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Legyen szebb .a város 
millecentenáriumi 1996-os évre!
A Pécsváradi Várbaráti Kör éves közgyűlése

A krakkói Wawel udvarán

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör február 25-én, szom
baton tartotta idei közgyű
lését a Zengő Étteremben, 
amit február 20-án a veze
tőség programalakító ülé
se eló'zött meg. A közgyűlé
sen 130 egyesületi tag vett 
részt. Gállos Orsolya el
nöki beszámolója után 
Grubics Márton vendég
lőjének ízletes vacsorája 
következett (gombás sze
let, francia krémes), majd

Kőberling Jenő és Kre- 
szits József muzsikált 01 
óráig ellenszolgáltatás nél
kül a társaságnak.

A 268 tagú egyesület ta
valy rekordlétszámmal, 38 
új belépővel gyarapodott. Ta
valy távoztak el örökre leg
többen, szám szerint hatan: 
Borbély Gyula, Kovács 
György, Kungl Ádám és 
neje, Sántha Mette, 
Schwartz József, akikről 
megemlékezett a közgyűlés.

VÁROSSZÉPÍTÉS
1996-RA

A tavalyi programok is azt 
erősítették, hogy a közösségi 
összetartozás, a város érté
keiért való együttes fellépés 
a fő összetartó ereje az egye
sületnek. Közgyűlésükön el
határozták, hogy elősegítik 
az 1996-os millecentenáriumi 
év méltó pécsváradi megün
neplését. Elsősorban saját 
házaik, saját környékük csi

nosítására tettek felhívást 
a pécsváradi polgárokhoz, 
csatlakozva ahhoz a város
szépítő programhoz, amit 
az önkormányzat indított.

Annál is inkább, mivel a 
Pécsváradi Várbaráti Kör je- 
löloszervként működött közre 
az önkormányzati választáso
kon. Jelöltlistájáról heten ke
rültek a testületbe, csakúgy 
mint 1990-ben. Köztük Ka
kas Sándor polgármester, 
akinek ugyancsak egyik jelö
lője volt a Várbaráti Kör.

A TAVALYI 
PROGRAMOKRÓL

1994. január 21-én, a Ma
gyar Kultúra Napja alkal
mával a kör a Művelődési 
Egyesületek Baranya Megyei 
Szövetségének elismerésében 
részesült. Február 5-én tette 
téli túráját a Kecskehát-Le- 
génysír-Réka útvonalon. Már
cius 9-én dr. Öhler János 
születésének 90. évfordulójá
ra emlékeztek és megkoszo
rúzták sírját a temetőben. 
Március 13-án a kör képvisel
tette magát Vajszlón, az or
szágos Kodolányi János-ün- 
nepségeken, az író szüle
tésének 95. évfordulóján. 
Másnap fogadta Pécsváradon 
az író leányát Kodolányi Jú
liát és Németh Ágnest, Né
meth László leányát.

Március 19-én a temető 
rendbetételére szervezett 
akciót a kör közösen a refor
mátus és a katolikus egy
házzal, az önkormányzat 
Krebsz József vezette bri
gádjának és Gölbl Ferenc, 
Németh József fuvarosok 
közreműködésével.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Legyen szebb a város a millecentenáriumi 1996-os évre!

(Folytatás az első oldalról)

Sajnos a nagy fáradság
gal megtisztított részeket 
az év folyamán az ott lévé' 
sírok tulajdonosai nem gon
dozták, ami pedig elvárható 
lett volna ezek után.

A kör ezen a héten, már
cius 4-én is szervez temető
takarítást, mivel az akciót 
nagy elismeréssel fogadták 
a város polgárai. A kör nem 
kívánja felvállalni a Város 
köztisztasági feladatait. De 
ahogy korábban a vár, a 
templom környékének meg
tisztításával, most a teme
tőben végzett munkával fel 
szeretné hívni a városnak 
és polgárainak figyelmét 
egy-egy megoldásra váró 
problémára.

Április 18., a Műemléki Vi
lágnap alkalmával műemléki 
sétát vezetett a várban Kár
páti Gábor régész. Április 
25-én a kör fórumot szerve
zett a város rendezési tervé
ről, Hübner Mátyás, Ko
vács György, Petényi Mar
git, Szilágyi Domokos épí
tészek részvételével, akik is
mertették a terveket.

Május 19-én dr. Gállos 
Ferenc, Pécsvárad helytörté
nésze születésének 80. év
fordulóján Kisbalázs
György, az egykori barát 
emlékezett Gállos Ferenc 
emléktáblájánál. Május 7-én, 
a Peónia-túrán Dretzky 
Katalin vezetésével vágott 
át a Mecseken a Pécsvárad- 
ról vezetett első Máré-vári 
túra.

Június végén Lengyelor
szágba kirándult egy busz- 
nyi csoport: Zakopane, 
Krakkó, Czestochowa és 
Auschwitz emlékhelyeit ke
resték fel. Auschwitzban 
helyezték el koszorújukat, 
továbbá a krakkói Wawel- 
ben, Báthori István erdélyi 
fejedelem és lengyel király 
sírjánál, a Himnusz hangjai 
mellett.

HETEN A TESTÜLETBEN

Októberben a Várbaráti 
Kör vezetősége választási 
bizottságot alakított, a 
helyhatósági jelöltek listá
jának összeállítására. A no
vember 4-i jelöló'gyűlésen 
Kakas Sándor polgármes

ter-jelöltségét valamint 
Apaceller József, Arató 
Márton, Baumann Mi
hály, Fullér Miklós, Ga- 
lambosné Fónai Éva, Gál
los Orsolya, Lőrinczi Al- 
bertné, Papp Gyula, So- 
mogyvári Ferencné, Zsáli 
János, Walter Tivadar 
képviselő-jelöltségét fogadta 
el a jelöló'gyűlés.

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör jelöltjeinek többsége si
keresen állt helyt a válasz
tásokon. Mint ismeretes, 
Kakas Sándor polgármester 
66,33 százalékos győzelme 
mellett Apaceller, Arató, 
Baumann, Gállos, Papp és 
Zsáli képviselők kerültek az 
önkormányzati testületbe -  
akiknek az egyesület sok si
kert, eredményes munkál
kodást kíván.

November 1-én, Halottak 
napján közös gyertyagyúj
tásra hívták a pécsváradia- 
kat a két világháborús em
lékműhöz, ahová sokan el
jöttek.

December 30-án nagysze
rű hangulatú kiránduláson 
búcsúztatták az óévet a 
Zengő csúcsán, ahol 160 
tagtárs kívánt egymásnak 
boldog új évet, és ürítette 
poharát Pécsvárad felvirág
zására.

AZ 1995. ÉVI PROGRAM

Egy éve a Várbaráti kör 
valamint Mátyás Ferenc 
és neje megtették egyen
ként 15.000 forintnyi hozzá
járulásukat egy-egy csángó 
magyar diák taníttatására, 
amit idén is folytatnak.

Idén is több évforduló kö- 
tó'dik Pécsváradhoz: dr. 
Entz Béla egykori lakóhá
zának helyén álló emlék
táblát koszorúzták meg a ró
la elnevezett Egészségügyi 
Központ orvosai és a Várba
ráti Kör vezetőségi tagjai ja
nuár 13-án, a pécsi egyetem 
egykori rektora halálának 
45. évfordulóján.

Fülep Lajos művé
szetfilozófus, zengó'várkonyi 
lelkész születésének 110. 
évfordulóján Zengővárkony- 
ban és Pécsváradon rendez
tek emlékünnepséget a Ba
ranya Megyei Múzeummal, 
Megyei Könyvtárral és a 
várkonyi gyülekezettel va
lamint az önkormányzattal kö

zösen - Fodor András Kos- 
suth-díjas költő, Tüskés Tibor 
József Attila-díjas író és Men- 
döl Zsuzsa művészettörténész 
közreműködésével.

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör részt vesz a Kígyós Em
lékkor munkájában, amely 
április 22-én avatja fel a mű
vész Gömb és Hasáb című 
szobrát Pécsváradon, a Műve
lődési Ház előtt.

Pécsváradon kezdte ré
gészpályáját a Baranya me
gyei múzeum megalapítója, 
első igazgatója, Dombay Já

nos. Születésének 90. évfor
dulójára emlékeznek augusz
tusban a Baranya Megyei 
Múzeumokkal közösen: em
léktábla és a Dombay-hagya- 
tékból rendezendő kiállítás 
szerepel a közös tervekben. 
Szeptemberben ugyancsak a 
múzeummal együtt kívánnak 
megemlékezni Nemes Endre 
halálának 10. évfordulójáról.

Az egyesület működésé
hez pótolhatatlan segítsé
get nyújt a művelődési Ház 
munkatársi gárdája, élükön 
Dretzky Katalin igazgató
val, aki a kör titkári teen
dőit látja el továbbá a ház 
munkatársával, Kárpátiné 
Kovács Zitával.

