
TESTVÉRVÁROSI 
TALÁLKOZÓ 
A Zengőalja Kistérség új 
testvérvárosi kapcsolatot 
létesített a német Unter- 
schleiliheim várossal.

Augusztus 20-a hetében számos 
távoli barátot köszönthettünk 
városunkban, hiszen Haus- 
manstattenből és Külsheimból is 
megtisztelte egy -egy delegáció a 
Szent István Napi programsoroza
tot. Az ünnepségek egyik kiemel
kedő eseménye éppen egy új kap
csolat születése volt: augusztus 
19-én a Várban került sor a német- 
országi UnterschleiBheim városa 
és a Zengöalja Kistérség között 
létrejövő partnerkapcsolat
ünnepélyes szerződéskötésére. 
Mindeddig példa nélküli a 
kezdeményezés, hogy nem 
egyetlen község, hanem egy húsz 
települést tömörítő kistérség alakít 
ki testvérkapcsolatot. 
Hausmannstattenből 8 fős delegá
ció érkezett Johann Lendl 
vezetésével, augusztus 17-én kora 
délután egy tűzoltóautóval. 
Néhány órával később befutott 
egy másik tűzoltóautó is, Küls

heimból, egy kisbusz tár
saságában. A 33 fős delegáció egy 
része pedig autóval érkezett. 
Köztük volt Günther Kuhn pol
gármester úr is feleségével. A Pol
gármesteri Hivatal dísztermében 
fogadtuk vendégeinket, mega
jándékoztuk őket egy-egy csuhé- 
kitüzövel és egy, a részletes prog
ramot is tartalmazó információs 
mappával. A mappa legnagyobb 
értéke azonban minden bizonnyal 
a Baumann Mihály által készített 
fotómontázs volt, mely egyrészt 
városunkat mutatta be, másrészt 
korábbi találkozásainkat eleve
nítette fel. A fogadáson részt vet
tek a vendéglátó családok is, 
ugyanis a vendégek többségét 
pécsváradi családok szállásolták 
el. Az este a Walter-pincében foly
tatódott bor és finom töltött 
káposzta mellett, lényegesen 
oldottabb hangulatban. A haus- 
mannstatteni zenészek hamar 
előkapták hangszereiket és har
monikaszó mellett folyt az 
ismerkedés, illetve mivel ezeknek 
a kapcsolatoknak már évtizedes 
múltja van, a közös emlékek 
felelevenítése. A vendégek több
sége az esti színházi előadáson is 
részt vett, amiről elégedetten nyi

latkoztak a nyelvi nehézségek 
ellenére. A muzsika, a Várszínház 
hangulata őket is megragadta. 
Augusztus 18-án orfüi-abaligeti 
kirándulás szerepelt a program
ban. S bár volt, aki a büfé előtti 
kártyapartit választotta a csepp- 
köbarlang helyett, a Rácz-tanyára 
mindannyian elégedetten és éhe
sen érkeztünk meg. Az ebéd mel
lett azonban a sétakocsikázás is 
népszerű programpont volt: a 
kilátó tetejéről fantasztikus 
panoráma tárult elénk. Délután 4 
órára vártuk UnterschleiBheimból 
a 150 fős delegáció érkezését, de 
hiába. (Pedig milyen legendás a 
német pontosság!). így a Német 
Est némi feszültséggel, a prog
ramtól eltérően indult és a 
nehézségek csak fokozódtak az 
árammal, a kazettákkal stb. Min
dez azonban nem ártott a műsor 
színvonalának, és igazán nem bán
ták meg a várakozást, amit 
egyébként stájer harmonika
muzsikával töltöttünk ki, akik 
kitartottak a "meglepetésig". Mert 
végül mégiscsak felharsant az 
unterschleiBheimi zenekar induló
ja, s a Stadtkapelle bemasírozott a 
várfalra.

(folytatás a 9. oldalon)

Baumann Mihály, városunk 
képviselője augusztus 20-i 
ünnepségen elhangzott
beszéde:

Tisztelt ünneplő közönség, 
kedves vendégeink!

Augusztus 20-a hazánk egyik 
legrégebbi, legsokoldalúbb 
ünnepe.
Mit is ünnepiünk augusztus 20- 
án?l
Augusztus 20-a az alkotmány 
ünnepe. Az alkotmány azoknak 
a fontos jogszabályoknak a 
gyűjteménye, amely szerint az 
országot kormányozzák. 1949 
augusztus 20-ával lépett életbe 
a Magyar Népköztársaság 
alkotmánya. Akkoriban azért 
ezt a napot választották, hogy 
az ünnep keresztény jellegét 
ellensúlyozzák, és más tartal
mat adjanak az ünnepléshez. 
Mit is ünnepiünk augusztus 20- 
án?l
Augusztus 20-a az új kenyér 
ünnepe. A parasztember 
ilyenkor tekintett végig 
munkáján, és a termést learat
va, látta meg egész éves 
fáradozásának értelmét. 
Munkájuk eredményeként 
megtermett ez évi kenyérnek 
valónk, és az biztonságban van. 
Köszönet azoknak, akik nap 
mint nap fáradoztak érte. Azt 
kívánom, hogy mindennapi 
kenyerünkből minél nagyobb 
karéj jusson valamennyiünk 
asztalára.
Az ünneplésnek ezt az értelmét 
a lexikonok ma már úgy ma
gyarázzák, hogy 1949-ben 
szovjet mintára "kreálták", 
Mikor nyilvánvaló volt, hogy a 
Szent István-ünnepet nem lehet 
nyom nélkül kitörölni a köztu
datból, ráépítette a hatalom az 
"új kenyér", később pedig az 
Alkotmány ünnepét.

(folytatás a 3. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Pécsvárad Város Önkormányzata 
hagyományosan, minden év 
augusztus 20-hoz köti ünnepi 
ülését, ahol kitüntetéseket ad át 
az általa elismert munkát 
végzetteknek. Idén augusztus 20- 
án délelőtt tartották az ünnepi 
ülést, amelyen beszédet mondott 
Zsáli János polgármester és szin
tén hagyományosan a Női Kama
rakórus adott koncertet.
Ezúttal közöljük az idei kitün
tetettek névsorát és a róluk 
készült csoportképet.

Pécsvárad Város Önkor
mányzata "Pécsváradért Díj"- 
at adományoz
• Dr. Menczer Gábor háziorvos
nak, Pécsvárad Város Önkor
mányzata Képviselő-testületében 
végzett több mint egy évtizedes 
munkájáért, a helyi Vöröskereszt 
elnökeként végzett társadalmi 
tevékenységéért.
• Miiller Lajosnak, Pécsvárad
Város Önkormányzata
Képviselő-testülete tagjának, két 
évtizedes lelkiismeretes közéleti 
tevékenységéért.

"A Köz Szolgálatáért" díjban 
részesül
■ Brandt Ferencné a Pécsváradi 
Óvoda óvodapedagógusa, 
nyugdíjba vonulása alkalmából, 
36 éves példamutató nevelő 
munkája elismeréséül.

• Kis Bocz Jánosné a pécsváradi 
Kodolányi János Általános iskola 
tanára, nyugdíjba vonulása alkal
mából, 34 éves pedagógiai 
munkája elismeréséül.
• Mester Károlyné a pécsváradi 
Kodolányi János Általános iskola 
tanára nyugdíjba vonulása alkal
mából, 38 éves pedagógiai 
munkája elismeréséül.
• Szokodi Istvánné védőnő 
nyugdíjba vonulása alkalmából, 
több mint három évtizedes 
áldozatos munkájáért.

Emlékplakett elismerésben 
részesül
■ Blazsekovics Ferenc thaibox 
sportoktató tíz éves eredményes 
tevékenységéért, világ-, Európa-, 
országos bajnok fiatalok 
felkészítéséért.
• Jahn Jakab hentesmester 
magas szintű szakmai munká
jáért, Pécsvárad labdarúgó 
sportjának önzetlen támo
gatásáért.
• Kárpáti Árpád a Pécsváradi 
Önkormányzat ifjúsági referense

a pécsváradi fiatalok közéleti 
tevékenysége kereteinek orszá
gosan elismert megszervezéséért. 
• Papp Gyuláné a Pécsváradi 
Zeneiskola tanára zenepedagó
gusi munkásságáért. Pécsvárad 
kulturális rendezvényein történő 
közreműködéséért.

