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ÜNNEPI HÉTVÉGÉK
Október 23. megemlékezés

Pécsvárad lakói a hagyományokhoz híven idén is megemlékeztek az ’56-os for
radalomról, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 15. évfordulójáról. 
Az önkormányzat, a pártok és civil szervezetek képviselői koszorút helyeztek el 
Szabó László alkotásánál. Az ünnepi műsorban a II. Béla Középiskola diákjai
nak versekből összeállított, megható műsorát hallhattuk, melyet Fenyvesi Jánosné 
tanárnő tanított be. Közreműködött az Ifjúsági Fúvószenekar, Wágner József 
karnagy vezetésével. Ünnepi beszédet Adószegi Attila képviselő mondott, me
lyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk.

Tisztelt Ünneplő és Emlékező Közönség, Kedves Pécsváradiak!

Amikor felteszem magamnak a kérdést: 
ünnep vagy megemlékezés? A válasz ön
kéntelen: mindkettő.
Megtisztelő számomra, hogy itt e téren 
Önök előtt idézhetem fel a magyar kö
zelmúlt két rangos eseményét. Emlé
kezzünk a 48 évvel ezelőtti forradalom
ra, mely dicső szabadságharcnak indult 
és végül kegyetlenül vérbe fojtott pró
bálkozás maradt. És ünnep is, mégpe

dig jeles: a 3. magyar köztársaság kiki
áltásának évfordulója.
Épp e téren, melynek névadója, Kossuth 
Lajos olyan nemes lelkű államférfi volt, 
aki szintén az életét tette fel az ország sza
badságának kivívására, önmagát, család
ját, vagyonát áldozta a szabad haza oltá
rán. Példát mutatva nekünk és az 56-os 
mártíroknak is. Neki nem sikerült, de a 
48-as tűz nem aludt ki, csak elcsitult, erőt

gyűjtött, hogy majd 110 év után 1956 ok
tóber 23-án a magyar nép újra önnön ere
jéből vívja ki szabadságát.
Ma már tudjuk, hogy a forradalmat csak 
nagy jóindulattal nevezhetjük Dávid és 
Góliát küzdelmének. Nemzetünk, mint 
már a történelem során annyiszor áldoza
tául esett a nagyhatalmak megegyezésé
nek, taktikai játékának. A világ sakktáblá
ján csak egy előretolt gyalog szerepét vi
seltük, aki véd, ha kell, de nem kár érte.

Folytatás a 3. oldalon.

ESŐ ÁZTATTA LEÁNYVÁSÁR
Akadnak, akik úgy emlékeznek, hogy húsz 
évvel ezelőtt hasonló időjárás bánt el a Le
ányvásárral, de a többség véleménye sze
rint még sosem volt ilyen barátságtalan az 
idő. Pénteken még reménykedtünk a javu
lásban, amikor népes közönség előtt meg
nyitottuk a magyarlukafai Kaptár Közmű
velődési Egyesület kézműves tagjainak ki
állítását az emeleti klubban. Lovas Kata, 
az egyesület elnöke köszöntötte az egybe
gyűlteket, megnyitó beszédet F. Tóth Má
ria, a főtanácsosa mondott. Az egyesület 
névválasztása, a „kaptár” szó kapcsán fel
vetett asszociációiban néphagyományunk 
megőrzése iránti felelősségünket hangsú
lyozta. A kiállítás pedig gyönyörű! Min
denkit bíztatunk, aki eddig elmulasztotta 
volna, hogy 2004. november 15-ig láto
gassa meg, mert igazi szépségeket láthat, 
nagy szeretettel válogatva és összerendez
ve: kerámiát a szőttessel terített asztalon,

fatálakat és székecskéket, „élő" hangsze
reket és csipkés mézeskalácsot, játékokat 
és ruhákat. Városunkból Freund János 
munkáit csodálhatják meg. A megnyitón a 
zeneiskola növendékei működtek közre, 
amit ezúton is köszönünk Fischer Dórá
nak és Pichler Nórának, valamint tanárnő
jüknek, Kálmáncsiné Mosonyi Katalinnak. 
Szombaton vigasztalhatatlanul esett, de az 
Ifjúsági Fúvószenekar azért részben az elő
tető alá bújva el tudta játszani közönség
csalogató darabjait. Ám a menettáncot „sta
tikus formában” a színpadra kellett helyez
nünk: minden együttes kapott egy rövid 
bemutatkozási lehetőséget. S hogy a fiatal 
fúvósok jól muzsikáltak, bizonyítja, hogy 
már az első percektől telt ház előtt léphet
tek a színpadra a táncosok: a pörbölyi gye
rekek és felnőttek, a Hosszúhetényi Népi 
együttes és a hetényi Daloskör, az 
egyházaskozári csángók és az izményiek.

Ezzel fel is borult ez előre megtervezett 
program, hiszen 3 órától a fabula Bábszín
háznak kellett helyet biztosítanunk a szín
padon. De a gyerekek - és sok felnőtt, akik 
szintén jól szórakoztak ... - a megmond
hatói annak, hogy bizony kár lett volna 
Vitéz László ördögverését , majd a 
zengővárkonyi asszonyok Piroskáját el
mulasztani. így viszont több mit egy órás 
késéssel, 4 óra után kezdődhetett el 
néptáncegyüttesek bemutatkozása a szín
padon. A fentieken kívül itt már az idő
közben megérkező kozármislenyi és a 
horvátországi Csúza Csárdás Együttes 
műsorának is tapsolhattunk. A 
kozármislenyi Józsa Gergely Táncscoport 
pécsváradi fiatalokkal is kiegészült: a 
nyári táborozás során ismerkedtek össze 
és a közös produkció egy hosszabb távú 
együttműködés kezdetét jelentheti.

Folytatás a 4. oldalon.

- PÉCSVÁRADI Hírmondó
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Összefoglaló Pécsvárad Város Képviselő-testülete
2004. szeptemberi, októberi üléseiről

A szokásosnál mozgalmasabb ősznek nézett elébe Pécsvárad város képvise
lő-testülete, egy hónapon belül három testületi ülésre is sor került, elsősor
ban pályázatok benyújtása miatt.
Az alábbiakban az üléseken született fontosabb döntéseket soroljuk fel.

2004. szeptember 13.
A képviselő-testület
■ pályázatot nyújtott be a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Decent
ralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzat támogatásának elnyerésére. A pályázat 
címe és célja: Konyhafelújítás a Kodolányi János Általános Iskolában

A fejlesztés teljes költsége: 12.785.280.- Ft
Saját forrás: 2.585.280.- Ft
Igényelt támogatás: 10.200.000.- Ft

■ pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
hoz a Decentralizált Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat támogatá
sának elnyerésére.
A pályázat címe és célja:Pécsvárad, nyugati és észak-nyugati városrész 
szennyvízcsatornázása.

A fejlesztés teljes költsége: 237.600.000.- Ft
Saját forrás: 95.040.000.- Ft
Igényelt támogatás: 23.760.000.- Ft
Egyéb forrás (Céltámogatás) 118.800.000.- Ft

Gállos Ferenc Csoportkép apróddal című művének kiadását 150.000.- Ft-tal 
támogatta.

■ pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
hoz a Decentralizált Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat támogatá
sának elnyerésére.
A pályázatban résztvevő települések: Apátvarasd, Erdősmecske, 
Lovászhetény, Martonfa. Gesztor: Pécsvárad 
A pályázat címe és célja: Hulladékgazdálkodási terv készítése

Összes költség: 773.000.- Ft
Igényelt támogatás: 618.000.- Ft
Saját forrás: 155.000.- Ft

Szeptember 27.
A képviselő-testület
- az önkormányzat 2004. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót jóvá
hagyólag tudomásul vette;

-elfogadta Pécsvárad helyi szabályozási tervének tervezetét és egyúttal el
rendelte annak 30 napra történő kifüggesztését.
-pályázatot írt ki a Pécsvárad 913/1,913/2,914,915,916,917,918,919,920 és 
921 helyrajzi szám alatti ingatlanok kereskedelmi és lakáscélú épületekkel, 
önálló beruházásban történő beépítésére;
-ismét meghirdette a Bursa Hungarica pályázatot.