PÉNZÜGYI HELYZET

Bevétel:
Kiadványaink: köszönet 

illeti a Nemes Nágel Em
lékszoba gondnokát, GungI

Lászlónét és a vár dolgo
zóit, élükön vezetőjükkel 
Mayerné Hancz Lídiá
val, akik kiadványainkat 
árusítják -  ebből 13.730 fo
rint folyt be. Tagdíjakból 
18.330 Ft, egyéb forrásból 
8.462.

Adományozóink: ifi. Bü
ki László 5.000 Ft, Ludá- 
nyi Antal és neje Csősz 
Klára 1000, Buszlauer 
Miklós és neje Agárdi 
Erzsébet 1000 forinttal.

Kiadás: a csángó magyar 
diák taníttatására 15.000

Ft, december 4-i választási 
tv-adásra 12.000 Ft, jelvé
nyek, irodaszer, posta, do
kumentáció, koszorúk, vi
rágok -  összesen 93.400 Ft.

A kör OTP-egyszámláján 
238.871 Ft van, amit első
sorban az egyesületi élet 
céljaira kívánnak felhasz
nálni (koszorúk, emléktáb
lák, dokumentáció+15.000 
Ft a csángó magyar diák ta
níttatására).

Az éves beszámoló után 
Müller Lajos, az egyesü
let vezetőségének tagja és 
Varga Sándor a tagság 
nevében virággal fejezték 
ki köszönetüket Gállos 
Orsolyának, a kör elnöké
nek, Dretzky Katalin
nak, a kör titkárának és 
Kárpátiné K ovács Zitá
nak, a Művelődési Ház 
munkatársának az egye
sület érdekében végzett 
munkájáért.

Jó hangulatban zajlott az éves közgyűlés
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Arató Márton - alpolgármester

A pécsváradi önkor
mányzatban végzett négy 
évnyi tevékenység után 
választotta a testület al
polgárm esterré Arató 
Mártont, a MECSEK-FÜ- 
SZÉRT vezérigazgatóját, 
aki tíz éve áll Dél-Dunán- 
túl legnagyobb kereskedel
mi vállalkozása élén. Ez az 
első munkahelye, ahol ko
rábban is a felsővezetés
ben tevékenykedett. Az 
önkormányzatban vezetője 
illetve tagja volt a gazda
sági, pénzügyi bizottság
nak:

-  Elfoglalt ember létére 
miért vállalta, hogy egy 
kisváros önkormányzati 
képviselője, sőt alpolgár
mestere legyen?

-  A többletmunkát szíve
sen vállaltam, mert a tele
pülésért ennyit meg kell 
tenni. Az alpolgármester- 
ség a mi városunkban, úgy 
gondolom, protokolláris 
feladat, hisz jó kézben van 
a karmesteri pálca. Két ol
dalról tudok erőt meríteni 
e tennivalókhoz: a ME- 
CSEK-FÜSZÉRT élén el
töltött évtized adott egy 
vezetési rutint. Az önkor
mányzatban eltöltött négy 
év pedig új, nagyon gazdag 
élményanyagot: szociális, 
beruházási, egzisztenciális 
kérdésekkel a cégünknél is 
foglalkozom, de nem első 
sorban. Az önkormányzat

ban viszont ez az elsődle
ges.

Korábban beruházási 
osztályvezető voltam, eb
ből eredő rutinomat úgy 
érzem, jól tudtam kama
toztatni városunk számá
ra. Nagyságrendeket fi
gyelembe véve próbáltam 
segíteni annak eldöntésé
ben, szabad-e indítani egy 
vállalkozást vagy sem. 
Munkahelyemen a vállal
kozás, az üzlet áll a tevé
kenységek központjában - 
önkorm ányzati tagként 
azt a tapasztalatot vontam 
le a négy év alatt, hogy egy 
önkormányzatnak nem 
kell vállalkoznia.

-  Szakmai környezete, 
kollégái hogyan kommen
tálták az alpolgármesteri 
funkciót?

-  Pécsvárad hála Isten
nek olyan virágkort ért 
meg, amire büszke va
gyok. Szerencsésen felfelé 
ívelő szakaszát éli a tele
pülés. Most már nem, de 
tíz éve még sokan megkér
dezték, egy nagy cég ve
zérigazgatójaként nem 
volna-e elegánsabb Pécsett 
laknom. Mindig azt vála
szoltam, ha valahol jól ér
zem magam, onnan nem 
kívánkozom el. Környeze
temben köztudomású az 
én pécsváradi lokálpatrio
tizmusom, elkötelezettsé
gem, kötődésem. Négy éve 
többen csodálkoztak, hogy 
egyáltalán elindultam a 
helyi képviselőválasztáson 
a Várbaráti Kör felkérése.

-  Vajon az önkormányza
ti tapasztalatok is segítet
ték-e a MECSEK-FÜ- 
SZÉRT élén végzett mun
káját?

-  Cégünk sok közösség
gel, önkormányzattal mű
ködik együtt. Immár a 
harmadik megyében, So
mogybán is tevékenykedik

a MECSEK-FÜSZERT eb
ben a pécsváradi önkor
mányzati tapasztalatok 
sokat segítettek. Más világ 
mindkettő, de számomra 
igen fontosak. Sok telepü
lésen, hasonló nagyság
rendű városban megfordu
lok, ahol a városiasság csí
rái is hiányoznak, noha 
város az illető település.

-  Most hogyan látja 
Pécsvárad jövőjét ?

-  Pécsvárad olyan szin
tet ért el az infrastruktúra 
tekintetében, amit igazá
ban megfejelni nem is na
gyon lehet. A továbbiak
ban nem a mennyiségi fej
lődésre van szükség. Szív
ügyem a sportcsarnok, 
amely eléggé leterheli ezt 
a ciklust, de vannak mobi
lizálható tartalékok, me
lyekből ennek terheit egy
másfél év alatt letudhat
juk. Utána lehet esélyünk 
a szociális problémák le
küzdésére, a szennyvízte
lep bővítésére, az uszodá
ra, amit vágyam szerint 
ugyanúgy el lehetne majd 
indítani, ahogyan most le
hetett a sportcsarnokot.

Március 15. 
ünnepén

Hegedűs Imre, Pécsvá
rad 1848-as ország
gyűlési képviselője em
léktáblájánál, a Városhá
za előtt kezdődnek a 
március 15-i megemléke
zések 10 órai kezdettel. A 
koszorúzás után követke
zik a Kossuth téren a Ko- 
dolányi János Általános 
Iskola ünnepi műsora, 
majd a megemlékezők 
megkoszorúzzák Kossuth 
Lajos szobrát

Kodolányi-nap 
az iskolában

Az író születésnapján, 
március 13-án délelőtt 
10 órakor koszorúzza 
meg Kodolányi János 
emléktábláját Vár utcai 
egykori lakóházán a ne
vét viselő általános is
kola továbbá a Pécsvá- • 
radi Várbaráti Kör. Az 
iskola a Kodolányi-na- 
pon rendezi különböző 
műveltségi és ügyessé
gi vetélkedőit.

Váltás előtt az erdészet

Huszonötmillió forint erdőfelújításra

Kisebb központot alakít ki a Mecseki Erdészeti Rt 
Pécsváradi Erdészete, ezért új székházat épít a város 
keleti negyedében, a DÉDÁSZ Kirendeltség és az 
óvoda közötti telken, Pelényi Margit tervei alapján. 
Túl nagy már a Kossuth utcai központ, az itt talál
ható irodákkal, műhelyekkel, kocsimosóval, lakással, 
ezért ezt a főutcán fekvő épületegyüttest el szeretnék 
adni. Kisebb lett a géppark, 220 főről mintegy 100-ra 
csökkent a fizikai és csökkent az alkalmazotti állo
mány. Az erdészeti feladatok elvégzésére ugyanis 
színre léptek a vállalkozók. Az erdészetnek a szak
mai, a hatósági, az őrzési feladatok területén van to
vábbra is fontos szerepe.

A tarvágásokról a felújító vágások felé tolódik el a 
hangsúly, és az erdészet arra törekszik, hogy minél 
nagyobb területen végezze el az erdő természetes fel
újítását.
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SIKERTÖRTENETEK

Az Aranycipó 100 helyre szállít

4

Száz munkahelyet teremtettek 5 év alatt Pécsváradon

Ötéves lesz idén a pécs- 
váradi Aranycipó Kft, ifj. 
Büki László cége, amely 
január 1-jétói egyedül látja 
el a a Pécsvárad és Vidéke 
ÁFÉSZ minden boltját. A 
régi pécsváradi építészdi
nasztia leszármazottja, a 
szintén építész ifj. Büki 
László most 32 éves. ö t  éve 
talán maga sem gondolta, 
hogy a kenyérsütésért fel- 
nagy eredeti szakmájával:

-  A cég 1990 szeptember 
17-én indult a volt ÁFÉSZ- 
garázsban egy magyar 
gyártmányú Pajtás-kemen
cével és emberrel. Szüleim 
sokszor elküldték a boltba, 
főként szombatonként, és 
sose volt kenyér. Enni min
dig kell, ebből kiindulva 
úgy éreztem, hogy a pék
szakmának van jövője.

