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ElmentünkStájerba!
Osztrák partnerünk, Hausmannstätten

Régóta érleló'dó' barátsá
got pecsételtek meg Pécsvá- 
rad és a Graz melletti Haus
mannstátten polgárai októ
ber 1-én a stájeri települé
sen. Mintegy 100 pécsvára- 
di érkezett meg előző este. 
Köztük Kakas Sándor pol
gármester és felesége továb
bá az önkorm ányzat vala
mennyi tagja, dr. K ófiás  
Mihály körjegyző' és Wolf 
József pénzügyi csoportve
zető' -  valamennyien felesé
gük illetve férjük társaságá
ban. Velük utaztak Pécsvá- 
rad művészeti együttesei, 
amelyek a hétvégi progra
mok során bem utatkoztak 
az osztrák házigazdák eló'tt. 
Az ünnepi aktusra elkísérte 
a pécsváradiakat Mott Já
nos cím zetes pécsváradi 
apát, akit kinti lelkésztár

sa, J o s e f  A m en t fogadott. 
Az esti fogadtatás G ünther 
K öck  polgármester köszön
tő' szavai után vendégek és 
házigazdák egymásratalálá- 
sával folytatódott: többen 
régi ismerőseikhez, baráta
ikhoz mehettek vendégség
be.

Osztrák-magyar
barátságos

Szombaton délelőtt barát
ságos, ám korántsem tét nél
küli meccset játszott egymás
sal a két település csapata. A 
sokadik osztrák-magyar mér
kőzést 4:4 eredmény zárta. 
Góllövőink: W agner J ó z s e f 
2 kemény alapozó lövéssel, 
ApaceUer Gergely, aki egy 
gólt rúgott és Kakas Sándor, 
aki a kiegyenlítő lövést küldte

a házigazdák hálójába, amit 
a helybeli tűzoltóparancsnok 
védett nyomatékkal.

Voltak, akik ezalatt Graz 
történelmi nevezetességeivel 
vagy üzleteivel kötöttek be
ható ismeretséget, mások a 
környék szép helyeit keres
ték fel. Tudósítónak volt al
kalma megtekinteni a világ 
legnagyobb fegyvergyűjtemé
nyét, amely az eredeti sokszáz
éves arzenálban található 
Graz régi városháza mellett. A 
több százezres tételben őrzött 
páncélok, lándzsák, kardok a 
számos magyar emlékkel baj
vívó múltunkat idézték.

A közös osztrák-magyar 
m últból persze mára min
denki a szépre, a valcerre, a 
bécsi szeletre és a finom sö
rökre em lékezhet: ottjér
tünkkor nyílt meg a Grazi

Vásár sok magyar résztvevő
vel. Lépten-nyomon találkoz
ni e közeli vidéken a két nép 
sok évszázados egybefonódá- 
sával -  elsősorban életsorsok 
példáján. Sok a közös, éppen 
ezért könnyebben szövődnek 
barátságok, könnyebb szót 
érteni -  különösen, ha ma
gyar nyelvtanfolyam on is 
részt vettek vendéglátóink, 
mint például M áriáim é és 
W eraer Sabutsch -  a hölgy 
a helyi kulturális élet és a 
kórus fő mozgatójaként több
szörjárt Pécsváradon.

A közös Európa felé

Ilyen gondolatok jegyében 
gyülekeztünk délután Haus
mannstátten iskolai és kul- 
túrcentrumában a testvérvá
rosi kapcsolat ünnepélyes 
aláírásához, melynek nyitá
nyaként -  gondolták volna-e 
szépapáink? -  a Rákóczi-in- 
dulót szólaltatta meg a helyi 
zenekar. A  vendégek, köztük 
Magyarország grazi tisztelet
beli konzula, R odi Roth, to
vábbá Szőke Barnabás, kö- 
vetségi tanácsos, Helmuth 
Fallada tartományi valósá
gos udvari tanácsos, K akas 
Sándor polgárm ester és a 
pécsváradiak köszöntése 
után Günther Köck polgár- 
mester méltatta e kapcsolat 
létrejöttének előzményeit:

-  ö t  éve, hogy ledőlt az or
szágainkat elválasztó szöges- 
drót-kerítés, minek utána 
J o s e f  K rainer Steier tarto
mány m iniszterelnöke ha
zánkban járt, és Baranya te
lepüléseivel kezdeményezett 
együttműködést. Még a falak 
megléte idején a graziak in
tenzíven részt vettek alapító 
tagként is az Alpok-Adria 
M unkaközösség munkájá
ban, és pl. Helmuth Fallada

(Folytatás a 2. oldalon)
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A két település polgármestere aláírja a partnerkapcsolat hi
vatalos dokumentuát.

főtanácsos is kezdeményezte 
a stájer-baranyai együttműkö
dést. Mindez a közös Európa 
felé visz bennünket -  hangsú- 
lyozt a Günther Köck, -  a régi
ók Európája felé. Krainer tar
tományfőnök kezdeményezése 
nyomán a Pécsvárad-Haus- 
mannstátten a 17. ilyen test
vérkapcsolat, amelyben tudá
sunkkal szeretnénk hozzájá
rulni a magyarországi refor
mok megvalósításához.

„Szállj messze, rút 
viszály!"

-  csendült fel azután a dal 
a Pécsváradi Műveló'dési 
Központ Nó'i Kamarakórusa 
előadásában, Kutnyánszky 
Csaba vezényletével, majd 
népdalcsokor következett.

Fallada főtanácsos azt 
hangsúlyozta, a keleti blokk 
összeomlása után keletkezett 
vákuumot pozitív tartalom
mal, gazdasági, ipari, társa
dalmi, emberi együttműkö
déssel kell megtölteni. Bara
nya pedig azért érdekes 
Ausztria, szűkebben Stájer 
szám ára, mivel határos a 
hajdani Jugoszlávia területe
ivel, és így hozzásegítheti az 
osztrákokat a balkáni háború 
súlyos problémáinak megér
téséhez -  mint emlékezetes, 
Hausmannstátten polgárai 
éppen a Sabutsch asszony ál
tal szervezett jótékonysági 
koncert révén két alkalommal 
is jelentős segélyt hoztak el a 
nálunk élő menekülteknek.

„K  und K "

Európa politikai arca át
alakul, és Ausztria büszke 
arra, hogy híd lehet kelet és 
nyugat, dél és észak között. 
A nagypolitika azonban mit 
sem ér, ha az emberek nem 
kötnek barátságot egymás
sal, és ha kicsiben nincs meg 
az egyetértés -  tolmácsolta 
Joseph Krainer tartományi 
elnök köszöntését Löcker úr 
a tartományi kormányzat ré
széről és hirdette meg új "K 
und K" korszak virradtát, je 
lesen Kakas és Köck polgár- 
mesterek együttműködésé
ben. Günther Köck bevallot
ta, ama baranyai látogatás 
után neki Pécsváradért dob

bant meg a szíve, és reméli, 
hogy az eddigi együttléteket 
a sportolók, az iskolások, a 
különféle egyesületek talál
kozásai is követni fogják.

Kakas Sándor a naprafor
gókkal, nemzeti zászlókkal, 
címerekkel övezett szónoki 
emelvényre lépve arról be
szélt, miként bontakoztak ki 
a kulturális és sportkapcsola
tok Pécs után a kisebb tele
pülések és stájeri partnereik 
között. Beszédében bemutat
ta a Pécsvárad múltját és a 
tavaly újjászületett régi-új 
várost, amely hagyományai
ból fakadóan is kitálja kapu
it a más kultúrák, népek fiai 
előtt. Szavait végül a magyar 
nemzeti zászló valamint Pécs
várad címerének átadásával 
zárta. Günther Köck egy ösz- 
szeget nyújtott át ajándékul 
gyermekjátszótér céljára, majd 
következett a kétnyelvű ok
mányok ünnepélyes aláírása.

A Pécsváradi Zeneiskola 
W ágner József vezényelte 
Ifjúsági Zenekarának fellépé
se következett ezután, majd 
a magyar s utána a stájeri 
tartományi himnusz elének- 
lése és ünnepélyes koccintás 
zárta a Johanna Hafner ta
nácstitkár és Johann Lándl 
rendőrparancsnok által szer
vezett és Prisztács Bea által 
végigtolmácsolt ünnepséget.

Este az Oktoberfest ün
nepségén m ulathattak a 
pécsváradiak sörcsarnokban, 
hosszú asztalok, hangulatos 
zene mellett, amelyre táncra 
perdültek polgármesterek és 
polgárok, kórustagok , ifjú  
m uzsikusok és tanáruruk 
továbbá osztrákok, magya
rok, korra, nem re való te
kintet nélkül. Csak Zengő 
táncegyüttesünk fellépésé
nek nem kedveztek a sörün
nep körülményei, hangere
je , a színpad hiánya, a 
hosszúkás terem, amelyben 
elveszett fiataljaink produk- 
ció ja  -  m ásnap azonban 
kedvezőbbek voltak a körül
mények.

„Grossen Gott, wir 
lobén dich" -  „Téged, 

Uram, dicsérünk"

Vasárnap reggel hálaadó 
szentmisére gyűltek össze a

két település lakói: a szent
beszédet Mott apátúr tartot
ta német nyelven, kiemelve a 
családok, közösségek, népek 
közötti békét, egymás megbe
csülését és segítését. A szent
misén közreműködött a Pécs
váradi Művelődési Ház női 
kara, K utnyánszky Csaba 
vezényletével. A  mise után 
még együtt maradt a nép a 
templom téren, hogy elgyö
nyörködjön a pécsváradi fia
talok műsorszámaiban: elő
ször a Pécsváradi Zeneiskola 
Wágner József vezette Kisze- 
nekara játszott, mint mindig, 
most is fiatalos lendülettel, 
hangulatosan. Majd a Mol
nár János vezette Zengő 
Néptáncegyesület követke

zett először a leányok körtán
cával, majd iQ. Szilágyi Do
mokos és Gál Bernadett
kettősével, Molnár Péter 
szólójával és végül a teljes 
együttessel emelték az ünne
pi alkalom fényét.

Végül közös ebéden, közös 
énekléssel és érzékeny búcsú
val zárult a hausmannstátteni 
látogatás. Kedves, szívélyes 
barátokra leltünk Stájerben, 
akikkel jó  lesz ismét együtt 
lenni. Mint a két polgármester 
bejelentette, a pécsváradi alá
írásra a tavasz folyamán kerül 
sor városunkban.

Kép és szöveg G.O.

Pécsváradi Leányvásár
Városunk önkormányzata és a Művelődési Központ 

rendezésében e hét végén kerülnek sorra a hagyomá
nyos Leányvásár rendezvényei. Az eseményhez kap
csolódva csütörtökön díszítőművészeti kiállítás 
nyílik, pénteken pedig a Muharay Elemér Nép- 
művészeti Szövetség tart szakmai napot nálunk.

Szombaton délután lesz a kirakodó vásár, a népi 
együttesek bemutatkozása és gálaműsora, a gyere
kek pedig a BÁ-BO-VI bábegyüttes műsorát nézhetik 
meg a Művelődési Központ előtt. Vasárnap zenés éb
resztővel folyatatódik a Leányvásár, ekkor nyílik a 
Pécsváradi Borok Utcája, lesz menettánc, a színpadon 
pedig a hagyományőrző együttesek mutatják be pro
dukcióikat. Vasárnap délelőtt színes műsor lesz a 
Várban, este gálaműsor és végül Leányvásári Bál.

Folytatás az első oldalról
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Körkérdés:
Hogyan ítéli meg a tes

tületnek az elmúlt négy 
évben végzett munkáját, s 
ebben a saját szerepét? 
Részt kíván-e venni a kö
vetkező' testület munkájá
ban? Mit szeretne ez eset
ben megvalósítani?

Képünkön dr. Kófiás Mi
hály körjegyző', Beck József 
képviselő', Kakas Sándor pol
gármester, dr. Menczer Gá
bor, Fogl József, Zsáli János, 
Papp Gyula, Müller Lajos, 
Apaceller József, Gállos Or
solya, Arató Márton, Lörinczi 
Albertné, Vértes László kép
viselők. Fotó: Kacsándiné Sa
vanya Gizella.

Kakas Sándor polgár- 
mester:

-  1985-tó'l tanácselnök
ként, 1990-tól polgármester
ként tevékenykedhettem a 
választók bizalmából. Pécs- 
várad az elm últ ciklusban 
visszaszerezte régi városi 
rangját, amihez komoly se
gítséget kaptam s kaptunk a 
polgároktól, legfőképpen a 
Pécsváradi Várbaráti Körtől, 
mely nemcsak igényeket tá
masztott, hanem munkájával 
végig támogatta is ezt a gon
dolatot. A várossá váláshoz 
az elm últ évek folyam án 
megteremtődött egy hatal
mas infrastrukturális alépít
mény, amit az eltelt időszak 
legfőbb eredményének tar
tok. Ez a polgárok áldozat- 
vállalása révén született 
meg, de csak az alapját képe
zi annak, hogy kiegyensúlyo
zott, kellemes körülmények 
között élhessünk Pécsvára- 
don.

Nekem az eltelt évek alatt 
az volt a szerepem , hogy 
megfelelő szervezéssel, pénz
összegek előterem tésével, 
vagy a meglévő összegek ka
matoztatásával elősegítsem a 
település gyarapodását. A 
megfelelő kivitelező kiválasz
tásával sokmillió forintot ta
karítsunk meg Pécsvárad- 
nak.

Polgármesterként szeret
nék tovább dolgozni Pécsvá- 
rad érdekében, hogy folytat
ható legyen az eddigi kiegye- 
súlyozott fejlődés. Mivel ed
dig csak az alapokat terem
tettük meg, a következő éve
ket a minőségi, a tartalmi ja 
vulás jegyében képzelem el: a

közterületek csinosítását, vi- 
rágosítását kapta máris fel
adatul műszaki csoportunk. 
Hatékonyabb működtetéssel, 
gazdálkodással képzelem el 
intézményeink tevékenysé
gének megjavítását is. A la
kosság, legutóbb az iskola
szék is hangoztatja az uszoda 
iránti óhajt. A sportcsarnok 
maga is minőségi változást 
fog előidézni a helyi sport
életben, és hogy ez a fordulat 
teljes legyen, azután az uszo
daépítésre kell megoldást ta
lálnunk.