Október 11.
A képviselő-testület
■ pályázatot nyújtott be a ROP 2.3. „Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírás támogatásá
nak elnyerésére.

A beruházás teljes bruttó költsége:
248.029.725,- Ft.

tervezett forrásösszetétele:

2005. év 2006. év Összesen
Önrész: 7.434.618 10.595.107 18.029.725

ROP 2.3 támogatás: 94.841.272 135.158.728 230.000.000

Összesen: 102.275.890 145.753.835 248.029.725

-a pécsváradi kábeltelevíziós rendszer kiépítésével kapcsolatban a szekszár
di TARR Kft-vel kötött szerződést;

- egyetértett azzal, hogy Bencsik István Kossuth-díjas szobrászművész 
„Isadora” című szobrát a Szentháromság téren helyezzék el.

A Segítőkéz a Mozgássérültekért Alapítvány kuratóriuma pályázatot 
hirdet mozgáskorlátozott tagokból álló egyesületek, tagegyesületek 

számára a kulturált szabadidő' eltöltésének támogatására
A kuratórium pályázati alapként 100.000 Ft-os keretet különítet el.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- az egyesület bemutatását 

- a megvalósítani kívánt cél leírását, költségvetését 
Az odaítélhető támogatás a támogatható költségek 50%-a, helyi 
rendezvénynek minősített összejöveteleknél legfeljebb 70%-a.

A pályázatokat személyesen vagy levélben 
lehet eljuttatni a kuratórium elnökéhez.

(dr. Fenyvesi János 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. 
(Polgármesteri Hivatal)

A beadási határidő: 2004. november 25.
Pécsvárad, 2004.október 25.

A kuratórium nevében:

Dr. Fenyvesi János 
elnök

2004. szeptember
Házasságkötések:
Virág László és Kolompár

Ibolya,
Buzádi Zoltán és Fullér Szilvia

Halálesetek:
Schmalz Józsefné sz:
Szélig Anna 83 éves,
Kresz Pál 84 éves,

Váradi Ferenc - Pécsvárad;
Őri András 83 éves - Zengővárkony; 

Bíró Ferenc 70 éves - 
Apátvarasd
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Sokan sokféleképp értelmezték az 56-os ese
ményeket. Én is csak felnőtt fejjel értettem 
meg igazán, mit is jelent. Úttörőként, mint 
minden pajtásom, egy szót sem hallottam az 
akkori dolgokról és még az is csoda, hogy 
március 15-én megemlékeztünk a hősökről, 
vértanukról. De nem felejtem tankönyvem két 
sorát, mely, máig sem értem, hogy került oda: 
„Bem tábornok seregei Erdélyben letették a 
fegyvert az orosz túlerő nyomására.”
No lám már akkor is!
A középiskolában érettségire készülve megkönnyeb
bülés volt mindenki számára: kettővel kevesebb té
telt kell bevágni, mert ’56 nem lesz témakör. Úgy
mond a valóság téves értelmezése miatt 
De ma már tudom és nem kérdés számomra, hogy 
október 23-a a legnevezetesebb nemzeti ünnepe
ink egyike és az általa képviselt események, az 
egyének dicsősége, tragédiája, gyásza és éltető 
ereje egységet alkotnak. Egy nemzet, a MA
GYAR NEMZET reményét és szabadság utáni 
olthatatlan vágyát fejezi ki, melyre ezt akkor még 
senki sem sejthette újabb 33 évet kellett várni. 
Néha úgy érzem még ma is várunk valamire.
Az akkori események mindenki számára mást 
jelentettek. Mást a gulag-ot megjárt somogyi 
parasztfiúnak, aki hithű moszkovitaként lett az 
ellenállás vezetője, mást az ifjúság pontjait szer
kesztő egyetemistának, mást a gyári munkás
nak, mást a gyermekét a harcokban elvesztő 
anyának, a világháború vesztes veteránjainak 
és titokban mást az erdélyi és felvidéki magya
rok tömegeinek. Minden ember mást remélt, 
gondolatban csak egy óhaj volt közös minden 
pesti lépcsőházban és vidéki tanyán egyaránt: 
RUSZKIK HAZA!!! Szabadok akarunk lenni

végre. Forradalom, szabadság, független nem
zet. E súlyos szavak a mai rohanó világban saj
nos sok ember számára közhelyek.
Tisztelt ünneplő és emlékező közönség! 
Azokért ég ma a gyertya lángja a hűvös őszi haj
nalon, akik ezekért a szavakért meghaltak. Gon
doljunk arra, hogy nincs dicső halál, mert egy anya 
szemében, egy barát lelkében és a történelem táv
latából minden halál értelmét veszti. Nagy Imre 
és társai számára nagyobb büntetés volt a jugo
szláv nagykövetség erkélyén állva látni a szovjet 
tankok és seregek vonulását, Budapest és a forra
dalom elestét, mint maga a halál. Mindenki tudja 
milyen érzés a mindennapok reménytelensége, 
terveink romba dőlése, eszméink idegenlábbal 
való tiprása. Ezt érezték Ők is, csak egy nemzet, 
egy nép nevében.
A rabláncok lehullása, 
éltető jelen, a jövő alap
jainak biztos lefektetése.
Nagy szavak. Minden 
egyes embernek joga van 
ezeket akarni, kimondani.
De egy nemzetnek nem 
csak joga, hanem köteles
sége is kijelenteni: „Szaba
don akarunk élni!” Mi is, 
unokáink is. Muszáj még 
akkor is, ha már 1990 má
jus 2-án szerdán, a 3. Ma
gyar Köztársaság első sza
badon választott Ország- 
gyűlésének az alakuló nap
ján világossá vált minden
ki számára, hogy ez csak a hosszú út kezdete, 
és ami nagyon fontos, a szocializmus jólétének 
és pazarlásának elhúzódó lízingrészleteit még

sokáig kell nyögni. Nyögjük még ma is. 
Adósai vagyunk 56-nak! Adósai a tanárok, az 
igazságtevők, a történészek és a művészek is. 
Nem szabad felejtenünk, mert a nemzetnek, 
melynek nincs múltja, nincs jövője sem.

Kedves Pécsváradiak!
Ne felejtsük el az emlékezés perceiben, hogy 
’56 a múlt század magyar történelmének legna
gyobb önerőből vívott csatája. Gondoljunk di
cső és kevésbé dicső őseinkre, hős hadvezére
inkre, rettegett királyainkra, nemes és bölcs ál- 
lam-férfiainkra, tiszta lelkű asszonyainkra. Me
lyek közül köztünk lehetne egy-kettő ma is.
„S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára” 
Az meglehet hogy Magyarország nagyon rég nem 
nyert önerőből háborút, de jöhetett török, tatár, Tri
anon, eddig még minden ellenségünket túléltük! 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Az ünnepi műsort a középisko
la diákjai adták elő

Tisztelt Előfizetőink, kedves 
Olvasóink!

Bizonyára észrevették, többen nehezményezték is, hogy 
szeptember hónapban nem jelent meg a Pécsváradi Hír
mondó. Ezért elnézéséket kérjük, de a személyi és szerve
zeti feltételek változása miatt csak most tudtuk elkészíteni 
a legfrissebb számot. Megpróbáljuk Önöket egy dupla, 12 
oldalas kiadvánnyal vigasztalni, melyben szeptember és 
október történéseit, valamint a novemberi előzetes progra
mokat gyűjtöttük össze. További vigaszt jelenthet, hogy a 
képviselőtestület szeptember végi döntése értelmében újra 
nyomdai minőségben kaphatják kézhez a helyi újságot. 
Költségelemzést végeztünk, majd árajánlatot kértünk hat 
nyomdától, s így ugyanolyan áron, de lényegesen szebb 
kivitelben tudjuk megjelentetni a Hírmondót.
A következő szám november végén készül el, az ün
nepek előtt pedig egy utolsó kiadással búcsúzunk a 
2004-es esztendőtől.
Türelmüket, megértésüket köszönjük, most pedig 
olvassák végig az oldalakat, hogy megtudják: Mi 
újság Pécsváradon?

