
Július 6-án, szombaton 
reggel kondultak meg 
Pécsvárad katolikus temp
lomának harangjai, hogy 
hírül adják, meghalt Mott 
János címzetes pécsváradi 
apát-plébános, csaknem 
tucatnyi környező telepü
lés lelkipásztora, Pécsvá
rad város díszpolgára.

Halálával méltán érzik 
úgy pécsváradiak és a kör

nyék lakói, hogy árván 
maradtak. Pécsvárad cím
zetes apátja keresztnevén 
szólította a 4000 lelkes 
kisváros apraját-nagyját, 
felekezetre, rendre-rangra 
való tekintet nélkül. Is
merte nyáját, mint a jó  
pásztor, hiszen itt szolgált 
mint káplán 1945-46 kö
zött, és ide tért vissza plé
bánosként 1966 májusá

ban. Szülőföldjeként sze
rette Pécsváradot. Beteg
ágyán sokszor elmondta, 
itt akar szolgálni utolsó 
erejéig, itt akar maradni 
örökre szeretett hívei kö
rében. Végső nyughelyét is 
itt jelölte ki a pécsváradi 
temető kriptasorán, amit 
temetése napján elborítot
tak a virágok.

Fekeden született 1920. 
június 30-án. Ősei a fuldai 
apátság környékéről, Mot- 
ten helységből érkeztek 
ide a 18. században. Az öt
gyerm ekes M ott-család 
életét a vallásosság és a 
munka, a kötelességtudás 
határozta meg. Hat fiatal
ember lépett papi pályára 
Feked községből. Mott Já
nos az ötödik volt közöttük.

A Pécsi Pius Gimnázium 
majd a Szeminárium volt 
felnevelő iskolája. A Szé
kesegyházban -  a légive
szély miatt annak alagso
rában -  szentelték pappá 
1944. június 3-án. Másnap 
tartotta új miséj ét Feke
den, majd kezdte szolgála
tát Mecseknádasdon, Püs
pöklakon, Marázán. Pécs- 
váradon 1945-46 között 
szolgált először mint fiatal 
káplán. Utána 10-10 éven 
át Tolnán majd Szigetvá
ron. Harminc évvel ezelőtt, 
1966 m ájusában tért 
vissza Pécsváradra.

Szeretett és szerették. 
Talán ez volt életének, 
szolgálatának titka. Erről 
tanúskodott az a minden

képzeletet felülmúló gyá
szoló sokaság, amely elkí
sérte utolsó útjára. Nem 
volt kétség a díszpolgári 
cím odaítélésekor, midőn 
1994. június 4-én arany
miséjét ünnepelte vele hí
vek és paptestvérek soka
sága, élén Mayer Mihály 
megyéspüspökkel.

Azt a címet viselte, amit 
Asztrik, Pécsvárád Szent 
Benedek-rendi monostorá
nak első apátja. Pécsvárad 
ősi m onostorát ugyan 
négyszáz éve elsodorta a 
történelem, fennmaradt 
azonban az emléke Szent 
István örökének, Asztrik- 
nak, az itt menedéket ta
láló Vak Bélának, és az 
egyház emlékükre adomá
nyozza a pécsváradi apáti 
címet, melyet Mott János 
érdemelt ki 1982-ben.

Tudatában volt, felada
tai túlterjednek a temp
lom falain: 1969-ben a szó
székről hívta a híveket a 
várba a Szent István-szo- 
bor avatására. Ott serény
kedett hívei körében, ami
kor 1988-ban, a Szent Ist- 
ván-évre a vár és a temp
lom környékét tették 
rendbe. Alapító tagja és 
mindvégig hű támogatója 
volt a szigetvári, majd 
1981-től a Pécsváradi Vár
baráti Körnek. Egyházi el
nöke a Pécsváradi Kolping 
Családnak és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat 
helyi csoportjának.

(Folytatás a 3. oldalon)

Az utolsó szolgálat 1996 Pünkösdjén. 
Fotó: Kacsándiné Savanya Gizella

Velünk volt mindhalálig

Mott János címzetes pécsváradi apát emlékezete
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ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
1996. június 24.

Kakas Sándor polgár- 
mester vezetésével, Bau- 
mann Mihály és Menczer 
Gábor igazolt távollétében 
tartotta júniusi ülését a 
pécsváradi önkormányzat.

Augusztus 20-i 
kitüntetések

A testület idén három 
„Pécsváradért” díjat és egy „A 
köz szolgálatáért” kitüntetést 
adományoz. Három Pécsvá- 
rad-emlékplakettet és három 
elismerő oklevelet ítélt meg a 
város érdekében végzett 
munkáért. A díjakat a hagyo
mányokhoz híven a polgár- 
mester adja át augusztus 19- 
én a vár dísztermében.

A helyi adórendelet 
módosítása

Július 1-tól a helyi iparűzési 
és vállalkozási kommunális 
adóra 50 százalék kedvez
ményt kap a legalább 10 főt 
foglalkoztató vállalkozó. Az a 
kezdő vállalkozó, aki az ön- 
kormányzat közigazgatási te
rületén kezdi működését, 5 
millió forint nettó árbevételig 
teljesen mentesül az ipar
űzési adó alól. A határozat 
adókedvezményt nyújt a helyi 
sport- és kulturális célok tá
mogatóinak is. (A rendeletet 
lásd. alább). Dr. Biró Ferenc 
javasolta, az eü. és a szociális 
szféra vállalkozásai is mente
süljenek az iparűzési adó alól.

Ülésterv a II. félévre
Szeptember 16.: Félévi 

pénzügyi beszámoló. Óvo
dai tájékoztató. Leányvá
sár. A Sportcsarnok műkö
dési tapasztalatai. A Műv. 
Ház SZMSZ módosítása. A 
helyi kábeltv működése.

Október 14. Helyi adóren
delet módosítása. Zeneisko
lai tájékoztató. Parkolók a 
társasházak, az OTP előtt. 
Felkészülés a télre.

November 11. Az 1997. évi 
költségvetési koncepció, há
romnegyed éves beszámoló.

December 2. Az 1997. évi 
ülésterv. Az éves pénzügyi 
ellenőrzési ütemterv.

Saját vízmű
A testület még májusban 

úgy határozott, közműva- 
gyonát nem viszi be az alaku
ló BARANYAVÍZ Kft-be, ha
nem július 1-vel önálló céget

alapít e feladat ellátására: 
a Pécsvárad Víziközmű 
Üzemeltető és Szolgáltató 
Kft. Pécsvárad 51 %-os 
többségi részesedésével 
Martonfa és Zengővárkony 
és a BS AXIS Építőipari 
Kft. az alapítók.

Részvényeink
értékesítése

Kakas Sándor polgármes
ter tájékoztatta a testületet 
a DDGÁZ, DÉDÁSZ, PAN- 
NONMEDICINA önkor
mányzati részvények érté
kéről. A többi önkormány
zathoz hasonlóan Pécsvá
rad is várja ezek idekerülé- 
sét. A testület döntött a leg
alacsonyabb értékű PAN- 
NONM EDICINA-részvé- 
nyek értékesítéséről, mivel 
ezek jelentős emelkedésére 
számítani nem lehet.

Peres ügyeink
Az önkormányzat peres el

járásában lévő ügyeinek kép
viseletével a jegyzőt, dr. 
Fenyvesi Jánost bízta meg.

Millecentenáriumi 
Szent István Napok 

programja
Apaceller József, a kul

turális bizottság elnöke is
mertette a Szent István Na
pok programját, melyet a 
testület elfogadott. A mille
centenáriumi év fő esemé
nye Várszegi Asztrik pan
nonhalmi főapát, püspök lá
togatása lesz, aki újraszen
teli a várkápolnát.

Az augusztus 20-i koszorú
zás ünnepi szónoka Kakas 
Sándor polgármester. A vá
ros különös figyelmet szentel 
közterületeink, középü
leteink rendjére — szólt a tes
tület állásfoglalása ünne
pünkkel kapcsolatban. És er
re szólítja fel a polgárokat is.

Idegenforgalom
Dretzky Katalin, a Fü-

lep Lajos Művelődési Köz
pont igazgatója készített 
beszámolót Pécsvárad ide
genforgalmáról: a tavalyi 
nyolchoz képest ma 11 csa
lád kínál szobát kertes há
zakban, 1-9 fő, összesen 46 
vendég számára.

Másfajta kínálatot nyújt 
a Gesztenyés Panzió és 
Vendéglő. Továbbra is kere

sik a középiskolai kollégiu
mokat a diákok, csoportok, 
kispénzű turisták. A legele
gánsabb elhelyezést persze 
az István Király Szálló kí
nálja mintegy 70 fő számá
ra kétágyas szobáival, há
rom lakosztályával, a palo- 
taszámy termeivel.

Az elmúlt években számos 
turisztikai kiadványban kö
zölte az önkormányzat és a 
Művelődési Ház Pécsvárad 
ilyen jellegű szolgáltatásait. 
E kiadványokat is a Művelő
dési Központ árusítja Pécsvá- 
radon. Csatlakozva Baranya 
idegenforgalmi rendezvényei
hez, ismertették olyan nagy- 
rendezvényeinket, mint a Le
ányvásár, a Gesztenyeszüret, 
a Szent István Napok, az If
júsági Fúvósfesztivál. Több 
mint egy évtizede ajánlják a 
helyi együttesek, pl. a Zene
iskola kamaraegyüttesei, a 
Kiszenekar és a Zengővárko- 
nyi Népiegyüttes műsorát.

