
Jó Indulást, sok sikert kívánunk a búcsúzó nyolcadikosoknak

Pályaválasztás 
a Kodolányi J. Ált. Iskolában

Az ember élete úgy is felfog
ható, mint a születésétől -  ha
láláig tartó pátyalkalmazkodási 
és pályatejlődési folyamat, 
amit igen nagy mértékben saját 
döntése révén valósít meg. En
nek az útnak első állomásához 
érkezik az a 8. osztályos gye
rek, aki 14 évesen felelős
ségteljes döntésre kényszerül. 
Döntését erősen meghatározza 
az a környezet, amely őt körül
veszi: a szülők, az idősebb és 
egykorú barátok és az iskola.

Döntő fontosságú az általános 
isko la  m otiváló  szerep e, 
amely nem a 8. osztály, ha
nem a folyamat eredménye 
kell hogy legyen.

Iskolánk nagy gondot for
dít e folyamat biztosítására, 
szervezett munkával segíti a 
gyerekek pályaválasztási 
döntését. Also tagozatban ol
vasás és környezetismeret 
órán foglalkoznak a felnőt
tek munkájával, felsőben fő
ként fizika és kémia órákon 
és a technika tantárgy kere

tében termelési folyamatok
kal, történelem és földrajz 
órákon társadalmi és gazda
sági kérdésekkel ismerked
nek meg. Biológia szakos ta
nárként jómagam arra tö
rekszem, hogy a tantárgyi is
meretek átadása mellett az 
egészségügyi pályák irányá
ba is orientáljam a gyereke
ket, megfelelő pályaismerte
téssel. Ez évben is rendszeres 
ingyenes előkészítőket tar
tottak szaktanáraink az is
kolában, m atematikából, 
magyar nyelvből és német

ből. Egyes szíWíköEéfiiskolák 
is indítottak tantárgyi előké
szítőket Pécsett, melyeken 
gyerekeink is részt vettek. A 
pályaválasztás az osztályfő
nöktől igényli a legnagyobb 
munkát, amely munkának 
összehangolását és gördülé- 
kenységét a pályaválasztási 
felelős és az iskolavezetés 
biztosítja. Csak ilyen össze
tett rendszerben lehet sike
res pályaválasztó munkát 
végezni. Az osztályfőnök fel
adatai: a motiválatlan, hatá
rozatlan tanulók idejében 
való kiszűrése, a velük való 
foglalkozás, vagy szükség 
esetén a pécsi Pedagógiai In
tézetbe való irányítás, ahol 
pszichológus foglalkozik a 
gyerekekkel. Egészségileg 
károsodott gyerekeket szin
tén ott, orvos vizsgálja és ad 
hasznos tanácsokat. Az osz
tályfőnöknek tudatosítani 
kell a tanulókkal, szülőkkel, 
hogy a túljelentkezett szak- 

'mákra, szakokra, speciális 
osztályokba, csak a legjob
bak nyernek felvételt. A lá
nyok pályaválasztása igen 
nagy odafigyelést igényel. 
Kevés a kínált lehetőség, 
nagy a túljelentkezés, ezért 
követni kell és ajánlani a me
gyén kívüli lehetőségeket. Az 
5. osztálytól kezdve a peda
gógusnak folyamatos megfi
gyelést kell végeznie (manu
ális képességek, önfegyelem, 
viszonyulás tanuláshoz, tan
tárgyakhoz), hogy reális, ké
pességeknek megfelelő dön
tés szülessen a gyerek és a 
szülő részéről egyaránt. A 
szülők többsége elfogadja a 
pedagógus tanácsát, vélemé
nyét, de kerültünk olyan 
helyzetbe, hogy elfogult volt 
gyermekével, nem értékelte 
reálisan képességeit. Vissza
jelzésekből tudjuk, hogy 
ilyen esetben a gyerek vagy 
nagyon gyengén tanult, vagy 
be sem fejezte a középiskolát. 
A döntés elősegítését szolgál
ja a pályaválasztási szülői ér
tekezlet, ahol iskolánban 
rendszeresen jelen vannak a 
pedagógiai tanácsadók, a 
környék üzemeiből meghí
vott vendégek és a körzet is
koláiból azok a pályaválasz
tási (Folytatás a 2. oldalon}



Ö n k o r m á n y z a  t

Lakás-
gazdálkodás
Önkormányzati rendelet
1./ A lakásgazdálkodásról 

szóló 3/1991. számú rendelet 
főbb előírásai:

a j  Önkormányzati bérlakásra az 
jogosult, akinek az egy fóré számí
tott jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legki
sebb összegét;

b /  Nem jogosult -  a jövedelemtől 
függetlenül -  az, akinek (vagy vele 
együtt lakást igényló családtagjá
nak) beépíthető lakótelke, beköl
tözhető lakóháza, öröklakása, üdü
lőtelke, nyaralója, hétvégi háza van, 
vagy öt éven belül volt, illetve olyan 
mobilizálható vagyontárggyal (in
gatlan vagy ingó dologgal) rendelke
zik, amelynek napi forgalmi értéke 
eléri vagy meghaladja az öregségi 
nyugdíj ötévre számított összegét;

c/  Jövedelmi, vagyoni viszonyaik
tól függetlenül bérlakásra jogosul
tak azok a fiatal házasok, akik szük
séglakást vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget saját erőből la
kássá alakítanak, vagy műszaki meg
osztással, hozzáépítéssel, illetve más 
módon maguk alakítanak ki lakást;

d j  A lakásigényt a körjegyzőségen 
kell benyújtani és azzal egyidóben, 
legalább 2000,-Ft összegben lakás
igénylési letétet kell fizetni ( Ez a 
letét a lakás kiutalásakor, a haszná
latbavételi díjba beszámít, tehát 
megtérül.)

e j  Nem vehető nyilvántartásba az 
az igénylő, aki saját hibájából nem 
folytat rendszeres kereső tevékeny
séget, illetve akinek előző lakáshasz
nálati joga szabadságvesztés, kitil
tás, kiutasítás, lakbér nem fizetés, 
lakásrongálás vagy más felróható 
magatartás miatt szűnt meg!

f j  Az önkormányzat, a lakás kiürí
tése és visszaadása esetére egyszeres 
mértékű lakáshasználatbavételi díj 
visszatérítését rendelte el, továbbá 
megszüntette az úgynevezett lakbér- 
övezetet és más lakbérmódosító 
(csökkentő) szabályokat; ugyanak
kor úgy döntött, hogy rendkívüli 
méltánylást érdemlő esetben, a kép
viselők 3/4-e szava zatával vissza nem 
térítendő lakásépítési vagy vásárlási 
támogatás állapítható meg. Másfaj
ta támogatás a jövőben nincs.

g j  önkormányzati tulajdonban ál
ló lakások elidegenítéséről ugyan
csak a képviselőtestület dönthet, el
idegenítés esetén a bérlőnek (lakó
nak) elővásárlási joga van.

A Pécsváradi Állami Gazdaság vezetője

Kemény, határozott vezető be
nyomását kelti. Állattenyésztési 
üzemmérnöki diplomáját munka 
mellett szerezte Kaposvárott az 
Á lla ttenyésztés i Főiskolán. 
Mándy Lóránd 1991. január el
sejétől a Pécsi Állami Gazda
ságról levált és Pécsváradi Álla
mi Gazdaság néven önállósult 
egység igazgatója. A közgyűlés 
titkos szavazással őt választotta 
a három pályázó közül.

Huszonöt éve ismerik a gaz
daságban. Igazgatóvá válasz
tása előtt a Csokoládé-pusztai 
üzemet vezette. A mai hely
zethez alkalmazkodó új stra
tégiájukról, mint általában a 
szakmájukat szerető embe
rek részletesen beszél. A leg

fontosabb változások így fog
lalhatók össze: lovászhetényi 
telepükön a növendék és vem
hes üsző állomány csökkenté
sével párhuzamosan murlád 
kacsa nevelésbe fogtak. Szi
lágy-pusztán a hízómarha ál
lomány felszámolására kény
szerülnek és helyette barna 
tóját tojó tyúkokkal foglal
koznak, mert erre van keres
let. Csokoládé-pusztán vi
szont megmarad a sertéste
lep. Bár a jelenlegi felvásárlá
si ár megkérdőjelezi a sertés- 
tartás nyereségességét, a szol
gáltatások bővítésével azon
ban csökkenthető a veszte
ség.

A szilágy-pusztai húskészít
mények értékesítésére boltot 
kívánnak nyitni Pécsett és 
Pécsváradon, és a megter
melt takarmányt is közvetle
nül szeretnék értékesíteni. Új 
ötlet a megszüntetett üzemi 
konyha helyén kialakítandó 
húsos tészta készítő üzem. 
Karbantartó kapacitásukat 
(gépkocsijavítás, mosás, fes
tés, villanyszerelés) bárki 
igénybe veheti. Átalakul a nö
vénytermesztés szerkezete is. 
A 4100 hektáros területből 
idén 1000 hektáron már ipari

növényeket, borsót, napra
forgót, repcét, mustárt és ma- 
dáreleségnek számító fénma- 
got termelnek.

Szilágy-puszta arculata is 
megváltozott tavaly óta, tisz
tább lett. Mándy Lóránd nem 
kis büszkeséggel sorosa, hogy 
helyrehozták az utakat, új 
parkolót, játszóteret és egy ki
sebb sportcentrumot alakí
tottak ki teke- és labdarúgó 
pályával a gazdaság épületé
ben pedig egy ifjúsági klub ta
lált otthonra. A tisztaságot és 
fegyelmet jobban megkövete
lik a munkahelyeken is. Idén 
húsz százalékos béremelést 
sikerült elérniük, de az igaz
gató bizakodik, lesz ez még 
több is.