/I szerkesztőség nevében ezúton 
is gratulálunk mindannyiuknuk 
és további sikereket kívánunk'.

Fotó: Baumann Mihály

ANYAKÖNYVI
HÍREK
2004-i iilins

25. éves házassági évforduló: 
Lutz Jakab és 

Rosenberger Erzsébet, 
Baumann Mihály és 

Fehér Anikó,
Müller József és Györfi Éva, 

Katona Sándor és 
Szalonnás Ildikó 

Házasságkötések:
Komáromi Miklós és Lukács 

Edit, Meggyesi Márk és 
Friedrich Anita, Varga Gábor és 
Forgács Szilvia, Csatári Attila és 

Fodor Judit, Polgár Zoltán és 
Fábián Piroska 

Születések:
Varga Tamara 

(07.04. Nagypall,), 
Bencze Zsófia (07.09. Pv.),

Ruppert Luca (07.11. Pv.), 
Halmai Gerda Anna (07.29. Pv.) 

Halálesetek:
Erdősi Lajosné sz. 

Schneider Mária (83 éves), 
Krahling Jánosné sz. Amrein 
Etelka (77 éves), Goják Vince 
(61 éves) - Pécsvárad, Nyéki 
Mihályné sz. Varga Apollónia 

(81 éves - Lovászhetény), 
Kapronczai Lászlóné sz. Koszó 
Julianna (70 éves - Apátvarasd)

2004. augusztus 
25. éves házassági évforduló:

Resszer László és Remete 
Mária, Becker János és Ruppert 

Magdolna, Gunszt Tibor és 
Ditrich Erzsébet, Arnold Lajos 

és Sárközi Teréz 
Házasságkötések:

Mezőfi Gábor és Merkl Lívia, 
Putnoki Gábor és Olajos Andrea,

Bencsik Ferenc és Szabó Edit, 
Dénes Sándor és Gál Lívia, 
Kiss Gyula és Cséri Linda,

Kisztner Gábor és 
Siklósi Tímea,

Tóth Attila és Geng Patrícia, 
Baumann Zoltán és 

Nagy Ágnes 
Születések:

Nagy Tas Zsigmond 
(08.01. Szilágypuszta), 

Bedegi Réka és Tünde ikrek 
(08.02. Pv.),

Auth Laura Bianka (08.05.Pv) 
Török Dominika Titanilla 

(08.12. Lovászhetény), Molnár 
Fanni (08.23. Nagypall), 
Heil Máté (08.24. Pv.), 

Hauck Réka 
(08.28. Pv.) 
Halálesetek:

Valentai József 
(82 éves - Pécsvárad)

VÉRADÁS

Az augusztus 11 -én 
megtartott kiszállásos 

véradónapon 
80 fő jelentkezett 

véradásra,
közülük 12-en első 

alkalommal.
A Vöröskereszt ezúton is 

köszöni önzetlen 
segítőkészségüket!

Aki vért ad. életet ment!

A legközelebbi véradás 
2004. december 8-án, 

szerdán 9-13 óraáig lesz a 
pécsváradi művelődési 

központban, amelyre szintén 
várnak minden 

segítőkész embert!
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(folytatás az l. oldalról)

Mit is ünnepiünk augusztus 20- 
án?l
Augusztus 20-a államalapító 
királyunk, Szent István ünnepe. 
Késői utóda, (Szent) László ki
rály 1083. augusztus 15-én, 
halálának évfordulóján
újratemettette. Ekkor bukkantak 
rá a teljesen épen maradt jobb 
kezére, az ún. Szent Jobbra, 
amely azóta is egyik legféltet
tebb nemzeti ereklyénk.
I. László király ajánlására VII. 
Gergely pápa 1083. augusztus 
20-án István királyt szentté avat
ta. Augusztus 20-a ma a ma
gyarság legnagyobb nemzeti 
ünnepe. Ezen a napon a Szent 
Jobb- körmeneten viszik körbe a 
Szent Jobbot, a neki állandó 
helyet nyújtó budapesti Szent 
István Bazilika körül.
Itt a pécsváradi vár, a Szent 
István által alapított Bencés 
rendi kolostor udvarán mi 
mindig is Szent Istvánt ünne
peltük és ünnepeljük.
Szent Istvánt éppen az első 
évezred fordulóján koronázta 
királlyá II. Szilveszter pápa. 
István igen nehéz időszakban 
teremtette meg az egységes 
államot a Kárpát-medencében: a 
független magyarság meg
maradása volt a feladat. Kiváló 
érzékkel választotta meg népe 
útját. Szemben a korábban itt élő 
elődökkel, akiket elsodort a 
történelem szele, nem a bizánci, 
hanem a római elkötelezettséget 
vállalta.
A nyugat felé erősödést kívánta 
biztosítani dinasztikus házassága
II. Henrik bajor herceg lányával, 
Gizellával. Szent István házassá
ga a keresztény történelem egyik 
legsikerültebb házasságának 
bizonyult, hiszen három szentet 
adott az egyháznak.
Miután fegyverrel megerősítette 
hatalmát mind a külső, mind a 
belső támadásokkal szemben, 
megkezdte országépítö
munkáját. Az egyház 
szervezésével párhuzamosan 
kiépítette a vármegyerendszert.
A kialakuló új rendet a nyugaton 
már működő, de sajátosan ma
gyar viszonyoknak megfelelő, 
erős törvényekkel biztosította, 
amelyek az 1038. augusztus 15- 
én bekövetkezett halála után is 
támaszt adtak az öt követő 
uralkodóknak.
Idei, Európai Uniós csatlakozá
sunk új aktualitást ad ezeknek a

Képünkön Baumann Mihály és Zsáli János az új kenyér megszegése 
előtti pillanatokban
kérdéseknek. Az Európai Unió 
jelmondata úgy szól: Egység a 
sokféleségben.
Jövőnk több mint ezer évvel 
ezelőtt kezdődött, amikor Szent 
István királyunk európai és ma
gyar államot alapított. Ma ismét 
Európához tartozunk. Szent 
Istvánra emlékezve, ma az a 
kérdés, hogy együtt tudunk-e 
haladni az egyesülő Európával, 
vagy lemaradunk.
Meg tudjuk-e őrizni magyarsá
gunkat, miközben a közös 
Európáért munkálkodunk? 
Ebben példa lehet számunkra az, 
ahogy a nemzetiségek éltek, 
élnek hazánkban. Miközben a 
közös Magyarországért
munkálkodunk, azért megőriztük 
identitásunkat. Ez a hagyo
mányok, a különbségek ápolásá
nak köszönhető. Ugyanez a fela
datunk az egyesült Európában. 
Ápolni és megőrizni mindazokat 
az értékeket, amelyektől mi 
magyarok tudunk maradni.
Szent István királyunk erre 
mutatott számunkra példát. 
Tisztelegjünk koszorúinkkal és 
főhajtással előtte!

Baumann Mihály, a városunkban 
tartózkodó vendégek kedvéért 
német nyelven is összefoglalta, 
hogy mit ünnepiünk augusztus 
20-án.

Liebe Giiste!

Dér 20. August ist in unserem 
Land das eine von den altesten 
und vielfaltigsten Festen. Wir 
feiern aus verschiedenen Grün- 
den an diesem Tag: es ist das 
Fest dér Staatsverfassung, die 
Feier des neuen Brotes, aber vor 
allém und seit fást 1000 Jahren

ist dieser Tag Fest unseres ersten 
Königs, des Heiligen Sankt 
Stephans.
Hier, in dér Burg von Pécsvárad, 
auf dem Hof dér Benediktiner 
Abtei, die von Sankt Stephan 
gegründet worden ist, feierten 
und feiern wir schon immer 
Sankt Stephan.
Sankt Stephan wurde an dér 
Wende dér ersten Jahrtausend 
vöm Papst Sylvester II. zum 
König gekrönt. Er schuf den ein- 
heitlichen ungarischen Staat im 
Karpaten-Becken: seine
schwierige Aufgabe war das 
unabhangige Ungartum zu 
bewahren. Er löste das exzellent, 
da er nicht die byzantische, son- 
dern die romanische Verbindung 
wahlte. Mit seiner Heirat mit dér 
bayerischen Königstochter, 
Gisella konnte er nicht nur 
dynastische Kontakté ausarbeit- 
en, sondern gab damit dér Kirche 
sogar drei Heiligen.
Er baute seinen ungarischen 
Staat nach westlichen Mustern 
aus, aber er bewahrte auch die 
speziell ungarischen Werten im 
Land. Sein Beispiel folgten auch 
die spateren ungarischen 
Könige.

