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Az augusztus 20-ai kitüntetettek, valamint a Takaros porta, takaros portál verseny díjazottjai (írásunk a 3. oldalon)

Az államalapító öröksége
Gállos Orsolya önkormányzati képviselő beszéde 
elhangzott augusztus 20-án, a Szent István- 
ünnepségen.

Tisztelt ünneplők, polgármester úr, 
képviselő-társaim!
Tisztelt pécsváradi polgárok, 
kedves vendégeink, kedves fiatalok!

„lm, eljött az áldott új nap, zengő üdvös ünnepe 
szent királyunk - Istvánunknak!...” - a tatárjá
rást követő reménységesebb időkben kelet
kezett, latin nyelvű himnusz-krónikás ének 
magasztalta így Szent Istvánt. Sírját 1083. au
gusztus 20-án - szentté avatásakor - nyitot
ták fel a székesfehérvári bazilikában, s az egy
ház azóta is ezt a dátumot tartja ünnepként. 
Szent István kézereklyéjének a budai Várhe
gyen történő ünnepélyes körülhordozásával 
1818-tól messze földön híressé váltak a budai 
István-napok.

Ez az esemény terebélyesedett a XVIII. szá
zad végén országos méretűvé. Szent István 
napján az ünnepi asztal ékessége volt az új 
lisztből készült kenyér, s az aratók mulatsá
gát még inkább színesítette a nyáron névnap
jukat tartó Istvánok ünnepe is!

István király törvényeivel a keresztény ta
nításokat az állam minden alattvalójára kö
telezővé tette. Nevéhez tíz egyházmegye 
megszervezése kötődik, ezek élén érsek, il
letve püspök állt. A keresztény tanítás a ki
rályság legszilárdabb bázisává, a megtelepült 
társadalom mindennapi életének megtartó 
erejévé vált. A kitűnő hadviselő és belső el
lenfelein győzedelmeskedő, erőskezű ural
kodó 1038-ban, a történészek becslése sze
rint 63 éves korában - 970 esztendeje - 
hunyt el.

1950-ben egy törvény eltörölte Szent Ist
ván ünnepét, és kimondta, hogy ezen a na
pon a Magyar Népköztársaság alkotmányát 
ünnepeljük. Ezzel tulajdonképpen a kenyér
ünnepnek is vége szakadt, mindent beolvasz
tottak az alkotmány ünnepébe, mégsem ma
radhatott el a szalaggal átkötött friss kenyér 
a ceremóniákról. A magyar nép azonban meg
őrizte lelkében Szent István emlékét, és ez 
maradt egyik legkedvesebb ünnepe. Az Or
szággyűlés döntése értelmében 1991-től au
gusztus 20-a a Magyar Köztársaság hivatalos 
állami ünnepe.

Folytatás a 2. oldalon

Pécsváradi 
Nyár 2008
Balettest, musical, táncszínház, jazz-kon- 
cert, komolyzenei hangverseny, képzőmű
vészeti kiállítás és még sok-sok más - fel
sorolni is szinte lehetetlen azt a rengeteg 
programot, melyet a pécsváradi Szent Ist
ván Napok és egyben a Pécsváradi Nyár kí
nált idén nyáron az érdeklődők számára.

A művelődési központ összegzése sze
rint az évről évre egyre sikeresebb szín
házi előadásokra (idén számszerint ötre) 
2008-ban összesen 953 jegy és 103 bérlet 
kelt el. Az előadások kivétel nélkül telt
házzal folytak, több esetben pótelőadást 
is tartottak a társulatok. De nem csak 
könnyű szórakozásra, hanem magas szín
vonalú produkciókra is is volt kínálat és 
igény egyaránt: Maczkó Mária eMeRTon és 
Magyar Örökség-díjas énekművész éneke
si pályáján eltöltött 25 évé-ért adott hála
adó koncertet a katolikus templomban, 
Miklósa Erika ugyanitt pedig egy jótékony- 
sági komolyzenei koncert keretében lépett 
fel, de kiemelendő még Balogh József  nem
zetközi hírű klarinétművész és zeneszer
ző pécsváradi vendégeskedése is.

A nyár és egyben a programsorozat 
szerves részét képezik azok a alkotótábo
rok, melyekben a komoly szakmai munka 
és a gyermekek, fiatalok tehetségének ki
bontakoztatása volt a fő cél - a Pécsváradi 
Nyárba is belekapcsolódott ezek közül a 
Nemzetközi Klarinét- és Szaxofonkurzus, a 
Nemzetközi Néptánc Tábor, valamint a FA7 
Nemzetközi Szobrász Alkotótábor egy-egy 
fellépéssel, kiállítással. Az önfeledt szóra
kozás mellett azonban nem szabad elfe
lejtenünk, hogy az idei programok közül 
is kiemelkedik egy ünnep: augusztus 20-a, 
Szent István és az államalapítás ünnepe. Idén 
különösen fontos számunkra ez az alka
lom, hiszen 20 éve, a rendszerváltás „elő
szelében” nyitották meg a Pécsváradi Vá
rat a nagyközönség előtt. (Az eseményről 
bővebben az Hírmondó hasábjain még be
számolunk.)

Köszönet illeti Pécsvárad Város Önkor
mányzatát a programsorozat létrehozásá
ban, a Művelődési Központot az óriási vo
lumenű rendezvény lebonyolításában, va
lamint mindazokat a magánszemélyeket, 
közösségeket, szervezeteket, melyek a 
programok megvalósításában resztvettek.
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Az államalapító öröksége
Folytatás az 1. oldalról

Egy középkori legenda szerint a gyermeket 
váró Sarolt álmában megjelent Szent István 
vértanú, és ezt mondta neki: „bízz az úrban, 
asszony, fiút fogsz szülni, és az én nevemet 
ruházd reá..” így kapta a keresztségben első 
királyunk az István nevet, amely görögül ko
ronát jelent. Szent István és a szent korona 
tehát nevükben egyek.

Milyen erőt sugároz ez a jelkép - érezzük 
át különösképpen itt, a pécsváradi vár udva
rán, a X. századi templom szentélye előtt álló 
Szent István szobornál. Jelképek erdején át 
vezet az utunk - mondta egy régi költő: most 
jöttünk át az ünnepi szentmiséről, a menny
be felvett Nagyboldogasszonynak szentelt 
templomból. Őt ábrázolja a főoltár, akinek 
Szent István felajánlotta az országot, mivel 
idős korára fiú utód nélkül maradt. És a jobb
oldali mellékoltáron ott van ő maga, a fiatal 
István, amint Szent Adalbert, Európa nagy té
rítő püspöke elé térdel, aki megbérmálja őt.

Tudjuk, István király művének kiemelkedő 
állomása, támaszpontja, műhelye, szellemi 
központja volt ez a hely, a Vasas-hegy lábánál 
alapított monostor. Még nem foglalta el a 
trónt, de itt álló udvarházát, a palotát, a temp
lomokat és a falvakat összes szolgálónépük
kel már odaadta a Szent Benedek-rend szer
zeteseinek. A bencéseknek,ezeknek az egész 
Európát bejárt, tapasztalt, elhivatott férfiak
nak, akik a népek megtérítésére tették fel az 
életüket.

A pécsváradi monostor szerzetesei, a „fe
kete barátok”, ahogyan a nép nevezte őket, 
eleinte egyedül végezték munkájukat. Hor
dozható úti oltárokkal járták a déli ország
részt, és térítették a népet. Sokszor életve
szélyek közepette, életüket áldozva teljesítet
ték küldetésüket: az ő munkálkodásuk nyo
mán alakulhatott meg 1009-ben a pécsi egy
házmegye, amely jövőre ünnepli millenniu
mát. Megszervezték a püspökségeket, a vár
megyéket, Szent István országát.

Mai szóval élve, itt, a pécsváradi várban 
lakott Asztrik, Szent István diplomatája. Ő volt 
az államalapítás idején a külügyminiszter, ez 
volt a szálláshelye, miközben Rómában kiesz
közölte uralkodónk számára a koronát. A ko
rona mellé a térítő, apostoli királynak a pápa 
nemcsak a jogart küldte el, hanem a térítő 
uralkodókat illető kettős keresztet is. Ez ma- 
gaslik ma is a Nagyboldogasszony templom 
tornyán, hiszen ott állt valaha az a templom, 
amit az uralkodó tíz falu templomának ren
delt.

Szent helye ez Magyarországnak, ahol 
most régi Szent István-napok idéződnek fel. 
Amikor „csak" a templomban, az ünnepi szent
misén emlékeztünk. Aztán eljött 1969, Szent 
István születésének 1000. évfordulója. Úgy 
történt, mint a mesében: a hivatalosság akart 
is megemlékezni, meg nem is. Akartak is em

lékművet állítani, meg nem is. Hosszú évtize
dek után készült újra Szent István-szobor 
Magyarországon: Borsos Miklós alkotása. Egy 
eldugott helyet kerestek számára, ez lett vol
na a pécsváradi vár, hogy legyen is ünnep, de 
ne is legyen túl feltűnő. Ez a vár viszont ezzel 
a szoborral igazi emlékhellyé vált. A hivata
losság az ünnepséget szervező Kígyós Sándor
nak meghagyta: el nem hangozhat az, hogy 
„Szent István”. Györffy György, István király 
művének kutatója leplezte le a szobrot, és 
nem mással kezdte beszédét, minthogy mit 
jelentett a középkorban ez a szó: „szent".

Ezután minden augusztus 20-án itt emlé
kezett meg a város, a feldúlt várudvaron is, a 
feltárások idején is. Majd jött a 20 évvel ez
előtti avatás, a híres Pozsgay-beszéd és a ke- 
nyérszegés. Ugyanez volt a helyszíne annak 
az örömünnepnek, amikor Göncz Árpád, a 
Magyar Köztársaság elnöke visszahozta 
Pécsvárad számára a városi címet, majd ami
kor 1996-ban, a Szent Benedek Rend 1000 
éves fennállása alkalmával dr. Várszegi Asztrik 
újra szentelte a várkápolnát. És 1998-ban, 
amikor a Szentszék apostoli követe celebrált 
misét Mayer Mihály megyéspüspökkel a vár 
udvarán. Kiemelkedő állami és egyházi mél
tóságok hajtották meg itt fejüket Szent Ist
ván szelleme előtt, ahol meghajtjuk most mi 
is.

Minden őróla beszél itt, Pécsváradon: hi
szen Istváné volt ez a vár, benne a több mint 
ezer éves templom. Korábban pedig apjáé, 
Gézáé, és mind a körös-körül elterülő falvak: 
Csiger, Gyulakútja, Váralja, Németek utcája - 
ebből lett később, az 1200-as évek elejére 
Várad a két piacterével, templomaival. Aztán

Közel száz résztvevő ropta a táncot a Zengö-Rezek taktusaira augusztus 17-én várban (fotó: Baumann Mihály)

Várkony, mellette Kocsid, Pali, le egészen 
Versend, Liptód, Babarc és a Mohács-sziget te
rületéig. És Báta, a halászfalu a Dunán meg a 
két Nádasd, Mecske, Szilágy, Berkesd, és a két 
Hetény, melyek közül a mai Hosszúhetényben 
élt a monostor védelmére rendelt 200 szabad 
vitéz.