Mándy Lóránd Himesházán 
lakik. Ä négy Mándy-testvér 
közül csak ő folytatja édesap
ja foglalkozását, aki mezőgaz
dász volt. Felesége a himeshá- 
zi óvodában gyermekgondo
zó. Két leányuk közül a na
gyobb idén érettségizik Kom
lón, a kereskedelmi szakkö
zépiskolában, a kisebb a pécsi 
Leöwey Gimnáziumban ta
nul. P.E.

A várad Kft. egy éve
Létrehozását ellenérzések kísérték, amelyek talán még ma is érezhetők. A Várad 
Kft. tevékenységi köre azonban egyre bővül. Mezőgazdasági és műszaki cikkek, 
alkatrészek árusításával, gépkocsik és mezőgazdasági kisgépek javításával 
kezdték. Hamarosan ipari és mezőgazdasági termékek nagykereskedelmi ter
jesztésébe fogtak, néhány hónapja pedig átvették a Hirdi Kenderfonó felszámo
lásra ítélt varrodáját és már új tervekszerint foglalkoztatják őket.

Bognár András a Kft. ügy
vezető igazgatója így idézi 
fel a tavalyjúniusi alapítást: 
-  Tudtam, hogy a megyei 
pártgarázs felszerelése ko
moly értéket képvisel, ame
lyet kár lett volna névérté
ken eladni. A pártbizottsá
gon elmondtam a Kft. alapí
tásának ötletét, amely tá
mogatásra talált és megala
kult az MSZP egyetlen Ba
ranya megyei Kft-je. A ga
rázs felszerelése kétmillió 
forintos apportként került a 
társulásba, ezenkívül egy
millió forintot kaptunk a 
pártkasszából.

-  A Kft. megalakulásában 
nem játszott szerepet az, 
hogy az MSZP megyei elnö
ke Pécsváradon lakik?

-  Nem. Ha más akart volna 
Kft-t létrehozni, megtehette 
volna, de más nem jelentke
zett. Ez egy gazdasági vállal
kozás, és a nyereség egy ré
sze a tulajdonos MSZP-t ille
ti. Az induláshoz két millió 
forintos kölcsönt vettünk 
fel, többek között a bolt ki
alakítására, árukészletre, s 
így másfél millió forint mí
nusszal kezdtünk. Évvégére 
azonban már gyakorlatilag 
nullszaldós lett a Kft, és re
méljük, az idei évet már nye
reséggel zárjuk.

-  A tőkehiánnyal küszkö
dő kezdő vállalkozókhoz vi
szonyítva a Várad Kft. elő
nyös helyzetből indult.

-  Az indu lás  valóban 
könnyebb volt. Működé
sünkhöz azonban nem kap

tunk támogatást. Anyagilag 
éppúgy felelőséggel tarto
zom mint akármelyik Kft. 
vezetője, aki alkalmazott
ként dolgozik.

Lehet, hogy átmentettük a 
pártvagyont, de ebből Pécs- 
váradnak is haszna szárma
zik. Itt adózunk és itt terem
tünk  m unkaalkalm at is. 
Heten kezdtük, s ma már 
24-en dolgozunk a Kft-ben, 
mindössze két adminisztrá
torral, egy könyvelővel és 
egy titkárnővel. Kis cég va
gyunk, de lehetőségeinkhez 
mérten szponzoráljuk az is
kolát, a sportegyesületet, a 
német klubot, támogatást 
nyújtottunk a pécsváradi 
művelődési központnak és a 
Zengővárkonyi Táncegyüt
tesnek is.



EZ ITT A REKLÁM HELYE
Értesítem kedves vendégeimet, 
hogy 1991. július 1 -én megnyílom

„HELEN”
női fodrászüzletemet 
Pécsvárad, Kossuth u. 36. szám alatt, 
telefon: 22. Nyitvatartásom: páros héten -  délután 
páratlan héten -  délelőtt, szünnap: kedd

Várom kedves 
vendégeimet!

Vadász Lászlóné (Ili) női fodrász.

Vásároljon az
ÉPÍTŐIPARI KISSZÖVETKEZET 

IPARCIKK BOL TJÁBAN!
Széles áruskála, 

szolid árak, 
figyelmes 

kiszolgálás.

Egy fő
tehergépkocsivezetőt

felveszünk.
„E” vizsgával 

jelentkezők előnyben.
Érdeklődni az

Építőipari Kisszövetkezet munkaügyi osztályán.

Ónálló munkavégzést 
igénylő munkahelyeinkre 

ASZTALOS szakmunkáso
kat Mveszünk.

Érdeklődni:
Építőipari Kisszövetkezet 

munkaügyi osztályán.

Új üzlet
V ID E O T É K A

Pécsváradon!
Kossuth L. u. 30. M.. szaki Bolt mellett 
Június 1-t I immár Önöknél is kölcsö
nözhet k a legújabb sikerfilmek:
Charles Bronson 
Arnold Schwarczeneger 
Chuck Noris
Sylvester Stallone főszereplésével

kedvezményes videokazetta vásár
A k a ii95’ 340,-FtTDK 195’ 450,-Ft 
Akai 180’ 320,-Ft BASF 200’ 400,-Ft 
Akai 240’ 400,-Ft BASF 240’ 480,-Ft 
Várjuk a kölcsönzőnkben!

„KORALL BT” ajánlata
kedvezményes áron dohányáru 
a Viedotékában!
(Symphonia 33,-Ft, Sopiana 36,-Ft)
Keresse a Videotékában,
Kossuth L. u. 30.

^ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

Figyelmes kiszolgálással várjuk újabb 
Kedves Vendégeinket az

„ F l ” -es büfébe
A gyors étkezés mellett (hókristály, hot-dog, corn-dog, 
wimpi, hamburger, sült krumli, főtt kukorica, túrótorta, 
pattogatott kukorica, kávé, tea, üdítők, külföldi csokolá
dék (vásárolhat még: dohányárut, ajándékcsomagot, 
piperecikkeket, gyermekjátékokat, fülbevalót, kitűzőt, 
matricát-totót, lottót, bongót, borítékos sorsjegyet-  
napilapot, hetilapot, képes folyóiratokat.
Továbbá kaphatók: Denise, Júlia, Romana, Tiffany,
Bianca füzetek!

Új v ideojáték
érkezett 5 programmal!

Játókautomaták minden korosztálynak izgalmas szóra
kozást nyújtanak, amelyet kellemesen felold a nyuga
ton is újdonságnak számító „Pop History" zenéje, 
a 60-as, 70-es évek beat muzsikája.

Jöjjön  el! 
N ézzen k örü l 

nálunk!
Szívesen  látjuk!



Az iparosok érdekeit képvi
selő és tájékoztatását szolgáló 
testü letünk  1990-ben szerve
ződött újjá.

Je len leg  P écsv árad o n  és 
vonzáskörzetében 180 fő m ű
ködő iparos tagja a szervezet
nek.

Irodánkat a Pécsváradi Mű
velődési Központban működ
te tjük . A titk á r i teendőket 
K uti Ferencné lá tja  el, aki 
re n d e lk e z ik  a vá lla lk o zó i 
szférában felmerülő problé
mák megoldásához szükséges 
ism eretekkel és végzettség
gel. Testületünk az iparostár
sak még hatékonyabb segíté
se érdekében , t i tk á ru n k a t  
adótanácsadói tanfo lyam ra 
iskolázta be.

Szervezetünk önnfenntar- 
tó, tagdíjakból és bérlem é
nyek m űködtetéséből ta rtja  
fenn magát. A Területi Szö
vetséghez való tartozásunkat 
felmondtuk, m ert az á ta laku 
láskor ígért és az alapszabá
lyukban rögzített feltételeket 
nem tud ták  teljesíteni. Maga- 
sabbszintű szolgáltatásaikért 
olyan magas szövetségi hoz-

Pécsváradi
zájárulást kértek, melynek fi
zetése szervezetünk létét ve
szélyeztette volna. H avonta 
m e g k a p ju k  az O rsz á g o s  
IPOSZ Központjából az írásos 
anyagokat, mely tartalm azza 
a z o k a t az in fo rm á c ió k a t, 
am elyek n ekünk  szüksége
sek, pl: ú tm u ta tó k , jogsza
bályfigyelő, hirdetések, reklá
mok, stb.

A Pécsváradi Ipartestü let a 
következő szo lgálta tásokat 
tudja nyújtani.

Térítésm entes szolgáltatás: 
ipargyakorlás gazdasági, tá r 
sadalom biztosítási, adózási 
feltételek ismertetése.

Tanácsadás: -  könyvelés
-  számlázás, nyugtaadás
-  munkavédelmi és tűzvé

delmi vizsga
-jogi és szakmai kérdések
-  adótanácsadás
-  tá r s a d a lo m b iz to s í tá s i  

ügyek
-  m unkaügyi, m unkajogi 

kérdésekben közreműködés.
Önköltséges térítéses szol

gáltatások:
-  pénztárkönyvezetés egyé

ni vállalkozók részére

Ipartestület
-  könyvvezetés társasvállal

kozások részére
-  önrevízió elkészítése, he

lyesbítések
-  rezsi óradíj szám ítás
Pécsváradon a legkedvez

ményesebb feltételekkel, t i t 
kos és garan tá lt ügyintézés
sel.