Heute, als wir frischer Mitglied 
dér Europaischen Union sind, 
sollten wir wieder das Beispiel 
von unserem heiligen König vor 
uns stellen. Wir gehören wieder 
zu Európa, sollten auch Schritt 
haltén mit den vereinigten 
Európa. Dabei ist aber auch 
unsere Pflicht die Werte, die 
unsere ungarische Identitat 
definieren, bewahren und pfle- 
gen.
Ehren wir jetzt Sankt Stephan 
mit unseren Kranzen!

A CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLAT 
NYÁRI ESEMÉNYEI

Az európai csatlakozás alkal
mából a Berlin Zentrum Ifjúsági 
Iroda szervezésében junius 10- 
14 között került sor egy 
összeurópai ifjúsági találkozóra. 
Meghívottként vett részt a 
Család és Közösség Alapítvány, 
amely a Szent Márton Caritas 
Alapítvánnyal közösen küldött 
fiatalokat az Alexander Platz-i 
rendezvényre.

Az IFS nemzetközi szervezet 
európai csoportjának 20 éves 
működése alkalmából ünnepi 
konferenciát rendeztek június 
17-25 között a szervezet székhe
lyén, Torontóban. A magyar 
küldöttség tagjakén?a Család és 
Közösség Alapítványt dr. 
Varsányi Erika képviselte. A 
konferencia keretében min
denekelőtt a társadalmi befoga
dás témájával foglalkozó szak
mai műhelyek mellett a helyi 
civil szervezetek és szolgáltatá
sok tanulmányozására és kap
csolatteremtésre is lehetőség 
nyílt.

Július elejétől heti két alkalom
mal játszóházat biztosítottunk 
azoknak a gyerekeknek, 
akiknek más nyári programra 
nincs módjuk. A játszóházat az 
Alapítvány új szakember 
munkatársa, Czeglédi Zsuzsa 
vezette. A nyári programok 
keretében két kirándulást, 
valamint pótvizsgára
felkészítést szerveztek a 
munkatársak.

A Zengőalja Kistérségi Társulás 
a többcélú feladatok ellátásához 
pályázatot nyújtott be, amely
nek keretében a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgáltatásra a 
Család és Közösség Alapítványt 
kérte fel. A pályázat szerint a 
feladatok ellátása változatlanul 
az egyes településeken, de na
gyobb térségre kiterjedően 
folyik, s amely változásnak az 
eredeti kiírás szerint az a 
lényege, hogy a szolgáltatásfej
lesztés a Társulással, s nem az 
egyes önkormányzatokkal
kötendő szerződés révén 
valósítható meg.
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ORSZÁGOS ELISMERÉS 
AZ ARANYCIPÓNAK
A Magyar Vöröskereszt Orszá
gos Vezetősége elismerését és 
nagyrabecsülését fejezte ki a 
Pécsváradi Aranycipó Kft-nek, 
a Vöröskereszt tevékenységének 
támogatásáért és a kiemelkedő 
együttműködésért. Az Aranycipó 
megalakulása óta aktív támo
gatója településünk civil 
szervezeteinek, és minden évben 
nagylelkű adományaival segíti az 
Idősek Napi rendezvényt.
A kitüntetéshez gratulálunk, 
valamennyi dolgozónak és a 
vezetőségnek további ered
ményes munkát, jó egészséget 
kívánunk!

TÁMOGATÁSOK ÉS 
ADOMÁNYOKA 
PÉCSVÁRADI GONDOZÁSI 
KÖZPONTNAK 
A nyár folyamán több adomány 
érkezett a pécsváradi Gondozási 
Központ Idősek Otthonába.
- A Magyar Máltai Szeretet
szolgálattól betegemelőt kapott 
az Otthon ajándékba, amely 
nagyban megkönnyíti a nővérek 
munkáját.
- Kőberling Mónika nagyon 
praktikus, könnyen kezelhető 
gyógyszerosztó dobozokat hozott 
Németországból.
- a pécsváradi Keszler és Bittér 
család ruha adományaival 
segítette lakóinkat,
- Bérdiék kerekes székeket,
- a település lakói közül pedig 
többen gyümölcsöket hoztak 
Köszönjük, hogy gondolnak az 
intézményben lakó idős 
emberekre'.

Júliusban nyílt Barna Árpád festőművész kiállítása művelődési 
központban. A megnyitón, a pécsváradi és kékesdi kötődésű művész 
több régi ismerősével és tanítványával is találkozhatott, (képünkön)

NYÁRI TÁBOROZÁS 
ÉS KONCERTEZÉS

Az elmúlt 10 évhez hasonlóan 
idén nyáron is megtartotta 
zenekari táborozását a Pécsvára
di Ifjúsági Fúvószenekar. Ebben 
az évben ismét Balaton- 
fenyvesen, a Baranya Megyei 
Ifjúsági Üdülőben voltak fiatal 
muzsikusaink július 26 - 31-ig. A 
már hagyományosan rossz idő - 
szél, eső, vihar - ellenére nagyon 
szép és hasznos napokat töltöttek 
el a Balaton mellett. Kihasználva 
az "időt" rengeteget próbáltak és 
sok új számot tanultak, melyek 
július 30-án este módjukban volt 
bemutatni a fenyvesi zene
pavilonban, majd augusztus 2-án 
Pécsett a Színház téren.
A pécsváradi fúvósok ebben az 
évben kétszer is koncertezhettek 
megyeszékhelyünk patinás 
épülete előtt, de ezen kívül is 
szinte végig koncertezték az 
egész nyarat.

Körbejárták Baranya települé
seit, számos helyi ünnepségen 
vettek részt. Karnagyuk, Wagner 
József elmondta, hogy már örül
nek a szeptembernek, amikor is 
újra rendszeresen tudnak próbál
ni és dolgozni. Karnagy úr ezú
ton is köszönetét fejezi ki a 
táborban és a koncerteken is 
sokat segítő és megértő 
szülőknek!
Képünkön a most augusztusi 
német testvérvárosi kapcsolat 
ünnepségén muzsikálnak a vár
ban az unterschleiBheimi (Néme
tország) zenekarral közösen.
Az ősz folyamán a nagyren
dezvényeken és a szokásos év 
végi koncertjükön találkozhatunk 
még az ifjú muzsikusainkkal.

ALAPÍTVÁNYI HÍREK

A Pécsváradért Alapítvány 
augusztusban elbírálta azokat a 
kérelmeket, amelyeket hozzá 

juttattak el helyi szervezetek. A 
2003. évben felajánlott SZJA 1 
%-okbóI idén összesen 225.000 

Ft-ot tudott szétosztani az 
alapítvány az alábbiak szerint:

- Pécsváradi Művészeti
Alapfokú Iskola 

új fuvola vásárlására 50.000 Ft,
- Nyugdíjasok Körzeti

Egyesülete a Nyugdíjasklubok
találkozójára 40.000 Ft,

- Pécsváradi Ifjúsági Önkor
mányzat, a IV. Ifjúsági Fesztivál 

megrendezésére 40.000 Ft,
- Mozgáskorlátozottak 

Pécsváradi Tagegyesülete
kirándulásra 25.000 Ft,

- Család és Közösség 
Alapítvány nyári

programokra 25.000 Ft,
- Must együttes új zenei album 

kiadására 25.000 Ft,
- Református Gyülekezet 

ifjúsági közössége 
konferencia részvételi díjra 

20.000 Ft

Az Alapítvány köszönetét fejezi 
ki mindazoknak, akik személyi 

jövedelemadójuk 
1 %-os felajánlásával hoz

zájárultak Pécsvárad 
kulturális életéhez!