KÉPVISELŐK:

Apaceller József:
-  Első ízben volt lehetősé

gem, hogy képviselőként se
gíthessek bizonyos ügyeket. 
Ezért alakítottam meg 1992- 
ben a kulturális bizottságot, 
amely kezdetben a szociális 
bizottságban működött, és a 
kultúra érdeke akkor általá
ban elsikkadt. Noha Pécsvá- 
rad nagy kisugárzású cent
rum ilyen téren. Míg gazda
ságilag kevéssé virágzó, a 
kultúrában évtizedekre visz- 
szamenően, a nehéz időkben 
is figyelemre méltó produkci
ók születtek. Ezeket Pécsvá- 
rad városa most már maga 
alkotta kitüntetésekkel, er
kölcsi elismerésekkel is ho
norálja. A  négy év eredmé
nyének tartom, hogy jól mű
ködnek az intézm ényeink, 
hírnevünket öregbítik a kul
turális csoportok, melyeket 
erőnkön felül is m űködte
tünk, és amelyekből maga a 
város rengeteget profitál. Ta
lán kissé megmozdult a te
rek, utcák kultúrája is, ame
lyért sokszor felem eljük a 
szavunkat. Úgy érzem  ez 
irányban kell tovább erősíte
ni: megtartani a kulturális 
intézményeket, egyesülete
ket, és a Várbaráti Kör által 
felélesztett lokálpatriotiz
must beleplántálni a pécsvá- 
radiakba.

Amit négy év alatt elindí
tottunk, csak kezdem ény, 
amit évek során lehet hagyo
mánnyá tenni. Ezért szeret
nék képviselőként tovább te
vékenykedni. Zenei rendez
vényekre, fesztiválokra, fú
vószenei találkozókra gondo
lok, amelyek Pécsvárad hír
nevét tovább öregbítik.

Arató Márton:
-  Az 1990-tól eltelt ciklust 

az előző folytatásának tekin
tem. Pécsvárad fejlesztése 
volt az a vonulat, ami 1985- 
ben elkezdődött, és amit a 
mostani testület is felvállalt 
a napi kérdések kezelésével 
együtt. E vonulattal az inf- 
rastuktúra 7-8 év alatt több
száz milliós beruházások ré

vén eljutott odáig, hogy a te
lepülés visszanyerhette váro
si rangját, melyhez ma már 
nem a lélekszám a meghatá
rozó, hanem a megfelelő üt
és közműellátottság. Mind
ezért ez a testület rengeteget 
tett a polgármester vezetésé
vel. Ez egy elindított folya
mat, melynek a továbbvitele 
a kérdés. Azt hiszem, az új 
felállásból, a rendszerváltás 
következtében adódó felada
tokból eredő kezdeti bizony
talankodás után igen vehe
mensen látott hozzá a testü
let, hogy olyan többletet hoz
zon a településnek, amely a 
polgárok jó  közérzetét szol
gálja. Talán nem mindenki
ben tudatosult, de országos 
szinten is egyedülállóak azok 
a mutatók, melyeket Pécsvá
rad elért ezekben az években 
a kommunális ellátottság, a 
vár, a városháza megnyitása, 
a kábeltv, az iskolafejlesztés 
-  ezeket a beruházásokat 
többszáz millió forintban le
het csak m eghatározni, és 
mindez az itt élő embereké.

Szakmai tapasztalattal, 
beruházási gyakorlattal, vál
lalatvezetési rutinnal segít
hettem, az átlagon felüli dön
téseknél azt a bátorítást tud

tam adni, amire szükség volt 
egy-egy nehéz pillanatban. A 
testület jó  néven vette ezt, de 
úgy fogom fel, én is csak egy 
szereplője voltam egy össz
munkának, amelyben sok jó 
megközelítés együtt segítette 
a döntéseket.

Ha azt is hozzávesszük, 
hogy ez a testület elindította 
útjára a sportcsarnok beru

házását, úgy érzem, nincs 
nagy tartozásunk. Talán 
csak a sportuszoda, azzal 
együtt, hogy jó döntésnek ta
lálom  a Dom bay-tó bérbe 
adását noha természetesen 
mi sem „úszhattuk meg” az 
aszály előidézte vízromlást. 
A költségvetési üzem ügyé
nek rendezését első körben 
talán nem így gondoltuk, sok 
variációt kellett végigpróbál
nunk, de végül a mostani kí
nálkozott a legjobb megol
dásnak.

Ami a képvielőséget illeti, 
ha a város polgárai észrevet
ték a munkámat, amely nem 
látványos, és ezek után fel
kérnek, a városért ismét vál
lalom.

Beck József:
-  A ciklus harmadában, 

1992 tavaszán kerültem a 
testületbe, s úgy látom, hogy 
a kezdeti politikai feszültsé
gek csillapodtával, oldódásá
val viszonylag racionálissá és 
gördülékennyé vált a testület 
munkája. A megtörtént beru
házások viszonylag problé
mamentes lebonyolítására 
gondolok. Azonban ezek mű
szaki figyelemmel kísérése, 
ellenőrzése a pályázattól fog-
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(Folytatás a harmadik oldalról)

va lehetett volna sokkal ered
ményesebb. Gondolok pl. a 
gázvezeték építés utáni hely
reállítások hiányosságaira, 
m elyekre nagyobb gondot 
kellett volna fordítani a hiva
talnak is, de sokkal inkább a 
testületnek, amelynek ezt 
jobban kellett volna szorgal
maznia. Azt hiszem, megle
hetős felelősséggel bánt a tes
tület a rendelkezésére álló 
pénzekkel, ami meg is mutat
kozik az eredményekben. Ta
lán kissé elkéstünk a torna
csarnok építéssel. Egy gondo
sabb pályázati részvétellel 
másfél-két évvel korábban el 
lehetett volna kezdeni az egé
szet, és akkor 20 millióval ke
vesebbe kerül.

Képviselóként a további
akban is részt szeretnék ven
ni a város önkormányzatá
ban, és a szociális gondok 
enyhítésére helyeznék hang
súlyt. Elvárásaim  jóllehet 
meghaladják a mostani pénz
ügyi kereteket, meggyőződé- 
sem, hogy a szociális keret 
jobb elosztásával, a döntések 
gyorsításával jobban meg le
hetne oldani ezt a dolgot. 
Jobban támaszkodnék a kari
tatív szervezetekre, a Kari- 
tászra, a máltaiakra, az egy
házi segélyszervezetekre. To
vábbá a meglévő' infrastuktú- 
ra, a meglévő' értékek, tulaj
donok megó'rzésére helyez
ném a hangsúlyt, egy felelős 
személy megbízásával, a kí
méletes használat, a műszaki 
megelőzés, karbantartás ér
dekében.

Fogl József:
-  Sok jó dolog történt, ami 

talán az emberek szemében 
nem is tűnt olyan fényesnek. 
Sok mindent tett az önkor
mányzat a településért, hogy 
az város legyen. Amire nagy 
szükség van, a munkahelyte
remtés, mert az emberek két
harmada 10-15000 forintból 
él. A  hegy nagyon rendbe van 
rakva, várat magára azonban 
a Zengó'várkonyi utca meg
építése, amit nagyon szeret
tem volna elérni. Tudom, ez 
különleges feladat, mert itt 
egy szurdok volt, de ezt na
gyon nagy adósságnak ér
zem. Azt is, hogy vagy a vá
ros egész területén kaszálja
nak vagy seholsem -  ne csak 
a főutcán.

A német nemzetiség kép
viselőjeként voltam a testület 
tagja, és mint ilyen, úgy vé
lem, e nemzetiség nélkül nem 
születtek volna meg a part
nerkapcsolatok, a támogatá

sok, melyeknek megléte ör
vendetes. Az is, hogy az óvo
da, az iskola ilyen réven kap
tak pénzeket, felszereléseket, 
ami nagyszerű dolog. Két cik
lust szolgáltam végig tanács
tagként és önkormányzati 
képviselőként, és a jövőben 
nem kívánok képviselőként 
indulni.

Gállos Orsolya:
— Első ízben dolgozhattam 

képviselőként az elmúlt négy 
évben. Pécsvárad felemelke
dését tartom az elmúlt idő
szak, egész pontosan egy tel
jes évtized legfőbb vívmányá
nak. Ezt jelképezik méltóság
gal megült közös ünnepeink, 
a régi városi rang, régi címe
rünk visszahelyezése méltó 
helyére, vagy az, hogy Város
házánk is újra a polgároké 
lett. Ezek a vár megnyitásá
val együtt azt a színvonalat 
jelzik, amely századokon át 
sajátja volt ennek a helynek, 
amelynek megőrzésére és fel
mutatására személy szerint 
mindig törekedtem, hisz eb
ben ott van a pécsváradi pol
gár, a m aiak és a régiek 
munkája. Jelképe ennek pl., 
hogy ism ét van 1992 szep
tem berétől Pécsváradnak 
gim názium a, hogy 1993 
őszén méltó helyre került a 
Zeneiskola, növendékeik 
máris szép sikereket arat
nak, Pécsvárad jóhírét öreg
bítik. A  30 éves Művelődési 
Központ magas színvonalon 
végez igen jelentős kulturális 
menedzsment munkát. Mind
ez meghatározza a város ar
culatát, hírnevét.

Fontos érték, hogy Pécsvá
rad az elmúlt években orszá
gos visszhangot kiváltó ren
dezvényei, színvonalas fej
lesztései, értékeinek felmuta
tása, polgárainak munkája 
által -  nem pedig különféle 
botrányokkal lett híressé. 
Mert az elmúlt négy évet a 
pécsváradiak józan mérlege
léssel, a városi polgár méltó
ságával és öntudatával érté
keik továbbépítésére, megőr
zésére fordították. Képviselő- 
társaimmal ennek a pécsvá
radi polgárnak próbáltunk 
szószólói lenni helyi és maga
sabb fórumokon, sokféle terü
leten.

Ha a választók megtisztel
nek bizalmukkal, képviselő
ként továbbra is arra törek
szem, hogy a lehető legjobbat 
hozzuk ki m indabból, ami 
Pécsváradon megtalálható.

Lőrinc zi Albertné:
-  Húsz éve vagyok testüle

ti tag, s elmondhatom, 1990 
után a testület önállóbban 
dolgozhatott. Most, a ciklus 
végén látni, jónak bizonyul
tak célkitűzéseink. Noha bi
zonyos döntéseinket eleinte 
kétséggel fogadták a polgá
rok, idővel belátták, hogy ér
tük történik minden. A  terhe
ket is vállalták, megértették. 
Hamar m egszoktuk, hogy 
van telefon, ivóvíz, kábeltv, 
nagyrészt jók az utak. Sokat 
keseregtünk a pénzhiányon, 
m égis méltó módon beren
deztük a megyei segítséggel

megújult Városházát. Isko
lánk szemmel láthatóan fejlő
dött. Felépült az e.ü. központ. 
Nálunk énekkar, táncegyüt
tes, két zenekar működik, 
fenntartásuk nem is annyira 
a pénzen, hanem sok-sok ál
dozatos munkán, néhány em
beren múlik. Kapcsolataink 
Külsheimmel, Hausmanns- 
táttennel szemléletváltozást 
hoztak a környezetkultúra, 
életmód terén a felnőttek, az 
ifjúság életében. Szemnmei 
látható a gyerekeken, milyen 
nevelő hatású egy-egy ilyen 
kitekintés.

A várossá válás betetőzése

volt annak, amit elértünk. A 
sportöltözővel, a sportcsar
nokkal végül az alapok szü
letnek meg, melyekre a kö
vetkező években lehet majd 
építkezni, és nagyobb gondot 
fordítani a minőségre. Azaz a 
szennyvízhálózat, a környe
zetvédelem, a munkahelyte
remtés, az ifjúság szabadidő
tevékenysége, a strand az, 
amiért szeretnék tenni a jö
vőben.

Eredménynek személyes 
munkámban azt a szemlélet- 
változást tartom, hogy ma 
már nincs különbségtevés a 
városközpont és a hegyi, a 
külső területek között. Egy
formán fontos minden terü
let. Ezzel sokat javult az em
berek közérzete. Szeretném 
folytatni a képviselői tevé
kenységet, s úgy alakítani a 
várost, az emberek szeresse
nek itt élni, legyenek büsz
kék Pécsváradra.

Menczer Gábor:
-  E lőször voltam önkor

mányzati képviselő. A szociá
lis bizottságot vezettem, s az 
első két évben úgy érzem, si

került megismerkedni Pécs
várad lakosságának szociális 
helyzetével, és segíteni is 
tudtunk rajta. De 1993 tava
szán, mikor a testület szűkre, 
a jövedelm i viszonyokra 
szabta a bizottsági hatáskört, 
s ezek alapján juttat vagy 
nem juttatt segélyt -  ez után 
néhány ügyre szűkült a mun
kánk, pedig úgy érzem, a bi
zottság öt tagja jobban meg 
tudja ítélni a kérelmező hely
zetét, mint a hivatal.

Mindig foglalkoztatott a 
politikum, de oka van, hogy 
1989-ig semmiféle funkciót 
nem viseltem , utána pedig
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Vendégek és házigazdák vasárnapi hangulatbanHaus- 
mannstdttenben.

egyszerre többet is. Ez nem 
befolyásolta a köz iránti ér- 
dekló'désemet, mindenképp 
szeretnék valamilyen formá
ban tenni a településért és a 
megyéért is. Jó tanulóévet je 
lentett az elmúlt négy év. Re
mélem, a következő' négy év
ben sikerül a mindent meg
határozó gazdaság számára a 
kiutat megmutatni. És segí
teni az embereknek a nehéz
ségek elviselésében. Konkré
tan a helyi költségvetésben a 
szociális ágazat mai 2,5-3 % 
részesedését szeretném szá
zalékokkal növelni -  a nem
zeti jövedelemből 3-4 % a ré
szesedés, a fejlett nyugati 8- 
10 %-hoz képest. Pécsvára- 
don a jelen arány megduplá
zása már megoldást jelent
hetne. Egyedileg kell minden 
kérelmet elbírálni. Teljesen 
nem lehetett kiszűrni azokat, 
akik indokolatlanul kérnek, 
de ők képezik az esetek elha
nyagolható töredékét. Nagy- 
családosok segítése, gyógy
szerárak kompenzálása foko
zottabb támogatást igényel a 
jövő ciklusban.

Müller Lajos:
-  Tanácstagként 1985-től, 

most képviselőként visszate
kintve úgy érzem, húszéves 
helybenjárás után Pécsvá- 
radnak e két ciklus fejlődést 
hozott. Az utóbbi négy évben 
a testület jól végezte a mun
káját, semmiféle nagy hibát 
nem követett el. Gazdálkodá
sában is jól használta fel a 
rendelkezésre álló pénzesz
közöket.

H iányolom  azonban a 
munkahelyteremtést, a vál
lalkozások irányában nem 
mozdultunk el megfelelően. 
Ugyan van kijelölt ipari öve
zetünk, de ott nincs in fra
struktúra, és ilyen zöldberu
házásra nem jön vállalkozó. 
Erre áldozni kell a köz pénzé
ből, és adni kell bizonyos ked
vezm ényeket a vállalkozó
nak, amennyiben persze ő  is 
munkahelyet teremt.