Az Ipartestü let Vezetése úgy 
döntött, hogy vagyonleosztás 
azaz  a k á r ta la n í tá s  u tá n  
(Harkányi nyaraló, Pécsvára
di iparosház), ha pénzhez ju 
tunk, akkor elkezdjük a meg
lévő iparosház á talak ítását, 
építését. Állagmegóvásként, 
az Önkorm ányzat jóváhagyá
sával, engedélyével az u tca
fronton 2 db üzlethelyiség ke
rü lt kialakításra. Ezeket a he
ly is é g e k e t ,  n e v e z e te s e n  
Fuchs Sándor kereskedelmi 
(turkáló)egység céljára alakí
to tta  ki. Az iparosházban m ű
ködik még Vaszilevné szikvíz
gyártó -, és K akas S án d o r 
zsákvarró üzeme is.

Az üzletek k ialak ítását a 
bérlők végezték el, s ezért a 
testü let 3 havi bérleti díj fize

tési kedvezm ényt adott ré 
szükre.

Felhívjuk azon ip arostá r
sak figyelmét, akik a KIOSZ 
megszűnte u tán  az újjászer
v e z ő d ö tt I p a r te s tü le tn e k  
nem lettek  tagjai, csatlakoz
h a tn ak  hozzánk, és vegyék 
igénybe szo lgálta tásainkat. 
Várjuk új vállalkozók je len t
kezését is, annál inkább, mi
vel adásunk keretében tájé
koztatást kaphatnak  a legú
jabb hitel felvételi lehetősé
gekről.

START HITEL: A kormány 
felkérésére az IPOSZ és tag- 
szervezetei ezzel a hitellel se
gítik elő kezdő vállalkozások 
megalapozását. Hosszútávú, 
kedvezm ényes kam atozású 
kölcsön. Elsősorban kis- és 
középvállalkozások finanszí
rozására szolgáló hitelkonst
rukció. Csak term észetes sze
mélyek vehetik igénybe, pá
lyázat útján.

Pécsvárad, 1991. május 21.
Vezetőség

Hol tart 
a gázvezeték

1991. április 30-án lejárt az első, kb 6 kilo
méteres belső vezetékszakasz hiánypótlásá
nak határideje. A DIXJÁZ képviselője má
jus 9-re tűzte ki a nyomvonal bejárasának 
időpontját. Az eseményre meghívta az alvál
lalkozókat is.

Az aszfaltozást végző alvállalkozó műsza
ki problémákra hivatkozva nem jelent meg, 
és kérte határidejének május 31 -re való mó
dosítását. A KI’M felügyelője ezt elfogadta, 
így az aszfaltburkolat ellenőrzésére o sem 
jelent meg, ezért az asztfaltozás minőség- 
romlásánek ellenőrzése későt)!) történik 
meg.

A vezetékszakaszt végigjárva megállapí
tást nyert, hogy a decemberben jegyző
könyvé vett hiányosságok egy részét egyál - 
talán nem pótolták, már részét tiedig csak 
részlegesen. Az elmaradt munkákról ismét 
jegyzőkönyv készült, s az új határidő 1 991. 
május 31.

Az azóta keletkező garanciális hibákról a 
Polgármesteri Hivatal felmérést készít, és 
eljuttatja a DDGÁZ illetékeséhcz.Sajnos 
nem készült el máig sem a kézi egyengetés, a 
füvesítés több olyan helyen sem, ahonnan 
[>edig a felesleges földet a gépi munkák után 
elszállították. Ügy tűnik, nehányan ezt a mi
nimális munkát sem hajlandók elvégezni 
környezetük rendbetétele érdekétien. Kü
lönösen szomorú ez olyan szakaszokon, 
ahol a lakók társadalmi munkában külön 
vállalták a helyreállítást a gázvezeték meg
építésének ellentételeként.

A Polgármesteri Hivatal folyamatos lépé- 
seket tesz az utcai gáztársulásokban ellátott 
utcák mielőbbi Ilefejezésére, hogy a további 
munkák megkezdődhessenek. Igen fontos 
ez a Zengő köz esetétien, hol a gázt üzem
szerűen kívánják használni, és|iedig üvegy- 
gyártásra.

Az UNITi RM gmk-nak építésre átadott 
utcák kiviteli dokumentációjának elkészíté
se folyamatban van.

Vértes László

Szakmunkásképző, szakközépiskola
Az utolsó Szakma Kiváló 

T anuló ja  O rszágos Ver
senyt állattenyésztő szak
m ában Kőszegen rendez
ték meg 1991. április 24- 
25-26-án. Iskolánkat Zom- 
bár Gabriella állettenyész- 
tő III. osztályos tan u ló  
képviselte és a rangos II. 
helyet szerezte meg. így 
fe lsz a b a d u lt és kézhez 
kapta a szakmunkásbizo
nyítványát. Felkészítő ta 
n á ra : Kovács Károlyné, 
szakoktatója: F inta Judit.

Az idei tanévben meg
rendezett Szakma Kiváló 
Tanulója Országos Verse
nyeken az iskolánkat kép
viselő valamennyi tanuló 
igen eredményesen szere
pelt. M indannyian kézhez 
kap ták  szakm unkásbizo
nyítványukat, így másfél 
hónappal előbb befejezték 
tan  u lmány aika t .

„É des a n y a n y e lv ű n k ” 
n y e lv h aszn á la ti megyei 
versenyen Villányban Fe
renc Éva állattenyésztő II. 
osztályos tanulónk ered
ményesen szerepelt. Fel
készítő  tan á ro k : B álin t 
Andrea és Zakk Anna.

Április 24-én Komlón te 
rü le ti csecsem őgondozó 
versenyen iskolánk 6 fős 
csapata I. helyezést é rt el.

A csapattagok: Fodor J u 
d it sü tő  I.o. tan ., Török 
Tünde, Táborszky Sára, 
Sebők Krisztina ált. álla
tenyésztő szakközép I.o. 
tan., Kuszinger Anita ált. 
állatteny. szakk.II. o.tan. 
és Dávid Ágnes barom fi 
I.o. tanu ló . Felkészítők: 
Dr. Albert Erzsébet iskola
orvos és Várkonyiné H or
váth Piroska vöróskeresz- 
tes tanárelnök. Nevezett 
c sap a t m ájus 18-án Pé
c se tt megyei versenyen  
vett részt.

A „ T e rm é sz e te s  é le t 
mód” pályázatra több ta 
nulónk igényes pályam un
kát nevezett. A zsűri Kül- 
ler Brigitta húsfeld. I./A.
o.t. és Kanizsai Tóth Csa
ba barom fihúsfeld. III.o. 
tanuló m unkáját ta lá lta  a 
legszínvonalasabbnak. Is
kolánkat május 16-án ők 
képviselik Pécsett a me
gyei vetélkedőn.

Rendszeres színházláto
ga tásu n k  április hónap
ban befejeződött. A ta n u 
lók öt bérle tes előadást 
néztek meg a tanév folya
mán, alkalm anként negy
venen.

Most zajlanak az osztá
lyok kirándulásai. A szak
mai és a kulturális lá tn i

valók egyaránt a tanulók 
ism e re te in e k  b ő v íté sé t 
sz o lg á ljá k . A sz a k m a i 
p ro g ra m o k  n em csak  a 
nagyüzemi, hanem  a kis
üzemi termelésbe és a m a
gángazdaságokban is be
tek in tést nyújtanak. N.yu- 
gat-D unántúlra k irándult 
sütő III. osztály, észak-ma
gyarországi kiránduláson 
vett részt az ált. á lla tte
nyésztő szakközépiskola 
III. osztály és az á lla tte
nyésztő II. osztály, a Velen - 
cei-tó környékén a húsfel
dolgozó III/A osztály, Bu
dapesten pedig az álla tte 
nyésztő szakközépiskolai
I. osztály. D ebrecen  és 
Hortobágy volt a program 
ja  az ált. á lla ttenyésztő  
szakközépiskolai II. osz
tálynak.

Május 25-én 10 órakor 
b a l l a g n a k  i s k o lá n k  
harm adéves tanulói. A 
b a lla g á s i  ü n n e p é ly t  
egybekötjük  iskolánk  
fen n á llá sá n ak  25. év
fordulójára való emlé
k e z é s s e l. R e n d e z v é 
nyünkre szerettei vár
juk  volt kollégáinkat és 
végzett tanuló inkat.



K eresztrejtvény
II. Rákóczi Ferenc

Vízszintes: 1. Pld. USA 12. Ez, is kutya 14. Kér- 
dószócska 15. ...szállít 16. Tojás jelzője 17. Fran
cia város 18. Nyitás ellentéte 20. A Rákóczi sza
badságharcban harcolók elnevezése 22. Regis- 
ted Trade Mark (R) 23. ...lap 24. A Vük egyik 
szereplője 26. Rózsaszín németül 27. Homoki 
erdők fája 29. Itt töltötte életének utolsó szaka
szát Rákóczi 32. Földet forgat 33. L.R. 34. Belga, 
norvég autójel 35. Rákóczi feleségének kereszt
neve 39. Egy fiúé 43. Férfi név 45. Keszegféle 47. 
Valakivel, atya... 48. Csonthéjas termés 49. Kór 
50. Táplálva 52. Énekhang 5 3. K.L J. 54. Zümmö
gő hang 55. Spielberg film főszereplője, címe 56. 
Tisztelt cím! 58. Egész 60. Lekvár 61. Tarpai 
jobbágy. Fontos szerepe van a szabadságharc ki
robbanásában 63. Állat jegy 64. Német névelő 65. 
A dolog jó útra kerül 66. F.K. 67. Kéte! 68. Nehe
zen boldogul, ...van 71. Becézett női név rövidí
tett ragozott alakja 74. Dupla msh. 75. Ritka ffi 
név 77. Eb ura ...! 78. Régi magyar női név 81. 
Olajos magos 82. Rákóczi hű társa a száműzetés
ben 83. Y.N.