Ma 100 ember dolgozik a 
négy üzemben, 14 kocsival 
szállítják az árut Kakasdtól 
Aranyosgadányig. Pécsett 
állandó szállítói a Csemege 
Julius Meinlnek, a Jó és 
Frissnek, a Konzum Rtnek 
és a BARANYATEJ disz
kontjainak.

A siker titka - mondja a 
cégvezető - hogy a 24 órából 
24 órát kell dolgozni. És 
nagy odaadással, hisz itt az 
ember a saját vagyonát mű
ködteti. Éppen ezért 1993 
március 1-jétől fájó szívvel, 
de feladtam az építészetet, 
azt a cégemet, hogy itt tel
jes emberként legyek jelen. 
Most tanulom negyediknek 
a pék szakmát a helyi szak
munkásképzőben.

-  Sokan kérdezik, mi
ért szűnt meg a gyár

diszkontboltja?
-  A kis boltot nagyon saj

nálom én is: hatszáz vevő 
jött be ide naponta. Pécsvá
radon mostanáig az Arany
cipó ezt az egy boltot látta 
el áruval. Most, hogy min
den boltba mi szállítunk, 
furcsa volna, ha egy helyen 
olcsóbban adnánk a kenye
ret. Én is sok észrevételt 
kaptam emiatt, de az a cé
lom, hogy az ÁFÉSZ boltok
ban is hasonló minőséget 
biztosítsunk olcsóbb áron.

Január 20. óta saját ke
mencéjük süti egész nap a 
25 féle friss süteményt a 
nagy ÁBC-ben.

-  Meddig növelhető ez 
a kis birodalom?

-  A mostani szint még át
tekinthető számomra, tart
ható a jó minőség. Nem hi
szem, hogy ezt célszerű vol
na tovább növelni. Pécsre 
44 üzem szállít, köztük 
mennyiségileg a második

Olvasói levél
A Hírmondó februári szá

mában az önkormányzati 
ülés híreiben igen kemény 
hangú bírálat ért, amelyet 
nem tartok jogosnak és erre 
szeretnék válaszolni.

„Ábrahám Géza magán
vállalkozó felkereste a helyi 
gazdakört és zöldségter
mesztésre alkalmas önkor
mányzati területre tart 
igényt.”

Mint vállalkozó, semmire 
nem tartok igényt, mert 
nincs rá szükségem. Arról 
volt szó, hogy ahhoz a mun
kához, amit csinálok nagy 
mennyiségű; Pécsvárad és 
környékén megtermelhető 
árui a van piacom.

Az elképzelésem az, hogy 
amit itt meg tudnánk ter
meltetni, azt itt termelnék 
meg az erre vállalkozók. 
Azt nem az ország másik 
részéről hoznánk meg, ha
nem itt helyben termelnénk 
meg, így ennek a bevétele 
itt maradna.

Itt számítanánk a ma
gángazdálkodókra, illetve

helyen áll a pécsváradi 
Aranycipó Kft. Ezt szeret
nénk megtartani. Új üzem 
építésére lesz szükség még 
így is. Ki kell vonulnunk a 
belvárosból, ahol nem szíve
sen zavarjuk a lakókat. Más
részt kinőttük a mostam 
négy egységünket: a régit, az 
új üzemet és a két bérle
ményt a volt MEZŐGÉP te
rületén. Hogy hol épül az új 
üzem? Ahol a legkedvezőbb 
feltételeket találjuk.

-  Honnan jönnek a dol
gozói?

-  A legkevesebben Pécs- 
váradról. Sokan jönnek 
Komlóról, a környékből, 
mert nálunk biztosnak lát
ják a jövőjüket. Felértékelő
dött az utóbbi években a pék
szakma. Tisztességes kerese
tet tudunk kínálni. Nincs a 
környéken olyan pékség, 
ahol egy hónapban egyszer 
éjszakás valaki, pedig 24 órát 
állandóan megy az üzem.

azokra, akiknek kisebb te
rülete van, mivel ez a tevé
kenység nincs terület nagy
ságához kötve. Ha olyan 
termelő jelentkezne, akinek 
csak 100 négyszögöl terüle
te van, annak is tudnánk 
megfelelő terményt javasol
ni és annak is, aki esetleg 
10 hektár területtel rendel
kezik. A feltétel annyi, hogy 
a megbeszélt terméket jó 
minőségben, piacképesen 
állítsa elő.

A kertészkedés azon ága
zatára gondolok, ami nem 
kíván különösebb befekte
tést, inkább sok munkát, il
letve törődést igényel.

Itt ajánlottam, hogy eset
leg az önkormányzattal 
együttműködve bérelt terü
leten a munkanélküli, illet
ve az arra rászorultaknak 
munkát biztosítva kertésze
ti termékeket termelhet
nénk. Felajánlottam azt, 
hogy a tartósító üzem ré
szére itt termelnénk meg a 
nyersanyagot.

Az itt termelt termények

Van 30 tanulónk a helyi 
iskolából, évente végez 8-10 
fiatal. Tanműhelyünk van, 
sokat költünk szakem
berképzésre. Országos ver
senyre készülnek tanulóink 
Rózsa Zoltán kollégám
mal. Mindegyiknek szerző
dést ajánlok, és azt hiszem, 
kevés az olyan munkahely, 
ahol a 17 éves fiatal többet 
keres az átlagosnál.

Tavaly Ausztriában vet
tünk részt egy európai ke
nyérversenyen: 973 cég kö
zül a 45. helyen végeztünk. 
Kilenc nevezett termékünk
ből hét kapott díjat: öt 
ezüst és két bronzérmet. 
Magyarországról 6 cég 
ment ki, és mi lettünk a 
másodikak. 1996-ban egy 
amerikai világversenyen 
szeretnénk részt venni - 
mondja végül az Aranycipó 
első embere, aki lapzárta 
után vehette át Budapesten 
az Agro-Expo II. és III. díját.

értéke helyben maradna, a 
résztvevők jövedelmét gya
rapítva.

„Kakas Sándor utalt ar
ra, hogy Árbahám Géza a 
buszmegálló közismert ki
vitelezésével egyszer már 
visszaélt az önkormányzat 
bizalmával.”

Erre annyit kívánok vála
szolni, hogy a buszváró, il
letve a buszok beállására 
megépített letérő sáv meg
építésekor a legjobb szándék 
vezérelt. Azt teljesen a saját 
költségemen építtettem meg. 
Minden hatóság hozzájárult 
az engedélyhez, illetve ez a 
beruházás az önkormányzat 
hozzájárulásával és engedé
lyével történt.

Szeretném hozzátenni 
azt, hogy időközben Kakas 
Sándor polgármester úrral 
a félreértéseket tisztáztuk, 
a fenti problémákra megol
dást találtunk és ezeket 
megoldjuk, lehetőleg min
denki megelégedésére.

Ábrahám Géza
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Új lakótelep
Márciusban bemutatják a terveket

Rövidesen az érdeklődők 
elé tárják a volt MEZŐGÉP 
3,2 hektáros telkén építen
dő lakónegyed terveit -  
mondta Hilbert György, a 
Pannónia Ingatlankezelő és 
Befektető Kft ügyvezetője. A 
magyar-német kft 90 száza
lékos tulajdonosa a wiesba- 
deni székhelyű PIAG. Elnö
ke, Adam Müller befekte
tőtársaival nemrég Pécsvá- 
radon járt, hogy a helyszí
nen tekintsék meg a start 
előtt álló projektet. A hesse- 
ni vendégek megismerked
tek Pécsváraddal, ahol a be
fektetéseikből kialakuló la
kónegyed megszületik.

Jártak a Városházán, a 
Várban továbbá az egykori 
MEZŐGÉP területén.

A pihenőparkkal övezett 
sorházak, az összesen 64 la
kás, szolgáltatóház, vásár
csarnok illetve diszkontáru
ház engedélyezési terve el
készült. Március 20-i ülésén 
tárgyalja az önkormányzat,

együtt a város rendezési ter
vével, amellyel az egyezteté
seket már végrehajtották.

