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Kedves Pécsváradiak!
Újév köszöntével a decemberi 

helyhatósági választásokkal ki
alakult helyzetről szeretnék né
hány gondolatot kifejezni.

Személyemet 1985. augusztus 1. 
óta harmadszor juttatták Önök 
Pécsvárad vezetői székébe. Ez idő 
alatt közösen, az Önök anyagi és 
erkölcsi támogatásával, illetve 
külső segítséggel településünkön 
sokat tettünk. Ennek eredményét 
is közösen élvezzük.

A hosszú távra tervezett mun
kát ismerték el Önök szava
zataikkal december 11-én, amit 
még egyszer tisztelettel köszönök. 
Úgy érzem, a folyamatosságra ad
ták voksukat, amit az önkor
mányzati testület „összeállításá
val” is kifejeztek. Biztosítom Önö
ket, hogy a Polgármesteri Hivatal 
apparátusa is támogatja ezt az 
ügyet a jövőben is.

Pécsváradon a régi értékek fi
gyelembe vételével az új megbe
csülésével, megtartásával kell 
megfelelnünk gazdasági, kulturá
lis, közigazgatási, térségi felada
tainknak.

Intézményeinket ennek szelle
mében kell gazdaságosan működ
tetni, közigazgatási testületnek 
pártoskodás és elvtelen lobbizá
sok nélkül a közös ügyet szem 
előtt tartva kell dönteni és vállal
ni kockázatát.

A minőségi megújulásban sze
retném, ha hangot és megvalósu
lást kapnának azok a programok 
is, amelyeknek képviselői nem 
jutottak az önkormányzatba. Bí
zom benne, hogy az elkövetke
zendő években településünk 
megszépül, szeretném, ha még 
otthonosabban érezné magát 
mindenki.

Ehhez viszont anyagi és erkölcsi 
áldozatokra egyaránt szükség 
lesz. Ebben, a mindannyiunkat 
szolgáló célok megvalósításában 
kérem a pécsváradi cégeket, vál
lalkozókat, iparosokat, polgárain
kat -  legyenek partnerek.

Úgy hírlik, az 1995-ös esztendő 
sem lesz könnyebb a többinél, 
sőt...!

Kell és fokozottan szükséges 
egymás megbecsülése, tisztelet- 
bentartása, a másság, a másként 
gondolkodás, -élés tolerálása, fon
tos a lélek- és a test egészsége. 
Ebben áll magunk és mások sike
re is.

Kívánom valamennyiünknek az 
új év kezdetén, hogy ez valósuljon 
meg.

Kakas Sándor 
polgármester
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így választottak a polgárok
Pécsváradon, a 1994. december 11-i helyhatósági választásokon 

a 3125 választójogosultból 1590 adta le szavazatát, így a megjele
nési arány 55,56 %, jobb mint a négy évvel ezelőtti 49,67 % meg
jelenés, és magasabb az országos valamint a baranyai átlagnál is.

A legjobb megjelenési arány az alsó iskolában volt, 56,48 %, ezt 
követte az újtelepi rész 54,75 %, és viszonylag kevesen mentek el 
szavazni a hegyen: a választójogosultak 39,07 %-a.

A polgármesterválasztáson az érvényes 1568 szavazat megoszlása:
1. Kakas Sándor (Várbaráti Kör, SZDSZ) 1040 szavazat (66,33 %)
2. Vértes László (független) 288 szavazat (18,37 %)
3. Hesz Antalné (KDNP) 139 szavazat (8,86 %)
4. Hohmann István (MSZP) 101 szavazat (6,44 %)

összehasonlításul bemutatjuk a négy évvel ezelőtti, 1990. szep
tember 30-i választások eredményét:

A választójogosultak száma 2.967 
Szavazott 1.473 fór, 49,64 %
A polgármester-jelöltek szavazatai:

1. Kakas Sándor 628
2. Gállos Orsolya 457
3. Beck József 379

A képviselőjelöltek szavazatai:

Ezen eredmények alapján a város polgármestere Kakas Sán
dor, a Pécsváradi Várbaráti Kör és a Szabad Demokraták Szö
vetségének jelöltje, aki az össz választójogosultakhoz viszonyít
va is több mint 33 %-os legitimitást tudhat magáének.

A képviselőkre 14233 szavazatot adtak le:
1. Gállos Orsolya (Várbaráti Kör) 922
2. Kakas Sándor (Várbaráti Kör, SZDSZ) 914
3. Zsáli János (Várbaráti Kör, SZDSZ, MSZP, MDF) 886
4. Dr. Menczer Gábor (MSZP) 882
5. Papp Gyula (Várbaráti Kör SZDSZ, KDNP) 798
6. Vértes László (MDF, KDNP, FKGP, Német Klub) 765
7. Dr. Biró Ferenc (MDF, KDNP, FKGP) 758
8. Arató Márton (Várbaráti Kör, SZDSZ, MSZP, Német klub) 740
9. Apaceller József (Várbaráti Kör, Német Klub) 711
10. Simsay István (SZDSZ, MSZP) 595
11. Baumann Mihály (Német Klub, Várbaráti Kör) 571
12. Müller Lajos (MDF, KDNP, FKGP). 539

13. Lőrinczi Albertné (Várbaráti Kör) 519
14. Walter Tivadar (Várbaráti Kör, SZDSZ, MSZP) 502
15. Id. Büki László (MSZP) 492
16. Beck József (MDF, KDNP, FKGP) 466
17. Fullér Miklós (Várbaráti Kör) 444
18. Fuchs Sándomé (MSZP) 386
19. Keller István (Nyugdíjas Klub) 348
20. Galambos Jenőné (Német Klub, Várbaráti Kör) 335
21. Mayemé Hancz Lídia (MSZP) 265
22. Hohmann István (MSZP) 257
23. Miilei Sándor (FKGP) 199
24. Somogyvári Ferencné (Várbaráti Kör) 180
25. Szendrő Annamária (FKGP) 167
26. Ormainé Geizer Mária (KDNP) 157
27. Fehér András (KDNP) 151
28. Hetényi Varga Károly (KDNP) 142
29. Varga Sándor (Sportkör) 142

Kakas Sándor mint megválasztott polgármester kiesik a képvi
selők közül, így kerül Müller Lajos a testületbe.
A megválasztott 11 tagú képviselőtestület összetétele a jelölőszer
vek, pártok szerint, valamennyi jelölőszervezetet figyelembe véve:

Várbaráti Kör 6
Német Klub 1
SZDSZ 1
MDF 3
MSZP 1

Megyei Közgyűlés szavazatai:
SZDSZ 514
MDF 344
MSZP 317
FKGP 98
KDNP 81
Lenau E. 56
FIDESZ 52

1. Gállos Orsolya 870
2. Zsáli János 770
3. Müller Lajos 684
4. Lőrinczi Albertné 680
5. Benkő László 609
6. Kakas Sándor 597
7. Apaceller József 551
8. Vértes László 544
9. Dr. Menczer Gábor 533
lO.Papp Gyula 529
11.Arató Márton 504
12.Fogl József 
bekerültek a testületbe

503

13.Koch Lajos 454
14.Beck József 436
15.Simsay István 413
16.Fullér János 389
17.Kis Bocz János 387
18.Galambosné Fónai Éva 379
19.Schweitzer Kálmán 358
20.Lovas László 348
21.Patacsi Antalné 341
22.Gerst Márton 289
23.Gál János 283
24.Kisztner György 256
25.Szokodi István 252
25.Schmidt Antal 238
27.Csetényi Sándor 235
28.Tóth József 212
29.Hohmann István 209
30.Kovács József 191
31.Bognár András 189
32.Bakó László 184
33.Pintér Róbert 145
34.Hering Mihály 129
35.Kovács Béla 89

Önkormányzati ülések rendje

Feburár 6-án 17 órakor tartja következő' ülését Pécs- 
várad önkormányzata a városházán a költségvetés 
múlt évi zárszámadásáról és az idei tervről.

Előkészítik a március 15-i ünnepséget és módosítják 
az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatát.

A következő ülések március 20-án, április 24-én, má
jus 22-én, június 12-én lesznek előre láthatólag. Az ön
kormányzati ülések nyilvánosak, azokon bárki részt 
vehet.
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ONKORMANYZATI ALAKULOULES
1994. december 20.

Alakulóülésre gyűltek 
össze a Pécsváradi Város
háza dísztermében az újon
nan megválasztott polgár
mester, Kakas Sándor, a 
képviselők, a jelölőszervek, 
helyi cégek, intézmények 
vezetői és a meg nem vá
lasztott képviselő-jelöltek. 
A Hinmusz és Petőfi: A 
nemzetgyűléshez című ver
se után Müller Lajos mint 
korelnök köszöntötte az 
alakulóülésen megjelente
ket, majd felkérte Resszer 
Ferencet, a helyi választá
si bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a választás ered
ményét és adja át a megbí
zóleveleket a képviselők
nek, akik ezután letették a 
hivatalos esküt. Majd a kor
elnök felkérte a polgármes
tert, hogy a képviselőtestü
let előtt tegye le az esküt.

Ezután a polgármester 
vette át az ülés vezetését. 
Megköszönte a választók bi
zalmát, és arról szólt, hogy 
a következő négy év során a 
kampány során elhangzott 
programokat a képviselők
nek együtt kell megvalósí
taniuk, hisz valamennyi je 
lölt programja a település

M M * *

Csendes kisvárosra jel
lemző az a helyzetkép, amit 
Pécsvárad és környéke köz
biztonságáról adott Ormán- 
di László főhadnagy, a Kom
lói Rendőrkapitányság köte
lékében 1992 tavaszán meg
alakított Pécsváradi Rendőr
állomás parancsonka.

Fő feladatunk a közbiztonság 
fenntartása. Ez olyan körülmé
nyeket jelent, melyek között az 
állampolgárok saját személyü
ket és javaikat biztonságban 
érezhetik. Az 1994. évi kép ked
vezőnek mondható, mivel súlyo
sabb, így élet elleni bűncselek
mény idén Pécsváradon és a 
rendőrállomáshoz tartozó 12 
községben nem fordult elő 
1993-ban volt egy halált okozó 
súlyos testi sértés. Kiemelkedő 
csoportos garázdaság sem tör
tént. Az italozás közben elköve
tett cselekmények tetteseit kéz
re kerítettük, s elnyerték méltó 
büntetésüket. A súlyos testi sér-

javát szolgálja. Szólt arról, 
hogy a pártérdekeken felül
emelkedve a lakosság és a 
település érdekében mun
kálkodjék a testület. Ez
után Arató Márton, dr. 
Bíró Ferenc, Gállos Or
solya, Kakas Sándor, dr. 
Menczer Gábor személyé
ben előkészítő bizottság 
alakult az önkormányzat 
szervezeti és működési sza
bályzatának felül
vizsgálatára, a bizottságok 
megalakítására, az alpol
gármesteri és az aljegyzői 
megbízatás betöltésére.