SZOMSZÉDAINK SIKEREI
Példaértékű összefogás és tenniakarás eredményeit, sikereit könyvelhet
ték el a közelmúltban a szomszéd település lakói és vezető: Zengővárkony 
polgármestere, Ördög Béla szeptember 16-án vehette át dr. Kékes Fe- 
renctől az elismerő oklevelet, melyet a település a „Tiszta, virágos Ba
ranyáért” elnevezésű megyei környezetszépítő versenyben elért ered
ményéért kapott. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pénzdí
jat, 70 000 forintot adományozott a község önkormányzatának.
De nemcsak a megyében, hanem országos szinten is megmérették magu
kat. Sikerrel: a „Virágos Magyarország 2004” versenyen az Andreas 
STIHL Kereskedelmi Kft. oklevelét vehették át Makón. Ezzel együtt egy 
darab FS 38 típusú motoros kaszát nyertek, „mellyel tovább szépíthető, 
esztétikusabbá tehető” a már eddig is példásan gondozott település.
Hogy mennyire rendben vannak a falu portái és közterei, méltón jelzi az Eu
rópai Falumegújítási Díj, amelyet szintén a közelmúltban vehettek át a tele
pülés • képviselői.
A programban 37 falu vett részt Európa minden tájáról. Magyarországot a 
falvak között Zengővárkony, megyei szinten Vas megye képviselte. Rend
kívül erős mezőnyben álltak helyt szomszédaink, sikereikhez ezúton is 
gratulálunk és kívánunk további erőt és akaratot a következő évek falu
szépítő munkájához!
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ESŐ ÁZTATTA LEÁNYVÁSÁR
Folytatás az 1. oldalról. 

Vezetőjüknek, Baumholzer Angélának kö
szönhetjük a határon túli magyar csoportok 
fellépését: Kopácson kívül Őriszigetről 

(Ausztria) és Kolozsvárról fogadtunk tánco
sokat, valamint Marosújvárról egy 
vegyeskart. Marosújvárról népes delegáció 
kísérte a kórust, itt volt a város polgármeste
re, valamint szinte a teljes városi tanács. Ve
lük együtt érkezett Kozármisleny polgármes
tere is, a két település ugyanis testvérvárosi 
kapcsolatban áll. Őket és a határon túli cso
portok képviselőit fogadta pohárköszöntővel 
Zsáli János polgármester úr. Különös élmény 
volt, ahogy népviseletben egymás mellett ült 
az osztrák, a délvidéki és az erdélyi pár, s 
mindannyian magyarként beszélgettek az 
UnterschleiBheimból érkezett Franz 
Gruberrel (neki óriási szerepe volt a partner- 
kapcsolat létrejöttében), aki saját állítása sze
rint, bár vér szerint bajor, „magyar vírussal 
van fertőzve”!
A gála némi csúszással és teljesen felborult 
sorrendben kezdődött a zsúfolásig megtelt 
színházteremben. Zsáli János polgármester úr 
köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta 
az emléklapokat és az ajándékot a résztve
vőknek. Bizton állíthatjuk, megérte türelme
sen várni, hiszen nagyon szép, olykor meg
ható műsorban lehetett részünk. Az élményt 
csak fokozta a gála zárásaként megtartott tű
zijáték. Az esti bál közel 400 vendéggel, jó 
hangulatban zajlott a General’s muzsikájára. 
Vasárnap nagyon bíztunk az időjárás javulá
sában, hinni akartunk a jelentéseknek, ame
lyek legkésőbb délutánra napsütést ígértek, 
de csalódnunk kellett. A nap csak néhány rö
vid pillanatra bújt elő, viszont szélvihar, hó- 
szitálás, zuhogó és szemerkélő eső váltogat
ták egymást a tartós hideggel. A Városi Fú
vószenekar tagjait ez sem rettentette vissza a 
muzsikálástól. Egy órán keresztül dacoltak az 
idővel. A menettánc ismét elmaradt. A Báb
ovi „szenzációs” műsora viszont pontban 11 
órakor elkezdődött, természetesen a nagyte
remben. Sajnos, csak kevesen bíztak abban,

hogy érdemes dél
előtt is, szakadó eső
ben elindulni a ren
dezvényre, de aki itt 
volt, nem bánta 
meg: foghatta a ha
sát a nevetéstől. S 
közben meg is szá
radt. ... Egyre többen 
fedezték fel a galéri
án a Körtéfa Játszó
házat, amely egész 
nap várta agy- és 
kéztornára a kicsiket 
és nagyokat egy
aránt. A „csak egy 
kicsit körbenézek”- 
ből gyakran másfél
két órás tartózkodás 
lett. S a végén csak 
kinyílt az ördöglakat! Sokan látogatták meg 
a kiállításunkat is, a vendégkönyv számos be
jegyzése tanúskodik a sikerről.
A déli órákban megérkeztek az óvatos tánccsoport
ok is, akik reggel el sem indultak az időjárás miatt. 
S óvatos vendégek is megtöltötték a széksorokat, 
így kettő órakor teltház előtt kezdődött az együtte
sek nagybemutatója, melyet megtekintett dr. 
Andrásfalvy Bertalan professzor úr is. Aműsorután 
szakértő véleményét megosztotta az együttesek ve
zetőivel. Láthattunk alsónyéki szőlőtaposást, lány- 
csóki sokac lakodalmast, nagymányoki és véméndi 
német táncokat és természetesen zengővárkonyi 
csárdást és verbunkot.
A rövid szünetben egy fialtalenber, Vasvári 
Gyula szórakoztatta a közönséget. Magyar 
dudán muzsikált, s mivel nem csak megszó
laltatni, de elkészíteni is tudja a hangszert, 
rövid ismertetőt is tartott.
Négy órakor dr. Andrásfalvy Bertalan rövid 
köszöntőjével indult a gála programja. O is
mét a néphagyományok, szokások megőrzé
sének a fontosságát, s ebben valamennyiünk 
felelősségét hangsúlyozta. Az ajándékokat is 
professzor úr adta át: egy szép emléklapot, 
melyet Bátai Réka, Gál Alexandra és Pusch 

Réka (a Kodolányi János 
Általános Iskola 3. ill. 4. 

osztályos tanulói) rajzai 
díszítettek, egy üveg bort 
a Walter-pincéből és egy 
kifejezetten erre az alka
lomra készült gyümöl
csös tálat, Sulyok Árnál 
martonfai fazekas mun
káját. A gálaműsorban a 
fent említett együttese
ken kívül az újpetrei és 
az egerági táncosoknak is 
tapsolhattunk. Kedves 
műsorral léptek színpad
ra jó házigazdaként az 
Alapfokú Művészeti is
kola legkisebbjei: gyer

meklakodalmast mutattak be. A gálát az if
júsági csoport produkciója zárta, melynek 
zárásaként a vonat összeszedte a vállalkozó 
kedvű nézőket, és a színpadra szállította kö
zös táncra. A táncház fél nyolcig tartott, Pén
zes Dezső és bandája (köztük Benkő László 
pécsváradi lakos, önkormányzati képviselő) 
húzta a talpalávalót. Rájuk már korábbi al
kalmakkor is számíthattunk, köszönjük mos
tani közreműködésüket, mint ahogy köszön
jük Katonáné Gunszt Andreának a táncház 
vezetését is.
Köszönjük az önkormányzat támogatását és 
segítségét. A rendezvényt társrendezőként és 
anyagilag is támogatta a Baranya Megyei 
Kulturális és Idegenforgalmi Központ, va
lamint egy sikeres pályázaton nyert pénzzel 
a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti 
Szakmai Kollégiuma. Köszönjük a 
Pécsváradi Aranycipó Kft. támogatását: 800 
darab ajándék- pogácsával segíttetek vendé
gül látni a szereplőket. Köszönjük Vértes 
Lászlóné tanítónak a segítségét, hogy szebb
nél szebb rajzok közül válogathattunk. A 
gyerekek munkáját is köszönjük: ügyesek 
voltatok! A rajzaitok másolatát megtekint
hetitek a művelődési központ előterében. 
Köszönjük Kárpáti Andrásnak, hogy elkészí
tette az emléklapokat. Köszönjük Kis Bocz 
Jánosnak és Schiller Gábornak, valamint 
családjaiknak, hogy minden nehézség elle
nére kitartottak a „borutcácskánkban”. Pe
dig segítségét most tánccsoportoktól, kóru
soktól nem kaptak, hiszen minden szabad
téri programunk elmaradt. Köszönjük a 
Kempf-családnak, és minden rettenthetetlen 
árusnak, hogy az elszánt vásárlók rájuk ta
lálhattak a csekély létszámú sátor között.
És mindenekfelett köszönjük azoknak a 

pécsváradaiknak és vendégeiknek a részvé
telt, akik figyelmükkel, jelenlétükkel meg
tisztelték a Pécsváradi Leányvásárt, bekap
csolódtak programjainkba, és tapssal hálál
ták meg a fellépők munkáját.
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TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATAINK
Látogatás Hausmannstáttenben