Kakas Sándor 
kuratóriumi elnök

Megkezdődtek a sportpályán a munkálatok. Mint arról már korábban 
beszámoltunk, a régi salakos kispálya helyére többfunkciós, reflek- 
toros müanyagborítású sportpálya épül a Gyermek- Ifjúsági és 
Sportminisztérium pályázati támogatásából. Képünkön a föld
munkákat követő beton alap készül, amelyre a csiszolás után kerül a 
speciális műanyagborítás. A következő fázisban épül a kerítés és a 
lelátó, majd a reflektorok és a sporteszközök is elhelyezésre kerül
nek. Remélhetőleg tavasszal már birtokba is vehetjük a pályát.
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SZENT ISTVÁN NAPOK A PÉCSVÁRADI VÁRBAN

A programsorozat a hagyo
mányoknak megfelelően igen 
gazdag volt: 22 különböző pro
gramra vártuk az érdeklőket - 
várszínházi előadásokkal, zenei 
estekkel, kiállításokkal és idén 
különlegesen gazdag nemzetközi 
folklórbemutatókkal.

Augusztus 4-én színes forgatag
gal vette kezdetét a sorozat. A 
Gyermek, Ifjúsági, Kulturális 
és Művészeti Világfesztivál 
résztvevői a Várban ünnepelték 
születésnapos társaikat; bennün
ket, nézőket pedig nagyszerű 
műsorral örvendeztettek meg, 
ami ugyan jócskán csúszva 
kezdődött, de addig is nem min
dennapi élmény volt látni a 
pécsváradi táncosok és a hong
kongi gyerekek közös, spontán 
csárdását. A kínai gyermekek 
finom mozdulatai, a világ min
den részéről érkezett kórusok 
színvonalas produkciója felejt
hetetlen emlék marad.

Augusztus 5-én büszke 
pécsváradiként tapsolhattunk két 
remek hazai együttesnek, a már 
hagyományokkal rendelkező 
Pécsváradi Big Bandnek és a 
frissen alakult Gramofon Jazz 
Bandnek. Másnap újra a zenéé 
volt a főszerep, Homonyik Sán
dor, Vikidál Gyula és Varga 
Miklós közös koncertjére több 
mint hatszázan voltak kíváncsi
ak, s bizony nem csalódtak. 
Augusztus 10-én került sor a 
Várszínház első idei előadására. 
Kodolányi János halálának 35. 
évfordulóján Földindulás című 
drámája került a színpadra Pozs- 
gai Zsolt átdolgozásában és ren
dezésében. (fenti kép) Szép 
időben, fantasztikus színészi

alakításoknak, humort sem 
nélkülöző, de mély érzelmeket 
kavaró, a nézőket hosszan 
foglalkoztató előadásnak lehet
tünk tanúi.
Augusztus 11-én nyílt egy kiál
lítás a művelődési központ 
galériáján a FA3. Szobrász 
Alkotótábor résztvevőinek 
munkáiból. A tábor augusztus 8-

21. között működött a Dombay- 
tavi Ifjúsági Táborban, ahol dr. 
Bencsik István Kossuth-díjas 
szobrászművész, Valkó László 
Munkácsy-díjas festőművész, 
Dechandt Antal, Szabó János, 
Szabó László, Tijardovic Mato 
(Eszék), Vanyúr István és Várhe
lyi György dolgoztak (középső 
kép). Alkotásaikkal rövidesen 
találkozhatnak városunk köztere
in, elsősorban a Várkertben. A 
művészek augusztus 15-én nyílt 
napon várták az érdeklődőket, 
ám a pécsvárdiak nem igazán 
éltek a lehetőséggel, hogy 
alkotás közben megleshessék a 
művészeket, és személyesen 
elbeszélgethessenek velük. 
Augusztus 13-án fergeteges nép

táncbemutatóra került sor a 
művelődési központ nagyter
mében, a Folkloriáda keretében, 
s azt hiszem végül senki nem 
bánta, hogy a beígért mexikói és 
ugandai csoportok helyett taj
vani táncosokkal roptuk együtt 
a színpadon és a székek között is 
táncot. Polgármester úr azóta is 
őrzi az ajándékul kapott karkötőt, 
ami minden rossztól megvédi. 
Sajnos, este a karkötő még nem 
működött rendesen, hiszen az 
István, a király c. rockopera 
előadását alapos eső áztatta. 
Mivel azonban a színészek kitar
tottak, a nézők közül is csak 
néhányan adták fel. Végül az 
előadás győzedelmeskedett: a 
Himnusz alatt már nem az eső 
áztatta az arcokat. Átázva, 
vacogva, de felejthetetlen 
élményekkel távoztunk a szín

házból. A másnapi pótelőadáson, 
melyet a nagy érdeklődésre való 
tekintettel szerveztünk, már csak 
hideg volt, de nagyon. Mégis 
több mint 500 néző énekelte 
együtt Varga Miklóssal és a 
többi, kiváló teljesítményt nyújtó

szereplővel az ismerős dalokat és 
feledkezett bele a tűzijáték 
fényeibe.
Az augusztus 14-i Gyermek és 
Ifjúsági Napot szinte teljesen 
elmosta az eső. Hiszen alig, hogy 
megérkeztek a Fekete Hollók 
Rendje lovagjai, úrhölgyei és 
apródjai, éppen nekiláttak a 
gyerekek az íjászatnak, dárdaha
jításnak, kardvívásnak, gyöngy
fűzésnek, hímzésnek és címer
festésnek, zuhogni kezdett. 
Legtöbben a pincébe menekül
tünk, ahol nagyon jó hangulatban 
vártuk ki az eső végét, ám a vizes 
fűben már nem lehetett sem 
sportvetélkedőt, sem thai-boksz- 
és karate-bemutatót tartani, habár 
Panta Dóri, Antal Attiláné Erzsi 
és Blazsekovics Ferenc felké
szülten várták a gyérekeket. Az 
eső után folytatódtak a kézműves 
és ügyességi foglalkozások. A 
nap végén a lovagok játéka már 
baj nélkül lejátszódott, s bizony 
meglepetésre a pécsváradi 
gyerekek nem a pécsváradi apát
nak, hanem a romlott Máré Lász
lónak szurkoltak...
Augusztus 15-én a Cioff World 
Folkloriada keretén belül újabb 
nemzetközi néptáncestre került 
sor, ezúttal a Vár színpadán, egy 
portugál (alsó képünkön) és egy 
bolgár együttes, valamint az 
őket vendégül látó
Zengővárkonyi Népi Együttes 
szereplésével. A várkonyi 
együttes tagjai jó házigazdához

méltón egész nap sürögtek- 
forogtak, hogy a három csoport 
tagjai egy igazán jó hangulatú 
estét töltsenek el együtt 
Zengővárkonyban.

(folytatás a 8. oldalon)
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SZENT ISTVÁN NAPOK KÉPEKBEN - 2004

Baumann Mihály és Kárpáti Árpád képösszeállítása

Sajtótájékoztatón a Földindulás című produkció művészei

Hagyományos nyári Big Bánd koncert a vár udvarán

A Fa 3. Szobrász Alkotótábor 
kiállításának megnyitója a 

művelődési házban - középen 
dr. Bencsik István Kossuth-dijas 

szobrászművész

Gyermek- és Ifjúsági Nap a várkertben, lovagokkal és ifjú “kézművesekkel”

bemutatkozott 
a Gramofon Jazz Bánd

A tajvani csoport fergeteges műsora



2004. augusztus Hírmondó 7

Mulatság bolgár módra

Az unterschleiBheimi stadtkapelle 
zenés bevonulása

Profi produkció a 
cseh gyerekektől

Igazi különlegesség: a spanyol dudazenekar A Seholler ajándékának nyertesei

Két előadáson is nagy sikert aratott 
az István, a király című rockopera

A legifjabbak is jól szórakoztak
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(folytatás a 6. oldalról)