Ennek előtte, március kö
zepén a lakónegyed építte
tői fórumot szerveznek 
Pécsváradon, ahol ismertet
ni szeretnék az érdeklődők
kel és a reménybeli építte
tőkkel a terveket, lehetősé
geket, továbbá ki szeretnék 
kérni az érdekeltek vélemé
nyét is. "Lakó és Szolgálta
tópark, Pécsvárad" című 
program értéke 300 millió 
forint. Az Adam Müllerrel 
itt járt befektetők egyéb
ként felkeresték többi ma
gyarországi érdekeltségü
ket is, pl. Pécsett a FEMÁt, 
Budapesten pedig a Bródy 
Sándor utcában épülő 
apartmanszállót. Mielőbb el 
szeretnék indítani a pécsvá- 
radi lakónegyed építését. 
Ez, mint ismeretes, a köz
pontban felszabaduló egykori 
iparterületen kínál igen sok
féle lakáslehetőséget.

Jól jövedelmező' munkát ajánl a

GARANCIA
b i z t o s í t ó  i r t *

A folyamatosan fejlődő és most is 
új biztosítási módozatokkal jelentkező 

Garancia Biztosító Rt. 
ÉRTÉKESÍTÉSI MUNKATÁRSAKAT

KERES.

Felvételnél előnyt jelent:
legalább középfokú végzett cég, 

személygépkocsi.
Kereseti lehetőség: 

magas jutalék + költségtérítés, 
ruhapénz.

Jelentkezés személyesen 
1995. március 9-én, csütörtökön 

Pécsváradon a helyi OTP kirendeltségen 
9-től 14 óráig.

Reméljük, hogy a tél elmúltával egyre kevesebb lesz vá
rosunkban az eldobott szemét!!!

Tavaszi 
nagytakarítás 
a temetőkben!

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör és a Református Egy
házközség, valamint a Ka
tolikus Egyház ismét meg
szervezi a temető' elhanya
golt részeinek rendbetéte
lére a Tavaszi Társadalmi 
Munkát.

Időpont: találkozás 
1995. március 4-én 9 
órakor a református te
metőben.

Kéijük ki-ki hozzon ma
gával kapát, vermeló't, ge- 
reblyét, metszó'ollót.

Reméljük sokan csatla
koznak ezen felhívásokhoz 
a város polgárai, mind

azok, akiknek ó'sei nyug
szanak e helyen. Becsül
jük  meg eleink végsó' 
nyughelyét!

*

Tavaszi
túra

Kisúj bányára

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör március 11-én, 
szombaton szervezi ta
vaszi túráját Illatos hu
nyor „fedőnévvel”.

Útvonal: 9 órakor in
dulunk a M űvelődési 
Ház elől -  Kossuth tér -  
Réka-kunyhó -  Kisújbá- 
nya (Fullér-boltban mele
gítőital és uzsonna) -  
Pécsvárad.
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A gimnázium 
helyismereti 

szakkörének életéből

Képünkön a gimnazisták a Fülep-ünnepség résztvevőivel

A tanév elején helyisme
reti szakkört szerveztünk 
osztályunk, a gimnázium 
III. o. részvételével, osz
tályfőnökünk Fuchs Sán- 
dorné vezetésével. Célul 
tűztük ki Pécsváradnak és 
környékének termé
szetföldrajzi megismeré
sét. Ősszel ellátogattunk 
két neves pécsváradi sző
lősgazdához: Gódor And
rástól sokat megtudtunk a 
pécsváradi szőlőművelés 
és borászat múltjáról, az 
itt honos szőlőfajtákról, a 
termés mennyiségéről, a 
borok ízeiről. Mivel Gódor 
úr régebb óta foglalkozik 
csoportok fogadásával és 
bora értékesítésével, hasz
nos tanácsokat kaptunk 
arra nézve, hogy melyek a 
vendéglátás alapvető kö
vetelményei. Beszélt a pa
lackozás követelményeiről, 
és megmutatta hogyan 
lesz a nagy parafadugóból 
kis dugó. Miután megkö
szöntük ismertetését, elin
dultunk másik úticélunk 
Kis Bocz János pincéjé
hez. Kérdéseinkre vála
szolva beszélt saját szőlő
jéről, majd bővebben a 
pécsváradi szőlősgazdák 
lehetőségeiről, a hegyköz
ségről, törvényeiről. Hall
hattunk a borok gasztro
nómiai értékéről is, vala
mint arról, hogy milyen 
ételekhez milyen bort 
ajánlatos illetve illik fo
gyasztani. Kiderült, hogy a 
borkóstolók feladata nem 
is olyan könnyű. Fölfelé 
szűkülő pohárból illik kós
tolni, kóstolás előtt kicsit 
megrázni a poharat, hogy 
a bor illatát jobban érez
zük. Kis Bocz úr ismerte
tését megköszönve a beálló 
szürkületben osztálytár
sunk szóleje felé vettük az

irányt. Ott Mateisz Mari
ann a villányi és Rup- 
pert Gábor a pécsváradi 
szőlőtermelésről (mindket
tőjük szülei szőlősgazdák) 
tartottak kiselőadást. Be
széltek az azonosságokról, 
a különbségekről. Az est 
további részében vidám 
gesztenyesütést rendez
tünk.

A következő alkalommal 
iskolánk tanárát, Walter 
Gyulát kerestük fel a 
Szártetőn lévő szőlőjében. 
Walter tanár úr elmesélte, 
Pécsváradon Szent István 
korától kezdve milyen fon
tos szerepet játszott a sző
lő- és borgazdálkodás. 
Megismertük azokat a sző
lő- és borfajtákat, ame
lyekkel a tanár úr is fog
lalkozik. Szóba kerültek a 
borról, szőlőről szóló ver
sek, versidézetek (pl. Pető
fi, Ady bordalai), népdalok, 
műdalok. Az ismerteket el 
is énekeltük. A jól sikerült 
programon velünk tartott 
Marié Gibbon angolta- 
námőnk is.

Legközelebb a Mecseki 
Erdészeti Rt. Pécsváradi 
Erdészetébe látogattunk: 
Scholcz Péter erdőmér
nök kíséretében az Ófalu 
mellett fekvő Mészkemen- 
cét kerestük fel. A hely a 
gyönyörű, fenyőktől öve
zett vadászházak melletti 
régi mészégető kemencéről 
kapta nevét. Ez a mész
égető már csak romjaiban 
lelhető fel. Scholcz Péter 
érdekes előadása után 
Csernák Sándor vadász 
beszélt az itt élő vadál
latokról, a vadvédelemről, 
a vadászatról. A sok-sok 
kérdésre adott válaszaik

kal próbálták kielégíteni 
kíváncsiságunkat. Ke
zünkbe foghattuk a va
dászpuskát is. Bittér Ju
dit szakköri tag kiegészí
tést adott az elhangzottak
hoz. A további időt szalon
nasütéssel, ajándékozással 
s karácsonyi dalok éneklé
sével töltöttük el. Nem
csak a velünk tartó Marié 
Gibbon tanárnő, hanem a 
szakkör valamennyi tagja 
is sok új élménnyel, isme
rettel lett gazdagabb.

Mateisz Mariann, 
Porczió Renáta, 

Olejnik Gábor, 
Göbl László

AGR® Vezetőségváltás 
az AGROVER élén

A Pécsváradi AGRO
VER Rt részvényesei 
rendkívüli közgyűlést 
hívtak össze nemrég 
azon célból, hogy módo
sítsák a társaság alap
szabályát, és új tisztség
viselőket válaszúnak. A 
változtatást az indokol
ta, hogy az rt részvényei

magánkézbe kerültek, a 
tulajdonosok pedig élni 
kívántak jogaikkal, lehe
tőségeikkel.

A Pécsváradi AGRO
VER Rt rendkívüli köz
gyűlése visszahívta az 
eddigi tisztségviselőket, 
köztük Mándy Lóránd 
vezérigazgatót. A vezér
igazgatói tisztre öt év 
időtartamra dr. Andrics 
Antalt választották. 
Andrics Antal 1983-ban 
pályakezdőként kezdett 
dolgozni a cégnél, mely

nek 1991 óta műszaki 
igazgatóhelyettesként 
mint második számú ve
zető tevékenykedett.

A közgyűlés újjáválasz
totta az igazgatótanácsot: 
melynek tagjai Molnár 
József, Ruppert Bálint, 
elnöke dr. Andrics Antal, 
továbbá a felügyelőbizott
ságot, melynek elnöke 
Sasvári Géza, tagjai 
Arató Márton és Stiefel 
András. A részvény
társaság könyvvizsgálója: 
Kajti Gábor.
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Századunk egyik legnagyobb magyar gondolkodója volt

A 110 éve született Fülep Lajos koszorúi
EMLÉKÜNNEPSÉG ZENGŐ VÁRKON YBAN ÉS PÉCSVÁRADON

A huszadik század 
egyik magyar szellem
óriása, Fülep Lajos 
(1885-1970) művé
szetfilozófus elválaszt
hatatlan Zengó'várkony- 
tól és ettől a vidéktói. 
Fülep a világháború és 
a forradalmak után el
hagyja a fó'várost, de 
nem a külföldi emigráci
ót, kedves Itáliáját vá
lasztotta, hanem Zengó'- 
várkonyt. 1927-47 kö
zött volt református lel
kipásztora a falunak, 
ahova e két évtized 
alatt ellátogattak a ma
gyar szellemi élet kivá
lóságai: Móricz Zsig- 
mond, Bajcsy-Zsilinszky 
Endre, Kodolányi Já
nos, Illyés Gyula.

