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József Attila Emlékhetek
2005. április 11-én ünnepeltük József Attila születésének 100. évfordulóját. Nagy 
költőnkről méltó módon kívánunk megemlékezni, egyúttal szeretnénk, ha minél 
többen, minél gazdagabb képet alakíthatnánk ki róla és művészetéről. Ezért egy 
hónapon át tartó programsorozatra hívunk minden érdeklődőt.

PÉCSVÁRAD, FÜLEP LAJOS
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

2005. április 12. - május 12.

Április 12-én megnyitottuk a József Attila 
Versek Illusztrációs pályázatra érkezett mű
vek kiállítását. A megnyitó beszédet Valkó 
László, Munkácsy-díjas festőművész, a zsűri 
elnöke mondott. A zsűri további tagjai: dr,. 
Bencsik István, Kossuth-díjas festőművész, 
Csizmadia László grafikusművész, Csetényi 
Orsolya, a Kodolányi János Általános iskola 
diákönkormányzatának elnöke és Varga Vivi
en, a PIFÖ tagja. Nehéz, 3 órás döntés után 
sikerült a kifejezetten színvonalas anyagból 
kiválasztani a nyolc díjazottat. 138 alkotás 
érkezett, az 1. osztályos kisgyermekektől a 
18 éves fiatalokig nagyon széles körből, és 
több iskolatípusból. 41 verset és egy prózai 
darabot illusztráltak, ezeket el is olvashatják 
a rajzok mellett. A megnyitón az Alapfokú 
Művészeti Iskola Vonós Kamaraegyüttese 
működött közre, Naszvadiné Podányi Eszter 
és Szabó Hedvig vezetésével, nekik ezúton is 
köszönjük a hangulatos produkciót. A díja
zottak: Kajos Noémi, Kungl Nóra, Bera 
Krisztián és Orbán Éva valamint, Regősi 
Gergő, Szakálos Sziringa (mind Kodolálnyi 
J. Ált. Iskola tanulói),Szabó Dávid (II. Béla 
Középiskola), Ömböli Péter (Hidas).

A megnyitó után - dr. Fenyvesi Jánosné, a 
II. Béla Középiskola magyar szakos tanára 
tartott Az ismeretlen József Attila címmel 
versekkel illusztrált, hangulatos és tartalmas 
előadást. Köszönjük!

Április 14-én 300 gyerek előtt mutatta be 
Figura Ede: Tiszta szívvel c. zenés műsorát, 
melyet József Attila Curriculum vitae-je köré 
komponált megzenésített versekből állított 
össze.

Április 19-én Önök olvasták fel legkedve
sebb József Attila versüket egy hangulatos, 
családias irodalmi est keretében.

További programok:
Április 28. csütörtök, 18 óra
Dr. Bókay Antal, a PTE rektorhelyettese, a 
Mindentudás Egyeteme előadója DVD kive
títéssel egybekötött előadást tart József Attila 
életéről
A belépés díjtalan.
Május 3. kedd, 17 óra
Versünnep - városunk iskoláiban rendezett 
szavalóversenyek helyezettjeinek gálaműsora 
A belépés díjtalan.
Május 12. csütörtök, 18 óra
Szólt az ember ... - Jordán Tamás és Sebő 
Ferenc József Attila-estje 
Jordán Tamás /a Nemzeti Színház igazgatója, 
Kossuth díjas színész/ és Sebő Ferenc /a Ha
gyományok Háza szakmai igazgatója, népze

ne tudós/ szerint az est műfaja beszélgetés: 
úgy adják elő a költeményeket, hol prózában, 
hol dalban, hogy a címek nem törik meg a 
gondolatok ívét. A nézők egybefüggő mono
lógot hallanak - egy végtelenül kiszolgálta
tott, szeretetre éhes, (de szeretet adni tudó) fi
atalember gondolatait mindenről, ami ben
nünket is foglalkoztat.
Belépőjegyek 900,- forintért válthatók 2005. 
április 18-tól a művelődési központban.

Mindenkit szeretettel várunk!
A programsorozat a Magyar Nemzeti Kultu
rális Örökség Minisztériuma támogatásával 
jött létre.

Március 15.
Nemzeti Ünnepünk

Pécsvárad polgárai idén is megemlékeztek 
március 15-ről: megkoszorúzták 48-as or
szággyűlési képviselőnk emléktábláját a Pol
gármesteri Hivatal falán, valamint Kossuth 
Lajos szobrát a Kossuth téren. Ünnepi műsort 
a II. Béla Középiskola diákjai adtak, felkészí
tő tanáraik Vígh Alexandra és Fuchs 
Sándomé. Ünnepi beszédet Hohmann István 
önkormányzati képviselő mondott, melyet az 
alábbiakban olvashatnak:

Tisztelettel köszöntőm ünnepi 
megemlékezésünk valamennyi 

résztvevőjét!

Ma az 1848-49-es forradalom és szabadság- 
harc 157. évfordulójára emlékezünk. 1848 
március 15-én a nemzet megújítását, a változ
tatást akaró erők összefogtak. A reformkor 
lassú, erőtlen és csak részterületeket érintő 
változásai már kevésnek bizonyultak. Európa 
megmozdult, s egyértelművé vált, hogy már 
Magyarországon sem lehet az eddig megszo
kott keretek között élni. A forradalom vezetői 
megérezték, itt az ideje a változtatásoknak, 
megérezték, hogy a társadalom többsége más 
módon, más értékrendek mentén szeretne él
ni Olyan társadalmi átalakulásokat céloztak 
meg, amelyek megfeleltek az akkori kor leg
modernebb törekvéseinek. A cél egy minden
ki számára élhető, szabad, demokratikus ala
pokon működő társadalmi formáció kialakítá
sa volt. Olyané, ahol minden, magát magyar
nak valló, a demokratikus jogrendet tisztelet
ben tartó ember békében, függetlenségben él- 

folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról

hét. A történelmet kicsit is ismerő ember ál
mából felriasztva is sorolja az eseményeket, a 
forradalom vezéralakjait.
Petőfi, Kossuth és Széchenyi nevét ma már 
minden kisiskolás tudja. Ma, 157 év távlatá
ból azt gondolom, már nincs ember hazánk
ban, aki történelmünk talán legjelentősebb 
időszakára ne ugyanolyan tisztelettel emlé
kezne, s ne szorulna össze a szíve, amikor a 
forradalom leverésére, az aradi vértanúkra, s 
a forradalom szétverését követő rémuralmi 
időszakra gondolna. Mégis, mindannyian 
tudjuk, hogy az 1848-49-es események törté
nelmileg mégsem voltak hiábavalóak. A röp- 
iratokat meg lehetett semmisíteni, a forradal
mat katonai túlerővel le lehetett verni, de a 
forradalom eszméjét már soha többé nem le
hetett kiirtani.
1848.március 15-e mindenkorra a magyarság 
történelmének kiemelkedő dátuma marad.