Adórendelet
Szünet után a testület 

folytatta munkáját, az adó
rendelet tervezetének felül
vizsgálatát.

Mint ismeretes, a lakos
sági kommunális adó magá
ba foglalja a szemétszállí
tás díját. Ezen azért nem 
célszerű változtatni, mivel 
ez az adó más adóbevallá
soknál leírható. Továbbá 
így biztosan befolyik a sze
métszállítás díja. Zsáli Já
nos a vállalkozói kommu
nális adó módosítását java
solta a vállalkozó érdekeit

tés ritka volt, és ezekben az 
esetekben sem maradt soha is
meretlen az elkövető'.

Míg tavaly a Dombay tó és a 
Szászvölgy hétvégi házait, pin
céit törték fel úgynevezett "uta
zó" elkövetők, ez a fajta cselek
mény idén nem volt tapasz
talható, illetőleg áttevődött 
Hosszúhetény térségébe. A va
gyon elleni bűncselekmények 
köréből idén a pécsváradi hegyi 
ÁFÉSZüzlet, az alsó iskola va
lamint a hosszúhetényi általá
nos iskola kárára elkövetett be
törések ügyében még nem zá
rult le a nyomozás.

Korábban sok panasz érke
zett a kismotorosok ellen, akik 
főként zajos motorozásukkal 
zavarták a lakosság nyugalmát. 
A rendőrség számos szabálysér
tési eljárást foganatosított a 
fiatalkorú kismotorosok illetve 
szüleik ellen. Súlyos közleke
dési kihágás sem történt körze
tünkben. Illetve helyesebb úgy

szem előtt tartva, és támo
gatta Baumann Mihály
nak az iparűzési adó tétele
inek módosítására vonatko
zó javaslatát, ugyanilyen 
céllal. Vértes László a la
kossági kommunális adó 
arányosítását javasolta. Vé
gül a polgármester szavaz
tatott meg minden egyes 
adótételt. Az emelés a szük
séges arányosítást tartal
mazza, és elmarad az orszá
gos mértéktől. A gazdasági 
környezet miatt azonban

fogalmazni, hogy a közlekedési 
szabályok megsértése eddig 
még nem okozott súlyosabb bal
esetet. Halálos illetve súlyos sé
rüléssel járó közlekedési bal
esetek a 6os főúton történtek. 
Ezek fő oka a szabálytalan elő
zés, a sebesség helytelen meg
választása volt.

Az önkormányzatokkal jó 
kapcsolatot tart fenn a rendó'r- 
állomás, ahol a nap 24 órájában 
bejelentést tehet bárki, aki sú
lyosabb kihágást vagy bűneset
re utaló szokatlan jelenséget 
észlel. Az ügyeletes értesíti a 
szolgálatban lévő rendőrt, vagy 
ha az nem érhető el, akkor a 
Komlói Rendőrkapitányságot.

Ormándi László elmondta, 
tisztában vannak azzal, hogy a 
fenti esetek is megelőzhetőek 
lettek volna, ha fokozottabb a 
rendőri jelenlét. Ugyanez áll a 
különböző garázda cselekmé
nyekre, mint amilyen a Min
denki karácsonyfájának tönkre-

szükség volt az 1991-es il
letve 92-es adórendelet mó
dosítására.

Kápünkön Müller Lajos, 
Gállos Orsolya, dr. Bíró 
Ferenc, Apaceller Jó
zsef, dr. Menczer Gábor, 
Baumann Mihály, Vértes 
László, Arató Márton, 
Papp Gyula képviselők és 
dr. Kófiás Mihály körjegy
ző, Resszer Ferenc, a vá
lasztási bizottság elnöke az 
önkormányzat alakulóülé
sén.

tétele vagy a Várkert közben 
történt rongálás. Hiába szeret
nék azonban növelni állomá
nyukat, ha erre nincs meg a 
pénzügyi keret. Amennyiben 
felettes szerveik ezt lehetővé 
teszik, bővíteni fogják a Pécs
váradi Rendőrállomás legény
ségét, és ez majd a közbizton
ságra is kedvező hatást gyako
rol.

Sokat köszönhetnek a komlói 
keretben működő Bűnmegelő
zési Alapítványnak, amelynek 
önkormányzatok és helyi cé
gek, vállalkozók a támogatói 
Pécsváradról és környékéről is. 
Ezen alapítványnak köszönhe
tően jutott tavaly egy Lada 
gépkocsihoz a Pécsváradi Ren
dőrállomás.

1995-ben fő feladatunk a ne
hezedő gazdasági körülmények 
között is az eddig elért eredmé
nyek szintentartása, a lakos
ság szolgálata, hogy bizton
ságban élhessenek.

mmmmmmmmmmmmmmm m m g i  ~Mmm

Csendes kisváros
Körkép 13 település közbiztonságáról
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A tizedik esztendő Pécsvárad élén 

Interjú Kakas Sándor polgármesterrel
A minőségi változások jegyében

Kakas Sándort a választók 66,33 szá
zaléka juttatta ismét Pécsváradon a 
polgármesteri székbe, hogy tizedik esz
tendejét kezdje meg a város élén. Meg
kérdeztük, minek tulajdonítja, hogy 
míg 1990-ben egyenletesebben oszlot
tak meg a szavazatok az akkori három 
jelölt között, most messze maga mögött 
hagyta a többieket?

-  1990-ben mindenképp a váltásban gon
dolkodtak a választók. Nekem akkor is vol
tak eredményeim, illetve folyamatban volt 
a gázberuházás és több egyéb dolog. Ezért 
szavazott a többség mellettem, de sokan 
úgy érezték, hogy a régieket le kell váltani. 
Az elmúlt négy év beérlelte a korábbi idő
szak gyümölcseit, mégis meglepődtem az 
eredményen. Az 50-55 százalékot már na
gyon kedvező aránynak tartottam volna. 
Sokat segített a helyi televízió élő adása 
abban, hogy bemutatkozhattunk a válasz
tóknak, hogy versenghettünk szava
zataikért.

-  Egy civil szerveződés és egy párt 
jelölése miként járult hozzá választási 
sikeréhez?

-  Az ilyen jellegű településeken a pártok 
szinte ugyanazon emberek mögé sorokaz- 
nak fel. Ttehát személyes, arcra szóló a he
lyi politika. A civil szerveződéseknek, mint 
a Pécsváradi Várbaráti Körnek óriási sze
repe van továbbra is, amikor ideológia nél
kül, a közösségért, az értékek védelmében 
vagy a Millecentenáriumra tekintve alakít 
helyi programot. Ezért mint 1990ben, most 
ismét hét embert juttathatott a l l  tagú tes
tületbe. A megyei politizálásban pedig 
egyértelműen a pártoké a meghatározó sze
rep, s én párton kívüliként ezért elfogad
tam az SZDSZ támogatást.

-  Miként vélekedik arról, hogy a 11 
tagú önkormányzatban csak 3 fő cseré
lődött ki?

-  Egy választás nemcsak a polgármester 
tevékenységét bírálja felül, hanem a testü
letét is. Az emberek bizony jól tájékozottak, 
és apró jelenségekből is helyes következte
téseket tudnak levonni. Ha látják az ered
ményt, akkor azt díjazzák, és tudják, hogy 
a döntéseknél, a pénzek szétosztásánál a 
testületé az utolsó szó.

Pécsváradon egy szakmailag kiváló tes
tület tevékenykedett az elmúlt négy évben. 
Nagyszerű egyéniségekkel tulajdonképpen 
keresztmetszetét adva a város tenniakaró 
rétegének, döntéseikkel megalapozták azt 
a munkát, amit a Polgármesteri Hivatal, 
akár személy szerint én végezhettem.

Ezt bölcsen úgy értékelte a választó, 
hogy minimálisan kell változtatni ezen a 
testületen, amely fiatal, energikus szakem
berekből áll: újonnan beválasztották dr. Bi- 
ró Ferencet, korábbi országgyűlési képvise
lőt, aki markáns politikai egyéniség, s aki
ről úgy gondolták a választók, hogy itt a 
helye. Simsay István nagyon régóta a leg
nagyobb természeti, idegenforgalmi kin
csünk, az Erdészet vezetője, és tapasz
talatait kamatoztatni tuijja a város érdeké
ben, hisz az elmúlt négy évben is tagja volt 
a gazdasági bizottságnak. Bölcsen döntöt
tek a választók, amikor nemzetiségi hova
tartozásukat úgy próbálják képviseltetni, 
hogy a fiatal műszaki mérnöktanárt, Bau-

mann Mihályt behozták az önkormányzat
ba. A képviselők munkáját tehát elismerték 
a választók, és a három Cg taggal még erő
sebbé tették a testületet.

-  Milyen célok felé szeretné irányíta
ni a továbbiakban az önkormányzatot?

-  A közterületfenntartó brigádunkat sze
retném megerősíteni, a település valódi 
karbantartását szeretném elérni több pénz
zel, több ember napi munkájával és egy 
műszaki vezetővel, aki a város nagyértékű 
létesítményeinek működtetését, előzetes 
karbantartását felügyelné. Műszaki csopor
tunk az elmúlt hetekben felmérte, hova mi
lyen növényzet kívánkozik, és kidolgozott 
egy olyan programot, amely másfél év alatt 
megvalósítható. Ezzel párhuzamosan sze
retnénk elérni a házak, házsorok csinosítá
sát. Az önkormányzati lakásoknál mi élen 
szeretnénk járni, és szeretnénk, ha a város 
lakosai követnének bennünket.

Ezzel már 1996ra, a honfoglalás közelgő 
1100. évfordulójára is gondolunk ezen a 
Szent István kori településen. De nincs szó 
kampányprogramról, mert módszeres mun
kát szeretnénk végezni. És ehhez szeret
nénk megnyerni a helyi városszépítőket, a 
Várbaráti Kört és a többi civil szervezetet, 
valamennyi pécsváradi polgárt.

-  Ez a testület indította útjára a 
Sportcsarnok nagyberuházását, amit a 
választási kampányban sok bírálat ért, 
s amelynek a polgármester úr lelkes 
mozgatója. Hogyan látja kezelhetőnek 
a jövőben ezt a nagyszabású tervet?