Ez a négy év, akár a kor
mányzásban, az önkormány
zati szinten is sok rendelet 
alkotását követelte meg, és
pedig gyors ütemben. Amit 
hiányolok, hogy talán e siet
ség, talán a még kialakulat
lan demokrácia tette, de ke
véssé vontuk bele döntése
inkbe a lakosságot. Ezután 
több időt kell szánni a pol
gárok véleményének kikéré
sére. A testület döntése is 
egyszerűbb, ha ismeri a tá
mogatottságot. Ki kell hasz

nálni a városi TV lehetőségét 
is most pl. a buszmegálló el
helyezéséről, és meg kellene 
kérdeni azokat, akik nap 
mint nap utaznak, és érde
keltek ebben.

Papp Gyula:
-  Sok minden megvalósult 

az elmúlt négy év alatt, s eb
ben egytizenketted részben 
magam is benne voltam . 
Nem lehet százalékban kife
jezni, mennyit fejlődött a vá
ros, melyet néhány éve még 
nagyközségként em leget
tünk. Mára intézményrend
szerében, közműhálózatában 
fel is nőtt ehhez a feladathoz.

A középfokú oktatás terén 
nem valósult azonban meg 
sok kívánatos feladat, míg az 
alapfokú és a zeneoktatásban 
örvendetes volt az előrelépés. 
Ezt most kellett meglépni, 
de bízom benne, a következő 
ciklusban a középfokú okta
tásra is sor kerül.

Teljes mértékben átalakul 
iskolánkban a szakmunkás- 
képzés egy magasabb szint, a 
gimnázium és a szakközépis
kola felé, ami a városnak is 
emelkedést jelent. Ez az épület 
bővítésével, tetőtér-beépítéssel 
jár, ami szerepel a város kö
zéptávú terveiben, és amire 
nemsokára szükség lesz. Gya
korlóhelyeket kell teremte
nünk: istállót vásároltunk, szo
ciális épületet emeltünk, gya
korlóhelyeket fejlesztettünk -  
mindent saját erőből.

Dilemma előtt álltam négy 
év tanácstagság és négy év 
önkormányzati képviselőség 
után: jöjjenek az újak, akik 
eddig csak kritikával illették 
a munkánkat, vagy akik új 
ötletekkel hozhatnak frissí
tést. Döntse el a választó, 
megfelelt-e a személyem. Ha 
igen, akkor az oktatás, a kul
túra területén szeretném a 
fejlődést szolgálni: az iskola 
bővítését, a kollégium fejlesz
tését erősíteném, a városban 
pedig a sportcsarnok mellett 
a város szebbé tételét, csino
sítását, utak mellé szegély 
építését, ahol nincs, a 
szennyvíz kiépítését tarta
nám fontosnak. A kis lépése
ket, amelyeknél azonban na
ponta érzi a lakosság, hogy 
őérte teszik.

Vértes László:
-  1985 óta vagyok képvise

lő, és érzékeltem, hogy 1990- 
ben a rendszerváltással más
fajta, önkormányzati munka 
kezdődött, erősödött a képvi
selői önállóság, és ezt kell to

vább fejleszteni a következő 
években. Eredmény, hogy a 
rendszerváltás feladatait 
zökkenőmentesen oldottuk 
meg, az önkormányzati jelleg 
érvényre jutott.

Nem sikerült teljes skálá
jában megoldani kitűzött fel
adatokat: nem sikerült áttö
rést elérni a település kom
fortosságában, mert ugyan 
meghoztuk a település funk
cionálásához szükséges, pl. 
tűzgyújtási, á llattartásról 
szóló rendeleteket, de azokat 
betartatni még nem sikerült 
maradéktalanul. Külföldi ön- 
kormányzati képviselőkkel 
beszélgetve látom, náluk sok
kal összetettebb és felelős
ségteljesebb munka ez. Ezért 
üléseinket mi sem tarthatjuk 
este, az éjszakába nyúlóan, 
az önkormányzati képvise
lőknek több és nagyobb hord
erejű feladatot kell megolda
niuk, és ezt díjazni is kell. 
Osztrák partnerünknél lát
tam, hogy egy-egy feladatra a 
képviselők bizottságot hoz
nak létre, s ez által valósul 
meg a polgárok önkormányza
ta, kontrollja. Biztos, hogy a 
buszmegállónk, amiért a leg
több bírálatot kaptuk a négy 
év alatt, nem így épül meg, ha 
kontroll alatt tartjuk.

Többen felkerestek 1990- 
ben és most is, hogy induljak 
polgármester-jelöltként. Ha 
m egfelelő támogatottságot 
kapok, a polgárok kérését tel
jesítve, szeretnék indulni pol
gármester-jelöltként. Képvise
lőként azonban mindenképp 
részt szeretnék venni a követ
kező testület munkájában, ha 
a bizalmat megkapom.

Azt szeretném  elérn i, 
am it testvérvárosainkban 
annyiszor m egcsodálunk, 
hogy lakájosabb, szebb le
gyen ez a város, mindenki 
jobban  érezze magát, és a 
polgárok öntevékenyen dol

gozzanak az iskolaszéktől a 
járdasöprésig.

Zsáli János:
-  1985 után tanácstag

ként, 1990-től önkormányza
ti képviselőként, utóbb a gaz
dasági bizottság elnökeként 
első  sorban a hosszú távú 
célkitűzésekkel foglalkoz
tam. Pl. az e.ü. centrum, az 
iskola tetőterének beépítése, 
az úthálózat, a Duna-víz ide- 
hozása, a gázprogram több 
éven keresztül, a telefon -  
mindennek próbáltuk megte
remteni a pénzügyi hátterét. 
W olf József pénzügyi cso
portvezető előkészítő munká
ja révén olyan adatokból dol
gozhattunk, amelyekre biz
ton lehetett támaszkodni, és 
fel lehetett állítani a követ
kező év, sőt az egész ciklus 
gazdasági programját, Mind
ehhez a testület ragyogó 
partner volt. Illetve fordítva: 
a testület kéréseit a gazdasá
gi bizottság a pénzügyi cso
port segítségével pénzügyileg 
tudta teljesíteni.

Nem mindig tudtunk azon
ban a részletekre odafigyelni, 
pl. egy-egy program jelentősé
gét jobban meg kellett volna is
mertetni Pécsvárad lakosságá
val. A kapcsolattartásban látok 
hiányt, s a jöveten többször kell 
kisebb-nagyobb fórumokat ren
dezni a különböző csoportokkal: 
az Ipartestülettel, a pedagógu
sokkal, a kereskedőkkel, az ér
telmiséggel, egyéni érdekeiket 
számba véve létrehozni az ösz- 
szefogást a közös célokért.

Szeretnék újra képviselő 
lenni, jó  volt együtt dolgozni 
ezzel a testülettel. Gazdasá
gi szakemberként és sport- 
szerető polgárként nagyon 
drukkolok 'a  sportcsarnok 
befejezésének, hiszen ez na
gyon fontos a fiatalságnak, 
az iskolásoknak és a felnőt
teknek egyaránt.
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Rendelet 
a közterületekről

Csinosabb legyen az utca
kép -  fogalm azzák meg a 
pécsváradiak egyik legfőbb 
óhajukat. Ritkán gondolnak 
azonban arra, hogy ezért 
mind a 4000 lakosnak egyfor
mán tennie kell. A közterü
lethasználat engedélyezésé
ről alkotott rendeletet Kakas 
Sándor polgármester elnök
letével megtartott szeptem
beri ülésén az önkormányzat 
(lásd mellékletünket). Egysé
ges utcai táblák, cégjelzések, 
ez által harmonikusabb, kul- 
túráltabb utcakép kialakítá
sát valamint a rend megte
rem tését szorgalm azták a 
hozzászóló Apaceller, Gál- 
los, Ló'rinczi, Vértes képvi- 
selök. Zűrzavaros összképet 
ad a település központjában 
egyébként örvendetesen gya
rapodó sok üzlet, szolgáltatás 
táblaerdeje -  ennek egységes 
kialakításához szakember 
közreműködését kérik. A cé
gekkel, vállalkozókkal egyez
tetve a város közterületeiről, 
utcáiról el akarják tüntetni a 
jogtalanul ott parkoló jármű
veket. Ezek nemcsak az ut
caképet rontják (Táncsics u.), 
hanem a biztonságos közle
kedést is akadályozzák, és 
korai üzem kezdésükkel 
rendszeresen zavarják a la
kosság, pl. a társasházak la
kóinak nyugalmát.

Foglalkoztak a választá-

Önkormányzati ülés,
1994. szeptember 19.

sok idején aktuális plakátra
gasztás mikéntjével is: e cél
ra a város által biztosított 
ideiglenes hirdetőtáblák mel
lett voksoltak. Szóba került a 
központban megsérült közúti 
h ídkorlát rekonstrukciója 
(Beck) és a gyalogátkelő fel
festésének igénye is (Gállos) 
-  ez utóbbit az önkormányzat 
már több alkalommal kérte a 
KPM-tól, de az eddig elzárkó
zott a kérés teljesítésétől.

És a MEZŐGÉP-telek?

A belterületek rendezésé
nek célja határozta meg a 
volt MEZŐGÉP területéről 
hozott döntést is: ipari öve
zetből lakó- és intézményi te
rületté minősítette át a testü
let. Mérlegelte (Kakas), mi
képp lehetne mielőbb lakáso
kat, házhelyeket kínálni e 
központi helyen. Milyen köz
műfejlesztés árán lehetne mi
előbb megkezdeni a majdani 
lakónegyed kialakítását? 
Mindennek részletes rendezési 
tervét már készíti az ÁRT ki
dolgozója, Kovács György.

Telek az Erdészetnek

Telket kért a Mecseki Er
dészeti Rt is jövőben megépí
tendő új irodaháza számára. 
Az új óvoda és a DÉDÁSZ-ki- 
rendeltség környékén, a kele
ti lakónegyedben vásárolják 
meg az e célra rendelkezésükre 
bocsátott, a rendezési terv sze

rint közcélra szánt területet.

Aszfaltozások

A két éve folyó út- és jár
dajavítások során szeptem
berben leburkolták a Vár ut
ca felső, keleti és a Dózsa ut
ca keleti járdáját. Ez alka
lommal került sor további la
kossági kérésre kisebb közök, 
útszakaszok leaszfaltozására 
is. A  képviselők kérték a 
Kossuth tér 4. sz. alatti lép
cső kijavítását is, mivel az 
balesetveszélyes. Ugyanígy a 
Szent Gellért utcán úttest és 
járda építését (Apaceller).

Félévi mérleg

1994 első félévének gaz
dálkodásáról szóló beszámoló 
szerint az adott időszakban 
is sikerült fenntartani az in
tézmények biztonságos mű
ködését és megvalósítani a 
kitűzött célokat. Köztük az 
első félévben fejeződött be az 
alsó iskola 7 millió forint té
telű tetőtér-beépítése.

A testület ezen az ülésén 
fogadta el a haussmanstatte- 
ni programot, a Leányvásár 
programját, a Zeneiskola és a 
Kodolányi János Általános Is
kola szervezeti és működési 
szabályzatát továbbá a tandí
jak és térítési díjak mértékét 
és az önkormányzati dolgozók 
közszolgálati jogviszonyainak 
egyes kérdéseiről alkotott ren
delet módosítását.

Helyhatósági
választások
A december 11-re kiírt 

helyhatósági választások 
jegyében szerkesztjük no
vem beri H írmondónkat. 
Beszámolunk a választási 
előkészületekről, a polgá
rok tennivalóiról, továbbá 
teret adunk a helyhatósá
gi választáson induló je 
löltek program jainak is
mertetésére.

Október 23. 
megünneplése
A magyar forradalom és 
szabadságharc, 1956 ok
tóber 23. évfordulója al
kalmából Pécsvárad ön- 
kormányzata megemlé
kezést tart az ünnepna
pon 10 órakor, a Kossuth 
téren. Bősz Zoltánná pe
dagógus emlékezik meg 
1956 eseményeiről és má
ig ható tanulságairól, a 
Kodolányi János Általános 
Iskola diákjai pedig ünne
pi műsorral tisztelegnek a 
hősök emléke előtt.

Akadályverseny és természetvédelem
Iskolánk ebben a tanév

ben szeptember 16-án tar
totta meg hagyományos 
őszi akadályversenyét. 
Most is a központi iskolától 
indultunk, és a Dombay-tó 
volt a cél. Az időjárás ked
vezett nekünk, ragyogó 
napsütésben, kellemes 
nyárias melegben verse
nyezhettek tanulóink.

Az egyes állomásokon fő
ként ügyességi feladatokat 
kellett megoldaniuk a gye
rekeknek, de emellett új
donságnak számított a ter
mészetvédelmi totó. Aki a 
felkészüléshez szükséges

anyagot elolvasta az isko
lai faliújságon, nemcsak 
azért járt jól, mert sikere
sen tudott válaszolni a kér
désekre, hanem néhány is
merettel gazdagabb is lett. 
Bízom benne, hogy vannak 
tanulóink között olyanok, 
akik megérezték a környe
zet- és természetvédelem 
lényegét, fontosságát, ami
re napjainkban igen nagy 
szükségünk lenne, hiszen 
egész Földünk élete ve
szélyben forog. Remélem 
sokan megjegyezték, hogy 
hazánk egyik legszebb, le
gértékesebb táivédelmi kör

zetének, a Kelet-Mecsek- 
nek határában élnek, ahol 
sok ritka, védett növény- 
és állatfajjal találkozhat
nak, például a bánáti ba
zsarózsával, ami Magyar- 
országon kizárólag a Zen- 
gőnek és közvetlen környé
kének a kincse.

Talán jobban megértik a 
gyerekek, miért is olyan fon- 
tosak a védett területek, 
melyeket „kócsagos” táblák 
jelölnek. És ha kezükbe ve
szik az új 2, 5 és 20 forinto
sokat, nem felejtik el, hogy 
ezekről is védett élőlények 
képe köszön vissza rájuk.

Jó lenne a továbbiakban 
is nagyobb hangsúlyt fek
tetnünk a környezet- és 
természetvédelemre, ezért 
is indul most útjára egy új 
szakkör iskolánkban, ahol 
részletesebben foglalko
zunk ezekkel a problémák
kal, és rendszeresen járjuk 
a természetet.

„Gyöngy az idő, vándo
roljunk,/ Nincs szekerünk, 
bandukoljunk/ Lassú folyó 
ága mellett/ Járjuk a halk 
fűzfa-berket.” (Weöres S.)

Gyó'rffy Zsuzsanna 
tanár
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Eine sehr erfolgreiche Begegnung mit Gleichaltrigen dér Kodolányi János Általá
nos Iskola (Grundschule) und Shülern dér Pater-Alois-Grimm-Schule (Hauptschu- 
le) aus Külsheim in Baden-Württemberg endete am 21. Septembér 1 994.

Vor 9 Tagén waren 30 
Schülerinnen und Schülern 
im Altér zwischen 11 und 15 
Jahren voller Erwartungen 
nach Pécsvárad aufgebro- 
chen, begleitet von ihren Leh- 
rern Gerhard Stier und Egon 
Kirschner und den Begleit- 
personen Frau Kirschner und 
Frau Hunger.