Augusztus 17-én a veszprémi 
Pannon Várszínház vendég- 
előadását tekinthettük meg, akik
től már megszokhattuk a szín
vonalas produkciókat. Müller 
Péter: Szomorú vasárnap című 
zenés játékában sem csalódtunk. 
Seress Rezső élete és dalai profi, 
átgondolt előadásban, nagyszerű 
élő zenekari kísérettel kerültek 
színpadra. A négy szereplő - 
Szacsvay László, Götz Anna, 
Sashalmi József és Egyed Brigit
ta - játéka és Vándorfi László 
rendező munkája egyaránt dic
séretet érdemel.
Augusztus 18-án a hagyományos 
Német Nemzetiségi Est nem 
szokványos körülmények között 
zajlott. A megszokott 16-a 
helyett német és osztrák 
vendégeinkhez igazodva új 
időpontban, de a régi helyszínen, 
ismét a Német Kisebbségi Ön- 
kormányzat és a Német Klub 
szervezésében, ám éppen a 
német vendégek késése miatt 
kissé rögtönzött jelleggel zajlott 
a műsor. Tapsolhattunk a Városi 
Fúvószenekarnak (karnagy: 
Apaceller József), a Városi 
Óvoda tánccsoportjának
(felkészítőjük Kroh Adrienn 
óvónő), az Alapfokú Művészeti 
Iskola tánccsoportjának (vezető: 
Katonáné Gunszt Andrea), 
Arnold Krisztiánnak, a 
Kodolányi János Általános Isko
la tanulójának, aki saját német 
nyelvű meséjét adta elő, Herta 
Mayernek és Peter Greinernek, 
akik Hausmannstattenből 
érkeztek és stájer harmonikán 
játszottak, majd a végszóra 
UnterschleiBheimból (Néme
tország) befutó Stadtkapelle-nek. 
A Stadtkapelle műsorát másnap 
is élvezhettük, hiszen négy 
órakor a Vár színpadán írta alá 
ünnepélyesen UnterschleiBheim 
város polgármestere, RolfZeitler 
és a Zengöalja Kistérség elnöke, 
dr. Wekler Ferenc, valamint a 
térség húsz polgármestere a part
nerkapcsolati szerződést. A 
zenés bevonulás után a 
Schüztenkompanie eget rengető 
díszlövései között a Stadtkapelle 
és a Pécsváradi Ifjúsági 
Fúvószenekar közösen fújta el a 
bajor, a magyar és a német Him
nuszokat. Megható élmény volt, 
ahogy a települések zászlajai 
alatt, gyönyörű környezetben, 
szépséges viseletben magyarok 
és németek közösen énekelnek,

zenélnek, majd tapsolnak a 
Zengővárkonyi Népi Együttes 
műsorán.
Este hat órától a katolikus tem
plomban az UniCum Laude 
Énekegyüttes "Lamentáció"

című műsorában gyönyör
ködtünk. Apát úr köszöntőjében 
elmondta: belehallgatva a próbá
ba ismét meggyőződött arról, 
hogy a legszebb hangszer az 
emberi hang. S igaza volt! Fan
tasztikusan szóltak a dalok, 
Helyey László Jászai-díjas szín
művész olvasmánya pedig méltó 
kiegészítése volt az éneknek. 
Augusztus 20-án a Várban, Bor
sos Miklós I. István szobránál a 
rövid, frappáns koszorúzási 
ünnepségen Baumann Mihály 
mondott ünnepi beszédet. Rend
hagyó, de megkapó módon a 
Pécsváradi Női Kamarakórus 
működött közre Kutnyánszky 
Csaba karnagy vezetésével. Ezt 
követően a Vár dísztermében, a 
hagyományos ünnepi képviselő- 
testületi ülés keretében Zsáli 
János polgármester úr átnyújtotta 
Pécsvárad város 2004. évi díjait, 
emlékplakettjeit azoknak, akik 
sokat tettek a településért, az itt 
élőkért.
Délután szokás szerint a Szent- 
háromság téren folytatódott a 
vígasság. A kulturális program 
keretében a Pécsváradi Ifjúsági 
Fúvószenekart, a Villa de 
Mieres dudazenekart (Spany
olország), egy cseh gyermek- 
tánccsoportot és az Alapfokú 
Művészeti Iskola tánccso
portját (fenti kép) láthattuk, hall
hattuk. Sajnos, a nagy hőségben 
a csak kevesen szánták rá 
magukat, hogy a három órás 
kezdésnél már jelen legyenek, 
pedig a spanyolok produkciója 
valódi különlegesség volt. A 
cseh gyerekek huncut műsorához 
már szép számú közönség gyűlt

össze, akik nagy örömmel 
fogadták az akrobatikus ele
mekkel átszőtt, a táncosok korát 
meghazudtoló precizitással 
előadott bájos programot. A 
koresti órákban az érdeklődő

gyerekek még a német 
testvérvárosból, Külsheimböl 
érkező tűzoltóautót is kipróbál
hatták. Az esti tűzijáték előtt 
már tele volt a tér, és a General's 
együttes muzsikájára sokan rop
ták a táncot. A tűzijáték ezúttal is 
nagy közönségsikert aratott, de 
az esti utcabálba az eső itt is 
közbeszólt. A zenekar hangszer
estül elázott, de helyettük CD- 
lejátszóval folytatódott a mulat
ság.
Augusztus 21-én a szintén hagy
ományos Kígyós Emlékköri 
találkozóra került sor. A 
találkozó előadásokkal kezdődött 
a várban, majd az elhunyt szob
rászművész műterménél
fejeződött be. A Szent István

Napok utolsó eseménye egy 
jótékonysági koncert volt, 
melyre a meghirdetettel ellentét
ben, a művelődési házban került 
sor. Hazám, hazám, te minden
em... címmel, Kincses Veronika, 
Bencze Ilona, Csák József és

Kovács István szereplésével 
láthattak az érdeklődők egy szín
vonalas produkciót (alsó kép).

Köszönjük mindenkinek, aki 
jelenlétével megtisztelte ren
dezvényeinket, köszönjük az 
érdeklődést és a figyelmet! 
Ezután is szívesen fogadjuk 
véleményüket, javaslataikat a 
programokkal kapcsolatban, 
hogy évről évre együtt 
készüljünk a nagyrendezvé
nyekre, együtt tegyük sikeressé 
Pécsvárad kulturális életét. 
Köszönjük a támogatást 
Pécsvárad Város Önkormányza
tának, köszönjük a Schöller 
segítségét és adományát. 
Köszönjük a Schiller családnak a 
virágokat, mellyel az ellopott 
muskátlikat pótoltuk az Európa 
tér melletti hídon és annak az 
ismeretlennek is, aki egy reggel 
virágokkal ültette be a ládákat. 
Köszönjük Baumann Mihályné, 
Anikónak, hogy segített a deko
rálásban és óriási nemzeti színű 
zászlót varrt a színpadra. 
Köszönjük Csizmadia Lászlónak 
az idei gyönyörű plakátot és a 
jegyeket. Köszönjük a város 
művészeti együtteseinek, hogy 
minden rendezvényen számít
hatunk rájuk. Köszönjük a 
külföldi csoportok kísérőinek 
Molnár Annamáriának és 
Mosonyi Gábornak a 
közreműködést! Köszönjük a 
vendégszerető Zengővárkony 
község szívélyes fogadtatását! 
Köszönjük minden vendéglátó
nak, hogy csoportjaink

étkeztetésében segítettek. 
Köszönjük a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóinak a munkát a 
Várszínházi előadásokon, 
valamint Müller Lajosnak és 
csapatának a sok segítséget! 
G.B.B.
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TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ

(folytatás a címlapról)
Természetesen felborult az unter
schleiBheimi delegáció tervezett 
programjai is, így a Palotaszárny
ban rendezett vacsora előtt csak 
egy rövid köszöntéssel tartottuk 
vissza vendégeinket a terített asz
taltól, akik egyébként reggel 5 óra 
óta úton voltak. A delegációt Rolf 
Zeitler polgármester úr vezette, de 
eljött a Josef Diehl második és 
Fritz Schessl harmadik polgár- 
mester is, valamint Ursula Metz- 
ner, a partnerkapcsolati Bizottság 
elnöke és a városi tanács több 
képviselője.
UnterschleiBheim München és a 
müncheni repülőtér között fekszik, 
közel 25000 lakosa van. Rend
kívül gazdag város, az infrastruk
turális és intézményi hálózat a 
legteljesebb mértékben kiépített. 
Ipari parkjában olyan cégek 
telepedtek meg, mint a Microsoft, 
Bosch, BMW, Linde, valamint 
gyógyszergyárak, részvénybankok 
stb. Rendkívül nyitott, barátságos 
emberek lakják, akik nagyon sokat 
várnak ettől a kapcsolattól és min
denféle együttműködési kez
deményezést örömmel fogadnak. 
A szerződést Németországban 
májusban, a pünkösdi ünnepi 
események között írtuk alá, 
amikor is a polgármesterekkel 
együtt 60 fős csapattal képviseltük 
kistérségünket.
Másnap a hausmannstatteniek 
mecseknádasdi fazekaslátogatás 
és pécsi vásárlás után hazautaztak. 
A külsheimiek vendéglátócsalád
jaikkal töltötték a délelőttöt. Az 
unterschleiBheimi vendégeket 
négy csoportban, négy különböző 
útvonalon kistérségi kirándulásra 
vittük. Négy-négy településsel 
ismerkedhettek, mindenhol a pol
gármesterek fogadták és 
vendégelték meg őket. Az ebédre 
Hidason, Erdösmecskén, Berkes- 
den és Kátolyban került sor, igazi 
magyaros pörkölttel várták a 
vendégeket. Ők egyébként megha- 
tottan álltak a szeretet és a gondos
kodás előtt. Nagyon szépnek 
találták a vidéket, az eleven múltat 
és élvezték a legendás magyaros 
vendéglátást. Még elutazásuk előtt 
is emlegették, hogy az apró fal
vakban milyen nagy szeretettel 
várták őket, s hogy milyen hálásak 
ezért a szívet melengető fogad
tatásért.
A látogatás csúcspontjára, a 
szerződés ünnepélyes aláírására 
délután négy órakor a Vár szín
padán került sor. Sajnos, a rekkenö