íme, ez volt, ez ma is Szent István földje, 
és mi, akik itt élünk, az ő népei vagyunk. 
Mennyi szín, mennyi nyelv, vallás, kultúra 
egyesül ezekben a falvakban. Mert sokfélék 
vagyunk, mint ahogyan sokarcú maga a világ 
is. Ezt a tarkaságot jelképezik most itt az ün
nepségen a helyi viseletbe öltözött fiatalok 
is, akik majd a szoborhoz helyezik ünnepi 
koszorúinkat. És így él itt e vidék népe, meg
tanulva, hogy a világ több nyelven beszél, 
megtanulva, hogy ha civódva, néha veszeked
ve, kibékülve, megegyezést keresve, de meg 
kell tanulnunk együtt élni. Ez is az államalapí
tó öröksége, akinek országában ugyanilyen 
tarkaságban éltek a népek.

Ahogyan Illyés Gyula álmodta meg Vár a 
vizen című versében, mely annyiszor elhang
zott ezeken az ünnepeken:

..... föladat, hogy újra egybeálljon
egy nemzet itt, a Duna-Tisza tájon, 
mind az - Adyék szerinti magyarból,
(mint rég a finnből, ugorból, kabarból!) 
Gyermekálom, de a szív megdobog:
Árva, anyád lesz, cseléd - otthonod!
Lesz ház, melyből el senki se vágyik, 
mert ki-bejárhat benne mindhalálig.

Álmodtam én egy kapuról, melyen 
mint csoda fürdőn, aki áthalad, 
jött bárhonnan, sziwel ideszakad, 
s nem élhet valóban, csak e helyen... 
Megálmodtam én azt az új hazát, 
létét melynek hiánya igazolja... ”
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Hagyományosan minden év augusztus 20-án 
jutalmazza az önkormányzat azokat a sze
mélyeket, szervezeteket vagy vállalkozáso
kat, amelyek Pécsvárad életében kiemelke
dőt alkottak. Az alábbi díjazottak hasonló
képpen meghatározó szerepet játszottak vá
rosunk kulturális, közösségi, szocális életé
ben vagy egyéb területén. Idén 15 ilyen elis
merést (öt „Pécsváradért” díjat, négy díjat „A 
Köz Szolgálatáért”, négy emlékplakettet és 
két elismerő oklevelet) adtak át a város ne
vében. A díjazottak sora az alábbiakban ol
vasható.

Pécsváradért díjban
részesült
• Antal Géza címzetes apát, tíz éves Pécs- 

váradon végzett áldozatos, önzetlen mun
kájáért, az ifjúság neveléséért, a cserkész
mozgalom újraélesztéséért.

• Bognárné Auth Mária, a Kodolányi János Ál
talános Iskola tanára, 38 év közalkalmazot
ti jogviszonyt követő nyugdíjba vonulása 
alkalmából, kiváló pedagógiai munkájáért, 
a német nemzetiségi és kéttannyelvű ok
tatás bevezetésében, a város külsheimi 
partnerkapcsolata létrehozásában játszott 
alapvető szerepéért.

• A Civilek a Zengőért Mozgalom, a természe
ti értékek védelméért, a Zengőre tervezett 
lokátor építésének megakadályozásáért, 
valamint a civil szervezetek közötti össze
fogás példaértékű megteremtéséért.

• Dretzky Katalin, a Fülep Lajos Művelődési 
Központ nyugalmazott igazgatója a 
Pécsváradi Várbaráti Kör keretében végzett 
értékmentő és közösségformáló tevékeny
ségéért, helytörténeti munkásságáért, a 
település közművelődésében játszott több 
mint négy évtizedes meghatározó szere
péért.

• Szabó Lászlóné református lelkipásztor, 
Pécsváradon végzett 25 éves lelkészi tevé
kenységéért, önzetlen családsegítő mun
kájáért.

A Köz Szolgálatáért
díjban részesült
• Grünhut Gábor, a Baranya Megyei Önkor

mányzat Általános Iskolája, Speciális Szak
iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma 
és Gyermekotthona igazgatója kiváló ve
zetői, pedagógiai munkásságáért.

• Kolhep Jánosné orvos asszisztens, nyugdíj
ba vonulása alkalmából, négy évtizedes 
munkája elismeréséül.

• Mihály Sándorné, az Intézményi Gondnok
ság vezetője, nyugdíjba vonulása alkalmá
ból, több mint három évtizedes lelkiisme
retes közalkalmazotti munkája elismeréséül.

• Molnár Gyuláné, Pécsvárad Város Polgár- 
mesteri Hivatala ügykezelője, négy évtize
des példamutató köztisztviselői munkájá
ért, nyugdíjba vonulása alkalmából.

Emlékplakett elismerésben 
részesült
• Bérces Attila, a pécsváradi városi fúvósze

nekar és a Big Bánd tagja két évtizedes szín
vonalas, lelkiismeretes munkájáért.

• Gászné Bősz Bernadett Pécsvárad város kép
viselő-testületének tagja, a város kulturá-

„Takaros porta, takaros portál"
Az önkormányzat képviselői kezdeménye
zésre 2008 tavaszán első alkalommal írta 
ki a „Takaros porta, takaros portál" környe
zetszépítő versenyt, melyet a jövőben 
évente kívánnak meghirdetni. A verseny 
célja: ösztönözni és felkelteni a lakóhely 
tisztasága, rendezettsége iránti igényt, 
ezáltal erősíteni „a jó pécsváradinak len- 
ni”-érzést, illetve vonzóbbá tenni Pécs- 
váradot. Egyúttal elismerni azok munká
ját, akik sokat tesznek közvetlen környe
zetükért. A versenyt két kategóriában hir
dették meg: magánporták (házak, laká
sok, erkélyek), illetve telephelyek, üzletek, 
vállalkozások.

A kezdeményezést, az első alkalomhoz 
képest, nagy lakossági érdeklődés kísérte, 
közel 50 ajánlás érkezett a hat helyszínen 
kihelyezett urnákba. A bírálóbizottság tag
jai a civil szervezetek, valamint az önkor
mányzat képviselői voltak. Az alábbi szem
pontokat vették figyelembe:
- rendezettség, tisztaság (gyommentes

ség, nyírt fű, karbantartott fák és bok
rok, felsöpört utca, tisztán megoldott 
állattartás stb.)

- virágosítás, parkosítás (virágzó növé
nyek, esetleg régi honos fajták, a terü
letnek megfelelő növényesítés - pl. köz-

lis életében való tevékenységéért, a nem
zetközi kapcsolatokban és a városszépítés
ben való aktív közreműködéséért.

• Keszler Mátyás több évtizedes eredményes 
autóversenyzői tevékenységéért.

• A Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete, a város és 
környéke idősebb korosztálya mindenna
pi életének segítéséért, közösségszervező 
tevékenységéért.

Elismerő oklevélben
részesült
• A pécsváradi Spartacus Sportkör küzdősport 

szakosztálya a nemzetközi és hazai verse
nyeken elért kiváló eredményeiért.

• A pécsváradi Mozgássérültek Klubja 10 éves 
fennállása alkalmából, a mozgássérültek 
esélyegyenlőségét elősegítő tevékenységé
ért.

területen nem veteményeskert, ötletes
ség)

Az ajánlások, valamint a képviselt civil 
szervezetek tagsága további javaslatainak 
figyelembevételével, kétszeri helyszíni 
szemle után öt magánszemélyt a „Takaros 
porta 2008", illetve egy vállalkozót a „Ta
karos portál 2008" cím viselésére méltó
nak ítéltek.

A díjazottak oklevelet kaptak, továbbá 
egy kerámiatáblát, melyet jogosultak há
zukra, üzletükre kihelyezni. A kerámiatáb
lákat Jagados Gábor készítette.

„Takaros porta 2008" díjat kapott:
• Fullér Péter és családja - Kálvin u.
• Kolmann József és családja - Pécsi út
• Merkl István és családja - Gesztenyési út
• Neidert László és családja - Szent Gellért 

utca
• ZsáliJánosné és családja - Pécsi út

„Takaros portál 2008" díjat kapott:
• Gesztenyés Vendéglő (Grubics Márton és 

családja) - Erzsébeti út

Gratulálunk a díjazottaknak!

Gászné Bősz Bernadett
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20 éve nyílt meg a vár
Pozsgay rendszerváltó beszéde 1988-ban

1988-ban az egyház Szent István évet hirde
tett. A hivatalosság az államalapító halálá
nak 950. évfordulójára készült, az emberek 
pedig valami újban, fordulatban reményked
tek. A Pécsváradi Várbaráti Kör már évek óta 
kérte Baranya megye vezetőit (a vár ugyanis 
megyei kezelésben volt), így Piti Zoltán elnö
köt, Takács Gyula elnökhelyettest, az 1988- 
ban következő kiemelkedő évfordulóra fejez
zék be a feltárásokat és a helyreállítást.

A palotaszárny és a romkert 1988-ban. 

(Fotó: Lantos Miklós)

A Művelődési Ház 1969, a Szent István-szo- 
bor avatása óta nyaranta hangversenyeket 
szervezett a várban. A Várbaráti Kör 1982-től 
évről évre újabb szakaszokat tisztított meg a 
várkertben és a Kossuth téren - ennek ered
ményeként Baranya Megye Tanácsa egy stá
tuszt adott a közterületként megjelenő vár
kert rendben tartására. Ezekben a munkák
ban kétszáz helyi polgár vett részt, volt, aki 
többször, volt, aki minden egyes alkalommal. 
Az ünnepségeken megyei kitüntetéssel kö
szönték meg a legtöbbet dolgozó Müller La
jos, Benkő László és Bada László, továbbá Keppert 
Gyula, Merk József, Pécsi Lászlóné, Rózsahegyi 
Ferenc, Szántó Józsefié, Tóth József, Molnár László 
és Szabó  János munkáját. Sokan nincsenek már 
az élők sorában. Lantos Istvánná, a gyermek 
honismereti szakkörvezetője is elismerésben 
részesült.