Für viele jüngere Schüler 
ein aufregendes Abenteuer, 
reiste mán doch über 1 000 
km in den Süden Ungarns, 
erstmals soweit von zu Hause 
weg. Gewifi waren sich jedoch 
allé, da ihre gastgebenden 
Schüler in dér Schule und 
zum Teil zu Hause fleiBig die 
deutsche Sprache erlernt hát
ién, dali keine Angst vor 
Verstándigungsschwierigkei 
ten zu bestehen brauchte. 
Für die altérén Jugendlichen 
war es schon die 2. oder gar 
3. Gegegnung mit altén Fre- 
unden und dérén Eltern, wo 
sie wie gewohnt bestens un- 
tergebracht waren.

Begonnen hatten diese Be- 
gegnungen vor 3 Jahren mit 
einem gemeinsamen Projekt 
beider Schulen, bei dem in 
Pécsvárad mid Külsheim um- 
fangreiche Untersuchungen 
in den Bereichen Kultur, so- 
ziale Verhaltnisse. Besonder- 
heiten beider Stádte und dér 
sie umgebenden Landschaft 
durchgeführt worden waren. 
Vor 2 Jahren wurde daraus 
eine echte Schulpartners- 
chaft zwischen beiden Schu
len, dérén Schülern und dé
rén Lehrern.

Das von den Deutschleh- 
rern und dér Schuldirektion 
Frau Ló'rinczi bestens vorbe- 
reitete 8-tátige Programm 
brachte nicht nur viel Spall 
und Abwechslung, sondern es 
ermöglichte den deutschen 
Schülern auch ein Kennler- 
nen des Schulalltags in einer 
ungarischen Schule mit zwe- 
isprachigen Klassen. Die Te- 
ilnahme an Unterrichtsstun- 
den und an einem gemeinsa
men Spiel- und Sporttag, bei 
dem auch das Thema Um- 
weltschutz eine wichtige Rol- 
le spielte, zeigte den deuts
chen Schülern auch deutliche 
Unterschiede zu ihrem Schu- 
lalltag in Külsheim.

Über die bewegte Ges-

chichte Ungarns und auch 
dér Ungarndeutschen erfuh- 
ren jüngeren Teilnehm er 
erstmals etwas beim Besuch 
dér w underschönen Stadt 
Pécs, auf dér Burg Siklós 
oder in dér Wallfahrtskirche 
Mariagyűd. In Harkány ta- 
uchten die Jugendlichen und 
die begleitenden Erwachse- 
nen in das warme Wasser dér 
Schwefelthermalquellen ein 
und staunten über die schöne 
Badeanlage. Dér Geschichte, 
w ie angeblich die Quellén 
entdeckt worden seien, la- 
uschten vor allém die Jünge
ren sehr aufmerksam, war es 
doch warhlich eine „teuflische 
Geschichte” . Nicht weniger 
bestaunt wurden die vielen 
Prefiháuser bei V illany, 
kannten doch die Külsheimer 
Schüler, die selbst aus einer 
Weinbaugemeinde stammen, 
diese Art dér Selbstkelterei 
von zu Hause in dér Form 
nicht.

W ie im Fluge vergingen 
die Tagé, genau wie die 
Abende, wo sich beim Tanzen 
in dér Schuldisco und beim 
Abendtreff vor dem Kultur- 
haus die beginnenden Fre- 
undschaften vertieften. Die 
Um arm ungen und Tranen 
beim Abschied zeugen davon, 
da die Idee dér Partnerschaft 
auf fruchtbaren Bódén gefal- 
len ist.

Dali noch m anche Idee 
vorhanden ist, zheigte die 
Schlubesprechung mit dér 
Direktorin Frau Ló'rinczi und 
allén Deutschlehrern, die die
se Tagé mitgestaltet hatten. 
Ein besonderer Dank von den 
Begleitenden Lehrern Herrn 
Stier und Herrn Kirschner, 
erging an die Deutschlehre- 
rin Elisabeth Wagner, die an 
allén Tagén die Gruppé beg
leitet hatte und unsere „mehr 
als bescheidenen Ansátze” 
dér ungarischen Sprache 
ausglich. Oft war es aber gar- 
nicht notwendig, trafen wir 
doch überall auf Menschen, 
die die deutsche Sprache 
verstanden und benutzten. 
Ein ganz besonderes Erlebnis 
auch für uns, zeigte es doch, 
dali hier die deutsche Spra
che oder das „Schwábische” 
erhalten geblieben sind, was 
besonders für dörfliche Gebi-

ete gilt.
Bleibt zu hoffen, da allé 

Freundschaften in dér Zu- 
kunft bestehen bleiben, neue 
entstehen werden und das 
Wiedersehen in Külsheim ge- 
nauso völkerverbindend sein 
wird. Auf unsere Jugend und 
die Zukunft sollten wir bauen.

Egon Kirschner 
Lehrer

Pater-Alois-Grimm-Schule

Harminckét fó's külshe
im diákcsoport két tanár 
kíséretében szeptember 12 
és 20-a között kilenc napot 
töltött Pécsváradon az ál
talános iskola, a tanárok és 
a családok vendégeként. 
Partnerkapcsolatunk értel
mében most ok voltak a so
rosak a látogatást illetően.

Változatos programot ál
lítottunk össze a kilenc 
napra. Részt vettek a ven
dégek a napi iskolai mun
kában, az akadályverse
nyen. Ismerkedtek Pécsvá- 
raddal és a környékével. 
Két egésznapos kirándu
lást is szerveztünk. Az 
egyik napon Siklós-Vil- 
lány-Harkány, a másik na
pon Pécs volt az úticél.

A programot nagyszabá
sú búcsúesttel zártuk. A 
két iskola közti kapcsolat

Szakkörök
A felsó' tagozaton októ

ber 1-tól a következő' szak
körök indulnak:

-  Háztartási ismeretek 
(Lászlóné Auth Mária)
-  Technika 
(Ló'rinczi Albert)
-  Természetvédelmi 
(Györfíy Zsuzsanna)
-R a jz
(Szántó Ferencné)
-  Zene
(Boris Sándomé)
-A ngol
(Kálmán László)

Előkészítők:
-  Magyar (Szabó Gyöngyi)
-  Matematika (Türk Ilona)
-  Német (Scháffer József)

egyre mélyül, s egyre ered
ményesebbé válik. Köszö
netét szeretnék mondani 
mindazoknak, akik segítet
tek valam ilyen módon, 
hogy ez a vendéglátás sike
res legyen.

Köszönetemet fejezem ki 
tanárkollégáimnak, a fogdó 
családoknak, Papp Gyulá
nak a Szakmunkásképző' 
igazgatójának, Mándi Ló- 
rándnak az Állami Gazda
ság igazgatójának, Keszler 
Béla húsboltvezetó'nek, Bü
ki Lászlónak, az Aranycipó 
Kft. igazgatójának, Alton 
Agrikola dolgozóinak, a Ta
nyacsárda tulajdonosainak, 
Freund Zoltánnak, a hirdi 
sörfozó' vezetőjének.

Lőrinczi Albertné 
iskola igazgató

Képünkön a közös aka
dályverseny.

Lőrinczi Albert felvétele.
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Pécsvárad város képviselőtestületének 6/1994. (X. 1.) számú rendelete 
a közterülethasználat engedélyezéséről

l - §

(1) Az építésügyről szóló 
1964. évi II. törvény 54. § (3) 
bekezdésén alapuló ezen ren
delet hatálya Pécsvárad terü
letén lévó' közterületekre, va
lamint a lakó- és egyéb épü
letek homlokzata és a járda
vonal közti területekre teljed 
ki.

(2) Ezen rendelet alkalma
zása során közterületnek mi
nősülnek

a. ) az ingatlan-nyilvántar
tásban ilyen m egjelöléssel 
szereplő földrészletek (közút, 
járda, köztér, közpark, stb).

b . ) a kereskedelmi-, ven
déglátóipari- és szolgáltató 
helyiségek vagy egyéb köz
épületek körül lévő, minden
ki számára nyitva álló és sza
badon használható területek

2 -§

A közterület bárm ilyen 
formában történő elfoglalásá
hoz (épülettel, építménnyel, 
egyéb ingó vagy ingatlan el
helyezésével, stb.), valamint 
a közterületnek a rendelteté
sétől eltérő használatához az 
építésügyi hatósághoz tett 
bejelentés, vagy annak enge
délye szükséges.

3 - §

Előzetes közterülethasz
nálati engedély szükséges:

a. ) épületek, építmények, 
közterület felőli részén kira
katszekrény, előtető, ernyő, 
hirdető, reklám, egyéb felirat 
vagy más hasonló jellegű tár
gyak, eszközök, berendezé
sek elhelyezéséhez, üzletek 
elé történő kitelepüléshez, 
árukirakáshoz illetve ven
déglátóipari élőkért céljára;

b. ) közterületen elárusító- 
hely, egyéb fülke, bódé, pavi
lon, hirdetőeszköz, eligazító 
tábla, levélszekrény, üzem
anyagtöltőállomás, szobor, 
emlékmű, díszkút, szökőkút, 
alapzatos zászlórúd, más 
köztéri tárgyak (pad, játszó
tér, közvilágítási lámpa, tar
tóoszlop, stb.) elhelyezéséhez; 
a közterület felszína alatt tá
roló és más építmény, pince 
kialakításához, illetve elhe
lyezéséhez;

c. ) egyes létesítményekhez 
szükséges gépjármű várako

zóhely közterületen történő 
kialakításához;

d. ) építési munkával kap
csolatos állvány, építőanyag 
és törmelék, továbbá egyéb 
anyagtárolás (tüzelő, stb.) 
céljára, amennyiben annak 
időtartama a 15 napot meg
haladja; korlátozni kell;

e. ) alkalmi- vagy mozgóá
rusítás, kiállítás, vásár, mu
tatványos, javító-szolgáltató 
tevékenység gyakorlásához 
szükséges közterület fogla
láshoz;

f. ) út, járda, köztér felbon
tása, teljes vagy részleges le
zárása, illetve ezen közterü
letek zavartalan használatá
nak bármilyen céllal történő 
akadályozása terén.

4 - §

Am ennyiben a 3. § f.) 
pontjában megjelölt közterü
lethasználat váratlan hibael
hárítás (csőtörés, stb.) miatt 
történik, erről két napon be
lül utólagos bejelentést kell 
tenni az építésügyi hatóság
hoz, megjelölve abban a hely
reállítás időpontját is.

Am ennyiben a 3. § d.) 
pontjában m eghatározott 
közterületfoglalás időtarta
ma a 8 napot nem haladja 
meg és az nem jár a gyalogos 
vagy járműforgalom korláto
zásával, csupán előzetes be
jelentést kell tenni az építé
sügyi hatósághoz, megjelölve 
a közterület szabaddá tételé
nek időpontját is.

A  8 napos határidő egy íz
ben, további 7 nappal meg- 
hosszabítható.

5 - §

(1) A közterülethasználat 
után -  a használat céljától és 
jellegétől függően -  a mellék
letben meghatározott közte
rülethasználati díjat kell fi
zetni.

(2) Közutak, járdák nem 
közlekedési célú igénybevéte
le esetén a 19/1994. (V. 31.) 
KHVM. sz. rendelet mellék
letében közzétett díjtételek 
középarányos összegét kell 
megállapítani.

(3) K özterület engedély 
nélküli használata esetén az 
egyébként fizetendő díj két
szeresének a megfizetésére 
lehet kötelezni a használót.

(4) A díjfizetés megállapí
tásánál minden megkezdett 
nap egész napnak számít, to
vábbá a töredék hónapra is a 
teljes havi díjat kell előírni, 
míg az évben meghatározott 
időszakot a tényleges hasz
nálat megkezdésétől kell szá
mítani.

6 -§

Nem kell közterülethasz
nálati díjat fizetni

a. ) közút építésével, javí
tásával, fenntartásával kap
csolatosan a közút (járda) el
foglalása,

b . ) az úttartozékok és a 
közúti közlekedés irányításá
nak célját szolgáló berende
zések elhelyezése,

c . ) közm űveknek, vala
mint távközlési szerveknek a 
feladatuk ellátását szolgáló 
közérdekű létesítményei el
helyezése,

d. ) a közterületen, illetőleg 
az alatt vagy felett elhelye
zett távközlési kábelek hiba- 
elhárítása érdekében végzett 
munkákkal járó területfogla
lás,

e. ) a saját tulajdonban ál
ló és ezen rendelet alapján 
közterülethasználati enge
délyhez kötött területnek a 
saját célra történő használa
ta,

f. ) a 4. §-ban jelzett közte
rülethasználat után; továbbá

g. ) üzlethomlokzat, kira
katszekrény, hirdetőberende
zés (fényreklám), cég- és cím
tábla elhelyezéséhez, ha az a 
közterületbe 10 cm -en túl 
nem nyúlik be.

7 - §

(1) A közterülethasználat 
iránti kérelemben, illetve be
jelentésben fel kell tüntetni 
minden olyan adatot és kö
rülményt, amely az engedély 
elbírálásához, illetve meg
adásához szükséges (engedé
lyes adatai, a közterület 
m egnevezése, a használat 
célja és időtartama, a terület- 
nagyság és használati mód 
megjelölése, stb.)

(2) Az engedélyt annak 
kell kérnie, aki a területet 
használni kívánja, illetve ha 
a terület ideiglenes használa
ta építési munka végzésével 
kapcsolatos állvány, építő

anyag, törmelék, stb. elhe
lyezésére szükséges, az enge
délyt a kivitelezőnek kell 
kérnie.

8 -§

(1) Az engedélyezés során 
figyelem be kell venni az 
OESZ és más jogszabályi elő
írásokat, továbbá a városren
dezési terv, a városképi köve
telmények és egyéb szakha
tóságok előírásait. A közút 
területét érintően az engedé
lyes köteles beszerezni az el
sőfokú útügyi- és a rendőrha
tóság hozzájárulását.

(2) Nem adható közterü
lethasználati engedély, ha a 
kívánt igénybevétel a kérel
m ező m agáningatlanán is 
megoldható.

(3) Az 1 tonna teherbírás
nál nagyobb gépjárművek, 
valam int vontató, nyerges 
vontató, mezőgazdasági von
tató, pótkocsi, lakókocsi, jár
m űszerelvény, autóbusz 
rendszeres vagy folyamatos 
tárolásár csak a rendezési 
tervben e célra kijelölt közte
rületen  adható engedély, 
egyébként a főforgalmi uta
kon és gyűjtőutakon ilyen 
járművek és munkagépek tá
rolása tilos.

(4) Közterületen -  a piaci 
és vásári árusítást kivéve -  
csak a 6/1990. (IV. 5.) KeM. 
rendelet 4. sz. mellékletében 
m eghatározott term ékek 
árusítására adható engedély. 
Piaci, vásári árusításnak mi
nősül a Leányvásári és az 
egyéb, vásárral egybekötött 
rendezvényeken a művelő
dési ház környékén történő 
árusítás.