1848-49-nek számomra több, örök életre 
szóló üzenete van:

- A társadalom fejlődése permanens. Ami 
még tegnap elegendőnek, sőt jónak bizo
nyult, az ma már könnyen idejétmúlttá vál
hat. A változások egy ideig a megszokott ke
retek között kezelhetőek, aztán rá kell jöj
jünk, a régi rend már nem alkalmas az új ki
hívások kezelésére. Át kell formálni a struk
túrát, hogy aztán az - az egész társadalom 
számára - újra megfelelő kereteket biztosít
son. Olyan kereteket, ahol a demokrácia egy 
magasabb szinten valósulhat meg, s az em
berekben lakozó alkotó erő nagyobb, telje
sebb, szabadabb mozgásteret nyer.
- Fontos, hogy a változások akarása a társa
dalom többségének akaratát tükrözze. Meg
felelő tömegbázis nélkül még a legjobbnak 
hitt szándék, a legbölcsebbnek vélt vagy 
egyszerűen csak annak kikiáltott gondolat 
mit sem ér. Csak felelősen gondolkodni tudó 
és akaró ember szabad, hogy felvállalja a 
nemzet sorsfordító ügyeinek kézbevételét. 
Mint tudjuk, mind a világtörténelemben, 
mind pedig Magyarország több, mint 2000 
eves múltjában sajnos bőven találunk rá el
lenpéldákat.
- A felelős gondolkodás egy nemzet, egy or
szág, egy nagyobb, de akár a legkisebb kö
zösségek életében nem ismeri a kirekesztés 
fogalmát. Sem vallási, sem világnézeti, sem 
származási alapon.
Semmilyen alapon sem.
A felelős gondolkodású, s kiváltképp a - tár
sadalom bármilyen szintjén - közösségi fel
adatokat vállaló ember oda kell, hogy figyel
jen minden alkotó gondolatra, tettre, társa
dalmi csoportra, mindenkire. Semmilyen kö
rülmények között nem lehet valakit csak 
azért megbélyegezni, mert mondjuk vasárna
ponként a másik templomba, vagy éppen 
egyik templomba sem jár. Nem válhat vala
kinek a hátrányára, ha nemzetiségi szárma
zású, gondoljuk csak végig a 13 aradi vérta-

Önkormányzati Hírek
Pécsvárad Város Képviselő-testülete 2056. 
március 29-én tartotta legutóbbi ülését.
Az első napirendi pont keretében pályázat 
beadásáról döntöttek a képviselők a Bara
nya Megyei Területfejlesztési Tanács által 
meghirdetett TEKI (Területi Kiegyenlítő 
Támogatás) elnyerésére. A pályázat célja: 
útfelújítás, a beruházás megvalósulásának 
helye: 7720 Pécsvárad, Kálvin utca 
(1007.hrsz.), Szentháromság tér (922 hrsz.), 
Tavasz utca (976 hrsz.), Entz Béla utca 
(958 hrsz.), Liszt F. utca (254 hrsz.), Gesz
tenyés utca (203 hrsz, 194 hrsz,202 hrsz,229 
hrsz.)
A fejlesztés tervezett összes költsége: 
19.300.000.- Ft a támogatási igény 
13.500.000 Ft és a saját forrás összege: 
5.800.000 .- Ft az adott éves bontásban.

nú neveit. Sokuk nemzetiségiként adta életét 
a magyar szabadságért. Ugyanúgy nem tu
dom elfogadni, ha valaki az éppen aktuális 
pártstruktúra szerinti hovatartozás alapján 
ítéli meg szomszédját, kollégáját, vagy még 
rosszabb, közeli hozzátartozóját. Mert sajnos 
e jelenséggel ma is találkozhatunk, s ha 
őszinték vagyunk önmagunkhoz, talán mind
annyiunknak van oka egy kis önvizsgálatra.

- Talán a legfontosabb üzenete 1848-nak az, 
hogy a hazánkért, de legkisebb környezetün
kért is úgy tehetjük a legtöbbet, ha az élet ál
tal ránk szabott feladatot maximálisan telje
sítjük, ha ki-ki a lehetőségei szerint saját pá
lyáján tisztességgel, jól végzi feladatát, alko
tó munkával járul hozzá saját, szükebb kör
nyezete, családja, s ez által a társadalom bol
dogulásához. Hiszem, hogy a haza, a nemzet 
sok kis apró cselekedetből áll össze. Csak 
beszéddel, tettek nélkül elveszettek lennénk.

Azt gondolom 1848-1849-nek számunkra Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
még sok tanulsága van. A mai napon ki-ki a

Ezt követően Böröcz Lívia, az önkormány
zat ifjúsági referense tartott tájékoztatót a 
város ifjúságának helyzetéről.

*
Emlitést érdemel még a WIGO Kft önkor
mányzathoz intézett kérelme: a cég idősek 
otthonát szeretne létesíteni Pécsváradon a 
volt strand területén, ehhez az önkormány
zattól is ingatlant kellene vásárolnia. Az ön- 
kormányzat ajánlatának kidolgozásával a 
képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági és 
Műszaki Bizottságát bízta meg.

*
Rövidesen megkezdődnek az északi város
részben a szennyvízberuházás munkálatai. 
Erről tartott lakossági fórumot Zsáli János 
polgármester április 19-én a művelődési 
központban.

maga fogalmai, ismeretei, szokásai szerint 
emlékezik vissza történelmünk igazán dicső
séges időszakára. Hiszem, hogy a sok-sok 
kitűzött kokárda üzenete mindannyiunknak a 
magyar szabadságot és függetlenséget jelen
ti.
1848 március 15-e valamennyiünket össze
köt. Szeretném hinni, hogy a ma esti híradás
ok az ország egységéről, és nem a megosz
tottságáról fognak szólni. Szeretném, ha 
mindenki elhinné, a társadalom túlnyomó 
többsége jót akar e hazának, erejét, tudását, 
szakértelmét e hazában szeretné kamatoztat
ni.
Befejezésül hadd idézzem Vörösmarty Szó
zatának befejező sorait::

"A nagy világon e kivül
Nincsen számodra hely
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned s halnod kell!"
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Múzeum, emléktábla, városvédők
A Pécsváradi Várbaráti Kör 24. közgyűlése

Februárban tartotta 24. közgyűlését a 
Pécsváradi Várbaráti Kör. Megemlékez
tek az elmúlt évben távozott tagtársaik
ról, így Mosonyi Ferencnéről, Móring 
Emilről, Lukács Editről. Kilépett egy fő 
a múlt évi közgyűlésen, belépett dr. Bé
kés Mária, Budai József, Kész László és 
Lászlóné, Schurk Lászlóné Sólymos 
Márta, Savanya Frigyes és Savanya 
Frigyesné.

A Pécsváradi Várbaráti Körnek meg
alakulásától fogva, a város civil szerve
zeteihez hasonlóan a Fülep Lajos Műve
lődési Központ nyújt otthont, azaz inf
rastruktúrát telefon és internet hozzáfé
réssel. Az egyesület dokumentációja, 
gyűjteménye valamint számítógépe az 
épület 3. számú irodájában nyert elhe
lyezést. Egyesületi nap ugyanitt hétfő 
15-20 óra. Ilyenkor kérjük rendezni a 
tagdíjakat, előfizetést, jelentkezést, gyűj
teménygyarapítást, szervezési ügyeket. 
Az ügyeletet a kör vezetőségének tagjai 
látják el.

A kör önfenntartó, társadalmi munká
ban látják el a feladatokat, évi tagdíjat 
szed, működéséhez semmilyen külső tá
mogatásban nem részesül. Kezdettől 
fogva az általa kezdeményezett konkrét 
akciókhoz (pl. könyvek kiadása, emlék
táblák állítása) kéri a város és az itt mű
ködő gazdasági egységek támogatását, 
veszi igénybe a pályázati kiírásokat.

A 300 tagú civil szervezet tevékenysé

Sokszor hazudok a kislányomnak...
...néha azt mondom, azért nem vacsorázunk, 
hogy tovább maradhassunk a játszótéren. 
Máskor azt, hogy azért nem veszünk ennivalót, 
mert rossz a hűtőnk. L i r
Azt hiszem, ezt hívják InS ’f
kegyes hazugságnak . J .7 |í;k

&
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gének középpontjában továbbra is a he
lyi értékek védelme áll. Ezért vesznek 
részt a Civilek a Zengőért Mozgalom
ban, a hegynek, mint természetvédelmi 
területnek a megőrzése érdekében.

Városvédő címmel a kör egy éve soro
zatot indított a helyi lapban, bemutatan
dó az országos és helyi védettséget élve
ző és arra érdemes épületeket, utcasoro
kat.