-  Amikor elhangzik, hogy alig jut fejlesz
tésre, sokan megkérdezik, miként lehet 
mégis megvalósítani egy százmillió forintos 
beruházást. Ez a csarnok a jövőnek épül, a 
gyerekeinknek, az unokáinknak, az egész
ségünk érdekében. Amikor meglesz, pont 
olyan természetesnek fogják érezni, mint a 
többi eddig megvalósult beruházást, ami 
most a kényelmünket szolgálja.

A csarnok egyharmad részét az idén kifi
zetjük, ez a pénz megvan, vagyis nem kell 
évekig lekötni a fejlesztési eszközöket. Szá
mításaink szerint 1996ra már csak mini
mális fizetési kötelezettségeink maradnak. 
E program nem veszélyezteti intézménye
ink működését, sem szociális programun
kat. A jövő nyárra már lesz egy sportcsar
nokunk, illetve ismét nekivághatunk egy 
nagy terv megvalósításának: bízom a kiala
kult vállalkozói rétegben, melynek érdeke a 
a település jó működése, és vannak, akik 
segíteni akarnak ebben. A Malom Kft pl. fi
gyelemre méltó ajánlatot tett: el kell kezde
ni a strand felújítását, adjon ehhez indítta
tást az önkormányzat, rendezzünk közösen 
egy hangversenyt, egy vállalkozók bálját. 
Mindez januári program.

-  Ha vállalkozót találnánk arra, hogy ke
zébe vegye az uszoda programját, elvégezze 
a felújítást, a már megfúrt kúttal, az oda
tervezett kempinggel, vendéglővel, meden
cével, saját hasznát és a város érdekét néz
ve, ennek nagyon örülnék, és a kezdő lépé
seket meg fogjuk tenni a várva várt uszoda 
érdekében.

-  Gyakorta hallani, hogy az önkor
mányzatok az elmúlt négy évben min
den egyes forintot meghétszereztek. Ez 
Pécsvárad esetében hogyan fest?

Képünkön a polgármesteri megbízólevél át
adása

Fotó: Kacsándi Lászlóné

-  Volt szerencsés eset, mikor abbéi az 
egy forintból nyolcat csináltunk. Elmond
hatjuk összességében, hogy a januári fej
lesztési eszközöket minden évben megsok
szoroztuk. Például az 1994. év fejlesztési 
pénzeinél nyolcmillió forint volt a kiinduló 
összeg az év januárjában - és ebből mostan
ra 58 millió forint lett.

-  Nehéz gazdasági éveknek nézünk 
elébe. Pécsvárad ezt hogyan tudja át
hidalni?

-  Egy műszaki, szellemi szempontból jó 
bázist tudhatunk magunkénak, s ezért úgy 
érzem, nyugodt négy évünk lesz. Nem lesz
nek likviditási gombjaink. Munkalehetősé
gek nyílnak a volt MEZÖGÉPtelken induló 
lakótelep programon - eddig egyébként hú
szán érdeklődtek a majdani lakások iránt. 
Megvan tehát az emberekben a tenniakarás, 
a jövőkép. Ha ezt a helyes szociálpolitikával 
is sikerül megtámogatni, akkor a nehezebb 
gazdasági időket is át lehet vészelni.

-  Azt kell elérnünk, hogy ezt a lakótele
pet valóban pécsváradiak építsék, a helyi 
építőiparnak ez a program fellendülést hoz
zon, és sok ember taláron itt munkát 
hosszú éveken át - hiszen az ezredfordulóig 
tartó programról van szó.

-  Négy éve írott programjában váro
si kényelem elérését tűzte ki célul. 
Mennyiben készült tudatosan a város
sá válás fordulatára, ami 1993 nyarán 
következett be?

-  A közigazgatásban 1990ben már szó volt 
arról, hogy a régi járási székhelyeknek, köz
ponti településeknek vissza kell adiu régi 
rangját. A levegőben volt annak a lehetősége, 
hogy a kisebb települések is keresik az önálló
ságukat, saját erejükre támaszkodhatnak, 
ezért én kimondva kimondatlanul is tudatosan 
foglalkoztam a várossá válás gondolatával.

-  Milyen szerepe lesz a Megyei Köz
gyűlésben?

-  A pécsváradi választók óhaja volt szá
momra az elsődleges parancs, és első sor
ban ennek szeretnék eleget tenni -  noha 
köztudott, hogy személyem a Megyei Köz
gyűlésben mindkét oldalnak megfelelt. Az 
Idegenforgalmi Albizottság vezetője let
tem, és bízom benne hogy e minőségemben 
akár a vár, akár a helyi idegenforgalom ja
vát szolgálhatom.
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Pécsvárad Város Képviselőtestületének 
12/1994. (95.1 .1.) számú rendelete 

a helyi adókról szóló és a 11/1992. számú 
rendelettel módosított 

12/1991. számú rendelet módosításáról.

1. §

A 12/1991. számú rendelet 2. 
§ (3) bekezdése helyébe az aláb
bi rendelkezés lép:
(3) Az építményadó évi összege:
a. ) 10 m alapterületig 300 Ft/m2
b. ) 11-50 m2 között 3.000 Ft
c. ) 51-100 m2 között 6.000 Ft
d. ) 101-200 m2 között 10.000 Ft
e. ) 200 m2 felett 15.000 Ft.

2. §

A rendelet 3. § (4) bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés 
lép.

(4) Az adó évi összege
a. ) Lakástulajdon és lakás

bérlet után:
egyszobás lakásnál 1.200 Ft 
kétszobás lakásnál 1.900 Ft 
három- és többszobás lakás

nál 2.400 Ft.
b. ) nem lakás céljára szolgáló 

helyiség (üzlet, műhely, garázs, 
stb.) után:

a. ) 50 m2-ig 1.200 Ft
b. ) 51-100 m2 között 1.800 Ft
c. ) 100 m2 felett 2.500 Ft
c.) üdüló' (hétvégi ház) és 

üdülőtelek után 
-  Dombay tónál és a felette 

lévóT, aszfaltos úttal ellátott te
rületen 1.800 Ft 

egyéb területen 1.200 Ft 
A rendelet 4. § (4) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(4) Az adó évi összege egye

dülálló vállalkozásnál 1.000 Ft 
minden más esetben 1.300 

Ft/fó".
4. §

A rendelet 5. § (3) bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az adó évi összege a (2) 
bekezdése szerint számított ár
bevétel után

-  a kereskedelmi tevékeny
ségre vonatkozóan évi 6 °/oo

-  mezőgazdasági vállalkozás 
után évi 4 %o

-  az ipari, szolgáltató, vala
mint az egyéb jellegű vállalko
zások után évi 4.5 %o

5. §
A rendelet 5. § (4) bekezdés 

a.) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

a.) alkalmi árusok, eseten
ként kitelepülő kereskedők ese
tében a szokásos piaci, vásári 
napokon 500 Ft átalány, egyéb 
alkalmakkor az első napra 
3.500 Ft, minden további napo
kon 1.000-1.000 Ft átalány.

6. §

A rendelet 5/a. § (3) bekezdé
se helyébe az alábbi rendelke
zés lép:

(3) Az adó mértéke szemé
lyenként és naponta, vendégéj
szakánként: 25 Ft.

7. §
Ez a rendelet 1995. január 1. 

napján lép hatályba, ezzel egy
idejűleg hatályát veszti a ren
delet 2. § (1) bekezdéséből az 
„amennyiben alapterületük 
meghaladja a 25 m2-t.” szöveg
rész.

Pécsvárad,
1994. december 20-án.

Kakas Sándor Dr. Kófiás Mihály 
polgármester körjegyző

A hölgy elköltözött
Az Entz utca és a Tavasz utca sarkán lévő kis parkba költözött 

a Műveló'dési Ház mellől az ülő nő szobra. Helyén kialakította a 
talapzatot az Építőipari Kisszövetkezet Kígyós Sándor: Gömb-Ha
sáb című szobra számára, amely elkészült, és avatására várható
an áprilisban, Szent György-nap táján kerül sor. A talapzathoz ve
zető földnyelv és annak környéke a tavasz folyamán nyer végle
ges kialakítást.

Fotó: Patonai Attila

S ző lő term elő k  (b orászok ) fig y elem

A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény értelmé
ben a szőlészeti és borászati tevékenységgel foglalkozók
nak ez évben meg kell alakítaniuk a termelők köztestü
letét, a hegyközséget.

Az alakuló közgyűlés előkészítése végett aki szőlőműve
lést folytat vagy borászati feldolgozás céljára szőlőt, illet
ve bort vásárol fel, köteles legkésőbb 1995. április végéig 
az önkormányzathoz bejelentkezni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a név és lakcím mel
lett a szőlőterület helyét, helyrajzi számát, területét és a 
használat jogcímét (tulajdonos, bérlő, stb.).

A bejelentést írásban kell megtenni.
Ezt követően az érdekeltek előkészítő bizottságot alakí

tanak, majd meg kell tartani az alakuló közgyűlést, ki kell 
dolgozni az alapszabályt.

Részletes felvilágosítást az előkészítő bizottság megala
kítása céljából összehívandó megbeszélésen ad az önkor
mányzat jegyzője, várhatóan június hónapban.

Dr. Kófíás Mihály 
körjegyző

j MOZIMŰSOR j
■ 1995. január I
!  Január 5., csütörtök: Jack, a villám. !
Z Színes feliratos amerikai filmvígjáték. Z
Z 9., hétfő: Ha a férfi igazán szeret. ;
;  Színes feliratos amerikai szerelmi történet. ;
■ 12., csütörtök: Mesterfogás. ■
I Színes feliratos bűnügyi francia film. !

16., hétfő: Back Beát. Z
Z Színes feliratos angol zenés film. Z
;  19., csütörtök: Imádlak Mr. Manhattan. ;
;  Színes feliratos amerikai filmvígjáték. ;
■ 23., hétfő: Az oroszlánkirály. ■
5 Színes magyarul beszélő amerikai film. !
5 26., csütörtök: Forres Gump. Z
;  Színes magyarul beszélő amerikai film. Z
;  30., hétfő: A Flinstone család. ;
;  Színes magyarul beszélő amerikai filmvígjáték. ■

Az előadások 19 órakor kezdődnek. ■

■ ................■■■■■■.... ................... ■■■■■■■..............>■■......... a
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A Kodolányi János Általános Iskola híreiből
Felső tagozat December az alsó 

tagozaton
November 28-án rendeztük 

az országos német nemzetiségi 
verseny iskolai válogatóját. 
Legjobbnak bizonyultak: 7. osz
tályban Glázer Adél 7/B, Ba- 
reith Rita 7/B, Horváth Ág
nes 7/A, Zsinkó Anett 7/E, 8. 
osztályban Merkl Beáta 8/A, 
Ruppert Andrea 8/C.