(5) É lelm iszert árusító, 
valamint a vendéglátóipari 
tevékenységet folytató keres
kedő részére mozgóárusítási, 
illetve közterületfoglalási en
gedély a Dombay-tavi üdülő- 
területre, valamint Szilágy
puszta és Csokoládépuszta 
lakotthelyekre, továbbá a he
lyi sport-kulturális- és egyéb 
jellegű rendezvények alkal
mával adható.

(6) A városi főútvonalhoz 
tartozó közutakra, valamint 
a városban működő állandó 
telephelyű üzletektől számí
tott 100 méteren belüli köz
területekre azok nyilvántar
tási ideje alatt a hasonló cik
keket árusító kereskedő ré
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szére -  a (4) bekezdésben jel
zett rendezvények kivételével 
-  közterülethasználati enge
dély nem adható.

(7) A Kossuth Lajos utcá
ban, valamint a Szenthárom
ság- és Kossuth téren hirdet
ni, plakátot elhelyezni csak 
az e célra kitett hirdetőtáblá- 
kon lehet, továbbá a vár fala
in hirdetmények, plakátok el
helyezése tilos.

Aki e tilalm at megszegi 
köteles megtéríteni az eltávo
lítással és ragasztással, kitű
zéssel érintett vagy sérült fal
felület helyreállításának (fes
tésének) költségeit.

(8) A hatóságok, illetve kö
züzemi szolgáltatók irányító, 
tájékoztató vagy útbaigazító 
táblái kivételével a közterüle
ten ilyen jellegű hirdetőt -  
megrendelés és térítés ellené
ben -  csak önkormányzat he
lyezhet el. A már kintiévé' 
táblákat 1995 június 30-ig be 
kell vonni, illetve megrende
lés esetén le kell cserélni.

9 - §

cl) Az engedély tartalmaz
za a közterülethasználat cél
ját, az engedélyezés időtarta
mát vagy feltételét, az enge
délyes és a közterület megne
vezését, a használati díj ösz- 
szegét, annak befizetési hatá
ridejét és az egyéb feltétele
ket (pl. helyreállítási kötele
zettség, egyéb biztonsági, bal
esetvédelmi előírások, stb.).

(2) A közterülethasználati 
engedély nem jogosít az 
egyébként külön engedély alá 
eső tevékenység gyakorlására 
és nem m entesít az egyéb 
szakhatósági engedélyek, 
hozzájárulások beszerzése 
alól.

(3) A közterülethasználati 
engedélyt másra átruházni 
nem lehet, az engedélyezett 
tevékenység megszüntetésé
vel az engedélyt vissza kell 
adni, más tevékenységre új 
engedélyt kell kérni.

(4) Az, aki a közterületet 
használja, köteles az igénybe
vett területét és környezetet 
folyamatosan tisztántartani, 
valamint tevékenységével il
letve működésével kapcsola
tos szemét elszállításáról 
gondoskodni.

10. §

(1) A közterülethasználat 
közérdekből bármikor meg
szüntethető, de az engedélyes

Szeptember hónapban történt az alsó tagozatonkérelmére másutt kell közte
rülethasználatot biztosítani, 
továbbá a lejárati határidő el
őtti megszüntetés esetén meg 
kell téríteni az áttelepülés 
költségeit;

(2) Meg kell vonni az enge
délyt, ha a közterület nem az 
engedélyezett célra vagy mó
don használják, vagy a díjfi
zetési kötelezettségének az 
engedélyes felszólításra sem 
tesz elget;

(3) Ha az engedély érvé
nyét veszti, az engedélyes sa
ját költségén köteles az ere
deti állapotot -  minden kár
talanítási igény nélkül -  
helyreállítani.

(4) Ha a használó a (3) be
kezdésben foglalt kötelezett
ségét nem teljesíti, az enge
délyező hatóság a használó 
terhére és veszélyére gondos
kodik a közterülethasználat 
megszüntetéséről (tárgyak, 
berendezések elszállítása, 
stb.).

11- §

(1) Amennyiben a cselek
mény büntető rendelkezés 
alá nem esik, szabálysértést 
követ el és háromezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtha
tó az, aki

a. ) a közterület használat
tal kapcsolatos bejelentési kö
telezettségét elmulasztja (4.
§•);

b . ) a helyreállítási vagy 
tisztántartási előírásokat 
nem teljesíti (4. §, 9. §. (4) 
bek. és 10. § (3) bek.);

(2) A bírság összege ötezer 
forintig terjedhet, ha a közte
rületfoglalás (használat) a 3. 
§-ban előírt engedély nélkül, 
vagy a 8. § (3-8). bekezdések
ben foglalt tilalom ellenére 
történik.

(3) Ez a rendelet 1994. ok
tóber 1. napján lép hatályba.

Pécsvárad,
1994. szeptember 19-én.

Kakas Sándor 
polgármester

Dr. Kófiás Mihály 
körjegyző

Az új tanév kezdetén 56 első 
osztályos kisdiák lépte át először 
az iskola küszöbét, hogy megis
merkedhessen a betűvetés, számo
lás tudományával.

Számukra az elmúlt hónapban 
az iskolába beszokás, az iskolai vi
selkedés megtanulása, a tanító-né
nik megismerése volt a legfőbb 
feladat.

Az alsó tagozat többi évfolya
mán a legfontosabb munkát az is
métlés jelentette, majd pedig a ta
nultakról számadás, elsősorban 
felmérők formájában.

Meghirdettük alsós szakkörein
ket is. A gyerekek a következő 
szakkörökre jelentkezhetnek: foci 
(3-4. osztályosoknak), matek (4. 
osztályosoknak), német („Játszó” - 
ház, 3-4. osztályosoknak), angol 
(3. osztályosoknak), színjátszó (2. 
osztályosoknak), rajz (1-4. osztá
lyosoknak), népitánc (1-4. osztá
lyosoknak) szakkörök.

A komoly tanulmányi munka 
mellett szakítottunk időt pihenés
re, kikapcsolódásra is.

Szeptember 16-án tanulmányi 
kirándulást szerveztünk évfolya
monként más-más úticéllal és fel
adattal. Az első osztályosok a volt 
„hegyi” iskola és a központi iskola 
épületével ismerkedtek, majd a 
Várkertben barangoltak és játszot

tak. A második osztályosok a kö
zeli Zengővárkony népművészeti 
hagyományaival találkozhattak út
juk során. A harmadik évfolyamo
sok az erzsébeti tavaknál a vízpar
ti és vízi növényeket, valamint itt 
élő állatokat tanulmányozhatták. 
A negyedik osztályosok a szőlő- 
termesztés módjaival, a gyü
mölcsfákkal, szántóföldi és vete
ményeskerti növényekkel ismer
kedhettek meg a Gesztenyésen ke
resztülvezető útjuk során.

Szeptember 19-én a felső tago
zatosokhoz hasonlóan minden alsó 
tagozatos osztály papírgyűjtésen 
vett részt igen szép eredménnyel. 
A tavaszi vasgyűjtő és az őszi pa
pírgyűjtés pénzbeni eredményét, 
mintegy 30.000 forintot iskolánk 
udvarának rendezésére kívánjuk 
felhasználni.

Szeptember 27-én, 28-án és 
29-én társadalmi munkában vettek 
részt az 1-3. évfolyam tanulóinak 
lelkes szülei, mintegy 15 fővel, 
akik a készülő sportudvar környé
kének tereprendezésén munkál
kodtak. A befejező munkálatokat a 
4. évfolyam tanulóinak szülei vé
gezték október 5-én. Az iskolave
zetés és a tanítók ezúton is megkö
szönik kitartó munkájukat.

Vértes Lászlóné

Nyári alkotótábor, őszi tárlat

Szeptemberben láthattuk azt a kiállítást, melyet a 
Janus Pannonius Tudományegyetem művészet szakos 
hallgatói, Valkó László tanítványai rendeztek nyári 
alkotótáboruk idején készült munkáikból (képünkön). 
Kakas Sándor polgármester október 10-én, hétfó'n 
nyitotta meg a Pécsi Művészeti Szakközépiskola nyári 
alkotótáborának kiállítását, amit a műveló'dési házban 
láthatunk. A munka terméséből egy-egy alkotást a vá
rosnak ajándékoznak a fiatalok, akik a Szakmunkás- 
képző és Gimnázium Szent Gellért utcai kollégiumá
ban laktak, menzáján étkeztek, és a város utcáin vala
mint környékén festettek, rajzoltak.

Fotó: Patonai Attila
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Középiskolai
pillanatképek
az 1994/95-ös tanév elején

Már egy hónapja elhang
zott a csengőszó, iskolába 
járunk, és még kilenc hóna
pot (szakm unkástanulók
nak a nyári gyakorlattal 
együtt tizet) kell várnunk a 
nyári szünetig! -  sóhajta
nak fel sokan. Igen, már egy 
hónapja iskolába járunk . 
Szokás szerin t a tan
könyvek majd fele szeptem
ber elseje után pár héttel 
érkezett meg. No és az árak! 
Szinte csillagászatiak. Az új 
történelematlasz 590 forint
ba kerül, az új földrajzi at
lasz pedig közel 900 forint
ba. Igaz, hogy 3 illetve  4 
évig használhatók, korsze
rűek, szépek, ... de drágák! A 
nyelvkönyvek ára az 1.000 fo
rintot is meghaladja.

A m ásodikos tanulók 
mennyit nó'ttek, az elsó'sök 
még milyen kicsik! -  mond
ják a tanárok. Nem változ
tak, még mindig sokat be
szélgetnek! -  állapítják meg 
már az elsó' napon. Ugyanúgy 
feleltetnek, mint tavaly! Kár, 
hogy nem szoktak le róla a 
nyáron! -  így a diákok.

Órarend?! Kezdésre elké
szült! Itt ütközünk, ott cseré
lünk, na és melyik terembe, 
épületbe, em eletre me
gyünk?! Hol a tanteremkulcs, 
az osztálynapló, na és a gye
rekek?! („Lepsénynél még 
megvolt!) Most gimnázium
ban lesz órám az első' osztály
ban, azután a kétéves szak- 
középiskola II. osztályában, 
majd a 2+2/1. osztályban, 
utána harmadikos szakmun
kástanulóknál (melyik szak
ma is?!), végül a négyéves 
szakközépiskolában. Nehogy 
összekeverjem! (Hol is a fe
jem?!)

Pénzt szedek be, befizetek, 
kifizetek, tankönyvet osztok, 
ellenó'rzó' is kell, órarendet 
diktálok szaktantermi rend
del együtt, majd a változást, 
végül a változás változtatá
sát. Felmérőt íratok, értéke
lem, az átlag sajnos a szoká
sos. Tanmenet, munkaterv, 
szaköri munkaterv, osztályfő
nök! adm inisztráció még 
visszavan. Azután érettségi 
előkészítő', szakmunkásvizs
gára „edző” különfoglalkozá- 
sok, már korrepetálni is le
het, sőt kell, muszáj!

No és a diákok!!! Az első 
osztályosok kapkodják a fejü
ket! Új iskola, új könyvek, új 
tanárok, új osztálytársak, is
kolatársak! Új bútor az igaz
gatói irodában, részben új az 
igazgatóhelyettesi irodában 
és a titkárságon! Hova is kell 
órára menni? A és B hét vál
takozik, tehát ha csak egyik 
héten jár iskolába a diák (a 
m ásik héten gyakorlatra), 
akkor könnyebb megjegyez
nie a szaktantermeket.

Aki mindkét héten iskolá
ba jár, rémüldözik: földszinti 
termek, első emelet, másfél 
emelet, felső tanügyi épület 
vagy sütőüzem?! És aki még 
így sem fér be valahova? („De 
jó  neki!”) És a második óra 
hol lesz? Magyaróra a fizika 
teremben, történelem a né
metben, matematika a sütő
üzemben, még jó, hogy a test
nevelésóra a tornateremben

lesz. Ja, a létszám is befolyá
soló tényező! Megnyugtatásul 
azért vannak számítástechni
ka órák a számítástechnika 
teremben, németórák a né
m et terem ben und so wei- 
ter...

Hogy is hívják a tanárt? 
Megvan, tudom már! Test
nevelés tanár úr, magyata- 
nárnő, történelem tanárnő, 
géptan tanár úr, matemati
ka tanár úr vagy tanárnő?! 
És ha k ettő  van belőlük  
vagy  három ?! Év végéig 
megtanulom!

Elkezdődött a hentes- és 
m észárosképzés is intéze
tünkben 18 éven felü liek 
nek. Szerveződnek és októ
ber 1-tól indulnak a szakkö
rök. Készül az iskolarádió 
műsora Zimmerné Havasi 
Katalin irány ításáva l. 
Színházi előadások látoga
tása is szerepel a szabadi
dős program ban. A ktív  a 
sportélet már ilyen rövid idő

alatt is: kispályás futballban 
az egyes osztályok között el
kezdődött a házibajnokság 
Baracskay Lajos és Máju
si Albert irányításával. Ko
sárlabda edzéseken a „na
gyok” mérhetik össze gyor
saságukat, pontosságukat 
Amrein Judit vezetésével. 
Az önvédelmi soprt kedvelői 
Tóth M ihály keze alatt 
edzenek.

Férfitanáraink kezdemé
nyezésére barátságos futball
mérkőzésre került sor az ál
talános iskola tanáraival (old

boys). Csapatunk (Papp 
Gyula, Baracskay Lajos, 
Tóth Mihály, Müller János, 
Májusi Albert és egy vendég
játékossal Máriusz Antallal 
megerősítve) nagy csatában 
alulm aradt. Az eredmény: 
13-9!

Szülői értekezletet is .tar
tottunk, amelyen az első osz
tályba já ró  tanulók szülei 
nagy létszám ban jelentek 
meg. Most még elmondhat
tuk, hogy alig van probléma 
a gyerekkel!

Végül az angliai cserekap
csolatról! Egymás után ér
keznek a köszönőlevelek 
Angliából, Tauntonból (ké
pünkön), amelyekben az an
gol gyerekek szülei és a tanár 
kollégák még egyszer megkö
szönik azt a szívélyes ven
dégszeretetet, amelyben isko
lánk tanulói és tanárai része
sítették őket (Képünkön). 
Szeretettel várják iskolánk 
tanulóit és tanárait a jövő  
nyáron Angliába. Mi tanárok 
szorgalmasan „edzünk”, ta
nuljuk az angolt. Néha 
(gyakran?!) akad kis kom
m unikációs problém a, ke
verjük a szavakat: a konyha 
helyett az utcán főzünk és a 
chicken (lásd: csirke) értel
m ezése a szótár szerint 
„nem mai értelemben” még 
vitára is okot ad!

Úgy tűnik, hogy Marié 
Gibbon sokszorosan leköröz 
bennünket a nyelvtanulás
ban.