1988 tavaszán - némi helyi nyomásra - 
eldőlt, hogy Pécsváradon Baranya megyei köz
ponti ünnepség lesz, teljesül a helyiek óhaja, 
és az akkor legnépszerűbb politikus, Pozsgay 
Imre államminiszter lesz az ünnepi szónok. A 
megyei közművelődés vezetője, Brandstatter 
György, a Művelődési Ház igazgatója, Dretzky 
Katalin és a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke, 
e sorok írója, hozzálátott az ünnep megren
dezéséhez. A romterületen levendula idézte 
a régi kolostorkertek hangulatát. A Baranya 
Megyei Múzeum a nyáron elkészítette a ma is

látható történeti kiállítást. Sikerült elérni, 
hogy a „kovácsműhely” emeletén ne ajándék
bolt vagy büfé, hanem az 1984-ben elhunyt 
pécsváradi szobrászművész, Kígyós Sándor 
állandó kiállítása kapjon helyet. Elkészült és 
István király nevét kapta a szálloda, továbbra 
is a Mecsektourist üzemeltetésében. Mindezt 
áprilisban bemutatták a Pécsváradi Várbaráti 
Kör tagjainak, akik sok száz órát töltöttek a 
környék rendbe tételével.

Ma már talán 
nem érezhető a sú
lya, de 1988-ban ki
vételesjelenség volt, 
hogy az ünnepség 
nem vörös drapéri
ák, hanem a várká
polna ezer éves falai 
előtt zajlott. A tele
víziós körkapcsolá
sokban kiemelke
dett várunk egyedül
álló patinája. Az ün
nepi meghívó arany
barna színével - Csiz
madia László munká
ja - ismét kitűnt a 
megszokott össz
képből. Borsos Mik
lós István király szob
ra szerepelt címolda

lán, a Pozsonyi évkönyv 1038. évi bejegyzé
sével, latinul és magyar nyelven: „Felavatták 
Szent Benedek monostorát, István király meghalt 
és Pétert királlyá választották".

1988. augusztus 19-én 16 órakor Jantner 
Antal építésügyi miniszter nyitotta meg a fel
újított pécsváradi várat és az István Király Szál
lót. Ott volt Rátkai Ferenc művelődési minisz
terhelyettes, valamint Baranya, Pécs párt- és 
állami szerveinek képviselői. Pécsváradot Ka
kas Sándor tanácselnök képviselte. Ez a vár me
gyei ügy volt, s harminc év után igazi ünnep 
köszöntött a helybeliekre, akik sok százan 
érkeztek a megnyitóra. Pécsváradi zeneisko
lások fanfárai nyitották az avatóünnepséget, 
a megnyitón a Barbakán-fúvósötös muzsikált. 
Ifjú Fazekas László, a régi barát szólaltatta meg 
Kígyós Sándor híres zenélő szobrát, s harang
játékkal hívott a megnyitóra: Makovecz Imre 
Ybl-díjas építész idézte fel a negyvenegy éve
sen eltávozott művész emlékét, s megnyitot
ta múzeumát. Az itt megjelent barátok kap
csolata máig sem szakadt meg Pécsváraddal: 
sokat segítettek például a Millennium szer
vezőiként is.

Este a Pécsváradi Várbaráti Kör ünnepi 
közgyűlésén a kör tiszteletbeli tagja, dr. GyörJJy 
György, az 1988. évi Herder-díjas akadémikus 
tartott előadást István király és műve címmel. 
Ő volt a lektora az ez alkalommal megjelent 
történeti kötetnek. Dr. Vargha Károly, a Bara

nya Megyei Honismereti Mozgalom elnöke itt 
köszönte meg a Pécsváradi Várbaráti Kör 
munkáját. Mikor az ülés véget ért, dr. András- 
falvy Bertalan elkezdte a Himnuszt, s ennek fel
emelő közös éneklésével zárult az ünnep első 
napja. „A különböző korokat, a nemzeti múltat 
és jelent egybeötvöző pécsváradi vár Baranya egyik 
legértékesebb látnivalója’’- írta a Dunántúli Nap
ló. Az országos sajtóból kiderült, ez volt az 
ünnepi év egyik legnagyobb szabású avatása 
az országban (Népszava).

1988. augusztus 20-án Apaceller József 
vezényletével a tűzoltózenekar térzenéje csa
logatta a várba az ünneplőket. Beethowen 
István király nyitányát szólaltatta meg a 
Neumayer Károly vezényelte Pécsi Vasutas Fú
vószenekar. Erkel Ünnepi nyitányát játszották 
el, majd a Baranyai Összkar énekelte Tillay 
Aurél Liszt-díjas karnagy vezetésével, Hol vagy, 
István király...

Illyés Gyula: Vár a vízen című verse újra 
elhangzott az 1969-es szoboravatás után, ez
úttal Bánjfy György Kiváló művész előadásá
ban. Pozsgay Imre egy szál ingben, dísztri
bün és nyakkendő nélkül állt ki hallgatósága 
elé: „Mi, akik ma összejöttünk itt, Baranyában, 
Pécsváradon, egy nagy ünnepi sátrat vontunk 
magunk fiié, ahol lelkűnkben otthon érezzük ma
gunkat. .. "-kezdte beszédét. „Új alkotmányos 
rend kialakítására van szükség" - mondta töb
bek között. Szavai már egy másik Magyaror
szágot szólaltattak meg, amit közösen kell 
megteremtenünk, s amikor keresztet rajzolt 
az új kenyérre, néma csend lett a várudva
ron, majd kitört az üdvrivalgás a több ezres 
tömegből. Ereztük, történelmi pillanatnak 
vagyunk tanúi. Korálmuzsikára elsőként a 
vendég helyezte el koszorúját, majd a nem
zetiségi szövetségek következtek, együtt ko
szorúzott a Hazafias Népfront, az MSZMP és 
Baranya Megye Tanácsa, a fegyveres testüle
tek, a baranyai egyházak, s végül a várbaráti 
körök MottJános apáttal. Emlékezetes, hogy 
akkor és itt koszorúztak első ízben egyházi 
méltóságok (Cserháti József megyéspüspök és 
Balikó Tamás evangélikus esperes) a pártálla
mi vezetőkkel együtt.

Délután a Szentháromság tér színpadán 
adtak műsort Kökény, Zengővárkony, Székely- 
szabar, Romonya együttesei, a várban pedig 
Sárközi Gergely lantművész és Dinnyés József 
adott elő ezer év dalaiból. Este a pécsváradi 
Székely Miklós adott orgonahangversenyt - első 
alkalommal a katolikus templomban, és a Bol
dogasszony anyánk közös éneklésével ért vé
get az este.

Sokan Baranyában, Pécsváradon ettől a 
naptól, attól a bizonyos kenyérszegéstől szá
mítják a fordulatot, de semmi kétség, fontos 
állomás volt a pécsváradi Szent lstván-ünnep. 
Hogy jött-e a méltó folytatás e magasztos pil
lanatokra, azt ki-ki döntse el élményei alap
ján...

Forrás: a Pécsváradi Várbaráti 
Kör archívuma

G.O.



PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ 5

Megjelent a Pécsváradi Füzetek I.
A Pécsváradi Várbaráti Kör ünnepi közgyűlése

Kerek évfordulóról emlékezett meg a Pécsvá
radi Várbaráti Kör augusztus 15-i ünnepi köz
gyűlésén. A 120 érdeklődő között ott volt dr. 
Bíró Ferenc polgármester és a képviselőtestü
let számos tagja. Többen érkeztek Pécsről, 
Szilágyi Kemál tagtársunk Pannonhalmáról jött 
el. Az 1988-as ünnepségekre, amikor megnyi
tásra került a 65 fős István Király Szálló, a 
Vármúzeum és Kígyós Sándor állandó kiállí
tása, Brandstatter György (főszervező, a Bara
nya Megyei Tanács Művelődési Osztályának ak
kori munkatársa) emlékezett vissza.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 2008-ban em
lékplakettet alapított azok elismerésére, akik 
hosszú időn keresztül sokat tettek az egyesü
letért, a lakóhely értékeinek megmentéséért, 
azok bemutatásáért. 2008-ban, a februári köz
gyűlés szavazata alapján Molnár Zsuzsa nyu
galmazott középiskolai tanár és dr. Kópiás Mi

Festett kazetták, 
kalotaszegi varrottasok
A Pécsváradi Várbaráti Kör hatodik erdélyi útja 
során Kalotaszegen és környékén kirándult 
június végén. A Király-hágót átlépve, a Kolozs
várig tartó út két oldalán, a mintegy 40 falut 
magába foglaló tájegység Erdély legsajátosabb 
vidéke. A hagyományőrző falvak ma is élő 
gyönyörű népviseletükkel, varrottas kézimun
káikkal, faragott fakapuikkal festett kazettás 
református templomaikkal ejtik rabul az erre 
járót. Útközben megtekintették Nagyszalon
tán a Csonka-toronyban lévő Aranyjános em
lékmúzeumot, Ady nyomán tett sétával, Nagy
várad nevezetességeit.

A harmichét fős társaság Kalotaszentkirá- 
lyon a falusi turizmus keretében ismerkedett 
a helyi nevezetességekkel, a gazdag néprajzi 
és a még megmaradt építészeti örökséggel - 
természetesen a gasztronómiai különlegessé
gek sem hiányozhattak a palettáról. Az Alszeg 
gyönyörű völgyében található Sztánán Kós 
Károly író, építész örökségének, szellemének 
megidézésével telt a nap. A hegyi kaszálók 
gyógyfűveinek teakeveréke pihentette a fáradt 
kíváncsiskodókat, ugyanis több kilométeres 
gyaloglás után érhető el a Varjúvár, ahol a XX. 
század szellemi életének képviselői gyakran 
megfordultak. Őket Szabó Zsolt irodalmár, a 
kolozsvári Művelődés című irodalmi újság fő- 
szerkesztője idézte meg. A túrós-tejfölös pu
liszka már csak ráadás volt...

Kalotaszeg legszebb templomait, néprajzi 
gyűjteményeit felkeresve kaptak képet e gaz

hály, a város nyugalmazott jegyzője, krónika
író vette át a pécsváradi várat ábrázoló érmét 
az ünnepi közgyűlésen.

Itt mutatták be Vértes Lászlóné Horváth 
Klára Egy huszadik századi várkisasszony. Emlék
töredékek (1953-1972) című visszaemlékezé
sét. Ezzel indult útjára a Pécsváradi Füzetek

dag tájegység egykori pompájáról, melyet ma 
már csak ünnepeken, vagy az újkori „folklór
esteken” láthat a szerencsés utazó. A Felsze
get bejárva felkeresték Bánffyhunyad, Kőrős- 
fő, Magyarvalkó, Magyargyerőmonostor, Ma- 
gyarlóna és K.Szentkirály református templo
mait, mindegyik a XIII. és XIV. századi román 
és gótikus építészet stílusjegyeit viseli. Fes
tett kazettás mennyezeteikkel, csodás varrot
tas kézimunkáikkal - hol piros, hol kék szín
be öltöztetve a templomokat - valóban egye
dülálló értéket képviselnek.

