez a jö
vőben folytatódna, ezért a 
díjjal járó pénzjutalmat fel
ajánlom a pécsváradi vár
színházi előadások folytatá
sára.” A megjelentek óriási 
tapssal jutalmazták e köve
tendő nemes gesztust.

A  „K öz Szolgálatáért D íj” - 
ban részesült
— Kárpátiné Kovács Zita, az 

idősek otthona vezetője több 
mint húszéves, eredményes 
művelődésszervezői, majd 
intézményvezetői munkás
sága, a pécsváradi civil szer
vezetek tevékenységében 
játszott vezető, szervező és 
támogató szerepe elismeré
séül.

Em lékplakett elism erésben 
részesült
— Major Gyuláné nyugalma

zott óvodapedagógus, 38 
éves példamutató nevelő 
munkája elismeréséül.

-  Tóth Sándor esztergályos 
mester az ipartestületben

végzett munkájáért, elis
mert vállalkozói tevékeny
ségéért.

— Resszer Ferenc, a helyi vá
lasztási bizottság elnöke, 
Pécsvárad közéletében való 
több mint harmincéves ön
zetlen részvételéért, a helyi 
választások pártatlan és 
eredményes lebonyolításá
ért.

A kitüntetettek csoportja

— a Pécsváradi Reneszánsz 
Együttesnek a város rendez
vényein való rendszeres 
közreműködésért, a Kultú
rával a Nyugat kapujában 
rendezvénysorozat országos 
gáláján történő részvételért. 
Az együttes vezetője Kre- 
szits Margit, tagjai Apaceller 
András, Gungl Dániel, Veit 
Gyöngyi és Vályi Viktória.

„E lism erő  o k le v é lé b e n  ré
szesült
— dr. Balipap Ferenc, a Ma

gyar Millennium Kormány- 
biztos Hivatalának területi 
képviselője Pécsvárad mil
lenniumi programjainak tá
mogatásáért, a szervezés
ben és lebonyolításban  
nyújtott segítségért.

— Bokor Béla, a Baranya Me
gyei Közgyűlés alelnöke 
Pécsvárad m illennium i 
programjainak támogatásá
ért, a szervezésben és lebo
nyolításban nyújtott segít
ségért.

— Huszár Zoltán, a Baranya 
Megyei Múzeumok Igazga
tósága igazgatója Pécsvárad 
millenniumi programjainak

támogatásáért, a pécsvá
radi várban rendezett kiál
lítások megvalósulásáért.

A N ém et K isebbségi Ön- 
korm ányzat elism erő ok le
ve lé t és Szabó László helyi 
szobrászművész alkotását idén 
Johann Lendl, hausm ann- 
státteni képviselő vehette át 
Baumann M ihály elnöktől.

Johann Lendl egyike volt az 
osztrák testvérkapcsolat kiépí
tőinek, és azóta is sokat tesz a 
kapcsolat fenntartásáért, 
rendszeresen szervez gyűjtést, 
és adományozásokat a pécsvá
radi intézmények számára, 
szervezi a sport- és művészeti 
együttesek, civil szervezetek 
cserekapcsolatát.

Az elism erések  átadása 
után, a polgármester fogadás
ra invitálta az ünneplőket.

Befejezéshez közeledik 
a szennyvízhálózat 
bővítése

Végéhez közeledik a szenny
vízhálózat bővítése. Az erre a 
munkára szerveződött Víziköz
mű Társulat elnökétől, Büki 
Józseftől kértünk tájékoztatást 
a mostani helyzetről:

A május 4-én Zengővár- 
konyban és Pécsvárad keleti, 
illetve északi részén kezdődött 
munkálatok nagy része befeje
ződött.

Augusztus utolsó hetére el
készült a keleti városrészben 
a Munkácsy Mihály, a Hege
dűs Imre, a Fülep Lajos és a

Gyenes Tamás utca. Az első új 
aszfaltburkolatot is kapott, 
míg a másik háromban a zöld 
sávban sikerült lefektetni a 
csöveket. Elkészült a Rákóczi 
Ferenc utca a Liszt Ferenc és 
a Munkácsy elagázás közötti 
szakasza, szintén aszfaltozás
sal. A „strand” előtti részen 
ezekben a napokban kezdenek 
el dolgozni.

Az északi lakóterületen a 
Mosókútkörnyék, a Mecsek- 
környék utcái az aszfaltburko
lattal együtt, valamint a Szent 
Gellért utca nagy része elké
szült. Itt ugyan még hátra van 
egy kisebb szakasz, mintegy 15 
ház bekötése, majd az aszfal
tozása.

A „hegyi” városrészen elké
szült a Zengő, a Temető és az 
Iskola utcákban a csövek lefek
tetése, a bekötések. Itt is az 
aszfaltozást kell még elvégez
ni.

A napokban kezdik a Kálvin 
utcában és a Kossuth téren a 
munkálatokat. Folyamatban 
vannak a Várkert-közi beköté
sek, aztán következik a Vak 
Béla utca pár háza.

Büki József szerint, ha az 
időjárás is kegyes lesz a kivi
telezőkhöz, novemberig min
denhol befejeződnek a munká
latok.

Zengővárkonyban már elké
szült a Zrínyi, a Jókai utca, és 
95%-ban az Arany János utcá
ban végzetek már a csatorna
fektetéssel. Jelenleg a Kossuth 
és Ady utcában dolgoznak. Ha 
nem jön közbe semmi, akkor 
szeptember végén, október ele
jén itt is befejezik az aszfalto
zást.

A teljes beruházás 450 la
kást érintett, 8,2 km csövet 
fektettek le, csatornarendszert 
építettek meg. A  sokszor kel
lemetlenségekkel járó munká
kat a kivitelezők igyekeztek 
elviselhetőbbé tenni. Egyéni 
igényeket, kéréseket is meg
hallgattak és a legjobb megol
dásokat keresték.

A szennyvíztelep bővítése a 
jövő év májusában kezdődhet. 
A rákötési lehetőségekről kö
vetkező számunkban adunk 
információt.

D. K.

Fotó: K. Á.
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Szent István napja
A millenniumi ünnepségek 
zárórendezvényeire szaka
dó esőben jöttek ünnepelni 
a helybeliek. Zsáli János 
polgármester mondott ün
nepi köszöntőt, majd meg
szelte az új kenyeret.

Ezután Pécsvárad Város Ön- 
kormányzatának, a Német Ki
sebbségi Önkormányzatnak, a 
Pécsváradi Ifjúsági Önkor
mányzatnak és a várbaráti 
körnek a képviselői megkoszo
rúzták államalapító királyunk 
szobrát. Az ünnepségen közre
működtek a Kodolányi János 
Általános Iskola tanulói, és a 
Pécsváradi Fúvószenekar, 
Apaceller Józsefvezényletével. 
Ezt követően jótékonysági kon
certet hallgathattak meg az 
érdeklődők a katolikus temp
lomban, ahol Pitti Katalin ope
raénekes, Virágh András orgo
naművész és a Komlói Pedagó
gus Énekkar adott nagysikerű 
koncertet.

Mindazok számára is, akik
nek sikerült Pozsgai Zsolt: Bol
dog Asztrik küldetése című 
színművének harmadik elő
adására jegyet váltania, bizo
nyába külön emlékezetes ma
rad ez a nap. Az előadás után 
kerülhetett sor a tűzijátékra, 
melyet a művelődési központ 
tetejéről lőttek fel. Eközben 
benépesedett a Szenthárom
ság tér is, ahol helyi vendéglá
tók (Adószegi Attila, Barta 
Lászlóné, Rumszauer László) 
sörkertjében, a Randy zenekar 
muzsikájára, közel másfél ez
ren mulattak az utcabálon.

Az alábbiakban közöljük 
Zsáli János ünnepi beszédét.

Tisztelt ünnepló' 
közönség!

Pécsvárad Város Önkormány
zata nevében nagy tisztelettel 
köszöntőm Önöket. Hálás va
gyok a sorsnak, hogy történel
mi helyen és történelmi időben 
szólhatok Önökhöz. Ezen a he
lyen, a Vashegy lábánál elhe
lyezkedő Pécsváradon a ma
gyar honfoglalás korai idősza
kában már fontos vallási, köz- 
igazgatási és katonai központ 
működött.

Árpád fejedelem idejében fe
jedelm i udvarház, melynek

maradványai a monostor épü
leteinek maradványaival alkot
ja  a Pécsváradi Vár műemlék 
együttesét. A várhoz, a telepü
léshez azóta is fontos esemé
nyek, fontos személyiségek kö
tődnek: Géza fejedelem, Szent 
István király, Szent László 
emlékét épp oly becsben tartjuk,

mint az itt időző gróf Széche
nyi István, az itt felnövő Ko
dolányi János emlékét.

A mai műemlék együttes nyu
gati oldalán, a várfalon érthet
jük meg, hogy eleink a mai na
pig miért tartották fontosnak és 
szükségesnek, hogy e helyen 
apátság és térségközpont mű
ködjék. Északról és keletről a 
hegy védelmezett viharoktól és 
hajdan az ellenségtől is. Délre 
és nyugatra tekintve a Villányi
hegység sziluettje és a lankás 
dombokon látható gazdag ter
més adhat biztatást a további 
ezer évünk megélésére. Szent 
István alapítólevelének 50 ha
lásza jut eszembe a völgyekben 
elnyúló halastavak füzére lát
tán. Nyugatra tekintve a kör
nyezetből is kiemelkedik a me
diterrán klímát és az ember 
gondoskodását különösen meg
háláló szőlők és gyümölcsösök 
parcellánként elkülönülő, de 
összhatásában mégis lenyűgö
ző látványa.

A ma emberének a fájdalom
ban mindig megbúvó remény 
adhat biztatást a település ke
leti határában a betegség rom
bolta ősgesztenyés megmentésé
re.

A Zengő csúcsára tekintve 
nem maga a látvány a legna
gyobb élmény, hanem a kora 
őszi csendes reggeleken, a Dom-

bay-tó rezzenéstelen vizében 
visszatükröződő rozsdásbarna 
hegy képe.

A természet ezen csodái -  ha 
változva is, de mindig megtart
va az erdőben a vad csodálatos 
látványát, a bánáti bazsarózsa 
tavaszi varázsát, a határban a 
föld és a víz termékenységét -

biztosították az embernek azt a 
környezetet, amit az élet felté
telének is nevezhetünk. Ennek 
a környezetnek, az ember szá
mára nélkülözhetetlen gazda
sági és esztétikai kincseknek kö
szönhető, hogy szeretett váro
sunk -  ma is 4000 lelket szám
lálva -  ezer évig fennmaradha
tott.

Évforduló van, 1000 éves, a 
magyar millennium.