A közgyűlés javasolta, olyan alap lét
rehozását, amely támogatná azokat a 
polgárokat, akik korhű módon helyreál
lítják otthonaikat. Erre országszerte látni 
jó példákat, de olyan környékbeli falvak
ban is, mint Feked, Dunaszekcső, 
Hosszúhetény vagy Báta.

Támogatásra érdemesek Pécsváradon 
az olyan jó példák, mint a Kossuth u. 36. 
és 53. számú magánházak helyreállítása, 
és a város által helyreállított Arany Ló 
Beszálló, a régi patika. Vagy Andor Ilo
na, a magyar kórusművészet kiemelkedő 
alakjának szülőháza a Szent Gellért utcá
ban, amelyet a tulajdonos megyei reha
bilitációs központ munkatársai állítottak 
helyre ugyancsak korhű módon. A 
Pécsváradi Várbaráti Kör szervezte 
2004. június 5-én azt a megemlékezést, 
melynek keretében Andor Ilona születé
sének 100. évfordulója alkalmával em
léktáblát helyezett el a házon Pécsvárad 
város és az Andor Ilona Baráti Kör.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 2003-ban 
tagja lett a Baranya. Somogy 
és Tolna megye Örökségvé
delmi Kollégiumának. Ennek 
keretében Báta és 
Dunaszekcső értékvédő mun
kájával ismerkedtünk.

A kör fő ténykedését 2004- 
ben a várostörténeti múzeum 
számára való tárgyi gyűjtés 
képezte. Sikerült aktivizálni
uk a pécsváradiakat, a munka 
jelenleg is tovább folytató
dik. A helytörténetet, 
Pécsvárad népeit bemutató 
múzeum a régi patika műem
léképületében jön létre 
Pécsvárad város, a Baranya 
Megyei Múzeumok Igazga
tósága és a Pécsváradi Várba
ráti Kör 2003-ban megkez
dett együttműködésével. 

2004. november 26-án a

körben tartották Gállos Ferenc Csoport
kép apróddal című helyi témájú regényé
nek bemutatóját. Az egyesület a könyv 
megjelenésének megszervezésében mű
ködött közre, a kiadói és a nyomdakölt
ségekhez az anyagi támogatást a város 
valamint a helyi gazdálkodó egységek 
nyújtották. A jogutódok lemondtak a 
szerzői jogdíjról, a könyvet a Pro Pan
nónia Kiadó jelentette meg.

2004-ben a kör sikeresen pályázott meg 
300.000 forintot, amelyből számítógépet, 
nyomtatót, szkennert továbbá fényképe
zőgépet vásárolt. Ezek segítségével szá
mítógépre viszik a felgyújtott dokumen
tumokat, képeket.

Idén a gyűjtemény feldolgozásához 
pályáznak támogatásra, továbbá a hely
reállított müemlék-épületek megjelölé
sére szolgáló táblák elkészítéséhez.

Kirándulásaink: 2004 szeptemberében 
Szarajevó, Mostar, Dubrovnik, Cattaro, 
októberben Majk, Tata, Eszak-Komárom 
és a Monostori erőd volt úticélunk.

Május 9-én peónia túrát tartottunk, de
cember 30-án 400 fő vett részt (ebből 
200 pécsváradi) 13. szilveszteri túrán
kon.

2005 októberében a három éve eltávo
zott egyháztörténész, Hetényi Varga 
Károlynak kívánnak emléktáblát állítani 
lakóházán, ahol 1992-2002 között élt és 
a Papi sorsok... köteteit megalkotta.

Pécsváradi Füzetek címmel el kíván
ják indítani helytörténeti sorozatukat, 
amely helyi témájú tanulmányokat adna 
közre. Elsőként dr. Kófiás Mihály három 
dolgozatát.

A közgyűlés megköszönte Rózsahegyi 
Ferenc alapító, vezetőségi tag munkáját, 
aki korára való tekintettel visszavonult 
az aktív tevékenységtől.

Az egyesület köszönetét mondott ér
tékmegőrző munkáját támogató minden 
egyénnek és intézménynek, kérte további 
támogatásukat. A beszámolót és a terve
ket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Gállos Orsolya 
A Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke

http://www.gyea.hu
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A Kodolányi János Általános
Farsangi bálok:
Bár már rég elmúlt a farsangi vígasság az al
só tagozaton, de még mindig szívesen gondo
lunk vissza a sok szines, ötletes jelmezre a 
kedvet csináló, talp alá való jó zenére, a sok 
finomságra az osztálybüfékben.
Köszönjük, hogy olyan sok szülő és hozzá
tartozó tisztelt meg bennünket jelenlétével, 
melynek köszönhető a 84.000- Ft-os tiszta 
bevételünk. Ebből az összegből az osztályok
nak visszaosztottunk 54.000.- Ft-ot. A fenn
maradó pénzt a tagozat eszközfejlesztésre kí
vánja felhasználni. A fáradhatatlan zenélésért 
köszönet Hohmann Istvánnak és zenésztársá
nak. Az értékes tombolatárgyakért, jelmeze
kért, gasztronómiai ínyencségekért az adako
zó családoknak, az Aranycipó Kft-nek a szor
gos szülőknek, nagyszülőknek A szervezé
sért és lebonyolításért Tóth Györgyi tanítónőt 
és segítőit illeti dicséret. Hasonlóan vidáman 
telt el a felső tagozat bálja is. A hagyomá
nyoknak megfelelően a jelmez verseny győz
teseit tortával jutalmaztuk, illetve a legjobb 
csoportok felléptek a Szülők-Nevelők bálján 
is. A jó hangulatról a PHOENIX zenekar 
gondoskodott, a jelmezversenyt, tombolasor
solást Molnár Józsefné tanárnő vezette le, kö
szönjük. Dicséret illeti a szervező 7. osztá
lyosokat, a büféért felelős 8. osztályosokat és 
az őket segítő szülőket. A bevételből 24.000.- 
Ft-ot a rendező 7. osztályosok kaptak, a

fennmaradó 37.000.- forintot a tanulók jutal
mazására használjuk fel. A tanulók mellett a 
Szülők-Nevelők bálján igyekeztünk a felnőt
teknek is szórakozási lehetőséget biztosítani. 
Köszönjük a vállalkozók, a résztvevő csalá
dok támogatását, a zenekar által teremtett jó 
hangulatot és mindazok munkáját, akik segí
tették a bál sikeres lebonyolítását. A bál be
vételét 110.000.- Ft-ot az év végi iskolai ren
dezvényekre és eszközfejlesztésre szeretnénk 
felhasználni.
Március 11-én Kodolányi János író születésé
nek évfordulóján irodalmi összeállítással em-

lékeztek meg a 4.a osztály tanulói a Vár utcai 
óvoda - falán elhelyezett emléktáblánál. Fel-

Iskola hírei
készítőjük Patonainé Link Zsuzsanna osz
tályfőnök. Köszönjük a színvonalas műsort.
8 hetes maratoni tanítási gyakorlatát fejezte 
be tagozatunkon Gyenis Valéria tanítójelölt. 
Mentora Göblné Németh Piroska tanítónő 
volt. Köszönet fáradságot nem ismerő segít
ségéért.
Zrínyi Ilona Megyei Matematika Versenyen 
vett részt több 3. és 4. osztályos tanulónk. 
Közülük Kungl Nóra 4. b. osztályos tanuló, 
aki megyei III. helyezést ért el, és Hoch Ta
más 4.a osztályos tanuló, aki 23. helyen vég
zett- szerepelt a legeredményesebben. Felké
szítőik Tóth Györgyi és Patonainé Link Zsu
zsanna tanítók. Kungl Nóra értékes könyvju
talomban és bronzéremben részesült az ünne
pélyes díjkiosztón.
A Zrínyi Ilona matematikai verseny megyei 
fordulóján a felső tagozatról 22 tanuló vett 
részt. Közülük a legeredményesebbek a kö
vetkezők:
Májusi Gábor 8. b, 18. hely, Kugyelka Bence 
5. b. 19. hely, Moscnitzka Ádám 5. b. 22. 
hely. Továbbá jól szereplő tanulóink: 
Pongrácz Edina 6. b., Szilágyi Áron 7. a, 
Matesz Zsuzsanna 7. a .
Berkesden, március 7-én vett részt 4 tanulónk 
matematikaversenyen. Közülük Májusi Gá
bor 8. b. osztályos tanuló 1. helyezést ért el. 
Gratulálunk a szép teljesítményhez felkészí
tőiknek és tanulóinknak egyaránt!