1995 január 23-án volt 
Fülep Lajos születésének 
110. éves, október 7-én lesz 
halálának 25. évfordulója. 
Ebből az alkalomból hívta 
megemlékezésre a Pécsvá- 
radi Várbaráti Kör Fülep 
tisztelőit január 20-án, a 
tudós zengó'várkonyi em
léktáblájához, amelynél el
helyezte koszorúját Kalá- 
nyos Katalin, a Baranya 
Megyei Könyvtár megbízott 
igazgatója, dr. Ecsedy Ist
ván, a Baranya Megyei 
Múzeumok igazgatója, dr. 
Kiss Ervinné, Zengővár- 
kony lelkipásztora, és a re
formátus gyülekezet képvise
lői, Ördög Béla, a község 
polgármestere valamint Ga- 
lambosné Fónai Éva, a 
Zengó'várkonyi Hagyomány
őrző' Művelődési Egyesület 
elnöke valamint a Pécsváradi 
Várbaráti Kör nevében 
Dretzky Katalin, Freund 
János, Gállos Orsolya.

A táblát Fülep halála 
után egy évvel, 1971 októ
berében helyzte a parókia 
vaskos kerítésfalára a Ba
ranya Megyei Múzeum. A 
110. születésnapra helyre
állította Rauschenberger 
András kőfaragó mester, 
és felvéste a táblára azt is,

hogy Fülep a várkonyi re
formátus gyülekezet lelki
pásztora volt.

A templomban emlékez
tek azután a zengővárko- 
nyiak és a vendégek, Fü
lep kedves zsoltárának kö

zös eléneklésével: "Perelj, 
Uram, perlőimmel, harcolj 
én ellenségimmel..."

A dr. Kiss Ervinné tiszte- 
letesasszony mondotta ige 
után Fodor András Kos- 
suth-díjas költő idézte fel 
mesterének alakját: versei 
a Zengővárkonyba visszalá
togató Fülepet, a budapesti 
Eötvös Kollégium profesz- 
szorát idézték fel, akinek 
budai, Széher úti otthona a 
fiatal értelmiség zarándok
helye lett a 60-as-70-es évek
ben. Mendöl Zsuzsa művé
szettörténész Fülep tudósi 
pályájáról beszélt, majd a 
megemlékezők felkeresték a 
zengővárkon jó Fülep-Lajos- 
emlékmúzeumot.

Pécsváradon 1971 októbe
rében vette fel Fülep Lajos

nevét a művelődési köz
pont, ahol január 20-án a 
Pécsváradi Zeneiskola nö
vendékei muzsikáltak, 
majd a megemlékezők meg
koszorúzták Fülep Lajos 
emléktábláját. Itt Tüskés

Tibor József Attila-díjas 
író könyvének bemutatója 
következett, amelynek ki
adását a Pécsváradért Ala
pítvány és a Zengó'várkonyi 
önkormányzat anyagi tá
mogatása tette lehetővé.

Tüskés "Kedves Pro
fesszor Úr!" címmel gyűj
tötte kötetbe Fülep Lajosról 
írott tanulmányait a Bara
nya Megyei Könyvtár Pan
nónia Könyvek sorozatá
ban. A kötet tartalmazza 
Fülep életrajzát, Zengó'vár
konyi éveinek történetét, 
benne a pécsi egyetemi ven
dégtanárság éveit, továbbá 
Császár János tanítóhoz 
majd komaasszonyához, 
Bognár Jánosnéhoz írott 
leveleit, és egy későbbi 
zengó'várkonyi látogatás le

írását. E délután folyamán 
nemcsak az íróvendégek, 
Fodor András és Tüskés Ti
bor idézték fel e rendkívüli 
szeméiyiség alaját, hanem 
kötetlen beszélgetés kereté
ben Fülep egykori ismerői,

hívei és tanítványai, így 
Szabó János, Pap János 
továbbá Császár tanító úr 
leánya, Ácsné Császár Pi
roska is.. A megyei múze
um és a megyei könyvtár 
munkatársai mellett részt 
vettek a megemlékezésen a 
könyv megjelenését támo
gató Pécsváradért Alapít
vány képviseletében dr. 
Kófiás Mihály körjegyző 
és Zengővárkony korábbi 
és mostani önkormányzata 
részéről Boris Sándor ko
rábbi, Ördög Béla jelenle
gi polgármester. Ott voltak 
a két település testületé
nek képviselői, a Gimnázi
um honismereti szakköre 
Fuchs Sándorné vezeté
sével és a Pécsváradi Vár
baráti Kör tagjai.

Képünkön Fodor András megemlékezése a zengővárkonyi templomban
Fotó: Kárpátiné Kovács Zita
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ÓVODAI HÍREK
A II. sz. Óvoda kétnyelvű 

csoportjának öltözőjében ál
landó jelleggel német nem
zetiségi kiállítást szeret
nénk nyitni, amit régi hasz
nálati tárgyakkal, ruhákkal 
rendeznénk be. Ehhez a vit- 
rines szekrényeket az In
tézményi Gondnokság dol
gozói készítették el, melyért 
köszönetünket fejezzük ki.

A Hausmannstátten test- 
vérközségtól ajándékba ka
pott udvari fajátékot márci
us elején állítjuk föl a II. sz. 
Óvoda udvarán. Az óvoda 
kétnyelvű csoportja április
ban műsorral köszönti és 
vendégül látja Niederstát- 
ten polgármesterét, zeneta
nárait, valamint májusban 
a testvérközségünk Haus
mannstátten polgármeste
rét, képviselőtestületét, pol
gárait és az őket vendégül
látó pécsváradiakat.

Schulteisz Józsefné
általános vez. h.

*
1995. február 1-jén a Mű

velődési Ház klubhelységé
ben tartottuk az I. és II. sz. 
Óvoda szülői munkaközös-

Február 4-én tartottuk 
meg a Zeneiskola hagyomá
nyos farsangi bálját a Mű
velődési Házban.

Nagy örömünkre, évről- 
évre egyre többen kapnak 
kedvet e mulatsághoz. A bál 
hagyományokhoz híven, 
nem nyitótánccal, hanem 
műsorral kezdődött. Az 
alábbi szereplőkkel:

-  Jovánovics Marika,
-  Lipics Lászó és Viola,
-  Schiszler Antal és csa

ládja
-  Apaceller Péter és há

rom fia,
Sörfőző Zoltán és együte- 

se, valamint a szülőkből és 
a Zeneiskola tanáraiból ez 
alkalomra összeállt zene
kar. A vidám báli talpalá- 
valót a Wagner-Poller ze
nekar biztosította, népszerű 
volt a meghirdetett táncver
seny is. Köszönjük!

Köszönet a szülőknek az 
értékes tombola tárgyakért, 
a szervezésben nyújtott se
gítségért.

A Szülői Munkaközösség
nek köszönjük a tombol a-

ség összejövetelét, a szülők 
bálja megszervezésének 
megbeszélése céljából.

Idén először kerül meg
szervezésre a Zeneiskola, 
általános iskola példájának 
hatására az óvodák szülői 
farsangi bátyus bálja, 1995. 
március 4-én 20 órakor a 
Művelődési Házban.

A bál bevételéből a gyer
mekek részére játékokat, 
mesekönyveket szeretnének 
venni a csoportok óvónői 
húsvétra és karácsonyra. 
Szeretettel várjuk meghí
vott vendégeinket és az ér
deklődőket is!

Az óvodai csoportok a II. 
sz. Óvodában február 15-én, 
20-án és 21-én, az I. sz. 
Óvodában 24-én tartották 
vidám, jó hangulatú farsan
gi báljukat, amelyen a szü
lők is szép számmal részt- 
vettek.

Köszönetemet fejezem ki 
az óvodák dolgozói nevében 
fenntartónknak, a tárgyi 
feltételeink szintentartásá- 
ért és fenntartásáért.

Magyari Gyuláné 
óvodavezető

híradó
jegy előadásánál kifejtett 
aktív munkát.

-  Januárban megtörtén
tek iskolánkban a félévi elő- 
játszások és a tanszaki 
hangversenyek.

-  II. 21-én növendék
hangverseny volt a Zeneis
kola hangversenytermében.

Az alábbi megyei rendez
vényeken vettünk részt:

II. 7-én Furulya szakmai 
napon vett részt iskolánk
ból Szigetváron Apaceller 
József és növendéke Moso- 
nyi Katalin.

II. 10-én Mohácson voltak 
a zongorát tanító tanárok 
az országos zongoraverseny 
dél-dunántúli válogatóján.

II. 23-án Sásdon hegedűs
gitáros találkozón iskolán
kat Naszvadiné Podányi 
Eszter növendéke Lipics 
Viola hegedűs növendék 
képviseli.