Szeptember közepén ismét felkerestük osztrák ba
rátainkat. Képviselőtestületi meghívót kapott vá
rosunk Günther Köck polgármester úrtól városuk 
legújabb büszkeségének, az új városházának ava
tó ünnepségére.
E nagy vállalkozás gondolata egy évtizede merült 
fel, és komoly összefogással mára meg is valósul
hatott. Pécsváradról néhányan szinte végig figye
lemmel kísérhettük az építkezést, hiszen ez idő alatt 
többször is megfordultunk a városban. Tavaly no
vember végén például a Német Klub adventi ki
rándulása során vendégül láttak bennünket 
Hausmannstáttenben. Ekkor már szinte teljesen 
készen volt az épület, amit részletesen be is mutat
tak nekünk.
Az avatás alkalmából a város vezetése egész héten 
át tartó ünnepségsorozatot szervezett. A magyar 
delegáció csak a hétvégét töltötte a testvérváros
ban, de a lényegről, azaz a városháza vasárnapi 
megnyitójáról mi se maradtunk le. A Magyar Na
pot érkezésünk napján, pénteken tartották ill. tar
tottuk. Hamisítatlan magyar hangulatot varázsolt a 
kisvárosba Adószegi Attila 300 adagnyi gulyása, a 
hozzá illő Aranycipós kenyérrel, mely csaknem 
megtöltötte buszunk csomagterét. Az asztalról nem 
hiányozhatott a pécsváradi szőlősgazdák finom 
bora sem, mely szintén hozzájárult a jó hangulat
hoz. Az esti műsorban koncertet adott a Pécsváradi 
Szaxofon Quartett, Kreszits Margit vezetésével. A 
záró program a zengővárkonyi néptáncosok fellé
pése volt a Köpűfa együttes kíséretével. A tánco
sok színpompás ruhái és látványos tánca megmoz

gatta vendéglátóinkat is, így a „megtáncoltatás” 
során nem nagyon kérették magukat.
A szombati napon sem hagytak unatkozni bennün
ket. A délelőttöt egy közeli hegyen, a Schökl csú
csán töltöttük szikrázó napsütésben, ahol fiatalok 
és idősek egyaránt kipróbálhatták a nyári bob iz
galmait. Persze a grazi séta se maradhatott el, mely
re délután került sor. Sajnos a másnapi tökfeszti
válnak - melyet minden évben ilyentájt rendeznek 
Grazban - még csak az előkészületeit láthattuk. (Ezt 
az ünnepséget mindenkinek a figyelmébe ajánljuk 
a következő évekre.)
A vasárnapi nappal tet
ték föl a koronát az ün
nepi hétre, amikor is 
ünnepélyesen megnyi
tották a városháza épü
letét. Ennek az ese
ménynek a tiszteletére 
mi sem érkeztünk üres 
kézzel. Ajándékul 
Vanyúr István szob
rászművész Madarak 
című alkotását vittük 
magunkkal, mely ez
után a városháza mel
letti tér díszeként fog 
szolgálni. Vendéglátó
ink annyira meghatód
tak a műalkotáson, 
hogy hálából a teret 
ezentúl Pécsvárad né

ven nevezik. A megnyitón beszédet mondott 
Hausmannstatten város polgármestere, Günther 
Köck, és a tartományi vezetés nevében Waltraud 
Klasnic, Steienuark tartomány elnöke.. A program 
befejezéseként a vasárnapi ebéd sem maradhatott 
el, amit a vendégek a város vezetése jóvoltából íz
lelhettek kedvükre.
Sajnos a finom ebéd után haza kellett indulnunk, de 
ezúton is szeretnénk megköszönni a képviselőtestü
letnek a szívélyes fogadtatást. Reméljük ez a látoga
tás tovább erősítette a két város kapcsolatát.

Baumann Mihályné

ÜRSÜLA METZNER, UNTERSCHLEISHEIM
Partnerkapcsolati bizottságának elnöke az alábbi köszönő levelet írta a Zengőalja Kistérség minden lakójának (részletek):

Gestem Abend um 21.30 Uhr sind wir alsó wieder 
wohlbehalten und fröhlich mit unendlich vielen 
schönen Erinnerungen in Unterschleifiheim gelandet. 
Die Tagé vergingen wie im Flug und es war einfach 
wunderbar bei Euch. Ab dem Moment unserer leider 
verspateten Ankunft fühlten wir uns wohl und spürten 
Eure Freundschaft und Fürsorge. Dér Empfang in dér 
traditionsreichen Burg war gleich ein Highlight und 
stimmte uns froh und festlich.
Dér Besuch dér Ortschaften in dér Kleinregion und dér 
so herzliche Empfang durch Bürgermeisterinnen, 
Bürgermeister, Folkloregruppen, Künstler und Fachleute 
in wunderbar gepflegten kommunalen und historischen 
Gebáuden, immer mit leckeren Spezialitaten, wird uns 
in allerschönster Erinnerung bleiben. Natürlich sind wir 
allé auch auf die Orte, die wir nicht besuchen konnten 
neugierig und freuen uns darauf auch diese kennen zu 
lemen. Dies heifit aber bitté nicht, dass wieder so groBer 
Aufwand betrieben werden soll.
Dér Festakt zűr Beurkundung war ein ganz groBes, 
bewegendes Ereignis.
Folklóré zum Kennen lemen Eures Brauchtums, die 
Speisen und dér herrliche Wein, die ungarische Küche 
und die Einsichtnahme in Euer soziales und 
kulturelles Leben, die Möglichkeit mit den 
Bürgerinnen und Bürgern Eurer Ortschaften zu 
sprechen, rundeten das vielseitige Programm ab.
Ihr habt alles grófiadig, mit viel Liebe zum Detail 
vöm Programm bis zu den Feierlichkeiten, organisiert 
und durchgefiihrt. Dafür möchte ich Euch im Namen

aller, die mitfeiem durften, sehr, sehr herzlich danken. 
Bitté gebt unseren Dank auch an die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Tanz- und 
Musikgruppen und an die vielen freundlichen 
Helferinnen und Helfer weiter.
Wir freuen uns schon darauf, Euch bald 
wiederzusehen!
Viele liebe GrüBe

„Tegnap este fél tízkor megérkeztünk 
UnterschleiBheimba, épségben és vidáman, végtele
nül sok szép élménnyel gazdagodva.
A napok szinte röpültek, olyan csodálatos volt nálatok. A 
sajnos megkésett érkezésünk első pillanatától kezdve jól 
éreztük magunkat, éreztük a barátságotokat és gondosko
dásotokat A várbéli fogadás máris felemelő esemény volt, 
mely ünnepélyes és vidám kedvre hangul mindannyiunkat. 
Egyik legszebb emlékünk a kistérség településeinek felke
resése lesz, amikor mindenütt a polgármesterek, tánccso
portok, művészek és szakemberek szívélyesen fogadtak 
bennünket, csodálatosan gondozott környezetben, történel
mi épületekben, helyi különleges ételekkel és italokkal. Ter
mészetesen valamennyien kíváncsiak vagyunk azokra a 
községekre, ahová most nem jutottunk el és már előre örü
lünk az alkalomnak, ha majd ezeket is meglátogathatjuk. 
De kérünk benneteket, legközelebb ne fáradjatok annyit!
A partnerkapcsolati szerződés ünnepélyes aláírása a 
Vár színpadán különösen megindító esemény volt. 
A népszokásaitok megismerését szolgáló folklórmű
sorok, az ételek és a csodálatos bor, a magyar konyha,