PIFÖ hírek
Az elmúlt hónapban - március 22-én - került 
megrendezésre az Ifjúsági Fórum, amelyen a 
pécsváradi fiatalok körében végzett két kuta

tásról volt szó. A két év eredményeit Kárpáti 
Árpád Pécs MJV ifjúsági referense hasonlí
totta össze. Vizsgált témakörök:
1. Alapadatok
2. Megélhetési viszonyok
3. Oktatási helyzet
4. Egészségmegőrzés
5. Szabadidő
6. Közélet
7. Identitás
8. Értékek, személyes életterv.
Az említett témakörökből csupán párat eme
lek ki:
3. Oktatási helyzet: nálunk a nyelvtudás a né
met nyelv javára billenti a mérleget, a fiata
lok nyelvtudása országos szinten is az átlag 
felett van.
Az informatika iránt nagy az érdeklődés (sok 
fiatal birtokol számítógépet), ez figyelemre 
méltó adat.
4. Egészségmegőrzés: A káros szenvedélyek

visszaszorulása jellemző (dohányzás, alko
holfogyasztás), viszont sajnos Pécsváradon is 
vannak jelei a drogfogyasztásnak.
Szintén rossz hír, hogy a napi rendszerességű 
sportolás visszaszorult a fiatalok körében.
5. Szabadidő eltöltése: A pécsváradi ifjúság 
művelődési, szórakozási szokások nem vál
toztak -továbbra sem népszerűek a múzeu
mok és színházakJ .
PIFÖ-vel kapcsolatos kérdések: az ifjúsági 
önkormányzat ismertsége a két év alatt ja
vult, a különböző programoknak törzslátoga
tói is vannak. A rendezvényekről való hír
adást folyamatosan javítani kell; ebben az év
ben a PIFÖ újságnak új szerkesztői csapata is 
alakult, és várhatóan április elején már meg
jelenhet a megújult ifjúsági lap.

Pályázati tanácsadást tartott Pécsváradon 
Csirke Balázs a Mobilitás Dél-dunántúli Re
gionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda vezetője. 
A Minisztérium, az Iroda és a Gyermek Ifjú
sági Alap megjelent pályázatairól, azok fel
tételeiről, lehetősé
gekről, kérdezhettek 
az érdeklődők.

Továbbra is várjuk 
az éjszakai ping
pongra a sportolni 
vágyókat április 29- 
én, május 13-án és 
27-én!

Zeneiskolai hírek
Február 25 én részt vettünk a Megyei To- 
vábbképzős Találkozón, melyet a pécsi Liszt 
Ferenc Zeneiskola rendezett. Wagner Balázs 
ezüst oklevelet, Böröcz István pedig bronz 
oklevelet kapott a produkciójáért. Felkészítő 
tanáruk Wagner József volt.

A másik fontos megyei rendezvény a Zongo
ra Négykezes Találkozó volt, melyet Sziget
váron rendeztek. Iskolánkat Lippert Viktória 
és Pongrácz Edina képviselte. Szép szereplé
sükért bronz oklevélben részesültek. Felké
szítő tanáruk Papp Gyuláné volt.
Március 23-án szerdán került sor a rézfűvós- 
ok hagyományos húsvétváró hangversenyé
re, melyen minden növendék szerepelt.
A tavaszi szünet után, április 13-án megren
deztük a szokásos havi növendékhangver
senyt, előtte való napon pedig a vonós kama
raegyüttes kiállítás-megnyitón vett részt a 
Művelődési Központban.

Április 20-án pedig szintén a vonósok, 
Naszvadiné Podányi Eszter felkészítésével a 
pécsi
Agócsi László zeneiskola fennállásának 10. 
évfordulójára rendezett ünnepi hangverse
nyen vettek részt. Már készülünk a kaposvá
ri fuvolaversenyre is, melyről a következő 
hónapban számolunk be.
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HÍREK RÖVIDEN
Sok kisgyermek számára különleges az ápri
lis eleje, hiszen a Pécsváradi Hírmondó szer
kesztésével egyidőben zajlanak a behatások 
az óvodában és az általános iskolában is.

*
Befejezéséhez közeledik a könyvtár felújítá
sa. Az emeleti kiállítótermekben az utolsó 
lakkréteg szárad a parkettán. Megkezdték a 
könyvek visszaszállítását és rendezését, 
amelyben önkéntes segítők munkájára is szá
míthat Amoldné Baumholzer Jutka könyvtár- 
vezető.

*
Április elején VÉRADÁS és EGÉSZSÉG- 
NEVELÉSI NAP volt a művelődési központ
ban. A véradásra 71-en jelentkeztek, ebből 
10 első véradó. 70 főtől tudtak vért venni, kö
szönjük önzetlen segítségüket. Az egészsé
ges életvitelhez tanácsokat kaphattak a részt
vevők, vérnyomás-, vércukor- és testzsír-mé- 
résen vehettek részt, táplálkozási tanácsokat 
kaphattak, valamint segítséget a dohányzás
ról való leszokáshoz és megtanulhatták az 
emlők önvizsgálatát.

Szelektív hulladékgyűjtés balkáni 
körülmények között

Az COOP - ABC mellet elhelyezett konténe
reknek nagyon sokan örültek. A folyamato
san megtelt, púpozottan megrakott biokon
ténerek környezete azonban elveszi a polgá
rok kezdeti lelkesedését. Miszerint úgy vá
lunk eukonformmá, hogy bokáig gázolunk a 
rendszeresen ott folyó vízben és dagonyá
zunk a sárban. Megközelíthetetlenek a konté
nerek! A dugig tömött tartályokat körberak
ják a már elhozott zsákokkal, amit a környék 
kutyái macskái szétszednek. Igaz a szakszerű 
használattal is baj van! Az eldobható mű
anyagflakonokat, konzervdobozokat össze
nyomás helyett eredeti nagyságában préselik 
a konténerbe, így valóban hamar megtelik. 
Mi lenne a megoldás? Áthelyezni, kicsit ma
gasabbra, nem a legmélyebb pontjára a tér
nek. Gyakrabban üríteni? Több helyszínen is 
elhelyezni a városban? (Kossuth tér, Lila 
ABC) Bizonyára ennek anyagi vonzata is 
van. Nagyon kevés az időnk, hogy hozzá
szokjunk otthon a háztartásban is a szelektív 
hulladékgyűjtéshez és annak központi elhe
lyezéséhez. Öröm volt látni, hogy milyen so
kan igénylik a kezdetektől ezt a szolgáltatást. 
Ne szegjük senki kedvét, sem a lakosságét, 
sem a szolgáltatóét. Ügyeljünk és figyeljünk 
a részletekre.

Irány Kárpátalja!

A Pécsváradi Várbaráti Kör ez évben első 
külföldi útját Kárpátaljára szervezi június 23- 
26. között. A négynapos autóbuszos út során 
felkeresik a térség nevezetességeit, kulturá
lis, történelmi emlékhelyeit és természeti ér
tékeit: Ungvár, Beregszász, Munkács,

Szolyva, Vereckei-hágó, Huszt, Técső, Rahó 
(Fekete és Fehér Tisza találkozása) - szere
pelnek többek között a tervezett úti célok kö
zött. A részletes programot a Kör tagjainak 
postázzuk.