Itt, Szent István szobrának 
talapzata mellett több évtizede 
ünnepelünk. Am a mai napnak 
mégis más a hangulata. Más, 
mert lezártuk a történelem egy 
időszakát és egy újat nyitunk, 
a következő ezer évet. Lezárjuk

ugyanakkor az emlékezés ünne
pét is. Pécsvárad Város Önkor
mányzata 1999-ben elsők kö
zött csatlakozott a felhíváshoz, 
a magyar millennium méltó 
megünneplésére. Ma már el
mondhatjuk, hogy terveinket 
maradéktalanul végrehajtot
tuk. A hely történelmi rangjá
hoz méltóan ünnepeltek, emlé
keztek óvodásaink, iskolásaink, 
civil szervezeteink. Városunk 
lakosságának e helyről is sze
retném megköszönni, hogy tá
m ogatták program jainkat, 
melynek sorában CD-t és köny
vet adtunk ki, múzeumot nyi
tottunk meg, szobrot avattunk, 
a miniszterelnöktől vehettük át 
az emlékzászlót, megrendeztük 
a megyei emlékünnepséget, és 
színm űvet m utattunk be. 
Mindezt tiszta és gondozott vá
rosban, a vendégeink csodála
tát mindig kivívó pécsváradi 
ember barátságával, közremű
ködésével tehettük.

De vigyáztunk arra, hogy 
ünnepeink és ünnepléseink ne 
folyjanak egybe. Hétköznapja
inkon zavartalanul működtek 
intézményeink. Utat és. csőveze
téket építettünk, épületek sorát 
újítottuk fel, méltó környezetet 
teremtettünk a Vár műemlék 
együttesének és jó  ütemben ha
lad a négyéves ciklus legna
gyobb beruházása, a szennyvíz- 
telep bővítése és szennyvízcsa
torna építése is.

Tisztelt Pécsváradiak! Ked
ves Barátaim! Történelmi he
lyen és történelmi időben kérem 
Önöket, óvjuk és szépítsük to
vább városunkat, kívánom a 
következő nemzedéknek, hogy 
Szent István művét, a magyar 
államot és Pécsváradot újabb 
ezer évig tudhassák maguké
nak.

A Szociális Gondozási Központ 
2 db lakóegységet értékesít
-  Földszinti lakrész: 17 m2 szoba +  10 m2 fürdő, W C
-  Emeleti lakrész: 23 m2 szoba +  6,4 m2 fürdő, W C  +  

5,4 m2 előtér

A lakrészek egyszeri hozzájárulás befizetésével haszná
latba vehetők. Az intézmény a lakók számára 24 órás 
ápolói felügyeletet, napi három étkezést, mosást, 
vasalást, takarítást, aktív szabadidő-eltöltést, szociális és 
egészségügyi alapellátást biztosít.

Érdeklődni: Kárpátiné Kovács Zita intézményvezetőnél, 
Szociális Gondozási Központ Pécsvárad,
Dózsa Gy. u. 2/a, Tel.: 72/465-143

Virágh András és Pitti Katalin a komlói kórus gyűrűjében
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HÍREK RÖVIDEN
Anyakönyvi hírek:

25 éves házassági évfor
duló: S züllő  Gábor és 
Ripszám Etelka 
Házasságkötések: Járó 
András és Novodenszki 
Szilvia Éva, Schiszler An
tal és Ortvein Rita, Michie- 
lutti Rezső és Baló Erika, 
Kacsó Tibor és Antall Iza
bella
Születések : K alányos 
Andrea, Galambos Ákos, 
Pere Gergő, Brandt Diána 
és Virág László Pécsvárad, 
valamint Takács Dömötör 
Sólyom Pusztakisfalu 
Halálesetek: Fónai Má- 
tyásné Mayer Mária (78 
éves), Pichler Károlyné 
Feil Katalin (76 éves)

Művészi bútorokból és 
színpadi ruhákból rendez
tek kiállítást a pécsváradi 
várban. A kiállításon Húros 
Annamária okleveles belsőépí- 
tész, berendező', bútor-, díszlet- 
és jelmeztervező' művész, vala
mint Scháffer Judit jelmezter
vező' alkotásait augusztus 18- 
ától csodálhatták meg az ér- 
dekló'dők. A hangulatos kiállí
tás különleges és kedves szín
foltja volt a Szent István-napok 
rendezvénysorozatnak. Az al
kotásokat szabadtéri kiállítás 
formájában augusztus 25-én 
Hirden, a Barátok Halmában 
is bemutatták.

Vendégként Esztergomban
Zsáli János polgármester és 

felesége meghívást kapott au
gusztus 15-ére Esztergomba, a 
millenniumi záróünnepségre. 
A Bazilikában részt vettek a 
N a g y b o ld o g a s s zo n y -n a p i 
szentmisén, majd megtekintet
ték Melocco Miklós, Szent Ist
ván megkoronázása című szob
rának felavatását.

Meghívás a zárókoncertre
A Magyar Millennium Kor

mánybiztos Hivatala meghív
ta városunkból Zsáli János pol
gármestert és Dretzky Katalin 
műveló'désiközpont-igazgatót a 
millennium zárókoncertjére 
augusztus 19-én a budapesti 
Zeneakadémiára. A rendez

vény alkalmával köszönetét 
mondtak a millenniumi ün
nepségek legjelesebb szervező- 
inek, szereplőinek, alkotóinak 
és a zászlóátadóknak. Váro
sunk meghívottjai a helyi ren
dezvények miatt nem tudtak 
részt venni az ünnepségen, így 
az emlékplaketteket később 
vehetik át.

nás múltjáról és jelenéről. Ter
mészetesen nem maradhatott 
ki a Zengővárkonyi Népi 
Együttes „Gesztenyeszüret” 
című műsora sem a program
ból. Volt term észetvédelm i 
információszolgálat, honfog
laláskori kosztümös lovasbe
mutató és kézm űvesvásár. 
Ezen a napon avatta fel Tilla

Megalakult a Pécsváradi Big Bánd, melyet Wagner József keltett életre. A 
zenekar augusztus 16-án mutatkozott be a vár színpadán, ahol vendégül 
látták a Szekszárd Big Bandet is

A  gesztenyés 
megmentéséért

N agyszabású egésznapos 
rendezvényt szerveztek au
gusztus 25-én Zengővárkony- 
ban a Gesztenyésért Közhasz
nú Egyesület vezetői. Reggel 
Rockenbauer Pál sírjánál talál
koztak, majd Tóth István Zsolt 
természetvédelmi őr szakveze
tésével tettek sétát az érdek
lődők a gesztenyésben. A meg
nyitón Ördög Béla zengővár- 
konyi, Zsáli János pécsváradi 
polgármester és Závoczky Sza
bolcs, a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatósága nevében 
köszöntötték a vendégeket. A 
református templomban Ba
bus Antal (MTA), Nagy Gábor 
(DDNPI), dr. Rádóczi László 
(Debreceni egyetem) előadásai 
hangzottak el.

Kiegészítő rendezvényként a 
nap folyamán volt filmvetítés 
(Rockenbauer Pál: „Egy millió 
lépés Magyarországon”), csu- 
héműves játszóház a nagypalli 
fonó irányításával. Séta régi 
gyümölcsfajták nyomán Kó- 
csidi János bácsi őstermelő és 
Bozsits Boldizsár kertészmér
nök vezetésével. Tüskés Tün
de mesélt a magyar szalmafo

Gábor történész Berta János 
három köztéri alkotását, a 
Gyümölcskultúra I. II. III.-at. 
A  templom előtt áll az Érés, 
kissé feljebb az Aszalás és a 
„felső kútnál” , Berta János 
műterménél a Tiszteletadás az 
ojtogatóknak.

Nagyon sokan ellátogattak 
ezen a napon Zengővárkonyba, 
ahol már megszokhatták ki
csik és nagyok, hogy évről évre 
színvonalas, tartalmas progra
mokkal várják a látogatókat. 
Köszönjük és gratulálunk a 
szervezőknek! Elsősorban az 
egyesület vezetőinek, akik a 
meghívó mottójául a követke
zőket fogalmazták meg:

„Az elmúlt száz év alatt a 
kéregrákosodás miatt elpusz
tult a világ szelídgesztenye-er- 
dőinek közel 30%-a. A kór ma 
már gyógyítható. A  módszer 
lényege: a fa kezelése a gomba 
legyengített változatával. A 
pécsvárad-zengővárkonyi ős- 
gesztenyésben 1995 óta éven
te 15-20 erősen fertőzött fa ol
tása történt meg, s a gyógyulá
si arány 85-90%-osnak bizo
nyult. Egy szelídgesztenyafa 
komplex kezelésének költsége 
1000 Ft. Kérjük, vegyen részt

rendezvényünkön és ezáltal a 
gesztenyés megmentésében!” 

(Nos, nem szeretnék ünnep
rontó lenni, de mint hírlik, csak 
az érintettek nem voltak jelen 
az előadásokon! Igen kis számú 
tulajdonos fogadta el a meghí
vást a több mint száz érintett
ből...)

VTV-adás
Szeptember 13-án, csütörtökön 

(ism. 14-én)
Szeptember 27-én, csütörtökön 

(ism. 28-án)

Roma táncverseny
Július 22-én táncversenyt 

rendeztek helyi romák részére 
a Kossuth téren. A  mintegy 
100 fős közönség előtt, a részt
vevők közül Csonka János bi
zonyult a legjobbnak. A győz
tes vehetett részt a július végi 
Nemzetközi Roma Fesztiválon 
Pécsett, ahol az előkelő 3. he
lyezést érte el hagyományőrző 
tánc kategóriában.

Ismét sikeresen pályázott
városunk önkormányzata és 
intézménye, a Fülep Lajos Vá
rosi M űvelődési K özpont, 
Könyvtár és Sportcsarnok. A 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma által kiírt, a 
helyi önkormányzatok könyv
tári és közművelődési érde
keltségnövelő támogatásáról 
szóló pályázatán könyvtárunk 
260 000 Ft, a művelődési köz
pont pedig 2 200 000 Ft támo
gatásban részesült. A minisz
térium „Korszerű könyvtári 
környezet kialakítása” című 
pályázatán könyvtárunk to
vábbi 200 000 Ft támogatást 
nyert bútorvásárlásra.

Idén kiválóan megfelelt
minősítéssel lezárult az Orszá
gos Tudom ányos Kutatási 
Alapprogram által támogatott 
,A  pécsváradi apátság a közép
korban” című kutatási prog
ram. Ennek során Búzás Ger
gely irányításával Bodó Balázs, 
Havasi Krisztina és Kőfalvi 
Tamás egyetemi hallgatók fel
dolgozták a kolostorra vonatko
zó írott forrásokat, a korábbi 
ásatások dokumentációit és a 
kőfaragványokat. Eredménye
ikről reményeink szerint hama
rosan önálló kötet jelenik meg.
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Thalia megérkezett Pécsváradra
Folytatás az I . oldalról
Pogány tüzek, a palmettás ma
gyar motívumából kinövő', azt 
ledöfő keresztben végzó'dó' kard, 
háttérben a monostorkápolna. 
A darab körül kibontakozott 
vitával nem kívánunk foglal
kozni, inkább a megszületett 
eló'adást próbáljuk felidézni.

A hely ismeró'it váratlanul 
érte, hogy Pozsgai Zsolt, aki 
nemcsak szerzője, hanem ren
dezője is a műnek, a vár észak- 
nyugati sarkát, a monostor leg
ősibb falait választotta színhe
lyül. Itt kínálkozott a nézőtér 
számára is megfelelő karéj, 
amit részben a Pécsi Nemzeti 
Színház szakemberei alakítot
tak, építettek ki. A 400 széket 
Pécsvárad város vásárolta kü
lönféle rendezvényei céljára. 
Fény- és hangtechnika alapbe
rendezéseit a helyi művelődé
si központ adta, a kiegészítő 
reflektorokat, speciális mikro
fonokat, a kezelőszemélyzetet 
szintén a PNSZ biztosította.