Függőleges: 1.1705-ben Szécsényben történt. 
Rákóczi lesz... 2. E. 3. Retesz 4. Babits kötet címe 
5. Nehéz megtisztítani az ilyen baromfit 6. Vala
kit 7. Kék árnyalata 8. Ezidóben használatos 
hangszer 9. Az egyik szülő becézve 10. Ólom 
eleje! 11. ...Waltari 12. Tova 13. Rákóczi barátja, 
gróf 19. Átkiabál 21. Calcium 25. Satöbbi 28. 
Dupla mgh. 30. 1707-ben fontos országgyűlés 
színhelye 31. Német folyó 36. Módi eleje! 37. 
IA.G. 38. Formája 40. Fonja körül (dicsőség ...) 
41. Tan ford. 42. Magot a földbe szórni 44. Pityó- 
kásan (zsargon) 46. ...berek, nádak, erek 49. Jó 
lenne, ha rájönne 51. Női becenév 57. Dolgozik- 
e? 59. Francia ffi név kiejtve 62. Téli sportot űzni 
66. Ffi ing márka 68. ...Rosberg 69. Holland autó
jel 70. Peace, Frieden,... 72. Teherautó márka 73. 
Választómondat kötőszava 76. Mer ford. 79. Ige
végződés 80. Előd

Beküldendő: A vízsz. 20.29.35.61. 
82. függ.: 1.8.13.30.

1991. június 15-ig a Művelődési 
Központba.

A helyes megfejtést beküldők között 
jutalmat sorsolunk ki. A múlt havi ke
resztrejtvény helyes megfejtése: Vízsz. 
3. Az emberiség krónikája

Függ. 12. Révai nagy lexikona
A rejtett név megfejtése: MIKLÓS

A helyes megfejtést beküldők közül jutalom
ban részesülnek: Dékány Katalin, Pécsvárad, 
Kossuth L. u.12., Hering Józsefné, Pécsvárad, 
Radnóti u. 3., Gyöngyös Edit, Pécsvárad, Radnó
ti u. 5/c.

A jutalomkönyvek átvehetők a Műve
lődési Házban 1991. VI. 10-ig

Gyerekek! Találjátok ki!
Három közmondás:

dolgozik, idő, nehéz, az, aki, minden, nem, ne, 
kezdet, is, pénz, egyék

A fenti szavak három közismert szólás-mon
dás részei.

BÉLA Melyek azok?
■ • -  • Bélából -  lány

LÁNY
A vonalaknál egy-egy betűt úgy kell megváltoz

tatni, hogy közben mindig értelmes szavakat 
kapjunk. így lesz Bélából -  lány!

Beküldendő a helyesen kitöltött ábra! 
Betűrejtvény 
1. b M 2. ü 

— j a ~  T ü ü
E i ü

A helyes megfejtéseket 1991. június 
15-ig küldjétek be a Művelődési Köz
pontba!

Anyakönyvi hírek
Születés:

márc. 14. Balogh Sabina -  
Erdősmecske, szül. Balogh 
Attila és Krönung Mária 

márc. 16. Gulyás Gábor -  
Pécsvárad, szül. Gulyás Sán
dor és Tamás Andrea 

márc. 24 Sziládics György -  
Pécsvárad, szül. Sziládics 
György és Bodonyi Szilvia 

márc. 28. Bárdos Ivett -  Zen
gővár kony, szül. Bárdos János 
és Hegedűs Anikó 

ápr. 8. Gungl Edit -  Pécsvá
rad, szül. Gungl László és 
Tóth Edit

ápr. 11. Tóth Zsolt -  Pécsvá
rad, szül. Szabó Jószef és Szé
ni Erzsébet

ápr. 19. Török Nikolett -  
Pécsvárad, szül. Török László 
és Müller Anita 

ápr. 21. Boris Máté -  Zengő- 
várkony, szül. Boris Sándor és 
Link Ibolya

ápr. 25. Méder Gábor szül. 
Szilágyi Aranka és Méder Gá
bor

míy. 4. Büki László szül. Ko
vács Tímea és Büki László 

máj- 9- Kovács Eszter szül. 
Bátai Borbála és Kovács Tibor 

máj. 13. Németh Edina szül. 
Láda Valéria és Németh Mi
hály

máj. 14. Palágyi Márk Ta
más szül. Palágyi Éva és Papp 
László (Lovászhetény) 

máj. 17. Vida Péter Benjá
min szül.Krizmanics Melinda 
és Vida György

Házasság:
Scheweiger József és Tahi 

Éva Krisztina, Ács László és 
H. Bertram Gabriella, Bach- 
mann Imre és Appl Szilvia, 
Mu8chniczka Péter és Tóth 
Mónika, Imhoff János és Há
mori Irén, Pávics János és 
Brém Gizella, Spannenberger 
János és Szabó Ildikó, Greska 
László és Lorencz Mónika

(Erdősmecske), Huber Béla és 
Hoffmann Judit, Zádori Zol
tán és Friedrich Szilvia, Fi- 
lipsz József és Hofekker Gizel
la (Lovászhetény)

Halálozás:
Bagó János 60 éves, Hevesi 

Gáborné sz. Festő Szabó Anna 
(Zengő vár kony), Link Ádám- 
né sz. Glassz Anna 72 éves, 
Takó Ferencné sz. Csille Er
zsébet, 64 éves (Martonfa), 
Apaceller Antalné sz. Herbert 
Borbála, 92 éves (Erdősmecs
ke), Bodzsár Péter 61 éves, 
Amann Mihályné sz. Straub 
Erzsébet 80 éves, Fekete Si- 
monné sz. Németh Rozália 83 
éves, M arxer Antalné sz. 
Kungl Erzsébet 87 éves, Kiss 
László (Nagypall) 70 éves.



Ö n k o r m á n y z a t
(Folytatás az 1. oldalról) 
felelősök, akik elfogadták meg

hívásunkat és megismertetik a 
szülőket iskolájuk nyújtotta lehe
tőségekkel.

Az őszi középiskolai napokra 
sok gyereket küldünk, ahol a kö
zépiskola megtekintése mellett 
tájékoztatást kapnak az ott folyó 
képzésről és a felvételi esélyekről 
is. A 8. osztályt sikeresen elvégző 
tanulók eredményeik és képessé
geik alapján 4 féle iskolatípus kö
zül választhatnak: szakmunkás- 
képző, gimnázium, szakközépis
kola és speciális szakiskola. Gim
náziumba, szakközépiskolába a 
legalább jó, vagy jeles bizo
nyítvánnyal lehet sikeres a felvé
tel. Két iskolát jelölhetnek meg a 
tanulók jelentkezési lapjukon, 
ahol a tantárgyak 5. osztálytól el
ért érdemjegyeit is feltüntetjük, 
valamint a 8. osztály félévében el
ért osztályzatokat. Az osztályfő
nöki jellemzés 2 éve megszűnt és 
annak helyére a lapon 3. iskolát is 
meg lehet jelölni, ajánlott ide hi
ányszakmát megjelölni. Ez évben 
feszülten és aggodalommal telve 
néztünk a 8. osztályosok tovább
tanulása elé, hiszen a politikai és 
gazdasági változások erősen 
megváltoztatták a lehetőségeket. 
Folyamatosan kellett követni a 
változásokat, új szakok, szakmák 
beindításáról, amelyekről leg
többször újságból vagy rádióból 
értesültünk, de folyamatosan 
kaptuk az egyes középfokú intéz
ményektől is az ismertetőket. 
Szinte mindegyik gimnázium és 
szakközépiskola felvételi vizsgát 
írt elő a jelentkezőknek és a leg
több szakmunkásképző intézet
ben is az egészségügyi alkalmas
ság mellett felvételi vizsgán kel
lett megfelelniük. Tehat, ami 
minden iskolatípusban a felvételt 
eldöntötte: az 5. osztálytól elért 
tanulányi eredmény és a sikeres 
vagy sikertelen felvételi vizsga.

Az 1990/91 -es tanévben a 103 
nyolcadik osztályos gyerekMI 98 
tanuló jelentkezett továbbtanu
lásra. Első és másokik helyen a 
jelentkezettek 32 %-a jelölt meg 
szakközépiskolát 19 % gimnáziu
mot. A jelentkezett tanulók49% a- 
speciális szakiskolát vagy szak
munkásképzőt jelölt meg jelent
kezési lapján. Gyerekeink több
ségét az első ill. második helyen 
megjelölt intézménybe vettek föl, 
problémát a gyengébb tanulányi 
eredménnyel rendelkezők, vagy 
gyenge felvételi vizsgát produkáló 
tanulók jelentették.

Ezen tanulók elhelyezésében se-
f ített a pécsváradi Mezőgazdasági 

s Élelmiszeripari Szakmunkás 
Intézet és Szakközépiskola és 
készségesen elhelyezte gyerekein
ket az egyes szakokon és ezzel 
szakma megszerzési lehetőséget 
adott tanulóinknak. Jelenleg 3 
gyerek továbbtanulása van még 
függőben, a többi 8  osztályos, si
keres ált. iskolai bizonyítvány ese
tén, biztos várokozással nézhet az 
1991/92-es tanévfelé.

Akkor érezzük és érezhet jük ezt 
az eredményt igazán sikeresnek, 
ha nemcsak bejutottak és felvételt 
nyertek iskolánk tanulói, hanem 
bármely iskolatípusban eredmé
nyesen megállják maid helyüket és 
odaadó programmal tanulnak és 
dolgoznak majd saját jövőjükért.