Becsöngetek! Hol a napló, 
hol a tanterem kulcsa, ne vá
sárolj becsöngetés után a bü
fében, állj sorba, ne beszél
gess, a hetes jelentsen?!

Ismételjük át a tavalyi év
ben tanultakat!

Fuchs Sándomé

T*u,\ton. Olá Ifouses. T O f'í. 5 f I
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Tanévkezdés óvodáinkban
A személyi feltételeink

kedvezően alakultak. A  tör
vény által előírt felsőfokú ké
pesítéssel rendelkeznek az 
óvodapedagógusok, 2 fő kivé
telével, akik jelenleg az óvó
nőképző nemzetiségi levelező 
tagozatára járnak Sopronba 
és Szekszárdra.

A gyerm eklétszám unk 
megemelkedett, különösen az 
I. sz. Óvodában, fölvettük a 
Gyes-es szülők gyermekeit 
egész napra, a 100%-os férő
helykihasználtságot m ajd
nem elérjük. Ez indokolta tel
jes  m értékben a nyolcadik 
óvónői keret biztosítását, 
amelyet a következőképpen 
oldottunk meg.

1994. augusztus 16-ával 
óvodai állományunkból áthe
lyezéssel a Beszédjavító Köz
pontba került logopédusunk 
Sramkóné Mészáros Zsu
zsanna. Hetente két alkalom
mal továbbra is kijár, kedden 
az I. Sz. óvodában, szerdán a II. 
sz. óvodában délelőtt 8 órától 
12 óráig foglalkozik a beszédhi
bás gyermekekkel és fogadja 
ezeken a napokon az iskolás 
gyermekeket is. A törvény le
hetőséget ad arra, hogy utazó 
logopédussal oldjuk meg ezt a 
feladatot. így a rendelkezésre 
álló bérből az óvónői és a logo- 
pédusi bért is tudtuk biztosí
tani.

lünk, hogy a gyermekek és a 
dolgozók még jobban érezzék 
magukat. Az udvar rendezé
sét folyamatosan biztosítjuk. 
Tervbe vettük, mindkét óvo
dában az udvari fajátékok, 
medence készítését (í. sz. óvo
dába) az óvodák előtti járda 
betonozását és a mázolás 
folytatását.

Szakmai munkánkról, 
feladatainkról
A gyermeki szabadságra 

épülő óvodai nevelés megva
lósulása a célunk. Olyannak 
fogadjuk el a gyermeket, ami
lyen ő  maga. A gyermeki sze
mélyiség tiszteletben tartásá
ra törekszünk. Ez az év a 
„család éve”.

Az óvodák nevelőmunkája 
akkor lehet eredményes, ha 
szervesen összefonódik a csalá
di neveléssel, ezért ennek érde
kében megteszünk mindent.

A  gyermekek sokoldalú fej
lesztése, képességeik megala
pozása, az iskolai életmódra 
fölkészítése érdekében minősé
gi munkára törekszünk. Cé
lunk az óvodák önálló profiljá
nak kialakítása, a belső alkotó- 
műhely munka fejlesztése, 
együttműködés a szülőkkel. 
Minden ami történik, a gyer
mekek érdekében történjen, 
hogy jól érezzék magukat és 
szeressenek óvodába j ámi!

Tárgyi feltételeink
alakulásáról
A tárgyi feltételek szinten- 

tartására törekedtünk, amely 
elengedhetetlenül fontos a 
személyi feltételek biztosítása 
mellett a színvonalas pedagó
giai munkánkhoz. Megszépül
tek óvodáink.

Az I. sz. óvodát a Gamesz 
karbantartói kifestették, a par
ketták csiszolását, a gemini- 
zést karbantartónk végezte. 
Lelkiismeretes munkájukért 
köszönetünket fejezzük ki, az 
óvoda dolgozói nevében. Az 
óvoda ilyen alapos kifestésére 
ennyi év után először került 
sor, az évek óta lerakódott fes
tékréteg, a repedezés miatt.

A II. sz. óvodában bevezette 
a nyáron a gázt az önkormány
zat. Ezúttal köszönöm, és ké
rem, hogy jövő évben a pénz
ügyi lehetőségükhöz mérten a 
homlokzat és tető felújításához 
is járuljanak hozzá.

Textiliákkal, bútorokkal, 
dekorációkkal, növényekkel, 
az óvodák még otthonosabbá 
és barátságosabbá váltak. Cé-

Nemzetiségi
információink:
A nyár folyamán a II. sz. 

óvoda kétnyelvű csoportja a 
Baranya Megyei Közgyűlés 
Nemzetiségi és Etnikai Ki
sebbségi Bizotságától pályá
zat útján 10.000 forint, vala
mint a Baranya Megyei Köz
gyűlés Oktatási, -Kulturális 
és Sportbizottságától 5.000 
forint támogatásban része
sült. ,A- magyarországi nem
zeti és etnikai kisebbsége
kért” Alapítvány 55.000 fo
rinttal járult hozzá az integ
rált kétnyelvű program to
vábbfejlesztéséhez, amelyen 
belül népi szokásokat, hagyo
mányokat kutatnak és dol
goznak fel az óvónők.

Háusmannstatten fajátékot 
ajándékoz a II. sz. óvodának.

1994. október 5-én a pécsi 
német rádió munkatársa járt 
az óvodában, ahol az óvodák 
nemzetiségi életéről készített 
interjút Schulteisz József- 
néval és a gyerekekkel.

Magyari Gyuláné 
óvodavezető

Úszni volna jó!

Az Iskolaszék az iskolások sportolásáról

Az idei tanév első heteiben az 
osztályfőnökök kérdőívet osztot
tak ki a gyerekeknek, melyben a 
szülők igényeit kívánta felmérni 
az Iskolaszéka sporttevékenységet 
illetően. Az iskola minden diákja 
megkapta a kérdőívet (kb. 600 
db), melyet 338-an töltöttek ki és 
küldtek vissza. Az Iskolaszék 
ezen válaszokat feldolgozta és a 
következő megállapításokat tette. 
A szülők válaszaiból kitűnt, hogy 
kiemelkedően magas igény lenne 
az iskolai úszásoktatásra (49%). 
Az Iskolaszék ülésén ennek lehe
tőségét megvitatta, de sajnos ezt 
az igényt pillanatnyilag nem tud
ja az iskola kielégíteni. Megpró
bálkoztunk a szóbajöhető uszo
dákban való bérlettel, de sajnos 
sem az eddig megszokott bonyhá
di uszodában, sem Pécsett nem 
kaptunk lehetőséget az uszodák 
nagy leterheltsége miatt. Kézen
fekvő lenne az a gondolat, amit 
többen felvetettek a kérdőíveken, 
hogy helyben kellene uszodát 
építeni. Természetesen ez lenne a 
legjobb megoldás, de ismeretes, 
hogy az önkormányzat jelenlegi 
anyagi helyzete miatt erre most 
nem képes. Az Iskolaszék ön- 
kormányzati részéről azonban 
elhangzott, hogy feltétlenül f i 
gyelem be kell venni az ilyen 
nagy érdeklődést, és a későbbi
ekben a következő önkormány
zati testületnek feladata lehet, 
hogy egy tanulmánytervet ké
szíttessen ill. egy esetlegesen 
kiírásra kerülő uszodaépítési 
pályázatot megpályázzon. így 
tehát az uszoda gondolata nincs 
elvetve, de az ismert anyagi fel
tételek miatt erre még egy ki
csit várni kell.

Az eddigiek figyelembevételé
vel természetes, hogy jelenleg 
az adott kereteken belül kell 
más sportágak felé fordulni, és 
ezekben megtalálni a gyermek
eket érdeklő, mozgásigényüket 
k ie lég ítő  m ozgásform ákat. A 
k érdőív  alapján a k övetk ező  
legtöbb szavazatot elért sportág 
a labdarúgás (18%), és a kosár
labda (17% ). A labdarúgásnk 
ma is megvannak a szervezett 
keretei, igaz, hogy iskolán kí
vül. A kosárlabda edzés beveze
tésére reális lehetőség van már 
ma is, bár az iskolai tornaterem 
nem a legideálisabb hely ennek 
végzésére, de a sportcsarnok fel
épültével ez a probléma is megol
dódik.

Többen jelezték az egyéb lab
dajátékokra, a tömegsportra való 
igényüket. Ezek jelenleg is mű
ködnek a felső tagozaton. Remé
nyeink szerint mód lesz ezek ki- 
terjesztésére az alsó tagozatban 
is. hiszen hamarosan elkészül az 
alsó iskola sportpályája, melyen 
a téli időszakban korcsolyázásra

is lesz lehetőség. Ezúton is szeret
nénk megköszönni a szülőknek a 
sok társadalmi munkát, melyet itt 
végeztek.

A néhányak által hiányolt ön
védelmi sportok tekintetében is jó 
hírrel szolgálhatunk. Megfelelő 
számú jelentkezés esetén ingyenes 
karate és aikido foglalkozások in
dulnak a közeljövőben. Részlete
ket megtudhatnak e lap hirdetési 
hasábjain.

Az említett sportágakon kívül 
egyéb igények is felmerültek cse
kély számban, így pl. aerobic, te
nisz, asztalitenisz, tánc, stb. Ezek 
kis száma miatt a megvalósítás 
iskolai keretekben nem lehetsé
ges, de egyéb szervezésben ezek 
a mozgásformák is végezhetők, 
így pl. teniszoktatással foglalko
zik városunkban a Koch-tenisz. 
Asztaliteniszezésre lehetőség van 
a Művelődési Házban. Tánc tanu
lásra is van mód. Az iskolában a 
felső tagozaton működik a német 
tánccsoport. Az alsó tagozaton is 
tervezi az iskola egy magyar 
tánccsoport beindítását. Ezenkívül 
a Művelődési Házban jazz-balett 
indul októberben.

Fontos kérdés volt a kérdőíve
ken, hogy tudnák-e a szülők támo
gatni alapítványi kereteken belül 
az iskolai sportot, hiszen az utóbbi 
években is már egyre nehezebb 
volt a felmerülő költségeket az is
kolai keretekből finanszírozni. A 
visszaérkezett válaszok 61%-a 
igen t tartalmazott. Ebből látszik, 
hogy a szülők felismerték, hogy 
nem lehet nagyobb lehetőséget 
várni az iskolától anélkül, hogy 
magunk is áldoznánk rá. Hiszen 
gyermekeink érdekei ezt kívánják. 
Mindezek alapján az Iskolaszék 
úgy döntött, hogy a m eglévő 
„Pécsváradért Alapítvány” kere
tein belül létrehoz egy sport
számlát, mely kizárólag az isko
lai sportra használható fel. A be
fizetések egyszerűsítésére a kér
dőívekhez hasonló módon csek
keket fogunk küldeni a szülők
nek. Am ennyiben úgy látják, 
hogy bármilyen kis összeggel ál
dozni tudnak erre a célra, úgy 
ezeken a csekkeken ezt bármikor 
megtehetik.

Végső értékelésként elmond
hatjuk, hogy eredményes volt a 
közvéleménykutatásunk, hiszen 
kialakulhatott egy kép az Isko
lavezetésben arról, hogy milyen 
igényeik lennének a szülőknek 
és a gyermekeknek a sport iránt 
és mennyiben tudják ezek meg
valósítását elősegíteni. Hiszen 
gyermekeink egészséges testi 
fejlődése mindannyiunk vágya.

Iskolaszék
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A város díjában részesült: 
Hujder Vendel fafaragó

Beszélgetésünk stílszerűen kez
dődött, mert Hujder Vendelné, 
Boriska a férje készítette kis csé
székben hozta a kávét, és a piciny
ke kávéskanál is fából volt kifarag
va. A csészék díszítését csak a dió
fa mintázata adta, mely egyszerű
ségében volt feltűnően szép. A 73 
éves Hujder Vendel 55 évesen 
kényszerült rokkantsági nyugdíjba. 
Gépkocsivezetőként dolgozott az 
állami gazdaságban, így sok sza
badideje nem volt. A kényszerű pi
henés azonban meghozta számára 
gyerekkori vágyának teljesülését, 
és hozzáfoghatott a fafaragáshoz. 
Használati tárgyakat kezdett farag
ni, tálak, tányérok, szép magyaros 
székek, asztalok kerültek ki keze

alól, de szívesen faragott és mintá
zott meg állatfigurákat is. Díszítő
elemként a növény és virágmintá
kat használja. Késsel és vésővel 
dolgozik, a faesztergálásnak is lel
kes művelője. Nem sokkal a fara
gás megkezdése után munkái kike
rültek pécsváradi műhelyéből és 
1978-ban már Pécsett volt kiállítá
sa, még abban az évben Budapes
ten a Mezőgazdasági Múzeumban 
állították ki alkotásait. Nem sokkal 
később 1980-ban Pécsett az ama
tőr művészeti kiállításon vett 
részt, ahol második díjat vehetett 
át. Az 1982-ben létrehozott Bara
nya megyei Fafargó Műhelynek 
alapító tagja volt, azóta is rend
szeresen részt vesz az orfűi alkotó
tábor munkájában, minden évben 
együtt van fafaragó társaival. A 
közös munka mellett sok barátság 
is szövődik, így az elmúlt években 
baráti kapcsolat alakult ki a finn 
Riitta ja Erkki fafaragóval, akit 
feleségével látott vendégül a kö
zelmúltban itt Pécsváradon, s aki
től egy széphangú pán sípot kapott 
ajándékba, amit búcsúzóul csodála
tos szépen szólaltatott meg, emlé
kezve finn barátaira. A helyi műve
lődési házban is voltak kiállításai, 
rendszeresen részt vesz a Leányvá
sárokon. Elismerő oklevelek, díjak 
jelzik termékeny éveit Hujder Ven
delnek, aki szeptember 6-án, a vár 
kiállítótermében az Élő népművé
szet című XI. országos kiállítás ba
ranyai szemléjén bemutatott munká
iért Pécsvárad város díját vehette át 
Kakas Sándor polgármestertől.

Sántha László 
Fotó: Müller Andrea

A 30 éves m űvelődési köz
pont díszító'művészeti szak
körének jubileumi kiállítá
sára kerül sor a pécsváradi 
művelődési központban október 

13-án 18 órai kezdettel. A kiállítást Dretzky 
Katalin, a központ igazgatója nyitja meg.

Közreműködnek: a pécsváradi zeneiskola nö
vendékei.

A kiállítás megtekinthető: október 31-ig mun
kanapokon 8-tól 18 óráig.

Szezon
Tisztelt Pécsváradi 

Polgárok!

Az idegenforgalmi szezon 
végén szeretnék képet adni 
Önöknek az István Király Szál
loda 1994. évi működéséről.

Szeptember 30-ig 425 bel
földi és 594 külföldi vendég 
fordult meg szállodánkban 
1.864 vendégéjszakát itt tölt
ve. Nem sok, de a téli bezá
rást követő visszaesés után 
augusztus, szeptem ber hó
napban szinte m indig telt 
házzal üzemeltünk.