A díszletet maga a vár adta, 
a középkori bejárattól fel a vár
falon a „szakállszárítóig”. Volt 
lépcső, amelyen vonulni lehe
tett, és erkély, melyről a király 
lekiálthatott. Fáklyák lobog
tak és denevérek suhantak. 
Szerepelt díszletként a kőtár 
egy gyönyörű darabja. Pénzbe 
a szín berendezése sem került, 
a szálloda társalgójának trón
székei kiválóan szolgáltak. A 
fontos üzenetet hordozó, az elő
adást tovább lendítő megszó
lalásokat a rendező kiemelte a 
színpad központi teréből, és a 
bejárathoz helyezte, konkrétan 
is más világításba helyezve az 
elhangzottakat.

Zsáli János polgármester iz
gatottságát és büszkeségét 
nem palástolva, néhány kö
szöntő szóval megnyitotta a 
színházi estét.

A bevezető zene a keleti fél
teke legnagyobb fohászimájá
ból vett részlettel kezdődött. 
Majd népek vándorlásának, 
harci zajnak, dúlásnak, jajga
tásnak hangjai adtak hangzó 
díszletet.

Valahol persze ezen az estén 
is begyújtották a gazt, nyáres
te enélkül nem múlhat elvég
re -  felégetett pogány fészkek
nek gondolhatta a nagyszámú 
messziről jött néző. Kezdődött

az előadás. Az elősorjázó jele
netek tömörségükkel és drá
mai töltetükkel ragadták ma
gukkal a színészeket és a kö
zönséget is. A  művészek jól 
m ondható, m ainak ható, 
ugyanakkor enyhén archaizá
ló szöveget kaptak a szerzőtől. 
Színrelépésük pillanatától ki
derült, mi emészti őket.

Az ország forrong. Alighogy 
megszületett, félő, hogy elsöp- 
rik a szomszédos nagyhatal
mak -  a fenyegetés ezer év óta 
számtalanszor, a mi életünk
ben is felrémlett. Asztrik Pécs
várad apátságába hívja össze 
azokat, akik segíthetnének: 
István király özvegyét, Gizel
lát, akit ura és királya elmúl
ta emészt és a halála utáni 
pogány zavargások. És idehív 
egy „botrányos” személyt, a 
megvakított pogány lázadó, 
Vazul fiát, Endrét. Legyen ő a 
király, és Gizella segítsen eb
ben. Megérkezik az uralkodás
ra alkalmatlan Orseolo Péter, 
és fokozódik a különböző érde
kek ütköztetése.

Végül Endre rááll az egyez
ségre -  mindössze ennyi törté
nik a darabban, de közben 
konfliktusok robbannak az ál
lamalapítók és a folytatók, az 
első és a második generáció 
tagjai között, az áldozat és az 
áldozat elkövetője, férfi és nő, 
uralkodó és papok, világiak és 
egyháziak között. Nyolc sze
mély jelenik meg a történelmi 
játékban. Pozsgai Zsolt ugyan
is így jelölte meg darabjának 
műfaját. Történelm i játék, 
amilyent írnak és játszanak 
olasz és angol, német és fran
cia történelmi színhelyeken 
szerte Európában.

A közönség teljes odaadás
sal, nagy figyelemmel követte 
a színpadon zajló eseménye
ket. A tulajdon korának hatal
mi harcait élte át és azt, hogy 
a nagy fordulat ezer évvel ez
előtt sem volt egyszerű. Pozs
gai mindezt nem apologetikus 
tónusban vonultatja fel. Nem 
szokott ilyen darabokat írni, 
bár gyakran állít színpadra 
valaha élt történelmi szemé
lyeket, Mindszenty Józsefet, 
Lórántffy Zsuzsannát, Katona 
Józsefet, Dérynét. Nem a tör
téntek utólagos igazolása a cél
ja. Inkább a történelmi fordu

latban rejlő drámai esemény 
színpadra állíthatósága izgat
ja. A történelmi figurákban az 
em beri helyzet, az em beri 
konfliktus.

Számára István és Asztrik 
nem festményről életre kelő 
alak, hanem élet és hatalom, 
feladat és lehetőség gondjaival 
küszködő mai ember. Nem 
használja az István és Asztrik 
vagy Gizella alakjával kapcso
latban elterjedt egyházi vagy 
politikai frazeológiát. E meg
világításoktól teljesen függet
leníti magát. Valamint attól a 
beszédmódtól is, amellyel ma, 
a millennium idején Szent Ist
vánról szólnak nyilvánosan. 
Egy ilyen gesztussal Asztrikot 
is boldogként emlegeti, egyhá
zi áldás nélkül.

Emlékezetes alakításokat 
láthattunk a pécsváradi szín- 
házavatón. A cím szereplő 
Asztrik nem a koronát hozó 
pápai legátus eddig ismert 
fennkölt pózában áll elénk. 
Pedig most is nemzetmentő 
feladat a küldetése. Ezzel a 
hévvel játssza őt Szakácsi Sán
dor Érdemes művész. Alakja 
aszkétikus, mint aki elfogyott 
a szolgálatban. Modern értel
miségi, aki a szerzetesi cella 
magányát a politika nyüzsgé
sével kénytelen felcseréin ’ . 
Ugyanakkor ügyes diplomata, 
aki „összehozza” a dolgokat. 
Gizellával való nagyjeleneté
ben tárulnak fel a benne zajló 
ellentétek: a kereszténység felé 
vezeti a népeket, de szeretné 
megőrizni tarkaságukat, Euró
pa sokféleségét. A testvérisé
get hirdeti, és meg akarja őriz
ni a népek egyéniségét is. Tud
ja, hogy a kereszténység felvé
tele nem valósul meg egy nem
zedék alatt.

A magyar színpadok leg
szebb hangja, Béres Ilonáé szó
lal meg Gizella királyné sze
mélyében. Jó látni a hajdan 
nemzedéki jelképet jelentő szí
nésznőt, amint igazi nagy
asszonyként bevonul az ezer
éves díszletek közé. Végletes 
érzelmek között hánykolódó 
királyi özvegyet formál meg 
méltósággal, és sok finom ár
nyalattal. Egy eddig nem is
mert nagy tragédiát sejtet a 
megírt és megformált figura.

Izgalmas párja a másik nő

alak, Anasztázia orosz herceg
nő, Endre felesége. Gregor Ber
nadett játssza, akiről első pil
lanatban megdöbbenve kons
tatáljuk, hogy olyan szép, mint 
bármelyik világsztár. Hamar 
kiderül azonban, mennyi drá
mai erő buzog e szépségben. 
Hogy humora van. Kiváló pá
ros ők a férjét alakító Endré
vel. Az apja megvakításán ke
sergő, a bosszú gondolatával 
szembesülő, majd a küldetést 
vállaló ifjút a szabad térbe illő 
tág gesztusokkal, gyakorta fel
emelt hanggal, drámai szenve
déllyel formálja meg Hayth 
Zoltán. Öze Áron  izgalmas, 
szélsőségeket egyesítő figurát 
jelenít meg Orseolo Péterként. 
Kicsit Caligula, kicsit III. Ri- 
chárd őrületét egyesíti magá
ban. Bolond, tomboló velence
it, és a királyi öltözék alatt in
fantilisnak megmaradt Pétert 
játszik Őze sok-sok színnel, iz
galmas pillanatokkal. Hangja 
királyian harsan, majd kama- 
szosan mutál, magasba fut. 
Dadogással festi a király han
gulati mélypontjait.

A  premier izgalmait beugrás 
is fokozta. A főpróbán lépett 
színre Mór pécsi püspök szere
pében Stenczer Béla, a PNSZ 
művésze és adott humorral fű
szerezett karakteres alakítást.

Pozsgai Zsolt egy néma ba
rátot is elhelyez a darabban, 
akinek fontos dramaturgiai 
szerepet ad a szereplők mozga
tásában. Eöri Szabó Zsolt 
játssza, akit pécsi rádiósként, 
utóbb televíziós újságíróként 
ismertünk.

Scháffer Judit művészien 
egyénített, szépséges kosztü
möket tervezett. A legfestőib- 
bek persze a női ruhák voltak: 
Anasztázia suhogó zöld sely
mekből készített öltözéke, vagy 
a Gizella királynő félgyászát 
hangsúlyozó szürke csipkéből 
és fekete bársonyból álló uszá- 
lyos ruhája. Különleges volt 
Őze Áron szögekkel kivert öl
tözéke vagy a daliás Hayth 
Zoltán bőr és gyapjú kombiná
ciójából készült ruhája is.

A pécsváradi várudvaron 
színházat avattak egy magyar 
mű ősbemutatójával, a millen
nium tiszteletére. A darabot 
látta mintegy 1400 néző, az 
esem ény beszédtém a hetek 
múltán is.

Thalia megérkezett Pécsvá
radra.

Gállos Orsolya
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Millenniumi magyar ősbemutató és színházavató Pécsváradon

Ahogy a művészek átélték
Pozsgai Zsolt:
Nagy élmény volt valódi 
közönségnek játszani

-  Hogyan született ez az elő
adási

-  Tőlem kértek egy darabot 
Asztrikról. Nem szoktam ren
delésre írni, de azt mondtam, 
ha megszólít a téma, akkor 
megpróbálom. Eljöttem ide, 
megnéztem ezt a helyet, elol
vastam a létező szakirodalmat, 
a helytörténeti anyagot, 
Györffy György István király
könyvét. És ráakadtam Endre 
alakjára, akit valóban rábírtak 
egy ilyen fordulatra, mint ami
lyent a darabban is fölidézünk.

kilátás. Ezért is rendezem 
magam a darabot, de most már 
nem bánom a pénzszűkét.

-  Milyen volt a találkozás az 
itteni nézőközönséggel?

-  A pécsváradi emberek azt 
élték át ezen az előadáson, 
hogy valóban részesei a törté
nelemnek. Mert ez a darab ne
kik íródott, ott játszódik, ahol 
ők élnek, ahol ott vannak a sze
replőkkel együtt -  a pécsváradi 
apátságban. Szólnak a Zengő- 
ről, a borról, erről a helyről...

A színészeknek a mai ma
gyar színházi világban ritkán 
van alkalmuk a közönséggel 
való ilyen  ta lá lkozásra.

akkor egy képeskönyv születik. 
A színház pedig nem képes
könyv. Az is igaz, hogy hason
ló problémákkal szembesül a 
ma embere az Európához való 
csatlakozás kérdésétől addig, 
hogy miként működik a hata
lom.

-  Pécsváradon régóta álmodo
zunk várszínházról. Tervez-e 
újabb darabot erre a helyszín
re1

-  A  premier után felvetődött, 
mi lenne, ha tovább írnám 
Endre történetét. Lehetséges, 
de ez a történet biztosan egész 
más lesz, mint Asztriké. Talán 
tragikomédia.

nagyon jó dolog. Nem vagyunk 
elkényeztetve e tekintetben. 
Szem ély szerint is Boldog 
Asztrik Sándor vagyok, hogy 
részt vehettem abban, hogy itt 
elkezdődött valami. Ott voltam 
a Rock Színház alapításánál is, 
szeretek induló ügyekben dol
gozni.