A pécsváradi borosgazdá
kat is megpróbálták bevon
ni az idegenforgalomba. 
Többen megjelennek a bo
rok utcájában, és fogadják 
saját pincéjükben az István 
Király Szálló illetve az ide
genforgalmi irodák vendé
geit. Rendszeres kapcsolat
ban áll a Művelődési Ház a 
Baranya Megyei Kulturális 
és Idegenforgalmi Központ
tal, a falusi turizmus és ven
dégfogadás szervezeteivel, a 
nemzetiségi turizmussal. Ál
taluk jutnak ki Pécsváradról

Pécsvárad Város Képviselő- 
testülete a helyi adókról szóló 
12/1991. rendelet 6 p. helyébe e 
rendelet 1. p. lép:

l.p. (1) A képviselő-testület azt 
az adóalanyt, aki helyben működő 
sport- vagy kultúregyesület (cso
port) részére pénzbeli támogatást 
nyújt, kedvezményben részesíti. A 
kedvezmény mértéke arányos az 
adóalany által nyújtott támoga
tással. Á kedvezmény felső határa 
a támogatás 50 %-ig terjedhet.

(2) A képviselő-testület a helyi 
iparűzési és vállalkozói kommu
nális adóra 50 % kedvezményt 
ad a legalább 10 főnyi új mun
kahelyet biztosító vállalkozás 
számára, 3 évre.

(3) Annak a kezdő vállalkozó
nak, aki az önkormányzat köz- 
igazgatási területén tárgyév ja 
nuár 1-jén kezdte meg vállalko-

szóló reklámanyagok a tu
risztikai szakvásárokra is.

Az önkormányzat igényes 
helyi album megjelentetését 
tervezi, és „beszállt” a Mille- 
centenárium alkalmával ké
szülő számos országos és me
gyei kiadványba. Az István 
Király Szálló vagy a helyi ét
termek, kisvállalkozók, mint 
Apaceller Péter gyapjúfonó 
is többnyelvű szóróanyagon 
ismerteti tevékenységét. Dr. 
Biró Ferenc a kerékpáros tu
rizmus támogatását javasolta 
vonzó célpontok kínálatával.

Fogorvosaink
vállalkozóként

Két fogszakorvosunk vál
lalkozóként kíván a továb
biakban gyógyítani. Az ön- 
kormányzatokkal szerző
dést kötnek, Pécsvárad és 
környező 6 település mel
lett további 5 falu, Kékesd, 
Szilágy, Szellő, Károly, Er
zsébet számára nyújtanak 
alapellátást. Ezzel két fog
orvosi körzet alakítható ki.

Pécsváradi egyesületek
Az önkormányzat felhívá

sára a helyi egyesületek kö
zül a Nyugdíjas Klub, a Pécs
váradi Várbaráti Kör, a Moz
gáskorlátozottak Pécsváradi 
Tagegyesülete, a Diabétesz 
Klub, a Thunder Rock Klub 
és a Díszítőművészeti Szak
kör számolt be munkájáról. A 
testület megköszönte tevé
kenységüket, amellyel öreg
bítik Pécsvárad jó hírnevét.

zását, 5 millió Ft alatti nettó ár
bevétele után a képviselő-testü
let három évre szólóan teljes 
mentességet ad az iparűzési adó 
megfizetése alól.

E bek. értelmezésében kezdő 
vállalkozó az új telephelyet léte
sítő vállalkozó is. Nem minősül 
kezdő vállalkozásnak az összevo
nással, szétválással és átalaku
lással létrejött vállalkozás.

(4) A megállapítható idegen- 
forgalmi adó 50 %-át fizeti a 70 
év feletti magyar állampolgársá
gú nyugdíjas.

(5) Az (l)-(2) bekezdésben meg
határozott kedvezmények mértéke 
együttesen nem haladhatja meg a 
fizetendő adó 50 %-át.

2 p. E rendelet 1996. július 1- 
jén lép hatályba.

Kakas Sándor polgármester, 
Dr. Fenyvesi János jeg y ző

Pécsvárad Város Képviselő-testülete 8/1996. (VII.l.) 
sz. rendele te a helyi adókról szóló 12./1991. sz. 

rendelet módosításáról
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Mott János címzetes pécsváradi apát emlékezete
(Folytatás az első oldalról)

Értékelni tudta mások 
fáradozásait, a település 
törekvéseit. Hálaadó misét 
mondott, amikor Pécsvá- 
rad 1993-ban visszanyerte 
600 éves városi rangját. 
Segédkezett a német és az 
osztrák testvérkapcsola
tok kiépítésében: Külshe- 
im város alpolgármeste
re, Erwin Lutz és jegy
zője, Heinrich Blatz régi 
barátként tisztelgett ko
porsója előtt. Ugyanakkor 
Mott János hű maradt a 
környező falvak népéhez, 
akik közül érkezett. A kör
nyék tizenegy templomá
ban mondta a misét vasár- 
és ünnepnapokon, hogy 
mindenkinek része legyen 
Isten igéjében.

Július 11-én, csütörtö
kön mintegy 4000 ember 
kísérte el utolsó útjára. 
Két órán át ezrek rótták le 
kegyeletüket ravatalánál, 
amely azon oltár előtt ál
lott, melynél 30 éven át el
látta szolgálatát. A mise 
előtt a Pécsváradi Római 
Katolikus Egyházközség 
majd Pécs várad Város Ön- 
korm ányzatának tagjai 
álltak díszőrséget. Temeté
si misét és szertartást ce
lebrált Mayer Mihály me
gyéspüspök, az egyházme

Kiadvány Pécsváradról
A Millecentenárium évében a „Pécsváradi, műem

lékek” című füzetet jelentette meg második, javított 
kiadásban a Fülep Lajos M űvelődési Központ a 
Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtárának 330. fü 
zeteként. A  pécsváradi várat, Pécsvárad rövid tör
ténetét és a helyi látnivalókat, műemlékeket Gál- 
los O rsolya  valam int a pár éve elhúnyt régész, 
K ozák K ároly tanulmánya mutatja be. A fedlapot 
Lantos M iklós színes panorámaképe díszíti, a fü 
zetben is találkozunk képeivel és K acsándiné Sa
vanya G izella fotójával. Várostérkép, a várat ko
ronként bemutató alaprajz, az egykori monostort 
felid éző rekonstrukciós rajzok, K o zá k  K á ro ly , 
K rasznai Péter, S eldm ayr János munkái egé
szítik ki az ismertetést. Német, angol nyelvű függe
lék és irodalomjegyzék zárja a kiadványt, amely a 
várban és a Művelődési Házban kapható.

Habsburg Ottó leányai 
Pécsváradon

Május 16-17-én jeles személyiségek tettek magánlátoga
tást városunkban: Habsburg Ottó leányai, Mónika és 
Walburga érkezett Pécsváradra, gyermekeikkel, Santia- 
góval és Mauritiussal. Házigazdájuk, Walter Tivadar 
leánya, Katalin ugyanis az elmúlt évet Habsburg Mónika 
fia, Santiago mellett töltötte Spanyolországban, mint ne- 
veló'nő.

Elsőnek Mónika érkezett meg, akit vendéglátói Püspök- 
szentlászlóra vittek. Itt Vácz Jenő S.J. atya fogadta a her
cegnőt és mutatta be az arborétumot valamint a kastélyt.

Az ebédet az István Király Szállóban költötték el, a menün 
Újházi-tyúkleves és vegyestál szerepelt. Délután Pécsre 
utaztak, ahol Habsburg Walburga és fia, Mauritius csatla
kozott húgához. Este bográcsban főtt halászlé és túróscsusza 
volt vacsorára Walter Tivadar pincéjénél. A vendégek pénte
ken távoztak Budapestre, ahol édesanyjuk és bátyjuk, Habs
burg György várta őket.

Az egyházmegye főpásztora, több mint 70 paptestvér és hívek ezrei kísérték utolsó útjára
Fotó: Patonai Attila

gye több mint 70 papja je
lenlétében. Egykori tanítvá
nya, Kövesdi János mágo- 
csi plébános búcsúztatta, 
majd a pécsváradi római 
katolikus egyházközség ne
vében Merk József elnök, 
Feked község nevében 
K lug Kornél, Külsheim 
város nevében Erwin Lutz 
alpolgármester, Pécsvárad

város nevében, a város 
díszpolgárától, Pécsvárad 
címzetes apátjától Kakas 
Sándor polgármester vett 
végső búcsút.

A misén közreműködött 
Székely M iklós orgona
művész, Balogh Brigitta 
kántorszakos hallgató. A 
szertartás végén és a sír
nál Feked, Erdősmecske,

Lovászhetény német asz- 
szonyai énekelték el a 
„T ra u rich  tőnen die 
Glocken” kezdetű búcsúz
tatót. Az énekeseket Stra- 
ub Mihály kántor vezette. 
A sírnál a paptársak latin 
éneke, a „Salve Regina” 
csendült fel. Végül Székely 
Miklós előadásában egy 
népi sirató.
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Kakas Sándor polgármester 
búcsúztatója

Főtisztelendő püspök úr, tisztelt gyá
szoló családtagok, pécsváradiak, kedves 
vendégeink!

Elpergett 76 év. Mott János, Pécsvá- 
rad címzetes apát-plébánosa nincs töb
bé. Mi, pécsváradiak, Pécsvárad önkor
mányzata régi barátját veszítette el 
benne. És elveszítettük Pécsvárad 
díszpolgárát. Ez a cím nagyon kevés 
embernek dukált eddig, és Mott János 
személye oly magasra állította a mér
cét, hogy nehéz lesz e cím méltó viselő
jét megtalálni.