műsorában gyönyörködhettek ahőségben csak kevés pécsváradi 
vendég vett részt a ceremónián, de 
például a vendéglátó családok a 
külsheimi vendégekkel több
ségében ott voltak. Gyönyörű volt 
a Vár: nemzeti és települési zász
lókkal fellobogózva, a színpadot 
széles piros-fehér-zöld szalag 
díszítette. Az Ifjúsági Fúvós- 
zenekar indulója jelezte az ünnep
ség kezdetét. Majd a Stadtkapelle 
vezetésével bevonultak az unter
schleiBheimi hagyományőrzők 
gyönyörű viseletűkben, s mögöt
tük a térség és UnterschleiBheim 
polgármesterei. A háttérben, a vár
falon a Lövész-egylet tagjai 
foglaltak helyet, szintén 
csodálatos kosztümökben. Ök dís
zlövéssel tisztelegtek az esemény 
előtt. Megható látvány volt, ahogy 
a vendég és pécsváradi zenészek 
közösen játszották el a bajor, a 
német és a magyar himnuszt. 
Kófiás Endréné, a magyar Part
nerkapcsolati Bizottság elnöke két 
nyelven köszöntötte a vendégeket, 
majd dr. Wekler Ferenc, a 
Zengöalja Kistérség elnöke és 
Rolf Zeitler vázolták fel a kapcso
lat létrejöttének történetét, 
kiemelve Franz és Regina Gruber 
úttörő szerepét, illetve méltatták a 
jelentőségét, lehetőségeit. Az 
egyesült Európa kisléptékű, de 
éppen ezért emberközeli és 
ténylegesen érezhető megvaló
sulásaként értékelték az eseményt. 
Majd a polgármesterek sorban 
aláírásukkal hitelesítették az oki
ratot, mely nem is volt egyszerű, 
hiszen az erős szél többször magá
val akarta ragadni az okleveleket, 
a lövészegylet díszlövései pedig 
megijesztették az aláírókat. De 
végül mindkét oklevélre odakerült 
a 22 aláírás, s ezzel hivatalossá 
vált a Zengőalja Kistérség és 
UnterschleiBheim város part
nerkapcsolata. Ezt követően a 
Zengövárkonyi Népi Együttes

nézők, majd valamennyien a tem
plomba vonultunk, hogy meghall
gassuk az UniCum Laude kon
certjét. Óriási sikert arattak német 
vendégeink körében, többen úgy 
gondolták, hogy fővárosi, 
nemzetközi hírű művészeket 
láthattak, s bizony irigyeltek ben
nünket, mikor elmeséltük, hogy 
nekünk minden év augusztusában 
lehetőségünk van élvezni 
műsorukat.
A koncert után ünnepélyes dísz
vacsorával vártuk külföldi 
vendégeinket és vendéglátóikat. A 
művelődési központ nagyter
mében 320 főre terítettünk. A 
kölcsönös ajándékozások után 
Adószegi Attila finom főztjét 
ettük, de az igazi ínyencség az 
Alapfokú Művészeti Iskola 
táncbemutatója és táncháza volt, 
melyhez a muzsikát Benkö László 
bandája szolgáltatta. Késő éjsza
káig mulattunk a művelődési ház 
előtti téren, fáklyák lángja mellett. 
Másnap bajor vendégeink a 
Nádasdi Búcsún mulattak, ahol - 
főként az idősebb generáció 
körében- osztatlan sikert arattak a 
pécsváradi nyugdíjasok művészeti 
csoportjai. Külsheimi vendégeink 
részt vettek a koszorúzási ünnep
ségen és az ünnepi testületi ülésen, 
ahol Kurt Krug átvehette a Német 
Kisebbségi Önkormányzat 2004. 
évi oklevelét a testvérvárosi kap
csolat érdekében végzett évtizedes 
odaadó munkájáért. Délután a 
Szentháromság téren újra össze
gyűltek vendégek és vendéglátók, 
hogy a kulturális program után a 
Polgármesteri Hivatal díszter
mében vegyünk búcsút hiva
talosan vendégeinktől. Günther 
Kuhn polgármester úr köszönt el a 
delegáció nevében. Elmondta, 
hogy két dolgot szeretnek 
Pécsváradon különösen: a fan
tasztikus vendégszeretetet és a ret

tenetes hőséget- utalva arra, hogy 
legutóbbi és idei látogatásukkor is 
tombolt a kánikula. Ezért művészi 
alkotásnak is beillő Galileo-Ther- 
mométert ajándékoztak a város
nak, valamint egy valódi 
műalkotást: egy modern, kife
jezetten Pécsváradra készült fest
ményt. A vacsora után előállt a 
külsheimi tűzoltóautó és szirénáz- 
va-villogva megkocsikáztatta a 
vállalkozó kedvű gyerekeket. 
Augusztus 21 -én szombaton a kül
sheimi delegáció hazaindult, így 
csupán az unterschleiBheimiakat 
vittük pécsi városnézésre. így is 
140-en szálltunk ki szakadó 
esőben a Domus-parkolóban a 
buszokból. Az időjárás meg
kegyelmezett nekünk és néhány 
perc gondolkodás után előbukkant 
a nap. A vendégekre nagy hatással 
volt a város, mindennel elégedet
tek voltak, legyen szó múzeumlá
togatásról, korzózásról , kávézás
ról vagy éppen szalámivásárlásról. 
Ide még el kell jönnünk! - ez volt 
az általános konklúzió.
Délután 5 órától Ófaluban került 
sor a búcsúestre, ahol kis lakodal
mas menüvel készültek, jó 
fotótémát adva a kondérban 
fortyogó tyúkhúslevessel, a fehér 
kötényben felszolgáló fiatalokkal, 
a rétest szeletelő nénikékkel. A 
Schütz-zenekar forró hangulatot 
teremtett, s a többször módosított 
időpont után végül csak a busz
sofőrökre való tekintettel indultak 
szálláshelyeikre a vendégek. Rolf 
Zeitler búcsúbeszédében meg
köszönte a feléjük áradó szeretetet 
és gondoskodást, és úgy vélte, ez a 
találkozó jó alapja lesz a későbbi, 
személyes barátságoknak, melyek 
hosszú távon tarthatják életben 
Unter-schleiBheim városa és a 
Zengöalja Kistérség települései 
között a kapcsolatot.
A találkozó sikerét jelzi, hogy a 
vendégek közül harmincán még az 
idei évre foglaltak szállást maguk
nak Pécsváradon vagy Mecsekná- 
dasdon. A meleg hangú búcsúkból 
valóban arra kell következtetnünk, 
hogy a bajorokat megragadta 
vidékünk, szívesen térnek vissza, 
keresik az együttműködés 
lehetőségeit. Ezúton is arra bíz
tatunk minden egyesületet, cso
portot, baráti kört, ha bármilyen 
ötlete van a közös munkára, 
találkozókra, jelezze, mert Unter
schleiBheim nyitottan áll minden 
javaslat előtt. Töltsük meg élettel, 
valós tartalommal a szerződésben 
foglaltakat! G.B.B.
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KULTURÁLIS AJÁNLÓ

PÉCSVÁRADI
LEÁNYVÁSÁR 2004.
Idén az őszi nagyrendezvényt 
október 15-17 között rendezik 
meg. A programokat október 15- 
én a "Kaptár" Magyarlukafai 
Közművelődési Egyesület 
bemutatkozó kiállítása indítja, 
majd szombaton délután és 
vasárnap egész nap számos hagy
ományos és újszerű programra 
kerül sor.