a betekintés a szociális és kulturális életetekbe, a le
hetőség a települések lakóval való személyes találko
zásra - mindezek tették teljessé a gazdag programot. 
Mindent, a programoktól kezdve az ünnepi esemé
nyekig, nagyszerűen, a legapróbb részletekig kidol
gozva szerveztetek meg és bonyolítottatok le. Ezért 
szeretnénk nektek óriási köszönetét mondani, mind
azok nevében, akik velünk együtt ünnepelhettek. 
Kérlek, adjátok tovább köszönetünket a polgármesterek
nek, a tánccsoportok és zenekarok vezetőinek és mindan
nak a sok kedves embernek, akik segítették munkátokat. 
Örömmel váijuk a következő alkalmat, amikor vi
szontláthatunk benneteket.
Szeretetteljes üdvözlettel: Ursula”
Az első látogatás óta többen visszatértek már a Mün
chen melletti városból kistérségünkbe: a hagyo
mányőrző tánccsoport férfitagjai meglátogatták a 
Leányvásárt is Franz Gruber és felesége kalauzolá
sával. Október elején pedig itt járt Wolfgang 
Christoph képviselő, a Városi Múzeum vezetője, 
akivel megállapodtunk egy Unterschleifiheim vá
rosát bemutató kiállítás megszervezéséről, melyre 
a tervek szerint 2005. őszén kerül sor.
A szerkesztéssel egy időben zajlik az UGA, egy nem
zetközi vásár Unterschleifiheimban, melyen a Zen
gőalja Kistérség is bemutatkozik egy standon. 
Pécsváradról Freund János gyönyörű munkáit, vala
mint Kis Bocz János és Schiller Gábor finom borát 
vitte magával a kiállítási anyagban a Szeibert Edéné, 
kistérségi menedzser által vezetett delegáció.
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PECSVARADI
LEÁNYVÁSÁRj

A fotókat Baumann Mihály, Bognár Gyöngyvér, Fűsi 
Ferenc és Keller János készítették.

KW
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CSUPÁN EGY KŐ?
Kígyós Sándor sokak által ismert szobrászművész műtermé
nek bejárata elől ismeretlenek elloptak egy kőből készült, egy
millió forint eszmei értékű alkotást. Fűkő Béla, több éve 
Pécsváradon, a „Kígyós-tanyán” alkotó szobrászművész felje
lentést tett a rendőrségen és szeretné viszontlátni a bécsi kiállí

tásra készülő szobrot. Ha az elkövetők visszavinnék a művet, 
elfejtené a történteket. A rendőrség már keresi a tettest. „Az 
elszaporodó szoborrongálásokkal és az ismétlődő lopásokkal 
szemben sok esetben tehetetlen az alkotó, ám a megelőzésben 
sokat segíthet a város lakóinak ébersége. Amióta itt dolgozom, 
lopással még nem találkoztam a műterem környékén. Abban 
reménykedem, hogy az eltulajdonítok nem voltak annak tuda
tában, milyen értéket képvisel az ellopott műalkotás. Bár ez 
nem menti őket a lopás elkövetésének tényétől. De hajlandó 
lennék meg nem történtnek tekinteni a dolgot, ha visszakap
nám a szobromat.” - nyilatkozta Fűkő Béla.

IDŐSEK NAPJA
Ezúton is tisztelettel meghívjuk Pécsvárad 

minden kedves 65 év feletti lakóját az Idősek 
napja alkalmából rendezett ünnepségre,

melyre 2004. november 14-én, 15 órakor 
kerül sor a művelődési központ nagytermében.

KULTURÁLIS AJÁNLÓ
November 5-én a Polgári Kör vendége Szörényi Levente, a legendás 
zeneszerző lesz a művelődési központ nagytermében, 18 órától.

November 6-án a Wery-take muzsikál a PIFÖ bálján, ahol a frissen 
megválasztott ifjúsági önkormányzati képviselőket és az új ifjúsági 
polgármestert is felavatják. Belépőjegy: 500 forint.

Ifjúsági bérletes hangverseny-sorozat keretében a Zengő együt
tes ismerteti meg a gyerekeket a népi hangszerekkel és a hang
szeres népi zenével. A táncbemutatókkal is színesített koncert 
műsorvezetője Bergics Lajos lesz a művelődési központ színpa
dán, november 9-én, 9.30órától.

November 10-én, Szent Márton napjának előestéjén a pécsváradi 
óvodások lampionos felvonulást tartanak az óvodáktól a műve
lődési házig, ahol kedves kis műsorral, harapnivalóval várják őket 
az óvodák munkatársai és a Zengővárkonyi Asszonyok Meseszín
háza.

November 19-én Erzsébet-bált rendezünk a művelődési központ
ban az Ap 'Sons zenekar közreműködésével. A belépőjegyek ára: 
500 forint

A Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar 2004. november 20-án, 17 
órai kezdettel tartja hagyományos évzáró koncertjét a művelődé
si központ nagytermében. Vezényel: Wágner József.

ECDL TANFOLYAM - A Pécsváradi Teleház ECDL (nemzetközi szá
mítógép-kezelői bizonyítvány) tanfolyamot indít november végén a mű
velődési központban. További részletek és jelentkezés Kárpáti Árpád
nál: 06-30/356-3570, e-mail: telehaz@pecsvarad.hu

Valamennyi programra minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
ÁLDOTT ADVENT címmel programsorozatot tervezünk a mű
velődési központban, mellyel a karácsonyvárás valódi, bensősé
ges hangulatát szeretnénk visszacsempészni a zaklatott, szinte csak 
a vásárlásról szólódecemberi hetekbe. A négy adventi hétvégén, 
szombaton 9 órától 14 óráig várjuk a gyerekeket és felnőtteket 
süteménnyel és karácsonyi punccsal, játszóházzal és muzsikával, 
ajándékkészítési és vásárlási lehetőséggel. A délelőtt ünnepélyes 
pillanata a közös gyertya-gyújtás lenne az adventi koszorún, ter
vek szerint 10 órakor. Este egy-egy koncerttel szeretnénk teljessé 
tenni az ünnepvárást, 18 órai kezdettel. Szándékunk szerint a ci
vil szervezetek, illetve kisebb közösségek vállalnák egy-egy al
kalommal a házigazda szerepét, ahol saját készítésű ajándékaik 
és sütemény árusításával bevételre is szert tehetnének. (A Német 
Klub már vállalta ezt a szerepet az első hétvégére.) November 
közepén közöljük a részletes programot, addig várjuk javaslatai
kat, ötleteiket, és készítsék az ajándékokat is, melyeket az aján
dékbörze napján adnak el!

Rendezvénynaptár 2005 : Örvendetes, hogy egyre bővül azoknak 
a köre, akik programokkal, rendezvényekkel színesítik városunk 
kulturális, sport- és közösségi életét. Hogy elkerüljük a kellemet
len egymásra szervezéseket, november utolsó hetében megbeszé
lést és programegyeztetést tartunk a jövő évi rendezvényekkel kap
csolatban. Kérünk minden szervezetet és közösség, jelezze részvé
teli szándékát a művelődési központban november 20-ig! Pontos 
időpontról meghívóban tájékoztatjuk az érdekelteket. Ezt követő
en kistérségi szinten is megtartjuk az egyeztetést. A megbeszélésre 
szeretettel várjuk az idegenforgalommal, szállásadással foglalko
zókat is!

mailto:telehaz%40pecsvarad.hu
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Tanévkezdés a Kodolányi János 
Általános Iskolában

Az alsó tagozat hírei
■ Szeptember 27-én az Árpádtetői Erdei Iskola érdekes foglakozásain ve

hettek részt a 2. évfolyam tanulói
■ Szeptember 27-én a 3. évfolyam diákjainak iskolai szintű válogatója 
zajlott a közlekedésre nevelés országos versenyének keretében, ahol Lembach 
Zoltán 3. B osztályos tanuló tesztje lett a legjobb, így október 6-án ő képvi
selte tagozatunkat a megyei versenyen (felkészitője: Flódung Anita osztály
főnök).
■ Október 6-án ünnepi műsorral tisztelegtek a 4. b osztályosok az aradi 
vértanúk emlékének. Iskolánk 48-as emlékfelára koszorút helyeztek, mely 
alatt 13 gyertyát gyújtottak a mártírok tiszteletére. (A színvonalas összeállí
tást betanította: Tóth Györgyi osztályfőnök)
■ Októberben minden osztály szorgalmasan gyűjtötte a vadgesztenyét. A 
kb. 30 q gesztenyéért kapott pénz a gyűjtés arányában az egyes osztályok 
kasszáját gyarapította.
■ Október elején indultak be az alsós szakkörök. Ebben az évben a 
kisdiákok a következő szakköri kínálatból válogathatnak - érdeklődé
sük szerint: Gyógytestnevelés, foci (fiúk), kézilabda (lányok), rajz, és a