ő  attól volt a település első polgára, 
hogy felekezetre való tekintet nélkül 
minden házban ismerték, tisztelték, 
szerették, mint ahogy ő is megadta a 
tiszteletet katolikusoknak és nem kato
likusoknak egyaránt.

Mott János életútját végignézve, ma 
nagyon sok mindenre kitértünk. Egy 
régi beszélgetésünket szeretném itt, a 
ravatala előtt felidézni. Azt mondta egy 
alkalommal, őt akkor szentelték pappá, 
amikor dúlt a háború. Úgy gondolom, 
hogy a háború borzasztó élménye vál
totta ki belőle, hogy ő egész életútján a 
gyűlölködés ellenkezőjét akarta: a sze- 
retetet óhajtotta és cselekedte.

Emlékezzünk meg arról is, hogy ő 
volt a pécsváradi apát. E címben is 
méltó volt az elődökhöz, de főleg az első 
pécsváradi apáthoz. Ahhoz az Asztrik- 
hoz, aki Szent István .külügyminiszte
reként” a koronát hozta el a pápától.

Mott János, Pécsvárad címzetes apát
plébánosa, apátúr, mindenki papbácsi
ja, János bátyánk, Isten Veled!

MERK JÓZSEF

a Pécsváradi 
Római Katolikus 

Egyházközség • 
elnökének 

búcsúztatója

Az egyházközség és 
annak testületé nevé
ben búcsúzom tőled 
Apát Úr. Köszönjük 
neked 30 éves plébáno- 
si szolgálatodat, kö
szönjük az értünk el
mondott imádságokat, 
köszönjük a kiszolgál
tatott szentségeket. 
Köszönjük szere- 
tetedet, barátságodat 
és köszönjük az egész 
életedet. Az Isten áld
jon meg, nyugodjál bé
kében!

Rede von Erwin Lutz zűr Beerdigung von 
Titular Abt János Mott

„Als ich die Flagge rot-weiss-grün auf dem Schloss- 
turm wehen sah, hüpfte mir das Herz vor Freude”.

Bei seinem ersten Besuch mit einer Delegation in 
Külsheim am 25. juli 1990 sprach Titular Abt János 
Mott diese Worte, wie dann auch in unseren deutschen 
Zeitungén zu lesen war.

Dieser Besuch war die Grundlage für eine lángé und 
tiefe Freundschaft zwischen Külsheim und Pecsvarad -  
zwischen den Külsheimem und Janosch batschi — aber 
im besonderen.

Kaum einer Külsheimer hat seitdem Pecsvarad be- 
sucht, ohne im Pfarrhaus „Guten Tag” zu sagen.

Wie fragte mán bei einem Besuch aus Pecsvarad -  ist 
Pfarrer Mott auch dabei -  und wie glücklich waren wir 
wenn es hiess: „Jawohl -  er kommt mit”.

War er dann da, besuchte ganz Külsheim das festliche 
Hochamt, das er uns jedesmal zelebrierte und mit sei
nem pontifikalen Segen, den er uns als Abt spendete -  
abschloss -  wie jubelte unsere Orgel, wenn sie zum fest- 
lichen Abschluss die ungarische Natinalhymne intonierte.

Aber dann hátte er sich verteden müssen, um all die 
Einladungen anzunehmen, um überall Gast zu sein bei 
all den Külsheimem, denen er ein lieber und vertrauter 
Freund geworden war.

János Mott im wahrsten Sinne ein Menschenfreund, dér 
das Wort unseres Heiland aus vollem Heizen weitergab.

Wir können es uns gar nicht vorstellen, das es nun den 
Weg ins Pfarrhaus nicht mehr gébén soll, das er nicht 
mehr da ist.

Aber in unseren Herzen hat er sich bleibenden Platz 
geschaffen, den er innehaben wird, bis wir uns dereinst 
wiedersehen.

Die Stadt Külsheim vemeigt sich an seiner Bahre. Im 
Namen von Bürgermeister Kuhn, vöm Gemeinderat und 
dér gesamten Bürgerschaft Külsheims lege ich einen 
Kranz nieder.

János Mott -  guter altér Freund,
ruhe in Gottes Frieden

Erwin Lutz külsheimi alpolgármester 
beszéde Mott János címzetes pécsváradi 

apát temetésén:
„Amikor megláttam a vártorony tetején a piros-fehér- 

zöld lobogót, örömében hevesebben dobogott a szívem.” 
1990. július 25-én, egy küldöttség tagjaként tett első 

látogatásakor hangzottak el Mott János apát úr fent idé
zett szavai Külsheimben, ahogy erről annak idején a né
met újságok is beszámoltak.

Az alapja volt ez a látogatás a Külsheim és Pécsvárad 
között, de különösképp a külsheimiek és János bácsi kö
zött kialakult hosszú és mély barátságnak.

Alig akadt azóta külsheimi, aki Pécsváradra látogatva, 
egy „Jónapot!”-ra be ne tért volna a plébániára.

Milyen kíváncsian tudakoltuk egy-egy Pécsváradról ér
kező látogatáskor: — „Mott apát úr is eljön?” -  És milyen 
boldogok voltunk, ha a válasz így hangzott: „Igen, jön ő is.” 

Mikor aztán megérkezett, egész Külsheim részt vett az 
általa celebrált szentmisén, melyet címzetes apátként 
pontifikális áldásával zárt le. Milyen ünnepélyesen szólt 
orgonánk, mikor a szentmise végén felcsendültek a ma
gyar nemzeti Himnusz hangjai.

Ezt követően szinte el kellett volna osztania önmagát, 
hogy vendégként is eleget tehessen mindazon külsheimiek 
meghívásának, akiknek szeretett, bizalmas barátjává vált.

Mott János a szó legigazibb értelmében emberbarát 
volt, aki teljes szívvel adta tovább Üdvözítőnk szavait. 
El sem tudjuk képzelni, hogy ne vezessen többé szá
munkra út a plébániára, mivel ő már nincs itt.

De szívünkben maradandó helyet szerzett magának, 
amit meg is tart mindaddig, amíg majdan viszontlátjuk 
egymást.

Külsheim városa fejet hajt ravatala előtt, Günther 
Kuhn polgármester, a képviselőtestület és Külsheim va
lamennyi polgára nevében helyezzük el koszorúnkat sír
jánál.

Mott János, kedves öreg barátunk, 
nyugodj Isten békéjében!

Bognárné Auth Mária fordítása
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Millecentenárium 996-1996

SZENT ISTVÁN NAPOK  
Augusztus 15-20.

Asztrik apát szobrát koszorúzza Pannonhalmán a Pécs- 
váradi Várbaráti Kör 1987-ben Fotó: Gállos

Várszegi Asztrik 
augusztus 15-én 

felszenteli a pécsváradi 
monostor kápolnáját

Augusztus 12.H
18 óra Pécsváradi kézmű

vesek kiállítása a Műv. Köz
pontban

Augusztus 14.K
18 óra Pécsváradi alkotók 

képzó'művészeti kiállítása a 
várban.

Augusztus 15.CS
Nagyboldogasszony nap

ja, Pécsvárad búcsúja
17 óra Várszegi Asztrik 

ünnepi miséje a várban
A monostor templomának 

újraszentelése
19 óra In memóriám Mott 

János. Székely Miklós 
hangversenye a római kato
likus templomban

Augusztus 16. P
18 óra Német nemzetiségi 

est a vár udvarán: iskolánk 
német nemzetiségi tánccso
portja, Szűr, Székelyszabar 
együttesei

20 óra Bál. A program a 
Pécsváradi Németek Barát
sági Egyesülete támogatá
sával jött létre

Augusztus 17.SZ
18 óra Reneszánsz vígas

ságok. A pécsi Reneszánsz 
Együttes zenés-énekes-tán- 
cos műsora korhű jelmezek
ben a vár udvarán.

Augusztus 19.H
18 óra A Műv. Központ 

Nó'i Kamarakórusának kon
certje a vár dísztermében.

Szent István unokája szüle
tésének 950. évfordulójára emlé
kezett június 16-án az egyház 
Mecseknádasdon. Az ünnepi 
szentmise kezdetén Mayer Mi
hály megyéspüspök köszöntötte 
dr. Paskai Lászlót, Budapest- 
Esztergom érsekét, bíboros prí
mást, Angelo Acerbi apostoli 
nunciust, a Szentszék nagyköve
tét, Mario Contit, a skóciai 
Aberdeen és St. Andrews püspö
két, Tüttő Györgyöt, a londoni 
magyarság fólelkészét és a 
Nagy-Britanniából általuk veze
tett zarándokokat, Cristopher 
Prentice-t, Nagy-Britannia ma
gyarországi nagykövetének he
lyettesét, továbbá dr. Terayák 
Csaba segédpüspököt, a magyar 
püspöki kar titkárát, dr. Ke
resztes Szilárd kisdorogi görög
katolikus megyéspüspököt, az 
egyházi és világi vendégeket,

Vezényel Kutynánszky Csa
ba. A Pécsváradi Zeneiskola 
Fúvós Kamaraegyüttesének 
műsora: Reneszánsz táncok.

Az 1996. évi városi kitün
tetések átadása nyilvános 
ünnepi önkormányzati ülés 
keretében

20 óra Középkori vacsora
est a vár udvarán. Zene: 
Kreszits Margit

Augusztus 20.K
16 óra István Király szob

rának megkoszorúzása. Ün
nepi szónok Kakas Sándor 
polgármester. Koszta Gabri
ella színművész műsora.