PÉCSVÁRADIREGÉNY
Karácsonyra jelenik meg az a 
könyv, amelynek cselekménye a 
régi Pécsváradon játszódik. A 
kézirat a város történetének 
kutatója, Gállos Ferenc (1914- 
1958) hagyatékából került elő. A

regénytöredék csaknem száz év 
távolából idézi egy itteni család 
életét. Ünnepi és gyászos pil
lanataikat, reményeiket és ter
veiket az 1910-es évek elejéről. 
Életük színtere a korabeli Pécs, 
Budapest, a császárváros Bécs 
mellett első sorban a Zengő ölén 
elterülő Pécsvárad. Majd egy 
évszázaddal korábbról járhatjuk 
be utcáit, dűlőit, a Réka völgyét 
és a malmok sorát. Feltűnnek a 
kor alakjai: politizáló urak, a fiat
alok útját egyengető nagyass
zonyok, takarékot, gőzmalmot, 
tűzoltóságot alapító polgárok, 
vízimolnárok és vincellérek. Gál
los Ferenc irodalmi alkotása, 
amellyel helytörténeti munkái 
mellett adózott szülőhelyének,

számos korabeli fényképpel 
illusztrálva lát napvilágot 
november végén, a pécsi Pro 
Pannónia könyvkiadó gondo
zásában.

TANÉVNYITÓ A
ZENEISKOLÁBAN 
Szeptember 6-án, 17 órakor a 
művelődési központ színházter
mében tartja szokásos tanévnyitó 
hangversenyét a pécsváradi 
Alapfokú Művészeti Iskola, a- 
melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!

HAUSMANNSTÁTTENI
LÁTOGATÁS
Osztrák testvérvárosunkba látogat 
küldöttségünk szeptember

közepén. A látogatás célja, a 
Hausmannstattenben megépült 
többfunkciós városháza ünnepé
lyes felavatása. Ez alkalomból 
településünk egy márvány szobrot 
adományoz testvérvárosunknak. 
A két összeölelkező madarat ábrá
zoló szobrot Vanyúr István szob
rászművész készítette a nyári 
Dombay-tavi alkotótáborban. 
Reméljük ezzel a kedves gesztus
sal is tovább erősödik a két 
település közötti, eddig is 
gyümölcsöző kapcsolat. 
Küldöttségünk egy magyar estet is 
szervez, ahol magyar ételeket és 
pécsváradi borokat kóstolhatnak 
meg osztrák barátaink. A 
küldöttséggel utaznak helyi 
művészeti együttesek is.

VÁROSVÉDŐ

A Nagyboldogasszony 
templom
Pécsvárad látképén a Nagybol
dogasszony templom uralkodik. 
Helyén a Szent Péter temploma 
dlt, amelyet Szent István paran

csára, tíz falu templomának 
építettek a XI. század első har
madában. Ez volt Kelet-Baranya 
legkorábbi plébániatemploma a 
Szebény mellett feltárt Fehéregy
házzal együtt. Keleti tájolású, 
román stílusú épülete körül 
temető volt, nyugat felé nézett a 
régi kálvária. E templom mellett 
(kb. a mai Kossuth téren) alakult 
ki a középkori város központja. 
Ott volt a Szent István által elren
delt vasárnapi piac, e téren álltak 
a polgárok házai, az apátság 
kúriái a pincékkel.
A Szent Péter templom romban 
állt a török hódoltság végén. 
Köveit széthordták, beépítették 
az újjá épülő várba, a Nagy
boldogasszony templomba és a 
lakóházakba.
Helyén a Szent Szűz mennybe
menetele tiszteletére 1757-1767 
között építtette saját pénzéből a 
ma is álló plébániatemplomot 
gróf Eltz-Kempenich Károly 
Hugó pécsváradi apát, mainzi 
érsek, a pécsváradi uradalom 
utolsó kegyura. A birtokszékhe
lyen tíz évig tartó építkezésből a 
pécsváradi uradalom többi 
községe is kivette részét. A temp
lomot Kristovich Imre Csanádi

püspök, pécsi nagyprépost szen
telte fel 1767. augusztus 15-én 
Szűz Mária mennybemenetele 
tiszteletére.
Az 1776-os egyházlátogatás 
tanúsága szerint a templomot 
"kivételes szépség" jellemzi, é; 
"bizonyára kiérdemli a herceg
nő nevet". Hossza 40,60 m

szélessége és magassága 
egyaránt 18,56 m. Eredetileg 
hófehér belső falain gyönyörűen 
érvényesültek az oltárok arany 
díszítései. Ez a rendkívül elegáns 
fehér-arany kombináció a 
mintául szolgáló német templo
mokban látható. (A jelenlegi fal
színezés a figurákkal együtt az 
1967. évi felújítás idejéből való, 
és kívánatos az eredeti fehér vis
szaállítása).
A Nagyboldogasszony templom 
harmonikus benyomást tesz tisz

ta barokk stílusával, mely a az 
építészetben és a berendezésben 
is érvényesül. Azon szellemben 
épült, amely a bensőséges áhíta
tot, a lélek felemelkedését szol

gálta mind az építészet, mind a 
díszítőelemek eszközeivel. Nem 
a súlyos, hivalkodó egyházi 
barokk, hanem a könnyed, 
lebegő, lángoló stílus érvényesül 
benne. Nem az egyház erejét és 
hatalmát, inkább a hit lobogását 
kívánja szolgálni az akkor már 
elterjedt reformáció ellenében.
A templom legfőbb dísze a 
három oltár, a "lángoló barokk" 
stílusában. Aranyozott keretük 
dicsfényként övezi az 
oltárképeket. A rokokó kagyló
formáit is megtaláljuk. Lágyan 
hullámzó vonalak uralják a temp
lomot, nyoma sincs azonban a 
barokk kicsavart formáinak. Jel
legzetesek még a templom lant 
alakú ablakai, s az épülettel 
egykorú tölgyfa padok. A

márvány keresztelőkút 1779-ben 
került a szentélybe.
A főoltár Mária Mennybe
menetelét ábrázolja a neves 
észak-itáliai festő, Sebastiano 

Ricci nyomán. A 
velencei iskolához 
tartozó Ricci 
követte Tiziano
klasszikus müvét, 
az Assuntát, a Frari 
templomából. A 
jobb mellékoltárt 
Szent Istvánnak, a 
pécsváradi mono
stor és az eredeti 
templom alapítójá
nak szentelték. A

térítő bencésekre emlékeztet, 
hogy a kép Vajk meg- 
keresztelését ábrázolja. A 
baloldali mellékoltárt a Szent 
Kereszt tiszteletére emelték. A 
barokk szószék falán János 
evangélistát, a Jelenések íróját 
látjuk, révületben, attribútu
maival, a sassal és a könyvvel.
A pécsváradi orgona a pécsi 
Angster-gyárban készült.
A templomhoz vezető kálvária 
1850-ben épült. Jézus keresztjét 
a felirat szerint "Emelte a tisztes 
molnár ipar", város legősibb és 
hajdan legnagyobb céhe.
A toronyórát a pécsváradi 
lakosok szerezték be, ők is gon
dozták és teszik ezt a mai napig. 
A templom tetőjavítása 2004. 
februárjában készültei.