A közelben lévő Torda városa is sok látni
valót kínál. Ami szembetűnő volt a 15 évvel 
ezelőtti látogatás óta, hogy nagyon megszé
pült a városka egykori piactere (egyébként ez

sorozata. A 20. évforduló alkalmával a pécs
váradi vár fontos időszakát öleli fel Horváth 
Klára munkája. Gállos Orsolya, a kötet szerkesz
tője beszélgetett a szerzővel. Horváth Klára 
színesen eleveníti meg a várban élők és dol
gozók összetartó közösségét. ír a kertészről, 
a bognárokról, a kovácsról, a kocsisokról és 
fogatosokról, hű képet adva a falak mögött 
zajló életről. Ebben a húsz évben alakul át az 
évszázadok óta működő közalapítványi ura
dalmi központ állami erdőgazdasággá. Meg
kezdődnek az ásatások és feltárul a régen el
temetett múlt, lassan kialakul a ma ismert kép. 
A pécsváradi vár idegenforgalmi jelentősége 
megnő, egyre több a látogató, akiket Horváth 
János és kedves felesége kalauzol az ódon fa
lak között.

De ez már egy új fejezet... Az írást jól ki
egészítik a könyvben lévő fényképek, régi 
pécsváradi arcok számos emléket idéznek fel 
bennünk, olvasókban is. A borítót Horváth 
Klára festménye díszíti, akinek az est végén 
közel 100 kötetet kellett dedikálnia. A 
Pécsváradi Füzetek sorozattervét Harnóczy Örs 
készítette. A könyv a művelődési központ 
Tourinform Irodájában kapható 1200 forintos 
áron.

majdnem mindegyik erdélyi városról elmond
ható!). A Tordai hasadék végigjárása - remek 
biztosítással és biztonságos hidakkal - a ter
mészetben való feltöltődés élményét adta.

Torockószentgyörgy piciny unitárius temp
loma és a felette álló várrom, a Thoroczkay- 
ak egykori vára vonzza ide a látogatót. A Szé
kely-kő lábánál elnyúló Torockó, az egykori 
gazdag bányaváros magára találva, a kirándu
lók üdülőfalujává nőtte ki magát. A 176 Euró
pa Nosztra-díjas épület mindegyikében ven
dégeket szállásolnak el. Meg tudták őrizni az 
egykori pompa szépségét. Sajnos a házak egy 
részében már nincs állandó lakos, de az ide
látogatók éltetik a települést. Néprajzi Múze
umuk, magángyűjteményeik, unitárius temp
lomuk mind-mind vonzóak. A főtéren kitűnő 
forrásvíz folyik, a vályúból iszik a csorda, és 
az óriás kádaknál mosnak az asszonyok... A 
Székelykő visszavár...

Nagyenyed híres Bethlen Kollégiuma ismét 
a református egyház tulajdonában van. Udva
rán felidézték az egykori híres tanárokat, diá
kokat, Körösi Csorna Sándortól Apáczai Cse- 
rejánoson, Bolyai Farkason át Sütő Andrásig. 
Gyulafehérvár ódon katedrálisában, ahol Hu
nyadi János és fiai is nyugszanak, éppen ki
lenc magyar kispapot szenteltek. Európai szín
vonalon zajlik a várnegyed épületeinek felújí
tása, az első püspökségek egyikének terüle
tén. Csatlós Istvánné, Éva hozzáértő magya
rázataival vált érthetővé a varrottas kézimun
kák sokfélesége. Szabó Éva irodalom és tör
ténelem órái tették emlékezetesebbé a kirán
dulást. Poto Zoltán „pilótái” is sokat segítet
tek a sikeres út lebonyolításához.

Erdély földjén a pozitív változásokat nem 
lehet nem észrevenni...

Dretzky Katalin
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Zengővidék
néptánctábor
Augusztus 15-tól 20-ig a pécsváradi Zen
gő Néptáncegyüttes tánctábort szerve
zett a Dombay-tón az ifjúsági táborban, 
52 fő részvételével. A táborba érkeztek 
fiatalok Szilágyról, Erzsébetről, Berkesd- 
ről, Hosszúhetényről és Vasasról.

A tábor első felében marosszéki tán
cokkal ismertette meg a helyi és a kör
nyékbeli táncosokat Kovács Imre és tánc
csoportja. Ők Székelyudvarhely környé
kéről érkeztek, zömében Fenyéd, Zete- 
laka és Máréfalva települések 12-16 éves 
táncosai voltak. A tábor második felében 
Galga menti táncokat tanultak a fiatalok 
Vas Oszkártól és Papp Viktóriától. A napi 
8-10 óra táncolásnak meg lett az ered
ménye. A búcsúesten már nem számított, 
hogy ki honnan jött, ismerték-e egymást 
korábban. Mindenki régi barátként tán
colta végig együtt az erdélyi és palóc 
táncrendet, azt követően természetesen 
hazánk többi tájegységének táncait is vé
gig járták Pénzes Dezső bandájának mu
zsikájára. Másnap mind az Erdélyből ér
kezett táncosok, mind a Zengő Néptánc
együttes táncosai részt vettek a várban 
az augusztus 20-ai ünnepségen. Az erdé
lyiek ebéd után hazautaztak, a Zengő tán
cosait. még két fellépés várta délután: 
Berkesden és Pécsváradon. Az esti utca
bálon ismét együtt táncoltak a „táborla
kók” hajnalig.

Ezúton szeretnénk megköszönni min
den kedves szülőnek, barátnak, támoga
tónak a segítségnyújtást. Nélkülük ez a 
tábor nem jöhetett volna létre. Hálás kö
szönet érte!

K. G. A.

A ZENGŐ
NÉPTÁNCEGYÜTTES
FELHÍVÁSA
A Zengő Néptáncegyüttes felvételt 
hirdet a következő korosztályokban 
működő csoportokba: 6-10 év; 10- 
13 év; 14-felnőtt.

Jelentkezéseket az egész Zengő 
vidékéről szeretettel várunk. A tán
cosok helyi, sárközi és német nem
zetiségi táncokat, valamint szatmá
ri, rábaközi rimóci, mezőföldi és er
délyi táncokat tanulnak.

A Zengö-Rezek hatalmas 
sikere
Zenészek és táncosok fergeteges műsora a várban

Augusztus 17-én este számtalan zenész szám
talan táncosnak fújta a talpalávalót Pécsvá
radon a várban. Két évvel ezelőtt hívta össze 
először Mohácsi István a környék rézfuvós ze
nészeit, és attól kezdve minden évben a Gesz
tenyeszüreten adtak közel egy órás koncer
tet.

A tavalyi hideg időjáráson okulva idén a 
Pécsváradi Nyár rendezvénysorozatba illeszke
dett ez a találkozó, megújult formában, tán
cosok bevonásával. A Mohácsi István által egy
befűzött táncosokhoz a Zengővidék nép
dalaiból, karikázóiból, és az 1850-es évekből 
származó aratóbáli beköszönő rigmusokból 
Arass rózsám... címmel Katonáné Gunszt And
rea készített koreográfiát, akinek régóta dé
delgetett álma volt a környék táncainak egy
begyűjtése.

A közel 100 zenész mellé 100 táncos is fel
lépett a színpadon. Nyolc falu képviselte ma-

Spatschoppen
Német nemzetiségi mulatság

Régi hagyomány immár, hogy a Szent István 
Napok keretében a Német Kisebbségi Önkor
mányzat önálló műsoros estet szervez. Né
hány éve a Várból a Szentháromság tér gesz
tenyefái alá került a rendezvény. A színvona
las német kulturális program mellé étel-ital, 
kellemes hangulat is társul.

Az idei műsort is hagyományosan a Városi Fú
vószenekar pergő ritmusai indították. Az 
Apaceller József vezette zenekar jogutódja a 
nagyhírű Tűzoltózenekarnak, így gyakorlati
lag 1936 óta működik. A zenekarban több 
generáció játszik együtt - legidősebb tagju
kat külön is köszöntötték: Gasteiger Ferenc, 
Franzi bácsi 80. születésnapját ünnepli. A mű
sor a legkisebbek fellépésével folytatódott: az 
óvodások német gyermekjátékokat és tánco
kat mutattak be, Kroh Adrienn és Mártonná 
Fetzer Rita betanításával, gyönyörű népvisele
ti ruháikat hosszú évek óta Vaszner Jánosné és 
Németh Jánosné dajkák tartják karban és ké
szítik elő. Az apró táncosok után a legtávo
labbról érkezett vendégek, a holland Hellen- 
doorn település Népművészeti Tánccsoport
ja lépett színpadra. Az ő fellépésüket a 
mecseknádasdi tánccsoportnak köszönhetjük: 
ők kísérték el a náluk vendégeskedő csopor
tot Pécsváradra. Kedves műsoruk nagy tet
szést aratott a közönség soraiban. A folyta
tásban a program díszvendége, Rittlinger Már-

gát ebben a koreográfiában, a házigazda a 
pécsváradi táncosok és asszonyok, Zengő- 
várkony, Erzsébet, Berkesd, Szilágy, Hosszú- 
hetény, Vasas táncosai voltak.

A műsor során felléptek Erdélyből, Szé
kelyudvarhely mellől érkező gyermektánco
sok is. Külön öröm volt, hogy tánccsoport
ban nem táncoló családok is a színpadra áll
tak. A legfiatalabb résztvevő kétéves, míg a 
legidősebb 76 éves volt. A nézőtér zsúfolá
sig megtelt, a közönség többször is felhang
zó vastapsa is mutatta a remek hangulatot 
mind a nézőtéren, mind a színpadon egy
aránt. A sokadik tapsot követő ráadás, a kö
zönség felhívása a táncba próbára tette a 
színpad teherbírását.

A műsor végén felhangzó székely és ma
gyar Himnusz sokaknak csalt könnycseppet a 
szemébe.

Katonáné Gunszt Andrea

tón és partnere lépett a színpadra. „Unser Mar
ci bácsi”, a „mi Marci bácsink" már 75. életév
ét tapossa, mégis rendkívül aktív: négy kórust 
kísér, járja harmonikájával az országot - mu
zsikál és énekel! Hagyományőrző kulturális te
vékenységéért 2007-ben megkapta a Magyar- 
országi Német Önkormányzat legnagyobb ki
tüntetését, az „Ehrennadel aus Gold-ot” 
(Arany Melltűt). Nálunk Blum Zsanettal lépett 
fel, akivel 2002 óta dolgoznak együtt. A szín
padi program után a mecseknádasdi Alté 
Kamerádén Blaskapelle vette birtokba a szín
padot Schram Antal vezetésével, és játszot
tak késő éjszakáig hamisítatlan német muzsi
kát.

Az éhséget sült csülök, knédli és baboská
poszta csillapíthatta, vagy a német klub asszo
nyainak süteményei. Különösen jól fogytak a 
különböző sóskiflik - csúszott rájuk a frissen 
csapolt sör. Aki édességre vágyott, az igazi kü
lönlegességet is kóstolhatott: a IV. Német Tá
bor résztvevői által készített baracklekvárt, 
amit a maguk készítette egyenpólóba öltözött 
gyerekek kínáltak. Az erősen lehűlt időben is 
akadt, aki még a holland fapapucsot is kipró
bálta a „táncparketten”! Kellemes délutánt, 
estét töltöttünk együtt, köszönet érte min
den szervezőnek és közreműködőnek! Jövő
re ismét találkozunk!