A pécsi UNICUM LAUDE 
férfi énekegyüttes koncertje 
a várkápolnában

16.30 Szentháromság tér: 
a Zeneiskola Gyermek Fú
vószenekara, Pécsváradi If
júsági Fúvószenekar, Álta
lános Iskola Német Nemze
tiségi Tánccsoportja, Nyug
díjas Klub továbbá a Zengó'- 
várkonyi Népiegyüttes mű
sora.

A helyi vendéglátók szol
gálnak fel frissítőket.

20 órától utcabál — 
SPITZBUBEN

A pécsváradi alkotók 
bemutatkozására min
den érdekeltet felkérnek 
ezúttal is a Műv. Ház 
munkatársai

köztük Platthy Iván c. állam
titkárt.

Dr. Cserháti József kapta meg 
annak idején Skóciai Szent Mar
git ereklyéjét, 1993-ban skót za
rándokok jártak Mecseknádas
don, és ez évben avatták a temp
lom Szent Margit-kápolnáját.

-  Az Árpád-házi hercegnő', 
skót szent élete és halála mély 
hatást gyakorolt a skót nemzet 
életére mondta prédikációjában 
Mario Conti skót püspök. -  Mal- 
colm király feleségeként felhasz
nálta európai tapasztalatait, 
Szent István udvarában nyert 
műveltségét, hogy megnemesít
se a skót udvart, megreformálja 
az egyházat, és emberibbé tegye 
a skót nép életét. A  magyar ál
lamalapító unokája hozzájárult 
a skót nemzet formálásához

G.O.

Várszegi Asztrik, az
1000 éves Pannonhalma 
Szent Benedek rendi mo
nostorának főapát-püspö- 
ke elfogadta Mott János, 
Istenben boldogult címze
tes pécsváradi apát, Ka
kas Sándor polgármester 
és G állos O rsolya , a 
Pécsváradi Várbaráti Kör 
elnökének meghívását, és 
augusztus 15-én Pécsvá- 
radra látogat.

Városunk búcsúja, 
Nagyboldogasszony nap
ján  17 órakor ünnepi 
szentmisét celebrál a vár, 
az egykori monostor udva
rán álló templom falai kö
zött. Utána felszenteli a 
monostor Szent István-ko- 
ri kápolnáját, amely a tö
rök idők óta nem szolgált 
egyházi célokat.

Hazánk egyik legrégebbi 
templomának újbóli fel
szentelésével üli meg

Pécsvárad a Millecentená- 
rium évfordulóját. Ezzel a 
jelképes gesztussal szeret
né újra felvenni a kapcso
latot a Szent Benedek 
renddel, és megkezdeni a 
felkészülést a pécsváradi 
bencés monostor 1000 éves 
jubileumára, amely 2000- 
ben lesz aktuális.

A tem plom szentelés 
után Székely Miklós or
gonaművész ad hangver
senyt Mott János címzetes 
pécsváradi apát emlékére, 
a római katolikus temp
lomban. Az eseményre el
látogat hozzánk M ayer  
M ih ály  megyéspüspök. 
Fájdalom, hogy apát 
urunk nem érhette meg 
ezt az általa is nagyon 
várt eseményt.

Az ünnepélyes temp
lom szentelésre szere
tettel várnak m inden  
pécsváradit a rendezők.

Skót-magyar mise Mecseknádasdon 
Skóciai Szt. Margit emlékére
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Mindig választás útján

Alpolgármesterünk az év üzletembere

Arató Márton átveszi a díjat Higi Gyulától a kereske
delmi és iparkamara elnökétől

Arató Mártonnak, a ME
CSEK FŰSZERT Rt. ve
zérigazgatójának ítélte 
oda „Az év üzletembere” 
címet a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparka
mara a Pécsi Ipari Vásá
ron. A rangos szakmai 
elismerés tulajdonosa 
1990 óta önkormányzati 
képviselő, másfél éve 
társadalmi megbízatású 
alpolgármester Pécsvá- 
radon.

Cégének dolgozója 1972 
óta. 1989-tól a cég jogutód
ja, a MECSEKFÜSZÉRT 
Rt. yezérigazgatója. Vezeté
se alatt zajlott le a cég si
keres privatizációja, és két 
jelentős nemzetközi elisme
rés, 1993-ban az EMRC 
szervezet EUROMARKET 
díjának, 1995-ben a Trophy 
Europe of Quality díjának 
elnyerése.

Arról kérdeztük, hogyan 
végezhető el együtt a két 
feladat: a Baranya, Tolna 
megyére kiterjedő ME
CSEK FÜSZÉRT vezetése 
és a pécsváradi önkormány
zati tevékenység.

-  Korábban is felkértek 
már képviselőnek. Nem 
azért nem vállaltam ilyen 
megbízatást, mert nem volt 
véleményem, vagy nem 
akartam volna tenni a kö
zért. A gazdasági életre, a 
cégemre akartam koncent
rálni, ahol 1982. január 1. 
óta kereskedelmi igazgató- 
helyettes, 1986. január 1- 
től pedig a cég vezetője va
gyok -  hozzáteszem, min
den alkalommal, 1996. ápri
lis 26-án is választás ered
ményeképp kerültem e 
posztokra.

Önkormányzati képvise
lőnek a Pécsváradi Várba
ráti Kör kért fel 1990 nya
rán. Ódzkodtam a feladat
tól, mert tudtam, a privati
zációval sok teendőm lesz a 
cégemnél. (Lett is.) Úgy 
éreztem, kevéssé ismernek 
a pécsváradiak, hiszen ide 
„csak” az otthonom, csalá
dom, a pihenés köt. 1

-  A szavazók 1990-ben  
mégis jó  arányban, 1994- 
ben pedig egyenesen az él
bolyban juttatták a testület

be. Mit ad a kisvárosi kép
viselőség, alpolgármester- 
ség a vezérigazgatónak?

-  Kellemes meglepetés 
volt számomra mindkét vá
lasztási eredmény. Szép fel
adat részt venni a helyi tör
vényhozásban. Mégis volt 
egy pillanat 1994-ben, ami
kor úgy éreztem, túl sok 
terhet vállalok ezzel. De ak
kor nyakig voltunk a Sport- 
csarnok beruházásában, 
amire pályázott pénzeink 
voltak, aminek sok volt az 
ellendrukkere. Ezt az ügyet 
nem lehetett cserben hagy
ni. Hittem a Sportcsarnok
ban, és tudjuk, ma már 
nem lehetne megcsinálni.

Mindig a megoldást kere
sem a felvetődő problémák
ban. És ehhez próbálom 
hozzásegíteni képviselőtár
saimat. Amikor Kakas Sán
dor 1995 elején felkért az 
alpolgármesteri posztra, és 
ezt a testület megerősítette, 
úgy éreztem, meg kell ad
nom azt a segítséget, amit 
adhatok. Továbbra is képvi
selőnek tartom magam első 
sorban, hiszen a vezetés jó 
kezekben van Pécsváradon, 
és nincs szükség két dudás
ra egy csárdába^. De szíve
sen segítem a polgármester 
munkáját, távollétében he
lyettesítem a protokolláris 
feladatokban.

-  Menedzsereink általá
ban nagyvárosokban élnek.

Ón miért nem Pécset válasz
totta lakhelyül?

-  Fiatalon, 2627 évesen 
lettem beruházási osztály- 
vezető, már akkor megkér
dezték tőlem ugyanezt. Szá
momra más dolog, hol dol
gozom és más, hogy hol 
élek. Élni tudok ebben a 
kettősségben. Pécs 1520 
perc alatt elérhető gépko
csival. Pécsváradon, a há
zunkban, a szőlőnkben fel 
tudok töltekezni azzal az 
erővel, ami kell a minden
napi munkához. Nagyon 
erős hátteret jelent a csalá
dom, nélküle nem tudnám 
egyik feladatomat sem ellát
ni. Benősültem Pécsváradra, 
megszerettem ezt a helyet, 
viszonozni szeretném, amit 
itt kaptam. De a szülőfalu
mat, a szomszédos Fazekas- 
bodát sem felejtem el.

-  Segítik-e a menedzsert 
az önkormányzati tapasz
talatok ?

-  Kölcsönhatásban van a 
két terület. Élvezem a tes
tületi üléseket, mert szín
vonalas, rugalmas a pécsvá
radi testület. Itt is döntése
ket kell hozni, kellemeseket 
vagy kínosakat, ahogy a 
cégnél. Cégvezetési gya
korlatomnál fogva talán tu
dom segíteni a helyi döntés- 
hozatalt. A MECSEK FÜ
SZÉRT felől pedig most job
ban megértem az önkor
mányzatok nehézségeit.

Zengőalja
Kistérségi
Társulás

Tizenegy érdekelt 
önkormányzat június 
6-án m egalakította 
Pécsváradon a Zengő
alja Kistérségi Terü
letfejlesztési Társu
lást. A 15 baranyai 
kistérség közül a leg
kisebbet. A dinami
kusan fejlődő Zengő
vidék polgármesterei 
egyetértenek abban, 
hogy közösen kell fel
lépniük a földgáz, a 
vadvizek megfékezé
se, a munkahely-te
remtés, a környezet
védelem, az idegen- 
forgalom és lakóhe
lyünk otthonosabbá 
tétele érdekében. A 
térség fejlesztése, 
koncepciók, progra
mok kidolgozása al
kalmával.

A Pécsvárad továb
bá Nagypall, Zengő- 
várkony, Martonfa, 
Apátvarasd, Lovász- 
hetény, Erdősmecske, 
Mecseknádasd, Óbá
nya, Ófalu, Hidas ön- 
korm ányzata által 
alapított társulás 
székhelye a pécsvára
di Városháza.