Béres Ilona, Kossuth-díjas: 
Tiszta szívből egyet akartunk

— Bevallom, elsírtam magam 
a tapsnál, amikor a premier 
közönsége állva ünnepelt. Va
lóban féltem, hogy történni fog 
valami a bemutatón, de a kö
zönség csodálatos volt -  mind

Zsáli Jánosné, Zsáli János, Eöri Szabó Zsolt, Pozsgai Zsolt, Béres Ilona, Őze Áron, Szakácsi Sándor, Gregor Bernadett és férje Fotó: K. A.

Vagyis megtörténhetett volna 
a megbeszélés, az a titkos ta
lálkozó is Asztrik, Gizella és 
Orseolo Péter között, amit én 
idehelyeztem  a pécsváradi 
monostorba — itt is játszódha
tott volna.

-  Mindannyiunk nagy sze
rencséjére a Pesti Magyar Szín
ház (a pesti Nemzeti Színház) 
művészeivel született meg ez a 
produkció. Hogyan, miért?

-  Miután semelyik alapít
vány sem támogatta a darabot, 
bevittem azt a Pesti Magyar 
Színházba Iglódi Istvánhoz. 
Neki tetszett. Sikerült meg
nyerni Béres Ilonát, Gregor 
Bernadettet, Szakácsi Sándort, 
Őze Aront. Ennek az előadás
nak a felfedezettje Hayth Zol
tán aki remekül alakítja End
rét. A színészek elolvasták a 
darabot, és el akarták játsza
ni, itt, ahol játszódik, noha tud
ták, hogy nagy gázsira nincs

Pécsvárad nem a könnyű nyá
ri játékot jelentette számunk
ra. Valódi műhelymunka folyt 
itt, a várudvaron. Megterem
tődött az a lehetőség, hogy iga
zi művészetet nyújtsunk igazi 
közönségnek. Nagy élmény 
volt valódi közönségnek játsza
ni. Itt ugyanis nem léteztek 
azok az álszakmai elvárások, 
amelyeknek a színésznek Bu
dapesten meg kell felelnie. 
Ilyen kapcsolat nem létezik a 
hazai nyári játékok közönsége 
és színháziak között: Gyulán a 
beutaltak nézik a várszín 
házát, Zsámbékon pedig nem 
szeretik a helybeliek a szak
mailag amúgy nagyon elismert 
színházat.

- A  nézők átérezték és gyakor
ta aktuálisnak találták a dara
bot. Mennyire akart aktualizál
ni?

— Nem ez volt az elsődleges 
célom, de ha nem így írom meg,

a három estén. Lebecsüli a né
zőt, aki azt hiszi, hogy nyáron 
bármit be lehet mutatni, csak 
könnyű legyen. Mi ezt nem egy 
nyári „hakninak” vettük. Itt 
jóféle emberek jöttek össze, 
akik tiszta szívből egyet akar
tak. Csodálatos volt a névna
pom -  a premier napja: a tár
sulat férfitagjai reggel Koszto
lányi „Ilona” c. versét dalolták 
el nekem, a toronyban, ahol 
laktam. Sírtam, nevettem bol
dogságomban. Szeptember 21- 
én, a Magyar dráma napján a 
Boldog Asztrik küldetésével 
nyit a Pesti Magyar Színház, 
a kamaraterem. Ott persze 
minden másképp szól majd. 
Itt, a nagy térben harsányab
ban kellett megszólalni, nem 
érvényesültek a finomabb esz
közök, oda át kell dolgozni az 
előadást. Gizella bonyolult, 
érdekes személyiség. Az elme
baj határán van István halála

Szakácsi Sándor, Érdemes 
művész: Hihetetlen, hogy ma 
színházzal ilyesmi történjék

— Annál szebbet nem kaphat 
egy színész, mint hogy a pre
mieren állva megtapsolják. 
Ahogy köszöntük a tapsot, a 
nézők visszaválaszoltak: „Mi 
köszönjük”. Ott voltak tőlünk 
karnyújtásnyira. Erezni lehe
tett a pécsváradiakon, hogy 
velünk együtt akarják ezt a si
keres bemutatót. Két házat 
mindenképpen megtöltöttek 
volna. Remek volt a közönség, 
úgy reagáltak, ott nevettek, 
hallgattak, ahol kellett. Értet
ték a mögöttes dolgokat. Igazi 
színház volt ez.

— Az is rendkívül jól esett, 
hogy egy augusztus 20-ai he
lyi kitüntetett, látva a bemu
tatót, felajánlotta a díját a vár
színház javára. Hihetetlen, 
hogy ma színházzal ilyesmi 
történjék. Ez nagyon ritka és
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után. Hangokat hall, látomá
sai vannak. És ő az, aki abban 
a válságkorszakban megmen
ti az országot. Bajor Gizella és 
a cseh Asztrik -  két idegen. 
Nekem erről szólt ez az alakí
tás. Nem akarom elkiabálni, 
de ez nagyon sikeres színház
nyitás volt.

Őze Áron: Jelenésre várva a 
Zengőt néztem, és ezt a tájat

— Ez színészcentrikus darab, 
minden alaknak megvan az 
ellenpárja, és egyénenként is 
tele vannak ellentmondások
kal. Bonyolult figurákat alko
tott Pozsgai Zsolt, és ebben a 
bonyolultságban ábrázolja az 
életet, a figurákat — ezért le
het a darabból igazi színházat 
csinálni. Elkezdtük mondani, 
játszani a szöveget, és mintha 
magától megszületett volna az 
előadás. Az ilyen munka ritka 
szerencse a színész számára, 
mert kevés ehhez hasonló adó
dik. Sokszor kell nekünk is 
„iparosmunkát” végeznünk, 
amit csak a szakmai tudásból 
építhetünk fel. De itt előadás 
után együtt maradtunk, soká
ig elemeztük, mit kellene más
képp csinálni. Pécsváradon, 
ezen a várudvaron Thalia na
gyon jelen van. Eleve a szobá
ink a színpadra néznek. Reg
gel- felkeltem, odanéztem, s 
szóltam, m egvagyok, jövök 
mindjárt. Együtt reggeliztünk, 
aztán mentünk próbálni. Ne
kem az első felvonásban kevés 
a dolgom: ez alatt a Zengőt 
néztem, és ezt a tájat. Ha le
nézek a várfalról, úgy érzem 
mindig, nem sokat változha
tott. Nagyon őrzi még ez a táj 
azt az időt, amikor Asztrik és 
István király járt erre. Ez iga
zi közös munka volt, és jó ér
zés, hogy mi lehettünk az el
sők, színházat avathattunk. 
De a legszebb az volt, hogy a 
premieren, ahogy a jelenésem
re vártam  fent a várfalon, 
kihussant egy bagoly a kovács
műhely padlásáról. És össze
néztünk a bagollyal.

Gregor Bernadett:
Ez volt a legszebb hete ennek 
a nyárnak

-  Csuda volt ez itt, Pécsvá
radon. Szerelem ből dolgoz
tunk. Nem számított, hogy 50 
fokos katlan lett a színpad dél
előttönként, amikor próbál
tunk. Remek volt ez a játszó
hely az eredeti falak között. Itt

készen állt a díszlet. Számom
ra ez volt a legszebb hete en
nek a nyárnak. Pécsvárad gyö
nyörű nyaralást adott nekünk, 
kiszakadtunk a fővárosi nyüzs
gésből, élveztük a csendet. 
Nagyszerűen lehetett itt dol
gozni. Ezzel együtt három da
rabban játszom az idén, Szol
nok és Szeged után most Eger
ben is dolgozom, de szívemből 
remélem, hogy jövőre is talál
kozhatunk ugyanitt.

Hayth Zoltán: A  próbák előtt 
eljöttem ide, a várba

Pozsgai Zsolt keresett egy 
fiatal színészt Endre alakjá
hoz. Béres Ilona ajánlotta a be
mutató nagy felfedezettjét, aki 
a harmadik éve játszik a Bu
dapesti Kamaraszínházban:

— Amikor elolvastam a dara
bot, eljöttem ide, a várba a ba
rátaimmal, és megnéztem a 
helyszínt. Rendkívüli ez a han
gulat, ami a pécsváradi várban 
elfogja az embert. Itt él a múlt. 
Ez megkönnyíti a színészi já
tékot. Mert kell egy bizonyos 
lelkiállapot ahhoz, hogy az 
ember együtt lépjen színpadra 
Béres Ilonával, Szakácsi Sán
dorral. Azokkal, akiknek a 
művészetén nevelődtünk. End
re figurájában egy fiatal férfit 
akartam megmutatni, a szere- 
tetét a családja, hazája az egy 
életre választott társa iránt. A 
szeretetet és a fájdalm at, 
amelyben őrlődik. A  családjá
val történt tragédiát, a vívó
dást bosszú és jótett között.

Stenczer Béla: Színház 
született

A Pécsi Nemzeti Színház 
művészének a Dombay-tónál 
van háza, vagyis Pécsvárad a 
második otthona. De nemcsak

ezért hívták beugrásra Mór 
szerepébe:

-  Nagyon rossz egy produk
cióban, ha a bemutató előtt egy 
nappal valaki kiesik. Fokozott 
stressz a színésznek, ha egy 
már kész munkába kell belép
nie. Sokat segítettek a kollé
gák, fél nap alatt kellett meg
oldanunk a beugrást.

-  Mit szól ehhez a várudvar
hoz, mint játszóhelyhez?

-  Rengeteg lehetőséget kí
nál. M ivel félig  pécs
váradi polgárnak tartom 
magam, boldog vagyok, 
hogy itt most színház 
született. Nagyon nehéz 
bevezetni egy új hely
színt, de ettől a premier
től a pécsváradi várszín
ház már röppályán van, 
sikere van. Itt minden 
szögletben el lehet kép
zelni egy előadást. Nyá
ri színész vagyok, engem 
ebben fedeztek fel, a La 
M ancha lovagjában — 
előbb Helyei László, az
tán Szakácsi Sándor volt 
a lovag, én meg Sancho 
Panza. Hiányolom a pé
csi nyárestékből a szín

házat, és hiányolják a nézők is. 
Nem a nyáresti haknit, hanem 
az igazi színházat, amilyenné 
ez is lehetett. Egy nyári elő
adás csodálatos alkalom  a 
színházi m űhelym unkára, 
mert itt senki sem rohan a dol
gára, itt nincs rádió, nincs film, 
se szinkron, hanem csak ez a 
helyszín, ez az előadás. Olyan 
művészekkel dolgozhat együtt 
az ember, akikkel amúgy soha
sem hozza össze a sors.

És a pécsváradiak?
A pécsváradiak megint jeles

re vizsgáztak. Kulturáltságból 
és vendégszeretetből. Izgatot
tan várták az ősbemutatót és 
lelkesen ünnepelve köszönték 
meg az előadást. És a színpad
ról hogyan látták őket?