Zeneiskolai

Beíratás!
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az 1995/96-os tanév

re a leendő első osztályosok beíratása 
1995. április 18-án, 19-én, 20-án, 21-én
(kedd, szerda, csütörtök , péntek)
de. 8-tól 12 óráig, illetve délután 13-tól 15 óráig a Köz- 

pontis Iskola épületében lesz.
Tanköteles korú minden gyermek, aki 1988. június 1. és 

1989. május 31. között született.
Az 1989. június 1. és 1989. szeptember 1. között szüle

tett gyermekek is beírathatók az iskolába, ha iskolaérett
ségüket az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó igazolja.

Kedves Szülő! Kérjük beíratáskor hozza magával:
-  gyermeke születési anyakönyvi kivonatát
-  pszichológiai, pedagógiai szakvéleményt
-  az ön  személyi igazolványát
-  Kérjük beíratáskor szíveskedjen befizetni gyermeke 

balesetbiztosítási díját!
Beíratáskor kérjük, nyilatkozzon:
-  kívánja-e, hogy gyermeke a német nyelvet tanulja?
Ennek lehetséges formái: nemzetiségi, ill. kéttannyelvű

forma
-  Hittanra be kívánja-e íratni gyermekét?
-  Napközis, menzás ellátást igényel-e az 1995/96-os ta

névre gyermeke számára?

Pécsvárad, 1995. február 24.
Iskolavezetés

Gyermekeink biztonságáért
Új kezdeményezés való- így szeretnénk megvaló

sult meg a Kodolányi János 
Általános Iskolában. Máso
dik osztálytól kezdve a gye
rekek a gyalogos és kerék
páros közlekedési szabá
lyokkal ismerkednek. Az 
oktatást Nagy Ferenc ren
dőrtörzszászlós, a Komlói 
Közbiztonsági és Baleset
megelőzési Tanács munka
társa tartja. A foglalkozá
sokra délelőtt, a tanítási 
órákba beépítve kerül sor.

A tanfolyam végét elméle
ti és gyakorlati vizsga zárja 
le. A gyerekek tesztlapot 
töltenek ki, majd kerék
páros gyakorlati vezetésre 
kerül sor. Aki az elméleti 
kresz ismeretekből és a 
gyakorlati vezetésen is 
megfelel, kerékpár vezetői 
engedélyt kap.

sítani azt a közös törekvést, 
hogy a legvédtelenebbek, a 
kerékpáros gyerekek, alap
vető közlekedési ismeretek 
nélkül ne vegyenek részt a 
közúti forgalomban.

A közlekedési ismeretek 
oktatása, a program a felső 
tagozaton is folytatódik.

S hogy a legkisebbek, az 
elsősök se maradjanak ki, 
Ők szüleikkel együtt közös 
csapatot alkotva, játékos 
közlekedési vetélkedőn 
vesznek részt.

Reméljük, ez a kezdemé
nyezés is hozzájárul ahhoz, 
hogy gyerekeink bizton
ságosan, a szabályokat is
merve és megtartva közle
kedjenek.

Mártusz Antalné

AZ OVODA MEGKÖSZÖNI
Az óvoda ezúton is köszönetét mond három pécs- 

váradi családnak a tólük kapott segítségért: a Büki
családnak, amely nagy mennyiségű Lego játékot 
adott ajándékba. A Kovács BT-nek, személy szerint 
Szűcs Gábornak a sok finom süteményt köszönik 
meg. Gódor Ágnesnek pedig az óvodai játékkészí
téshez adott segédanyagokért mondanak köszönetét 

az óvónénik és az óvódások
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A Kodolányi János Általános Iskola hírei
FELSŐ TAGOZAT:
-  Február 14-én helyesírási 

vetélkedőt rendeztünk az 5-8. 
osztályosoknak. Az érdekló'dés 
igen nagy volt, hiszen 60 tanuló 
nevezett a vetélkedó're. Ered
mények:

5. osztály:
I. Göbl Richárd 5,b.
II. Balogh Attila 5.b.
III. Pintér Mónika 5.c.
6. osztály:
I. Vókó Péter 6.a.
II. Sántha Veronika 6.a.
III. Baumann Tímea 6.b.
7. osztály:
I. Horváth Ágnes 7.a.
és Keller Linda 7.a.
II. Glázer Adél 7.b.
III. Csák Nikoletta 7.b.
8. osztály:
I. Takács Attila 8.a.
Gyöngyös Edit 8.c.
Pere Éva 8.c.
II. Böröcz Lívia 8.a.
Bognár Adrienn 8.c.
Botló Gabriella 8.c.
III. Linbrun Lívia 8.d.
-  1995. február 16-án ren

dezték meg a megyei népdalé
neklési versenyt a pécsi Szivár
vány Gyermekházban. Iskolán
kat Papp Éva 6. osztályos és 
Tamás Nóra 7. osztályos tanu
ló képviselte. Mindkét tanu
lónk szépen szerepelt. Papp 
Éva a középdöntőből 38 tanuló 
közül harmadikként került a 
döntőbe. 76 énekes közül az el
ső 18-ban végzett, ami az ének
tagozatosok közt igen szép 
eredmény.

Felkészítő tanár: Boris Sán- 
domé

-  A Pro Renovanda Cultura 
Hungáriáé Nemzetiségi anya
nyelvi oktatásért szakalapít
ványból pályázat újtán 30.000 
Ft-ot segédeszközök vásárlásá
hoz, a Magyarországi Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségekért ala
pítványtól 10.000 Ft-ot a 
könyvállomány gyarapításához 
nyert a Wágner Jánosné által 
vezetett német nyelvi munka
közösség.

-  Március 29-április 3-ig is
kolánk nevelői szakmai tapasz
talatcserére utaznak a külshei- 
mi testvériskolába.

Figyelem!
Buszunkon még vannak sza

bad férőhelyek, melyekre vár
juk a Külsheimbe utazni vá
gyók jelentkezését. Bővebb fel
világosítást az iskola titkársá
gán a 465-315-ös telefonszá
mon kaphatnak.

-  Február hónapban isko
lánk csapatai két sportágban 
kezdtek sorozatmérkőzéseket.

Kosárlabdában a Görcsöny- 
kupában szerepel iskolánk 4 
csapata (5-6. o. fiú-lány és 7-8. 
o. fiú-lány) 3 pécsi és 3 vidéki 
csapattal mérkőznek meg, ta
valy a 7-8. osztályos lányok 
megnyerték a kupát, a fiúk

ezüstérmesek lettek.
Labdarúgásban két csapat 

(5-6 és 7-8. fiú) nevezett a pécsi 
TVT-kupába, melynek mérkőzé
sei márciusban fejeződnek be.

Görcsöny-kupán a 7-8-os fiúk 
ezüstérmesek lettek, a lányok 
bronzérmesek. A TVT-labdarú- 
gó kupán az 5-6. o. csapata kö
zépdöntőbe jutott.

A DSE alapítványi pályázat
ra 50.000 Ft-ot nyert, a verse
nyek utazási költségeinek fede
zésére és turisztikai célokra.

-  A Zrínyi Ilona Országos 
Matematikaverseny megyei for
dulója március 3-án 14 órakor 
kerül megrendezésre. A ver
seny egyik helyszíne a pécsvá- 
radi Kodolányi János Általános 
Iskola. 98 versenyzőt várunk. 
Iskolánkat 35 alsós és 39 felsó's 
tanuló képviseli. A 3-4. osztá
lyosoknak 20 feladatot 60 perc 
alatt, az 5-6. osztályosoknak 25 
feladatot 75 perc alatt, a 7-8. 
osztályosoknak 30 feladatot 90 
perc alatt kell megoldaniuk.

Mindenkinek eredményes 
versenyzést kívánunk!

-  A szülői értekezletek febru
ár 20-ától folyamatosan zajla
nak. Az osztályfőnökök értéke
lik a tanulók félévi munkáját, 
megbeszélik a sikertelenségek

MASKARÁBAN

Az általános iskola felsó' 
tagozatosainak álarcos bál
ján Pere Éva nyolcadikos 
tanuló a tanulói önkor
mányzat „polgármestere” 
köszöntötte a vendégeket, 
majd röviden utalt a far
sangi népszokásokra. Külön 
kiemelte, hogy a napi tanu
lástól, különóráktól, a ko
rán keléstől elfáradt gyere
keknek milyen nagy szük
ségük van egy kis bolondo
zásra, táncra, szórakozásra. 
És ki ne szeretne néha más 
bőrébe bebújni? Ezért is 
kellettek a jelmezek!