Elnökké Kakas 
Sándor pécsváradi, 
alelnökké Bischoff 
Ádám mecseknádas- 
di és Niedlingné 
Grátz Erika nagy- 
palli polgármestert 
választották. Megfo
galmazták, szívesen 
fogadják a környék 
más települései, akár 
Tolna megyei falvak 
csatlakozását is egyes 
programokhoz. Cél
juk  az összefogás a 
közös feladatokért.
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A millecentenárium jegyében !

Pécsvárad utcái, terei, köztéri szobrai és emlékhelyei

Pécsvárad Fő utcája, 1927-ben

(harmadik rész)

1963. június 14-én tartott 
tanácsülésen, a napirendek 
megtárgyalása után Dráno- 
vits Pál az akkori vb. titkár 
bejelentette, hogy „a Mun
kácsy utcával párhuzamo
san új utca épült családi la
kóházakkal, amelynek el
nevezése szükséges”.

Dr. Nékám Károly ta
nácstag (gyógyszerész) ez
zel egyetértett, „de mivel 
sokan életrajzát és érdeme
it nem ismerjük, a követke
ző' tanácsülésen a vb. elnök 
ismertesse azt”.

így megszületett a dön
tés, a 17/1963 számú ta
nácshatározat, melynek szó 
szerinti szövege az alábbi:

„Pécsvárad község taná
csa elhatározza, hogy a köz
ségben új családi lakóházak
ból a Munkácsy Mihály utcá
val párhuzamosan épült új 
utcát Pécsvárad 1848/49-es 
szabadságharc idejéni nép- 
képviselőről Hegedűs Imre 
utcának nevezi el.

Utasítja a vb. elnökét, 
hogy a július havi tanács
ülésen Hegedűs Imre nép- 
képviselő rövid életrajzát 
és az 1848/49-es szabad
ságharc idején végzett ha
zafias tevékenységét a ha
tározat végrehajtásáról 
adott jelentésében ismer
tesse”.

Erre a megadott időben 
sor került, egy teljes oldalon 
kapták kézhez a tanácstagok 
a Hegedűs Imre életútját be
mutató tájékoztatót, amely 
ezzel zárult: „Hegedűs Imre 
életrajzát Gállos Ferenc ere
deti okm. alapjáni összeállí
tásból vettem”.

E tájékoztató nyomán je
gyezte meg Takács Gizella 
tanácstag (tanárnő), hogy 
helyesen döntött a tanács
ülés a névadáskor.

A következő dátum 1967. 
november 17. napja, ami
kor a tanács pénzügyi bi
zottsága (elnöke Rózsavöl
gyi Konrád tanácstag, OTP 
vezető) összesen hét utca 
elnevezésére tesz javasla
tot. Ezek: Akác, Fáy And
rás, Gyenes Tamás, József 
Attila, Radnóti Miklós ut

cák, illetve Gesztenyési fa
sor és végül a Hegyalja ut
ca.

A Fáy András nevet kife
jezetten az OTP vezetője ja
vasolta azzal az indokkal, 
hogy a családi házak vala
mennyien OTP kölcsönből 
épült, így egy utcát neve- 
zennek el Fáy Andrásról az 
első Takarékpénztár meg
alapítójáról. A javaslatot -  
két módosítással -  a végre
hajtó bizottság december 5- 
i ülése támogatta. A két 
módosítás az alábbi volt: a 
megjelölt utcában nincs 
gesztenye fasor, ezért a ne
ve legyen Gesztenyési út, 
miután az a gesztenyésbe 
vezet, a Hegyalja utca pe
dig -  fekvésénél fogva — 
Hegyoldal utca legyen.

A tanácsülés 1967. de
cember 15-én, 36/1967 szá
mú határozatával a néva
dásokat így fogadta el, ami
nek érdekessége, hogy a 
Hegyoldal utca sohasem 
épült ki, ez csak térképi ut
ca maradt, és már nem is 
fog kiépülni. Az utca a kál
vária-domb aljától (Fábo- 
sék háza) indult volna és a 
mai Szent Gellért utcára

vezetett volna ki, a közpon
ti iskola felett, a Radnóti 
utcával majdnem párhuza
mosan.

Az újabb névadáshoz hat 
év telt el, 1973. október 19- 
én adott nevet a tanácsülés 
két újabb utcának: Kodolá- 
nyi János és November 29. 
utca nevet.

A November 29. Pécsvá
rad „felszabadulásának” 
vagy „újabb megszállásá
nak” (kinek melyik tetszik) 
a napja, azaz ekkor érkez
tek Pécsváradra a Vörös 
Hadsereg katonái. A néva
dáskor nyilvánvalóan a fel- 
szabadulás emlékét kíván
ta a tanácsülés megörökíte
ni, éppen ezért az önkor
mányzat a rendszerváltást 
követően, a Szentháromság 
tér és a Szent Gellért utca 
visszakeresztelésekor kér
dőlapokon megkérdezte az 
ott lakókat, hogy kívánnak- 
e nevet változtatni. Lehet, 
hogy kényelmi okok miatt, 
de tény: az utca lakói nem 
óhajtották a névváltozást.

Közel tíz év elteltével, 
1982. július 26-án volt a kö
vetkező névadás, a végre
hajtó bizottság 41/1982 sz.

határozatával. Ekkor ka
pott hivatalosan is nevet a 
szakiskolához, illetve sütő
üzemhez vezető köz (Vak 
Béla utca), a Vár utcából 
nyíló és Dr. Bíró Ferenc la
kásához vezető utcácska 
(Várkert köz), valamint a 
keleti lakóterület három új 
utcája: Witt János, Fülep 
Lajos és Szőlő utca, és vé
gül a Bódogné Szomorú 
Éva parcellázásából kiala
kult kis utca a Zengő köz 
nevet kapta (bár a hivata
los döntésből ez a névadás 
kimaradt!).

A névadók közül azóta 
már Hegedűs Imre életút
ját jól ismerjük, de három 
névadóról talán nem feles
leges egy rövid tájékoztatót 
adni:

Fáy András a Zemplém 
megyei Kohányban szüle
tett 1768. május 30-án, 
meghalt 1864. július 26-án, 
Budapesten a Kálvin téri 
templom sírboltjában te
mették el.

Székely családból szárma
zott, iskoláit Sárospatakon 
végezte, majd négy évig a 
pozsonyi líceumban tanult. 
Az ügyvédi vizsga letétele
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A Nyugdíjas Klub idén is megrendezte majálisát a
Szász-völgyben, a a Zengő MG és Szolgáltató Szövetkezet 
vendégházában. Június végén Ópusztaszeren megtekintet
ték a Feszty-körképet, majd a kiskunmajsai termálfürdő
ben kerestek felüdülést. Fotó: Kárpátiné Kovács Zita

után Pestre költözik.
Fáy András a reformkor 

kiváló irodalmi és közéleti 
írfója, a Kisfaludy Társaság 
első' igazgatója, az Akadé
mia tagja, a Pesti Hazai El
ső' Takarékpénztár alapító
ja. (Születése 200. évfordu
lójára a Magyar Nemzeti 
Bank ötvenezer darab 100 
forintos alpakka emlékér
met bocsátott ki, amelyet 
Rajki László szob
rászművész tervezett.)

Fáy fáradhatatlanul mun
kálkodott a közért, írásai
ban állást foglalt egy tudós 
társaság alapítása, a céh
rendszer, a koldulás meg
szüntetése, és különböző 
pénzügyi, börtönügyi kérdé
sekben. Jelentősek szociál
politikai és takarékpénztári 
agitációs írásai. Cigány 
nyelvi tanulmányt és cigány 
verseket is írt. Első magyar 
nyelvű regénye a „Bélteky- 
ház” (1832), másik jelentős 
írása a „Különös testamen
tum”. Haladó középnemes, 
kiváló prózaíró, közéleti 
személyiség lévén, Mik
száth Kálmán így jellemez
te őt: „Ha Széchenyi nincs, 
őt illeti a legnagyobb ma
gyar titulusa, ha Deák 
nincs, ő nevezhető a haza 
bölcsének”.

Gyenes Tamás Pécsvára- 
don született 1920. január 
20-án és autóbaleset követ
keztében halt meg 43 éves 
korában, 1963. július 27-én.

Itt töltötte gyermekkorát 
az akkori Schwartz Ármin 
féle fakereskedés, a mai 
MEZŐGÉP, illetve PENTA
GON Üzletház helyén.

Pécsett járt reálgimnázi
umba, itt érettségizett 
1937-ben.

Fülep Lajos támogatásá
val jutott be a Képzőművé
szeti Főiskolára 1941-ben, 
ahol Pátzay, majd Sidló ta
nítvány volt.

Katonai behívása meg
akadályozta tanulmányai 
folytatását, a háború után 
visszatér Pécsváradra, de 
itt egyetlen hozzátartozóját 
sem találja, zsidó család lé
vén a koncertrációs tábor
ban vesztették életüket.

Visszatérve Budapestre, 
1949-ben elvégzi a Főisko
lát, majd Leningrádban ta
nul és 1953-ban mint kandi
dátus tér vissza a Képzőmű
vészeti Főiskolára docens
nek. Első kiállítása is ebben 
az évben van Budapesten a 
Fényes Adolf teremben.

1956-ban lemond állásá

ról és a Műszaki Egyetemen 
vállal munkát és itt oktat 
haláláig.