Jelentős rendezvényeket is 
lebonyolítottunk. Júniusban a 
Megyei Borversenyt és au
gusztus végén a XXIV. Orszá
gos Borversenyt tartották a 
vár falai között. Ez utóbbira 
az ország minden tájáról ér
keztek a bírálók, hogy a 323 
bor, pezsgő és vermut közül 
kiválasszák a legjobbakat. 
Köztük volt az Altan Agricola 
Hungária Kft. 1993-as Király- 
leánykája is, mely bronz ér
met kapott.

Júliusban a MATÁV orszá
gos értekezletének, szeptem
berben a FIDESZ rendezvé
nyének adtunk helyet.

Szeptemberben az Orszá
gos Vadásznapok keretében a 
Baranya Megyei Vadászszövet
séggel közösen Vadásznapot 
rendeztünk. A Hubertus-misét 
dr. Bán Endre püspöki helynök 
és Mott János celebrálta, utána 
a Zengővárkonyi Hagyomá
nyőrző együttes, az Általános 
Iskola Német Nemzetiségi 
Tánccsoportja, és a Tűzoltó Ze
nekar adott műsort.

A palota szárnyon a megye 
legszebb aranyérmes és legérde
kesebb torz trófeáiból nyűt kiállí
tás, melyet 2 hetes nyitvatartása 
alatt mintegy 1.700-an láttak.

A korábbi kiállításokat is 
nagy számú látogató kereste 
fel. A Szent István napok ke
retében Horváth János kiállítá
sának, majd a Megyei Díszítő- 
művészeti kiállításnak adtunk 
helyet. Sok pécsváradi jött el a 
nyáron rendezett koncertekre 
is. Apát úr az Aranymiséje al
kalmából adott fogadását is ná
lunk rendezte. A Palota nagy
terme és az altemplom hangu
latos környezetet nyújt polgári 
házasságkötésekhez is. Sokan 
éltek a lehetőséggel és nem 
csak pécsváradiak. Komlóról és 
Budapestről, külföldről is voltak 
párok. A Pécsváradi Várbaráti 
Kör minden alkalommal szíve
sen látott e falak között.

ISTVÁN
KIRÁLY
SZÁLLODA

A rendezvények lebonyolí
tásához nagy segítséget nyúj
tott az étterem új személyze
te, Adószegi Attila vezetésé
vel és a szálloda valamennyi 
dolgozója, akik munkaidőn túl 
is szívesen vállalták a munkát. 
A  szálloda és az étterem 20 
dolgozója közül 19 pécsváradi, 
illetve környékbeli. Köszönet a 
lelkesedésért, mellyel részt vet
tek a szálloda színvonalának 
emelésében.

Munkánk a „szezon” végez
tével nem ért véget, a téli hó
napokban szeretnénk néhány 
új szolgáltatást bevezetni.

-  Október 15-től megkap
tuk a valuta eladási enge
délyt, így a külföldre utazó 
pécsváradiaknak nem kell 
Pécsre menni.

-  Szeretnénk megszervez
ni a fizetővendég szolgálatot, 
melyhez várjuk a szobákkal 
rendelkezők jelentkezését.

-  Társasutazások szerve
zését, külföldi társasutak ér
tékesítését is tervezzük.

Mivel ebben az évben je 
lentős propagandát folytat
tunk 1995-ben várhatóan na
gyobb forgalmunk lesz. Már 
vannak érdeklődéseink ren
dezvények szervezésére.

Az Önök segítsége nélkül 
azonban nem tudtunk volna 
eredményeket felmutatni.

Ezúton mondok (mondunk) 
köszönetét a Polgármester Ür- 
nak, a Művelődési Ház dolgozó
inak, a Zeneiskola Igazgatójá
nak, az Erdészet és a Termelő- 
szövetkezet vezetőjének, a Vá
rosi Televíziónak és Pécsvárad 
valamennyi, a vár sorsát szívén 
viselő polgárának a munkánk
hoz nyújtott segítségért.

Bízom abban, hogy a jövő
ben is tudjuk közösen folytat
ni munkánkat és Pécsvárad e 
nevezetességét valóban híres
sé tesszük.

Mayemé Hancz Lídia 
szálloda és 

kirendeltség vezető



1994. október Hírmondó 13

Szél Ágnes fotókiállítása
Dr.Szűcs József, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke a pécsváradi 

Fülep Lajos Művelődési Központban, az idei Mediterrán ősz  megyei 
rendezvénysorozata keretében nyitotta meg szeptember 20-án Szél Ág
nes budapesti építész, fotóművész kiállítását, amely október 7-ig látható. 
A jellegzetes faluképek, kálváriák, porták, pincesorok Szél Ágnes fotóin 
hű képet adnak e sajátos népcsoport életkörülményeiről, kultúrájáról. A 
megnyitón harmonikán közreműködött Schulteisz Gábor. Képünkön 
Szűcs József a rendezők G. Molnár Judit a pécsi Művészetek Háza és 
Dretzky Katalin, a Pécsváradi Művelődési Központ igazgatója és Schul
teisz Gábor a megnyitón.

Fotó: Müller Andrea

Zeneiskolai hírek
Élő népművészet című XI. 

Országos Népművészeti Kiállí
tás Baranya megyei bemutatójá
nak megnyitóján szerepelt Li- 
pics Viola hegedűszakos növen
dékünk, 1994. szeptember 6-án.

Szeptember 30-án, Hauss- 
mannstáttenbe utazott a Zeneis
kola Ifjúsági Kiszenekara, a 
testvérvárosi kapcsolat ünnepé
lyes aláírásán adtak műsort.

Októberi előzetes.
A zenei világnapi megemlé

kezést iskolánk október 6-án 
tartja, Naszvadiné Podányi 
Eszter vezetésével.

11-én Ifjú Zenebarát foglal
kozás keretében Kecskemétről 
várunk vendégeket a kecskeméti 
Bach Együttes hangversenyére

került sor zeneiskolánkban.
15-16-án rendezendő Leány

vásár programjában is részt vesz 
az Ifjúsági Kiszenekar, Wagner 
József vezetésével.

21-én viszonozza iskolánk a 
barcsi Zeneiskola látogatását, 
ahol a vendéglátókkal közös 
koncertet adnak növendékeink.

*

Novemberben, 10-én 9 óra
kor lesz az Ifjúsági hangver
senyek c. sorozat első hangver
senye a Pécsi Szimfonikusok, 
Dobos László és Sólyom Kata
lin közreműködésével a Műve
lődési Központ színháztermé
ben.

A református egyház hírei
Hittanórák: szerda

13.45-tól a Művelődési Ház
ban a Kisegítő' Iskoláknak 

csütörtök 12.45-től az al
só iskolában a 2. és 3. osztá
lyosok,

péntek 11.50-tól az alsó 
iskolában a 4. osztályosok
nak

13-tól az alsó iskolában 
az 1. osztályosoknak

15-tól a lelkészi hivatal
ban Konfirmandusok felké
szítése.

vasárnap 11-tól a lelké

szi hivatalban az 5. osztá
lyosoknak.

Ifjúsági alkalmak:
(kéthetenként a lelkészi hi
vatalban) október 8-án.

Istentiszteleti alkal
mak: vasárnap 11 órakor a 
templomban, csütörtökön 
délelőtt 10 órakor a Gondo
zási Központban.

Október 24-30. Protes
táns napok.

Október 31-én, hétfőn 18 
órától a templomban Refor- 
mációs istentisztelet.

Naturatermékek az ABCben

A központi ABC-ben jelentkezik termékeivel a Natura 
Bolt. A  korszerű táplálkozás híveinek szomorúságára a 
Natura Bolt egy ideje bezárta kapuit a művelődési ház
ban, ahol kevéssé voltak alkalmasak a körülmények e ke
reskedelmi tevékenységre.

Felismerve e szolgáltatás fontosságát, a központi ABC 
a múlt hónapban kezdte meg az egészséges táplálkozás
hoz szükséges élelmiszerek árusítását: búzacsírát, étke
zési korpát, olajos magvakat, hidegen sajtolt étolajokat, 
különböző müzliket továbbá diabetikus készítményeket 
árusítanak. Szeptember 30-án kóstolóval egybekötött 
árubemutatót tartottak nagy sikerrel, melyen Pintér 
Róbert, a helyi Egészséges Eletért Egyesület titkára is
mertette a korszerű táplálkozás módszereit.

M egyei Vadasznap

Diána napján, szeptember 25-én első ízben rendezte meg a 
Baranya Megyei Vadásztársaság a megyei vadásznapot a 
pécsváradi várban. A 10 órai megnyitó után szabadtéri Huber- 
tusmisét tartott dr. Bán Endre püspöki helynök, konceleb- 
rált Mott János címzetes pécsváradi apát. Utána 11.30-tól a 
Zengővárkonyi Népiegyüttes, a Pécsváradi Kodolányi János 
Általános Iskola német tánccsoportja továbbá a Pécsváradi 
ÖTÉ Fúvószenekara adott műsort,. Áz íjászbemutatót a Gyu
lai Erdészeti és Vadászati Rt csapata tartotta. A vadászkutya
bemutatón vérebek, vizslák és jakterrierek valamint tacskók 
szerepeltek. A Rücker-aknai koronglövész-versenyen 19 társa
ság csapata versenyzett. A  bemutatók közül kiemelkedett a 
megye legszebb trófeáiból a várban rendezett kiállítás: a 151 
trófeából 89 aranyérmes, 62 rendellenes fejlődésű volt, köztük 
láthattuk Papp István iparművész faragásait, Lovas Béla 
agancsokból készült bútorait, festményeket, vadászati dísztár

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek:
szeptember 9-én Szabó Ist

ván József-Kókány Julianna 
(Lovászhetény)

szeptem ber 10-én Bátai 
Sándor Ferenc-Vörösvári Zsu
zsanna

szeptem ber 17-én Szűcs 
Zsolt-Krickler Piroska és Ma
rosi András-dr. Fújsz Anna.

25 éves házassági jubile
umát ünnepélyesen megtar
totta Rejtő István és Schnei- 
der Magdolna.

(Gratulálunk és még sok 
boldogságot kívánunk -  szer
kesztőség)

Októberben 25. éves házas
sági évfordulóját ünnepli:

1-jén Csille József és 
Schuller Éva, Mária,

4-én Györkő Imre és Hor
váth Magdolna. Gratulálunk!

Halálozás:
Gemer Ernő, 50 éves; Lau- 

er Mátyás 75 éves; Fischer 
Jánosné, Farkas Anna 82 
éves; Kácsor Lajosné, Garzó 
Éva 84 éves; Keszler József 
51 éves, Szalay László (Tó
völgy) 60 éves.

Tanfolyamok a 
művelődési központban

Szolgáltatásaink
Továbbra is várjuk a jelent

kezőket az alábbi tanfolyama
inkra:

Jazz balett korosztályonként 
4-6 éves korig 
7-8-9 évesek 
(alsótagozatosok)
10-14 évesek 
(felsőtagozatosok) 
Nyelvtanfolyamok: 
német -  kezdő és haladó 
angol -  kezdő és haladó 
Kéziszővő tanfolyam 
Szabás-varrás 
J3” kategóriás 
gépkocsivezetői tanfolyam 
Amatőr művészeti csoport

jainkba, szakköreinkre is vá
runk jelentkezőket, érdeklődő
ket.

Női kamarakórus,
Zengő Néptánc Egyesület, 
Díszítőművészeti
kézimunka szakkör 
Bélyeggyűjtő szakkör -  

gyermekeknek és felnőtteknek.
Helyi kiadványok árusítá

sa (képeslapok, címerek, mat
ricák, helytörténeti munkák) 

Plakátok, meghívók, név
jegykártyák -  számítógéppel, 
fénymásolás.
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Nagymácsédiak Pécsváradon

Októberben kibújik a földből
Cölöpözés a sportcsarnoknál

A szlovákiai 2800 lelkes 
galántai járás községe Nagy- 
mácséd öregfiúk csapata ba
ráti látogatásra érkezett a 
pécsváradi öregfiúk csapatá
hoz szeptember 10-én.

A két együttes találkozása 
jubileum is volt, mivel öt éve 
alakult ki a barátság. Első' 
évben csak a csapattagok ta
lálkoztak. A második évtói 
már családok is részt vettek a 
találkozásokban, melyek na
gyon bensőségessé váltak. A 
találkozás évente 2 alkalom
mal történik. Júliusban Nagy- 
mácsédon, augusztusban vagy 
szeptemberben Pécsváradon. 
Általában pénteken az esti 
órákban kezdődik és vasárnap 
kora délutánig tart.

A péntek esti programo
kat, valamint a szombat déle
lőttieket a családok szerve
zik. Szombat délután van a 
mérkőzés, ami komoly erőfel
mérés, mindenki nagyon ko
molyan veszi, mivel nyerni 
szeretne.

Most sikerült visszavágni 
a felvidéki vereségért, nyer
tünk 2-1-re. A mérkőzés után 
került sor a közös vacsorára

1994. június hó elején
Pécsváradon a Mini-preszó- 
ban verekedés volt, melynek 
következtében egy fő súlyo
san megsérült. Az elkövetőt a 
rendőrállomás nyomozói el
fogták, az ügyben az eljárás 
folyamatban van.

1994. június közepén egy 
Pécsváradi lakásból ismeret
len tettesek eltulajdonítottak 
egy 25 dkg súlyú ezüst Doxa 
zsebórát, mellyel 100.000 fo
rint kárt okoztak. Az elköve
tőket a rendőrállomás nyo
mozói elfogták, az ügyben az 
eljárás folyamatban van.

1994. augusztus elején 
ismeretlen tettesek Pécsvá- 
rad Csokoládé puszta mellett 
lévő tanyáról 7 bárányt és 3 ju
hot tulajdonítottak el, 50.000 
forint kárt okozva. A  rendőrál
lomás nyomozói az elkövetőket 
elfogták, akik közül egy pécs
váradi, négy véméndi lakos 
volt. Az eltulajdonított juhok- 
ból 4 bárány és 2 juh lefogla
lásra került az elkövetőknél.

1994. augusztus köze
pén a Pécsvárad K ülső ta
nyákról ismeretlen tettes 2 
kétajtós szekrényt tulajdoní
tott el, lakatlefeszítés mód
szerével, 10.000 forint kárt

és azt követő zenés estre, ami 
reggelig tartott.

Ezek a m ulatságok él
ményszámba mennek, felejt
hetetlenek és egyre jobban 
összekovácsolódik a barát
ság. Vasárnap, ebéd utáni in
dulásig egyéni program ok 
vannak. Az indulás, elbúcsú- 
zás m indig nehéz, de a vi
szontlátás reménye a barát
ságot még jobban elmélyíti.