ötletekben az idei bál is 
bővelkedett. Kísérteties ze
nére felvonultak a tantár
gyak szellemei, kiléptek a 
történelemkönyvből a fáraó 
és rabszolgái, a hetedikesek 
„el voltak, mint a befőtt”. 
Nem hiányoztak a felvonu
lásból a bohócok, a jókedvű 
kannibálok, volt ott vasorrú 
bába, utcalány és kisasz- 
szony, tűzoltó és hóhér, szép 
japán gésa és gonosz va
rázsló.

Egyszóval ismét nehezen 
tudott dönteni a szülőkből 
álló zsűri. A parádés jelme
zes felvonulást tombolahú-

okait, a javítás lehetőségeit. 
Megvitatják a kirándulási ter
veket, és szóba kerülnek a bal
lagás előkészületei.

-  Március 13-án, Kodolányi 
János születésnapján az iskola 
minden tanulója részt vesz a 
megemlékezésen, a koszorúzá
son, amely 10 órakor kezdó'dik 
a Vár utcai emléktáblánál.

-  Március 18-án kerül sor a 
3. szülők-nevelők báljára a Mű
velődési Házban. A rendezők 
szervezik a programot, melyre 
szeretettel várnak mindenkit.

-  A március 15-i városi ünnep
ség a Hegedűs Imre emléktábla 
megkoszorúzásával kezdődik dé
lelőtt 10 órakor, majd a Kossuth 
téren adnak ünnepi műsort az is
kola felsó' tagozatosai.

AZ ALSÓ TAGOZAT HÍREI:
-  Az alsó tagozat kisdiákjai 

is 1995. február 3-án vehették 
át félévi értesítőjüket.

-  Február 13-tól 16-ig tartot
tuk a félévi szülői értekezleteket.

-  Január 31-től február 24-ig 
Jánosi Amália végzős főisko
lai hallgató egy hónapos gya
korlatát töltötte a 3.d. osztály
ban. Mentora: Wittenbart Ist
vánná tanítónő' volt.

zás követte igen értékes 
nyereményekkel. A táncos 
lábúak táncversenybe is be
nevezhettek. A nyolcadiko
sok által szervezett büfében 
finomabbnál finomabb fala
tokat lehetett fogyasztani. 
A talpalávalót Poller 
György és zenekara szol
gáltatta.

Ezúttal a tv-ből ismert 
népszerű riporter stílusá
ban szeretnék köszönetét 
mondani mindazoknak, 
akik nélkül ez a jól sikerült 
este nem jöhetett volna lét
re, ha nincs a Pizzéria, a

-  Ugyancsak rövidebb tanítá
si gyakorlatát végezte nálunk 
Németh Anita 3. éves hallga
tó, aki német nyelvű órákon 
hospitált, illetve tartott órákat. 
Mentorai tagozatunkon Bog- 
nárné Auth Mária és Tóth 
Györgyi tanárnők voltak.

-  Február 20-tól ingyenes ke
rékpáros kresz oktatás indult a 
2-4. éfolyam tanulói számára.

-  Télűző farsangi mulatsá
gunkat február 24-én és márci
us 3-án tartottuk iskolánkban.

Néhány adat a félévi ered
ményeinkről:

Iskolánk tanulólétszáma: 
570 fő (alsó tagozat: 232, felső 
tagozat 338)

Tanulmányi átlag: 3,75 
Szorgalmi átlag: 3,8 
Magatartási átlag: 4,1 
Bukások száma: 48 tanuló 

(8,4%)
Mulasztási átlag: 4,6 nap 
Első osztályosok létszáma: 

57 fő. Közülük jól megfelelt mi
nősítést kapott: 40 tanuló. Meg
felelt minősítést kapott: 16 ta
nuló, nem felelt meg minősítést 
kapott: 1 tanuló

Nyolcadik osztályosok létszá
ma: 80 fő

Mindenki jelentkezett to
vábbtanulásra.

Schenk - és a Wolfné-féle 
zöldségbolt, a Videotéka, a 
Panda Játékbolt, a Turmix 
Bolt, az ABC Áruház, a 
Háztartási- és az Ajándék
bolt, a Művelődési Ház, va
lamint a kedves Szülők, 
akik mind-mind önzetlenül 
segítették, támogatták ren
dezvényünket.

Megköszönöm kollégáim
nak a fáradozást, a szerve
zésben való közreműködést.

Galambos Jenőné 
ig.h.

Fotó: Lőrinc zi Albert
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Befogják a kóbor kutyákat!
Sok felhívást intézett az ön

kormányzat az elmúlt években 
arra nézve, hogy a kutyákat ke
rítésen belül, az udvaron kell 
tartani, volt ebzárlat is, a felhí
vásokat azonban „a kutya se 
vette figyelembe”. Végül létesí
tettek egy kutyamenhelyet a 
Külső' tanya 3. szám alatt. A 
közterületen kutyát csak pórá
zon lehet tartani, ha harapós a 
kutya, akkor szájkosár is kell. 
Ezután a szabadon kóborló és 
sétáló kutyákat begyűjtik, és 
ha gazdájuk ki akarja váltani, 
a fajtiszta kutyákért 2000, a 
keverékekért 1000 forintot kell 
fizetnie. Radnai János a telep 
vezetője. A téglából és kifutóból 
álló 5 rekeszes részben vegye

sen tartják a kutyákat. Napon
ta kapnak konyhai maradékot, 
dr. Simor Zoltán állatovos he
tenként felügyeli a telepet, 
szükség esetén többször is. A 
befogást humánus módon sze
retnék megoldani, nem a kény
szerítői hurok megoldással, 
ezért beszereznek egy kábító
pisztolyt -  mondja az állator
vos, így altatva, állatbarát mó
don vihetik a kóbor állatot a 
menhelyre - mondja Simor dok
tor.

Tehát az ebtartók ne engedjék 
ki az utcára kutyáikat, mert azo
kat a rendelet szerűit el fogják 
elszállítani.

Sántha László

Fergeteges farsang
Február 21-én zeneszótól, vi

dám mulatóstól volt hangos a 
bonyhádi művelődési ház. A far
sang a vendéglátás, vendégvá
rás idó'szaka. A bonyhádi Nyug
díjas Klub vendégségbe, jelm e
zes farsangi mulatságra hívta 
meg a pécsváradi Nyugdíjas 
Klub tagjait, akik nagy öröm
mel vették a meghívást és láza
san készülődtek.

A klub tagjai még egymás kö
zött is titokban tartották, hogy 
ki milyen jelmezbe öltözik. Volt 
is meglepetés!

-  Hát te ki vagy?! -  kérdez
gették egymást pécsváradiak és 
bonyhádiak már az öltözóhen.

Nagy sikert aratott a felvonu
lás, ahol mindenki megcsodál
hatta, megtapsolhatta (és 
könnyezve nevette) a sok ötle
tes jelmezt. Láthattunk virágá
rus kislányt, vőfélyt, úttörőt, 
szakácsnőket, cigánylányt, úri
hölgyet, festőt, néptáncosokat, 
vadászt, Zorrót, törököt és ara
bot.

Mindenki szavazhatott a neki 
legjobban tetsző'jelmezre.

Az eredmény: a pécsváradi 
török pár nyerte el az első' he
lyet. A lefátyolozott „hárem
hölgy” Fullér János, a poca
kos, nagy szakállú turbános 
„basa” Fullér Jánosné, Anna. 
(Képünkön)

Gratulálunk az ötletes jel
mezhez.

Az éjfélig tartó vigadalomban 
mindenki nagyon jól érezte ma
gát. A jó hangulat nélkülözhe
tetlen kelléke volt a jó zene, a 
jóféle ételek és italok, melyek 
kedves bonyhádi vendéglátóin
kat dicsérik.

Köszönjük a szép estét.
Viszontlátásra Pécsváradon!
A Nyugdíjas Klub legköze

lebbi összejövetele március 
14-én 15.30 órakor lesz.

Program:
-  Balogh Rozália doktornő' 

előadása
-  Nőnap
-  Kirándulás megbeszélése
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MOZIMŰSOR 
1995. március

Március 2-án: A specialista.
Színes, feliratos amerikai akciófilm.
6-án, hétfőn: Született gyilkosok.
Színes, feliratos amerikai bűnügyi film.
9-én, csütörtökön: Hegylakó III.: A mágus. 
Színes magyarul beszélő' amerikai akciófilm. 
13-án, hétfőn: Rómeó vérzik.
Színes, felirtos amerikai krimi.
16-án, csütörtökön: Az oroszlánkirály.
Színes magyarul beszélő amerikai rajzfilm. 
20-án, hétfőn: Az éj színe.
Színes, feliratos amerikai akciófilm.
23-án, hétfőn: Rendőrakadémia Moszkvában. 
Színes, feliraotos amerikai filmvígjáték..
27-én, hétfőn: Megint tanú.
Színes magyar filmvígjáték.
30-án, csütörtökön: The Shadow -  Az árnyék. 
Színes magyarul beszélő amerikai kalandfilm. 
Április 3-án, hétfőn: Frankenstein.
Színes, feliratos amerikai horror film.