Művei közt kiemelkedő a 
hódmezővásárhelyi Tornyai 
János, az óbudai Krúdy 
Gyula, a balatonfüredi Jó
kai Mór szobrok, valamint a 
Radnóti portré, amelynek 
másolata a központi isko
lánk előterében van.

Witt János 1807. május 
21-én született Pécsvára- 
don, meghalt Pécsett 1887. 
május 10-én.

(Eredetileg az egyházi 
anyakönyvi bejegyzés szerint 
az apja neve With Vencel.)

Apja az itt állomásozó lo
vasezred zenekarának har- 
sonása volt. Tanulmányait 
Pécsett végezte, majd a bé
csi Konzervatóriumban ta
nult Mayséder József ta
nárnál, és itt szerzett hege
dűművész diplomát.

Ezt követően a pesti né
met színház zenekarának 
koncertmestere lett, majd 
Szepessy Ignác pécsi püs
pök alkalmazza a székes- 
egyház zenekarában 1929. 
május 1-től félállásban, 
majd 1932-ben teljes állású 
tagként. Az 1848-as szabad
ságharc idején nemzetőr, 
aki 200 fős csapattal aktí
van részt vesz az 1849. jú
nius 15-i pécsi felkelésben. 
Emiatt a megszálló császári 
seregek térparancsnoka, 
Stokucha őrnagy 15 társá
val együtt kizáija az általá
nos amnesztiából és július 
2-án hosszúhetényi birto
kán letartóztatják, majd 
Pécsre szállítják, de végülis 
szabadon engedik. Miután 
megnősül (felesége Haines 
Mária), lemond a székes- 
egyházi állásáról a „hosszú
hetényi birtok kezelése mi
att” és csak a nagyobb ün
nepi játékokon muzsikál, de 
1855. május 1-jével ismét 
visszatér teljes állásba a 
székesegyházi zenekarba.

1861-től a pécsi városi Ze
neiskola tanára, a város el
ső hegedű oktatója volt, 
Pécs zenei életének tevé
keny résztvevője. Jelentős 
szerepe volt Liszt Ferenc 
1846. október végi pécsi 
hangversenyének létrejötté
ben, aki az október 27-i pé
csi hangversenye után rövid 
látogatást is tett Witt János 
akkor már pécsi lakásán 
(Geisler u. 67., mai Megyei 
Könyvtár épülete).

(Folytatjuk)

Dr. Kófiás Mihály

T atarozás a K ön yv 
tárbán. A Városi Könyvtár 
augusztus 1-31. között zár
va tart. Kérik olvasóik meg
értését, mivel belső felújí
tás, festés miatt kény
szerülnek a kölcsönzés szü
neteltetésére.

*

A M ozgáskorlátozottak
Pécsváradi Tagegyesülete 
augusztus 31-én családi 
estet tart a Strand Vendég
lőben. Jelentkezni lehet 
minden csütörtökön déle
lőtt a Művelődési Házban, a 
vezetőségi tagoknál és a 
465-665 telefonon.

*

V éradón ap . Nyáridiben 
jelentis létszám, 74 személy 
adott vért július 22-én, a 
Művelődési Házban, a Me
gyei Véradó és a Vöröske
reszt szervezésében.

*

A V árosi TV következő 
magazinja augusztus 1-jén, 
csütörtökön, ismétléssel

Születtek:
Pécsváradon Resch Roxána, 

Teiml Szabolcs, Győri Niko
lett, Apátvarasdon Heil Niko
lett,' Erdó'smecskén Sashalmi 
Edina

Házasságot kötöttek:
Pécsváradon Pasin Mihály - 

Schneider Katalin, Kleisz Zoltán 
Ferenc - Papp Mónika, Pecsét Jó

pénteken jelentkezik a szo
kott időpontban.

*

V id eó fe lv é te l a tem e
tésről. Füri Ferencnél ren
delhető meg a Mott János 
apátúr temetéséről készí
tett videófelvétel.

*

A Lenau Háztól kapott 
160 kötet könyvet letétbe a 
Pécsváradi Német Barátsá
gi Egyesület. Klubhelyisé
gükben bárki kölcsönözhe
ti mind a könyveket, mind 
a nyelvtanuláshoz alkal
mas hang- és videókazet
tákat.

*

Hosszúhetény új plébá
nosa. Némedi Ferenc plé
bános (a hatvanas években 
pécsváradi káplán) Zombá- 
ra való távozásával Kövesi 
F erenc lett Hosszúhetény 
új plébánosa. Július 21-én 
tartotta bemutatkozó szent
miséjét.

zsef - Tóth Gabriella, Strecker 
Rajmund - dr. Ascsillán Andrea, 
Lovászhetényben Nyéki Mihály - 
Kopp Andrea, Újvárosi László - 
Sebestyén Erika

Elhunytak:
Pécsváradon Winkler György- 

né Weigl Katalin, Szabó József, 
Fischer Ádám, Harmat Lqjosné 
Balatinácz Erzsébet

Anyakönyvi hírek

HÍREK
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Reumatológiai ellátás
Baráthegyi Betegszállító Szolgálat

Menczer doktor

1996. augusztus

angliai tanulmányúton
hónapos tanfolyam

ra indul szeptemberben Ang
liába egyik háziorvosunk, ön- 
kormányzati képviselőnk, dr. 
Menczer Gábor. Helyettesí
tését rezidense fogja ellátni. 
Menczer doktor pályázat út
ján nyerte el a részvétel jogát 
a garéi háziorvossal a Dél- 
Dunántúlról. A pályázat sike
réhez hozzájárult, hogy dr. 
Menczer Gábor ez év január 
1-tól a POTE Családorvosi 
Intézetének külső munkatár
saként vesz részt a háziorvo
sok képzésében.

A több mint három évig 
tartó ú.n. rezidensképzés új

gyakorlat hazánkban. Célja, 
hogy a frissen végzett orvo
sok ne minden gyakorlat nél
kül kerüljenek az egyik leg
fontosabb területre, az alap
ellátásba. Az intézet a friss 
diplomások mellett a szakor
vosok átképzésében is részt 
vesz, hiszen a kórházi ágyak 
megszüntetésével a házior
vosok létszáma jelentősen 
emelkedni fog.

Menczer doktor reméli, a 
jól hasznosítható szakisme
retek mellett alkalmuk lesz 
megismerkedni az Angliá
ban működő fejlett egész
ségügyi rendszerrel is.

A Zengő és a lokátor

Június 1-től dr. Biró Fe
renc általános és reumato
lógiai, fizikoterápiás szak
orvos látja el a körzet szak- 
rendelését a pécsváradi 
Egészségügyi Centrumban. 
Területi ellátási kötelezett
sége Pécsvárad és közvetlen 
körzete mellett Hidas, Me- 
cseknádasd környékére va
gyis 11 település mintegy 
10 000 lakosára terjed ki. 
Ha valaki sürgős reumato
lógiai ellátásra szorul a há
ziorvosi rendelésen, még az
nap szakellátásban részesül 
az Egészségügyi Centrum
ban. Hétfőn és szerdán dél
után 16-17 óra között ugyan
itt van a szakrendelés. Ma
guk a száraz, elektromos ke
zelések az E.U. Centrum fizi
koterápiás helyiségében foly
nak több mint tizenöt éve. 
Fürdőszolgálat és nappali 
kórház ugyancsak Pécsvára- 
don, a Baráthegyi Gyógyház- 
ban található. További terv a 
gyógytorna újbóli bevezetése 
az Egészségügyi Központban. 
Jó a kapcsolatuk a harkányi 
Fürdőkórházzal, ahová sürgős 
esetben pl. egy idegbecsípő- 
déssel azonnal el tudják jut
tatni betegeiket.

Pécs és Harkány mellett itt 
működik a negyedik baranyai 
oszteoporózis központ, amely 
a csontritkulás kiszűrését és 
gondozását végzi az említett 
körzet számára. Mindezek a 
mozgásszervi ellátások a tár
sadalombiztosítás keretében,

vagyis a betegek számára 
térítésmentesen vehetők 
igénybe.

Huszonnégy órás beteg- 
szállítást is indított a Ba
ráthegyi Betegszállító Szol
gálat -  mondta el dr. Biró 
Ferenc. Működteti a SAN- 
AT Bt., két mikrobusszal és 
egy tartalék személygépko
csival. Működési területük 
a klasszikus pécsváradi 
vonzáskörzet, az egykori já
rás: 3, 6 és a 72 órán belüli 
szállításokat vállalnak. 
Leggyakrabban a 3 órás 
szállítást veszik igénybe pl. 
a vesebetegek vagy akit pl. 
kórházi kontrollra kell szál
lítani. Helyi betegszállítást 
is végeznek azok számára, 
akiket nem tud a család 
gépkocsival orvoshoz vinni. 
Megrendelőik a háziorvosok 
valamint a különböző beteg- 
szállító intézmények. Rá
diótelefonos összeköttetés
ben állnak egymással, és 
kölcsönösen kisegítik egy
mást a mentőkkel.

A Társadalombiztosítás 
havonta, a két kocsira 8000 
úgynevezett „betegkilomé
tert” fizet, és a Baráthegyi 
Betegszállító Szolgálat e ke
rettel kapcsolódik a mentők 
és a megyében működő má
sik magán cég szolgáltatá
saihoz. Kölcsönösen ügyel
nek arra, ne legyenek üres
járatok, és a betegek időben 
hozzájussanak a megfelelő 
ellátáshoz.