Gászné Bősz Bernadett
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Találkozó
a ZOMÁNCOK jegyében
A Kígyós-emlékkor az egykori Pécsi Műhelyt elevenítette fel

Tizenhatodik alkalommal találkoztak Kígyós Sándor egykori barátai, munkatársai, tanítvá
nyai, mú'vésztársai augusztus 23-án, a Kígyós-emlékkor szervezésében. Az idei közös témát a 
Pécsi Műhely tagjainak a Bonyhádi Zománcgyárban 1968 és 1972 között zajlott művészeti 
kísérletei szolgáltatták. E kísérletnek is a Kígyós Sándor vezette Fülep Lajos Művelődési 
Központ volt a koordinátora. Az alkotások egy része ide került, itt megőrződött, és ma is 
látható. A beszélgetésen résztvevő közel 30 főt köszöntötte dr. Újvári Jenő, az emlékkor 
elnöke, Gállos Orsolya, a Várbaráti Kör elnöke és dr. Bíró Ferenc, a város polgármestere. Jelen 
volt Hohmann István alpolgármester is.

Pinczehelyi Sándor Munkácsy-díjas képzőművész alkotása előtt Brandstátter György, 

Kígyós Borbála, Dretzky Katalin és Pinczehelyi Sándor

Dretzky Katalin, a művelődési ház volt igazga
tója beszámolt a zománcalkotások sorsáról: 
Mecseknádasdon művésztelepet alakítottak 
(ma a német tájháznak ad otthont a gyönyö
rű épület) - napközben itt folytattak komoly 
szakmai vitákat a művészek, éjszaka pedig a 
Bonyhádi Zománcgyárban valósították meg 
terveiket, ugyanis
csak éjjel használ
hatták a gyár beren
dezéseit. Az elmúlt 
40 évben több he
lyen is felbukkantak 
a színes zománctáb
lák: több pécsváradi 
intézményben is lát
ható volt egy-egy al
kotás. 1998-ban 
Kecskeméten, a Cif
ra Palotában, a Kor
társ Magyar Zo- 
máncműveszti kiállí
táson, 2001-ben Bu
dapesten az I. Nem
zetközi Budafoki 
Tűzzománc-művé
szeti Triennálén, va
lamint Pauer Gyula
életműkiállításán is szerepelt a pécsváradi 
anyag.

Pinczehelyi Sándor, Munkácsy-díjas képző
művész és Kismányoki Károly képzőművész, 
az egykori program alkotói beszéltek az iz
galmas kísérletekről. Mindketten hangsú
lyozták Lantos Ferenc szellemi irányításának 
fontosságát. Az akkor művészi pályájukat 
kezdő fiatal képzőművészek az útkeresés 
időszakában találkoztak nyaranta Lantos Fe
renc vezetésével. Az együttlétek során sok 
szó esett a képzőművészet környezetformá
ló, tudatformáló, látóvá-értővé nevelő sze
repéről, az építészet és képzőművészet kap
csolatáról, együttes megjelenési formáiról, 
lehetőségeiről.

A nap összegzését a bajai Vörös Henrietté 
vizuális nevelőtanár adta meg, aki a PTE Mű
vészeti Karán „Művészeti kísérletek a Bony
hádi Zománcgyárban" címmel írta meg diplo
mamunkáját. Felkutatott valamennyi, a kísér

letben résztvevő művészt, riportot készített 
velük, majd számtalan fotóval, mára eltűnt, 
megsemmisített alkotásokat is bemutat dol
gozatában. Vetítésen láthattuk a legjelentő
sebb alkotásokat és kaptunk információt szá
mos érdekes történet kapcsán a művek sorsá
ról.

Pécsváradon a következő művészek alko
tásait őrzik: Bak Imre Kossuth-díjas, Fajó János 
Munkácsy-díjas, Ficzek Ferenc, ijj. Koffán Kár
oly, Kismányoky Károly, Lantos Ferenc Munkácsy- 
díjas, Pauer Gyula Kossuth-díjas, Pinczehelyi Sán
dor Munkácsy-díjas és Szelényi Károly képző
művészek alkotásai a művelődési központban 
őrződtek meg a 40 év során és ma is itt látha
tóak.

Minden hozzászóló hangsúlyozta a gyűj
temény jelentőségét. Többen kívánatosnak 
tartanák egy katalógus, vagy egy átfogó 
könyv megjelentetését. Mindezekhez kiváló 
alapot adna Vörös Henrietté dolgozata (CD-n 
megtekinthető, olvasható a Várbaráti Kör 
gyűjteményében). A találkozó Kígyós Sándor 
műterménél folytatódott, ahol Láng Áron re
mek főztje mellett estig beszélgettek a je
lenlévők.

D. K.

Német tábor
a Dombay-tónál
Idén negyedik alkalommal jelentkezhet
tek a Kodolányi János Általános Iskola diák
jai német nyelvi táborba a Német Kisebb
ségi Önkormányzat szervezésében. A fé
rőhelyek hiánya miatt sajnos néhányan 
lemaradtak, de így is 30 tanuló vehetett 
részt az egyhetes programon.

Az idei témának megfelelően a négy 
csapat a négy évszakot képviselte: össze
gyűjtötték ez egyes évszakok jellemzőit, 
időjárást, ruházatot, jellegzetes munká
latokat, ünnepeket, jeles napokat, nép
szokásokat - a jelenben és a múltban. A 
csapatok egy-egy „Évszakalbumot" töltöt
tek ki: számtalan, különböző nehézségű 
nyelvi feladaton dolgozhattak önállóan. 
De írtak „évszakindulót", időjárás-jelen
tést, kerestek évszakukhoz kapcsolódó 
népi jóslásokat, megismerkedtek a nép
szokásokkal, ezekről tablót készítettek, 
néhányat el is játszottak maguk készítet
te jelmezekkel és díszleteitekkel. Tanul
tak dalokat és táncokat. A kézműves dél
utánon csuhéztak és elkészítették a csa
patok egyenruháját is. Idén sem maradt 
el a kirándulás, bár sajnos rossz idő mi
att rövidített programmal zajlott. A né
met klub asszonyainak segítségével sa
vanyúságot tettek el és lekvárt főztek. 
Mindezzel megkínálták a záróestre ér
kező vendégeket, akiket kis műsorral és 
frissen sütött lángossal köszöntöttek.

A záróest fénypontja volt, amikor az 
anyukákat és az apukákat igyekeztünk 
megtanítani a Kreuzpolka lépéseire...

Végezetül ezúton is szeretnénk köszö
netét mondani mindazoknak, akik köz
reműködtek a tábor megszervezésében 
és lebonyolításában: Bognárné Auth Mári
ának, aki a legtöbb időt töltötte a gyere
kekkel. Tóth Györgyi igazgatónőnek, Má- 
jerné Petz Anna tanárnőnek a szervezés
ben nyújtott segítségért. Baumann Anikó
nak a szervezésért, ügyeletért, uzsonná
ért. Baumann Tímeának, SchajferJózsefnek, 
Szabó Gyöngyinek a foglalkozásokért, 
Mosonyi Katalinnak a daltanításért, a sok 
segítségért, Kroh Adrienn óvónőnek a 
tánctanításért. Gungl Lászlónénak, Blum 
Mariannának és kVágner Józsefnének az éj
szakai felügyeletért, Bayer Aliznak a be
ugrásért. Scheich Jánosáénak az uzsonná
ért, Antal Attilánénak a lekvárfőzésben, 
Pifkó Rezsőnének a savanyúságkészítésben, 
Mehlmann-né Terinek, Amann-né Évának és 
Feil Ágnesnek a lángossütésben nyújtott 
segítségéért. Tamás Lörincnének, Kochné 
Kovács Györgyinek és Moschnitzka Zsuzsá
nak a kézműves foglalkozásért, Bállá Zol
tánnak a felajánlott szódáért.

Gászné Bősz Bernadett 
táborvezető
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Idén is alkottak 
a fafaragó szobrászok
Fa 7 Nemzetközi Szobrász Alkotótábor a Samu Géza Múzeumnál

Baráti körből indult, évek múltán viszont már 
ismertté és keresetté vált az az idén már he
tedik alkalommal megrendezett faszobrász 
alkotótábor, melynek városunk Samu Géza 
Múzeuma adott otthont augusztus 3. és 17, 
között. A műhelymunkák során, melyeken ez
úttal tízen vettek részt, zömében faszobrok 
születtek, de készült kerámia-, grafikus- és tex
tilmunka is. Az alkotók korábbi műveiből au
gusztus 8-án nyílt tárlat a Művelődési Köz
pontban.

A pécsváradi lakók számára azonban nem 
csak kiállításon láthatók az alkotótábor „ter
mései”: évek óta díszítik városunk különböző 
pontjait azok a faszobrok, amelyek Pécsvárad 
kulturális jelentőségű tereit jelölik meg. „Ha 
valahova kerül egy szobor, ott a környezet rög
tön át fog rendeződni” - fejti ki gondolatát

Fotó: Bauman Mihály

Szabó László, a Fa7 Nemzetközi Szobrász Alko
tótábor szervezője. A műhely során készült al
kotások fontos térformáló funkciót látnak el,

és kiemelt szerepet kapnak városunk arcula
tának alakításában.

A tábornak nem titkolt szándéka, hogy a 
jövőben egy szoborpark létesítését kezdemé
nyezze a várkertben, mely - a villányihoz ha
sonlóan - tömegeket vonzana majd városunk
ba. „Egy ilyen faszobornak az eszmei értéke 
többmillió forint. Elenyésző töredékébe ke
rül ennek a megvalósítása" - érvel a tábor 
szervezője, aki maga is alkot, és résztvesz a 
pécsváradi műhelymunkákban.

Az alkotócsoport összetétele meglehető
sen vegyes: a legfiatalabb művész 22, a leg
idősebb 67 éves, ezen kívül mindig vannak 
külföldi szobrászok - így idén egy angol fia
talember, de volt már finn, horvát és német 
résztvevő is. Ami összeköti őket, az a szob
rászat szeretete. így a tárlaton is a legkülön
bözőbb munkákkal találkozunk - legyen szó 
kerámiáról, grafikáról, textilről, vagy faszob
rokról.

A központi gondolat, munkaanyag viszont 
marad a fa, amely amellett, hogy kevésbé 
pénz-és időigényes munkaeszköz, kész alko
tásként jól illeszkedik Pécsvárad arculatához 
-városunk változatos domborzatához, erdős 
tájaihoz, és nem utolsó sorban a természet- 
közeliség érzetét adó várkert hangulatához.