A mostani találkozónkat a 
nagymácsédi polgármester 
Noszek Ferenc úr is megtisz
telte. Beszédében elmondta, 
nagyra tartja e sportkapcso
latot, és reménykedik hogy 
ez tovább szélesedik, amire a 
polgármesterünkkel, Kakas 
Sándor úrral folytatott be
szélgetése is reményt ad.

A sportkapcsolat kialakí
tásában a sportszeretet, a ba
rátság, a magyarság, a nem
zetiségek békés egymásmel
leit élése vezérelt bennünket. 
Ennek kialakításában méltó 
partnerre találtam  Lancz 
M iklós nagym ácsédi lakos 
személyében.

okozva. Az elkövetőt a rendő
rállomás nyomozói felderítet
ték, ellene az eljárás folya
matban van.

1994. augusztus köze
pén a Pécsvárad K ülső ta
nyán lévő lakásból nyitott ab
lakon való bemászás módsze
rével ismeretlen tettes, eltu
lajdonított egy gázpalackot, 
6.000 forint kárt okozva. Az 
eljárás során a Pécsváradon 
értékesített gázpalack lefog
lalásra került. Az elkövetőt a 
nyomozók elfogták, ellene az 
eljárás folyamatban van.

A rendőrség a lakosság se
gítségét kéri a pécsváradi is
kola, valamint a hosszúheté- 
nyi iskola sérelmére elköve
tett betörés tetteseinek kéz- 
rekerítéséhez.

Felhívjuk a lakosság fi
gyelmét, hogy az ősz beálltá
val a megváltozott időjárási 
viszonyoknak m egfelelően 
közlekedjenek, mert a balese
ti veszély fokozódik.

Szüreti időszakra való te
kintettel felhívjuk a figyel
met, hogy aki szeszesitalt fo
gyasztott, az ne vezessen jár
művet.

Pécsváradi
Rendőrállomás

Szeptember közepén, a jel
zettnél két héttel később kez
dődött meg a BAUKOMP- 
LEX építkezése az új sport- 
csarnok számára kijelölt te
rületen. Az eltelt hónap alatt 
a munka legkevésbbé látvá
nyos, ám igen pénzigényes ré
sze zajlott: kifúrták a beton
cölöpök helyét, és azt feltöl- 
tötték betonnal. Október első 
heteiben bújik ki a földből, és 
kezd növekedni majd a város 
új közösségi létesítménye.

A Pécsvárad önkormány
zata és a pécsi BAUKOMP- 
LEX Építőipari Rt között, a 
pécsváradi sportcsarnok fel
építésének tárgyában kötött 
szerződés szerint a Művelő
dési Ház mögötti területen az 
építőknek ez év november 30- 
ig kell elérniük a 34500 000 
forintnak megfelelő műszaki 
állapotot. A csarnok teljes 
megépítése ÁFÁ-val együtt 
86 milliót tesz ki, határideje

jövő év augusztus 20.
Sor került az érintett Kos

suth utcai telkek, többnyire 
kertingatlanok kisajátítására 
is, 250 ft/m2 áron.

A kivitelezők 36 millió fo
rintos ajánlatot tettek a csat
lakozó nyaktag megépítésére 
is, amit anyagi okokból a vá
ros egyelőre nem rendelt 
m eg. A  BÉTERV, szem ély 
szerint Pelényi Margit el
képzelése 1504 négyzetméte
res alapterületű csarnokról 
szól. Küzdőtere gázinfrasu- 
gárzós fűtést kap, a kiszolgá
lóhelyiségek melegvizét át
menetileg a művelődési ház 
kazánja szolgáltatja. A  mobil 
kosár és kézilabdaállvány, 
mászórúd, mászókötél, bor
dásfal úgy kerül beépítésre, 
hogy a terem egyéb közösségi 
rendezvényekre is használha
tó legyen.

Fotó: Patonai Attila

Búcsúmérkőzés

Az 1994. szeptember 2-i dátum sokáig emlékeztes ma
rad egy sportoló számára, aki a Pécsvárad-PMSC-Fordan 
futballmérkőzésen játszott utoljára a Pécsvárad színeiben.

A játékost Fuller Tibornak hívják. Két év híján két évti
zedet töltött el labdarúgópályán, több száz bajnoki és kupa- 
mérkőzést maga mögött tudva. Mérkőzései során rengeteg 
gólt rúgott és főleg fejesgóljai mentek élményszámba. Csa
pattársai, játéktudása és küzdeni akarása miatt felnéztek 
rá, a szurkolók egyik kedvence volt. Több éve méltó helyen 
volt a csapatkapitányi szalag, Tibor bal felkarján.

Aktív sporttevékenységét természetesen nem fejezte be, 
hiszen a városi kispályás bajnokságban továbbra is focizik. 
Edzői papír birtokában, több mint egy évig a pécsváradi 
serdülő csapat edzője volt.

Sok sikert kívánunk
A sportvezetőség 
Spani

Baracskay Lajos

Rendőrségi hírek
A nyár bűnesetei
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Sporttörténelmi pillana
toknak lehettek tanúi azok a 
pécsváradi és vidéki vendé
gek, akik résztvettek szep
tem ber 2-án a pécsváradi 
sportöltöző ünnepélyes ava
tásán.

Régi vágyuk teljesült a 
sportolóknak, a sportvezetők
nek, a szurkolóknak és 
mondhatom mindazon polgá
roknak, akik közvetlenül il
letve közvetve használták az 
előző' rossz állapotban lévé' lé
tesítményt, hogy egy új, kor
szerű öltözővel gazdagodtak.

Az új komplexumban he
lyet kapott négy öltöző, egy 
bírói szoba, két fürdő, egy-egy 
mosó- és tusoló helyiség, egy 
szertár, illetve kívül a szur
kolók részére elkülönített 
egy-egy WC helyiség. A tető
tér egyik részében klubhelyi
ség került kialakításra, a má
sik résznek a hasznosítása 
később kerül eldöntésre.

A létesítmény műszaki át
adása, majd használatbavé
tele augusztus 17-én megtör
tént.

Az avatás ünnepélyessé 
tételét a sportvezetőség ré
széről -  a polgármester úrral 
egyeztetve -  Varga Sándor 
ügyvezető szervezte. Az ün
nepélyes avatás programja az 
alábbiak szerint alakult: köz
reműködött az ifjúsági zene
kar.

16.30-kor az ünnepélyes 
m egnyitó beszédet Varga 
Sándor ügyvezető kezdte 
meg. Köszöntötte a meghí
vott vendégeket, a sportoló
kat, szurkolókat. Köszönetét 
fejezte ki a polgármester úr
nak és az önkorm ányzati 
képviselőknek azon 1993 dec- 
meberi testületi ülésen ho
zott döntésük alapján, hogy 
megszavazták a sportöltöző 
megépítését. Hangsúlyozta: a 
döntés tovább kell, hogy épít
se a sportkör és az önkor
mányzat között fennálló jó  
kapcsolatot. Továbbá köszö
netét fejezte ki az Építőipari 
Kisszövetkezetnek a gyors, 
precíz, kiváló minőségi mun
káért.

ígéretet tett arra, hogy a 
sportvezetőség részéről min
dent elkövetnek annak érde
kében, hogy sportolóink mi
nőségibb eredményt érjenek 
el. Tárgyi létesítmények ki
használását, szurkolóink szó
rakoztatását és sportolóink 
megmérettetését a bajnoki 
pontvadászatokon kívül nem

zetközi tornák szervezésével 
igyekeznek pótolni. Utalt a 
két évvel ezelőtt lezajlott TO- 
MA Tour kupára, de folytatá
sa abbamaradt, tárgyi felté
telek hiánya miatt. Megkö
szönte mindazok segítségét, 
akik a sport iránt tettek, va
lamit és ha tehetik ezt a jövő
ben is tegyék meg.

Jó szurkolást kívánt a 
sorra kerülő futballmérkőzés
hez, átadva a szót a polgár- 
mesternek.

Kakas Sándor polgármes
ter úr beszédében hangsú
lyozta: nagy öröm mindig 
bárminemű létesítmény ava
tása, különösképpen, ha ez 
Pécsvárad városában törté
nik. Pécsvárad város polgárai 
büszkén vállalhatják ezt a 
feladatot, hiszen az elmúlt 
években nem először tették. 
A  sportöltöző avatása további 
lépés a sport tárgyi feltételei
nek javítása érdekében, de 
rem éli, hogy egy év múlva 
felkerül az „i”-re a pont, mert 
átadásra kerül a sportcsar
nok is. Reményét fejezte ki, 
hogy a tárgyi létesítm ény 
használatbavételével párhu
zamosan javul az alap-, az is
kolai és a tömegsport fejlesz
tése is illetve igazolt sportoló
ink így minőségibb, eredmény- 
orientált munkára lesznek 
képesek.

Köszönetét fejezte ki az 
Építőipari Kisszövetkezetnek 
a város egyik „büszkeségé
nek” a megépítéséért. Ezt kö
vetően átvágta a polgármes
ter úr a nemzeti színű szala
got és átadta az új öltözőt.

Mott János címzetes apát 
Pécsvárad díszpolgára fel
szentelte a létesítményt, az 
„Ép testben, ép lélek” régi 
mondására építve fel imáját.

A 17 órakor sorra kerülő 
Pécsvárad-PMSC-Fordan öl
tözőavató nyitóm érkőzés 
m egtekintésére már több 
mint 500 néző gyűlt össze. 
Utoljára akkor láthatott NB 
I-es labdarúgó csapatot Pécs
várad lakossága, amikor ép
pen a Ferencváros látogatott 
ide pályaavató nyitómérkő
zésre.

Nagyon jó  hangulatú és 
barátságos m érkőzést já t
szottak a csapatok. Pécsvá
rad csapata 30 percig kitűnő
en tartotta  m agát, sőt kis 
szerencsével akár 3 gólt is lő
hetett volna. Az utolsó negye
dórában érvényesült az NB I-

es csapat fizikai fölénye: 4 
góllal terhelték meg Pécsvá
rad hálóját a félidő befejezté- 
ig. A m ásodik félidőben 
mindkét csapatban szerephez 
jutottak a tartalékjátékosok, 
szintén izgalmas és látványos 
játékot produkálva. A  vég
eredmény 9-0 lett. A mérkő
zés végén a csapatok, a lelkes 
közönség vastapsa m ellett 
vonultak az öltözőbe.

A mérkőzés hivatott volt 
arra, hogy sportolóink meg
mérettessék önmagukat, bi
zonyítsuk szurkolóink igé
nyességét, és Pécsvárad 
sportkapcsolatát, ilyen szint 
felé tovább fejlesszük.

A nap záró eseményeként 
a sportvezetőség ünnepi foga
dást adott kb. 80 fő részére, 
az új öltöző tetőterében. Az 
ünnepi lakomát Fuchs János 
készítette, ami nagy sikert 
aratott a már kiéhezett sporto
lók és vendégek körében egya
ránt. A késő estig tartó kötet
len beszélgetéseken előkerül
tek régi élmények, a jelen 
sportja és a jövő teendő is.

Búcsúzóul a jelen lévők  
egyetértettek abban, hogy az 
ilyen jellegű találkozókra a 
jövőben is szükség lesz.______

Nyugdíjas klub 
hírei

Klubnap október 11-én 
16 órakor.

A Pécsváradi Nyugdí
jas Klub október 18-19- 
20-án Eger környékére 
kirándul. A programban 
szerepel egy napos „át- 
ruccanás” Szlovákiába: a 
Bekiéri Andrássy va
dászkastély megtekinté
se, séta Rozsnyó belváro
sában, valamint látoga
tás a Krasznahorkai vár
ban.

Végül köszönetét szeret
nék mondani a PMSC-For- 
dan játékosainak és vezetői
nek egyaránt, akik minden
fajta ellenszolgáltatás nélkül 
-  első hívó szóra -  vállalták 
ezt a mérkőzést. Továbbá Va- 
vika úrnak, aki szintén térí
tésm entesen vezette le a 
mérkőzést.

Még egyszer mindenkinek 
köszönjük!

Hajrá Pécsvárad!
A sportvezetőség

Önvédelem, 
koncentráció, testi erő

1994. október 20-án 18 
órakor a pécsváradi műve
lődési központban K  Suzu
ki 6-dan-os japán karate
mester és tanítványa vide
óvetítést és gyakorlati be
mutatót tart a karate és az 
aikidó harcm űvészeti 
ágakról. A  bemutató után 
jelentkezni lehet az ingye
nes foglalkozásokra.

Gyerekek, felnőttek, 
idősek, férfiak, nők, fiúk, 
lányok.

Hulladékgyűjtés

Júniusban az elmúlt tanév 
végén fémhulladékot, szep
temberben pedig papírt gyűj
töttek iskolánk tanulói.

Mindkét akció igen szép 
eredménnyel zárult. Közel 80 
ezer forintot vehettünk át, 
melyből 30 ezret felajánlot
tunk az alsó iskola sportudva
rához, a többit jutalmazásra, 
a diákönkormányzat kiadása
ira fordítjuk. Megdicsérjük a 
helyezetteket, külön is az 5. b, 
8.a, 7.a, 8.d osztályokat, akik 
első helyen végeztek.

A sportöltöző ünnepélyes avatása
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7621 Pécs, Király u. 15.
Tel./fax: 72/336-467 
Telefon: 72/326-005

Kirendeltség
7720 Pécsvárad 
Gyenes Tamás 12. 
Telefon: 72/465-366

Ikarosz U tazás i  Iroda

Nem kell többet Pécsre mennie, 
ha az Ikarosz Utazási Iroda által szeretne utazni! 

Megnyílt Pécs váradon kirendeltségi irodája!

S z i l v e s z t e r i  a j á n l a t o k :
Szilveszter Bükkfürdőn bécsi kirándulással
dec. 30,-jan. 2. szállás, félpanzió 10.950.-
Szilveszter Budapesten 
dec. 31,-jan. 2. szállás, félpanzió 7.200.-

K e d v e z m é n y e s  t á r s a s u t a k  n y u g d í j a s o k n a k !
Bécs-Kapuvár-Sopron 
Szállás, teljes ellátás 2 nap 
okt. 28-28. 4.200.-
Hajdúszoboszló-Debrecen 
szállás, teljes ellátás 3 nap 
okt. 21-23. 4.900.-

B é cs minden csütörtökön 1.550.-
T r i e s t  minden pénteken 2.500.-
S i e l é s  után érdeklődőknek sokféle programajánlat!

E g z o t i k u s  p r o g r a m o k :  Thaiföld, Szingapúr, Hongkong, Brazília, Mexikó, Miami, stb. 
Szervezett utakhoz autóbuszokat biztosítunk!

Bővebb felvilágosítás: Pécsvárad Gyenes Tamás út 12. Tel.: 72/465-366

Pécsváradi Hírmondó
A pécsváradi önkormányzat havilapja • Felelős kiadó: Kakas Sándor polgármester • Szerkesztő: Gállos Orsolya 

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés: Művelődési Központ Pécsvárad, Kossuth u. 31. Tel.: 465-123 
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