Ok képviselik a követkézé 
fordulóban iskolánkat.*

December 3-án a Leöwey 
Klára Gimnázium német nem
zetiségi tanulmányi versenyt 
szervezett 8. osztályos tanulók
nak, amely egyben eló'felvételi- 
nek is számított. Iskolánkból 
Merkl Beáta az első tíz között 
felvételt nyert a gimnáziumba.

*
A Nagy Lajos Gimnáziumba 

előfelvétellel jutottak be a kővetke
ző' tanulók: Bárácz Ervin, Gyön
gyös Edit, Tamás Zsuzsanna.

A Deutscher Kalender 1995- 
ös számában több cikk és fotó 
jelent meg iskolánkról és Pécs- 
váradról.

A cikkek szerzője: Schaffér 
József.

*
A Szentháromság patika vér

nyomásmérőt ajándékozott az 
iskolának, amelynek jó hasznát 
vesszük a tantestületben is. A 
vérnyomásmérő félautomata, 
japán gyártmányú készülék, ér
téke 6.550 Ft. Hálásan köszön
jük a Beck Bt. társaságnak.*

Az iskolában felmérést vég
zünk az 1995/96-os tanév tan
könyvrendelésével kapcsolat
ban. Azoknak a tanulóknak a je
lentkezését várjuk, akik nem 
tudnak új tankönyveket vásárol
ni, és régit szeretnének kapni.

A téli szünet december 22-től 
január 4-ig tartott.

Az év utolsó hónapja az alsó 
tagozatos kisiskolások számára 
tele van izgalommal, türelmet
len ünnepvárással, titokzatos
sággal.

Szinte egymást érik az ünne
pi események, melyek a min
dennapi tanulás szürkeségét 
feloldják, színessé varázsolják.

December 6-án ismét megér
kezett iskolánkba a Mikulás, 
hogy krampuszai segítségével 
ajándékot osszon a várakozó 
gyerekeknek, akik versekkel, 
szép dalokkal, mesével köszön
ték meg eljövetelét.

December 15-re téli ünnepi 
ruhát öltött belülről is iskolánk. 
Szorgos gyerekujjak készítették 
a leheletfinom papírkristályo
kat, szép karácsonyfa-díszeket. 
Ügyes kezek festették tele az 
emeleti ablakokat téli képekkel. 
A folyosókra téli képek „mini
tárlata” varázsolt telet és ha
vat, tanító nénik készítették az 
osztályok ajtajára, folyosókra a 
friss, tiszta fenyőillatot árasztó 
rafinált szépségű karácsonyi 
koszorúkat, az asztalokra ad
venti koszorúkat kötöttek, a 
csupasz ágakat gyerekek öltöz
tették téli díszbe. Az iskola ka
rácsonyfáját az első osztályosok 
és a napközis tanulók öltöztet
ték ünnepi pompába.

Közben a 4. osztályosok mind 
gyakrabban tűntek el 1-2 órára 
az iskolából, hogy titokban láő- 
zasan készüljenek a téli szünet 
előtti utolsó tanítási nap kará
csonyi műsorára.

Iskolánk alsó tagozatán im
már 5. éve hagyomány, hogy a 4. 
osztályosok megajándékozzák al
sós és felsős társaikat egy meg
hitt ünneppel. Ebben az évben 
nehéz feladatra vállalkoztak a 4. 
osztályok osztályfőnökei: Gőtiné 
Németh Piroska néni, Vértes 
Lászlóné Klári néni, Tolnai 
Zoltánné Babi néni (az ének
kar vezetője), Kárász Rózsa ta
nárnéni vezetésével olyan mű
sort álmodtak meg, mely az 
egész téli ünnepkört felöleli Ad
venttól karácsonyig a néphagyo
mány felevenítésével.

A 10 éves gyerekek számára 
erőt próbáló volt a népies szö
veg megtanulása és a sok hasz
nálati tárgy, kellék természetes 
használata. A próbák nem egy
szer torkolltak elégedetlen zsör- 
tölődésbe, de végül az ünnepi 
délelőtt első előadására egy iga
zi nagy játékkal jutalmazták 
meg a kis szereplők önmagukat, 
társaikat, vendégeiket és taní
tóikat egyaránt.

Az ünnepi műsorból a Betle-

hemes játék áhitatos szépségé
vel december 12-én az Idősek 
Klubjának tagjait, majd decem
ber 16-án a Colping-család 
összejövetelét, végül december 
24-én az éjféli misére gyülekező 
pécsváradi hívőket örvendeztet
ték meg a gyerekek.

A teljes műsort december 19- 
én az óvodásoknak, az óvónénik
nek, dadusoknak és saját szüle
iknek adták elő a szereplők.

December 21-én pedig reggel 
8,30-kor meghívott vendégeik
nek és az alsó tagozat 1-3. évfo
lyamának játszották el a gyere
kek. Ezt az előadást örökítette 
meg a Városi Televízió, melyet 
december 21-én este 19 órakor 
sugároztak, így a pécsváradi 
otthonokban is láthatták mű
sorszámukat.

Délelőtt 11-kor volt utolsó elő
adásuk, ahol vendégeink voltak 
az iskolavezetés, a felső tagoza
tos tanárok és diákok, akik elő
adásunkat vastapssal jutalmaz
ták, a műsor készítőit pedig vi
rágcsokorral köszöntötték.

Az alsó tagozaton több évfo
lyamon is egymás megajándé
kozásával teadélutánon köszön
tek el egymástól december 20- 
án délelőtt és délután rövid téli 
szünetre a tanulók.

December 20-án vendégei vol
tak az alsó tagozat napközisei
nek is. Immár hagyomány, hogy 
ezen a napon minden évben el
látogatnak hozzánk a Zeneisko
la növendékei és tanárai, hogy 
„mini” hangversenyünkkel te
gyék szebbé, ünnepélyesebbé a 
decemberi napközis értékelést. 
A napközis gyerekek és tanítóik 
apró, de szívhez szóló kará
csonyi figyelmességgel mondtak 
ez évben is köszönetét a szép 
zenei percekért.

Mi tanítók az utolsó nap dél
utánját (ez is több éves hagyo
mány tagozatunkon) közös 
együttléttel, névnapozással, 
meghitt karácsonyváró hangu
latban töltöttük el, hogy rohanó 
hétköznapjainkat, kis- és nagy 
csatáinkat, győzelmeinket és 
vereségeinket, melyek e pályán 
érnek bennünket, és melyeket a 
gyerekekért és önmagunkért is 
vállaltunk fel - ,  egymásnak is 
szenteljünk egy kis időt, hogy 
feltöltődjünk az ünnepvárás jó
ságával és szeretetével, melyet 
hazaviszünk saját családunkba 
is, majd pedig januárban újra 
elhozzuk a gyerekek, tanítvá
nyaink közé.

Vértes Lászlóné 
az alsó tagozat 

igazgatóhelyettese

Pályázatok -  eredmények
(alsó tagozat)

Az alsó tagozat rajz- 
szakkörös tanulói novem
ber, december hónapban 
több pályázaton is szere
peltek alkotásaikkal.

„Fekete Virág” címmel 
kábítószer ellenes rajzpá
lyázatot hirdetett Bara
nya megye Rendőrfőkapi
tánysága.

A díjkiosztó ünnepség 
november 18-án volt Pé
csett a Nevelési Központ 
színháztermében. Hét 
pécsváradi alsós gyerek 
kapott meghívót erre az 
alkalomra. Több mint 360 
pályamunka közül 40 ér
demelt díjat. A díjazottak 
között volt: Molnár Zol
tán 4/B 38. hely, Bálint 
Olga 3/D 36. hely, Dorn 
Nikolett 2/B 21. hely, Vó- 
kó Rita 3/C 5. hely.

A szponzoroknak kö
szönhetőén értékes díjakat 
kapott mindegyik helye
zett (iskolatáska, tolltartó, 
egyéb felszerelések).

A takarékossági világ
nap alkalmából a pécsvá
radi OTP-fiók rajzpályá
zatot hirdetett. Az alsó ta
gozatból 12 gyerek mun
káját találták elismerésre 
méltónak. Évfolyamon

ként 3-3 gyereket részesí
tettek jutalomban. Az ér
tékes díjakat az OTP ve
zetője adta át a következő 
gyerekeknek:

I. oszt.: Wagner Klau
dia 1/B, Müller Éva I/A, 
Ilijin Kinga 1/B, II. oszt.: 
Bognár Judit 2/B, Dorn 
Nikolett 2/B, Bakó Ildi
kó 2/B, III. oszt.: Vókó 
Rita 3/C, Tamás Andrea 
3/D, Brückner Lídia 
3/A, IV. oszt.: Bállá Zol
tán 4/B, Pere Annamá
ria 4/B, Takács Teodóra 
4/B.

Dohányfüst mentes kör
nyezetért címmel rajzpá
lyázatot hirdetett az 
ÁNTSZ Baranya Megyei 
Intézete novemberben. 
Hat pályadíjat adtak ki. A 
négy pécsi tanuló mellett 
Molnár Zoltán 4/B és 
Bálint Olga 3/D osztá
lyos pécsváradi tanulók is 
helyezést értek el. Jutal
muk 600-600 Ft-os vásár
lási utalvány volt.

A szép és sikeres pálya
munkákért gratulálunk a 
díjnyertes képek alkotói
nak és a szakkör vezetőjé
nek, Kárász Rózsa ta
nárnőnek.
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Középiskolai hírek
OKTV -  földrajz verseny
Országos Középiskolai Tanul

mányi Versenyen földrajz tan
tárgyból 2 diákunk indult: Bog
nár Barna és Biczó Zsolt 
szakmunkások szakközépisko
lája II. osztályos tanulók. A ver
seny első fordulójának 200 kér
désből álló tesztlapját december 
15-én oldották meg, amelyhez 4 
óra állt rendelkezésükre. A fiúk 
pályamunkát is írtak -  Bognár 
Barna: a Villányi-hegység ter
mészeti földrajza, Biczó Zsolt: 
Dél-Baranyai-dombság termé
szeti földrajza címmel. Mind
ketten szeretnének szakirányú 
felsőoktatási intézményben, 
egyetemen továbbtanulni. Re
méljük, hogy az OKTV-n elért 
eredményeik erre önmagukban 
is elegendőek lesznek.