Vili. Pécsváradi Ifjúsági * 
Fesztivál

A szokásosnál nagyobb sikerrel zárult a 
Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat által hagyo
mányosan július közepén megrendezett ifjú
sági fesztivál. A helyi ifjúsági szervezet rend
szerint hosszú előkészületekkel, nagy közös
ségi munkával szervezi meg a nyári kikapcso
lódásra kitűnően alkalmas kétnapos koncert
sorozatot, melyen minden évben részt vesz 
egy-egy nagyobb sztárvendég is. A rendezvény 
a legszélesebb körű igényeknek próbál meg
felelni - az eddigi részvétel alapján úgy tű
nik, valóban sikerül minden korosztályú és 
ízlésű szórakozni vágyó érdeklődését felkel
teni. A szervezéshez ezúton is gratulálunk az 
ifjúsági önkormányzat tagjainak és a külsős 
segítőknek is! Hogy hogyan zajlott a 2008-as 
fesztivál, arról a rendezvény egyik szervezője 
számol be...

Rövid zápor után az első fellépő zenekart 
már verőfényes napsütésben vártuk az „egyen
ruháinkban”. A fesztivált Apaceller József, az 
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke nyi
totta meg, ezt követően pedig felcsendültek 
az első Sorcastic Mister nóták. Az elején még 
nagynak tűnő sátor hirtelen zsúfolásig meg
telt. Amint a SKA-Pécs a színpadra lépett, és 
megkezdte a koncertet, a fiatalok nagy része

Fotó: Bischof Balázs

nyomban a tánctéren termett. A másfél órás 
koncert leírhatatlan hangulatban telt. A kon
cert után a NoDj gondoskodott a zenéről, és 
meglepő módon, hajnalban a rengeteg ember

még mindig kitartóan táncolt a régi no disco- 
s slágerekre. Az utolsó szórakozók a nap fel
keltével hagyták el a sátrat. Pár órás alvás után 
kora délután tértünk vissza a helyszínre, ahol 
akkor már nagy volt a sürgés-forgás. Elhelyez
kedtek a délután szereplői, a vattacukros, a 
henna- és arcfestő, és kis idő múlva a légvár is 
„felépült”. Megérkeztek ez első rendőrök is, 
akik kutyáikkal felejthetetlen bemutatót tar
tottak. A gyerekek ekkor már agyagozhattak, 
vagy kipróbálhatták a „mezei ki nevet a vé- 
gén”-t is. Az est egyik kulcsszereplője az 
Apsons családi zenekar volt, akik fergeteges 
retro hangulatot teremtettek a régi slágerek
kel. Más nem is tudta volna ezt még jobban 
tetőzni, mint a Dolly Roll, aki igazi nosztalgiát 
varázsolt a színpadra zenekarával. Az egy órás 
koncert alatt elhangoztak a legnagyobb slá
gerek is, amiket fiatalabbak és idősebbek 
ugyanolyan felszabadultan énekeltek. Nem 
volt ez másképp a sztárvendég után sem, hisz 
újra az Apsons-é volt a főszerep. A ’60-as, 70- 
es, és ’80-as évek legnagyobb slágereire tán
colt mindenki, és ez a fantasztikus hangulat 
egészen hajnalig kitartott. A végére minden
ki elfáradt - mi szervezők talán a legjobban. 
De azt hiszem, megérte. Aki ott volt, az tud
ja. A hangulatot leírni nem lehet, de a képek 
beszélnek: www.pifo.hu

F. R.
PIFÖ képviselő

Ezúton szeretnénk a fesztivál szponzorainak meg
köszönni a támogatást: Pannonpharma Gyógy
szergyártó Kft., Mecsek Drog Kft., Baranya Ifjú
ságáért Nonprofit Kft., Pécsváradért Alapítvány, 
Exclusive Best Change Kft., Aranycipó Kft., A-A 
Dent Kft.

http://www.pifo.hu
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Finnországban járt a PIFO
Idén nyáron nem volt hiány az idegen nyelvű 
találkozásokban: kezdődött júniusban a finn 
csoport látogatásával, folytatódott a média
táborral, ahova Szlovákiából érkeztek hozzánk 
felvidéki fiatalok, majd a PKIF szervezésében 
kerekedett zengőaljai nemzet
közi iljúsági találkozóval (ma
gyar, német és francia partne
rekkel), végül a P1FÖ látogatá
sa Finnországban zárta a sort.

Egyrészt a Pécsváradi Ifjú
sági Önkormányzat kitartó 
munkája, másrészt egyfajta 
természetes fejlődés eredmé
nyei ezek, amelyet már na
gyon vártunk. Ahogy koráb
ban írtunk róla, finn-magyar 
államközi együttműködés ke
retében jártak nálunk a finn
fiatalok, illetve ugyanezen együttműködés 
tette lehetővé pályázataink beadása és érté
kelése után, hogy öten a négy napot Naantali 
városába látogassunk. Az összesen tíz főből 
álló csoportban Ferencz Rita, Györkő Tímea, 
László Miklós PIFÖ képviselők, Gál Krisztián if
júsági polgármester, valamint jómagam vet
tünk részt Pécsváradról. A négy nap alatt ké
pet kaptunk az iskolai, az iskolán kívüli for
mális és informális iljúsági (ifjúságpolitikai) 
munka módszereiről, a helyi szervezetekről

IV. Médiatábor Pécsváradon
Közel negyven fiatal vett részt azon az egy
hetes táboron, amely a Pécsváradi Városi Te
levízió és a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat 
közös szervezésében jött létre július 5. és 13. 
között. A négy évvel ezelőtt elsőként felme
rülő médiatábor ötlete biztató folytatássá 
érett: az eleinte csak 5-10 fős, főleg helyi, 
részben már „szakavatott” résztvevők után az 
évek során egyre gyarapodott a létszám, és 
most már elmondható, hogy a hasznos elmé
leti és gyakorlati médiaismereteket nyújtó 
tábor már minden évben nagy népszerűség
nek örvend az általános iskola diákjai között.

„A tábor életében egy újabb lépcsőfokot 
jelentett, hogy idén nem csak pécsváradi, ha
nem garamszentgyörgyi fiatalok is részt vet
tek” - fogalmazott Böröcz Lívia ifjúsági refe
rens, a médiatábor koordinátora. Az idei tá
bor szép példája annak, hogyan lehet váro
sunk felvidéki kötődését a fiatal korosztályra 
is kiterjedően hangsúlyozni, és közvetlen kap
csolatot teremteni az ottani és a helyi ifjúság 
között - az esemény ilyen tekintetben is ered
ményes és példamutató találkozónak mond
ható. A tábor során szakmai előadások és gya
korlati foglalkozások erősítették a felnövek
vő generáció média iránti fogékonyságát, gya
korlati ismereteit. A közös műhelymunkák fi
atalos lendületben teltek, sokat jelentett az

és megismertük a fogadó szervezet, az 
Allianssi működését is. Mindezek mellett egy 
kétórás hajókirándulás, Turku és Naantali vá
ros megtekintése, valamint a Balti-tenger part
ján hagyományos finn szaunázás színesítette 

az egyébként elég feszített 
ütemű angol nyelvű előadás- 
és beszélgetéssorozatot.

Nem először tűnt fel, hogy 
több helyen - így Finnország
ban is - ismert a „politikai kép
zés” fogalom, ami a mi társa
dalmi ismeretek óránkhoz ha
sonlítható, de jellemzően a 
módszer egy része nálunk hi
ányzik. Tanulságos, hogy a 
finn fiatalok és felnőtt segítő
ik hasonló problémákkal küz
denek a fiatalok aktivizálása

terén, mint itthon, így sajnos kész megoldást 
nem kaptunk. Reméljük, hogy az idei nyár él
ményei, találkozásai újra lendületet adnak a 
fiatalokért munkálkodó PlFÖ-tagoknak a to
vábbi tevékenységekhez. Nem titkolt szándé
kunk felkelteni további pécsváradi fiatalok ér
deklődését is, hiszen idén ősszel PIFÖ válasz
tás lesz. és mi már most várjuk a lelkes jelent
kezőket!

Böröcz Lívia
ifjúsági referens

egymástól tanulás lehetősége és a tábor ide
iglenes műszaki felszereltsége is, melyet Füri 
Ferenc, a helyi városi televízó szerkesztője biz
tosított. A felvidéki résztvevőknek külön ér
dekesség volt a zengővárkonyi tojásmúzeum, 
és jövőbeni kulturális fővárosunk meglátoga
tása.

Természetesen a tábor végére önálló ké
szítésű csoportmunkák születtek: a résztve
vők az újságírószekció saját kiadású tábori új
ságjával térhettek haza, a videósszekció for
gatóstábjai pedig egy-egy vadnyugati etűddel 
búcsúztak az idei médiatábortól, mely utóbbi 
osztatlan sikert aratott a táborzáró vendégei 
körében. A 2008-as Pécsváradi Médiatábor - 
mely idén a Fiatalok Lendületben program tá
mogatásával valósult meg - egyértelműen 
nagy sikerrel zajlott, mind a résztvevők lelkes 
és aktív munkája, mind a szakmai fejlődés, 
mind pedig a közösségformálás tekintetében.

Ezt támasztja alá az a médiavisszhang is, 
amely a tábort kísérte: az eseményről nem 
csak a helyi média, hanem az MTV Körzeti Stú
diója, a Pannon Televízió, az MR2-Petőfi rádió, a 
Dunántúli Napló és a bama.hu internetes por
tál is tudósított.

Gratulálunk a szervezőknek, és a részt
vevő ifjú újságíróknak, fotósoknak, videósok
nak!

Nemzetközi 
Ifjúsági Találkozó 
a Zengőalján

Augusztus elején negyvenhárom 14 és 
18 év közti fiatal töltött közel egy hetet 
Mecseknádasdon, hogy egy nemzetkö
zi tábor keretében megismerkedhessen 
a helyi kultúrával, és a találkozó végére 
egy-egy közös csapatmunkával álljon 
elő.

Az előzmények tavalyra nyúlnak 
vissza, amikor is Unterschleissheim part
nervárosunk meghívására vettek részt a 
„mi” fiataljaink egy hasonló ifjúsági tá
boron. A lelkes résztvevők ezúttal Német
ország (Unterschleissheim és Lucka), 
Franciaország (Le Crés) és térségünk fia
taljaiból toborzódtak, és a különböző 
nyelvi nehézségeket áthidalva kíséreltek 
meg a mindennapos workshopokon va
lami közöset létrehozni.

A műhelymunkák során többek között 
a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat média- 
köre és a Pécsváradi Város Televízió is se
gédkezett. A három nyelven előadott bu
kovinai-székely népmeséi színjáték, a sa
ját készítésű csuhémunkák, a közösen 
előadott tánckoreográfia, és a táborról 
forgatott werkfilm mind-mind azt bizo
nyítják, hogy a fiatalok felszabadult han
gulatban telt és egyben eredményes he
tet hagyhattak maguk után.