2004. augusztus Hírmondó 11

SZ A LM ACSO D Á K

Az elmúlt években már 
megszokhattuk, hogy Tüskés 
Tünde "meglep" bennünket 
valamilyen kézműves táborral, 
amelyben az ország legjobb szal
ma-, csuhé-, gyékényfonói jön
nek el településünkre, elhozva 
kincseiket, bemutatva tudásukat. 
Idén nem a szokásos kora tavaszi 
időpontban érkeztek, hanem 
augusztus utolsó hetében. Az ok, 
hogy ekkorra tolódott az I. 
Nemzetközi Szalmafonó Mes
teriskola kezdése, az volt, hogy 
két belorusz hölgyre vártak, akik 
az általuk használt technikát jöt
tek bemutatni, megtanítani.
A mesteriskola első napján 
"Szalmacsodák" címmel kiállítás 
nyílt a résztvevők eddigi 
munkáiból. A kamarakiállítás 
megnyitóján Tüskés Tibor író. 
Tünde édesapja, személyes, 
meleg hangon beszélt arról, mi 
vezette lányát a szalmafonás 
megtanulásától, a "szalmakin

csek gyűjtésén, a zengővárkonyi 
Szalma-Kincs-Tár létrehozásán 
át, a mesteriskolák, képzők 
szervezéséig. (Már a meghívó 
címlapjára kiválasztott Somogyi 
Győző rajz jelzett valamit arról a 
szeretetről, igényességről, ahogy 
foglalkozik a témával.)
A kiállítás is igazolta, hogy 
érdemes volt Raisza Ramanyenát 
és Ljudmilla Vasziljevát 
"kivárni". Az általuk készült tár
gyak ámulatba ejtették még 
azokat is, akik maguk is csodákat 
tesznek a szalmával. A megnyitó 
napján megjelent érdeklődök, s a 
hét során a kiállítást megtekintők 
is a legnagyobb elismeréssel 
nézték a szalmából készült 
képeket, használati tárgyakat, 
díszeket. Volt olyan, aki elragad
tatva mondta, hogy életében még 
ilyen szépet nem látott.
Az ország minden tájáról 
érkezett boszorkányos Ügyességű 
mestereknek gazdag programot

is szervezett Tünde. A minden
napos tanításon kívül megis
merkedtek térségünk
nevezetességeivel, előadásokat 
hallgathattak meg, kirándultak 
Nagypallba és Zengővárkonyba. 
Az esténként szervezett prog
ramok, a baráti légkör hamar jó 
hangulatú közösséget kovácsolt a

csapatból. A hét elteltével pedig 
egy nagy közös mű elkészítésé
vel mutatták meg a tanultakat.

Képünk a kiállításmfegnyitó után 
készült. Balról Tüskés Tünde, 
középen Tüskés Tibor, a két 
belorusz hölgy társaságában.

PIFÖ HÍREK

Idén is nagy sikerrel rendeztük 
meg a nyári ifjúsági fesztivált 

július 17-18-án. Az idei, 
negyedik fesztivál programjában 
szerepelt foci- és lábtenisz kupa, 
játszóház, PIFÖ kiállítás, mászó
fal, légvár, tűzijáték, modern tánc 

bemutató (Eurodance Tánc- 
stúdió-Pécs) és számos zenei 
produkció. Zenélt a helyi fia
talokból álló Naív, a bátaszéki 
Magyarock, a Phoenix együttes 

és sztárvendégként a United 
együttes.

Köszönjük mindenkinek a ren
dezvényhez nyújtott segítséget, 

támogatást és a részvételt!

A következő éjszakai ping-pong időpontok: 
szeptember 10 és 24, október 8 és 22.

PIFÖ választás és Halloween Party: október 30.!!!
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SPORTHÍREK

VAK BÉLA ÍJÁSZ EGYLET HÍREI

A pécsváradi íjászok az alábbi helyezéseket érték el a június 3-án, 
Mozsgón megrendezett vadászíjász versenyen: 

Csigás-irányzékos íj kategóriában 
• Gál Zoltán ezüstérem 

• Lukácsevics Linda ezüstérem 
Vadászreflex íj kategóriában 

■ Hauk Gábor bronzérem 
Gyermek tradicionális íj kategóriában 

• Hauk Krisztián bronzérem
Ezen a versenyen a pécsváradi íjászok a pécsi Mecsek íjásze
gyesület színeiben indultak és csapatversenyben a bronzérmet 

hozták sí. A Mecsek ijászegyesület vezetője jelenleg a pécsváradi 
íjászok erőssége Hauk Nándor.

Ugyanezen hétvégén a Makón megrendezett Maros Kupa háromdi
menziós vadászíjász versenyen a pécsváradi Bori Gábor csigás- 

irányzékos íj kategóriában bronzérmes lett.

NYÁRI FOCITORNÁK

Magyar Tamás Labdarúgó Emléktorna
Az immár hagyományos nyár eleji labdarúgó tornát idén Magyar 
Tamás emlékének szentelték a szervezők. A hatodik alkalommal 

megrendezett tornán idén 6 csapat vett részt. 
Végeredmény: I. Pit-Bulls II. Csibe csapat III. Szokics csapat 
A tornához kapcsolódó 11-es rúgó versenyt Zsáli Attila nyerte.
A díjakat Zsáli János polgármester és Magyar Tamásné adta át,

• majd a csapatok közös vacsorával és beszélgetéssel fejezték be a 
napot. A szervezők ezúton is köszönetét mondanak a torna lebony

olításához nyújtott támogatásért, segítségért Pécsvárad Város 
Önkormányzata Sport Bizottságának, a Sportkörnek, Jáhn Jakabnak 

és Rumszauer Lászlónak.

IV. Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál 
A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat által júliusban szervezett fesz
tivál szerves részévé vált az elmúlt években a kispályás labdarúgó 

torna és a lábtenisz kupa. Ezúttal a következő végeredmény 
született: I. Csibe csapat II. Mecsek Füszért III. Szesz Szantosz 

Gólkirály: Galgóczi László és Zsáli Attila holtversenyben 
Lábtenisz Kupa:

I. Baranyai Ákos és Németh Péter
II. Hegedűs Péter és Farkas Tivadar
III. Gombor József és Kutas Gergely

EREDMÉNYEK:
- Aug. 22., Megye I. 
Pécsvárad - Pellérd 2 : 2 
Megye II. Geresdlak - 
Pécsvárad 3 : 3
- Aug. 28., Megyei ifi 
Pécsvárad - Szederkény 8 : 1
- Aug. 29., Megye I. 
Szigetvár - Pécsvárad 1 : 0 
Megye II. Pécsvárad - Lippó 
5 : T

SZEPTEMBERI . 
SPORTMŰSOR

Labdarúgás
Megye I.
- Szept. 5. 17.30
Pécsvárad - Pogány
- Szept. II., szombat
11.00 PEAC - Pécsvárad
- szept. 19., vasárnap 
17.00 Pécsvárad - Siklós
- szept. 26., vasárnap 
16.30 Sellye - Pécsvárad
- okt. 3., vasárnap 
16.00 Pécsvárad - Bogád 
Megye II.
- Szept. 5., vasárnap 
17.00 Dunaszekcső - 
Pécsvárad
- Szept. 12., vasárnap 
17.00 Pécsvárad - Kozár- 
misleny
- szept. 19., vasárnap 
17.00 Gyód - Pécsvárad
- Szept. 26., vasárnap 
16.30 Pécsvárad - Székely- 
szabar
- Okt. 10., vasárnap 
16.00 Pécsvárad - Vókány 
Megyei serdülő és ifjúsági 
Kezdés: 9.30 és 11.30
- Szept. 4. Pécsvárad - 
Bogád
- Szept. 18. Pécsvárad - 
Sellye
- Okt. 2. Pécsvárad - Ócsárd

Kézilabda Női NB II.
- Szept. 18. Szombat 
16.00 Pécsvárad - Mohácsi 
TE ifi
18.00 Pécsvárad - Mohácsi 
TE felnőtt
- szept. 25. Szombat
16.00 Pécsvárad - Siófok ifi 
18.00 Pécsvárad - Siófok 
felnőtt

- szept. 26., vasárnap 
16.00 Pécsvárad - Tolna 
serdülő leány
- okt. 2., szombat
11.00 Pécsvárad - Marcali 
serdülő leány
- okt. 9., szombat
16.00 Pécsvárad - Csurgó ifi 
18.00 Pécsvárad - Csurgó 
felnőtt

ÚJ EDZŐK - 
ÚJ REMÉNYEK 

Labdarúgóinknál több vál
tozás is történet a nyár 
folyamán. A megye I-es foci
csapatot az új idényben 
Andreidesz József irányítja, 
segítője Schweitzer Norbert 
lett, akire játékosként is 
számítanak. Új játékosként 
Székely érkezett Hidasról, 
Kovácsot és Somodit pedig
Mohácsról szerződtették.
A megye Il-es csapatnál 
Fuchs Gábor lemondott az 
edzősködésről, a jövőben 
csak játékosként ténykedik, 
helyére Keszler József került. 
Ebben a csapatban is volt 
némi változás, több játékos
sal is bővült a keret.
Az utánpótláscsapatokat 
Kajtár Csaba edzi és irányít
ja az új szezonban.
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