Sporthírek
Atlétika: Diákolimpia körzeti verseny 2. Korcsoport /5-6. osztály/ hato
dik helyezés 12 csapat közül. A csapat tagjai: Abelovszky András, 
Abelovszky Barna, Kugyelka Bence, Marcsik Ákos, Kőszegi Krisztosz, 
Gász András, Wildanger Viktor.
Mezei futás: Három korosztályban indultunk a diákolimpián, legjobban 
a 4.korcsoportos lányok szerepeltek, holtversenyben a 3.-4-helyen vé
geztek. Egyéniben Jáhn Klaudia első, Michl Vivien harmadik lett. 
Kézilabda: A 10-14 éves korosztályban tizenöt-húsz lány jár rendszere
sen Bognár Norbert edző foglalkozásaira.
Tömegsport: Iskolánkban megkezdődtek a foglalkozások, melyeken heti 
két alkalommal labdajátékokat (kosárlabda, kidobó, röplabda) játszhat
nak tanulóink. A foglalkozásokat Hohmann-né Schunk Edit vezeti. 
Labdarúgás: Három korosztályban 70 tanuló jár rendszeresen az edzé
sekre. A foglalkozásokat gelencsér János vezeti. Az elmúlt időszakban 
több versenyen értek el sikereket tanulóink.
Diákolimpia: Négy korcsoportban neveztünk, háromban megnyertük a 
körzeti bajnokság őszi fordulóját. Legjobb játékosaink: Kleisz Krisztián, 
Prigli Gergő, Moschnitzka Ádám /3. korcsoport/, Abelovszky András,

4. Évfolyamon matematika.

■ Október 19.-22-ig az 5. osztályokban hospitáltak a volt 4. osztályos osz
tályfőnökök. Az órákat szakmai eszmecsere követte tanítók és szaktanárok 
között.
■ Október 20-án és 21-én tagozatunkról 3 pedagógus vett részt megyei 
szakmai napokon, melyek témája: Egészség, környezet, kultúra.
■ „Itt van az ősz...” témakörben állandó rajzkiállítást rendeztünk isko

lánkban, melyet egész évben tovább építünk az évszakok változásával, leg
tehetségesebb tanulóink alkotásaiból.
■ Október 26-án és 27-én délután papírgyűjtést szerveztünk iskolánk va
lamennyi évfolyamának.
■ Október 26-án a 2. b osztályban a környezetismeret tankönyv szerzője 
tartott bemutató órát, melyet szakmai megbeszélés követett. Ezen a környék 
iskoláiból érkezett és a helybeli pedagógusok is részt vettek.
■ Október 26-án és 27-én az óvónénik látogatták meg az első osztályokat.
■ Tovább szépült iskolánk! Elkészült a lépcső és a feljáró lapozása! Kö
szönjük és ígérjük, vigyázni fogunk rá!

Vértes Lászlóné
Abelovszky Barna, Kőszegi Krisztosz, SpannenbergeríKíáft<Z<feftf?Öíá- 

niel és Perényi Márió.
Bozsik-program: Az első forduló kiemelkedő játékosai: Poller And
rás, Hohmann Ervin, Kleisz Bálint, Kresz István /l. osztály/, Rückert 
András, Pámer Tamás /2. osztály/, Fábián Sebestyén, Spannenberger 
Máté, Kungl Ádám /3. osztály/, Amrein Martin, Hock Tamás, Kovács 
Szilveszter /4. osztály/
Gratulálunk sportolóinknak!

Gelencsér János 
testnevelő

Sajtóközlemény
A pécsváradi Kodolányi János Általános Iskola „ Társadal
mi összefogás az iskolai nyelvoktatásért” alapítványának ku
ratóriuma tájékoztatja támogatóit, hogy a 2003-as évre fel
ajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból 307.576,.- Ft folyt 
be, és ezt a Külsheim-i gyerekek vendéglátására, technikai 
eszközök és szemléltető eszközök vásárlására használtuk fel.

ZENEISKOLAI HÍREK
Ez a nyár sem telt eseménytelenül növendékeink és tanáraink életében. 
Július elején a klarinétosok hagyományos táborozáson vettek részt a 
Dombay-tónál, mely kis hangversennyel zárult, Kreszits Margit irányítá
sával. Július végén az Ifjúsági Fúvószenekar indult Balatonfenyvesre és 
töltött el egy hetet Wágner József vezetésével. Tánccsoportunk Katonáné 
Gunszt Andrea tanárnővel szintén nyári táborozáson vett részt. 
Fellépésekben sem volt hiány: augusztus 4-én a Gyermek és Ifjúsági Mű
vészeti Világtalálkozón szerepelt a tánccsoport. Az Ifjúsági Fúvószenekar 
közreműködött többek között augusztus 19-én a kistérségi partnerkapcsolat 
ünnepélyes aláírásán, majd táncosaink táncházat tartottak a vendégeknek.

Augusztus 20-án mindkét csoportunk fellépett a Szentháromság téren. 
Zeneiskolai évnyitónk szeptember 6-án volt. Sok új növendékkel in
dult a 2004/2005-ös tanév.
Szeptember 29-én romantikus hangversenyt hallgattunk a zeneiskolá
ban. Schumann és Brahms műveiből idéztek az előadók: rózsa Lívia - 
ének, Rábai Katalin - brácsa és Bajiae Katalin - zongora. Iskolánk tanár
nője, Kálmáncsiné Mosonyi Katalin is csatlakozott egy fuvolaszámmal. 
A Zenei Világnap alakalmából hagyományosan játékos vetélkedővel 
egybekötött kis hangversenyünket október 1-én tartottuk a Művelődé
si házban. A játékmester Kreszits Margit volt.
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VÁROSVÉDŐ - Pécsvárad újkori főtere
Pécsvárad újkori városközpontja a Szenthárom
ság tér, amely 1957-ben az „új városháza” el
készültével nyerte el jelenlegi formáját.
A városközpont a középkorban a hegyen volt, a 
vár és a templomok övezte mai Kossuth téren, 
amely jellegzetes középkori piactér. A hegy lábá
nál, a mai fő utca vonalán futott a régi Buda-Pécs- 
Eszéki országút a római időkben is. Az út mellé, 
amely időszakosan hadiútként is szolgált, a kö
zépkorban még nem települtek. A hegy tövén több 
út találkozott Pécsváradon, így a Mohácsra, a Sze
derkénybe, Szilágyra - az apátsági nagybirtok te
rületeire valamint a forrásoknál megtelepedő fa
lurészekbe (Gyulakútjához, ma Királygáthoz ve
zető út). Ebbe a csomópontba rendelte adomány
levelében Szent István a szerdai vásárt, míg a he
gyi főtérre, a templomokhoz a vasárnapi vásárt. 
Mindkettő vámja az apátságé volt. A lenti vásár
tér a mai művelődési ház és a Szentháromság tér 
területén helyezkedhetett el a középkorban.
Régi városháza
A török idők végén a főút mellett szerbek teleped
tek le - a mai főutcán. Előbb az utca északi során, a 
XVIII. században már déli oldalán is házak sora
koznak. A városnak külön igazgatása lesz, az első, 
a régi városháza az alsó iskola klasszicista épülete, 
melynek védett homlokzatát 1973-ban átépítették. 
Szentháromság szobor
Vele szemben emelték a pusztító pestisjárványok 
ellen 1806-ban a Szentháromság 
fogadalmi emlékét. Felállítása 
összefüggésbe hozható a napóle
oni háborúk idején elterjedő jár
ványokkal, és a helyi katonai 
kórházban (ma kollégium, Kos
suth u. 2.) ápolt nagyszámú be
teg jelenlétével.
Az emlékmű alkotója ismeretlen, 
anyaga környékbeli homokkő.
Alakja nyolcszögletű gúlát for
máz. Oltárasztala az országúira 
és a régi városházára néz az. Az 
oltárnál a húsvéti, úrnapi körme
netek alkalmával 1948-ig szer
tartást tartottak. A Szenthárom
ság-szobron látható szentek, pl.
Antal, Flórián ünnepein egyházi' 
körmenetek végcélja volt a foga
dalmi emlék.
Az oltárkép Sárkányölő Szent 
Györgyöt, a város védőszent