Béres Ilona: — Szenzációs 
volt itt minden: a csodásán 
szép környezet és a kedves 
emberek. Nem tudtunk olyas
mit kérni, amit ne teljesítettek 
volna. Profi színházban vezé
nyelnek le így egy ősbemuta
tót, ahogyan azt Pécsváradon 
a polgármester, Zsáli János és 
a művelődési ház Dretzky Ka
talin vezette gárdája megcsi
nálta. Nagyon otthonos volt az 
ittlétünk: Hamar Endre, a 
szálloda igazgatója megértőén

fogadta, hogy mi éjszaka még 
sokáig fent vagyunk, és beszél
getünk az előadásról. Kedvenc 
pincérünk, Roland és a Tanya
csárdában Kis Bocz Éviké les
ték a kéréseinket. Két kedves 
privát meghívást is kaptunk: 
ellátogattunk a gyönyörű pla
kátot tervező Csizmadia Lász
ló műtermébe. Nagyon érdekes 
volt. Fantasztikus volt a tulaj
donképpeni búcsúestünk is 
Walter Tivadar pincéjénél, 
azon a mediterrán hangulatú 
teraszon, ahol a feleségével 
minden földi jót elénk raktak. 
Elbűvölt bennünket Pécsvá
rad.

Szakácsi Sándor: -  Pécsvá
radon m indenütt figyeltek 
ránk. Nemcsak a színpadon, 
hanem itt, a szállodában, a 
Tanya Csárdában, a Holstein 
Sörözőben is. Megkérdezték, 
hogy vagyunk, hogy érezzük 
magunkat, rendben van-e min
den. Mindenkinek fontos volt 
ez a produkció. Nekünk külö
nösen. "

Őze Áron: — Rengeteg apró
ság tette, hogy nagyon boldo
gok voltuk itt. Ez a* várkápol
na például, ezek a falak -  és 
az emberek. Itt mindenki a 
színház ügyét szolgálta, Dretz
ky Katalin igazgató és munka
társai, de a pincérek is, akik
nek én viszont gratuláltam. 
Mert ők is jól csinálják a dol
gukat.

Hayth Zoltán: -  Számomra 
a legnagyobb csoda a polgár- 
mester úr volt -  én még ilyen 
köztisztviselővel nem találkoz
tam. Zsáli János együtt élt ve
lünk, kezdettől fogva bízott 
bennünk. Tudta, hogy magasz
tos ügy, amit szolgálunk. Gyö
nyörű volt látni, ahogy a szín
ház szépsége megragadja az 
embereket. Amikor állva tap
soltak bennünket a premieren, 
láttam, hogy átérzik a mi nagy 
odaadással végigvitt munkán
kat.

Pozsgai Zsolt: -  Csodálatos 
volt a kapcsolat a pécsvára- 
diakkal. Ha bármit kértünk, 
mondjuk az autószerelőtől, az 
mindjárt intézte a zöldkártyát, 
ismerősként üdvözöltek ben
nünket az abc-ben. És eljöttek 
a főpróbára, az előadásra, aki
ket a próba hetében megismer
tünk. Zsáli János minden reg
gel itt volt, hogy ellenőrizze, 
megvan-e, amit előző este el
rendelt.

G. O.
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K u l t ú r á l i s  a j á n l ó
„P écsvá ra d  V áros F óru 

m a”  néven tovább folytatódik 
Botond városfejlesztési kon
cepciójának kidolgozása. Szep
tember 7-én, pénteken 19 órá
ra a műveló'dési központba vár
ják azokat a pécsváradiakat, 
akik hajlandók tenni környe
zetük alakításáért. Az est té
mája: a városközpont, kultúr - 
központ kialakításának, átala
kításának első' lépései.

Városunk jelene és jövője
Az idén májusban alakult 

Anima Varadiense Klub követ
kező' találkozását szeptember 
20-án, 18 órakor tartják a Pol
gármesteri Hivatalban, ahol 
„Városunk jelene és a jövó' le- 
hetó'ségei” címmel tartanak 
beszélgetést. Házigazda Zsáli 
János polgármester és a kép
viselő'-testület tagjai.

Megyei kórustalálkozó
Szeptember 22-én a Pécs- 

váradi Nó'i Kamarakórus és a 
Fülep Lajes Műveló'dési Köz
pont kórustalálkozót szervez a 
megye kisvárosaiban működő 
kórusok részvételével. A meg
hívást elfogadta a Komlói Pe
dagógus Énekkar, a Siklósi 
Kórus, a Szigetvári Kórus. Ki
emelt vendége a találkozónak 
a galántai Kodály Zoltán Kó
rus. Házigazdaként a Pécs- 
váradi Nó'i Kamarakórus is 
szerepel a hangversenyen, 
mely 15 órakor kezdődik a vár 
dísztermében. A találkozó a 
dalosok közös zenés vacsorájá
val zárul a műveló'dési köz
pontban.

Strucctojáson 
a magyar Himnusz

Charlton Carina (Wupper- 
tal), az ismert németországi 
tojásdíszítő kedvelt kifejezési 
formája gyermekdalok és ran
gos zeneművek közismert dal
lamrészletei kottájának meg
jelenítése strucc- és nanduto
jásokon, áttört k ivitelben. 
Munkái a tojásfelület s a szár
nyaló muzsika végtelenségé
nek harmóniáját fejezik ki le
heletfinom, csipkeszerű kivi
telben.

Charlton Carina megismer
ve a Míves Tojás Múzeumot 
elhatározta, hogy magyar vo
natkozású alkotást készít és 
ajándékoz a múzeumnak. A

magyar Himnusz kezdő dalla
mát és kezdő szövegét láthat
juk a lassan körbeforgatott to
jás felületén megjelenni.

Tisztelet és köszönet, hogy 
Charlton Carina ezen alkotá
sát az európai kulturális napok 
alkalmából a Míves Tojás Mú
zeumnak adományozza, kife
jezve ezzel is, hogy kultúrák, 
művészetek, népek, tájak kap
csolatának számtalan apró, kis 
közösségi vagy jelentősebb or
szágos méretű megnyilvánulá
saiban egyenrangúan azonos a 
szándék a találkozásra, egy
más értékeinek megóvására.

A  japán kultúra bemutatása -  
„Együtt játszunk, együtt 
csináljuk”

Szeptember 24-én, hétfőn 17 
órától a műveló'dési központ
ban a japán kultúrával ismer
kedhetnek meg a pécsváradi 
érdeklődők. Program:
-  kimonóbemutató (hogyan 

kell felvenni használni)
-  száraz virágból díszkártya- 

és faliképkészítés
-  origamijátékok

A bemutatót vezetik Taka- 
hara Yukiko és Kubo Junko. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk a japán „teaházba”.

Kulturális örökség napjai
2001. szeptember 22-23. 
Szeptember 23-án Struccto- 

jásdíszítők találkozója, és alkal
mi bemutatója lesz 14 órától a 
zengővárkonyi Míves Tojás 
Múzeumban. 16 órakor kezdő
dik a műsor a tájház udvarán. 
Ünnepi köszöntőt mond prof. 
dr. Andrásfalvy Bertalan. A  
műsorban közrem űködik a 
Pécsváradi Női Kamarakórus 
(Kutnyánszky Csaba vezényle

tével), Bősz Zoltánná Kovács 
Zsuzsa tanárnő, és a Zengő- 
várkonyi Népi Együttes (mű
vészeti vezető: Töttös Sándor).

Egynapos kirándulást
szervez a Pécsváradi Várbará
ti Kör szeptember 29-én Nagy
tétény, Budaörs-Cam pona, 
Zsámbék, útvonalon. Megte
kintjük: Nagytétényi Szobor
parkot, és a nagytétényi kas
télymúzeum kiállításait: Bú
torművészet a gótikától a bie
dermeierig, és az „Ezeréves 
történelem Wieber Marianne 
ruháiban elbeszélve” című idő

szaki kiállítást. Zsámbék: pre
montrei rend 13. századi temp
lomromja, lámpamúzeum. Bu
daörs-Campona: Tropicarium, 
Közép-Európa legnagyobb ten
geri akváriuma. Jelentkezés, 
bővebb felvilágosítás a műve
lődési központban, szeptember 
23-áig. Várható részvételi költ
ség 3000 Ft.

Mediterrán ősz, 2001
Idén is m egrendezik m e

gyénk egyik legnagyobb kultu
rális és idegenforgalmi esemé
nyét, a Mediterrán ősz, 2001. 
szeptember 1-október 21-éig 
tartó rendezvénysorozatát. A 8 
héten át tartó programokra a 
megye 21 településén várják az 
érdeklődőket. A kiemelt pécsi 
programok közé tartozik a VII. 
Európai Bordalfesztivál, a XI. 
Szőlő és Bor Ünnepe, a jubileu
mi Határon Túli Magyarok X. 
Fesztiválja, de Siklóson, 
Sellyén, Mágocson, Bolyban, 
Harkányban, Sásdon, Pellér- 
den, Nagynyárádon, Szebény- 
ben, M ohácson, H osszúhe- 
tényben, Kozármislenyben,

Lánycsókon, Bicsérden, Szeder
kényben, Villányban, Bodán, 
Szászváron, Magyarlukafán és 
természetesen Pécsváradon is 
lesznek rendezvények.

Idén ősszel településünk 
a „Gesztenyeszüret a Zengő 
alján” rendezvénnyel csat
lakozik Baranya sokszínű
ségéhez, amelynek prog- 
rameló'zetese a következő
képpen alakul:
Október 11. A „Határon Túli 

Magyarok Fesztiválja” kere
tében: 17 óra: ,A  Szent Ko
rona ezer arca" című kiállí
tás megnyitója a pécsváradi 
vár dísztermében. A  kiállí
tást az anyag gyűjtői és 
szerkesztői, Sunyovszky 
Sylvia, Jászai-díjas színmű
vésznő és dr. Fekete György 
akadémikus, egyetemi ta
nár nyitja meg.

Október 12. 18 óra: A „Pécs
váradi cigányság kulturális 
öröksége” című kiállítás 
megnyitója a művelődési 
központ kiállítótermében. 
Megnyitja: Burján István 
néprajzkutató.

Október 13. 13 órától: Térze
ne a műveló'dési központ 
előtt, kézműves kirakodóvá
sár (Kossuth Lajos u.), borok 
utcája (Dózsa György u.).

14 órától: A Zengőalja Kistér
ség Gyermektánccsoportja- 
inak Találkozója a műveló'
dési központ előtti téren.

16 órától: Gesztenyesütés a 
műveló'dési központ előtti 
téren.

20 órától: Bál a műveló'dési 
központ nagytermében. 

Október 14. Egész nap: kéz
műves kirakodóvásár, borok 
utcája.

9 órától: Térzene a műveló'dé
si központ előtti téren.

10 órától: néptánc és vásári 
mulatságok a műveló'dési 
központ előtti téren.

11 óra: Bábelőadás gyerekek
nek a műveló'dési központ 
előtt.

13.30-tól: néptánccsoportok 
műsora a műveló'dési köz
pont előtt.

16 óra: Pécsváradi Big Bánd 
koncertje a műveló'dési köz
pont előtt.

17 óra: Gálaműsor a Mecsek 
Néptáncegyüttessel a mű
velődési központ színház- 
termében.

Ágota Zoltán hazalátogatott együttesével, a kőszegi Haydn Vonósnégyessel
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Pécsvárad monográfiája
Legrégebbi Szent István- és 
Szent László-himnuszain- 
kat szólaltatta meg Kuncz 
László operaénekes, a Pécsi 
Nemzeti Színház művésze.

Az augusztus 15-ei könyvbe
mutatón nagy számban jelen
tek meg a vár dísztermében az 
érdeklődé' pécsváradiak, vala
mint a kötet szerzői: dr. Kófiás 
Mihály, Lengvári István, Lo
vász György, Márfi Attila, Rozs 
András, Tegzes Ferenc és dr. 
Ódor Imre, a Baranya Megyei 
Levéltár igazgatója.