Grábóc-Szekszárd-Gemenc

A Pécsváradi Várbaráti Kör május 1-jén ki
rándulást szervez Szekszárdra. Indulás 8 óra
kor a Művelődési Háztól. Grábóc: szerb orto
dox kolostor és templom, neves búcsújáró
hely megtekintése. A Szálkai-völgyön, Szek- 
szárdon át Gemencbe. Körút a kisvasúttal a 
természetvédelmi területen. Délután Szek- 
szárdon a Babits Mihály Emlékház majd a 
nemrég megnyílt Mészöly Miklós Múzeum, 
az Irodalom Háza megtekintése. Utána séta a 
történelmi belvárosban (Pollack Mihály Me
gyeháza, belvárosi templom, Garay tér). Kö
zös vacsora.
Részvételi díj: 3000,- ft. Jelentkezés a Műve
lődési Házban.

Peónia-túra a Zengőre
Körünk május 7-én, szombaton szervezi ha
gyományos kirándulását a nyíló bánáti (pün
kösdi) rózsákhoz. Indulás 9.30-kor a Kossuth 
térről. A védett vadvirág április végén, május 
elején pompázik, vörös színű virágai beborít
ják a Zengő déli lejtőjét. A hegyen található 
közel 200 védett virág közül ennek az ende
mikus fajnak a világon található populáció 90 
%-a található ma itt, ahol őshonos a Zengőn 
és környékén. Nagyobb összefüggő területen 
már csak itt él, hiszen a Bánátban - amiről ne
vét is kapta - a megváltoztatott élettér miatt 
csaknem kipusztult.
Részletes programmal a Városi Televízió 
Képújságában jelentkezünk.

Ausztráliából a Zengőért

A Hírmondóban többször adtunk hírt a 
pécsváradi gyökereikhez erősen kötődő, 
Ausztráliában élő Róth-Rónaszéki családról. 
Az idős emberek itteni rokonaik révén rend
szeresen olvasták a Pécsváradi Hírmondót. A 
városunkról megjelenő kiadványok is eljutot
tak az ötödik földrészre mindig kellemes em
lékeket felidézve az ott élőkbe. Figyelmük 
sok mindenre kiterjed, leveleikben hangot is 
adnak tetszésüknek, nemtetszésüknek. 
Legutóbb a Zengő védőinek kitartása késztet
te őket megszólalásra. "Nagy figyelemmel és 
aggodalommal kísérik a Zengő körül zajló 
eseményeket," - írja Eötvös Gyuláné, Róna
széki Erzsébet, aki a Zengő naptárat és a Zen
gő könyvet is eljuttatta Ausztráliába. Roko
na, dr. Sarkady Levente 50 ausztrál dollárt 
küldött a Zengő javára, amit Eötvös Gyuláné 
ugyanekkora összeggel kiegészített.
Ezúton is köszönjük a Civilek a Zengőért 
Mozgalomban résztvevők nevében.

D.K.

A reformátusok hírei

A Pécsváradi Református Egyházközség 
presbitériuma téli ülésén elhatározta, hogy a 
templom bejáratához járdát épít. A szervező 
munka során kiderült, hogy sokan segítené
nek és ajánlottak fel anyagot és munkát egy
aránt. Az április 2-án elvégzett munka ered
ményeként vasárnap már az új járdán mehet
tek be a templomba az istentiszteletre érke
zők.
Mint azt Szabóné Kiss Mária lelkészasszony 
a szószékről is hirdette, "Istennek legyen há
la és köszönet mindazoknak, akik a munkát 
elvégezték". A lapokat 33.000,- Ft. értékben 
megvásárolták. A Pécsváradi Építőipari és 
Kereskedelmi Szövetkezet ingyen szállította 
a helyszínre. Böröcz István ajánlotta fel az 1 
nP homokot és annak szállítását. Pomsár 
Sándor vállalta a cementezést és annak 
anyagszükségletét. A lapok elhelyezését a 
presbitérium férfi tagjai végezték, míg az 
asszonyok finom pogácsával és italokkal 
kedveskedtek a dolgos brigádnak. A jó han
gulatú munka végeztével a vaskaput is be le
hetet csukni, amit ez idő alatt Müller Lajos 
vasas-munkája tett üzemképessé.
Társadalmi munka
Április 30-án, szombaton reggel 8 órától a 
Presbitérium társadalmi munkát szervez a 
Parókia udvarán (Kálvin u. 2.)
Itt működik az iroda, az a helyiség, ahol a ki
sebb összejöveteleket tartják (hittanóra, bib
liaórák, fiatalok alkalmai, megbeszélések), 
valamint a gyülekezeti terem, ahol a téli hó
napokban az istentiszteleteket is tartják. A ré
gi melléképületből a Széchenyi-terv segítsé
gével kialakított, és azóta nagy sikerrel üze
melő, 20 fő elszállásolására és ékeztetésére 
alkalmas ifjúsági szálláshely is az udvarban 
található. A tavasz beköszöntével a terület 
rendbetétele, takarítása, csinosítása várat ma
gára. Kérjük mindazokat, akik ebben a mun
kában segíteni tudnának, jöjjenek el és hoz
zanak megfelelő szerszámokat magukkal. A 
felajánlott segítséget előre is köszönjük. 
Jótékonysági koncert az orgona felújításáért 
Már régebben elkezdtük szervezni a reformá
tus templom orgonájának felújítását. Gyűj
tésből több mint félmillió forint jött össze. 
Sajnos az elmúlt időszakban beadott pályázat 
nem nyert. így most csatlakozva a Szent Ist
ván Napok a Pécsváradi Várban rendezvény- 
sorozathoz augusztusban neves művészek 
meghívásával jótékony célú hangverseny 
szervezésébe fogtak a presbiterek. A bevétel
lel tovább növelnék a saját erőforrást egy kö
vetkező pályázat beadásához. A több mint 
kétszáz éves műemlék templom orgonájának 
felújításához kérjük a hívek és városunk la
kóinak támogatását is. Remélve, hogy a gaz
dag nyári programokhoz új helyszínként és új 
műfajjal gazdagítva a műsorpalettát, mi is 
hozzájárulhatunk e rangos eseménysorhoz.

Presbitérium
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Programok a művelődési központban
ÁPRILISI-MÁJUSI

PROGRAMAJÁNLAT

Programok a művelődési központban:

ÁPRILIS:
30-án 17 órától Koszorúcska

MÁJUS:
3-án, kedden 14 órától Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete fogadó- és klubnapja 17 órától: 
Versünnep - a különböző iskolák József Atti
la szavalóversenyeinek győztesei mutatják be 
produkcióikat
19-én, csütörtökön 9-12 óráig a Mozgáskor
látozottak Egyesülete fogadónapja 
10-én, kedden A Nyugdíjasok Körzeti Egye
sülte klubnapja
13-án, pénteken 11 órakor Szekszárdi Német 
Színház: Till Eulenspiegel c. előadása

*
Május 14-én, szombaton színházjáró busz in
dul a Pécsi Nemzeti Színház "Olivér" c. 
előadásásra. Az előadás 15 órakor kezdődik, 
a busz 14 órakor indul a művelődési ház elől. 
A jegyek 1800,- forintért + 500,- forint úti
költség áron vásárolhatók. Jelentkezni lehet a 
művelődési központban!