A tábor a Pécsváradi Kistérségi Ifjúsági 
Fórum szervezésében valósult meg, mely 
szervezet kistérségünk ifjúságának ér
dekképviseletére, a környező települések 
fiataljainak összefogására, és közös szer
vezésű programok megvalósítására jött 
létre 2006-ban. Külön dicséret illeti Csil
lag Ágnest, a tábor fő koordinátorát, va
lamint az egész PKIF-et, melynek egy vi
szonylag fiatal szervezetként egy igen 
nagy léptékű rendezvényt sikerült létre
hoznia és levezényelnie. A tábort az Eu
rópai Unió „Town-twinning" pályázata, va
lamint a kistérségben működő szponzor 
szervezetek támogatták.

A találkozó nem csak az ifjúsági „cél
csoportnak” szólt, hiszen a táborzárót a 
testvárosok képviselői is megtisztelték je
lenlétükkel, így tágabb értelemben is si
került a nemzetközi kapcsolatokat to
vább ápolni - a PKIF már most meghívást 
kapott Le Crés-be, 2009 nyarára.

bama.hu


10 PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ

A Felvidékiek 
Klubjának hírei

Kitüntetés
a szülőföldön
Lőrinczi Albertné, a Kodolányi János Ál
talános Iskola nyugalmazott igazgató
ja, a Felvidékiek Klubjának alapító tag
ja és tíz évig vezetője, szülőfalujában, 
a felvidéki Alsószeli községben kitün
tetésben részesült. A kitüntetést a szü
lőföldhöz való ragaszkodásért, szülőfa
lujával fenntartott kapcsolat lelkes ápo
lásáért, a határon túli magyarságért ren
dezett konferenciákon való tevékeny 
részvételért, lektori munkájáért kapta. 
Az elismerést Alsószeli polgármestere 
Seres Lajos adta át a 2008. június 28-ai 
ünnepi önkormányzati ülésen, melyen 
megjelent Berényi József parlamenti 
képviselő, a Magyar Koalíció Pártja el
nökhelyettese is.

Pozsonyi kirándulás 
szeptemberben
A Felvidékiek Klubja a nyári szünet 
után őszi kirándulással folytatja ha
gyományőrző, közösségápoló tevé
kenységét: szeptember 20-án kisebb 
csoport indul határainkon túlra, hogy 
a magyarországi Esztergomot és a 
szlovákiai Párkányt szimbolikusan is 
összekötő Mára Valéria hídon átkel
ve, Pozsonyt és más nevetezes helye
ket meglátogatva két napot töltsenek 
el a szlovákiai Felvidéken. Beszámo
lójukat útjukról a következő számunk
ban közöljük.

A.A. gyűlés
Minden szombaton: 

17.30-18.30-ig

Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 13.

Hónapok első szombatján 
nyitottak, családtagokat, 

érdeklődőket is szeretettel várunk, 
akik tehetetlenek az alkohollal 

szemben.

® 20/364-9384

i Zengő Cserkészcsapat hírei
Kirándulás Erdélyben
A 670. sz. Zengő Cserkészcsapat július 20. és 
augusztus 2. között Erdélyben táborozott. Fő 
célunk volt, hogy megismerkedjünk az elsza
kított területek történelmi emlékeivel, tájai
val, embereivel.

Első állomásunk Kolozsvár volt, Mátyás ki
rály szülővárosa. Utána végigjártuk a Tordai 
hasadékot, majd megérkeztünk Szentegy- 
házasfaluba, ahol a hagyományőrző huszár
egyesület kapitánya, Sándor Péter biztosított 
szállást 11 napon át. Megismertük Székely
föld sok nevezetességét: jártunk a parajdi só-' 
bányában, fürödtünk Szováta sós vizű tavá
ban, sétáltunk a Gyilkostó körül, megcsodál
tuk a Békás-szoros 300 m magas szikláit. Jár
tunk szövőműhelyben, láttuk, hogyan készül 
a tányér a fazekas keze alatt. A fafaragás mű
vészetére tanítottak bennünket Máréfalván. 
Keresztet állítottunk egy 48-as honvédteme
tőben. Hegyeket és völgyeket jártunk be ot

Sebestyén Márta a Pécsváradi
Idősek Otthonában

Sebestyén Márta a 97 éves Schütz Imrénével

tani új barátaink segítségével, akik megismer
tettek bennünket szokásos ételeikkel, melyek 
közül a túrós puliszka nem aratott osztatlan 
elismerést, így aztán nagyon emlékezetes 
maradt. Részt vehettünk a híres szentegyházi 
140 tagú Gyermekfilharmónia próbáján. Föl
kapaszkodtunk a Madarasi Hargita 1801 mé

teres csúcsára, igaz, az út nagyobb ré
szét traktoron tettük meg. Mindannyi
unk számára a legszebb emlék a 
gyimesbükki Rákóczi-vár romjai kö
zött tartott ünnepségünk volt. Egy 
cserkészünk tett cserkészfogadalmat, 
ketten kiscserkész ígéretet. Hazafelé 
utunkon a Dévai Szent Ferenc Alapít
vány házában kaptunk szállást, s meg
ismerkedhettünk Böjté Csaba atya 
gyermekmentő munkájával. Vajda- 
hunyad szép várában búcsúztunk el 
Erdélytől.

Tisztelettel köszönjük a 2726 km- 
es utazásunkhoz nyújtott segítséget

dr. Bíró Ferenc polgármesternek és a Pannon
pharma gyógyszergyár támogatását Nagy 
Istvánnénak és Pallos Józsefnek.

Antal Géza
apátplébános

Öregcserkész-találkozó
Augusztus 21-23. között tartották meg Pé
csett a kárpátmedencei XIV. Magyar Öregcser
kész Találkozót, melyen a hazaiakon kívül er
délyi, délvidéki, felvidéki és horvátországi 
résztvevők is voltak - összesen több, mint 
százan. Városunk cserkészcsapatát dr. Novotny 
Iván képviselte az eseményen.

Augusztus 9-én - útban siklósi fellépé
sére - Sebestyén Márta rövid rokonlá
togatásra tért be a pécsváradi Idősek 
Otthonába, és ha már itt járt, gyönyö
rű énekekkel örvendeztette meg az itt 
lakó időseket. A világhírű művésznő 
aznap hajnalban érkezett haza Görög
országból, de a fáradtság legkisebb jele 
nélkül, a tőle megszokott szívvel és 
lélekkel énekelt az időseknek. Kedves
ségével és közvetlenségével elvarázsol
ta hallgatóságát. Sebestyén Márta a 
tradicionális magyar kultúra képvise
lője csodálatos hangjával, zenész kísé
rői, Bolya Mátyás és Szokolay Dongo 
Balázs a megszólaltatott hangszereik
kel (duda, tárogató, furulyák, koboz, 
csörgődob) ejtették ámulatba közön
ségüket.

Szívből köszönjük a nem minden
napi élményt.
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Hirdetésfelvétel
Kedves olvasóink! A Hírmondó hirdetési felü
letet biztosít vállalkozói és lakossági hirdeté
sek számára. Bővebb információért érdeklőd
jön a művelődési központban (Kossuth L. u. 
31., 72/465-123).

Olvasói levelek
A megújult újságban egy „Olvasói levelek” 
rovatot kívánunk elhelyezni, mely lehetősé
get adna arra, hogy a helyi lakosok bármilyen 
közérdekű témával kapcsolatban kifejthessék 
véleményüket, kritikájukat. Ez a fórum bárki 
előtt nyitva áll, aki a demokratikus nyilvános
ság fontosságának tudatában, de a szélsősé
ges nézeteket mellőzve kíván élni a szabad

T-Comp számítástechnika
A T-Comp számítástechnikai szaküzlet 1999 
februárja óta működik Pécsváradon. Áruvá
lasztékában és az üzlethelység nagyságának 
növekedésében is megfigyelhető a fejlődése. 
Jelenleg a Kossuth L. u. 6. sz. alatt található (a 
Pentagon üzletházban, a papírbolt mellett).

Fő tevékenységi köre a számítógépek, alkatré
szek, kellékek értékesítése mellett a számítógé
pek javítása, bővítése. Az üzletben igen széles 
választékban kaphatóak nyomtatópatronok.

Több éve már interneten keresztül is meg 
lehet rendelni a termékeket, amelyeket a nagy 
áruházakhoz képest jelentősen kedvezőbb 
áron kínál. Idén szeptembertől az üzlet egy 
új szolgáltatással, a web-áruházzal bővíti a vá
sárlási lehetőségeket, hogy még jobban tud
jon idomulni a fogyasztó igényekhez, illetve 
hogy megkönnyítse a vásárlás módját. Mivel 
azonban sokan még nem tudják, mit is takar 
a web-áruház szolgáltatás, a következőkben 
egy kis segítséget kíván nyújtani az érdeklő
dőknek.

- Mit jelent a „web-áruház" kifejezés?
A web-áruház egy olyan internetes oldal, 

ahol a termékeket fényképpel, valamint rész
letes leírással meg lehet tekinteni, és otthon
ról a nap 24 órájában bármikor megrendelni.

- Mit kínál a T-Comp web-áruház?
A T-Comp számítástechnikai szaküzlet 

nyitvatartása a nyári időszakra megváltozott

véleménynyilvánítás jogával. Leveleiket a 
pecsvaradi.hirmondo@gmail.com postafiókra 
várjuk.

Felhívás cégeknek,
vállalkozóknak
Várjuk olyan cégek, vállalkozók jelentkezését, 
akik szeretnének a Hírmondóban bemutatkoz
ni, megismertetni a lakossággal tevékenységü
ket, profiljukat. A Hírmondó vállallalkozik arra, 
hogy egy egészoldalas „cégportrét" közöl a lap
ban, lehetőséget teremtve ezzel ahhoz, hogy 
szélesebb nyilvánosságot kaphasson az adott 
vállalkozás. Érdeklődni a pecsvaradi.hirmondo 
@gmail.com email-címen, illetve a 06-20/996- 
9612-es telefonszámon lehet.

annak érdekében, hogy szeptemberre elké
szülhessen saját web-áruháza, amely már 
nem csak a nyomtatópatronokat tartalmaz
za, hanem minden olyan számítástechnikai 
alkatrészt, amire csak a vásárlónak szüksé
ge lehet. Számítógép-összeállítások is ren- 

delhetőek, amelyekhez részletes 
magyarázat tartozik arról, hogy me
lyik konfigurációt milyen feladatok
ra ajánlják. így a kevésbé hozzáér
tők is könnyen tudnak vásárolni a 
web-áruházban.