Major Józsefné 
pályaválasztási felelős

Testületi ülés: május 13.

A Várban tartotta soros ülését a képvislótestület, elfo
gadva Vétek János kirendeltségvezető meghívását. Az 
ülésen két képviselő (Gállos Orsolya és Zsáli János) 
külföldön tartózkodása miatt nem vett részt.

Először az 1990. évi községkrónikát hallgatta meg a 
testület. Az eseménysort dr. Kófiás Mihály körjegyző 
rendszerezte az egész éves feljegyzések alapján. A króni - 
ka egy példánya a Baranya Megyei Levéltárba kerül. A 
krómkaírás folyamatos. Ha valaki kiegészítést vagy ész
revételt kíván tenni, folyamatosan megteheti. Az 1990. 
évi községkrónikát az önkormányzati testület megkö
szönte és elfogadta.

Önkormányzati tulajdon
A Költségvetési Üzem átlakítását tárgyalta második 

napirendi pontként a testület. Sajnos a többszöri bizott
sági és testületi egyeztetőtárgyalasok után sem közeled
tek az álláspontok. A testület úgy érezte, hogy az üzem 
részéről egy munkahelyféltés nyilvánul meg, mintha a 
testület az üzemet el akarná adni, vagy munkahelyeket 
akarna megszüntetni. A testületnek sem a múltban, sem 
jelenleg ilyen szándéka nem volt. Csupán arról van szó, 
hogy egy állami vagyonrész önkormányzati tulajdonba 
került, amelyet az önkormányzatnak eredményesen kell 
működtetnie, mert a veszteség finanszírozására nincs 
lehetőség. Ezért az üzem átalakított formájában addig 
működhetne, ameddig nyereséges. Esetleges veszteség 
esetén közösen kell gondolkodnunk a továbbélés lehető
ségein.

Az üzem vezetői 70 %-os tulajdonhányadot tartottak 
reálisnak. Ekkora hányad átadására azonban sem jogi 
sem erkölcsi alapja nincs az önkormányzati testületnek. 
A több mint egy órás vita után a testület egyhangú dön
tést hozott.

1991 Június 30-án a testület Kft-vé alakítja a Költség- 
vetési Üzemet. Elvégezteti a vagyon felértékelését. A 
vagyon maximum 20 %-át a dolgozók jegyezhetik. Min
den jegyzett részjegy után két részjegyet ingyen ad át az 
önkormányzat a leendő tulajdonosnak. A részjegyeket 
öt év alatt kell visszafizetni, s az első részlet fizetési 
határideje 1992. március 31. Az átalakítással egyidőben a 
testület Laurinyecz Pált ügyvezető igazgatóvá nevezte ki.

A Költségvetési Üzem a megnövekedett költségek mi
att a szemétszállítási díjak emelését kérte. Az üzem 18,- 
Ft helység díjat számolt, míg a Polgármesteri Hivatal a 
téli szemétszállítás összegét 15,5 forintot tartott reális
nak. Végül ezt az összeget fogadta el a testület július 
elsejei határidővel. A döntés magába foglalja az évvégi 
veszteségek megfelelő elbírálását is. A testület megbízta 
a polgármesteri hivatalt, keresse a szemétszállítás vállal
kozói alapon történő elvégzésének lehetőségét.

Készülés a turistaszezonra
Az idegenforgalommal foglalkozó napirendi pont 

megbeszélésén sajnos az ÁJ-ESZ nem jelent meg. A 
Mecsek Tourist részéről arról tájékoztatta a testületet, 
hogy szállás és idegenforgalmi tevékenységüket utazta
tással szeretnék bővíteni. Az éttermi kiszolgálás színvo
nalának emelésére új szakembereket nyertek meg. Kari

László ajándékaiból Bali-szigeti szobor és grafikai kiállí
tás nyílik a várban május végén.

Évenként megrendezésre kerülő íjászverseny megren
dezését tervezik. Az idei első versenyre június utolsó 
hetében kerül sor külföldi íjászok részvételével.

A szállodát sajnos igen kevés magyar vendég keresi fel. 
Számolnak a külföldi látogatók esetleges csökkenésével 
is, a nemzetközi feszültségektől függően. Az augusztus 
20-i ünnepségek megyei központja idén Pécsvárad lesz. 
Öt estéből álló nyári művészeti hét megszervezését már 
elkezdték elsősorban helyi együttesek és szereplők bevo
násával. Az önkormányzati testület megköszönte az ide
genforgalmi kirendeltség munkáját, és felajánlotta 
együttműködését.

Mibe kerül a közművesítés?
A testület elfogadta a közműfejlesztéssel kapcsolatos 

előterjesztést. A víz gerincvezetékének megépítésével 
feloldható lett a zártkerti vízkorlátozási tilalom. A veze
tékről a zártkertek tulajdonosai 10 ezer forint befizetése 
ellenében működtetési engedélyt válthatnak azzal a 
megkötéssel, hogy esetleges vízhiány esetén először az ő 
területük vízellátását lehet leállítani.

A jelenleg érvényben lévő közműfejlesztési hozzájáru
lások a következők: út 8600 forint, járda 3000 forint, 
vülany 2500 forint, víz 8600, gáz 5600, rákötés esetén 
36000forint,szennyvízcsatornánál 13000forint,vízelve- 
zetőcsatománál 1 lOOOforint.

Eladó telkek, útépítések
Továbbá tájékoztatást kaptak a képviselők az önkor

mányzati vagyonról. A testület megbízta a polgármesteri 
hivatalt, keresse a nem intézményi szolgálati lakások, 
valamint a nem haszonbérbe adott területek értékesítési 
lehetőségeit.

Építésre kialakított, részben közművesített eladó tel
kek jelenleg a FUlep, a Szőlő és a Dombay utcákban 
vapnak.

Útépítés kezdődik a Witt János, a FUlep Lajos, a Gesz- 
tenyési és a FáyAndrás utcában a fejlesztésre rendelke
zésre álló pénzből, és ebből újítják fel a központi iskolá
val szemközti járdaszakaszt, elvégzik a Kodolányi utca 
végének szennyvízcsatorna-építését, a Művelődési Ház 
előtti parkoló és gyalogos feljáró rendezését. A Fáy And
rás utca kiépítésénél a DÉDASZ együttműködésére is 
számít a hivatal.

A közterületek karbatartásával kapcsolatban á testü
let elfogadta és felhívta a GEMESZ figyelmét az önkor
mányzati intézmények és tulajdonok előtti területeken a 
fű nyírására, eltakarítására. Egyes ingatlanok előtt a te
rület rendbetartása, a fűnyírás az ingatlan tulajdonosá
nak feladata. Ez a döntés valamennyi utcára vonatkozik. 
A képviselőtestület a köztisztaság fenntartásáról szóló 
rendeletének (lásd 1. számunkban) a lakosság többségi 
érdeke szerint kell érvényt szerezni.

A testület az év második felében felméri a további 
fejlesztési lehetőségeket.

Vértes László

Terület iparnak, kereskedelemnek
Az érdeklődő iparosok, kereskedők igényei miatt ren

delte el az Önkormányzat azt a tervvizsgálatot, amelyről 
május 21 -én számolt be Kovács György építész, Pécsvá
rad rendezési tervének készítője, feladata most a koráb
ban elképzelt program gyakorlati lebontása. Kovács 
György először az ipar számára kijelölt terület tarta
lékait vizsgálta meg: ezekből még mindig van, tekintettel 
a korábban tervezetlenül, pazarló módon alakított tel
kekre. A vasút és a 6-os út valamint, az Erzsébeti elágazó 
határolta háromszög belsejében továbbá a magtártól 
keletre eső területen lehetséges további kisüzemek, kör
nyezetkímélő foglalatosságok elhelyezése. Az építész 
észrevételei, s erről az önkormányzatban is már több
ször szó esett, hogy az Erzsébeti út felső szakaszának 
képe ma nagyon visszatetsző. Szolgáltató jellegű egysé
gek s nem ipari műhelyek idehelyezését javasolta az épí
tész.

A másik téma a társasházak tömbbelsőjének rendezé
se volt. Sajnos ez a problémakör is a korábbi tervezetlen- 
ség következéményeit viseli magán. A jelenlévő érdekel
tek megegyeztek abban, hogy a gesztenyefák képviselte

zöldterületet védeni kell, utat kell biztosítani a lakótele
pen élőknek, figyelembe véve a pince és az ahhoz tartozó 
telek tulajdonosainak jogait is. Továbbá meg kell vizs
gálni, miként helyezhetők el árusító pavilonok a téren. A 
megbeszélésen részt vett dr. Gyenis László, az AFLSZ 
elnöke, Máriusz Antal, a Pécsváradi Ipartestület elnö
két, Chojka László ész AGROTIPP Kft. termelő-szol- 
gáltató-kereskedelmi Kft. részéről, az Aranycipó Kft. 
képviselője, Apaceller József, Gállos Orsolya, Vértes 
László és Zsáli János képviselők, valamint Schaffhauser 
Katalin a műszakik csoport vezetője. A résztvevők 
egyeztették elképzeléseiket, amelyek alapján részletes 
terv készül a tér rendezésére. Chojka László kérdésünk
re elmondta, a területen lévő pincét, mintegy 1000 m2 
telken az általa képviselt AGROTITT vette meg, kont- 
rét terveik még nincsenek a hasznosításra. Dr. Gyenis 
László elmondta, a pince hosszú ideje használaton kívül 
volt, s egyik részét az Aranycipónak majd a másikat az 
AGROTTPP-nek adta el az ÁFÉSZ.