"SZENT GYÖRGY NAPI BORVERSENY 
ÉS BORBÁL"

Május 7-én, szombaton a művelődési köz
pontban a Press zenekar közreműködésével

Málenkij robot- jóvátételi munka
(Részletek egy szakdolgozat témájából)

Hatvan éve történt, hogy ártatlan polgári lakosság egy részét elhurcolták kényszer- 
munkára a Szovjetunióba. Az érintettek több évig voltak távol, sőt sokan nem bírták 
a nehéz körülményeket és meghaltak. Akik hazatértek, az akkori politikai rendszer
ben nem beszélhettek sorsukról és több mint negyven év hallgatás után derült ki, mi 
is történt velük. Történelem szakon írt szakdolgozatom a Pécsvárad környéki néme
tek sorsával foglalkozik az 1944 és 1948 közötti időszakban. Személyes okokból 
választottam a németek kitelepítésének és kényszermunkájának témáját, mivel 
nagyszüleim személyesen is átélték az eseményeket.

Miután 1944 őszétől kezdődően a szovjet 
csapatok átvonultak Magyarországon, általá
nossá vált, hogy a hátországban polgári sze
mélyeket vettek igénybe különböző munkák 
céljából. A 18 és 60 év közötti férfiakat a he
lyi hatóságok gyűjtötték össze, és ezt követő
en átadták őket a szovjeteknek. A behívás né
hány napra, esetleg egy hétre szólt. Élelmet, 
munkaeszközt és ruházatot az érintetteknek 
kellett magukkal vinniük. Ezek a személyek, 
akit ténylegesen az országon belüli munkára 
vittek el, a határidő lejártakor hazatértek. Az 
1944. december 22-én kiadott 0060. számú 
szovjet hadiparancs alapján az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány elrendelte, hogy a front 
mögötti területen össze kell állítani a köz

borbál lesz, melyre szeretettel várunk min
denkit, nemcsak a bortermelőket.
A belépő 500Ft/fő. Jelentkezéskor kéijük je
lezzék, ha vacsorát igényelnek, amelyre két
féle menüből választhatnak: 
"Gazdakedvence"- sült debreceni, lángos, 
mustár vagy savanyúság - 600 Ft/fő; "Gőz
gombóc, káposztanyeregben, ahogy Judit 
szereti"- káposzta, füstölt oldalassal, hurká
val és kolbásszal megrészegítve - 700 Ft/fő 
A versenyre a bormintákat május 4-én, szer
dán 18 óráig lehet a művelődési központban 
leadni, naponta 8-18 óráig, mintánként két

munkára elszállítandó Magyarországon élő 
németek névsorát.

Sajnos sokaknak szembe kellett néznie az
zal a ténnyel, hogy nem a hátországba, hanem 
a Szovjetunióba vitték őket. A személyek 
igénybevételének időpontja természetesen a 
front alakulásától függött. Az elvittek között 
volt leszerelt katona, katonaszökevény is. A 
polgári személyek közül elsősorban német 
nemzetiségüeket vitték el. Erről a SZEB dön
tött, de a toborzást a magyar hatóságok végez
ték, majd ezt követően átadták őket a szovje
teknek. A németeknél 18 és 45 év közötti fér
fiakat és 18 és 30 év közötti nőket gyűjtöttek 
össze. Húszéves lányokat vittek el olyan mun
kára, ami férfiak számára is kemény volt, ho

azonos üvegben, fajta, termőhely és évjárat 
megjelöléssel. A nevezési díj 500 Ft fajtán
ként. Minden leadott minta nevezési díjának 
befizetésekor ajándék báli belépőt adunk. Ha 
a második minta nem kerül a bírálatkor ki
bontásra, svédaszatalos rendszerben a bál 
alatt mindenki megkóstolhatja a többiek bo
rát Az eredményhirdetés a borbálon történik, 
négy cím kerül kiosztásra: Pécsvárad Leg
jobb Vörös-, illetve Fehérbora, Pécsvárad 
Város Legjobb Olaszrizlingje, Pécsvárad 
Legjobb Bortermelője.
A bál ideje alatt exkluzív borászati kiadvá
nyokat vásárolhatnak.

(A fotó a tavalyi rendezvényen készült.)

lott valószínűsíthető, hogy ezeknek a lányok
nak semmi köze nem volt a fasizmushoz. A 
németek azt az információt kapták a helyi ha
tóságoktól, hogy háromnapi hideg élelemmel 
készüljenek, mert kisebb munkát végeztetnek 
velük valahol Magyarországon. Ezt követően 
azonban, mint már említettem, átadták őket a 
szovjet hatóságoknak. A katonai parancsot a 
járási főszolgabíró hajtotta végre.

A pécsváradiaknak és a környékbelieknek a 
gyülekező időpontja 1944 karácsony másnap
ja volt. A helye pedig a Szentháromság-térrel 
szemben, a jelenlegi alsó iskola udvarán. Az 
odarendelt emberek egész nap étel és ital nél
kül várták az indulást. Majd délután gyalog 
katonai kísérettel elindultak Pécsre a Lakits 
laktanyába. Itt sereglettek össze a megyéből 
azok, akiket aztán a Szovjetunióba vittek.

Kollár Sándorné Schmidt Erzsébet (1926) 
jelenleg pécsváradi lakos, két és fél évet töl
tött a Szovjetunió munkatáboraiban.

- Amikor bejöttek Pécsváradra az oroszok, 
akkor apám kijött értem, már korábban az 
öcsémet is hazavitte, hogy legyünk otthon. Ott
hon voltam éppen a szüleimmel, 1944. decem
ber 25-én, amikor ebéd után jött a Siklósi nevű 
rendőr. Ő hozott egy értesítést, hogy íijam alá 
azt, mert a Bácskába kell mennünk kukoricát 
szedni, és azt is mondta, hogy két hétre elegen- 

folytatás a 7. oldalon
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folytatás a 6. oldalról
dő hideg élelmet csomagoljunk, és meleg taka
rót vigyünk. Azt mondta, hogy újam alá, én pe
dig aláírtam. Másnap reggel nyolc órakor a je
lenlegi pécsváradi alsó iskolánál a Szenthá
romság térrel szemben volt a gyülekező. A vi
déki falvakból is többen jöttek oda.

- Hányán voltak?
- Sokan voltunk, nem tudom hányán, de 

képzeld el, hogy este volt mire elindultunk 
gyalog Pécsre. Szegény anyám, hozott is me
leg levest, mert csak hideg élelem volt nálam, 
de nem engedték be, pedig pécsváradi civilek 
őriztek minket. Az országúton gyalog men
tünk, lovas kocsik vitték mögöttünk a háti
zsákjainkat.

- Mennyi ideig voltak Pécsen?
- Két hétig voltunk az akkori Lakits lakta

nyában, egy istállóban. Nemigen kaptunk ott 
semmi élelmet, de oda lehetett jönni látogató
ba, apám meg is látogatott. Tőlük azért kap
tam egy kis sonkát, meg főtt ételt. A lakta
nyában őriztek minket, partizánok lehettek 
talán, de legtöbbjük nem is beszélt magyarul. 
Nagyon goromba emberek voltak. Egyszer 
aztán egyik délután egy orosz katonatiszt jött 
és azt mondta, hogy mindenki csomagoljon 
össze, mert elmegyünk az állomásra és eluta
zunk, de arról nem volt szó, hogy hová. Nem 
emlékszem pontosan, de január 6-án vagy 7- 
én lehetett. Beszálltunk a vagonokba és elin
dultunk.

- Ekkor mire gondolt?
- Megijedtünk, mert nem tudtuk, hogy ho

vá megyünk. Az istállóban is beszélték, hogy 
egy repülőtérre megyünk építkezni, sokan a 
Bácskáról beszéltek, de nekem fogalmam 
sem volt, hogy hová megyünk és nem is tud
tam elképzelni, hogy mi lesz velünk. Azért 
lett volna alkalmunk lelépni, ha mondhatom 
így, de nem mertem, mert azt mondták, hogy 
ne próbáljon senki se megszökni, mert aki 
megszökik, akkor a családból mást visznek el 
ezért nem is kíséreltem meg.