jét ábrázolja. Ez a hosszanti téglalapba fog
lalt dombormű az egyetlen fennmaradt köz
téri ábrázolása Pécsvárad újkori védőszent
jének. Lova jobbra felágaskodik, a szent bal 
felé fordulva döfi le a sárkányt.
Az oltárkép magasságában, a gúla három ol
dallapján domborművek sorakoznak: jobbra 
Szent Borbála, a helyi bányászok igen nép
szerű védőszentje áll. Mellette a vár és azon 
a félhold helyi utalást tartalmaz. Északon 
Szent József, a nyugati oldalon Mária Mag
dolna domborműve áll. Feljebb, a következő 
szinten gyógyító és oltalmazó szentek élet
nagyságú szobrai övezik a gúlát: Rókus, An
tal, Sebestyén, Vendel és Flórián alakjai att
ribútumaikkal sorakoznak fel.
Fölöttük ugyanaz a jelenet látható, amit a temp
lom főoltárán megörökítettek, hiszen 
Pécsváradon a monostor 998. évi megalapítá
sa óta nyomon követhető a Mária-tisztelet. A 
Szentháromság szobor csúcsán Szűz Máriát an
gyalok kísérik a mennybe. Ez a kép itt kiegé
szül a Szentháromság személyeivel, amint 
Máriát a mennybe fogadják.
Az emléket befestették, világos színnel emel
ték ki a szentek képeit, szobrait. A szoborcso
port a második világháború után igen leromlott, 
1982 nyarán helyreállították. A tanács hozzájá
rult a költségekhez, a katolikus egyház 100.000

Ismét kutatják a Várat! Az ásatásokat Bodó Balázs régész vezeti.

forintot gyűjtött e célra.
Új városháza
Az 1850-es években a képviselői tanács új vá
rosháza építését határozta el a város bikaistál
lóinak helyén. A pályázaton neves pécsi építé
szek indultak, így Piacsek Antal és Gianone 
Ágoston. Megbízást utóbbi kapott, egy svájci 
olasz építészcsalád sarja.
Pécsvárad történelmi múltjához méltó épüle
tet tervezett. Az akkor divatos skót gótika stí
lusában csúcsíves ablakokat, nagykaput ter
vezett. Legfelül várfalszerűen kiképzett pár
tázat övezi a homlokzatot. Két csúcsos süve- 
gű, nyolcszögletes saroktornyot is fogazott 
mellvéd övezi - a hely hőskorára emlékezte
tőén, amikor Árpád-házi királyaink is megfor
dultak itt.
Az „új városháza” 1857-re lett kész. Földszintjén 
üzlethelyiségek voltak, ma is láthatóak a kőkeretes 
ajtók. A teret gesztenyefákkal ültették be, ezek egy 
részét az ötvenes években a nyugati oldalon kivág
ták, és más fákkal cserélték le.
A dekoratív középület a városháza, majd a já
rási hivatal, megszűntével 1966 után a szak
iskola, majd 1992-től, műemléki helyreállítá
sa után, a helybeliek kifejezett óhajára ismét 
városházaként szolgálja a közt. Falára került 
1848-as képviselőnk, Hegedűs Imre, a száz 
éve itt alakult tűzoltóság és a II. világháború 

pécsváradi halottainak az em
léktáblája. A teret - amely vé
dett - kétoldalt lakóházak öve
zik. A főutcával való találkozás
nál egy-egy sarokház zárja le a 
teret: a Szentháromság Gyógy
szertár és a régi Grósz-házban 
lévő üzlet.
Hunfalvy János 1860-ban így 
írja le a teret és azt könyvében 
Rohbock Lajos korabeli met
szetével illusztrálja: „...két 
domb között és alatt a kis város 
házsorai vonulnak el; közepett 
nagy vásártér van, mellyet a 
nemrég épített városház ékesít. 
Ez hazánk egyik legcsinosabb 
városháza. Csúcsivü ablakai, 
saroktornyai, rovátkos falai, 
cifra homlokzata régies jellemet 
kölcsönöznek neki ."

A VÁRBARÁTI KÖR HÍREI
Duna-konferencia. A Baranyai Emberekért Egyesület, a Dunaszekcsőért 
Baráti Kör október 2-án konferenciát rendezett Dunaszekcsőn a Duna kör
nyezeti, biológiai, történelmi és kulturális jelentőségéről. Aprogramra meg
hívást nyertek a baranyai civil szervezetek. A Pécsváradi Várbaráti Kör 
nevében Gállos Orsolya elnök és Molnár Zsuzsa vezetőségi tag vett részt. 

*

A Szigetvári Várbaráti Kör 15 tagja Ravaszdi László elnök vezeté
sével látogatott el október 8-án pécsváradi testvérszervezetéhez. Fel
keresték a várat, a Samu Géza Múzeumot majd délután Zengővárkony

nevezetességeivel ismerkedtek. A Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke, 
Gállos Orsolya és titkára, Dretzky Katalin, Zengővárkonyban Hosszú 
László és Töttös Sándor kalauzolta a szigetváriakat.

*

Komárom és Monostori erőd. Október 23-24-én Klapka'György 
városát, Észak Komáromot kereste fel a Pécsváradi Várbaráti Kör, 
majd Dél-Komáromban a Monostori erődöt, Közép-Európ'a leg
nagyobb ilyen várát. Felkeresték Majkon az Esterházyak alapí
totta kamalduli monostort valamint Tatát, a vizek városát.
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Pécsváradi regény karácsonyra
Gállos Ferenc: Csoportkép apróddal

Könyvbemutató november 26-án, pénteken 18 órakor a Művelődési 
Házban. A regényt bemutatja Ágostor Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője, 
Gállos Orsolya, a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke, Szirtes Gábor, a Pro 
Pannónia Kiadó igazgatója és Tüskés Tibor József Attila-díjas író.

November végén pécsváradi tárgyú, családi témájú regény jelenik meg 
Pécsett, a Pro Pannónia Könyvkiadó gondozásában. A szép kiállítású, he
lyi képekkel is illusztrált regény beillik karácsonyi ajándéknak, és kedves 
olvasmánya lehet azoknak, akik szívesen pillantanak vissza nagyapáink 
mindennapjaiba. Borítóját Csizmadia László grafikusművész tervezte.
A Gállos Ferenc (1914-1958) helytörténész hagyatékában talált Cso

portkép apróddal című regénytöredék majd száz év távolából idézi fel 
egy helyi ügyvéd családjának életét. Ünnepi és gyászos pillanatait, re
ményeit és terveit az 1910-es évek elejéről. Érdekes metszetét adja a 
helyi és országos közéletnek, felvonultatja a városka jellegzetes alakjait, 
a száz éve induló vállalkozásokat. A korabeli Pécs, Budapest, Bécs mel
lett az események fő színtere a patinás Zengő alji városka, Pécsvárad. 
Az érdeklődők a megjelenésig kedvezményes áron (1200,- Ft) rendelhe
tik meg Gállos Ferenc könyvét a Művelődési Házban. Bolti ára 1500,- 
forint lesz.
A könyv megjelenését a város önkormányzata valamint a helyi cégek 
és műpártolók támogatása tette lehetővé.