A  borító Pécsvárad XX. szá
zad eleji képével, helyi kiadá
sú képeslappal idézi a múltat. 
A könyvet Csizmadia László 
tervezte, a tördelőszerkesztő 
Somogyi Gabriella volt, nyom
tatta ezúttal is Molnár Csaba 
Pécsett. Kiemelt támogatója a 
M agyar M illennium i K or
mánybiztos Hivatala.

Arató Márton alpolgármes
ter köszöntőjében büszkén so
rolta fel, mint tisztelgett Pécs

várad a Magyar Millennium 
előtt. Kevés nagy település so
rolhatja fel alkotások olyan 
sorát, mint ez a kisváros: CD- 
lemez, a Pécsváradi képes
könyv, a Háborús napló, Aszt- 
rik apát szobra és a Samu Géza 
Múzeum — ami a 2000-2001. 
évben közösségünket gazdagí
totta. Most pedig elkészült az 
összegező munka, Pécsvárad 
monográfiája.

Gállos Orsolya a Pécsváradi 
Várbaráti Kör elnöke vissza
pillantott arra, milyen rendez
vényekkel készült közösségük 
a város és az ország közös nagy 
jubileumaira. A kör a történe
ti konferenciák szervezésével a 
tudományos összegzést kíván
ta elősegíteni. Végül az önkor
mányzati testület akaratából 
megszületett 20 szerző tollából 
a 30 tanulmány Pécsvárad tör
ténetének egyes fejezeteiről.

A kötet szerkesztője, dr. Fü
zes Miklós főlevéltáros elmond
ta, Lovász György a természe
ti környezetet mutatta be, Gá

bor Olivér, Kárpáti Gábor és 
Miklós Zsuzsa a régészeti fel
tárásokról számolt be sok il
lusztrációval. Györffy György 
István király és Pécsvárad 
kapcsolatáról írott tanulmá
nya vezeti be a hely hőskorát, 
melyről Gállos Ferenc és Gállos 
Orsolya fejezeteit olvashatjuk. 
Kőfalvi Tamás a hiteleshelyi 
tevékenységet és az itt kiállí
tott okleveleket, Tímár György 
a török hódoltság egy fejezetét 
mutatja be. Alapos összegezést 
olvashatunk a közalapítványi 
uradalom, a katonai telep dol
gairól, a reformkor és az 1848/ 
49-es szabadságharc esemé
nyeiről Borsy Judit és Nagy 
Imre Gábor tollából.

Galambos Ferenc a Nagybol- 
dogasszony-templom építőjé
nek pályáját mutatja be. A ki
egyezés utáni idők Márfi Atti
la, az első világháború Tegzes 
Ferenc, a két világháború köz
ti időszak Lengvári István, a 
községi tanács Vörös Huba fel
dolgozásában kerül közre.

Rozs András a koalíciós idők és 
1956 esem ényeit írta meg. 
Hantó Zsuzsa szociológus a 
kulákügyek, az 1976-1986 kö
zötti helyi politikát és a rend
szerváltozás hatásait adja köz
re itt készített interjúk formá
jában, elemzésekkel. Füzes 
Miklós a kisebbségek történe
tének bemutatását vállalta. A 
kilencvenes évek eseményeit 
Gállos Orsolya mutatja be. 
Közreadja a monográfia dr. 
Kófiás Mihálynak a közterek
ről, utcákról, köztéri szobrok
ról, azok történetéről készített 
krónikáját. A könyv a Pécsvá- 
radon született vagy itt élt 24 
alkotó pályaképével zárul, 
Agárdi Edétől Dombay Jáno
son és Entz Bélán át a ma is itt 
élő Hetényi Varga Károlyig, 
Csizm adia Lászlóig, Valkó 
Lászlóig, Szabó Lászlóig, 
Freund Jánosig.

A képanyagot elsősorban a 
Pécsváradi Várbaráti Kör fotó- 
archívuma, a művelődési ház 
fotódokumentációja, valamint 
a levéltárban őrzött képeslap
ok és térképek szolgáltatták.

G. O.

Hagyományőrző zengővárkonyiak 
Spanyolországban
Ezen a nyáron hét spanyol 
város várta a zengó'vár- 
konyi együttes táncosait 
színpadaira. A tervezettnél 
korábbi, július 19-ei indu
lásból adódtak kisebb ne
hézségek, de ezeket persze 
feloldotta a m egszokott 
„mulatós” hangulat.

A kétnapos utazás utáni első 
spanyol állomás Zaragoza vá
rosa volt, ahol a csoportot na
gyon kedvesen üdvözölték a 
szervezők, bár érthető módon 
nem fogadta kitörő lelkesedés 
az aznap esti tudelai szereplés 
hírét. A nagy meleg és fáradt
ság ellenére a tánccsoport mű
sora mégis gyönyörű színfolt
ja volt az egész estés rendez
vénynek.

Másnap kalandos úton jutot
tunk el Ardisába, a kopár kö
zép-spanyolországi táj egy 
apró falujába, ahol a vendég
látóknak a magyar csoport elő
adása és a „megtáncoltatás”

valószínűleg a nyár nagy élmé
nye volt. Az este egy további 
fellépéssel folytatódott az éj
szakába nyúló zaragozai nép
táncfesztiválon, ami után jóle
sett a bőséges vacsora és a fi
nom spanyol bor.

A hétfői nap utazással telt, 
Spanyolország észak-nyugati 
végébe mentünk: itt a táj akár 
az osztrák Alpokra is emlékez
tethetett volna, ha nem állt 
volna egy-egy pálmafa a módo
sabb házak kertjében. A cso
portot vendégül látó Ponte- 
deume kis halászváros egy, az 
óceánba futó folyó torkolatá
nál. A nemzetközi néptánc
fesztivál gálaműsorán, a szom
szédos Betanzos városában hat 
tánccsoport szerepelt, három 
spanyol, valamint portugálok 
és törökök, előadásuk egészen 
különleges volt. A zengővár- 
konyi táncosok és a zenekar itt 
adták a legszebb spanyolorszá
gi műsorukat, nagy sikerrel. A 
következő napon Santiago de

Com postelába  látogattunk, 
délután pedig megnéztük La 
Corunát és fürödtünk az óce
ánban. Másnap vendéglátóink
kal grilleztünk és pihentünk a 
cabanasi strandon, és az öböl 
melegebb vizében fürödhet- 
tünk. Éjszaka utaztunk vissza 
az előző szállásunkra, Gallur- 
ba, ahonnan pénteken a tánc
csoport Olazagutiába indult 
fellépésre. Ezt követően szom
baton ismét útra keltünk dél
re, LaManchába, ahol még áll
nak a szélmalmok. A megérke
zés estéjén, a délutáni ebéd 
után ismét éjszakába nyúló 
fellépés következett Alcázar de 
San Juan  főterén, ahol az 
alcázari, a madridi, a gijóni, az 
ukrán és a zengővárkonyi tánc
csoport ismét színes és óriási 
sikerű műsort adtak. A  rendez
vény végén ezúttal a magyar 
táncosokat kérték fel a vendég
látók, és úgy látszott, táncosa
inkon éjfél után sem fogtak ki 
a spanyol néptánc lépései.

A következő napi pihenésre 
mindenkinek nagy szüksége 
volt, hogy azután este még az 
utolsó fellépés is jól sikerüljön 
Argamasilla de Álba kis váro
sában.

Hétfőn visszautaztunk Zara- 
gozába — ahonnan másfél hét
tel azelőtt nyakunkba vettük 
az országot —, az ottani tánc
csoport vezetőjének meghívá
sára a városban töltöttük az éj
szakát és a következő napot. A 
belvárosnak történelmi épüle
tei, régi kis sikátorai különös 
hangulatot kölcsönöznek, az 
embert próbáló nyári forróság 
és a délutáni szieszta azonban 
sok mindent már nem engedett 
megnéznünk, mivel kedden 
este búcsút vettünk Spanyolor
szágtól, hazaindultunk. Lát
tuk az ország változatos tája
it, megkóstoltuk finom borait, 
mindenhol mosolyogtak ránk 
az ottani emberek — szép em
lékeket hoztunk magunkkal.

Ez a két hét nagyon fárasztó 
volt, adódtak nehézségek, de a 
végére mégiscsak rá kellett 
jönnünk valamire: imádunk 
utazni. A zenekarnak pedig 
külön köszönet...

Omböli Viktória 
(kísérő)
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Fél évszázados jubileum
Augusztus 24-én, pénteken 
a vár dísztermében a cég 
vezetősége köszöntötte és 
vendégül látta a Pécsváradi 
Építő' és Kereskedelmi Kft. 
egykori és jelenlegi dolgo
zóit, akik közül mintegy 
140-en fogadták el a meghí
vást. Éjszakába nyúló, jóízű 
beszélgetésekre, emlékezé
sekre került sor, melyet 
Hohman István muzsikája 
tett még hangulatosabbá.

Az alábbiakban Bacher Fii- 
löp ügyvezető ünnepi köszön- 
tó'jébó'l közlünk részleteket, 
melyből az eltelt öt évtized rö
vid történetét ism erhetjük 
meg.

Az alapító okirat tanúsága 
szerint 1951. augusztus 5-én 
13 iparos ember alapította meg 
a mai Pécsváradi Építő és Ke- 
reskedelpii Kft. jogelődjét, a 
Pécsváradi Műszaki KTSZ-t. A 
szövetkezet létrejöttének két 
meghatározó oka lehetett.

Az egyik: Pécsváradon és 
környékén már évszázadok óta 
meghatározó volt a mezőgaz
daságban dolgozók mellett az 
iparos lakosság. Nekik már a 
háború előtt igen komoly helyi 
érdekvédelmi és kultúrát ápo
ló szervezetük volt: az Ipartes
tület.

A helyi iparosság nyomait 
azonban már a XIII. századtól 
nyomon lehet követni, elsősor
ban az egyházi okiratokban. A 
leggyakoribb szakmákat meg
határozta az erdő és a mező- 
gazdaság közelsége. Szövetke
zetünk 13 alapító tagjából 9 fő 
szintén famegmunkáló szak
mát gyakorolt a társulás meg
alakulásáig.

Mecseknádasdon kádárok
ból jött létre 1951. augusztus 
20-án a Mecseknádasdi Kádár 
KTSZ. Szintén Mecseknádasd
on három szolgáltató szakmá
ból: cipész, fodrász, és szabó 
alakult a Mecseknádasdi Ve
gyes KTSZ 1952. május 15-én. 
E három szövetkezetei tekin
tették elődeink és tartjuk mi is 
a szövetkezet és a kft. jogelőd
jének.

Az okok, melyek elősegítet
ték szövetkezetünk megalaku
lását, azonban ma már nem 
túlzottan lényegesek. (Az 50-es 
évek politikai, gazdasági kény

szerei.) Sokkal fontosabb, hogy 
a szövetkezet, majd a kft. 50 
éves működése során megha
tározó helyet foglalt el Pécs- 
várad és Mecseknádasd lakos
ságának munkával való ellátá
sában.