G.O.

Rég várt útépítések



A papfestő
Harminc éve, 1961. jú 

lius 10-én halt meg Cu- 
rilovic Ottokár c.espe
res, P écsvárad p léb á
n osa , ak ire  vo lt káp
lánja em lékezik:

A'kilenc év alatt, amíg a 
rábízott lelkekért dolgozott, 
vált szerelmesévé a pécsvá- 
radi tájnak. Szeretettel, 
művészeti érzékkel látta  
meg és ábrázolta festménye
in a régi várat éppen úgy, 
mint az egyszerű házakat, a 
falu utcáit, a Zengő tájait. 
Fáradhatatlanul örökítette 
vásznain a téli tájat, a mun
kából hazatérő asszonyo
kat; aquarelljein a tavasz 
bontakozását, az őszi elmú
lást.

Festményeit kiállításra el
fogadta a megyei művészek 
pécsi rendezvénye 8 alka

lommal, egy esetben Sziget
váron. Egyik féli képe 1958- 
ban a székesfehérvári orszá
gos kiállításon volt látható.

Önálló kiállítása Pécsvá- 
radon 1958-ban, Pécsett 
1960-ban a Bartók Klubban, 
ez alkalommal Martyn Fe
renc festőművész méltatta 
Curilovic O ttokár művé
szetét. 1982-ben a pécsvára- 
di Várbaráti Kör rendezésé
ben állították ki műveit; e 
kiállítást Romváry Ferenc 
művészettörténész nyitotta 
meg.

Aki annyi szerettei örökí
te tte  meg Pécsváradot, 
megérdemli, hogy megemlé
kezzenek róla, mint közsé
günk és a mecseki táj művé
széről.

Sándor László 
berkesdi plébános Káplánjával, Sándor Lászlóval a pécsváradi plébánia ellőtt

Ú rnapja „A teljesebb 
életért”Az Űrnapja mindig a Szent- 

háromság ünnepe utáni csü- 
türtökre esik és azt a csodála
tos titkot ünnepli, hogy a ke
nyér és a bor külső színe alatt 
Jézus Krisztusnak, az isten
embernek teste és vére, isten
sége és embersége, valójában, 
igazán és lényegileg jelen van. 
Krisztus maga adta tudtul 
egy látomásban az ágoston- 
rendi lütteichi Szent Júlian- 
nának ( + 1258), hogy szere- 
tetének szent titkát egyházi 
ünneppel is dicsőítsék. Elő
ször az 1247. évben, Lüttich- 
ben ünnepelték meg az Űr
napját, és IV Orbán pápa 
1264-ben rendelte el az egy
ház számára. Ugyanezen pá
pa megbízásából írta  meg 
Aquinói Szent Tamás a litur
gikus szövegeket és a szentmi
se szekvenciáját, a „Lauda Si- 
ont” -  „Dicsérd Siont”, az Is
tenérzet szeretetnek ezt a ra
gyogó himnuszát.

A katolikus egyház ezt az 
ünnepet, az Űrnapját a legna
gyobb ünnepélyességgel üli 
meg. Ünnepi istentisztelettel 
és ünnepi körmenettel. A kör

meneten négy előre elkészí
tett lombsátorban -  ma leg
több helyen földíszített asz
talnál áll meg a körmenet. A 
négy evangélista egyikének 
leírásából olvasnak fel egy-egy 
szakaszt: Máté -  „Aki jelen 
van a kenyér színe a la tt”, 
Márk -  „Aki eledelül önmagát 
adja nekünk”, Lukács -  „Aki 
életünk, vígasztalásunk és 
üdvösségünk”.

Könyörgést mondanak és ál
dást adnak. Sok helyen ősi ha
gyománya és szokása van e 
napnak. Mindenki a saját há
za előtt kitakarította az u t
cát. Lombos kis fákkal ültette 
be az út szélét. A sátrakat egy- 
egy család és szomszédsága 
készítette. Az oltárdíszítést 
ők vállalták. Vannak helyek, 
ahol egész virágszőnyeget, 
szimbólumokat raknak ki 
szirmokból. Szívüket, lelkű
ket adták s adják az emberek, 
hogy az Űrnapja minél ünne
pélyesebb legyen.

Mott János 
címzetes pécsváradi apát 

plébános

Intézetünkben, a pécsvá
radi Általános Iskola és 
Diákotthonban 1967. óta 
neveljük-oktatjuk a kör
nyékről és a megyéből be-' 
u talt értelmi fogyatékos 
tanulókat. Jelenleg 60 fiút 
és lányt készítünk fel arra, 
hogy képesek legyenek ön
maguk ellátására, képessé
geiknek megfelelő munka 
végzésére. Fő feladatunk
nak elsősorban a szociális 
beilleszkedés megteremté
sét tartjuk, hogy a fogyaté
kosságból származó hátrá
nyokat leküzdve neveltje
ink részt vehessenek a tár
sadalom életében. Ezért 
keressük azokat az utakat, 
lehetőségeket, amelyek se
gítik az értelmi fogyatéko
sok társadalmi integráció
ját. Május 11-15 között 
nemzetközi kongresszust 
tartottunk Pécsetta „Fo
gyatékosok a változó világ
ban” címmel. Itt hét ország 
szakemberei mondták el 
vélem ényüket, tap asz 
talataikat az iskolai integ
rációval kapcsolatban.

Ennek eredményeként 
elmondhatjuk, hogy a fo
gyatékosok közül a legne
hezebb feladat az értelmi 
fogyatékosok integrációja. 
Véleményem szerint jelen
tős részüknél nem is kép
zelhető el a közös osztály-

bam való képzés. Márcsak 
azért sem, mert az általá
nos iskolák nem rendelkez
nek az értemi fogyatékos 
tanulók oktatásához szük
séges személyi és tárgyi fel
tételekkel. így jelenlegi ha
zai körülmények között 
csupán „hideg integráció
ról” beszélhetünk, amely 
azonban nem biztosítja a 
képességeknek megfelelő 
fejlesztést.

A társadalmi beilleszke
dés szempontjából viszont 
szükség van az értelmi fo
gyatékosokat nevelő isko
lák és más intézmények 
kapcsolatainak szélesíté
sére. Ezért rendeztük meg 
1987-ben és 1989-ben köz
ségünkben a sport és kul
turális napokat iskolák, 
óvodák, a művelődési ház 
és a helyi tanács. A velük és 
más pécsváradi intézmé
nyekkel, vállalatokkal való 
együttműködés teszi lehe
tővé tanulóinknak a beil
leszkedést, az integrációt.

A nemzetek, népek kö
zötti integrációt pedig a 
m ájusi spo rtrendezvé
nyünk segítette elő, ahol 
olasz, osztrák, német, ro
mán, szlovák és magyar 
gyerekek játszottak, spor
toltak együtt.

Grünhut Gábor 
igazgató

Egyházi hírek
Úrnapi körmenet június 2-án, vasárnap reggel 8 órakor. Ugyanezen a 

napon Nagypaliban 4 gyermek eísóáldozására kerül sor 10 órakor.
Aranymise. Lovinusz Mihály volt pécsváradi káplán 50 éves jubileumi 

miséjére külön autóbuszt indítanak Nagymányokra régi pécsváradi tanítvá
nyainak szerve zésében, június 16-án lóórakor.

Tanévzáró istentiszteletet tartanak Zengővárkonyban július 2-án, ahol a 
hittanra járó gyerekek tesznek bizonyságot az eddig tanultakról.

Pécsvárad és Zengövárkony református gyülekezete június 22-én autó
buszkirándulást szervez a II. Református Világtalálkozó debreceni rendez
vényeire, ahol Tókés László igehirdetését hallgatják, majd közös úrvacsora
osztáson vesznek részt. Jelentkezni lehet más gyülekezetekből is.
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Moziműsor
Pécsvárad 1991. június

9. vasárnap: Harry és Sally 
Színes amerikai romantikus vígjá

ték.
10. hétfő: Abrakadabra 
Színes feliratos amerikai film. 
Főszereplő: Michael Caine 
„Gyilkossággal a szamárlétrán föl

felé”
13. csütörtök: Végzetes vonzerő 
Színes amerikai film.
Rendezte: Adrian Lyne 
Főszereplők: Michael Douglas, 

Glenn Close
16. vasárnap: Ébredések 
Színes amerikai film.
Főszereplők: Robert De Niro, Ro

bin Williams
17. hétfő: Három férfi és egy kis 

hölgy
Színes amerikai vígjáték 
A nagysikerű komédia folytatása, 

melyben a bébi 5 éves nővé csepere
dik.

Kacsamesék -  Az elveszett lámpa 
kincse. Színes amerikai rajzfilm. 

Walt Disney produkció!
20. csütörtök: Természet lágy ölén 
Színes zenés amerikai vígjáték
23. vasárnap: Veszett a világ 
Színes feliratos amerikai film. 
Szerelem -  féltékenység -  bosszú.
24. hétfő: Ghost (Szellem-szere

lem)

Színes amerikai film.
Főszereplők: Patric Swayze, Demi 

Moore
Fantasztikus love story!
27. csütörtök: A Pokol bajnoka 
Színes amerikai akciófilm. 
Főszereplő: Willem Dafoe 
30. vasárnap: Revans 
Színes amerikai véres szerelmes 

film.
Főszereplő: Kevin Costner 
jól. 1. hétfő: Élve, vagy halva 
Színes amerikai western. 
Főszereplő: Kris Kristofferson
2. kedd: Oké Néró 
Olasz filmkomédia.
Felújítás!
Rendezte: Mario Soldati
3. szerda: Ez is Amerika 
Színes amerikai film.
Válogatott különcségek.
4. csütörtök: Ártatlanságra ítélve 
Színes, feliratos pszicho-krimi. 
Főszereplő: Hamson Ford

Az előadások hétköznap 7, vasár
nap 3 órakor kezdődnek. Pénztár
nyitás az előadás kezdete előtt 1 órá
val. A músorváltoztatás jogát fenn
tartjuk!