- Miért hasznosabb egy web-áruház?
- A vásárlás sokkal kényelmesebbé vá

lik, és sok időt meg lehet takarítani 
azzal, hogy a termékek kiválasztása 
után már csak a visszaigazolást kell 
megvárni arról, hogy mikor lehet a 
rendelést átvenni az üzletben. A web- 
áruházban kedvezőbb áron lehet vá
sárolni, mint az üzletben, és a termé

kek összekészítve átvehetőek, vagy akár ki
szállítást is lehet kérni az ország bármely pont
jára, amely mindössze egy munkanapot vesz 
igénybe. Nagyobb vásárlás esetén a kiszállítás 
ingyenes.

- Miben különleges a T-Comp web-áruház?
A legnépszerűbb szolgáltatás minden bi

zonnyal az ajánlórendszer lesz. Aki regisztrál 
a web-áruházba, az pontokat gyűjthet, ami
ket le tud vásárolni. Pontokat egyrészt a vá
sárlások után kap, másrészt ha ajánlja a web- 
áruházat egy ismerősének, akkor az ő vásár
lásai után is. így - megfelelő ismeretségi kör 
esetében - akár ingyen is lehet hozzájutni a 
kívánt termékekhez. A web-áruház az üzlet 
internetes honlapjáról érhető el, amely a 
www.tcomp.hu címen található.

Elérhetőségek:
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. Tel.: 72/ 
465-589
www.tcomp.hu • E-mail: info@tcomp.hu 
Nyitva tartás: hétfőn szünnap, k-p.: 10-17 
(szept. 15-től!), szó: 9-12

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.

Tel.: 72/465-025, 06-72/465-141, 72/465-322, 06-72/465- 

745, fax: 72/465-141 

E-mail: pmhivatal@pecsvarad.hu 

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT______________

7720 Pécsvárad, Dózsa György u. 3.

Központi ügyelet: 72/465-057

Hétköznap: 16-08, hétvégén: Péntek 13-től hétfő 8 óráig

Labor: Puchné Kató Márta

Vérvétel: h—cs.: 8-10

Vizeletvizsgálat: h-cs.: 8-16, p.: 8-12

Védőnői szolgálat: 72/465-057

FÜLEP LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

7720 Pécsvárad , Kossuth L. u. 31.

Tel.: 72/465-123 

E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu 

PÉCSVÁRADI TOURINFORM IRODA 

7720 Pécsvárad , Kossuth L. u. 31.

Tel.: 72/466-487 

Hétfőtől péntekig: 8-16 

http://www.tourinform.hu/

PÉCSVÁRADI VÁROSI KÖNYVTÁR 

7720 Pécsvárad, Pécsi út 2

MUTASS BE!
Van zenekarod? Egyedül zenélgetsz? Nincs 
lehetőséged, hogy megmutasd, mit tudsz? 
Vagy csak rutint szeretnél szerezni?

JELENTKEZZ!
A Pécsváradi Kistérségi Teleház rendsze
res fellépési lehetőséget biztosít amatőr 
zenekarok, illetve előadók számára! A fel
lépések helyszíne a Pécsváradi Művelődési 
Központ. Stílustól függetlenül várunk min
den előadni vágyót a kistérségből!

Bővebb információért érdeklődj 
a Teleházban (Művelődési Központ,

5. terem), vagy telefonon.
Arató Gergely: 06-30/541 98 32

A Pécsváradi Kistérségi Teleház 
SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMOT 

INDÍT!
Igény szerint a következő témakörökben: szá
mítógépes alapismeretek: operációs rendszer; 
szövegszerkesztés (Word); táblázatkezelés; 
internethasználat: prezentáció (Power Point)

T érítésmentesen!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vá
runk szeptember 8-án, hétfőn, 10 órakor, 
egyeztető megbeszélésre a Teleházba (Mű
velődési Központ, 5. terem).

Érdeklődni személyesen 
a Teleházban, hétköznaponként 

10-17 óráig, vagy telefonon 
Arató Gergelynél:
06-30/541 98 32

mailto:pecsvaradi.hirmondo%40gmail.com
gmail.com
http://www.tcomp.hu
http://www.tcomp.hu
mailto:info%40tcomp.hu
mailto:pmhivatal%40pecsvarad.hu
mailto:muvhaz%40pecsvarad.hu
http://www.tourinform.hu/
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PROGRAMELŐZETES
Szeptember 9.: 16 órától: Nyugdíjas Klub 

(helyszín: Műv. Közp.)
Szeptember 10., 17: 10 órától: Baba

mama Játszóház (az Ifjúsági Klub ud
varán)

Szeptember 18.: 9-12 óriág: a Mozgássé
rültek Klubjának fogadónapja (helyszín: 
Műv. Közp.)

Szeptember 19.: 9.30-14.00: Vállalkozók 
Országos Szövetségének Regionális Talál
kozója (helyszín: Műv. Közp.)

Szeptember 20.: 20 éves a kéttannyelvű ál
talános iskolai oktatás. A Kodolányi Já
nos ÁMK Általános Iskola ünnepi ren
dezvénye (helyszín: a Művelődési Köz
pont és a központi iskola).

Szeptember 21.: a Pécsváradi Várbaráti Kör 
kirándulása Pécsre

Szeptember 24.: 10 órától: Baba angol be
mutató (Műv. Közp.)

A PÉCSVÁRADI VÁROSI TELEVÍZIÓ 
SZEPTEMBERI ADÁSAI:_________________

Szeptember 11-12., 19 óra 
Szeptember 25-26., 19 óra 
Szeptember 29., 16 óra: élő közvetítés 
az önkormányzati ülésről (ismétlés: okt. 
4., 19 óra)
SPORTMÉRKŐZÉSEK:___________________

Szeptember 14.: 15 órától: NB III. kézi
labda: Pécsvárad-Vörös Meteor

Szeptember 14.: 16 órától: NB 11. labda
rúgás: Pécsvárad-Szajk

Szeptember 20.: 15.30-tól: NB III. labdarú
gás: Pécsvárad-Nagyatád FC

Szeptember 27.: 10 és 12 órától: U 16- 
19 labdarúgás: Pécsvárad-Dombóvár

Szeptember 28.: 15 órától: NB II. labda
rúgás: Pécsvárad-Gyód

Szeptember 28.: 10 órától: NB III. kézi
labda: Pécsvárad-Mágocs

PÉCSVÁRADI HÍRMONDÓ
A Pécsváradi Városi Önkormányzat havilapja 

Megjelenik havonta, 1200 példányban.

Felelős kiadó: Pécsvárad Város Önkormányzata 

Szerkesztő: Bayer Alexandra 

E-mail: pecsvaradi.hirmondo @ gmail.com 

Hirdetésfelvétel:
Kodolányi János ÁMK 

Fülep Lajos Művelődési Központ 

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 3. TelJfax: 72/465-123 

E-mail: muvhaz@pecsvarad.hu 

Tördelés, nyomdai előkészítés: 

typiART Médiaműhely Pécs • wwvz.typiart.hu 

Nyomdai munkálatok:

MisPrint Nyomdaipari Kft.

7630 Pécs, Közraktár u. 1-3.

Tel.: 72/515-920, fax: 72/515-922 

E-mail: info@misprint.hu

SPORT
LABDARÚGÁS
Megkezdődött az NB lll-as együttesünk számá
ra a 2008/2009-es labdarúgó-bajnokság. A fel
készülési időszakban kicsit átalakult a keret: 
Adorján Gábor és Koch Emil egy rövidebb időre, 
Bánfai Zsolt pedig végleg befejezte pályafutását. 
Somodi Péter és Bocz Gábor Komlóra igazolt. Új 
játékosaink is érkeztek: Vörös Tamás Kozár- 
mislenyből, Horváth Péter pedig Harkányból, 
mindketten védők. Halászi Gábort Siófókoról a 
középpálya megerősítése miatt igazolták, Sán
dor László pedig Hidasról tért vissza a csatársor
ba. Az idénynyitón a PVSK volt az ellenfél, de 
sajnos a rangadót a vendégek nyerték meg.

EREDMÉNYEK:
Augusztus 10. Pécsvárad-PVSK 1-3 (1-1). 

Pécsvárad: Fodor-Vörös, Székely, Krausz-Ha- 
lászi (Schweitzer), Miklós, Schmid (Veit), Lutz 
A., Matkó - Dénes, Tóth. Gólszerző: Dénes.

Augusztus 17. Marcali-Pécsvárad 2-2 (2-0). 
Pécsvárad: Fodor-Vörös, Székely (Veit), 
Krausz-Schmid, Lutz, Miklós, Schweitzer (Ha
lászi), Matkó (Horváth)-Dénes, Tóth. Gólszer
zők: Vörös, Schmid.

Augusztus 24. Pécsvárad-Kaposvár-junior 
2-2 (2-0). Pécsvárad: Fodor - Horváth (Matkó), 
Székely (Veit), Krausz, Vörös - Lutz, Schmid, 
Miklós, Halászi - Dénes, Tóth (Sándor). Gól
szerzők: Miklós, Dénes.

Vértes Lászlóné 
Horváth Klára

Megjelent 
a Pécsváradi
Füzetek
helytörténeti 
sorozat első
kötete

Egy huszadik századi 
várkisasszony

1 > A f V
EM LEK TÖREDÉKEK • 1953-1972)

__ , ■ i

Vértesi Lászlóné 
Horváth Klára emléke
zéseivel, „Egy huszadik 
századi várkisasszony. 
Emléktöredékek" 
címmel.
A könyv megvásárolható 
a Pécsváradi 
Tourinform Irodában 
(Műv. Közp.) 1200 forintos

Az együttes három forduló után a 11. he
lyen áll.

80 éves a labdarúgó- 
szakosztály
Augusztus 27-én került sor a Pécsvárad - PMFC 
gálamérkőzésre a sportpályán. A labdarúgó
szakosztály fennállásának nyolcvanadik évfor
dulójának tiszteletére került sor a találkozó
ra. A vendég együttes a legerősebb összeállí
tásában jött el, új edzőjével Róth Antallal. Saj
nos Nagy Tamást két nappal a mérkőzés előtt 
leváltották, így nem térhetett vissza oda, ahol 
edzői karrierjét kezdte. Az NB II-ben bajnoki 
címre törő pécsiek ellen a házigazdák tiszte
sen helytálltak, volt játékosaikkal a soraikban.

Pécsvárad-PMFC 0-4 (0-3). Pécsvárad: Fo- 
dor-lmhoff, Krausz, Székely (Adorján), Matkó 
(Horváth P.)-Lutz A. (Szabó J.), Halászi (Veit), 
Miklós, Schmid (Egerszegi)-Tóth A. (Somodi), 
Dénes.

PMFC I. félidő: Herbert - Simonfalvi, Sza
bados, Lantos, Kulcsár-Szalai, Sípos, Fónai - 
Nagy 0., Horváth Zs„ Lovrencsics. 2. félidő: 
Sólyom - Berdó, Finta, Kulcsár, Megyesi-Sza- 
bó N., Törtei, Gulyás M„ Nagy A.-Koplárovic, 
Tidiane. Gólszerzők: Lovrencsics (2), Fónai, 
Koplárovics.

Friesz Péter
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