SZÜRETI BÁL
Hosszú évek után, október 2-án ismét színvonalas Szüreti bálnak 
adott a művelődési központ a Maddalena Pizzéria szervezésében. 
A zenét a pilisvörösvári BRAVI BUAM együttes szolgáltatta. A 
vendégek vacsorára a Pizzéria konyháját dicsérő szüretelő gu
lyást ettek, a desszert az Aranycipó által sütött diós és mákos 
kalács, valamint a Schiller család szőlője volt. Színvonalas mű
sorral készült a Kodolányi János Általános Iskola csoportja Ká
rász Rózsa vezetésével, aki a rendezvény háziasszonya is volt

egyben. A kiváló borok Kreutz András és a Nádasdi Borház pin
céjéből származtak. A rendezvény hagyományteremtő céllal in
dult útjára, és a Svábbálhoz hasonlóan minden évben megrende
zésre fog kerülni. Külön köszönet támogatóinknak: Pécsvárad 
Város Önkormányzata Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága, 
Fülep Lajos Művelődési Központ, Kodolányi János Általános Is
kola, Pécsi Sörfőzde Rt., Expo Service Bt.

Adószegi Attila.

PIFÖ HÍREK
2004. október 22-én pénteken teaházat szerveztünk, melyen a szép számmal megjelenteket 

az NAIV együttes muzsikája szórakoztatta. Legközelebb november 26-án várunk mindenkit aa teaházba.
*

Szeretettel hívjuk és várjuk a helyi fiatalokat 
2004. november 6-án, szombaton 8 - 18 óra között a művelődési központba,

A PÉCSVÁRADI IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETI VÁLASZTÁSÁRA.
Ha tetszettek a nyári ifjúsági fesztiválok, a nosztalgia bulik, a rock-clubok, 

a teaház programsorozat, az éjszakai ping-pong„ vagy ha nem tetszettek, de vannak jó ötleteid: VÁLASSZ ésfvagy JELÖLTESD magad! 
Választhat és választható minden 15 és 30 év közötti, pécsváradi fiatal!

A választás részleteiről érdeklődhetsz a jelenlegi PIFÖ tagoktól és 
Kárpáti Árpád ifjúságsegítőtől: 06-30/356-3570

A Választási Szabályzat és a jelöléshez szükséges 
Ajánló Lapok a művelődési központban hozzáférhető

ek!
Az Ajánló Lapokat (ifjúsági polgármesternek 20, 

képviselőnek 10 ajánlással) 
legkésőbb 2004. november 2-án, kedden 16 óráig kell 

leadni a művelődési központban.
*

WERY TAKE-BÁL
A PIFÖ választás estéjén, 2004. november 6-án, 

szombaton 21 órától a pécsváradi művelődési 
központban.

PIFÖ választás eredményhirdetése: 21 órakor 
Az új tagok felavatása! Utána buli kifulladásig!
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SPORTHÍREK
A VAK BÉLA ÍJÁSZEGYLET HÍREI

2004. szeptember 4., Szekszárd, II. rémvadászat:
• vadász reflex íi kategóriában
III. helyezett Hauk Gábor
2004. szept. 25.-én Pécs-Vasason megrendezett 

V. VADON kupa íjászversenyen a pécsváradi 
íjászok az alábbi helyezéseket érték el:

• vadász-reflex íi kategóriában
I. helyezett Hauk Gábor

■ csigás-iránvzékos íi kategóriában
III. helyezett Bori Gábor
IV. helyezett Gál Zoltán
2004. október 16., Szabadszállás, II. Nimród 

Kupa, 3D vadászverseny:
• csigás iránvzékos íi kategóriában
III. helyezett Bori Gábor

Lányok, asszonyok!
A következő sportolási lehetőségeket ajánljuk fi

gyelmükbe:
- Baba-mama torna: kedd és csütörtök, 10.30 

óra, Művelődési központ, vezető: Fehérné 
Mártái Kornélia gyógytornász

- Csontritkulást megelőző torna: csütörtök 
18.30 óra, Sportcsarnok, vezető: Fehérné 
Mártái Kornélia gyógytornász

- Gerinctorna: kedd 19 óra, Középiskola, ve-
. zető: Puchné Kató Márta

- Alakjavító torna: Hétfő és csütörtök 18.30 óra, 
Dózsa Gy. u. 12. Vezető: Puchné Kató Márta

- Aerobik: csütörtök 17.30 óra, Központi is
kola tornaterme, vezető: Kőberling Bea

Skóciai Szent Margit - túra

Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő 
Klub és a Pécsváradi Várbaráti Kör 

szervezésében kerül sor 
a már hagyományos Skóciai Szent Margit 
- emléktúrára november 13-án, szomba

ton.
Találkozó: a művelődési ház előtt, 10 

órakor
Útvonal: Lőtér - Réka-kunyhó - Somos

hegy - Kotenplatten - Hosszú-tető - 
Réka-vár -

Mecseknádasd.(Visszatérés Pécsváradra 
menetrendszerinti autóbusszal)

Túratáv: kb. 14 km, Túravezető: dr. 
Novotny Iván

Tiszteljük meg Szent Margit emlékét 
egy-egy szál virággal!

SPORTEREDMÉNYEK
Labdarúgás:
• Szept. 5. Megye I. Pécsvárad - 

Pogány 2:1, Megye II. 
Dunaszekcső - Pécsvárad 4:2, 
Megye Serdülő Pécsvárad- 
Bogád 4:1, Ifi 6:1

■ Szept. 11. Megye I. PEAC - 
Pécsvárad 1:1; Megye II. 
Pécsvárad - Kozármisleny 4:2; 
MegyeSerdülő Pogány - 
Pécsvárad 2:12, Ifi 1:2

• Szept. 19. Megye I.Pécsvárad - 
Siklós 2:0, Megye II .Gyód - 
Pécsvárad 3:1, Megye Serdülő 
Pécsvárad-Sellye 1:4, Ifi 7:3

• Szept. 26. Megye I. Sellye - 
Pécsvárad 1:0, Megye II. 
Pécsvárad - Székelyszabar 2:2 
Megye Serdülő Pellérd - 
Pécsvárad 4:2, Ifi 2:5

• Okt. 3. Megye I. Pécsvárad - Bogád 
2:2 Megye II. Szajk- Pécsvárad 1:0 
Megye Serdülő Pécsvárad - Ócsárd 
2:1, Ifi 3:4

• Okt. 10. Megye I. Ócsárd - 
Pécsvárad 4:4 Megye II. 
Pécsvárad -Vokány 3:2 Megye 
Serdülő Lánycsók -Pécsvárad 
2:0, Ifi 3:4

■ Okt. 17. Megye I. Pécsvárad - 
Sásd 3:1 Megye II. Lovászhetény 
- Pécsvárad 2:3, Megye Serdülő 
Pécsvárad -Sásd 1:3, Ifi 2:1

• Okt. 24. Megye I. Pécsvárad - 
Szederkény 1:0 Megye II. Megye 
Serdülő Szigetvár - Pécsvárad 
7:0

Kézilabda:
■ Szept. 18. NB II. Női Pécsvárad- 

Mohács 20:21 Ifi 22:35
■ Szept. 25.NBII. Női Pécsvárad- 

Siófok 25:16 Ifi 16:21
■ Szept. 26. OSB leány Pécsvárad- 

Hosszúhetény - Tolna 21:18
• Okt. 2. OSB leány Pécsvárad- 

Hosszúhetény - Marcali 25:18
■ Okt. 9. NB II. Női Pécsvárad- 

Csurgó 29:21 Ifi 29:33
■ Okt. 23. NB II. Női Pécsvárad- 

Bácska 30:19 Ifi 28:7

Novemberi sportműsor:

LABDARÚGÁS:

Serdülő és ifjúsági bajnokságé 
9.30 és 11.30):

• Nov. 6: Villány -Pécsvárad
• Nov. 13: Pécsvárad-Harkány 
Megye I:

• Okt. 31. 14 óra: Vasas - 
Pécsvárad

• Nov. 7. 13.30 óra: Pécsvárad 
-Harkány

• Nov. 14. 13.30 óra: Lánycsók 
- Pécsvárad

KÉZILABDA:

NB II. NŐI- 17.00 óra, I/i 15.00 
óra

• Nov. 6. Pécsvárad-Fonyód
• Nov. 20. Pécsvárad - 

Simontomya-Cece

Pécsváradi
HÍRMONDÓ

A Pécsváradi Önkormányzat 

havilapja

Feleló's kiadó:
Zsáli János polgánnester

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, 
nyomdai munkák, terjesztés:

Fülep Lajos Városi 

Művelődési Központ

7720 Pécsvárad, 

Kossuth L. u. 31. 

Tel/íáx: 72/465-123

e-mail:
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