Felkészítő tanáruk: Dr. Fe
kete László és Józsa György 
Tivadamé.

Színház:
A Furcsa pár című darab 

nyilvános főpróbáját nézte meg 
Bálint Andrea tanár szervezé
sében iskolánk 50 tanulója ta
nári kísérettel. Andorrai Pé
ter és Bubik István meghívott 
vendégművészek játszották a 
nívós előadáson a főszerepet.

Szecskaavató:
December 21-én, az utolsó ta

nítási napon Zimmerné Ha
vas Katalin tanár szervezésé
ben a végzős osztályok, vala
mint a gimnázium III. osztályos 
tanulói közreműködésével zaj
lott le az I. osztályosok szecska
avatása. A tornateremben felso
rakozott elsősöket kitűzött figu
rák, nyakláncok, arcra rajzolt 
ábrák különböztettek meg egy
mástól. A tanulókból összeállt 
zsűri kísérte figyelemmel az ér
dekesebbnél érdekesebb felada
tok végrehajtását. A két kitűnő 
riporter: Porczió Renáta
(Gimn. III. oszt.y) és Mateisz 
Krisztián (Át. Szakközép. IV. 
oszt. tanuló) nagyon ügyesen 
vezette az avatást, vetélkedést.

Néhány érdekesebb feladatot 
ingyen ajánlunk kipróbálásra, 
akár a téli szünetben: csokolá
dé és narancsevő verseny kés
sel, villával, szkanderverseny, a 
győztes mustárba mártja a 
vesztes kezét, ki a legügyesebb 
body-building pózoló, milyen jó 
szórakozás a joghurt evés-ete
tés bekötött szemmel, ki tudja 
az osztályfőnök kezéből leg
gyorsabban megenni a mézbe 
mártott almát, táncverseny dis- 
cozenére, lufifiijás kidurraná
sig... és így tovább. A harmadi
kos gimnazisták videóra vették 
a műsort.

Sport:
A szecskaavatót tanár-diák 

mérkőzések követték.
Labdarúgásban a tanárok

csapata (Papp Gyula, Májusi 
Albert, Miiller János, Tóth 
Mihály, Walter Gyula, Wag
ner József, Blum Szilárd, 
Baracskay Lajos), három 
mérkőzést játszott különböző' 
csapatokkal és elsöprő' győzel
met arattak mindhárom alka
lommal.

Eredmények: tanárok -  szak
munkások szakközépiskolája II. 
osztály 3-2 (a legjobb mezőnyjá
tékos: Schmidt Attila tanuló).

tanárok -  állattenyésztő szak
ma tanulói 7-2 ( a legjobb me
zőnyjátékos: Nagy János tanu
ló)

tanárok -  húsfeldolgozó 
szakma tanulói 5-3 (a legjobb 
játékos: Jégvári Zsolt kapus).

Ezután kosárlabda-mérkő
zésre került sor. Vegyes csapa
tok játszottak egymással. Diák
lányok + tanárnők (Amrein 
Judit, Józsáné Merk Márta) 
-  fiúk + tanárok (Blum Szi
lárd, Wagner József).

Eredmény: 20-16 a fiúcsapat 
javára. A játékvezető: Soós Ist
ván, a JPTE testnevelés tan
székének tanára volt.

Nagyhangú biztatás mellett 
győzött a jobbik („eró'sebb 
nem”) csapat.

December 11-én, vasárnap 
Pécsett a PEAC Sportcsarnok
ban megyei asztalitenisz ver
senyt rendeztek. Iskolánk le
ánycsapata 3. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: Zsongor Eme
se gimn. II. o., Porczió Rená
ta, Mateisz Mariann gimn. 
ü l. o. tanulók. A megyei verse
nyen Krix József és Darabos 
Zsolt sütő I. osztályos tanulók 
is helytálltak.

Kollégiumi hírek:
Pálfai Erzsébet kollégium

vezető elmondása szerint az ad
venti várakozásteljes napoknak 
kellemes hangulatát tükrözte a 
karácsonyi műsorokra és a vár- 
va-várt téli szünetre készülő
dés. Nagyszerű verses-mesés- 
zenés-énekes karácsonyi mű
sort adtak elő korhű öltözékek
ben igen nagy sikerrel a leány
kollégiumban a bentlakó diá
kok. A nagykollégiumban foly
tatódott a szeretetteljes ünnep
ség, ahol a tanár-diák táncver
seny jelentett nagy élményt. A 
kollégiumi nevelők közül Bit
tér János és Hideg László 
tánctudása (fox-trott és tangó), 
a diákok közül pedig Porczió 
Renáta és Mateisz Mariann 
(gimn. III. o.) aratott nagy si
kert. A karácsonyfák alatt sü
temények, üdítők és névreszóló 
ajándékok várták a tanulókat. 
Az 1994-es évet hangulatos 
disco-val zárták.

Fuchs Sándorné 
tanár

Meghívó
„A régi idők sváb báljára”

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves családját 
1994. január 21-én 20 órára 

a pécsváradi Művelődési házba.
Műsor, tombola, olcsó italok, virsli.

Zene: Spitzbuben.

Várja Önöket a rendező': Barátság Egyesület 
(Német Klub)

V _________________________________________________________ J

Baranya megyei 
speciális iskola

Intézetünk Pécsváradon 
működő', megyei fenntartá
sú intézmény. 1966 óta látja 
el a pécsváradi és térségi 
fogyatékos tanulók nevelé- 
sét-oktatását. 1992-ig fog
lalkoztató és kisegítő isko
laként működött, majd 
ezekhez társult egy speciá
lis szakiskolai tagozat is. 
Most erről a viszonylag új 
iskolai formáról kívánok 
szólni, mivel a város lakói ezt 
ismerik kevésbé. A rend
szerváltás, illetve az azzal já
ró társadalmi-gazdasági át
alakulás hatással volt az is
kolarendszer működésére is.

Elsősorban a kisegítő is
kolát végzett tanulóinkat 
érintette az erősödő munka
nélküliség. Megszűntek jól 
kiépített kapcsolataink a 
vállalatokkal, üzemekkel. A 
fogyatékosok általános is
koláját végzett fiatalok nem 
kaptak munkát, sőt a már 
dolgozók nagy része is mun
kanélküli lett.

A szülők részéről is egyre 
erősödött az az elvárás, 
hogy kiterjesszük az iskolai 
képzés idejét.

így kezdte meg munkáját 
a speciális szakiskolai tago
zat 1992-ben.

Itt betanított munkáso
kat képezünk játékkészítő 
és bolti eladó szakon. Ez a 
fiúk részéről elsősorban 
fém- és famegmunkálást je 
lent, a lányok gépi- és kézi
varrást, virágkötészetet és 
egyéb ajándékkészítést ta
nulnak. Természetesen a 
gyakorlati tárgyak mellett 
elméleti oktatás is szerepel 
a tantervben.

A kész termékeket az is

kola saját boltjában értéke
sítik tanulóink. így nem 
csak az iskola jut bevétel
hez, hanem a fiatalok is 
visszajelzést kapnak arról, 
hogy mit érdemes gyártani.

Gyakorlatilag a termelés 
teljes folyamatában részt 
vesznek, a gyártástól az el
adásig. A munkában képzett 
szakemberek irányítják a ta
nulókat. A gyártáshoz szük
séges gépparkot folyamato
san fejlesztjük. A tanulóink 
által gyártott játékok-aján- 
dékok már az ország számos 
óvodájában -  iskolájában 
megtalálhatók, de jutott már 
el termékünk Romániába, 
Németországba és az USA- 
ba is. A képzés ideje két év, 
melynek végén betanított 
munkás oklevelet kapnak az 
eredményesen vizsgázók já
tékkészítő és bolti eladó 
szakmában.

Megemlítem, már indulás
nál kitűnt, hogy a speciális 
szakiskola iránt nemcsak a 
kisegítő iskolát végzett fiata
lok érdeklődnek. Tanulóink 
60%-a általános iskolát vég
zett. Tanulmányi eredmé
nyük és a szülők anyagi 
helyzete azonban nem teszi 
lehetővé számukra a szak
munkásképző-iskolába já
rást. így -  munkahely nem 
lévén -  marad a speciális 
szakiskola. Ezáltal két évet 
nyer a szülő-diák egyaránt. 
Sajnos az a tapasztalatunk, 
hogy az iskola elvégzése 
után sem találnak munkahe
lyet a fiatalok. De a munka
helyteremtés már nem az is
kola feladata.

Grünhult Gábor 
igazgató
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Szilveszter a 
Zengő csúcsán, 

Zengő alján
Mindenki karácsonyfája romokban

A szilveszterezés egyik fény
pontja a Pécsváradi Várbaráti 
Kör hagyományos túrája volt 
december 30-án a Zengd tetejé
re, onnan a Rékavölgybe majd a 
kies borpincékbe. Másnap a vá
ros valamennyi vendéglőjében 
mulatságot tartottak. Hallal s 
vaddal várta vendégeit, Ko
vács József Vadászkürthöz 
címzett vendéglője, ahol a Zen
gő valamint a Karasica Vadász
társaság tagjai s néhány jeles 
vendég búcsúztatta az óévet: 
vaddisznó, szarvas, malac, éj
félkor hidegfácánsült került az 
asztalra. A muzsikát Hoh- 
mann István szolgáltatta. Egy 
pécsi társaságot valamint pécs
váradi vendégeket fogadott a 
Tanya Csárda jellegzetes csalá
dias hangulatával és Kollár 
Sándornó híresen finom házi
kosztjával. Itt a borzas szűzér
mék volt az est fénypontja vala
mint a Zsuzsa asszony készí
tette házirétes. A zenét a Kő- 
berling-Kreszits páros húzta 
a talp alá.

Az díszkivilágításban úszó 
István Király Szállóban telt 
ház volt, Szegedről, Debrecen
ből, Zalaegerszegről, Budapest
ről fogadtak vendégeket, a mu
latságot a palotaszámy díszter
mében tartották. A Zengő Étte
remben mulattak a legtöbben, 
mintegy 160, főleg pécsváradi 
vendég, akiknek fergeteges 
hangulatot teremtett Wágner 
József és Poller György zene
kara azaz a Spitzbuben. A kör
nyékből érkeztek a Gesztenyés 
Vendéglő szilveszterezői. Az if

júsági klubosok a Művelődési 
Házban tartottak rock-Szil
vesztert.

Míg sokunkat az foglalkozta
tott, miként szerezzünk örömet 
szeretteinknek, barátainknak, 
vendégeinknek, ismét akadtak 
elvetemült ünneprontók. Ré
szeg garázdák áldozata lett de
cember 24-re virradóra a köz
pontban álló Mindenki kará
csonyfája, melyre az idén került 
új dekoráció, hogy mindenkinek 
öröme teljen benne. Míg az egé
szen kis falvak sem maradtak 
kivilágított karácsonyfa nélkül, 
addig Pécsvárad az ünnepnapo
kon megcsonkított, megcsúfí
tott, kifosztott karácsonyfát 
nézhetett a város közepén. Va
jon kik tehették? És nekik mi
lyen karácsonyuk volt ezután?

Mások Szilveszter éjszakáján 
az Iparosház kirakatát törték 
be, és az ott kiállított ruhákat 
vitték el -  nem annyira részeg 
garázsálkodás mint rablás cél
jából. Másutt idős emberek pa
naszolták kétségbeesetten, 
hogy a házukban, kerítésükben 
okoztak kárt némely mulato- 
zók, akik valamelyik pincéből 
hazajövet, a Várkert közben 
okoztak tetemes kárt. Bár töb
ben lettek volna, akik megféke
zik a mások örömének megron- 
tóit.

Többségben voltak mégis, 
akik jóbarátok körében, vidám 
nótaszó és pohárcsengés köze- 
pett, a Himnusz hangja mellett 
vettek búcsút az 1994. eszten
dőtől és kívántak boldog újévet 
mindenkinek.

Iroda vagy üzlet céljára 
14 nV-es alapterületű helyiség 

a Művelődési Központ előterében kiadó.

KARBOROBOT 40-est
vagy

PLÚTÓMAT 35-öst

VENNÉK.
Értesítést:

06-69-347-131-es telefonra kérek.

9  Dél-Dunántúli Áramszolgálta-

Részvénytársaság 
Pécsi Üzletigazgatóság 
Pécsváradi Kirendeltség

A DÉDÁSZ Rt. Pécsváradi Kirendeltsége ér
tesíti fogyasztóit, hogy az 1995. januártól ese
dékes villamosenergia árváltozás miatt 1995. 
január 2-15. közötti időszakban soronkívüli le
olvasást tart.

A korrekt számlázás érdekében kéijük, te
gyék lehetővé, hogy dolgozóink a mérőórákat le
olvassák, amennyiben ez nem lehetséges, úgy 
közöljék kirendeltségünkkel a szükséges adato
kat.

Segítségüket köszönjük:

DÉDÁSZ Rt. Kirendeltsége

Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2. 
Telefon: 72/465-006

r  \A
Hungária Biztosító Rt. 

Komlói Fiókja

főállású üzletkötőket

keres
felvételre

Pécsvárad és Mecseknádasd 
térségéből.

Jelentkezni lehet
Komló, Városház tér 17. szám 

alatti irodánkban 
a fiókvezetőnél.

Telefon: 485-750.

V _____________________________________________J
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Nyugdíjas
December 13-án Luca 

napján tartotta a Nyugdíjas 
Klub karácsonyváró ünnep
ségét, melyre 110 klubtag 
jött el. A Műveló'dési Köz
pont nagytermében a szé
pen terített asztalok mellett 
meglepetés várta a nyugdí
jasokat. Az általános iskola 
alsótagozatos tanulói szép, 
karácsonyi hangulatot idéző' 
műsorral kedveskedtek a 
vendégeknek, majd Kőber- 
ling Jenőné a klub vezető
je köszöntötte a jelenlévő
ket. Ezt követően ajándék
csomagot kaptak a nyugdí
jasok, a banánt, narancsot, 
almát Ábrahám Géza ke-

Klub hírei
reskedő ajánlotta fel a 
Nyugdíjas Klubnak. Kö
szönjük szépen.

A legközelebbi összejöve
tel január 10-én délután 4 
órakor lesz. Kérjük a ked
ves tagokat, hogy az első 
félévi tagdíjat (150,- Ft) ek
kor fizessék be.

Februárra klubunk meg
hívást kapott a bonyhádi 
Nyugdíjas Klub farsangi 
báljába. Szeretettel várják 
a pécsváradiakat -  jelmez
ben.

Minden kedves klubta
gunknak békés, boldog új 
esztendőt és jó egészséget 
kívánunk.

IKAROSZ UTAZÁSI IRODA
7621 Pécs, Király u. 15. 7720 Pécsvárad
Telefax: 72/36-467 Gyenes Tamás u. 12.
Tblefon: 72/26-005 Telefon: 72/465-366

Utazzon az IKAROSZ-szal, de ne csak az IKARUSZ-szalü! 
Vegye igénybe luxus kivitelű NEOPLAN autóbuszunkat!
A busz műszaki jellemzői:
-  NEOPLAN 216 H típus (JETLINER)
-  légkondicionált
-  WC-vel ellátott
-  konyha, minibár
-  TV és videó
-  kiemelhető ülések, pohár és újságtartóval
-  ABS -  ASR -  Voith -  Retartdter fékrendszer 
Tempómat
1995. évi túraelőzetes
Február: Velencei karnevál 
Március: Négy nap -  négy ország 
Wörthi-tó -  Klagenfurt
Április: Észak Olaszország (Velence -  Padova -  Verona -  Ganta tó) 
Bécs -  Szafari park
Május: Felvidék (Kassa -  Magas Tátra -  Zólyom) 3 napos 
Erdélyi körűt 5 napos
Június: Stavros (Görögország) 10 napos fürdőtúrák 
Sítúrák:
Szlovákia, Ausztria, Franciaország és Olaszország síparadicsomaiba. 
Bővebb felvilágosítás irodáinkban!
Sikerekben, utazásokban gazdag új esztendőt kíván az 
IKAROSZ Utazási Iroda!

A  Kereszténydemokrata Néppárt 
pécsváradi szervezete karácsonykor 

megismételte segítő akcióját

A pécsváradi keresz
ténydemokratákat nem tör
te le önkormányzati válasz
tásokon elszenvedett vere
ségük. Programok helyett 
továbbra is azok ügyét 
akarják a városban felvál
lalni, akik anyagi helyzetük 
miatt átmeneti vagy tartós 
segítségre szorulnak. Ezért 
az elmúlt karácsonykor 
megismételték a már 1993- 
ban is megrendezett, úgy
nevezett „gyógyszerakciót” . 
Az ünnepek előtt a Szent
háromság téri patikában 
húsz olyan betegnek járul
tak hozzá 200-200 forinttal 
gyógyszerszámlájához, aki
ket erre kezelőorvosuk mél
tányosnak ítélt.

A Kereszténydemokrata 
Néppárt az elmúlt nyáron 
látta egy hétre vendégül 
Benke Szilvia csángóma
gyar kislányt, ő  egy Bras
sóhoz közeli magyar iskolá
ban tanul. Taníttatásának 
és kollégiumi ellátásának 
költségeit -  két iskolaévre 
összesen mintegy harminc
ezer forintot -  a pécsváradi 
kereszténydemokraták fize
tik. Az összeghez hozzájárul 
a pártonkívüli Mott János 
apátplébános és Patacsi

Éva tanárnő is, akiknek 
megértő támogatását a ke
reszténydemokraták hálá
san köszönik.

Benke Szilviával együtt 
érkezett még két ugyancsak 
csángóföldi iskolatársa, ők  
ezen idő alatt Szilágyi Do- 
mokosék vendéglátását él
vezhetik. A Szilágyi-házas
pár külön is vállalta egy 
csángó diáklány taníttatá
sát Erdélyben. A messzi 
földről érkező fiatal magyar 
vendégeket a pécsváradi 
kereszténydemokraták aján
dékban részesítették.

A Kereszténydemokrata 
Néppárt felhasználja az al
kalmat, és köszönetét mond 
azoknak a pécsváradi vá
lasztópolgároknak, akik 
úgy vélték, hogy ránk le
adott szavazatukkal a ke
resztény szellemiség, a ke
resztény értékrend megerő
södését szolgálják a helyi 
önkormányzatban. Nekik, 
és minden kedves pécsvára
di polgárnak ezúton kíván 
sikerekben gazdag -  és lel
kiekben is békés — boldog, 
üj esztendőt

a Kereszténydemokrata 
Néppárt helyi szervezete

A Kiengesztelődés Háza
Családi vállalkozásban idősek garzonházát szeretné ki

alakítani a Hesz-család a Vár utca 18. szám alatti volt 
Pákozdi-házban, amit nemrég megvásároltak. Az épület
ben 9 garzonlakás alakítható ki Schaffhauser Katalin 
tervei alapján. Az 1995. évben az utcai fronton 4 lakást 
szeretnének elkészíttetni.
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Másfélszáz torokból harsogott a 
BÚÉK december 30-án a Pécsvá- 
radi Várbaráti Kör most már ha
gyományosnak mondható, har
madszor megszervezett Szil
veszteri Túráján a Zengő csúcson. 
Az eddig soha nem tapasztalt ér
deklődés eredményeként 156-an 
döntöttek úgy, hogy ezen a napon 
együtt búcsúztatják az óévet és 
köszöntik az újat. Jöttek csalá
dok, két-három generáció együtt, 
barátok és éppen városunkban 
„nyaralók” -  Bajáról, Heidelberg- 
ből és Dél-Afrikából. A várvavárt 
hó ugyan elmaradt, sarat dagaszt
va értünk fel a csúcsra, ahol min
denki kapott egy szelet „csúcscso
koládét”, egy pohár pezsgőt, Orsi 
szavait elfújta az igen erősen tom
boló északi szél, bár a jókívánsá
gok eljutottak az ünnepeitekhez. 
(Évák, Istvánok, Jánosok, házas
sági évfordulójukat és szüle
tésnapjukat ünneplők). Megemlé
keztünk Borbély Gyuláról, akik 
még egy éve itt volt közöttünk, 
házassági évfordulójuk van ezen a 
napon, most felesége, Ilonka, lá
nya, Klári és unokája, Alissá tar
tott velünk. (A szlavóniai Szent- 
lászlóról sodorta ide őket a déli 
szomszédainknál dúló háború.)

Lőrinczi Albert ismét elhozta 
osztályát, Győrffy Zsuzsa a környe
zetvédő szakkörének néhány tagjá
val csatlakozott a programhoz.

Az ismert kékjelzésen és némi 
sáron sikerült lecsúszkálnunk a 
Réka-kunyhóhoz, az utolsó méte
reken a felénk szálló illatfelhő se
gített a tájékozódásban. Az óriási 
üst mellett álló Máyer János elsá
padt a végeláthatatlan tömeg lát
tán. Gyorsan meghámoztak még 
egy nagylábos krumplit. Azok, 
akik nem tartottak velünk a 
csúcsra forraltborral, meleg teá
val kínálták kellemesen elfáradt 
társaikat. A szinte tavaszias idő
ben dalolva, nótázva, beszélgetve 
vártuk a szarvas megpuhulását. 
Az élelmesebb, gyakorlottabb tár
saink otthonról hozott tányérok
kal, evőeszközökkel hamar meg
kapták a fenséges ételt, míg a töb

1993. december 30. Szilveszteri túra
Fotó: Walter

biek „hátulsó pár előre fuss” mód
szerrel, lesve a megüresedett tá
nyért, majd azt elmosogatva állt a 
sorba.

Repetázni is lehetett! Tíz ujjún
kat megnyalva folytattuk a nótá- 
zást, természetesen a szakácsnéra 
is sor került, aki kérte a „feldo
bás” mellőzését. Pedig megérde
melte volna, hogy elkapjuk...

Mindnyájunkat valami megma
gyarázhatatlan jó érzés töltött el 
a Himnusz eléneklése után, ami 
itt különösen szépen szólt az óriás 
fenyők alatt...

Ebben a kicsinek, meghittnek 
nem mondható közösségben vala
mennyien igen jól éreztük magun
kat, az együvétartozás melegsége 
azt hiszem többünk szívét átjárta, 
a 4 éves Czimber-kislánytól a het
venen felüliekig, Tóth és Merk Jós
ka bácsiig, Böröcz Örzsi néniig.

És jöttek ismét a mulatós nóták, 
kishíján tánclépésben. Sokunknak 
ez volt a szilveszter... Kisebb, na
gyobb csoportokban indultunk ha
zafelé, van aki még világosban ha
za is ért, de többen nehezen tud
ván megválni egymástól, még fel
kerestek egy-egy „útbaeső” pincét.

Számbavettük az ezévi várható 
érdeklődést, tudván, hogy 30-a 
munkaszüneti napra esik... Úgy 
döntöttünk, hogy mindenki ott
honról hozza az ét- és evőeszköz
készletét, miután az Etelka-forrás 
nem bírja a vízigényünket... (Mi 
meg a mosogatást.)

Csak a Zengő Vadásztársaság 
bírja még! Nélkülük nem jöhetett 
volna létre programunk! (Ez itt a 
reklám helye!) Köszönet Fuller 
Miklósnak, aki segítségünkre volt 
az előkészítésben. Köszönjük 
Papp József, alias Szöcske ügyele
tét. Ismét a Bódog-család vette ki 
részét a „romok eltakarításában” 
-  köszönet érte! És még egyszer, 
nem utolsó sorban nagyon köszön
jük Máyer Jánosnak és Évának, 
hogy vállalták ezt a nem minden
napi, lakodalmi méretű főzést.

D. K.

-  Most lettem pécsváradi! -  
mondta Ludányi Antal, aki ősszel 
költözött Pécsváradra feleségével, 
Csősz Klárival.
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AKochTennis 
éves beszámolója 

és tervei
Telnek, múlnak az évek és a pécs- 

váradi teniszsport immár 4 éves múlt
ra tekinthet vissza, negyedik szezo
nunkat zártuk tavaly a Koch Tennis- 
nél. Négy év a teniszben hosszú idő. 
A kedvtelésből, szórakozásból tenisze
zők komoly rutinra tehettek szert, a 
„teniszakarnert” fontolgató fiatalok 
edzéseken, tenisztáborban teremthet
ték meg alapjait versenyeztetésük
nek, mely a tervek szerint ebben az 
évben megvalósul.

Májustól újabb pályával bővült a te
niszcentrum, a hagyományos Koch 
Kupa háziversenyt júniusban már két 
pályán rendeztük meg. Nem sokkal 
ezután egy barátságos csapatmérkő
zést szerveztünk a pécsi Tettye Club
bal, az ő meghívásukra mi ősszel lá
togattunk el Pécsre. A két klub között 
jó barátság alakult ki, megállapod
tunk abban, hogy találkozóinkat a jö
vőben rendszeresítjük.

Júliusban egy hetes tenisz-sátortá
bort szerveztünk a gyerekeknek, me
lyen kezdők és haladók 25-en vettek 
részt. Jól sikerült, jövőre folytatást 
tervezünk.

Az évadzáró őszi versenyre október
ben, leányvásárkor került sor, de a 
szokatlanul hosszú ősz jóvoltából de
cember 1-ig lehetett használni a pá
lyákat.

1995-ben, mint már említettem, a 
fiatalok egyéni versenyeztetését sze
retnénk megvalósítani, melynek 
anyagi vonatkozásában bízunk szpon
zorok segítségében, valamint szeret
nénk a házi versenyeken kívül egy if
júsági és egy felnőtt nyílt teniszver
senyt is szervezni.

A városi sportcentrumban a lebon
tott régi öltöző helyén az önkormány
zattól lehetőséget kaptunk egy újabb 
teniszpálya kialakítására, mely vár
hatóan április végére készül el, első
sorban a csoportos tanfolyamok, fog
lalkozások kerülnek majd itt lebonyo
lításra. Varga Sándor, a Spartacus 
Sportkör ügyvezetője tervbe vette e 
teniszpálya télre történő sátortetős le
fedését, saját költségen.

Tisztelt Teniszezők, Sportszerető 
Polgárok!

Reméljük az egyre bővülő lehetősé
gekkel továbbra is kedvet ébresztünk 
e sport rendszeres élvezetére és egyre 
többeknek lesz ideje, lehetősége ellá
togatni hozzánk, megismerkedni a te
nisz szépségeivel.

Kívánok mindenkinek boldog új 
évet, jó egészséget, és már hagyomá
nyosan:

„ászokban gazdag újesztendőt” -  
nálunk...!

Strecker Rajmund 
vezető-edző

Labdarúgás ilfilll

1994. 11. 20. XV. forduló:
Sátorhely-Pécsvárad 1-0 (1-0)
Csapat összeállítása: Brand -  Ful- 

ler Z., Abelovszki, Weisz -  Scholtz, 
Wágner, Kajos, Mester (Szalonnás), 
Katona-Mühl N. (Valkai G.), Span- 
nenberger.

Edző: Gungl László
Az őszi pontvadászat utolsó fordu

lójához érkeztünk. A csapat tabellán 
elfoglalt helyezése az ötödik. 
Amennyiben ezt a mérkőzést megnye
ri, akár a negyedik helyen zárhatja az 
őszi idényt.

Az ellenfél csapata szintén az élme
zőny gárdájához tartozik. Eddig leját
szott mérkőzései alapján, felét megnyer
te, kevés gólt rúgtak, gólarányuk negatív.

Sátorhelyen 1-2 gólos mérkőzéseket 
szoktunk játszani. Az utóbbi idősza
kokban általában vesztesként hagy
tuk el a pályát.

Rossz előjelnek számított a két fia
tal csatár (Taki és Fecó), a középpá
lyás Somi kiesése. A mérkőzést vi
szont sérülten is vállalta Mester Kar
csi a csapatkapitány.

Nagyon szép időben, elfogadható 
pályán és egy lelkes pécsváradi szur
kolótábor biztatása mellett kezdődött 
a mérkőzés. Tapogatóztak a játéko
sok, a vendégcsapat szerkezeti meg
bontása miatt is elég idegenül mozog
tak a pályán.

Folyamatos játék kialakulni nem 
tudott, mert a hazaiak romboltak, ki- 
sebb-nagyobb szabálytalanságokkal 
igyekeztek elfojtani minden vendég
próbálkozást.

Óriási potyagóllal jutottak előnyhöz 
a hazaiak. Egy 40 m-ről beívelt labda 
lepattant a kapu előterében és érintés 
nélkül a bal alsó sarokban kötött ki. 
A vendégek részéről egy pillanatnyi 
kihagyás elég volt ahhoz, hogy hát
rányba kerüljenek.

A mérkőzés folyamán a hazaiak tar
tották az eredményt, fegyelmezetlen, 
durva, olykor kíméletlen játékot pro
dukálva. A pécsváradiak képtelenek 
voltak helyzetek kialakítására, pedig 
végig mezőnyfölényben játszottak.

A mérkőzés második hányadában, 
már nem a foci volt a középpont hazai 
részről, ritkán látható kíméletlen sza
bálytalanságokat követtek el.

Annak ellenére, hogy a bíró három 
hazai játékost kiállított, határozott 
játékvezetői tevékenységét bizo
nyítva, ezt a mérkőzést nem szabadott 
volna végig vezetnie. Túlzás nélkül ál
lítom, hogy a fél csapatot el lehetett 
volna küldeni idő előtt zuhanyozni. A 
végeredmény sajnos 1-0 lett.

Összefoglalva, rendkívül sportsze
rűtlen, durva mérkőzésen egy nagyon 
rossz napot kifogó pécsváradi csapat 
ellen nyertek a hazaiak.

Spani

Félévzáró

1994. november 25-én 18 órakor 
tartotta a Pécsváradi Labdarúgó 
Szakosztály a félévzáró összejövetelét 
az új sportöltöző klubhelyiségében.

Jelen voltak az ifjúsági és felnőtt 
labdarúgók, edzők és a sportvezető
ség. Varga Sándor ügyvezető helyzet
értékelést adott a jelenlevőknek az el
múlt őszi idényről. Ismertette a csa
patok tabellán elfoglalt helyezéseit, 
általánosságban elemezte a serdülő, 
ifjúsági és felnőtt csapatok munkáját. 
Kiemelte, hogy Pécsváradon ezen 
sportág műveléséhez szükséges tár
gyi feltételek messzemenőkig adot
tak, kibővültek (lásd új öltöző, klub
helyiség), most már csak az emberi 
„erőforrásokat” kell megfelelően 
összefogni, összpontosítani.

A vezetőség és az edzők készek erre 
a feladatra, a játékosok részéről egy 
kis plusz teljesítményre van szükség, 
hogy eredményesebb, eredményorien- 
táltabb célok kerüljenek megvalósí
tásra. Az utánpótlás (ifjúsági) csapat
nál alapvető fegyelmezetlenségi prob
lémákat kell korrigálni.

Ismertetésre került a labdarúgó 
csapatok decemberi teremfoci prog
ramja. Említést kapott a tavaszi 
nemzetközi labdarúgó torna, melynek 
előkészületei folyamatban vannak. 
Ezt követően rövid értékelést adtak 
az edzők csapataik teljesítményeiről. 
Hosszászólások következtek, majd 
kötetlen beszélgetés alakult ki a je
lenlevők között. A jobb és eredménye
sebb folytatás reményében zárult az 
összejövetel.

Hajrá Pécsváradi
Spani

*

Az őszi végeredmény:

1. Szederkény 14 IC1 3 1 47-8 33
2. Lánycsók 14 ICl 1 3 51-21 31
3. Hosszúhetény 14 9 4 1 30-16 31
4. Sátorhely 14 8 1 5 18-19 25
5. Gyód 14 7 3 4 20-15 24
6. Pécsvárad 14 7 2 5 30-22 23
7. Egerág 14 6 4 4 26-22 22
8. Szászvár 14 6 3 5 31-23 21
9. Hidas 14 6 3 5 22-17 21
10. Dunaszekcső 14 5 4 5 32-29 19
11. Hímesháza 14 4 1 9 24-29 13
12. PFC 14 2 4 8 12-42 10
13. Baharc 14 2 2 10 11-26 8
14. Vokány 14 1 4 9 12-33 7
15. Kásád 14 2 1 11 14-58 7
16. Magyarbóly Visszalépett
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Szükség van a győzniakarásra!

Pannon Kupa
Pécsváradi felnőtt csapatunk 

az évek óta sorozatban meghir
detett Pannon Kupán vett 
részt. Első’ ellenfele a tavalyi 
győztes NB III. Komlói Tribu 
csapata volt, amely helyi idő 
szerint 1994. XII. 9-én 22 óra
kor kezdődött a Komlói Városi 
Sportcsarnokban.

Pécsvárad csapata következő 
felállításban lépett pályára: 
Brand, Kajos, Somogyvári, Bot
ló, Fullér Z., Fullér Ferenc.

Az első percekben látszódott, 
hogy csapatunk tartózkodóbb 
és óvatosabb volt az NB III-as 
csapat ellen, majd az első félidő 
8. percében Botló Tibor remek 
két csel után a hálóba gurított, 
1-0-ra vezettünk.

Rá két percre, Tribu csapata 
egyenlített, 1-1. Az első félidő 
eredménye 1-1 is maradt, majd 
a második félidőben szinte lero
hantuk az NB III-as csapatot és 
a második félidő 11. percében 
Botló Tibor parádés gócával 2- 
1-re vezetett csapatunk.

A második félidőt szinte tel
jes mértékben csapatunk ural
ta, jó játékkal, akár nagyobb 
gólaránnyal is győzhettünk vol
na a tavalyi győztes ellen.

A győzelem után nagy volt a 
pécsváradi öltözőben az öröm, 
Botló Tibor jó teljesítményével 
és 2 góljával a csapat meghatá
rozó egyénisége volt, de őneki e 
héten duplán kijutott az öröm
ből: Tibor felesége egészséges fi
úgyermeket szült a hét elején.

Ezúton gratulálunk, Tibi, és 
sok egészséget kívánunk mind- 
hármotoknak.

1994. december 10-e, szom
bat Komlói Városi Sportcsarnok

Pécsvárad Kegyetlen h. II. 
kupaellenfelünk.

Felállítás: Kajos, Somogyvári, 
Botló, Zsáli, Fullér Z., Fullár F.

Már az első percekben Fullér 
Ferenc 100%-os gólhelyzetet 
hagyott ki, majd a 8. percben 
Botló góljával 1-0-ra vezettünk.

Langyos tapogató játék után, 
Zsáli az I. félidő 10. percében 2- 
0-ra növelte előnyünket, majd a 
12. percben Takács Zs. 3-0, rá 1 
percre szintén Takács volt ered
ményes. És még ebben a félidő
ben Botló átviharzott az egész 
csapaton, majd hálószaggató 
góljával 5-0-ra vezettünk.

A II. félidő is a mi gólunkkal 
kezdődött, góllövő: Scholcz Pé
ter, már 6-0. A II. félidő 13. per
cében Fullér F. volt eredmé
nyes, és evvel a 7-0-val véget is 
ért a mérkőzés. Ehhez a mérkő
zéshez különösebb kommentárt 
nem kell hozzáfűzni, fölényes 
volt a győzelmünk.

Harmadik mérkőzésünk el
lenfele a Gyöngy, csapatunk 
összeállítása: Brand kapuban, 
mezőnyben: Kajos, Zsáli, Fullér 
Z., Botló T., Somogyvári.

Tapogatózó játék az első per
cekben, csapatunkon látszott 
biztos továbbjutás reményében, 
mivel úgy alakult, ha kikap
nánk is, akkor is mi jutnánk

ebből a csoportból tovább.
A mezőnyben a két csapat 

teljesítménye egyenlő volt, ta
lán a Gyöngy csapatában na
gyobb volt a lelkesedés, ennek 
eredménye a 8. percben meg is 
lett, egy szép támadásból sze
rezték meg első góljukat.

A gól felhozta ellenfelünket és 
még az I. félidő 12. percében új
ból a kapunkba találtak, 2-0 az 
ellenfél javára, és ez maradt az 
I. félidő eredménye is. A II. fél
időben szinte egy kapura játszot
tunk, 10. percben Fullér F. góljá
val szépítettünk 2-1-re, de saj
nos ez maradt a végeredmény is.

Ennek ellenére, mint ahogy már 
írtuk is, csapatunk továbbjutott.

Negyedik ellenfelünk Pécsi 
Zsolnay csapata volt. Pécsvárad 
kezdő csapata Brand, Somogy
vári, Zsáli, Fullér F., Botló T., 
Fullér Z. Itt már egyenes kiesé
si rendszerben megy tovább a 
torna, ha vesztünk, búcsúzunk.

Elkezdődik a mérkőzés, mind 
a két csapat játékán észre lehet 
venni, hogy tartanak egymástól, 
mi talán kicsit jobban. Mezőny
ben a Pécsi Zsolnay nagyobb 
szívvel, akarattal játszott, így a 
13. percben góllal is bizonyított. 
1-0 a Zsolnay javára.

Majd még ebben az első fél
időben a 15. percben szintén a 
Zsolnay talált hálónkba. A má
sodik félidőben mintha más 
csapattal jöttünk volna ki, bár 
ugyanazok a játékosok játszot
tak megint. Támadásainkat

egyre-másra szőjjük, csak a ka
puba nem találunk. De a 10. 
percben Botló T. révén 2-1-re szé
pítünk, vissza van még 5 perc, és 
helyzetek tömkelegét hagyjuk ki, 
de nem sikerül a 100%-os zicce
rekből a kapuba találni. És saj
nos a sípszó a mérkőzés végét jel
zi és a Zsolnay csapat továbbjutá
sát. Kiestünk.

Igazi pécsváradi probléma, 
már évek óta azok számára, 
akik látják ezeket a fiúkat baj
nokságban is szerepelni, egy 
félidő félelem, egy félidő játék. 
Csak az a baj, hogy ez nem 
mindig elég a győzelemhez. 
Nem tudom mi a hiba, talán az 
is, hogy Spannenberger és Abe- 
lovszki nem tudott elfoglaltsá
ga miatt résztvenni. Biztos, 
hogy hiányoztak, de én másra 
is gyanakszom. Nincs meg a 
megfelelő győzniakarás, az a 
hit, hogy jobbak vagyunk. Egy
szóval: önbizalom hiány! Ez 
mutatkozik a megyei II. osztá
lyú bajnokságban is, és most 
igazolta e torna is.

De én bízom abban, hogy 
ezeket a pszichikai tényezőket 
közös munkával, egyszer le
győzzük és kik tartoznak a kö
zös munkához?! Játékosok, 
edzők, vezetők, szponzorok, 
Pécsvárad szurkolói és mind
azok, akik szeretik ezeket a fi
úkat és én tudom, hogy sokan 
vagyunk!

Hajrá Pécsvárad!
Varga Sándor

Első városi kispályás labdarúgó bajnokság

Kispályás bajnokság beindí
tása már 1993 őszén kezdődött, 
10 csapat részvételével.

Bajnokság végén bebizonyo
sodott, hogy jó ötlet, hiszen min
den mérkőzésen nagylétszámú 
közönség szurkolásával zajlottak 
hétről-hétre a mérkőzések.

Hogy ki volt ennek a kezde
ményezője, szervezője, ki heten
te 80-100 embert képes volt 
sportolásra összekovácsolni, s 
legalább ugyanennyi néző szó
rakozását tette lehetővé, Gungl 
László nevéhez fűződik.

Bár a ’94-es tavaszi-őszi for
duló lebonyolítását és szervezé
sét nem ő folytatta, mivel Laci 
megkapta Pécsvárad felnőtt 
csapat edzői tisztségét, munká
ja és elfoglaltsága végett átadta 
a staféta-botot Józsa Zoltán
nak, ki szintén jó hozzáállással, 
lelkes munkával ez év tavasz 
folyamán beindította az első vá
rosi kispályás labdarúgó-baj
nokságot, melynek őszi vég
eredménye:

1. Zengő, 2. V. P. Kozmos 3. 
Tbxaco 4. Spool 5. Szakiskolai

tanárok 6. Pécs-Vasas 7. Bayer- 
Bt. 8. Pit bulls 9. Torpedó 10. 
Szakiskolai tanulók

A bajnokság legjobb mezőny
játékosa Schweitzer Norbert, 
gólkirály Botló Tibor.

Nem utolsó sorban köszöne
tét mondanak a csapatok veze
tői azoknak a szponzoroknak, 
kik kisebb-nagyobb anyagi se
gítséggel hozzájárultak a baj
nokság színesebb, látványosabb 
lebonyolításában.

Név szerint: Grubics Márton, 
Büki János, Papp Gyula, Kesz- 
ler Mátyás, Valkai Pál.

Mint sportkör vezetősége ne
vében köszönjük (Höri és Zoli) a 
hozzáállásotokat, s a jövőben is 
sikeres munkát kívánunk.

A Pécsvárad Spartacus 
Sportkör vezetői nyitottak a jö
vőben is az ilyen, és az ehhez 
hasonló sportkezdeményezések
ben.

Sporttársi üdvözlettel:
Varga Sándor 

Pécsvárad Spartacus 
Sportkör

Gyapjú vagy vászon szövő-tanfolyam
indul a Pécsváradi Művelődési Központban 

február 1-től.
A 150 órás tanfolyamot Töttös Sándor 

a népművészet mestere vezeti.
Jelentkezési határidő: január 25.

Érdeklődni személyesen 
vagy a 465-123-as telefonon lehet.
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