Ellátta emellett tagjainak 
kulturális és sporttal kapcso
latos tevékenységét, valamint 
lehetőséget adott a balatoni és 
harkányi üdülőkben a nyári 
szabadságok gondtalan eltölté
sére. Sokan a szövetkezet igen 
jelentős támogatásával, a szö
vetkezet autóbuszával bejárva 
az országot ismerhették meg 
hazánk csodálatos tájait. Dol
gozóink eljutottak a szomszé
dos országok (Ausztria, hajda
ni Csehszlovákia, Jugoszlávia, 
Kelet-Németország) gyönyörű 
részeire.

Szövetkezetünk a dolgozói 
támogatások mellett részt vál
lalt a pécsváradi sportkör, a 
mecseknádasdi sportkör és 
tánccsoport, zengővárkonyi 
tánccsoport támogatásában is.

A társaság életében az 1951- 
52. év a megalakulások idősza
ka, majd a 60-as évek eleje a 
fúziók időszaka volt.

1960-ban a Mecseknádasdi 
Kádár és Vegyes KTSZ egye
sült, majd 1963. júniusában a 
Pécsváradi KTSZ, valamint a 
Mecseknádasdi KTSZ is a fú
zió mellett döntött. Az 1963-as 
események (egyesülés, leválás) 
a szövetkezetek életében első
sorban a profiltisztítás érdeké
ben történtek, ami tulajdon
képpen mai szemmel is helyes 
lépésnek mondható. A  felada
tok között kiemelt helyet kap 
a szövetkezeten belül:
1. A rendelkezésre álló telep

helyekkel és épületekkel 
meg kell szervezni a pécs
váradi és mecseknádasdi 
üzemeket. Biztosítani kell a 
telephelyeken az összes 
részlegben a termeléshez 
szükséges feltételeket.

2. A korszerűtlen épületeket 
lehetőleg kis ráfordítással 
rendbehozni, hogy biztonsá
gos és aktív termelés foly
hasson.

Azonban rövid időn belül 
egyértelművé vált, hogy egy 
központi telepet kell kialakíta
ni, ehhez megfelelő területet 
kell vásárolni, lehetőleg ipar

vágánnyal. Gépesítéssel növel
ni kell az építőipar kapacitá
sát. Emelőgépekkel és megfe
lelő műszaki fejlesztéssel al
kalmassá kell tenni a részle
get több szintes épületek kivi
telezésére.

A  szövetkezet gazdasági ere
jétől függően a szakipari rész
legeket megfelelő kisgépekkel 
kell felszerelni, hogy azok ter
melékenysége az igényekkel 
párhuzamba kerüljön. Gépjár
művek beszerzésével növelni 
kell a szállítási kapacitást, 
hogy megfelelő összhangban 
álljon a szövetkezet részlegei
nek szá llítási igényeivel. 
Olyan műszaki és számviteli 
apparátust kell kialakítani, 
melyek képesek biztosítani 
napról napra bővülő igényeket, 
és vele párhuzamosan a szö
vetkezet fejlődését.

Hogy ez így lett, abban a dol
gozók szorgalm as, odaadó 
munkája mellett igen jelentős 
része van a szövetkezetért 
mindent megtevő elnökének 
Grünhut Alfrédnek. Vezetése 
alatt a szövetkezet a legna
gyobb fejlődést érte el. 1963 és 
1972 között telepünk elnyerte 
mai arculatát. 1972-ben elin
dult a szövetkezet eddigi leg
jelentősebb beruházása, a 
mozaiklapüzem. 1977-ben a 
mohácsi gépek átvételével pe
dig évi 420 000 m2-t előállító 
nagyüzem jött létre. Ezek az 
évek voltak a szövetkezet vi
rágkora. 300 embernek bizto
sított munkát és megélhetést. 
Ez utóbbit bizonyítja a szövet
kezeti tagok által épített szá
mos családi ház és az építőrész
leg jelentősebb munkái is erre 
az időszakra estek, így a pécs
váradi városközpont társashá
zai, a pécsi Nagy Jenő utcai, 
Nap utcai társasházak, Tüzép- 
székház, mezőgazdasági szak
iskola épületegyüttese. E két 
meghatározó részleg mellett 
jelentős fejlődésen mentek ke
resztül a kisebb részlegek is. 
Pl. kádárrészleg Irakba törté
nő konyakoshordó-gyártása.

A 80-as években a szövetke
zet a profilbővítést tartotta ki
emelt feladatának...

Sikeres vállalkozás volt a 
Tüzép-telep megvásárlása, és 
a Házépítők Boltjának megépí
tése. A  szövetkezet, majd a kft.

pénzügyi gazdálkodását napja
inkban is komolyan segíti. A 
gazdasági szabályzók változá
sa tette szükségszerűvé a szö
vetkezet átalakulását 1988- 
ban, amikor a kisszövetkezet 
nevet vette fel.

A rendszerváltozás a terv- 
gazdálkodásból a piacgazdál
kodásra való áttérést hozta 
magával a ktsz életében is.

Szövetkezetünk is nehéz 
helyzetbe került, kritikus idő
szakot élt át, hiszen a megma
radás volt a tét. Az országban 
nagyon sok szövetkezet ekkor 
felmorzsolódott. Hogy a mi szö
vetkezetünk átvészelte ezt az 
időszakot, az akkori vezetés
nek, de különösen Zsáli János 
elnöknek köszönhető.

1999-ben a gazdasági sza
bályzók ismét az átalakulást 
tették szükségessé, így márci
us 3-án kft.-vé alakultunk.

A 2000. év változást hozott 
gazdálkodásunkban, eladásra 
került a mozaiküzem. Az A Be
ton Térkő Rt. megkeresett ben
nünket, hogy a térburkolókö
vek gyártását bővíteni kíván
ják mozaiklapok gyártásával. 
Az üzem megmentéséért az 
értékesítés tűnt a legésszerűbb 
alternatívának, hisz tőkeerős 
cég lévén várható, hogy meg
felelő fejlesztések történnek az 
üzem érdekében. Értékesítés
kor külön megállapodás tárgya 
volt a teljes dolgozói létszám 
átvétele. Ma is úgy érzem he
lyes döntést hoztunk.

... Nem divatos manapság 50 
éves múltra, nehéz, de sokszor 
sikeres évekre hivatkozni, em
lékezni. Úgy gondoljuk azon
ban, hogy aki ma itt van, arra 
a szövetkezetnél, valamint a 
kft.-nél eltöltött évek megha
tározó, kitörölhetetlen hatás
sal voltak. Sok szép és főleg 
eredményes dolgot produkált 
ez a kollektíva, melyben remé
lem, mindenki m egtalálta, 
megtalálja a boldogulását.

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET:
Szeptember 3-9. Szenthá

romság Patika
Szeptember 10-30. Szent 

István Patika
Október 1-7. Szenthárom

ság Patika
Október 8-28. Szent Ist

ván Patika
Október 29.-nov. 4. Szent- 

háromság Patika
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Sikeres tanévet zártak az óvodák
Helyi nevelési program sze
rint dolgoztak a csoportja
ink az elmúlt tanévben. A 
folyamatos önképzés, önfej
lesztés érdekében egy fó' 
óvodapedagógusi, egy pe
dig német nemzetiségi óvo
dapedagógusi diplom át 
szerzett.

Januárban Kurt Krug és Gál 
Zsuzsa hoztott sok szép játékot 
Külsheimból óvodásainknak, 
akik nagy örömmel vették bir
tokba azokat.

A Gesztenyés úti óvoda gyer
mekei a következő' helyeken 
szerepeltek népviseleti ruhák
ban nagy sikerrel. Leó'wey

A Gesztenyés úti óvoda több 
alkalommal fogadott nevelő- 
testületeket, így Bajáról, Tö
rökbálintról, Budaörsről, akik 
az „Egy személy, egy nyelv” 
nyelvi modellt bemutató cso
portban tekintettek meg be
mutató foglalkozásokat Till 
Judit csoportjában, a táncokat 
pedig Kroh Adrienn és Bognár 
Istvánná óvodapedagógusok 
vezetésével mutatták be a gye
rekek.

Gyermekeink szerepeltek a 
Magyarországi Ifjú Németek 
Közösségének találkozóján, 
akik 40 fővel és 12 országból 
érkeztek. Októberben egy 60 
fős fuldai csoportot láttunk 
vendégül a Gesztenyés úti óvo
dában, akiket Báling József, 
valamint Schmidt Zoltán kí
sértek, meghívott vendégeink 
voltak polgármesterünk, Zsáli 
János, Baumann Mihály, a Né
met Kisebbségi Önkormányzat 
vezetője, Apaceller József, a ze
neiskola igazgatója, valamint 
az általános iskola részéről 
Bognárné Auth Mária.

December hónap az igazi 
ajándékozás ideje volt: bútorok, 
csokoládék, érkeztek Németor
szágból, valamint a budapesti 
Gyermekétkeztetési A lapít
ványtól 40 rászoruló gyermek 
részesülhetett körülbelül 3000 
Ft értékű élelmiszercsomagból.

Gimnázium Pécs: X. Baranyai 
Gyermek- és Ifjúsági Fesztivá
lon, Pécsett a milleniumi zász
lóátadáson német táncokkal, a 
Vár utcai óvodából Fischer 
Kristóf szép szavalatával kép
viselte az óvodát.

Áprilisban valamennyi óvo
dás Kinder-tojás meglepetés
ben részesült németországi 
barátaink jóvoltából, s a Vár 
utcai óvodások a húsvétzáró 
kézművesvásáron adtak elő 
színes műsort.

Május 17-én az ORFF -  SAT 
3 TV adó készített egyórás fel
vételt német táncbemutatóval, 
és riportokkal — a Gesztenyés 
úti óvodában. Júniusban Pécs- 
várad Önkormányzata 10 éves 
bérleti szerződést írt alá a 
Kincstári Vagyoni Igazgató
sággal, s e jeles esemény meg
nyitóján szintén részt vett a 
Gesztenyés úti óvoda tánccso
portja.

Ó riási m eglepetésünkre 
meghívást kaptunk egy buda
pesti szereplésre, amit öröm
mel elfogadtunk. Minden óvo
dás elhozta édesanyját, így 
rendkívül nagy izgalommal és 
várakozással közelítettünk cé
lunk felé. Ezen a napon a gye
rekeknek két szereplésük is 
volt. A  Vörösmarty téren a já
rókelőknek, valamint egy kü
lön színpadon a Német Nem

zetiségi képviselőuraknak és a 
budapesti önkormányzat által 
meghívott vendégeiknek né
met nemzetiségi ruhába beöl
tözve táncoltak a gyerekeink, 
akik igazán adták „eredeti tán
cos formájukat” .

Sikeres szereplésünket egy 
újabb meghívás követte. Az 
útiköltséget, valamint a gyer
mekek számára a finom ebédet 
a budapesti önkormányzat fi
zette. Hazafelé jövet megtekin
tettük Tropikáriumot, amely 
nagyon nagy élményt nyújtott 
a gyerekeknek. Egy héttel ké
sőbb szintén Pécsen táncoltak 
a gyermekek. A  sort a német 
nemzetiségi esti fellépéssze
replés (képünkön), valamint az 
augusztus 20-ai részvétel zár
ta.