Figyelem! Júliustól a hét 5 nap
ján les/előudás! Kedden és szerdán 
is várjuk mozinkban!

A pécsváradi sportpályán 150 cm x 50 cm-es zománctáblákon 
hirdetési lehetőség magánszemélyeknek és közületeknek.
Ár: 2.500,-Ft/db Tervező: Apaceller Péter

Vennék Pécsvárad környéki fal
vakban legalább háromszobás pa
rasztházat, gazdálkodásra alkal
mas épületekkel, telekkel.

Ajánlatokat kérem: Pécsvárad, 
Dózsa Gy. u. 52. Kissék

„FÜLEP LAJOS” 
MŰVLEŐpÉSI KÖZPONT 

JÚNIUSI
PROGRAMJÁBÓL

Koncertek a pécsváradi várban
E rendezvénysorozat keretében 

június 9-én, vasárnap délután 17 
órakor a Vár udvarán a Pécsi Ifjúsá- 
i Ház Zenekarának koncertjére 
érül sor Mihály István vezényleté

vel
Június 16-án,vasámapdélelőtt 11 

órakor a KATOLIKUS TEMP
LOMBAN, a nagymisén közremű
ködik a nyíregyházik CANTEMUS 
gyermekkórus. A komlói Nemzet
közi Gyermekkórus Fesztiválon 
résztvevő együttes a mise után 
hangversenyt ad.

Zengővárkonyban ugyanezen a 
napon a fél tízes istentiszteleten a 
debreceni Bányai Júlia Általános 
Iskola 60 tagú kórusa működik 
közre, ad hangversenyt. Karnagy: 
Tóth Ágnes.

r  lagyományteremtés szándékú-^ 
val rendezzük meg ez év augusztu
sában, 15-20-ig az ünnepi hét kon
certjeit, kiállításait. Meghívott ven
dégeink: Székely Miklós, „ Daniel 
Speer” Rézfúvós Quintet; közre
működnek a pécsváradi amatőr 
művészeti csoportok: Női Kamara- 
kórus, ÖTÉ Fuvószenekara, Zene
iskola Tanári Kamaraegyüttese; 
Csonka Károly fotóiból nyílik kiállí
tás 15-én, majd német folklórestet 
rendezünk a búcsú estéjén; augusz
tus 20-án kiemelt megyei központi 
ünnepség színhelye lesz a pécsvára-

<di vár.________________________ /

Zengő BT.
Utazási Ügynökség 

IBUSZ kihelyezett irodája 
Egyének, intézmények szervezett utaztatása.

Játék és biliárd klub 
játékautomaták, büfé 

június 1-től a
Szentháromság tér 1. sarkán.

szolgáltatásai 
a Pécsváradi 

Postán is.

Június 6-án, csütörtökön 17,30- 
kor tartja a Pécsváradi Zeneiskola 
növendékeinek tanévvégi hangver
senyét a művelődési ház nagyter
mében.

A Megyei Vöröskereszt szervezé
sében ÖNJOENTES VÉRADÓ 
NAPOT tartanak június 28-án, 
pénteken reggel 8 órától 14 óráig a 
művelődési házban. Kérik a pécsvá- 
radikakat minél nagyobb számban 
vegyenek részt és önkéntes véradá
sukkal segítsenek a bajbajutotta
kon. A VER ÉLETET MENT!

Fiatalok figyemébe!
Ismét jön az ASTKRIX, soron kö- 

vetkezóbálunk 28-án,pénteken 20- 
01 óráig tart.

A PÉCSVÁRADI BARÁTI 
KÖR ez évben az ŐRSÉGBE szer- 
vezi országjáró kirándulását, július

11-12-13-14-én.Atájnevezetessé- 
gei mellett felkeresik Zalaeger
szeg, Göcsej, Burgerlang látnivaló
it is.

A Várbaráti Kör folytatja a világ- 
háborús emléktáblákhoz az ado
mányok gyűjtését.

Azok a körtagok, akik a nevek 
összegyűjtésében közreműködtek, 
most felkeresik a hozzátartozókat, 
Ezidáig 25.000,-Ft-ot adományoz
tak az érintett családok. A gyűjtés 
folytatódik, az adományokat a mű
velődési házban is le lehet adni.

Június 10-1 l-én,10-18óráigsváj- 
ci kilós ruhavásár a művelődési ház 
előtermében.

Képkeretezés, üvegezés, L , 
hőszigetelt üveg készítése 
(párásodásra jótállással) 

kazettás kivitelben is rövid határidőre
Tarnay István

Pécsvárad, Ságvári Endre u. 6. 
(vasútállomásnál)

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-18 óráig. I 
■ 1 Tel.: 110 j Y



A napközis munka megújul
A Kodolányi János Általános 

Iskolában októbertől minden 
második péntek délután az alsó 
tagozatos napköziben a kötele
ző tanórát felváltották a szaba
don választható tevékenységi 
formák.

A gyerekek érdeklődésük
nek megfelelően jelentkezhet
tek sport-játék, népitánc, me
sesarok, és ügyes kezek elne
vezésű csoportokba. A célunk 
az volt, hogy változatosabbá, 
vonzóbbá tegyük a napközit.

Az első félév tapasztalatai 
azt mutatják, hogy a tanulók 
szívesen vesznek részt ezeken 
a foglalkozásokon.

Néhány szó a munka tartal
máról:

A sport-játék (vezetik: Sza- 
kálosné Panta Dóra és Sebes
tyén Zoltánná) jó lehetőséget 
nyújt a gyerekek mozgásigé
nyének kielégítésére. Sor és 
váltóversenyek, labdajáté
kok, fogójátékok fejlesztik a 
gyerekek ügyességét, térérzé
kelését, megtanítják a küz

dés, a versenyszellem szépsé
gét.

Mayerné Balogh Szilvia irá
nyítja a népi gyermelyátékok 
és gyermektáncok foglalkozá
sokat. A gyerekek megismer
kedhetnek nagyszüleik korá
nak játékaival, mozgáskultú
rájával, egyszerű táncaival. A 
vidámság, önfeledt játék a rit
musérzéket, a zenei hallást is 
erősíti.

A „mesesarokban” Szántó 
Judit és Rajos Valéria foglal
kozik a gyerekekkel. A mesék 
világa ehhez a korosztályhoz 
nagyon közel áll, a meséket 
szívesen hallgatják, olvassák 
és el is játsszák, azokhoz il
lusztrációkat készítenek, bá
bokkal, gyurmafigurákkal je
lenítik meg. A gyerekek nem
csak a magyar és más népek 
meséivel ismerkednek meg, 
hanem feldolgozzák Pécsvá- 
rad helytörténeti emlékeihez 
kapcsolódó mondákat, regé
ket is. Felelevenítik a jeles na
pokhoz, ünnepekhez fűződő

népszokásokat, hagyományo
kat.

Az ügyes kezű gyerekekkel 
Wittenbart Istvánná foglalko
zik. Játékokat, apró ajándé
kokat, használati tárgyakat 
készítenek. A gyerekek örül
nek minden egyes darabnak, 
melyet ők hoztak létre. Fejlő
dik a fantáziájuk, kreativitá
suk. Bízunk benne, hogy a ké
sőbbiekben önállóan is képe
sek lesznek „alkotni”.

A második félévben folytat
juk a munkát, egyúttal lehe
tőséget biztosítunk a gyere
keknek a váltásra. Választ
hatnak új csoportot, ha új te- 
vékenységgel szeretnének 
megismerkedni, de marad
hatnak az eredeti körben is.

Remé\jük, hogy ezzel a nap
közis programmal a gyerekek 
személyisége fejlődik, gazda
godik.

Tervezzük, hogy a tanév vé
gén a tanulók munkáiból kiál
lítást rendezünk.

Alsó tagozatos 
napközis nevelők

Pesti TV műsora 
Pécsváradon.

A tervek szerint az Aczél 
Endre nevével fémjelzett 
műsorkészítő Kft. program
ja is látható lesz a kábeltele
vízióban. A Pécsváradi 
Elektronikai Szerviz komlói 
központja már megegyezett 
a pestiekkel. A kazettákat 
fu tá r vinné Budapestről 
szerte az országba a partne
rekhez. Az első program ve
títését június 6-ára tűzték 
ki, ha nem sikerül, június 
16-án kezdenek. Csütörtö
könként 18-22 óráig, vasár
naponként 20-24 óráig len
ne látható az egyebek mel
lett sporttal, vállalkozások
kal, gazdasággal, külpoliti
kával, szociális gondokkal

foglalkozó műsor, amelynek 
keretében természetesen 
szórakoztató filmeket is ve
títenek.

•
Nemzetközi CB-s rádiós 

találkozót rendeznek Baján 
július 18. és 21. között. A 15 
országból összegyűlő részt
vevők között pécsváradiak 
is lesznek. A kis pécsváradi 
CB-s csoportot Fischer Jó- 
zsefné vezeti.