Megdöbbentő' volt az az ér
dektelenség, amely a Honvédel
mi Minisztérium tájékoztatóját 
kísérte június 17-én, Pécsvára- 
don, a Művelődési Házban. A 
tájékoztatót tartotta Ném eth 
A n ta l mérnökezredes, a HM 
infrastrukturális osztályának 
vezetője, C som ós Lajos vezér
őrnagy, a magyar honvédség rá
diótechnikai főnöke, valamint a 
tervezők, kivitelezők, lebonyolí
tók képviselői. A házigazda Ka
kas Sándor polgármester volt, 
aki tájékoztatott ausztriai tapasz
talatairól. A tájékoztatót az ön- 
kormányzat szervezte. Meghirdet
ték helyi és megyei újságokban, a 
Városi TV-n, a képújságon. A loká
tor szóbeszéd tárgya azóta is.

Hírére a Pécsváradi Várbaráti 
Kör névre szóló meghívókkal és 
nyilvános felhívásokkal rendezett 
tiltakozó túrát a helyszínre május 
11-én -  meglepőén kevés, 60 sze
mély részvételével. A polgármester 
az ausztriai Koralpén járt május 
27-28-án, az ottani lokátor meg
szemlélése céljából. Nem kellett a 
Zengő tetejére mászni, személye
sen érkeztek Pécsváradra a HM 
magasrangú tisztjei, hogy a Műve
lődési Házban adjanak tájékoz
tatást. Vajon miért nem voltak ott 
azok, akiknek gyermekei, unokái 
itt fognak élni a következő évez
redben? A tájékoztatót, amelyen 
választ lehetett kapni az azóta 
is felvetődő kérdésekre, huszon
ötén sem hallgatták végig a 
pécsváradiak közül.

Csehországi 
vártúrán 
a VárbarátiKör

Ötnapos csehországi túrán vett részt 
július 3-7-én a Várbaráti Kör 48 fős csa
pata, Kárpáti Gábor régész avatott ve
zetésével. Morvaországban Mikulov vá
roska, Lednice kastélya, Brno város 
majd Pernstejn vára, Kutna Hóra s vé
gül a száztornyú Prága volt úticéljuk. 
Megtekintették Karlstejn várát, ahol a 
cseh koronát őrizték, Konopistén Ferenc 
Ferdinánd kastélyát, Tábort, a husziták 
és Ceske Budejovicét a sörök városát. 
Képünkön Prága városában, a főtéren.
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„Ahol a szív, ott a haza"
Búcsút vettünk Marié Gibbontól

Képünkön az idén érettségiző gimnazisták egy csoportjával.
Fotó: Tóth László

Aki ismerte, szívébe zár
ta Marié Gibbont, a devo- 
ni tanárcsoport helyettes ko
ordinátorát, aki a tanév vé
gén visszatért hazájába, mi
után két és fél évet tanított 
Pécsvárad középiskolájában. 
Idős édesanyjához tér haza, 
de úgy mondja, vissza sze
retne jönni Pécsváradra. 
Közben Sahra leánya is át
vehette diplomáját, amit 
Pécsváradból készített.

Marié szakfelügyelőként 
fog dolgozni szűkebb hazá
jában, Wales-ben, mivel be
széli a wales-i nyelvet. Nem 
örökre búcsúzik, szeretne 
visszajönni Pécsváradra -  
és mindezt már magyarul 
mondja, mivel az eltelt idő' 
alatt egészen otthonos lett 
nyelvünkben. Szívesen be
széli a magyart, szeretné 
magasabb fokra fejleszteni 
tudását. Marié igazi tanár. 
Élvezettel tanít és tanul, 
szeretettel beszél munkájá
ról, tanítványairól, a pécs- 
váradi emberekről. Mindig 
derűs és kedves.

Tanítványai, azok szülei 
pedig nem győzik emleget

ni, milyen nagyszerű angol
tanárt adott a jósoruk. Meg 
az önkormányzati döntés, 
amely vállalta a fogadás 
feltételeinek biztosítását.

— A magyar nyelv nem 
könnyű, de nagyon érdekes,
-  mondja Marié magyarul.
-  Mint ahogy például az it
teni érettségi. Ez is egészen 
más, mint Angliában. Ez a 
másság sok ihletet adott a 
tanári munkához. Például 
Molnár Zoltánné Knippl 
Anna nétnetszakos kolléga
nőmmel és a többiekkel 
mindig kicseréltük a mód
szereket, tapasztalatokat.

-  Sokat tanultam az itte
ni kollégáktól -  mondja 
Marié. -  Nagyon figyelme
sek, pontosak, jól értik a hi
vatásukat. Örültem, hogy 
nem nagy, hanem kisiskolá
ban taníthattam. És annak 
is, hogy Pécsváradon élhet
tem. Nem szeretem a nagy
városokat. Pécsvárad emberi 
léptékű hely. Barátokat sze
reztem, sokakat megismer
hettem, mindenkivel köszö
nő viszonyban vagyok, és ezt 
nagyon szeretem. "„Ahol a

szív, ott a haza” -  tartja egy 
angol közmondás. Ez jut 
eszembe Pécsváradról, és 
remélem, jövő tavasszal új
ra itt tölthetek négy hóna
pot vagy tán többet is.

Többen, több helyütt bú
csúztatták a köztisztelet
nek és közszeretetnek ör
vendő wales-i hölgyet, kol
légák és barátok. Többek 
között egy Vár utcai ház 
udvarán is, Gróf László és 
Czimber Anna törpehar

csái és kapros nokedlije, fe
hér asztala és tábortüze, 
Marié barátai, a pécsváradi 
csillagos ég valamint a 
Spitzbuben feledhetetlen 
szerenádja mellett -  ez 
utóbbi könnyeket csalt a 
búcsúzó Marié szemébe.

-  Ezt szerettem itt, a ma
gyarok spontaneitását, ked
vességét. Ez hiányozni fog 
-  mondta azon az estén.

Köszönet, Marié, a vi
szontlátásig!

A Kodolányi János Általános Iskola hírei
Bár a tanítási időből már 

nem sok volt hátra az utolsó 
2-3 hét sem telt el esemé
nyek nélkül iskolánkban.

A május 22-én az alsó ta
gozaton rendezett helyesí
rási versenyen a követke
ző tanulók érték el a leg
jobb helyezéseket:

3. osztályban: I. Müller 
Eszter, II. Bognár Judit, 
III. Dorn Nikolett.

4. osztályban: I. Szűcs 
Vivien, II. Fenyvesi Orso
lya, III. Hegedűs Olívia.

-  Május 23-án hulladék- 
gyűjtés. Papír, illetve vas
hulladéktól szabadították 
meg városunkat a gyerekek. 
A legszorgalmasabban gyűtő 
osztályok pénzjutalomban 
részesültek, alsó tagozaton a 
2. b. mind a vasgyűjtésben, 
mind a papírgyűjtésben je
leskedett, továbi helyezettek 
az l.b., 4.C., 3.b. és 4.b. osz
tály, felső tagozaton a 6.b.,
6. c., 6.d., valamint a 8. e.,
7. b., 7.a. érte el a legjobb he
lyezéseket.

-  Május 31-én volt a ta
vaszi kirándulási nap, me
lyet néhány osztály még 
megtoldott a hétvégével. Az 
úticélok is igen változato
sak voltak. A környező tele
pülések, városok mellett el
látogattak az osztályok 
Ópusztaszerre, a Balaton 
partjára, Nyugat-Magyar- 
országra, sőt Ausztriába is.

-  Június első hetében 
még a tanuláson volt a 
hangsúly, tanulóink megír
ták az utolsó felmérőket, 
kihasználták az utolsó javí
tási lehetőségeket.

-  Június 10-én a 4. osztá
lyosok látogattak el a köz
ponti iskolába.

-  Június 9-én a Német 
Nemzetiségi Tánccsoport 
ballagó 8. osztályos tanulói 
tartották búcsúfellépésüket 
a várban. A kellemes nyári 
estén sok szülő, népi táncot 
kedvelő érdeklődő nézte vé
gig a műsort, melzen a 
tánccsoport mellett az Ifjú
sági Fúvószenekar, Glázer

Adél, illetve a „Spitzbuben” 
zenekar is szerepelt.

-  Június 12-én az egész is
kolát megmozgató sportna
pot szerveztek testnevelést 
tanító kollégáink. Benépe
sültek a sportlétesítmények, 
a programban játékos vetél
kedők, komoly osztályok kö
zötti mérkőzések szerepel
tek. Vendégként részt vettek 
a hosszúhetényi iskola leány 
kézilabda csapata, illetve fiú 
futballcsapata is ezen a na
pon.

Kézilabdában a hosszú
hetényi lányok bizonyultak 
jobbnak, de fociban már a 
pécsváradi fiúk győztek.

-  Kollégáink, tanulóink 
továbbra is lelkesen vesz
nek részt a különböző akci
ókban, pályázatokon a 
„Pepsi Cola” címkegyűjtő 
akcióban a 6.d. osztálynak 
kedvezett a szerencse. Szí
nes televíziót nyertek az is
kolának, melyet június első 
hetében vehettünk át.

Gelencsér János az

OTSH-hoz benyújtott pá
lyázaton 50.000 forintot 
nyert sportfelszerelés vá
sárlására.

-  Június 15-én ballagás
sal és tanévzáró ünne
péllyel zártuk az 1995/96- 
os tanévet. A ballagás, mint 
minden évben, most is meg
hitt ünnep volt különösen a
8. osztályosok, tanáraik és 
szüleik számára. Igen ered
ményes tanévet zártunk, 
hiszen mint erről már be
számoltunk, tanulóink na
gyon szép sikereket értek el 
a tanulmányi versenyeken, 
felvételt nyertek az általuk 
választott középiskolákba. 
Lehetőségük volt számos is
kolai és iskolán kívüli ren
dezvényen részt venni. Él
ményekben gazdag, ese
ménydús év után követke
zett mindenki számára a 
megérdemelt pihenés, a 
nyári szünidő.