Előadások kezdete: 19 óra. Jegyek ára: 80,- Ft

Hétfőnként: 18 órától 
kézimunka szakkör

18.30-tól női kamarakó
rus próbája 

18 órától Tarokk-klub 
Keddenként: 18-tól 21 

óráig: Sakk szakosztály 
Csütörtökönként: 9-től 

12 óráig: Mozgáskorlátozot
tak fogadónapja 

Péntekenként: 9-tól 17 
óráig: Poller optika, compu
teres szemvizsgálat 

17-től 21 óráig: Sakk 
szakosztály

17-től 19 óráig: Zengő 
néptánc próba 

16 órától: Kresz tanfo
lyam

18 órától: németklub 
összejövetele

Szombatonként: 8-tól
11 óráig: szővőtanfolyam

8-tól 10 óráig: Jazz balett 
10-től 12 óráig: tánciskola 

nyolcadikosoknak
3- án, pénteken 9-től: Két 

éves a Thunder Rock Klub. 
Jubileumi buli.

4- én, szombaton: Óvo- 
dák-Szülők-NevelŐk Bálja

5- én, vasárnap: 9 órától 
sakk-verseny

7-én, kedden: Kresz -

egészségügyi vizsga
9- én, csütörtökön: ruha

vásár 11-től 16 óráig.
10- én, pénteken: Super- 

Turi kilósáron 8-tól 12 órá
ig-

11- én, szombaton 9 órai 
indulással a Várbaráti Kör 
túrája Kisújbányára.

12- én, vasárnap: Zengő 
Vadásztársaság közgyűlése

14-én, kedden 8-tól 12 
óráig: Centrál-Bála kilós 
ruhavásár.

16 órától Nyugdíjas klub 
klubnapja.

18-án, szombaton Általá
nos iskola-Szülők-Nevelők 
Bálja 18 órától. Műsort ad
nak az iskola tanulói, vala
mint frizura bemutatót tart 
az Anaconda Hajas Szalon, 
a Sziringa Gyermekbutik 
támogatásával divatbemu
tató is lesz.

20-án, hétfőn 18 órakor 
dr. Schank László belgyó
gyász főorvos festményeiből 
nyílik kiállítás a művelő
dési központ emeleti kiállí
tótermében.

Április 1-jén, szombaton 
Koszorúcska. Jazz-balett 
csoportok bemutatója.

Csapadékrekord Farsang vasámaplin

Bolond farsangi időjárással búcsúzott Pécsváradon a 
február. Mint Horváth Jánostól a helyi meteorológiai 
szolgálat megfigyelőjétől megtudtuk, Farsang vasárnap
ján, február 26-án ilyenkor ritka időjárási jelenségeket 
tapasztalhattunk: délelőtt köd volt, délutántól pedig há
rom zivatar vonult át térségünkön: 15.45, 17 órakor 
majd 22-23 között, dörgés, villámlás kíséretében. A vá
ros több pontján aprószemű jég is esett. Összesen 26,4 
mm cspadék hullott Pécsváradra, amennyi egész hónap
ban nem esett. A februári csapadékmennyiség 50 mm-t 
tesz ki együttesen, míg a januári 52 mm-t.

■ÜGYELETEK
Orvosi ügyelet: Egész

ségügyi Központ, Pécsvá- 
rad, Dózsa György u. 3. 
Hétköznapokon Pécsvárad 
és a városkörnyék községei 
számára 16-08 óráig. Hét
végeken 0-24 óráig a felso
roltak mellett Mecsekná- 
dasd, Hidas számára is. Te
lefon: 465-057.

Fogorvosi ügyelet: Pécs, 
Lánc utcai rendelő.

Rendőrség: Pécsváradi 
Rendőrállomás, Liszt Fe

renc u. 6/a. 0-24 óráig. Te
lefon 465-004.

Munkaügyi Iroda: Pécs
várad, Városháza, csütörtö
kön 8-13.30.

13-15.30. Komló, naponta 
8.30-12.30.

Mozgássérültek Egye
sülete: minden csütörtökön 
9-10 óráig a Művelődési 
Házban.

Szállás, valutaváltás:
István Király Szálló. Valu
taeladás 9-15 óráig, vétel 0
24 óráig. Telefon: 465-121, 
465-846, 466-577.

ANYAKÖNYV

Elhúnytak:

Papp Jánosné Hornung 
Katalin (1909), Wágner Ró
bert (1965), Trickl Ferencné 
Lutz Katalin (1908), Becker 
Józsefné (1913), Szép Antal 
(1925), Aszmann Jánosné 
(1910), Keszler János 
(1931), Knipl Antal (1927)

Apátvarasd: Szilágyi Jenő

Nagypall: Smolcz Jenő 
(1941), Mező Jánosné Töm
pék Katalin (1915).

f  \

Pécsváradi H írm ondó
a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja

F elelős k iadó: Kakas Sándor, polgármester

Szerkesztő: Gállos Orsolya

Szerkesztőség, h irdetésfe lvéte l, terjesztés: 
Műv. Központ, Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.

Tel.: 465-123

T ipográ fia : Ferlingpress Kft.

N yom ási m unkálatok:
Molnár Csaba nyomdája, Pécsv_____________ i____________y

Présházakba 
törtek be

Hat présházba törtek be 
február 21-re virradó éjjel is
meretlen elkövetők a Nagy- 
palli úton. Kerti gépeket, fel
szereléseket,használati tár
gyakat, bútort vittek el mint
egy 500 ezer forint értékben 
-  közölte a Pécsváradi Ren
dőrállomás, amely az ügyben 
folytatja a nyomozást.

A tsz-majorból három bor
jút kötöttek el, majd egyet a 
helyszínen kettőt az erzsébe
ti erdőben taglóztak le és zsi- 
gereltek ki -  húsnyerés céljá
ból. Az ügyet ugyancsak a 
rendőrség vizsgálja.

A Fülep Lajos 
Művelődési Központ 

eseménynaptára
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7621 Pécs, Király u. 15. 
Tel ./fax: 72/336-467 
Telefon: 72/326-005

KIRENDELTSEG:

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

72/466-202

Programajánlat:
Karintia szíve a Wörthi tó
1995. április 7-9-ig
Klagenfurt nevezetességeinek megtekintése

(Sárkány kút, Mária Terézia emlékmű. Tartományi székház, Mária templom)
Wörthi tó északi és déli partján buszos és gyalogos séta 
Húsvét előtti bevásárlás.

Részvételi díj: 11.400 Ft
(2 éjszakai szállás, reggelivel, idegenvezetés és biztosítással)

Kirándulás a Garda tóhoz
1995. április 20-23-ig
Trieszt: Tengerparti és belvárosi séta
Verona: Szálláshely elfoglalása, esti városnézés
Garda tó: a tó teljes megkerülése
Verona: Ó- és középkori műemlékek

(aréna, dóm, vártorony, Rómeó és Júlia tragédiájából ismert Júlia háza és sírja (vélt műemlék)) 
Padova: városnézés (Szent Antal sírhelye, egyetem, dóm)

Részvételi díj: 14.000.- Ft
(2 éjszakai szállás, reggelivel, biztosítással)

Nyári Szuper úticélok repülővel:
Florida: 6 éjszaka szállodában 28.900 Ft-tól, repülőjegy: 68.000 Ft-tól
Hawaii: 6 éjszaka szállodában 38.900 Ft-tól, repülőjegy: 119.000 Ft-tól
Torontó: 6 éjszaka szállodában 29.400 Ft-tól, repülőjegy: 75.000 Ft-tól
Kréta: 7 éjszaka üdülővillában 21.200 Ft-tól, az ár a reptéri illetéket nem tartalmazza.

Apartmanos üdülések:
Görörország Stauros 2-3 fős apartmanok 8.100 Ft/fő-től egyénileg 

15.600 Ft/fő-től autóbusszal
Olaszország Lido Di Jesolo
8 nap, 7 éjszaka szállodában, félpanzióal egyénileg 

felnőtteknek: 17.900 Ft-tól
gyerekeknek: 2-6 évesig 50% kedvezmény, 6-12 évig 30% kedvezmény

autóbusszal
felnőtteknek: 25.150 Ft-tól
gyerekeknek: 21.150 Ft-tól

Horvátország: Crikvenica egyénileg félpanzióval 14.900 Ft-tól
autóbusszal: 19.500 Ft-tól

Spanyolország Costa Brava
8 nap, 7 éjszaka 3 fős apartman 15.750 Ft/főtől

4 fős apartman 18.600 Ft/főtől

Ezenkívül számtalan egyéni és csoportos üdülést ajánlunk szállodai és apartmanos elhelyezéssel. 
Bővebb felvilágosítás irodáinkban!

Jó utat kívánunk!

IKAROSZ