Zengő Néptánc Együttes 
néven folyamatban van a 
pécsváradi tánccsoport be
jegyzése a Baranya Megyei 
Cégbíróságon. A 40 alapító
tag alakuló közgyűlésén a 
régi Zengő Tánccsoport ala
pító tagját, Müller Lajost vá

lasztotta elnökévé. Titkára 
Dretzky Katalin, művészeti 
vezetője Molnár János nép
táncoktató, gazdasági ügy
intéző Dékány Károlyné. 
Várják mindazok jóindulatú 
támogatását, az egyesületbe 
való jelentkezését, akik fon
tosnak tárták a magyar nép
táncmozgalom ügyét.

•
Diplomavédés.

Lapunk szerkesztője, Gál- 
los Orsolya május 13-án véd
te meg diplomamunkáját 
Szlovéniában, a Ljubljanai 
Egyetem Bölcsészkarán. A 
munka a 70-es évek szlovén 
irodalmát tekinti át, össze
vetve a hazai irodalom jelen
ségei vei . A diploma átadásra 
ősszel kerül sor.

Pécsváradi szálláshelyek
Fizető vendég-szobák:

Álom Jánosné Honvéd u. 11.
Hesz Antal Honvéd u. 8.
Reisinger Károlyné Liszt F. u. 13.
Büki Lászlóné Rákóczi u. 2.
Réger Jánosné Liszt F. u. 15. 
Rumszauer Flóriánné Bem u. 14.
Orlai Antalné Kossuth tér 13. 
Rosenberger Jánosné Bem u. 35.
Zsáli Jánosné Pécsi orszút. 38.
Az árak személyenként 4-500 forint, 
a szállásadók németül is beszélnek.

István Király Szálloda
66 DM külföldieknek, 1870,-Ft a magyar 

vendégeknek reggelivel a kétágyas szoba.

Gesztenyés Panzió:
6 db. kétágyas szoba, a szállás ára reggelivel 

személyenként 700,-Ft.

A Zengővárkonyi Népi
Együttesjúnius 7-től 9 na
pos franciaországi ú tra  
megy. A zengővárkonyi re
formátus gyülekezet né
metországi és franciaor
szági kapcsolatainak meg
hívására fellépnek határ
menti településeken, majd 
felkeresik régi kedves ba
rátaikat, az Atlanti óceán 
partján lévő PERDRIOLA 
együttest.

•
László Károly Bázelben 

élő pécsi születésű műgyűj
tő Bali-sziget hagyomá
nyos népművészetét felöle
lő gyűjteményét május 27- 
én adta át Pécsvárad Ön- 
kormányzatának. Az ál
landó kiállítás a vártorony 
társalgójában tekinthető 
meg.

Külsheim-Uissigheim  
F ú v ó sz e n e k a r a  adott 
emlékezetes térzenét a 
művelődési ház előtt május 
11-én este. Az együttest 
Kakas Sándor polgármes
ter üdvözölte a koncert 
után, majd a Pécsváradi 
Német Klub látta őket ven
dégül a tsz szabadidő köz
pontjában. Itt Hohmann 
István zenekara húzta haj
nalig a talpalávalót a küls- 
heimieknek-rfs a pécsvára- 
diaknak.

•
Hoyck Zsófia 1990-ben 

Szegeden a József Attila 
Tudományegyetemen mo
leku láris  biológusként 
szerzett diplomát, orosz és 
angol nyelvből felsőfokú 
nyelvvizsgát te tt. Majd 
több lehetőség közül a Sze
gedi Biológiai Kutatóköz
pontot választotta, ahol je
lenleg is dolgozik annak a 
csoportnak a tagjaként, 
akik idegrendszeri kutatá
sokkal foglalkoznak. Ered
ményes munkát kívánunk 
a fiatal, kezdő kutatónak.

•
Legközelebbi

számunk:
Pár hétre most búcsút ve

szünk a Kedves Olvasók
tól, és legközelebbi szá
munkkal augusztus 20. kö
zötti ünnepi események és 
a nyár hírei jegyében je
lentkezünk. Aki nyaralás
ra készül, annak jó pihe
nést, aki pedig munkával 
tölti a nyarat, annak jó 
erőt, s mindnyájuknak jó 
időt kíván a szerkesztőség.



SPORT

Peónia-túra
Bíborba borult a Zengő déli 

oldala azon a reggelen ami
kor negyvennégyen a Várba
ráti Kör tagjaival felértünk a 
Laci-kunyhó fölötti erdőír- 
tásra. Minden tantáziát fe
lülmúló látvány fogadta kis 
csapatunkat, nem győztük 
csodálni a természet eme 
gyönyörűségét, a vadpün- 
kösdirózsák virágzását. Kí
sérőink, Molnár László és 
Scholcz Péter (erdészek) 
egész úton beszéltek az er
dők életéről, világáról. A 
számtalan kérdésre adott 
válaszukból megtudhattuk 
az erdőápolás, erdőgazdálko
dás munkálatait. A helyszí
nen ismerhettük meg a kü
lönböző korú telepítéseket, a

természetes állomány növe
kedését, a fák betegségének 
okait, az i tt  honos fajták 
hasznosságát, felhasználha
tóságukat. Melyik erdőnek 
milyen az aljnövényzete. Mit 
kell értenünk a köznyelvben 
„rablógazdálkodásnak” ne
vezett erdőírtásokon.

A panoráma úton elénk tá
rultak a Keleti-Mecsek vo
nulatai, örömmel ismertük 
fel azokat a völgyeket, fenyő
csoportokat, kilátókat, ahol 
már jártunk kirándulásaink 
során. Püspökszentlászlón 
ismét szívesen hallgattuk a 
környékbeli legendákat és 
csodáltuk meg az éppen nyíló 
tulipánfákat az arborétum
ban.

Majd kitűnő hangulatban 
sütögettük az otthonról ho
zott alapanyagból készült 
nyársrafűzött falatokat és 
előkerültek a pintesüvegek 
is. Külön öröm volt, hogy sok 
gyermek hallhatta a szak
emberek figyelmeztető sza
vait, az erdő rongálóiról, a 
szemet, sokszor orrot bántó

szeméthalmazok okozta ká
rokról.

Mérgünk minél többet ki a 
természetbe, pihenni gyö
nyörködni szépségében és sa
já t egészségünkért védel
mezni, óvni a lakóhelyünket 
körülölelő, jó levegőt biztosí
tó erdőket

Dretzky K.

Sakk-Matt

A több mint négy éve tartó 
baráti és sportkapcsolat kere
tében május elején három na

pig a berghüleni (Németor
szág) sakkcsapat vendégei 
voltak. A kétezer kilométeres

úthoz az autóbuszt két gépko
csivezetővel Békés Miklós 
szervezésével kedvezményes 
áron az Építőipari Kisszövet
kezet biztosította, melyet ez
úton is megköszönünk a szö
vetkezet vezetőinek. Afárasz- 
tó út után jólesett a meleg fo-' 
gadtatás, a családias vengég- 
látás, a régi barátok ismerő
sök viszontlátása. A három 
napra zsúfolt programot szer
veztek vendéglátóink. Első 
nap délelőtt az Ulmi Sörgyá
rat, délután pedig a város ne
vezetességeit tek in te ttü k  
meg, miközben rövid bevásár
lásra is lehetőségünk volt. A 
fárasztó nap után, a dermesz
tő hidegben este a vállalkozó 
szelleműek a berghüleni csa
patot erősítve még focimecs- 
cset is játszottak.

A második nap non-stop 
sakkal telt el a csapat tagjai
nak, miközben vendéglátóink 
a családtagokat a festői kör
nyezet nevezetességeivel is
mertették meg. A két csapat
mérkőzés végeredménye dön
tetlen volt, az erőviszonyokra 
viszont jellemző, hogy az 
egyéni verseny hatos döntőjé
be négy pécsváradi került. 
(Zsáli Attila, Lantos Levente, 
Harka Géza, Koncsag And
rás) Esténként az éjszakába 
nyúló vidám hangulatról a fi
nom ételek-italok mellett 
Buszlauer Miklós harmoni
kája gondoskodott.

A rendkívül kellemesen el
telt három nap után nehéz 
volt a búcsúzás, de a pécsvá
radi viszontlátás reményében 
váltunkéi.

Lantos

Megyei ifi. bajn.
állása

1. Postás 131-10 45
2. PMSC 121-27 38
3. PBTC 55-28 34
4. Kinizsi 88-39 32
5. Beremend 82-33 32
6. Komlói B. 67-34 32
7. Gázmű 66-31 28
8. Szigetvár 54-64 21
9. Zsolnay 61-72 19
10. Pvárad 34-82 16
11. Harkány 32-75 14
12. Sellye 52-101 11
13. Vasasi B. 23-97 7
14. Töttös 19-102 7
15. Szt.lőrinc 24-114 4

Megyei serdülő 
bajnokság állása

1. Postás 213-21 45
2. Kinizsi 71-7 41
3. Szigetvár 127-26 40
4. Gázmű 118-25 39
5. Bicsérd 84-34 34
6. PMSC 86-36 31
7. Harkány 72-49 25
8. Beremend 53-88 23
9. PBTC 70-52 21
10. Zsolnay 32-58 19
11. Sellye 24-69 18
12. Szt.lőrinc 40-79 17
13. Komló B. 28-127 14
14. Vasasi B. 25-96 9
15. Töttös 14-140 7

Megyei I/B baj
nokság állása

1. Kémes 51-18 37
2. Hidas 73-27 35
3. Esz.márton 44-16 35
4. Gázmű 52-22 31
5. Pvárad 56-34 26
6. K.hárságy 48-43 24
7. Bükkösd 37-31 20
8. Görcsöny 30-50 20
9. Olasz 46-43 18
10. Villány 35-49 14
11. Szsz.király 20-38 14
12. Drávafok 30-42 13
13. Hetvehely 29-87 9
14. Dszekcső 21-72 8
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