- Hová vitték végül is magukat?
- Groznijba mentünk, ott raktak ki minket, 

az ottani lágerban is két hétig voltunk, addig 
nem vittek el dolgozni minket. Egy nagy fa
házba vittek minket ahol összeírták az adata
inkat. Tehát január 7-én indultunk Pécsről és 
február 7-én értünk ki Groznijba, egy hóna
pig tartott az út. Nagyon szegény emberek él
tek ott, munkás népek laktak ott, de én nem 
haragszom rájuk, mert engem nem bántottak. 
Egy orosz őr jött mindig velünk, amikor dol
gozni mentünk.

- Hol kellett dolgozniuk?
- Groznijba vittek ki bennünket teherau

tókkal és a sarat kellett felszednünk az útról 
és a kocsira feldobálni. Ez volt az első mun
kánk, talán egy-két hétig kellett itt dolgoz
nunk.

- Milyen volt a lakhelyük?
- A férfiak és a nők el voltak különítve, a 

férfiak alul mi pedig az emeleten és szobák
ba voltunk 40-en elosztva, mert mindig 40-en 
voltunk egy brigádban és a brigád tagjai egy 
szálláshelyen voltak. Én a véméndiekhez ke

rültem, de én olyan félénk voltam és mindig 
sírtam, de ők mondták, hogy nem kell sírnod, 
mi nem bántunk téged, este úgy is találkozol 
a pécsváradiakkal. Talán egy hónapig vol
tunk Groznijban, amikor elvittek minket egy 
kis faluba, ahol egy nagy kolhoz volt, ott na
gyon sok ember dolgozott. A kolhozban volt 
egy kertészet is és ott is többször dolgoztunk. 
Mindenki szeretett volna oda menni, mert a 
ruszkik ott főztek és adtak nekünk is enniva
lót. Amúgy a legtöbbet az olajkutaknál dol
goztunk, árkot ástunk. Az olajcsöveknek kel
lett az árok. A kolhoz elég messze a várostól, 
reggel felpakoltak minket a kocsikra és dél
után értünk oda. Összesen hatan voltunk ott 
pécsváradiak. A többiek mind vidékiek 
Pécsvárad környékiek voltak, de jó helyünk 
volt, mert mindig ebédelhettünk a kolhozban. 
Kaptunk, sárgarépát, káposztát és uborkát is, 
de a munka is kemény volt. Nem sok csövet 
kellet az olajkutakhoz vinni, de nehezek vol
tak. A cipőnk is átázott, mert minden tiszta 
olaj és víz volt, sokáig tartott, míg egy csövet 
elvittünk. De egy idő után ők is belátták, 
hogy ez nem nőknek való és azután a férfiak 
vitték, vagy traktoron szállították. Mi legin
kább ástunk, csákányoltunk, lapátoltunk. 
Amikor kukoricaföldek mellett ástunk, az 
jobb volt, mert könnyebben lehetett ásni, de 
sokszor erdőkön keresztül is kellett menni. A 
gyökerek miatt nehezebb volt.

- Nem betegedett meg ebben a munkában?
- Egyszer voltam beteg, képzeld el kigyul

ladt a konyha, és a cserepek már pattogtak a 
tetőn én meg kiugrottam az ablakból és kibi
csaklott a lábam. Akkor kaptam karácsonyra 
egy magas szárú cipőt és ezután ebbe jártam 
dolgozni, de sokáig tartott, míg meggyógyult 
a lábam. Nagyon ritkán járt oda orvos abba 
lágerba. Ha az ember egyenes úton ment úgy 
nem fájt, de ásózni így is nehéz volt. Ekkor a 
lágerparancsnok azt mondta, hogy maradjak 
otthon, pár nap pihenés után megint jó volt. 
Az őszre teljesen meggyógyultam. Aki nem 
volt lázas, vagy nem volt törése, az nem ma
radhatott otthon, annak menni kellett dolgoz
ni. Én nem voltam kényes, mindent meg tud
tam enni, ha hideg volt, ha sós, de szegény 
Link Annuska (egyik pécsváradi társa), ő 
nem bírta, már akkor gyengélkedett mikor ki
értünk és ő meghalt. Innen mentünk aztán az 
Uraiba.

- Mi történt amikor hazajöttek?
- Amikor hazajöttem azt sem tudtam, hogy 

hol vagyok, nem hittem el, hogy hazajöttem, 
apám jött elém az állomásra. Hozzászokott az 
ember, hogy a három és fél év alatt nem volt 
egyedül, itthon az ember csak a családtagjai
val volt. Már amikor Máramarosszigetre ér
tünk, kaptunk egy levelezőlapot, és azt 
mondták, hogy annak írjunk, akit értesíteni 
akarunk, hogy érkezünk. Sokaknak a család
ja már kiment ekkor Németországba. Ezután 
itthon voltam egy pár napig aztán megláto
gattak a Kochék (a korábbi munkaadói), kí
váncsiak voltak, hogy nem vagyok-e beteg. 
Akkor azt mondták, hogy jöjjek ki dolgozni, 
mert a helyem, még megvan. Két hétig vol

tam itthon, utána mentem ki hozzájuk.
- Mikor kezdett el megint dolgozni?
- 1948 júliusában jöttem haza, augusztus 

1-je környékén mehettem ki megint. Nyaran
ként a szőlőbe dolgoztam, hétvégen meg ta
karítani.

- Arról nem beszéltek, hogy miért éppen 
magát vitték el?

- Volt róla szó, pedig én nem voltam tagja 
a Volksbundnak. De még a családba senki 
sem volt a tagja se. Amikor a rendőr itt volt 
nálunk hozott egy papírt, amit aláírtam. Ezen 
csak az volt rajta, hogy nyolc órakor az alsó 
iskolánál van gyülekező, két heti hideg élel
met hozzunk magunkkal és az én nevem már 
ott volt. Többször is lett volna lehetőségem 
eljönni, de nem mertem, egyszer az egyik is
merősünk a táborból megbetegedett, de ez 
már a hazaúton volt és én kísértem egyedül a 
kórházig, és nem volt őr, aki velünk jött vol
na, mégsem mertem eljönni. Itthon is többen 
mondták, hogy miért nem szöktem el, ők el
rejtettek volna, de hát nem mertem.

- Felkeresték többen miután hazajött?
-Jöttek sokan ismerősök, olyanok is, akik

korábban hazajöttek Oroszországból. Kér
dezték, hogy mi volt velem, hogy jöttem ha
za, és sokat beszélgettünk azokkal is akik 
máshol voltak.

A második világháború alatt és azt követő
en, a lakosság nagy részét komoly megpró
báltatások érték. Közéjük tartozott a magyar- 
országi németség is. Szenvedésüket azonban 
magukba kellett fojtani és elhallgatni az azt 
követő csaknem négy évtizedben. Sokan be
letörődtek sorsukba, de voltak, akik képtele
nek voltak erre. Immár hatvan év távlatból 
még sokan fájdalmasan, ingerülten tekinte
nek vissza az eseményekre. Életek változtak 
meg egyik pillanatról a másikra, és mentek 
tönkre.