Vértes Lászlóné 
Wagner Jánosné
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Futball-hírek
1996. 05. 26.
27. forduló:
Babarc-Pécsvárad 0-0
A csapat összeállítása: Szigeti

-  Fuller Z., Mester, Cseresznyés
-  Ackermann (Szalonnás), Abe- 
lovszki, Spannenberger, Mühl 
(Pere), Zsáli -  Krémer, Bátai.

Edző: Gungl László
Második játszma és mérkőzés

labda! -  hangzott el az ismerős 
monológ. A  bajnokavatáshoz (a 
töttösiek mérkőzésétől függetle
nül) szükségesnek tűnt a három 
bajnoki pont begyűjtése.

Sok vendégszurkoló kísérte el 
a csapatot a „bajnokavató” mér
kőzésre. Fülledt melegben, 
rosszul előkészített pályán in
dult útjára a bó'rgolyó. Az első 
harminc percben a váradiak tá
madólag léptek föl, kapujukhoz 
szegezték a hazaiakat és több le
hetőséget puskáztak el.

A későbbiekben megváltozott 
a mérkőzés arculata, a hazaiak 
lelkesedésükkel kiegyenlítetté 
tették a küzdelmet, sőt akár gólt 
is lőhettek volna. A váradiak 
képtelenek voltak feltalálni ön
magukat, mintha ólomlábakon 
jártak volna a játékosok. Bár 
akarták a győzelmet, csak fejben 
nem tudtak felnőni a feladathoz.

Összefoglalva: az idény eddigi 
leggyengébb játékával bajnoksá
got nyerő pontot szereztek a fiúk.

U.i.: A mérkőzés utón derült 
ki, hogy a töttösiek hazai pályán 
szenvedtek vereséget, így 12 
ponttal vezetik a bajnokságot a 
váradiak és matematikailag is 
eldőlt a bajnoki cím sorsa.

1996. 06. 02.
28. forduló:
Pécsvárad-Mqjs 0-0
A csapat összeállítása: Valkai

-  Cseresznyés, Mester, Fuller Z.

(Mühl) -  Adckermann (Szalonnás) 
Abelovszki, Spannenberger, Zsáli -  
Bátai (Szigeti), Krémer (Pere):

Edző: Gungl László
A  mérkőzés előtt a hazai baj

nokcsapat fényképeszkedésre 
volt hivatalos, ennek a feladat
nak nagy örömmel tettek eleget 
a játékosok.

A taktikai eligazításon az edző 
gratulált a játékosoknak a baj
nokság megnyeréséhez, köszöne
tét és elismerését fejezte ki a 
csapatnak. Kérése a hátralévő 
három fordulóban felszabadul
tan, örömteli, közönségszórakoz
tató és eredményes játékot pró
báljon produkálni a csapat.

A kezdés előtti pillanatokban 
a majsiak gratuláltak a kezdő ti
zenegynek és egy pezsgőt nyúj
tottak át a csapatkapitánynak. A 
nemes gesztust a váradiak taps
sal jutalmazták.

A  két csapat nem esett egy
másnak, mindkettő a saját maga 
fociját szerette volna játszani. 
Fegyelmezett, érett és tudatos 
futballt játszottak a vendégek, 
de érezhető volt, hogy a mérkő
zésnek különösebb tétje nincs.

Egy veszélyes támadástól elte
kintve, a gólhelyzeteket a vára
diak alakították ki.

A második félidőben is a játé
kot a hazaiak irányították, a já 
tékidő vége előtt a hazai kapus
nak köszönhetően nem változott 
a mérkőzés állása. Összefoglal
va: az első félidőben színvonalas, 
a második félidőben küzdelmes 
mérkőzésen a hazaiak közelebb 
álltak a győzelemhez.

1996. 06. 09.
29. forduló:
Pécsvárad-Dunaszekcső
1-1 (1-1)
A csapat összeállítása: Valkai 

-  Fuller Z., Mester (Szalonnás), 
Cseresznyés -  Ackermann, So- 
mogyvári, Spannemberger, Abe
lovszki, Mühl -  Bátai (Pere), 
Krémer.

Edző: Gungl László
A hazai szurkolók közül so

kan féltették a pécsváradi csa
patot ettől a mérkőzéstől, hogy 
a fiúk elvesztik hazai veretlen
ségüket. A feltevés mögött a 
szekcsői csapat rendkívül mér
tékben történő megerősítése, il
letve a remek tavaszi szereplés 
állt.

Virággal köszöntött minden 
egyes hazai játékost a vendég
csapat, gratulálva a bajnoki 
címhez.

A kezdeti negyedórában igazo
lódni látszott a pesszimista ha
zai szurkolók álláspontja, hiszen 
nemcsak gólt szereztek a vendé
gek, hanem ők diktálták az ira
mot is. Utána hazai percek kö
vetkeztek, melyek meghozták az 
egyenlítést is.

A későbbiekben kiegyenlítetté 
vált a játék, mindkét csapat 
minden energiatartalékát össz
pontosította a gyó'zelem meg
szerzése érdekében.

Összefoglalva: közönségszóra
koztató mérkőzésen, igazságos 
eredmény született.

Góllövő: Botló
Kiállítva: Fuller Z.

1996. 06. 16.
30. forduló:
Hidas-Pécsvárad 0-4 (0-3)
A csapat összeállítása: Szigeti 

(Valkai) -  Cseresznyés, Mester, 
Mühl (Szalonnás) -  Ackermann 
(Pere), Somogyvári, Spannen
berger, Zsáli -  Botló, Bátai.

Edző: Gungl László
Egyetlen említésre méltó tétje 

a mérkőzésnek, hogy a régóta 
tartó veretlenségi sorozatot meg 
kellene őrizni.

A bajnokcsapat játékosain 
semmifajta feszültség nem volt 
érzékelhető, mindenki játéko
san, sok humorral, de megfelelő 
komolysággal állt a mérkőzés
hez. A hazaiak virággal köszön
tötték a bajnokcsapat tagjait.

A hazai csapat is a tavaszi 
fordulóban még nem szenvedett 
vereséget, így a két „verhetetlen 
csapat” mérte össze tudását. 
Bár egy vendégjátékos tréfásan 
meg is jegyezte:

,Akkor épp itt az ideje, hogy 
kikapjatok!”

Ezen a délutánon a váradiak 
nemcsak fejben, hanem fizikai
lag, játéktudásban, egyénileg és 
csapategységben egyaránt felül
múlták ellenfelüket. Az ered
mény nem tükrözi híven a két 
csapat közti különbséget, amely 
ezen a napon legalább egy osz
tálynyi volt.

Góllövők: Somogyvári, Span
nenberger, Botló, Bátai.

Szeretnék köszönetét monda
ni a játékosoknak, edzőnek, ve
zetőknek, szurkolóknak, a 
szponzoroknak és mindazoknak, 
akiknek aktív részvétele és tá
mogatása révén 31 év után 
Pécsvárad felnőtt labdarúgó csa
pata bajnoki aranyérmet szer
zett.

Spani

Véget ért a bajnokság 
a női kézilabda NB II-ben

Az NB II. délnyugati cso
portjában befejeződtek a 
küzdelmek, melyek igen for
dulatosán alakultak Pécs
várad szempontjából.

A csapat megtartotta ne
gyedik helyét a bajnokság
ban, ami jó eredménynek 
számít. Az utolsó hat mér
kőzésen a lányok váltakozó 
szerencsével játszottak. Saj
nos az eredmények nem úgy 
alakultak, ahogy a csapat 
várta. Akiélezett küzdelem
ben a döntő pillanatokban 
elkövetett taktikai és tech
nikai hibákért drágán fize
tett a Spartacus. A hazai 
pályán elvesztett Simontor- 
nya mérkőzés után lelki 
válságba került Spartacus 
hullámzó teljesítményt 
nyújtott. A megszerezhető 
12 pontból 5 került a tar

solyba és ez eredményezte, 
hogy nem sikerült az előre
lépés az őszihez képest. A 
játékosok most nyári szüne
ten voltak és júliusban 
kezdték meg a felkészülést 
a következő bajnokságra.

A csapat és a szakvezetés 
reméli, hogy a szurkolók és 
a város támogatásával jövő
re sikerül magasabb osz
tályba lépni.

Az utolsó hat mérkőzés 
eredményei:

Pécsvárad-Simontornya
20-21

Tolna-Pécsvárad 22-14
Pécsvárad-Balatonboglár

18-20
Pécsvárad-Rábagyarmat

19-11
Pécsvárad-Cece 24-24
Mohács-Pécsvárad 21-15

Sikeres pécsváradi tabló
Második lett a pécsváradi gimnazisták, Fuchs Sándorné első 

érettségiző osztályának tablója az Új Dunántúli Napló hagyományos 
megyei tablóversenyén. A 31 versenyző közül I. a pécsi Gépíró Iskola, 
II. a Pécsváradi Gimnázium homokórát mintázó tablója lett, amit 
Gergely László szigetvári dekoratőr készített. III. helyen az 508. 
szakmunkásképző és az építőipari szakközépiskola végzett.

AII. díjas pécsváradi gimnazisták 15.000 forintot vettek át Molnár 
György irodavezetőtől.
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