Gazdag évet zártunk a pá
lyázati lehetőségeket illetően 
is. A Baranya Megyei Közokta
tásfejlesztési Közalapítványtól 
összesen 605 000 forintot kap
tunk különböző kötelező esz
köznorm ában szereplő tá r
gyak, eszközök megvásárlásá
ra, a helyi német nemzetiségi 
kisebbségi önkormányzat vál
lalta fel német nemzetiségi 
óvodapedagógusunk taníttatá
sát -  köszönet érte - ,  valamint 
az új akkreditálás alatt levő 
program unkra is je lentős 
összegek érkeztek az Oktatási 
Minisztériumtól. Ebben a tan
évben összesen 23 pályázat 
megírására került sor, így át
léptük az 1 000 000 Ft pályá
zati támogatást.

E napokban várjuk az akk
reditálási engedélyt: 30 órás 
továbbképzéseket szervez a 
Gesztenyés úti óvoda, amely
nek során 120 órás továbbkép
zési kötelezettségüknek tehet
nek eleget a Baranya megyei 
német nemzetiségi óvodapeda
gógusok. E modell Baranyában 
egyedülálló, Ágfalván és Sop
ronban, valamint Fertőráko
son működik.

A 2001/2002-es tanévben a 
Vár utcai óvodában 73 gyer
mek, a Gesztenyés útiban pe
dig 83 óvodás kezdi el a tan
évet.

Valam ennyi óvodásunkat 
tiszta, megújult környezetben, 
sok szeretettel várjuk.

Schulteisz Józsefné
óvodavezető

Egy hónap, 
egy év (1994)

-  Ötéves a Pécsváradi 
DÉDÁSZ (2000-ben az 
átszervezések következ
tében a helyi ügyfélszol
gálati iroda megszűnt).

-  Februárban bemutatják 
a testületnek Petényi 
M argit építész sport
csarnoktervét és szep
tember közepén megkez
dik az építését.

-  Befejeződtek a földkije
lölések, mintegy 50 fő kí
vánt önállóan gazdál
kodni és 126 adta el föld
jét a körzet 527 tulajdo
nosából.

-  Márciusban négy új tan
termet avattak az „alsó
iskolában” , ezzel végle
gesen megszűnt az okta
tás a „hegyi iskolában”.

-  Május 1., 30 éves a Fü- 
lep Lajos M űvelődési 
Központ.

-  M ott János cím zetes 
pécsváradi apátnak ün
nepi aranymiséje alkal
mával Pécsvárad képvi- 
selő-testülete a „Pécs
várad díszpolgára” címet 
adományozta (június 5.).

-  Szeptember elején átad
ták az új, korszerű sport
öltözőt a futballpálya 
mellett.

-  Osztrák partnerváro
sunk Hausmannstatten 
lett. Október 1-jén nagy
számú pécsváradi kül
döttség utazott a Graz 
m elletti településre, 
hogy kulturális műsor
ral mutatkozzék be az 
aláírás alkalmával.

-  A városi televízió első élő 
adása -  Pécsváradi Le
ányvásárról közvetítet
tek.

-  Az év végén diabétesz 
klub alakult és létrejött 
a mozgáskorlátozottak 
egyesületének helyi cso
portja is.

-  D ecem berben volt a 
helyhatósági választás, 
polgármesternek ismét 
Kakas Sándort válasz
tották.
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Római ministránszarándoklat
Nemzetközi ministránstalál- 
kozó helyszíne volt július 3 1 -  
augusztus 1-jéigRóma, melyen 
mintegy 22 ezer fiatal, köztük 
1700 magyar is részt vett. A 
pécsi egyházmegyét 107-en 
képviseltük. A hat pécsváradi 
m inistránst {Antal Balázs, 
Antal László, Bognár Judit, 
Györkő Zsuzsanna, Iljin Kinga 
és Valentai Andrea) Antal Géza 
atya és Patacsi Antalné, Éva 
néni kísérte el, akik jelentés 
részt vállaltak a szervezésben.

Az indulás már 29-én, vasár
nap este volt, hiszen tudtuk, 
hosszú út áll eló'ttünk. Másnap 
késó' délután nagyon szép he
lyen, egy rogazionista rendház
ban kaptunk szállást, ahol az 
ottani atyák gondoskodtak ké
nyelmünkről és ellátásunkról.

Az első közös magyar program 
kedden, a Szent Péter baziliká-

Pécsvárad Kupa
2001. szeptember 16-án, va

sárnap egésznapos kupát ren
deznek a pécsváradi sportcsar
nokban NB I.B-s kézilabdacsa
patok részére.

9.00 Szigetvár—Pécsvárad
10.15 Megnyitó
10.45 Izzó SE-Siklós
12.30 Pécsvárad-Izzó SE
14.15 Siklós Szigetvár
16.00 Szigetvár-Izzó SE
17.45 Siklós—Pécsvárad
19.00 Eredményhirdetés
Minden érdeklődőt szeretet

tel várnak a rendezők!

Amatőr világbajnok lett a 
pécsváradi thai-boxos

Brunner Tihamér (képün
kön), a Pécsváradi Spartacus 
Sportkör Thai-Boksz szakosz
tályának egyik segédedzője 
kvalifikálta magát a 2001. au
gusztus 22-26. között megren
dezett amatőr thai-boksz világ- 
bajnokságra, Bécsbe. A 19 éves 
pellérdi fiatalembernek ebben 
az évben nem volt vesztes mér
kőzése, veretlenül került be a 
magyar válogatottba. A  3 me
netes világbajnoki döntőben 
nagy technikai fölénnyel verte 
meg litván ellenfelét, óriási 
közönségsikert aratva. Nem 
akármilyen teljesítmény ez, 
hiszen junior korcsoportos lé
tére a felnőtt világbajnokságon

bán tartott szentmise volt. Itt 
minden egyházmegye megfogal
mazhatta saját könyörgését, 
majd az egyházmegyék térképé
vel az oltárhoz járultunk. A szer
tartáson részt vettek erdélyi és 
felvidéki társaink is. Délután, 
rövid sétát követően megnéztük 
a Vatikáni Múzeumot, amely
nek legszebb része a Sixtus-ká- 
polna volt.

A  következő napon zajlott a 
fő program: délelőtt az egyház 
vezetője a Szent Péter téren 
fogadta a szerte Európából ér
kezett zarándokokat. II. János 
Pál mindenkit saját anyanyel
vén köszöntött. Néhányan sze
mélyesen is köszönthették a 
Szentatyát. Az ezt követő sza
badprogram után megtekintet
tük az ókori Róma maradvá
nyait, a Colosseumot, a Victor 
E m m anuelle-em lékm űvet.

nyert. A 196 cm magas, 86 kg- 
os fiatalember a jövőben ma
gasabb súlycsoportban fog sze
repelni és kérdésünkre e l
mondta, hogy tanulm ányai 
befejeztével a profi versenyzést 
tűzte ki céljául. Gratulálunk és 
további sikereket kívánunk 
neki!

A  világbajnokságon az egész 
magyar csapat jól szerepelt, a 
8 fős gárdából ugyanis öten 
érmes helyen végeztek.

Megyei edzőtábort szerve
zett augusztus 26. és szeptem
ber 1. között Blazsekovics Fe
renc felnőtt thai-box versenyzők 
számára a Dombay-tavi Koch- 
campingben. A versenyzők napi 
három edzést tátották, melyre 
a pécsváradi thai-boxosok is el
látogathattak. A tábort a jövő
ben évente szeretnék megszer
vezni, gyermekek és felnőttek

Idegenvezetővel körbejártuk a 
Szent Sebestyén katakombát. 
Itt nyugszik az alagútrendszer 
névadója. Sajnos, ennek a nap
nak is vége lett, így visszatér
tünk szálláshelyünkre, ahol 
még késő estig énekeltünk.

Csütörtökön elérkezett a bú
csú ideje. Mielőtt elköszöntünk 
Giuseppe atyától, atyáink segít
ségével keresztúton vettünk 
részt, majd elindultunk Padova 
felé. Itt megnéztük a Szent An
tal templomot, és mindenki ál
dást kapott. Késő este volt már, 
mire Velencébe értünk. Beha
józtunk a belvárosba, ahol a 
Szent Márk téren sétáltunk, 
ám a templomba már nem tud
tunk bemenni.

Gyorsan eltelt ez a néhány 
nap, de úgy gondolom, minden
ki számára örök emlék marad. 
Utunk megvalósításában az 
Aranycipó Kft. segített. Kö
szönjük!

Györkő Zsuzsanna

részére egyaránt. A tábor részt
vevői szeptember 1-jén sikeres 
bemutatót tartottak a Pécs
váradi Ifjúsági Önkormányzat 
által rendezett Családi és Ifjú
sági Sportnapon.

Koch-kupa pontszerző  
amatőr teniszverseny 2001. 
szeptember 22-23-án, a Koch- 
teniszpályán. A verseny rende
zője: Koch Tenisz Klub 7720 
Pécsvárad, Pf. 20., Tel.: 06-30/ 
2039-181. A győztesek és a he
lyezettek értékes tárgyjuta
lomban részesülnek. Nevezni 
lehet férfi és női egyéniben, il
letve férfipárosban, 2001. szep
tember 22-én reggel 8 óráig 
személyesen Muharos Péternél 
a klubban, vagy telefonon a 06- 
30/2039-181-es számon.

LABDARÚGÁS

Megye I.
Augusztus 12. Lánycsók-Pécs- 

várad 0:6
Augusztus 19. Pécsvárad— 

Egerág 0:0
Augusztus 26. Szászvár-Pécs- 

várad 1:3
Megyei serdülő és ifjúsági
Augusztus 25. Pécsvárad— 

Lánycsók 2:0 / 3:2 
Megye III.
Augusztus 26. Mágocs-Pécs- 

várad 1:0

SPORTPROGRAM
LABDARÚGÁS

Megye I.
Szept. 9. 16.30 Pécsvárad- 

PEAC
Szept. 16. 16.30 B icsérd- 

Pécsvárad
Szept. 23. 16.00 Pécsvárad- 

Szigetvár
Szept. 30. 16.00 Siklós-Pécs- 

várad
Okt. 7. 15.00 Pécsvárad-Hidas
Megye III.
Szept. 9. 14.00 Pécsvárad- 

Drávaszabolcs
Szept. 16. 16.30 Magyar- 

hertelend-Pécsvárad
Szept. 23. 13.30 Pécsvárad- 

Vokány
Szept. 30. 16.00 PFC-Pécs- 

várad
O kt. 7. 12.30 Pécsvárad- 

Lovászhetény

KÉZILABDA i*
Szept. 8. 17.00 Pécsvárad-Szi- 

getvár (Férfi Magyar Kupa, 
NB I.B)

Szept. 13. 17.00 Hosszú- 
hetény- Pécsvárad-Szigetvár 
(Országos Serdülő Bajnok
ság, fiú)

Szept. 22. Hosszúhetény- 
Pécsvárad-Mecseknádasd 
(NB II. férfi)

Szept. 30. 14.00 H ossiú- 
hetény-Pécsvárad-Izzó SE 
(Orsz. Serdülő Bajnokság, 
fiú)

Szept. 30. 16.00 Pécsvárad- 
Renax-Balatonfüred NB I.B 
férfi felnőtt

Szept. 30. 18.00 Pécsvárad- 
Renax-Balatonfüred NB I.B 
férfi ifi

PÉCSVÁRADI

H f r m e a d ó
A Pécsváradi 
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