Végezetül álljon itt azoknak a névsora, 
akiket a polgári lakosságból választottak ki 
Pécsváradról és környékéről, és vitték el őket 
a Szovjetunióba:

Link György, Schiffler Mária, Schmidt Er
zsébet, Resch Jánosné Frick Anna, Gohr Ka
talin, Fischer Menyhértné, Hüber Ádám, 
Hüber János, Rückert János, Brückner Fe
renc, ifj. Resch Mihály, Gasteiger Ferenc, 
Müller Katalin, Keszler Ádám, Keszler Ist
ván, Laufer Teréz, Bittér János, Kropp Nán
dor, Wagner Györgyné, Tiszti József, Fischer 
János, Kolhep Mihály, Kolhep József, Weibl 
János, Weibl Anna, Rittberger József, Wag
ner Ádám, Schiller Ferencné, Gungl János, 
Storch Ferenc, Schlégl József, Rückert Teréz, 
Schnell Jánosné, Kásper Mária, Brückner 
Pál, Wéber Antal, Wéber Julianna, Brückner 
Antal, Kohl János, Weibl Ferenc, Trikl Anna, 
Wolf József, Laufer Ferenc, Kölbl Krisztina, 
Peszt Teréz, Weibl József, Hock Györgyné, 
Kálóczy Lajos, Türr József, Link Rozália, 
Rauschenberger Mária, Schmidt Györgyné, 
Schlégl Józsefné, Szokics Ferencné, Tömpék 
Józsefné, Kelmann Józsefné.

Friesz Péter
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Labdarúgás

Megyei I. osztály

Március 20., 14. forduló.
Pellérd - Pécsvárad 1-1 (0-1)
Pellérd, 150 néző. V.: Ursprung.
Pécsvárad: Tamás - Stolcz (Imhof), Koch, 
Székely, Keszler - Adorján (Dénes), 
Schweitzer, Nagy, Botos - Somodi (Riegl), 
Tóth. Edző: Andreidesz József.
G.: Hajdú. ill. Somodi.

Március 27., 15. forduló.
Pécsvárad - Szigetvár 3-0 (0-0)
Pécsvárad, 200 néző. V.: Nyúl.
Pécsvárad: Tamás - Keszler, Adorján, 
Csoboth, Stolcz - Kajtár, Botos (Imhof), 
Nagy A. (Dénes), Székely (Koch) - Somodi 
(Galgóczi), Schweitzer. Edző: Andreidesz 
József.
G.: Schweitzer, Somodi 2.

Április 3., 16. forduló.
Pogány - Pécsvárad 1-3 (1-1)
Pogány, 200 néző. V.: Poszt.
Pécsvárad: Tamás - Stolcz, Adorján (Koch), 
Keszler, Székely (Riegl) - Nagy, Kajtár 
(Tóth), Botos, Schweitzer (Imhof) - Dénes,

5 éves jubileumi ünnepség a 
MÍVES TOJÁS GYŰJTEMÉNY 
MÚZEUMI INTÉZMÉNYBEN

2005. május 26-án 15 órakor

Az ünnepség védnöke:
Mádl Dalma, Köztársasági Elnök Felesége

Ünnepi köszöntőt mond:
Dr. Andrásfalvy Bertalan 

professzor emeritus

Szakmai értékelést tart:
Dr. Huszár Zoltán igazgató, 

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 
Carina Charlton (Németország) 

jubileumi köszöntője.

Anyakönyvi hírek
Születések:
Március: 2. Virág Natália Henrietta, 4. Tóth 
Emese (Martonfa), ó.Kalányos Bálint 
(Pécsvárad), 31. Marján Martin 
(Lovászhetény)
Április: 7. Gungl Maja (Lovászhetény), 8. 
Győrffy Blanka (Pécsvárad), 10. Ementh Pé
ter (Pécsvárad), 11.Fehér Levente 
(Pécsvárad)
Házasságkötések:
Szabó Lőrinc és Szokoli Éva
Gréczi László és Tancsik Judit
25 éves házassági évforduló: Mayer János és 
Limberger Teréz, Barta László és Bödő Judit

Elhunytak:
Pécsváradon: Radics Károlyné szül. Lichtner

Somodi. Edző: Andreidesz József.
G.: Hetesi.ill. Somodi 3.
Április 10., 17. forduló.
Pécsvárad - PEAC 2-3 (2-1)
Pécsvárad, 200 néző. V.: Rack.
Pécsvárad: Tamás - Keszler, Csoboth, Botos, 
Stolcz - Kajtár (Tóth A.), Nagy A., Székely, 
Dénes - Schweitzer, Somodi. Edző: Andrei
desz József.
G.: Schweitzer, Dénes. ill. Hang, Lóczi, Sza
bó Á.

SPORTHÍREK

Megye II. osztály

Március 20., 13. forduló.
Pécsvárad II. - Geresdlak 3-0

Március 26. 14.forduló.
Lippó - Pécsvárad 3-2

Április 3., 15. forduló.
Pécsvárad II. - Dunaszekcső 2-3

Április 10., 16. forduló. 
Kozármisleny II. - Pécsvárad II. 1-0

Ünnepi műsor

Berecz András ének és mesemondó, 
Alternatív Kossuth díj 2005; MAGÚRA 

táncegyüttes, Ciszterci Rend - Nagy Lajos 
Gimnázium, Pécs; Mélykúti Ilona verset 
mond; Pap Éva énekel; Szökős együttes,

Becse; Zengő kórus, Budapest; 
Zengővárkonyi óvodások és iskolások zenei 

és táncműsora

Műsorvezető: Kárász Rózsa

Kézműves vásár a Múzeum -Táj ház kertben 
valamint a múzeummal szemben a patak 

túloldalán levő parkban

Nienhaus Rózsa

Erzsébet Anna 87 éves, Tar Sándomé szül. 
Somi Eszter 93 éves, Árvái Ferencné szül. 
Vágó Ilona 87éves, Jung József 49 éves, 
Vincze Farkasné szül. Kuzman Erzsébet 93 
éves, Keller József 48 éves, Kopa János 79 
éves, Zengővárkonyban: Friedszám Jánosné 
szül. Tóth Anna 68 éves, Erdősmecskén: 
Varga Ferenc 86 éves

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a 
Belügyminisztérium rendelete értelmében a 
jövőben csak akkor közölhetjük az anya
könyv személyes adatait, ha ehhez az érintet
tek, illetve a hozzátartozók írásban hozzájá
rulnak a Polgármesteri Hivatalban Tiben- 
szkyné Stolcz Máriánál.

Kézilabda

Női NB II..
Március 20.
Siófok - Pécsvárad 26-23

Március 27.
Pécsvárad - Hévíz 29-28

Április 2.
Csurgó - Pécsvárad 29-26

Április 9.
Pécsvárad - Pikker-PTE-PEAC 21-28 (8-13) 
Pécsvárad, 100 néző. V.: Korponai, Rácz. 
Pécsvárad Tamás - Menczer, Perjési 3, Mar- 
ián 11, Gál 3, Schwedics 1, Patkó 2. Cs.: 
Bodáné (k), Illés, Napirana 1, Csordás. Edző: 
Bognár Norbert.

Rali

Az országos bajnokság nyitófutamát Egerben 
rendezték. A Pécsi Rallye Team tagjaként 
Keszler Mátyás idén a H 10-es kategóriában 
indult el. Társával Tóth Csabával az első fu
tamon bronzérmet szereztek. A bajnokság 
következő állomása a Vredestein Miskolc-ra- 
li lesz április 29-30-án.

Friesz Péter

Családsegítő
és Gyermekjólét Szolgálat

Nagyon jó hangulatban telt a 2005. március 
25-én megrendezett Húsvétváró Játszóház. 
Az idelátogató gyerekek számára nagy él
ményt jelentett a szalvéta képek és az ablak
díszek készítése. A sikerre való tekintettel a 
jövőben is tervezzük hasonló programok 
szervezését.

Pécsváradi
Hírmondó

A Pécsváradi Önkormányzat 
havilapja

Felelős kiadó:
Zsáli János polgármester

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, 
nyomdai munkák, teqesztés: 

Fülep Lajos Városi 
Művelődési Központ

7720 Pécsvárad, Kossuth L.u. 31. 
Tel./Fax: 72/465-123 

e-mail: muvhaz@pecsvarad.hu 

ISSN 1417-8974

Nyomdai munkák:
Kódex Nyomda Kft.

72 (213-999)
Felelős vezető:

Simon Béla

mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu

