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Hároméves a Városi Televízió

Képünkön a stáb: Páth Hedvig, Füri Ferenc, Andrics Márk, Molnár Sára és Papp Gyula.
Fotó: Kacsándiné Savanya Gizella

1991 januárjának végén 
Papp Gyula önkormány
zati képviselő, mérnökta
nár indította felelős szer
kesztőként a helyi tv-adá- 
sokat. Füri Ferenc és 
Andrics Márk mint mű
szakiak kezdettől ott van
nak a kamerák mögött, és 
végzik a technikai mun
kálatokat. Folyamatosan 
kapcsolódott a munkába 
Kreszits Margit, Fóth 
Hédi és Molnár Sára, 
akik riporteri, műsorveze

tői feladatokat látnak el. 
Felszerelésük ma is sze
rény, a legfontosabb esz
közöket bérelni kell, illet
ve saját berendezéseiket 
használják a stáb tagjai. A 
Városi TV fenntartója a 
pécsváradi önkormányzat, 
ez teszi lehetővé a folya
matos m űsorkészítést. 
Szükség volna a fejlesz
tésre, a helyi cégek, vál
lalkozók is támogatták a 
helyi televíziózást.

A Városi TV stábja

1994-ben kapott stúdiót a 
M űvelődési Házban. 
1992-ben 14, 1993-ban 17 
majd 1994-ben 24 műsort 
sugároztak. 1993 március 
15-i ünnepi felvételük 
ugyanazon a napon adás
ba került. Merész vállal
kozásba kezdtek a múlt 
évben a helyszíni élő adá
sokkal: az első adás rögzí
tett kamerával készült, 
majd következett több ka
merával a Leányvásár igen 
emlékezetes élő tudósítása.

A választások előtt de
cember 4-én élőben mu
tatkozhattak be az önkor
mányzati jelöltek a Városi 
Televízióban, és élőben 
közvetítették a Zeneiskola 
karácsonyi hangversenyét 
is.

Jelentős volt a Német
országban működő Inter 
Nationes bonni szerveze
tétől nyert felszerelés, 
amit Hans Rehfeld kon
zul adott át a pécsváradi 
Városházán a Városi Tele
víziónak. Öregbíti hírne
vüket, hogy a pécsi Regio
nális TV is átveszi hír
anyagaikat, és ezek az or
szágos hálózatba is beke
rülnek.

Tervükben szerepel a 
helyi stúdió felszerelése, 
hogy ne Pécsett kelljen el
végezni az utómunkálato
kat. Ilyen körülmények 
között jobb minőségű adá
sokat tudnának biztosí
tani és gyakrabban jelent
keznének. Erre kérték az 
önkormányzat 3-4,5 millió 
forintos tám ogatását, 
am elyre azonban még 
várniuk kell a mostani 
költségvetési évben.

Jó partnerük az RT-TV- 
Betéti Társaság, amely az 
általa fenntartott kábel- 
rendszeren közvetíti a 
Pécsváradi Városi TV mű
sorait.

Sántha László
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Önkormányzati ülés 1995 február 6.
Mint azt közzétettük, 

ezen a napon tartotta ülé
sét teljes létszámmal, Ka
kas Sándor polgármester 
vezetésével az önkor
mányzat, amely előtt most 
tette le a képviselői esküt 
Simsay István. Arató  
Márton személyében tár
sadalmi megbízatású al
polgármestert választott a 
testület, majd megalakul
tak a bizottságok:

Pénzügyi, gazdasági bi
zottság, elnöke Zsáli Já
nos, tagjai Simsay Ist
ván, Walter Tivadar.

Oktatási, kulturális és 
sportbizottság, elnöke 
Apaceller József, tagjai 
Dretzky Katalin, Gállos 
Orsolya, Mayerné 
Hancz Lídia, Papp 
Gyula.

Műszaki bizottság, elnö
ke Vértes László, tagjai 
Baumann Mihály, id. 
Büki László, Müller La
jos, Spannenberger Já
nos.

Szociális, egészségügyi 
bizottság, elnöke Men- 
czer Gábor, tagjai dr. 
Biró Ferenc, Kőberling 
Jenőné, Müller Lajos, 
Patacsi Antalné.

Ügyrendi és etikai bi
zottság, elnöke Gállos 
Orsolya, tagjai Vértes 
László, Papp Gyula.

A képviselők az alábbi 
területek és intézmények 
működését kísérik figye
lemmel:

Apaceller József: Bem
u. és köz, Honvéd, Gyenes 
u. Óvoda, Zeneiskola

Arató Márton: Vár, 
Várkert köz, Tavasz u, 
Szentháromság tér

Baumann Mihály: Pé
csi o.út, Dombay-tó, Vak 
Béla u.

Dr. Biró Ferenc: Zen- 
gővárkonyi u, Zengő köz,

Dózsa, Dombay u, Szilágy
puszta, ÁFÉSZ és jelentő
sebb kereskedelmi egysé
gek

Gállos Orsolya: Kos
suth u. (kivéve a társashá
zak), Általános iskola, 
Műv.Ház, Könyvtár

Dr. Menczer Gábor: 
Radnóti u. Entz u., Egész
ségügy, Szociális Gondozá
si Központ

Müller Lajos: Kossuth 
tér, Magyar tér és köz, 
Zengő, Petőfi, Táncsics, 
Kálvin, Iskola, Temető, 
Ady, Templom u., Belső 
Tanya, Külső Tanya, Cso
koládépuszta

Papp Gyula: Geszte- 
nyési, Witt, November 29., 
Rákóczi, Munkácsy, Liszt, 
Hegedűs, Fülep, Jókai, 
Akác u, K ishosszúrét, 
Gimnázium és Szakmun
kásképző

Simsay István: Me-
csekkömyék, Mosókútkör- 
nyék, Szent Gellért u., Er
dőgazdaság, TSZ, ÁG

Vértes László: József 
A ., K odolányi, Fáy u, 
DÉDÁSZ, Vízmű.

Zsáli János: Társashá
zak, Szabadság, Vasút, 
Erzsébeti u, Kollégium 
köz, Építőipari Kisszövet
kezet és nagyobb szolgál
tatók, ipari egységek.

Aljegyző pályáztatása

M ivel dr. Kófiás Mi
hály 1995 nov. 16-án be
tölti 60. életévét, és nyug
díjba kíván vonulni, az ön- 
korm ányzat aljegyzői 
majd jegyzői állásra pá
lyázatot ír ki az Új Du
nántúli Naplóban, a Tolna 
Megyei Népújságban és a 
Magyar Hírlapban. Felté
tel: jogi végzettség és leg
alább ötévi közigazgatási 
gyakorlat, március 10-i 
határidő.

Az I, félévi ülésterv:

Március 20.: Rendezési 
terv jóváhagyása, MEZŐ
GÉP terület közművesíté
se, városszépítési koncep
ció, idősek garzonlakásai

Április 24.: Beszámoló 
az Egészségügyi Centrum 
működéséről, Sportcsar
nok építése

Május 22.: Városi kró
nika összegezése

Június 12.: augusztus 
20-i városi kitüntetések 
előterjesztése, ünnepi 
programok

Az ülések nyilvánosak,
a jelzett napokon, 16 óra
kor vannak a Városházán.

A törvényi előírásoknak 
megfelelően a testület 17 
pontban módosította az 
önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatát.

1995. évi költségvetés
Kakas Sándor elmond

ta, a korábbi évekhez vi
szonyítva ez az első eset, 
mikor a bevételek között 
hitelfelvétel szükséges a 
sportcsarnok építéséhez. 
Az önkormányzat tulajdo
nában lévő részvények és 
értékpapírok viszont lehe
tővé teszik, hogy eladá
sukkal a hitelkeretet fi
nanszírozzuk.

A részvényeladást he
lyeselte dr. Biró Ferenc 
és Arató Márton: el
mondta, ez az utóbbi évek 
legszorosabb és legnehe
zebb egyben igen reális 
költségvetése.

Dr. Biró elmondta, az 
e.ü. finanszírozásban vár
ható változásokat (fogor
vosi, ügyeleti téren), és ja
vasolta a fogorvosi műsze
rek megpályázását.

Zsáli János: az idei év
ben meg kell vizsgálni, 
egyes intézmények miért 
lépik túl előirányzataikat.

Baumann Mihály: a
német kisebbségi önkor
mányzat különféle pályá
zatokat nyújthat be a jö 
vőben. Indítványozza an
nak megvizsgálását, ho
gyan használják fel az is
kolában a nemzetiségi ok
tatásra adott normatív tá
mogatásokat.

Papp Gyula kéri, vizs
gálja felül a testület, me
gyei kezelésbe kerüljön-e 
a Gimnázium és Szakis
kola. Papp képviselő sze
rint a várható oktatási 
rendszer a városi kézben 
tartást indokolja.

Vértes László fenn
tartja véleményét a me
gyei kezelés mellett.

A költségvetést egy
hangúlag elfogadta a 
testület: a hitelfelvétellel 
(45 millió), rész
vényeladással, a sport- 
csarnok augusztus 20-i 
átadásával együtt. A költ- 
ségvetés tartalmazza a 
városi oktatási, kulturá
lis, egészségügyi intézmé
nyek működési költségeit 
-  ezek magasak lesznek 
az áremelkedések miatt. 
Az intézményvezetőkkel 
szoros kapcsolatot és szo
ros gazdálkodást terveztet 
a költségvetés. Egyesüle
tek támogatása (sportkör 
2,5 millió), alapítványi tá
mogatás (Kígyós Emlék
kor, Vagyonvédelmi-Bűn
üldözési Alapítvány), 
Dombay-tó üzemeltetésé
hez 100 ezer Ft hozzájá
rulás. Tartalék összege 
decem berben várható, 
plusz kiadások tervezése 
nem lehetséges.

A testület megszavazta 
költségvetésen felül az 
e.ü. műszerbeszerzést 3,8 
millió Ft értékben. Vala
mint a városi TV stúdiójá
nak 3-4,5 milliós felszerelé
sét, a pénzügyi helyzet ala
kulásának függvényében.
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A k ö ltség v etés
256.442.946.84 Ft bevé
telt, 242.536.570.20 Ft ki
adást tartalmaz;, így a záró 
pénzkészlet 13.306.376.64

A költségvetés részletei
ben megtekinthető' a Mű- 
veló'dési Házban, ahol mint 
ismeretes, valamennyi ülés 
anyaga hozzáférhető' a pol
gárok számára

Patikaprivatizáció, 
vagyonátadás

A patikavagyon önkor
mányzati tulajdonba adá
sáról egyszer már döntött 
a testület. Dr. Kófiás Mi
hály körjegyző javasolta e 
döntés m egerősítését, 
mondván, hogy ez szolgál
ja igazán a város érdekeit. 
Dr. Bíró Ferenc ezzel 
szemben Baranya Megye 
Közgyűlése egészségügyi 
bizottságának elnökeként 
is azt javasolta a testület
nek, ne vegye a patikát 
önkormányzati tulajdon
ba, hanem fogadja el azt a 
javaslatot, melyben a 
részvénytársaság tagja
ként részesülne a város a 
vagyonból. Ugyanis ez 
szolgálja a gyógyszerészet 
érdekeit -  érvelt Biró dr. 
Menczer dr. az önkor
mányzati tulajdon mellett 
foglalt állást.

A testület egy ellensza
vazat és két tartózkodás 
mellett a patika önkor
mányzati tulajdonlása 
mellett voksolt.

Napirend után

Pécsváradon szeretne fi
ókot nyitni a Budapest 
Bank -  a testület felhatal
mazta a polgármestert a 
tárgyalások lefolytatására.

Hausmannstátten
Pécsváradon

Május 21-re várható az 
a viszontlátogatás, mely

nek keretében Pécsvára
don is aláírásra kerülne a 
Haussmannstátten oszt
rák településsel való test
vérkapcsolat. A programot 
a kulturális bizottság dol
gozza ki.

Buszváró, szeméttároló

Helyi vállalkozó készí
tette műanyag buszváró, 
szeméttároló makettjeit, 
modelljeit mutatták be a 
képviselőknek: a berende
zésekről a városszépítési 
tervekkel összhangban 
születik majd döntés.

Műanyag vagy parketta?

A képviselők kiválasz
tották a Sportcsarnok bur
kolatának színét -  anya
gát a tervező választotta. 
Zsáli János figyelmezte
tett, a pályázat nem mű
anyagpadlóra, hanem par
kettára lett kiírva. így az 
esedékes megtakarítást 
érvényesíteni kell.

Zöldségtermesztés 
-  de hol?

Müller Lajos a Zengő 
u. 1-3. számhoz, dr. Biró 
Ferenc a Baráthegyi 
Gyógyházhoz kért közvilá
gítási lámpát.

Müller Lajos felveti, 
hogy Ábrahám Géza ma
gánvállalkozó felkereste a 
helyi gazdakört, és zöld
ségtermesztésre alkalmas 
önkormányzati területre 
tart igényt. Ott és helyi 
savanyítóüzemében mun
kanélkülieket foglalkoz
tatna.

Kakas Sándor utalt ar
ra, hogy Ábrahám Géza a 
buszmegálló közismert ki
vitelezésével egyszer már 
visszaélt az önkormányzat 
bizalmával. Az önkormány
zatnak az iparterületen 
van -  e célra egyébként 
nem alkalmas -  telke.

A Zengővárkonyi 
Együttes kérése

A pécsváradi testület se
gítségét kérte a Zengővár- 
konyi H agyom ányőrző 
Művelődési Egyesület -  a 
testület felhatalmazta a 
kulturális és a gazdasági 
bizottságot, egyeztessen a 
csoport jövőbeli működé
sével és fenntartásával 
kapcsolatban. A város 
képviselői (Apaceller, dr. 
Biró, Gállos] mint támo
gatásra méltó kulturális 
értékként álltak ki a vár- 
konyi tánccsoport mellett. 
Végül Simsay István el- 
sőbbségadás-táblát java
sol a Kossuth térről újon
nan épített út és a Vár ut
ca torkolatába (Fábosék 
alatt).

Kérés 
a testvér- 
városból!

Külsheimi barátaink 
felhívták figyelmünket 
városuk irányító szá
mának megváltozásá
ra. Kérik pécsváradi 
barátaikat, levelező- 
partnereiket, hogy a 
jövőben az új számot 
szíveskedjenek külde
ményeikre írni, hogy 
postáink ne késéssel 
éljenek célba.

Külsheim 
új irányítószáma:

97900

Dér Bürgermeister 
dér Stadt Külsheim 
12. Dezember 1994 
Herm Bürgermeister 
Sándor Kakas 
Gesztenyesi u. 2/b. 
H-7720 Pécsvárad 
Ungam

Verehrter Kollege, lieber Sándor,

zu Deinem grofiartingen Wahlergebnis gratuli- 
ert Dir die ganze Partnerstadt Külsheim und 
wünscht Dir weiterhin Erfolg, Gesundheit und ei- 
ne glückliche Hand bei dér Führung Deiner Stadt.

Du kannst sehr stolz auf dieses wahrlich gute 
Ergebnis sein, zeigt es doch, daB Deine langjáhri- 
ge Arbeit anerkannt und angenommen wird -  ma- 
che weiter so!

Bitté gib die Glückwünsche auch an die neu-und 
wiedergewáhlten Gemeinderáte weiter. Ich hoffe 
und wünsche, daJ3 unsere Zusammenarbeit wei
terhin unter einem guten Stem steht und wir uns 
recht bald wiedersehen.

Dér gesamten Bürgerschaft von Pecsvarad 
wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gutefi Neues Jahr.

Mit freundlichen Grüfien
Kuhn

Bürgermeister
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Változások az adózás rendjében!
Az adózás rendjéről szó

ló 1991. évi XC. törvény 
egyes rendelkezéseit az 
1994. évi XCI. számú tör
vény módosította.

Ezen változások 1995. 
január 1. napjától hatá
lyosak.

A helyi adók esetében a 
legfontosabb tudnivalókat 
az alábbiakban foglalom
össze:

I. Az adó megállapítá
sa, bevallása

1. ) A jogi személyek és 
egyéb szervezetek teljes 
körű önadózása meg
szűnt, ez évtől kezdve az 
önadózási előírások csak a 
vállalkozók kommunális 
adójára és az iparűzési 
adóra vonatkoznak. Ebből 
következik, hogy az épít
ményadóról bevallást kel
lene tenni, miután azon
ban a megfelelő adatokkal 
rendelkezünk, külön be
vallást nem kérünk.

Azon jogi személyek és 
egyéb szervezetek viszont, 
amelyek építm ényadót 
még nem fizettek (új adó
fizetők, új építmény szer
zése esetén, stb.) a beval
lást az épületeikről nyom
ban tegyék meg (épület 
fekvésének helye, hrsz., 
területe, m2-ben, stb.)

A további években a vál
tozást követő 15 napon 
belül kell bejelentést ten
ni.

2. ) A magánszemélyek 
esetében a vállalkozók 
ugyancsak az önadózás 
szabályai alá esnek a vál
lalkozói kommunális adó 
és az iparűzési adó vonat
kozásában;

3. ) A nem vállalkozó ma
gánszem élyek adózási 
rendjében (lakás, üdülő, 
üzlet, stb. után fizetendő 
adó esetében) változás 
nincs, az adó mértéke 
(összege) viszont emelke

dik, ezért az üzletek, mű
helyek, stb. után adózókat 
kérjük, hogy a korábbi fel
kérésünknek (adatszolgál
tatás a helyiség területé
ről) tegyenek eleget, 
am ennyiben erre még 
nem került sor.

Az évközi változásokat 
(vétel, eladás, bérbeadás, 
bérlet megszűnése, stb.) 
pedig az azt követő 15 na
pon belül kell bejelenteni.

4.) A szállást nyújtók ál
tal a vendégektől besze
dett idegenforgalmi adót -  
akár magánszemélyről, 
akár közületről van szó -  
minden hónap 15 napjáig 
be kell jelenteni és az adót 
be kell fizetni.

II. Adó, adóelőleg be
fizetése

1.) A nem vállalkozó ma
gánszem élyek adójukat 
továbbra is két egyenlő

részben, március 15-ig és 
szeptember 15. napjáig fi
zetik be;

2. ) Az építményadót fi
zető szervezetek a fentiek
hez hasonlóan adóznak, 
illetve fizetik be az épít
ményadót;

3. ) A vállalkozói kom
munális adó és az ipar
űzési adó esetében adóelő
leget kell fizetni március 
15-ig és szeptember 15-ig, 
majd december 20-ig be 
kell fizetni az éves adó 
90%-a mértékéig és a kü- 
lönbözetet a következő év 
május 31. napjáig kell be
fizetni az elszámolással 
együtt. Eddig a vállalko
zói kommunális adót feb
ruár 28-ig kellett rendez
ni, most ezt is, az iparűzési 
adóval azonosan május 31- 
ig lehet befizetni.

4. ) Az alkalmi, ideigle
nes tevékenység után adó

zók kötelesek a tevékeny
ség megkezdésekor beje
lentést tenni és a tevé
kenység befejezésekor kell 
az adót befizetni.

5.) Az idegenforgalmi 
adót -  a már írtak sze
rint -  a beszedést követő 
hó 15. napjáig kell befi
zetni.

Végül felhívom az adó
zók szíves figyelmét a tör
vény 11. § (6) bekezdésé
ben foglaltakra, ahol rész
letesen ismerteti a jogsza
bály, hogy az adózóknak 
milyen tartalmú bejelen
tést kell tenniük az adó
hatósághoz.

Javaslom ennek átte
kintését és az eddigi mu
lasztás azonnali pótlását, 
a mulasztási bírság elke
rülése végett.

Dr. Kófiás Mihály 
jegyző

Harminc százalékos készültségi fokot ért el a sportcsarnok építése. Az alapozás 
teljesen elkészült és a falak is kinőttek a földből. A tél okozta háromhetes késedel
met az építők behozzák a következő időszakban.

Fotó: Patonai Attila
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Felvillantani egy más lehetőséget

Szabó László 
műhelyében

Szabó László szobrai
ból nyílt kiállítás Kő Pál 
szobrászművész köszöntő
jével február 8-án Marca
liban, a művelődési ház
ban. Tavaly ó'sszel az 
ausztriai Trofaiachban 
köztéren helyezték el az 
ottani művésztelepen ké
szült szobrát, a „Hegyi asz- 
szony” címűt. Szabó László 
Pécsvárad, Püspökszent- 
lászló, Mánfa, Szigetvár, 
Siklós után Nagyváradon és 
Heidelbergben is bemutatta 
munkáit Mánián egy szob
rát megvásárolták egy 
Cambridgei kórház számára 

Mindig rajzolt, majd 
hosszabb-rövidebb szüne
tekkel látott munkához. 
Közben kitanult több 
szakmát. Mindez jó  volt 
nagyon, hiszen az anyag
gal, a szerszámokkal való 
kapcsolatát alakította. 
Vassal foglalkozott, mégis 
a fa lett a szobrai anyaga, 
mikor 12 éve, 1983-ban 
faragni kezdett: először 
népi alakokat majd dom
borműveket, aztán jelleg
zetesen megnyújtott, gon
dosan ledolgozott felületű 
szobrait. Ezekre gyakorta 
mondják, hogy átszelle- 
mültség sugárzik róluk:

-  Inkább az, hogy az 
élet egy másik lehetőségét 
próbálom felvillantani. 
Van bennünk valami, ami 
nem erről a világról való. 
Valaki azt írta rólam , 
hogy hazudok, mivel meg
tagadom az élet árnyol
dalait. Úgy vélem, az élet 
szép és jó, csak mi tesszük 
rosszá. Azt szeretném  
megmutatni, ami szép és 
nemes az emberi életben, 
és amit kevesen veszünk 
észre.

-  Mit jelent az ön szá
mára ez a műhely itt, a 
pécsváradi református pa
rókián, ahol lekész feleségé
vel és négy gyermekével él?

-  Ez itt egy boldog szi
get, ahonnan barátaim 
néha kirángatnak. Álta
luk jutottam  el arra az 
ausztriai művésztelepre, 
egyegy kiállításra. Innen 
rándulok át néha Hosszú- 
heténybe, Bocz Gyulád 
hoz, akit mesteremként 
tisztelek és szeretek. A 
pontos precíz munkára 
oktatott mindig, és most 
már nem is engedem meg 
magamnak, hogy egy vona
lat ne oda helyezzek, ahol 
lennie kell, vagy hogy egy 
grammal több anyag ma
radjon a szobron.

Fotó: Löffler G.

Papok keresztútjai a diktatúrák korában
Hetényi Varga Károly második dokumentumkötete

„Papi sorsok a horogkereszt és a vörös
csillag árnyékában” a címe annak a 
négykötetesre tervezett monográfiának, 
amelynek második része nemrég látott 
napvilágot az abaligeti Lámpás Kiadó 
gondozásában.

Szerzője Hetényi Varga Károly,
Pécsváradon éló' egyháztörténeti író, aki 
több évtizedes kutató és gyűjtőmunkájá
nak eredményét adja itt közre. A mosta
ni kötet a kalocsabácsi, Csanádi, erdélyi 
és nagyváradi egyházmegyék mártírpap
jainak életútját mutatja be: 340 olyan 
papét, aki mind a barna, mind a vörös 
diktatúrával szemben az üldözött ember 
mellé állt. Hetényi Varga Károlytól meg
tudjuk, hogy munkájának politikai felté
telei az utóbbi években lényegesen javul
tak, bár néhány adatközlője 1989 után 
sem engedte magát megnevezni. Akadt 
olyan egykori üldözött, aki a kilencvenes 
évek elején is csak kertjében sétálva 
mert nyilatkozni börtönélményeiről, és 
nem járult hozzá jegyzetek készítéséhez.

Hetényi Varga Károly személyesen kere
si fel e tanúságtévő papokat, szinte ver
senyt futva az idővel, hisz egyre keve
sebben élnek már a negyven-ötven évvel 
ezelőtti események elszenvedői vagy élő 
szemtanúi.

Ez a kötet különösen nehéz terepnek 
vág neki: a vizsgált négy egyházmegye 
mindegyikét szétszaggatta a trianoni bé
kediktátum. Ha a kisebbségi magyarság 
sorsa gyötrelmes volt az újonnan kijelölt 
határok között, sokszorosan nehéz volt 
akkor papjaik élete. Hiszen mint a 
könyv is tanúsítja, az egyház jelentette 
általában az utolsó mentsvárát a kisebb
ségi magyarságnak akkor, amidőn a vi
lági intézmények, szervezetek már meg
törtek a kényszer hatására. Az egyházi
ak nemcsak magyar híveiknek adtak se
gítséget a fasizmus és a kommunizmus 
ideje alatt, hanem általában a szenvedő 
embernek: szerbnek, zsidónak, román
nak, németnek, tekintet nélkül nemzeti
ségére.
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*
A Kodolányi János Általános Iskola

Az alsó tagozat hírei:
-  Január 13-án, pénteken 

Fáth Hedvig tanítónő német 
nyelven bemutató órát tartott 
kéttannyelvű osztályában a le
endő' elsó' osztályos tanulók ér
deklődó' szülei számára.

-  Január 16-án rendkívüli 
szülői értekezletet tartottunk 
az alsó iskolában a jövő tanév
ben első osztályba kerülő gye
rekek szüleinek. Az összejöve
telen részben bemutattuk az el
só' osztályos olvasási módszere
ket, tájékoztattuk a kedves 
szülőket a nyelvtanulás lehet
séges formáiról, a tervezett első 
osztályokról, valamint bemu
tatkoztak a leendő első osztá
lyos osztályfőnökök.

-  Az eló'zetes szervezésért és 
részvételért köszönetét mon
dunk az óvodavezetó'nek és az 
érintett óvónőknek.

-  Az ANK II. sz. iskolája ka
rácsonyi rajzpályázatot hirdetett 
az iskolák alsó tagozatainak 
számára, ahová két alkotással 
nevezhetett minden iskola.

Január folyamán elismerő ok
levél érkezett iskolánkba Vókó 
Rita 3. c. és Bálint Ólja 3. d . 
osztályos tanulóknak színvona
las munkájukért, akik a mi is
kolánkat képviselték.

Gratulálunk mindkettőjüknek!
-  Az alsó tagozat minden év

folyamának minden osztá
lyában e hónapban lázas tanul
mányi munka folyt.

Az első félév közeledtével 
igen gyakoriak voltak az írás
beli felmérők, a szóbeli felelé
sek, és minden kisdiáknál sort 
kerítettünk a hangos olvasás 
felmérésére is.

A felsó' tagozat hírei:
-  Az elmúlt időszakban ismét 

remekeltek tanulóink a külön
böző rajzpályázatokon Szántó 
Ferencné rajztanár vezetésé
vel. A Baranyai bomapok alkal
mával meghirdetett rajzpályá
zaton Ormai Eszter különdí- 
jat kapott.

Az Európa at schule pályáza
ton elismerő oklevelet kaptak a 
következő tanulók: Ruppert 
Andrea 8. c.

Böröcz Lívia 8. a.
Kovács Anikó 7. c.
Ormai Eszter 7. b.
Csák Nikoletta 7. b.
Az OTP által a Takarékossá

gi Világnap alkalmából rende
zett versenyen Bakó Réka, 
Böröcz Lívia, Arnold Tamás 
500 Ft-os takarékbetétkönyvvel 
gazdagodott.

A wuppertáli nemzetközi pá
lyázaton Glázer Adél Ezüst 
Elefánt díjat nyert a rangos 
mezőnyben. Mindannyiuknak 
gratulálunk!

-  A pécsi Szivárvány Gyer
mekház Menüett címmel művé
szettörténeti-zenei vetélkedőt, 
illetve erre felkészítő tanfolya
mot szervez, melyen iskolánk
ból Ormai Eszter, Kelemen 
Lilla, Glázer Adél és Cséri 
Linda vesz részt.

-  Az iskolai népdaléneklési 
versenyen Papp Éva 6.a. osz
tályos tanuló I., és Tamás Nó
ra 7.e. osztályos pedig II. he
lyezést ért el. ők  képviselik is
kolánkat a megyi vetélkedőn. 
Enektanáruk: Borisné Link 
Ibolya.

-  A Tűzvédelmi háziverseny 
győztes csapata: Böröcz Lívia, 
Szilágyi Csaba, Takács Atti
la. ők  képviselik iskolánkat a 
területi vetélkedőn. Pelkészítő 
tanáruk: Mayer Jánosné.

-  Január 5-én iskolánk tanu
lói eló'ször próbálkoztak az álla
mi nyelvvizsga letételével. A 14 
nyolcadikos tanulóból 12-én si
keresen tették le az alapfokú 
szóbeli vizsgát német nyelvből. 
(Az írásbeli vizsga eredménye 
még nem ismert.)

Felkészítő tanáruk: Sigrid 
Gmeiner.

-  A svábbálon nagy sikerrel 
szerepelt az iskola német nem
zetiségi tánccsoportja (vezető-

Középiskolai hírek
Közeledik az I. félév vége. Ta

nárnak, diáknak egyaránt erő- 
felmérő feladat. Vannak későn 
„ébredők”, akik egy, esetleg 
másfél hét alatt próbálják bepó
tolni az elmúlt négy és fél hóna
pot. Hát ez bizony kevésbé sike
rül. Január 31-vel lezárul az el
ső félév. Február 7-ig kézhez 
kapja mindenki a félévi értesí
tőjét. A II. félévben azután lehe
tőség nyílik javításra, rend
szeres munkára -  legalábbis ez 
a tanárok „álma” .

Sport:
1995. január 22-én a Pécsi 

Sütőipari Rt. kispályás labda
rúgó tornát rendezett 8 csapat 
részvételével. Iskolánk felnőtt 
csapata a Széchenyi István 
Gimnázium tornacsarnokában 
lejátszott mérkőzéseken az elő
kelő II. helyet szerezte meg.

A csapattagok: Valkai Zol
tán (kapus), Valkai Pál, 
Papp Gyula, Walter Gyula, 
Tóth Mihály, Baracskay La
jos, Májusi Albert, Takács 
Zsolt.

Kollégiumi hírek:
Január 19-én a színvonala

sai! kialakított tankonyhában 
tartotta félévzáró foglalkozását 
a főző szakkör. Antal Attiláné
irányításával nemcsak az ízle
tes vacsora elkészítéséről, ha

jük: Tóth Györgyi és Poller 
György),, valamint Glázer 
Adél szólóénekkel, majd az If
júsági fúvószenekar, melynek 
vezetője Wágner József.

-  A természetvédő szakkör 
lelkes kis csapata a téli hóna
pokban is kirándult és madár- 
tetőt készített Győrffy Zsu
zsanna szakkörvezető tanár 
irányításával.

-  A 6. a. osztály kihasználta 
a téli hóesést, szánkótúrára 
gyűltek össze a Komlós-kanyar- 
ban osztályfőnökükkel, Lőrin- 
czi Alberttal.

-  Lezárult a 8. osztályosok 
továbbtanulás előtti szűrővizs
gálata. A jelentkezési lapok ki
töltése folyik, illetve az utóla
gos „módosítgatások” .

-  Január 23-án emelkedett, 
ünnepélyes hangú megemléke
zés volt iskolánkban a magyar 
Kultúra Napja alkalmából.

-  Január 31-től 3 főiskolás 
tanárjelölt tölti iskolánkban 3 
hetes tanítási gyakorlatát, 
melyhez sok sikert kívánunk.

-  Iskolánk nevelői megren
delték a következő tanév tan
könyveit, az árakról időben tá
jékoztatjuk a szülőket.

-  A tantestület több tagja 
vállalta a munka mellett még a

nem a szakkörösök igényes térí
téséről és felszolgálásáról is 
meggyőződhettünk. (Az sem 
volt mindegy, hogy a leveses tá
nyérban hogyan helyezték el a 
húst, a zöldséget és a tésztát.)

Tbvábbi jó  munkát kívánunk!

Farsang -  farsang:
A fagyos hideg időben a kollé

gium életére pezsdítően hatott 
a farsangi bál. Mindezt fűsze
rezte, a legnagyobb mókát je 
lentette a tanárok-diáklányok 
furfangos hólabdacsatája. Az 
eredmény azt mutatta, hogy a 
tanároknak „cselszövési”, a

továbbtanulást is.
Poller György az ELTE 

TTK Számítástechnika kiegé
szítő' szakán I. éves. Gelencsér 
János a Műszaki Egyetem köz
oktatásszervező és vezetőképző' 
szakán I. éves.

Tóth Györgyi a JPTE né
met kiegészítő szakon II. éves. 
Havasi Orsolya a szombathe
lyi Berzsenyi Dániel Tanár
képző Főiskola német kiegé
szítő szakán I. éves. Gyenis- 
né Oszbach Mónika a JPTE 
angol kiegészítő szakán II. 
éves. Mindannyiuknak szurko
lunk, jó tanulást kívánunk!

-  Gelencsér János testne
velő tanárt választották a vá
rosi Sportkör kézilabda 
szakosztályának vezetőjéül. 
Az idén a város bekapcsoló
dik a Kihívás napja nem zet
közi mozgalomba (május 31- 
én), a városi program össze
állítását Gelencsér tanár úr 
végzi.

-  A ja n u á r hónap a félév 
előtti utolsó hajrá „lázában” 
zajlott, hiszen február 3-án bi- 
zonyltványosztás, melyet 2 na
pos szünet követ 6-7-ig.

Jó pihenést kívánunk min
denkinek!

diáklányoknak pedig erőnléti 
edzésekre lesz szükségük. Az 
első helyezettekre törölköző, a 
vesztes félre felmosóruha várt.

Szakköri hírek: a helyisme
reti szakkör tagjai Fuchs Sán- 
dorné vezetésével részt vettek 
a Fülep Lajos tiszteletére ren
dezett emlékünnepségen Zen- 
gővárkonyban. A megemlékezés 
után a Fülep emlékszobába is 
ellátogattak. Az esti rendez
vény kötetlen hangvétele mind
annyiuknak nagyon tetszett.

Pécsvárad, 1995. január 26.
Fuchs Sándorné



AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

Pécsvárad, aut. vt.
megállóhelyről

Jelmagyarázat: Érvényes: 1995. január 4-től

I: Iskolai előadási napokon
T: Tanszünetben, munkanapokon
a: A hetek első' iskolai előadási napját megelőző napon
b: A hetek utolsó iskolai előadási napján és a hetek első iskolai előadási napját megelőző' napon.

HOVA-MIKOR

Munkanapokon Szabadnap Munkaszüneti nap
(hétfó'tól-péntekig) (szombat) (vasárnap)

Apátvarasd, ib.
6.08 11.33 14.43 15.10 17.04 6.08 15.10
Bonyád, aut. áll.
5.26 6.14 6.26 7.00 7.46 5.26 6.14 6.26 5.26 6.14 6.26
9.33 c9.56 10.50 11.33 12.29 7.00 7.46 9.33 7.46 9.33 c9.56
13.33 14.15 14.33 14.40 15.50 10.50 11.33 12.29 10.50 12.29 13.33
16.03 al6.08 16.38 16.55 17.33 13.33 14.33 16.03 14.33 16.03 16.55
18.33 19.13 20.03 b20.33 b21.12 16.55 17.33 18.33 17.33 19.13 19.43
23.03 19.43 23.03 b20.33 b21.12
Budapest, Erzsébet tér
5.26 7.46 16.55 5.26 7.46 16.55 5.26 7.46 16.55
Erdősmecske, kh.
5.05 6.30 8.30 12.00 114.30 8.30 12.00 15.20
15.20 17.07 18.15
Geresdlak (Geresd)
6.00 17.00 T7.02 8.30 12.15 6.00 8.30 12.15 8.16
115.09 T15.10 16.04 16.55 17.06 13.50 14.17 16.55
17.45
Görcsönydoboka, S. u.
15.47
Győr, aut. áll.
6.26 6.26 6.26
Hidas, alsó:
6.14 7.00 9.33 10.50 11.33 6.10 7.00 9.33 6.14 9.33 10.50
13.33 14.15 14.33 14.43 15.50 10.50 11.33 13.33 13.33 14.33 16.03
16.03 al6.08 16.38 17.33 18.33 14.33 16.03 17.33 17.33 19.13 19.43
19.13 20.03 b20.33 23.03 18.33 19.43 23.03 b20.33
Hímesháza, aut. vt.
6.00 17.00 T7.02 8.30 12.15 6.00 8.30 12.15 8.16
115.09 T 15.10 16.04 16.55 17.06 13.50 14.17 16.55
Kiskőrös, Vh.
c9.56 c9.25
Lovászhetény, templom
5.05 6.30 17.23 8.30 12.00 8.30 12.00 15.20
114.30 15.20 15.47 17.07 18.15
Mecseknádasd, aut. vt.
5.26 6.14 6.26 7.00 7.46 5.26 6.14 6.26 5.26 6.14 6.26
9.33 10.50 11.33 12.29 13.33 7.00 7.46 9.33 7.46 9.33 10.50
14.15 14.33 14.40 14.43 15.10 10.50 11.33 12.29 12.29 13.33 14.33
15.50 16.03 al6.08 16.38 16.55 13.33 14.33 15.10 15.15 16.03 16.55
17.04 17.33 18.07 18.33 19.13 16.03 16.55 17.33 17.33 19.13 19.43
20.03 b20.33 b21.12 23.03 18.33 19.43 23.03 b20.33 b21.12
Mohács, aut. áll.
6.00 17.00 T7.02 8.30 12.15 6.00 8.30 12.15 8.16
115.09 T15.10 16.55 17.06 13.50 14.17
Ófalu, kh.
15.10 15.10
Szekszárd, aut. áll.
5.26 6.26 7.46 9.33 14.33 5.26 6.26 7.46 5.26 6.26 7.46
16.03 16.55 17.33 b21.12 9.33 16.03 16.55 9.33 14.33 16.0317.33 16.55 17.33 b21.12
Tamási aut. vt.
6.14 14.40 6.14 6.14
Veszprém, aut. áll.
6.14 6.14 6.14
Zengővárkony, forduló
7.25 16.43 7.30 16.43



h o v á -m i k o r

Munkanapokon Szabadnap Munkaszüneti nap
(hétfőtől-péntekig) (szombat) (vasárnap)

B erkesd , fo rd u ló
6.02 9.00 13.45 15.52 17.50 6.02 9.00 13.45 7.57 18.32

15.52

H arkány, aut. áll.
7.10 8.11 8.11 8.11

K om ló, aut.áll.
8.15 114.15

M arton fa , fo rd u ló
1.16.30

M ohács, aut. áll. (S zederk én yen  ét)
5.26

M áriakém énd, szb.
4.55 5.26 16.58 9.30 12.30 9.30 12.30 17.04 15.15 18.33
17.04

P écs, aut.éll. (B erk esden  át)
6.02 9.00 13.45 15.52 6.02

15.52
9.00 13.45 7.57 18.32

P écs, aut. áll. (H ird , b e j. ú ton  át)
4.53 5.03 5.23 5.48 5.58 4.53 5.48 5.58 7.08 7.53 8.11
6.18 6.24 6.38 6.58 7.08 6.38 6.58 7.08 8.53 9.48 13.00
7.10 7.50 8.11 8.53 9.48 7.53 8.11 8.53 13.53 14.43 16.58
10.20 12.03 13.00 13.03 13.53 9.48 10.20 12.03 18.07 18.46 18.53
bl4 .38  14.43 15.33 16.58 18.07 13.00 13.53 14.43 d l9 .10 C19.20 C20.08
18.07 18.46 18.53 c l9 .2 0  c20.08 16.58 18.07 18.46 20.27 21.08
20.27 18.53 20.27

P écs aut. áll. (S zederk én yen  át)
4.55 12.30 12.30 15.15 18.33

S zederkén y, szb.
4.55 5.26 9.30 12.30 17.04 9.30 12.30 17.04 15.15 18.33

Szellő, ib .
4.55 5.26 16.58 9.30 12.30 9.30 12.30 14.55 15.15 18.33
14.55 17.04 17.04

Szilágy, iskola
6.02 9.00 13.45 15.52 17.50 6.02 9.00 13.45 7.57 18.32
19.00 15.52

Szilágypuszta
6.02 16.38 13.45 15.52 17.50 6.02 13.45 15.52

A menetrendre vonatkozó további részletes információval a 72/215-665-ös telefonszámon állunk utasaink szíves rendelkezésére.

Vasúti menetrend Pécsvárad-Pécs között
P écsv árad ró l in du l: P é csre  érkezik : P écsrő l indu l: P écsv á ra d ra  érkezik :

4.03 4.45
5.35 6.25
6.43 7.25
8.25 9.10

10.13 11.12
12.56 13.40
17.21 18.05
19.53 20.35
20.38 21.20
21.25 22.10

3.20 3.59
5.55 6.41
7.15 8.02

10.35 11.16
14.35 15.21
16.35 17.19
19.00 19.43
22.45 23.26
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Hangverseny 
a strandért

Egy francia házaspár látogatása 
Pécsváradon

Az elmúlt évben Erdei 
Tibor a Pécsváradi Malom 
Kft. munkatársa azzal az 
ötlettel kereste fel Kakas 
Sándor polgármestert, hogy 
a valamikor oly népszerű 
pécsváradi strandért, an
nak felújításáért indítsanak 
jótékonysági hangverseny- 
sorozatot. A pécsváradiak 
régóta szorgalmazzák és 
szeretnék, ha a két évtizede 
szunnyadó strand-élet, az 
úszósport ismét színesítené 
a nyári kikapcsolódási, 
sportolási lehetó'ségeket.

Sajnos vállalkozót nem si
került találni, pedig azóta 
melegvíz is van a strand te
rületén.

Mindezt már Kakas Sán
dor mondta el a hangver
senyen megjelentek üdvözlé
sekor. Megjegyezte, hogy 
mindezideig szokatlan, hogy 
valaki aki nem is pécsváradi 
lakos, de itt dolgozik, helyi 
érdekek ügyében jótékonysá
gi gyűjtést indítson el.

Az elsó' koncerten a két 
helybeli kórus, (az általános 
iskola és zeneiskola gyer
mekkórusa, a Műveló'dési 
Ház nó'i kamarakórusa mel
lett fellépett a pécsi Pannon 
Volán Bartók Béla Férfika
ra, Lakner Tamás vezényle

tével. (Ez utóbbinak tagja 
Erdei Tibor is.)

A mintegy 100 fős közön
ség nem bánta meg, hogy 
eljött, hiszen az ügy támo
gatása mellett színvonalas 
zenei élményben volt része. 
A két kórust régi barátság 
köti össze, ennek jegyében 
az est egy igen kellemes ta
lálkozóval ért véget.

A körjegyző' jelenlétében 
felbontott adománygyűjtő 
urnákban 31.810.- (azaz 
Harmincegyezer nyolcszáz- 
tíz/00 Ft.) volt, mely össze
get a Pécsváradért alapít
vány számláján elkülönül
ten kezelik.

Mindazoknak, akik szívü
gyüknek érzik a strand fel
újítását, és azt anyagilag 
támogatni is kívánják, ez
úton közöljük a számlaszá
mot. Pécsváradi OTP 249- 
98068-as számú 592-335 
számla javára lehet befizetni 
Strandért megjegyzéssel. 
Csekket a Polgármesteri Hi
vatalban és a Művelődési 
Központban is lehet kérni. 
Még egyszer köszönjük az ö t 
letadónak, Erdei Tibornak!

A hangversenysorozat 
folytatódik!

Fotó: Patonai Attila
D. K.

Leányom házában egy fran
cia házaspár lakott. Az asszony 
nyelvtanárnő volt, a férje rek
lámgrafikus. Pécsre szerződ
tek, hogy itt a francia nyelvet 
tanítsák. Kezdetben jó l érezték 
magukat és a leányom at na
gyon  m egszerették. Sajnos a 
társalgás nehezen ment, mert a 
leán yom  nem érti a fran cia  
nyelet, de egy szótár segítségé
vel -  német nyelven e lb o ldo 
gultak. -  Franciás uzsonnára 
hívták meg a leányomat, ő  pe
dig magyaros uzsonnával ked
veskedett.

Egy nap közösen kirándultak 
a M ecsekben. A hegyvonulat 
nagyon tetszett a házaspárnak 
és ezért a 6 -os úton haladva 
Pécsvárad felé közeledtek. El
ragadtatással gyönyörködtek a 
Z en gő alatt elterülő városká
ban a nyárutói verőfén yben . 
Behajtottak a városba és elis
meréssel állapították meg a te
lepülés rendezettségét és az ut
cák tisztaságát. M élyen m eg
hatotta őket a nagytem plom  
fe lé  v e z e tő  n y íle g y e n e s  út, 
amely a Golgotán keresztül, a 
szép barokk templomba vezet. 
Igen érdekelte őket a vár és 
szerették volna megtudni an
nak történetét, de a nyelvi ne
hézségek  miatt ez a vágyuk 
nem teljesült. De a várudvaron 
az ókori monostor romjai és a 
felújítás gondos szakszerűsége 
tovább fokozta elismerésüket 
és csodálatukat.

Sajnos a vár múzeuma zárva 
volt, így lefelé indultak. A z út 
lábánál leányom felhívta a há
zaspár figyelmét állandó kiállí
tásom címtáblájára és miután 
sikerült a kulcsot megszerezni, 
megtekintették az anyagomat. 
A házaspárt nagyon meglepte a 
kiállítás objektumának korsze
rű kultúráltsága. Meglepte őket 
a festészetem  sz ín v ilá ga  és 
azonnal a francia világhírű fa- 
u ves -ok a t em legették . (A z t  
persze nem tudhatták, hogy a 
tiszta színek hatása elsősorban 
a magyar népművészet felől ért 
engem. Gondolom azt is kons
tatálták, hogy a fauvizm uson 
kívül a kubizmus, exporesszio- 
nizmus tanulságai elől sem tér
tem ki, de azt nem tudhatták, 
hogy grafikai és festészeti kép
zettségem  alapjai a N agybá
nyai Mesterektől származnak.) 
Amikor pedig a képeim között 
n égy  festm én yem en  és egy  
grafikámon felfedezték Párizst, 
szívükbe zárták művészetemet.

A vendégkönyvemben ezt ki is 
fejezték -  bejegyzésükkel:

„N agyon  szép festmények, 
nagyon magasszintű színekben 
és bájosságban, a „fauvizmus” 
nagyon jó  impresszionista tech
nikával megcsinálva, amilyet 
Provanceben sem találtam. Ala- 
in Francét (Nizza) 94. 9. 17.

„Élénk festmények tele a for
máknak és a színeknek élet-sze
relmével. Nagy öröm a szívnek 
és a szemnek. Anna, 94. 9. 17. 
(Nizza, Franciaország)”

Sajnos felbontották a szerző
désüket és visszautaztak Fran 
ciaországba. Valamiért m eg
sértődtek, de a leányomtól sír
va búcsúztak. Mit vittek ma
gukkal? Csak a sértődöttségü
ket vitték?

A feltett kérdésre, feltétlenül 
nemmel válaszolnék. A francia 
házaspár pécsváradi látogatása 
felejthetetlen élményt jelentett 
számukra. E kijelentésem mel
lett tanúskodik leányom igen 
k edvező  tapasztalata és a há
zaspár írásának tartalma a ven
dégkönyvben. A két bejegyzés 
igen kultúrált és rendkívül ér
zékeny és szakmabeli emberek 
meglátásait tartalmazza. Pro- 
vance m egem lítése, a fauviz
mus életszerelme a képzőm ű
vészeti készültség magas foka. 
A „N agy öröm  a szívnek és a 
szem nek” mondat kifinomult 
belső személetet jelzi.

Egy katalógusomban ezeket 
írtam: „Őrizzük meg kulturális 
és egyéb értékeinket és becsül
jük meg más népek kulturális 
értékeit is” . Széchenyi szól ma 
is hozzánk. Kis nép vagyunk, 
rokontalan, s így barátokat kell 
szereznünk.

Bizonyára a házaspár jó  ér
zéssel fogadta a Párizsról ké
szült négy festm ényem et és 
egy grafikám at. Azt hiszem, 
h o g y  m e g é rte tté k  a k épek  
mondanivalóit: a Notre Dame 
tornyai magához ölelnek hat
ezer em bert, és a Szűzanyát 
m egjeleníti a város fölött. A 
Szabadság G éniusza röpül a 
város fölött. Az UNESCO pa
lotája a világ népeit a „Földa
n y a ” b ű v k ö ré b e  v on zza . A 
Montmartre a vígasság örömé
nek és a vallásos meditációnak 
dom bján figyelm eztet az élet 
ellentmondásaira. És mindeze
ket Pécsváradon, egy szép kis 
magyar városkában, csodálatos 
környezetben látták és vitték 
magukkal Franciaországba.

Platthy György

Dr. Entz Béla emlékezete
Dr. Entz Béla, a pécsi egyetem volt rektora, aki iskolát 

teremtett a magyar kórbonctanban, 45 évvel ezelőtt, 1959 
január 14-én halt meg Pécsváradon. Egykori házának he
lyét emléktábla hirdeti, melyen halálának évfordulóján 
koszorút helyeztek el tisztelői valamint a dr. Entz Béla 
Egészségügyi Központ és a Pécsváradi Várbaráti Kör.
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MEGNYITOTT!
1995. február 1-jén megnyitottam

élelmiszer és vegyiáru, 
diszkont boltomat!

Pécsvárad, Kossuth L. u. 3. szám 
alatt (buszmegállóval szemben)

Nyitvatartás:

Hétfő, kedd, szerda, 
csütörtök, péntek: 6-17 óráig 
szombat 6-11 óráig 
vasárnap zárva!

Hirdetéseim folyamatosan jelennek meg 
a Képújságban és a Hírmondóban! 

Kérem, hogy olvassák hirdetéseimet!

É R D E M E S !

Árajánlataink:

házi kenyér 1 kg-os 58.-
fél fehér kenyér 48.-
péksütemény (kifli, zsemle) 5.- stb.

Dobozos üdítők 73.-tól 93.- Ft-ig
Sunlicht mosogató 150.-
Pur mosogató 84.-
Pur utántöltő 68.-
Ariéi 2,4 kg-os 650,-
Persil 2,4 kg-os 685,-
Biopon automata 2,4 kg 590,-
Tix 2,4 kg-os 495.-
Domestos 180.-
Clorox-ACE 82.-
Tix Extra 600 gr. 145.-
Ariéi 600 gr 190.-
Biopon áztató 1 kg-os 205.-
Biopon automata-, color 165.-
habfürdők 160.-

Papp Mónika 
vállalkozó

CIPŐBÖRZE!
Téli-tavaszi lábbelik! 

Rendkívül kedvezményes árak! 
Nagy választék!

Február 9-én 9-18 óráig 
Pécsvárad Művelődési Központ 

Várjuk Vásárlóinkat!

ÉLKER GMK

Hírmondó hírek
Megszokott, hogy év elején tájékoztatjuk Kedves Előfizető- 

inket.
Városunkban és a környékén ezidáig 1995-re 142-en fizet

ték elé a Városi önkormányzat havilapját. Az elmúlt évihez 
képest 7 fö mondta le az előfizetést, és 21 fő új előfizetője van 
lapunknak.

Köszönjük bizalmukat! Várjuk Kedves Olvasóink észrevéte
leit, kritikáit és kérjük Írjanak lapunkba. Várjuk ötleteiket!

Ezúton is külön köszönjük a lap terjesztőinek munkáját, akik 
hónapról hónapra vállalják az eladással járó plusz munkát.

Köszönet az ABC, a 6-os bolt (Vasút u.), a Posta, a Vár utcai 
bolt, az Űj ABC, a Kicsi Bolt (Erzsébeti u.), a Kossuth-téri 
bolt, a Dózsa utcai bolt vezetőinek és dolgozóinak, hogy segít
ségükkel közel 400 példányhoz juthatnak a pécsváradiak 
rendszeresen minden hónapban.

Pécsváradon építési telek eladó. Irányár 500 ezer Ft. Érdeklődni 
210 254 telefonon 18 óra után.

Il-es feltételes forgalmú növényvédőszerek 
vásárlására és forgalmazására szolgáló

TOVÁBBKÉPZÉST
szervez kellő számú jelentkező esetén a művelődési 

központ mindazok számára, akiknek az 5 éve kiadott 
engedélyük ez évben lejár.

Időpont: március 7 (kedd)-28-ig minden kedden 16- 
20.30-ig (egy alkalommal 5 óra).

A 20 óra meghallgatása után 350 Ft-ért lecserélik a 
régi igazolványt.

Részvételi költség: 1.000 Ft/fő.
Az oktatást a növényegészségügyi és talajvédelmi ál

lomás szakemberei végzik.
Jelentkezni a művelődési központban lehet február 

20-ig.

Lehetőség van új tanfolyam indítására is azok számá
ra, akiknek még nincs meg az engedélyük. Ennek idő
tartama 80 óra. 40 fő jelentkezése esetén indítja az ál
lomás. Plusz 10 órában vállalkozói ismereteket is ok
tatnak, mindezekről a vizsgák letétele után engedélyt 
állítanak ki.
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AFülep Lajos Művelődési Központ 

február havi eseménynaptára

Itt a farsang, áll a bál

Szombatonként: 8-9 ó.
Jazz balett I. csoport

9- 10 ó. Jazz balett II. cso
port

10- 12 ó. Tánciskola a 
nyolcadikosoknak

8-12 ó. Szövő' tanfolyam
Csütörtökönként 9-12 

óráig a Mozgáskorlátozot
tak részére fogadónap.

Hétfőnként: 18 órától 
Kézimunkaszakkör és Ta
rokk-klub

18.30-tól nó'i kamarakó
rus próbája

Kedd-péntek: 18 órától 
sakk szakosztály

2-án, csütörtökön 13 ó. If
júsági hangverseny a diá
kok számára. (Várjuk ér
deklődő' felnőttek részvéte
lét is.)

4-én, szombaton 19 ó. Ze
neiskola Szülők-Nevelők 
bálja

Lányok, A sszonyok  
figyelem !

Ismét kölcsönözhető a 
Művelődési Központban a 
közkedvelt, pontos szabás
mintákkal havonta megje
lenő divatlap: a BURDA

Közérdekű információk 
FÉLFOGADÁS A KOM
LÓI RENDŐRSÉGEN
(Komló, Berek u. 10.)

Hétfő: 14-16.30 óráig 
Kedd: 7.30-12.00 óráig 
Szerda: 7.30-16.30 óráig 
Csütörtök: 7.30-12 óráig 
Péntek: 7.30-12 óráig

6-án, hétfőn 17 ó. A 
Zengő Vadásztársaság 
közgyűlése

10-én, pénteken 18 ó. 
Szakmunkásképző és Gim
názium szalagavatója 

14-én, kedden 16 ó. Nyug
díjas klub összejövetele 

17-én, pénteken Á lta
lános iskola felsőtagoza- 
tosainak farsangi m ulat
sága

21-én, kedden 16 ó. ismét 
indul „B” kategóriás gépko
csivezetői tanfolyam 

du. a Nyugdíjas klub 
Bonyhádra utazik farsangi 
mulatságra az ottani klub 
meghívására.

24-én, pénteken Általá
nos iskola alsótagozatosai
nak farsangja 

28-án, kedden 18 ó. Fű- 
ben-fában szerelem -  kétré
szes zenés vígjáték.

A nyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek
január 21-én Fekete Tibor 
és Purt Magdolna.

Gratulálunk és kívá
nunk hosszú boldogságban 
eltöltött éveket!

Elhunytak: Friesz Já- 
nosné sz. Rückert Teréz 
(1924.)

Schneider Ádám (1924) 
Mayer Ferenc (Zengő- 

várkony, 1949.)
Koch Zoltán (1975) 
Polcsity Péter (1920)

A régi sváb-bálok hangu
latát idéző, hajnalig tartó 
fergeteges mulatsággal nyí
lott a farsangi szezon Pécs- 
váradon a helyi Spitz Bű
ben zenekar jóvoltából, ja
nuár 21-én a Művelődési 
Központban. Ezt követte 
egy hét múlva a Nyugdíjas 
Klub farsangi bátyus bálja. 
A februári báli rendezvé
nyek szintén a kialakult 
hagyományoknak megfele
lően várják a mulatni vá
gyókat.

A Zeneiskola február 4- 
én, szombaton tartja Szü
lők-Nevelők Bálját, ahol a 
családok együtt, gyermeke
ikkel szórakozhatnak.
Szakközépiskola és Gimná
zium tartja Szalagavató 
Bálját a művelődési ház
ban.

Ugyancsak ezen a wee- 
kenden mulatnak az Arany
cipó Kft. dolgozói nagysza
bású családi-est keretében 
a Zengő Étteremben.

A Zengő Vendéglő lesz a 
helyszíne az Iparos-bálnak 
is február 18-án, aminek 
szintén a régmúltba nyúló

legendás hagyományai van
nak Pécsváradon.

A kisebbek farsangja ez 
évben sem maradhat el. ők  
azok, akik a farsangi ha
gyományokat még ápolva, 
nagyszabású Álarcos Bálo
kat rendeznek. A felsőtago- 
zatosok február 17-én, az 
alsósok 24-én veszik birtok
ba a Művelődési Központot.

Farsang utolsó napján, 
28-án este 18 órakor zenés 
vígjátékkal szórakoztatják 
a pécsváradi közönséget a 
Fűben-fában szerelem című 
előadás pécsi művészei.

Városunkban ez évben rö
vidnek bizonyult a farsangi 
időszak... Hétvégi hiányá
ban márciusban tartja a 
Szülők-Nevelők-Gyerekek 
Bálját az óvoda (4-én), az 
általános iskola (18-án), va
lamint a Sportkör az 
ugyancsak hagyományos 
Sportbált (11-én).

Fotó: Kárpátiné Kovács Zita 
DK.

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
1995. évi közgyűlése

s
II
| 1995.február 25-én, pénteken 18 órakor tartja

Iéves közgyűlését a Pécsváradi Várbaráti Kör a Zen
gő Étterenben rendezendő bankett keretében. A 
| közgyűlés témája a kör éves tevékenysége és ezévi 

| programja lesz.

Moziműsor
: 1995. február
■ Telefon: 465-094 ■

■ 2. csütörtök: Dugi -  pénz. Amerikai filmvíjáték. ■
; 6. hétfő: Az ügyfél. Amerikai akciófilm. ;
I 9. csütörtök: Csoda New Yorkban. !

Amerikai film vígjáték.
; 13. hétfő: Pancserock. Amerikai filmvígjáték. ;
I 16. csütörtök: Szabadnapos baba. I

Amerikai filmvígjáték.
; 20. hétfő: Édes hármas. Amerikai filmvígjáték.
; 23. csütörtök: Veszélyes vizeken. I

Amerikai kalandfilm.
; 27. hétfő: Időzsaru. Amerikai akciófilm.

; Előadások: 19 óra. Jegyek: 80,- Ft.
.................................. ............................................................................................•••■ ■



1995. február Hírmondó 10

Hogyan takarékoskodjunk 
a villamos energiával?

Az áremelkedések következ
tében mindig előtérbe kerül az 
ENERGIATAKARÉKOSSÁG!

Az az energia, amit egy ház
tartásban meg lehet takarítani, 
külön-külön kicsinek tűnik, de 
összességében jelentős ered
ményt hozhat.

Figyelmes, körültekintő villa
mos készülék használat akár 
20-30%-os villamos energia 
megtakarítást eredményezhet a 
háztartásban!

Ki tud ebben segíteni?
Kirendeltségünk:
-  műszaki és ügyintéző mun

katársak szóbeli tájékoztatása 
vagy telefonon (465-006)

-  írásos propaganda anya
gokkal

-  kézi fogyasztóvizsgáló ké
szülék, ami mutatja a pontos 
fogyasztást

Hogyan tudjuk elérni? Egy
két jótanács!

Legfontosabb szempont: 
ÖNELLENŐRZÉST KELL 
VÉGEZNI!

Arányos időszakban a villa
nyórákat leolvasni (napi, heti, 
havi) ciklusokban. Így kiszá
mítható, hogy megfelelő-e a 
részszámla nagysága, illetve ki
szűrhető a túlfogyasztást okozó 
készülék.

Továbbá előforduló gond, 
probléma, ami a túlfogyasztást 
okozhatja (illetve energiataka
rékosság érhető el!)

-  Régebben épült házaknál 
maga a belső alapszerelés (elö
regedett vezetékanyagok, rossz 
kötések, stb.) szivárgó áramok 
önfogyasztást idéznek elő.

-  Régi villamos berendezések 
a gyár által megszabott villa
mos paramétereket nem tudják 
tartani, időszakos üzemmód he
lyett állandóan üzemelnek, il
letve rossz az üzemeltetése (pl. 
hűtőszekrény rossz beállítása).

-  Külön mérés nélkül vételező 
forróvíztárolók üzemeltetése.

-  Fűtés kiegészítésként hasz
nálják a nappali áramot, stb.

Mi segítünk önnek, hogy ott
honában jobban kézben tudja 
tartani a villamos energia fo
gyasztását!

Kevesebb energiát is elég fel
használnia, de ezt nem tudjuk 
mi megoldani ön  helyett!

Keresse fel kirendeltségün
ket, ügyfélszolgálati irodánkat!

Telefon: 465-006
Hogy minden világos le

gyen...

Számszerű adatok
Az energiáremelést követően 

szinte minden fogyasztóban fel
merül a jogos kérdés:

Vajon milyen összegű villany- 
számlát fogok fizetni az elkö
vetkezendő időszakban?

Néhány konkrét számszerű 
adaton keresztül szeretném ér
zékeltetni az áremelés hatását, 
hogy fogyasztóink viszonyítási 
alapot tudjanak képezni önfo
gyasztásukhoz képest.

ö t  családi kategóriát állítot
tunk fel:

1. Egyedülálló időseknél, kis
nyugdíjasoknál

50 kWh körüli nappali fo
gyasztást figyelembe véve

— éjszakai áramvételezés nélkül
régi ár: 204.- Ft/hó új ár: 

364.- Ft/hó
2. Ugyanaz, mint az előbbi 

csak kiegészül
100 kWh körüli éjszakai fo

gyasztással
régi ár: 413.- Ft/hó Gj ár: 

756.- Ft/hó
3. Átlagos családi háztartás 

nappali fogyasztása 150-250 
kWh körül mozog.

példánkban: 200 kWh nappa
li és

200 kWh éjszakai fogyasztást 
alapul véve

régi ár: 1496.- Ft/hó új ár: 
2597.- Ft/hó

4. Átlagosnál többet fogyasztó 
család

pl.: ipari tevékenységet űző 
háztartásban

400 kWh nappali fogyasztást és
300 kWh éjszakai fogyasztást 

alapul véve
régi ár 3201.- Ft új ár: 5152.- Ft
5. Éjszakai fűtésre szolgáló 

háztartásoknál
200 kWh nappali és
1500 kWh éjszakai vételezést 

alapul véve
régi ár: 5797.- Ft/hó új ár: 

8680.- Ft/hó
A tényleges számszerű ada

tok a régi áraknál 10%, az új 
áraknál 12% ÁFA-t tartalmaz
nak.

Bővebb felvilágosítással kész
séggel állunk rendelkezésükre 
a kirendeltség ügyfélforgalmi 
irodájában, illetve a 465-006-os 
telefonszámon.

Hogy minden világos le
gyen...

DÉDÁSZ Rt. Kirendeltsége
Pécsvárad

Mérő leolvasások
Az árváltozás miatt soronkívüli 

leolvasást végeztünk Pécsváradon 
is 1995. január 2-3-án.

A leolvasott mérőállomások 
alapján, a régi árszabás szerint 
készült a végszámla, amit fo
gyasztóink február hónapban fog
nak kézhez kapni.

A magasabb áron történő fo
gyasztói vételezés a leolvasást kö
vetően valósult meg.

Az első emelt összegű rész
számlát -  pénzbeszedóink -  már
cius hónapban fogják az Önök ré
szére eljuttatni.

A leolvasás során szerzett ta
pasztalatainkat szeretném Önök
kel ismertetni:

Pécsváradon összesen 1308 fo
gyasztási helyre kellett eljutnunk 
leolvasás cédából. Ahol a leolva
sást nem tudtuk elvégezni (zárt 
kapukat illetve mérőhelyeket ta
láltunk), ott „Név és gyáriszám” 
szerint kitöltött értesítőt hagy
tunk. A szerelők által elvégzett 
mérőhelyek leolvasottsága 90%- 
osnak mondahtó, a fennmaradó 
10%-nál a fogyasztó által bemon
dott, illetve az értesítőn beküldött 
adatokat vettük figyelembe.

Pozitívnak értékeljük a lakos
ság hozzáállását, munkánkat se
gítették. Mindössze egy fogyasztói 
panasz érkezett a kirendeltségre, 
hogy a szerelőnk nem a bejárati 
kapun keresztül jutott el a fo
gyasztásmérő szekrényhez. Fo
gyasztónktól ezúton is elnézést 
kérek -  ha valóban így történt —, 
de célunk az volt, hogy minden fo
gyasztó a tényleges mérőállás

alapján készült elszámolást kapja 
kézhez februárban.

A mérőhelyek leolvasásával 
párhuzamosan egy úgynevezett 
mérőhely ellenőrzést is végez
tünk.

Felmérésre került mérőhelyen
ként:

-  a négyszámjegyes mérők da
ra bszáma

-  áramszolgáltatói készülékek 
(kismegszakító, fogyasztásmérő, 
stb.) mechanikai sérülése

-  áramszolgáltatói tulajdonú 
készülékről hiányzó ólomzár pe
csét

-  a kapcsolóóra tényleges mű
ködése

-  a mérőhely szabálytalan vé
telezése.

Negatív tapasztalat, hogy még 
mindig vannak olyan fogyasztók, 
akik szerződésszegést követnek 
el, szabálytalan vételezést folytat
nak. Általában a szabálytalan vé
telezés tényét egy éven belül felfe
dezzük, a szerződésszegés követ
kezményeként a Villamosenergia 
Közszolgáltatási Szabályzat sze
rint járunk el, az alkalmazandó 
felár 20.- Ft/kWh.

Pécsváradon elenyésző ez a fo
gyasztói réteg, de sajnos van és 
ezért számolnunk kell vele.

Végezetül, még egyszer szeret
ném megköszönni az Önök segítő
kész hozzáállását.

Hogy minden világos le
gyen...

Spannenberger János 
kirendeltség vezető'

DÉDÁSZ Rt. tájékoztató
Az ipari és kereskedelmi miniszter 42/1994. XII. 27. IKM. ren

deleté a lakosság részére háztartási célra szolgáltatott villa
mosenergia díjának megállapításáról

1995. január 1-jén lép életbe.
Háztartási célra felhasznált nappali villamos energia

Ft/kWh Ft/kWh
régi ár új ár

I. tömb: évi 600 kWh-ig (3,70) 6,50
II. tömb: évi 600-3600 kWh-ig (5,30) 8,50
III. tömb: évi 3600 kWh felett (7,50) 10,50
Kizárólag éjszakai időszakban, illetve ráfűtéses völgyidőszak
ban hálózatra kapcsolt forróvíztárolók és hőtároló kályhák kü-
lön mért villamosenergia-fogyasztása

Ft/kWh Ft/kWh
régi ár új ár

I. tömb: évi 2400 kWh-ig (1,90) 3,50
II. tömb: évi 2400-12.000 kWh-ig: (2,70) 4,00
III. tömb: évi 12.000 kWh felett (3,50) 4,50
46/1994. dec. 27.
Az ipari és kereskedelmi miniszter 46/1994. (XII. 27.) [KM. ren
delete a közületi fogyasztókra vonatkozóan

Ft/kWh Ft/kWh
régi ár új ár

áramdíj: nappali (6,20) 7,80
éjszakai (3,00) 4,50
Névleges csatlakozási teljesítmény (kVA)
Alapdíj Éjszakai alapdíj

Ft/év Ft/év
2,5 kVA-ig 1920 1920
3,5 kVA-ig 3000 3000
5,0 kVA-ig 4680 4680
5,0 kVA felett
minden megkezdett kVA 960 960
Kiegészül: 12% ÁFÁ-val
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IKAROSZ Utazási Iroda 
7621 Pécs. Kirá1 15.
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Telefon: 72/465-366

Programaj ánlat:

Síhétvége Besztercebányán

1995. február 10-12-ig
Indulás: február 10-én Pécs-Budapest-Parassapuszta-Zólyom-Besztercebánya 
Program: Síelés az Urpin hegyen
Városnézés (Mátyás király háza, Városház, Székesegyház)
Vásárlási lehetőség
Zólyom nevezetességeinek megtekintése 
Érkezés: február 12-én az esti órákban

Velencei karnevál

1995. február 24-27-ig
Indulás: február 24. Pécs-Letenye-Triest-Padova-Velence
Program: 1. nap: városnézés Padovában (Capella deli Aréna templom, Basilica di Antonio 
templom, stb.), vacsora és szállás elfoglalása
2. nap: Velence világhírt épületeinek megtekintése (Szt. Márk katedrális, Dogé palota, 
Sóhajok hídja, stb.)

Karnevál látnivalói
Érkezés: február 27-én a délelőtti órákban

Ne feledjék Uraim, közeleg a Nőnap!

Lepjék meg kedvesüket egy emlékezetes úttal a Bécsi erdőbe 
Időpont: 1995. március 4-5-e 
Bővebb felvilágosítás irodáinkban!
Csoportok részére az elképzelt utat megszervezzük, s igény szerint autóbuszt is biztosítunk 
(8 személyestől 49 személyesig).

Kellemes utazást kíván Önnek az

Részvételi díj: 6.800,- Ft/fő biztosítással

Részvételi díj: 9.600 Ft/fő

IKAROSZ
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Vezetőségválasztó közgyűlés 
a sportkörnél

Új vezetőségválasztásra 
került sor január 24-én, 
kedden este a Művelődési 
Ház nagyterm ében a 
Pécsváradi Spartacus 
Sportkörnél. A közgyűlé
sen nagyszámban jelentek 
meg a sportolók és a 
sportszerető polgárok.

Az 1992 májusában 
m egválasztott elnökség 
nevében Keresztúri 
Tóth Sándor elnök is
mertette a közel három 
éves időszakról szóló be
számolót. Kiemelte, hogy 
a sportot Pécsváradon 
hosszú évek óta a labdarú
gás jelenti, a fiatalok és az 
idősebbek számára is. A 
felnőtt labdarúgó csapat a 
megyei II. osztályban, míg 
az ifjúsági és a serdülők a 
megyei I. osztályban sze
repelnek. Gondok merül
tek fel az edzők személyé
ben és ezek a változások 
nem használtak a csapa
toknak. Az első csapat 
edzőjének Gungl Lász
lót, az ifjúságiaknál to
vábbra is Kófiás Endrét, 
a serdülőknél Gelencsér 
Jánost kérték fel. A fél év 
letelte után sokat még 
nem változhatott a helyzet 
-  hangsúlyozta az elnök.

A megyei I. osztályban 
jól induló leány kézilabda 
csapat sajnos viszaesett a

középmezőnybe, pedig a 
lányok edzését nagy áldo
zatok árán Büki János- 
né -  aki NB I/B-s kézilab
dázó -  végezte. Saját költ
ségén utazott ki Pécsről és 
több esetben magára vál
lalta az edzésekkel és a 
mérkőzésekkel járó költ
ségeket is, amiért hálás 
köszönetét mondott.

A teniszről megjegyezte, 
hogy megfelelő kapcsola
tot nem tudtak kialakíta
ni, a tenisz nagyon költsé
ges sportág és csak a jó 
módúak engedhetik meg 
maguknak, a szegényebb 
réteg csak a pálya széléig 
juthat. Itt kellett volna 
többet tenni -  hangsúlyoz
ta az elnök. Bizakodásá
nak adott hangot, hogy a 
sportpályán elkezdett ma
gán teniszpálya építés mi
nél előbb lehetőséget biz
tosít az elképzelések meg
valósításához.

A sakk szakosztály 
mintegy 30 fővel lelkesen 
edzett és több versenyen 
is résztvett, külföldi kap
csolatokat építettek ki.

A tömegsportnál kedve
zően alakultak a körülmé
nyek. Hetenként rend
szeresen működik az asz- 
szonytorna, aztán 20-25 
fős öregfiúk labdarúgó 
csapat játszik, és kispá

lyás labdarúgást is szer
veztek 10 csapat részvéte
lével.

Érdekes színfoltként je 
lent meg a nemrégiben 
alakult 30 fős aerobic tor
na -  lányok-asszonyok ré
szére -  Panta Dóri veze
tésével, itt is hetenként 
jönnek össze és mozgatják 
meg izmaikat. Működik 
még egy gyógytorna jelle
gű csoport is Dóri vezeté
sével, ahol megfelelő moz
gással megszabadulhat
nak felesleges kilóiktól a 
gyengébb nem képviselői.

Örömmel szólt a sport
pálya mellett megépített 
korszerű öltözőről, a pá
lyák minőségi állapotáról, 
azok felújításáról és kar
bantartásáról. A füves pá
lya talaja az elöregedés je 
leit mutatja.

A gyűlésen je len  volt 
Kakas Sándor polgár- 
mester és a leköszönt el
nök Keresztúri Tóth Sán
dor munkáját megköszön
ve, ajándékot nyújtott át, 
azzal, hogy továbbra is 
számítanak a felhalmozott 
tapasztalatára és váiják a 
segítséget tőle és más ve
zetőktől is. A polgármester 
összefoglalta az eddig vég
zett munkát, azt elemezve 
és a jövőt tekintve biztosí
totta tám ogatásáról a

sportkört és a jó  együtt
működést biztosítva látja. 
Végül megválasztották a 
11 főből álló új vezetősé
get és szakosztályok veze
tőit. Az új elnök Zsáli Já
nos lett, aki röviden is
mertette elképzeléseit, 
majd megköszönve a bi
zalm at az alapszabály 
módosítást és az 1995. évi 
költségvetést fogadták el 
a közgyűlés tagjai.

A megválasztott új tiszt
ségviselők: szakosztályve
zetők: Labdarúgó: Varga 
Sándor, kézilabda: Ge
lencsér János, sakk: 
Andrics Márk. Az új el
nökség tagjai -  melynek 
tagjai a fentebb említett 
szakosztályvezetők is: 
Szokics Ferenc, Span- 
nenberger János, Apa- 
celler József, Fullér Fe
renc, Kakas Sándor, 
M ester Oszkár, ifj. 
Koch Lajos.

Gazdasági vezetőnek is
mét Balogh Istvánnét, a 
számvizsgáló bizottság el
nökének dr. Kófiás Mi
hályt, tagjainak pedig 
Arató Mártont és Ful
lér Miklóst választották.

A jelenlevő sportbártok 
felszólalásából hasznos 
tanácsokat kaphatott az 
új vezetőség.

(Sántha)

CentrálBála
TURKA
a pécsváradi 
művelődési 
központban 
február 13-án (hétfőn) 
8-12 óráig.

Pécsváradi Hírmondó
a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 
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