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Áldott, békés húsvéti ünnepeket kíván 
Pécsvárad minden lakójának

Az Önkormányzat és a Szerkesztőség

Húsvétra, feltámadásra, 
új életre vár ember és ter
mészet ezekben a hetekben. 
Nehezen bontakozik ki a 
hidegben a bimbó, a virág, 
s ha kinyílt, hideg dermesz- 
ti ismét. Reményeinkkel, 
törekvéseinkkel ugyanilyen 
nehezen jutunk el legszeré
nyebb céljainkhoz, apró 
örömeinkhez is.

Ezt a küzdelmet, az 
utat, s annak végét jelké
pezi a Golgota tizenkét ál
lomása. Előtte azonban ott 
van még Virágvasárnap, 
az ujjongó ünnep, a virág- 
esó' Jeruzsálem utcáin. 
Hogy aztán elkövetkezzen 
a Nagyhét megannyi fáj
dalmas napja.

Jézus története minden 
emberé. Egy ember és min
den ember története. Küz
delme, jótéteményei és az 
értük kapott Jutalom” 
ugyanúgy. A virágvasárnapi 
pálmaágak és Nagypénte
ken a halálát követelő' tö
meg, amint Barrabást vá
lasztja -  valószínűleg 
ugyanazok az emberek. Pé
ter, a legközelebbi barát és 
tanítvány, aki az első' ve
szélyre, az elsó' kakasszóra 
háromszor tagadja meg 
mesterét. Júdás, aki csók
kal árulja el az ember flát. 
A tanítványok, akik elal
szanak Jézus mellett a vir
rasztásban.

De jön cirenei Simon is,

aki kis idó're átveszi Jézus
tól a keresztet. Veronika, 
aki vigaszt és enyhületet 
nyújt a fájdalmas úton. Má
ria és a jeruzsálemi asszo
nyok, János, a hű tanít
vány, akik az utolsó percig 
Jézus mellett állnak. Leve
szik a keresztről és elteme
tik.

Jézus mégis teljesen 
egyedül marad, és magá
nyánál nincs nagyobb ma
gány. Aki annyi jót tett az 
emberekkel, mint ő, ugyan 
hol is végezhetné másutt, 
mint a latrok között, a ke
resztfán.

Keresztfája, kivégzőöszlo- 
pa azonban életfává jelké
pesült át, az örök élet szim-
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bólumává. A Húsvét pedig 
végiggondol tatja velünk a 
saját keresztutunkat, saját 
szenvedéseinket, hogy an
nál nagyobb legyen a feltá
madás felett érzett örö
münk.

Mert feltámadunk legmé
lyebb bukásainkból, még 
halálunkból is, ha elég erős 
a hitünk. Ahogyan feltámad 
minden tavaszon a termé
szet, ahogy a kirobbanó rü
gyekkel úrrá lesz minden 
évben a tél, a halál der
medtségén. Feltámad és új
ra indul az élet.

Képünkön tavaszváró tú
rán Kisújbányán a Várba
ráti Kör.

Kép és szöveg G.O.
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ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS

Kakas Sándor polgármester el
nökletével tartotta márciusi ülését az 
önkormányzat, Papp Gyula képvise
lő igazolt távollétében. A városszépí- 
tési koncepció vitáján részt vett Wal- 
ter Tivadar, a gazdasági bizottság 
tagja valamint Winkler György, 
műszaki csoportvezető, Rédl Károly 
műszaki főelőadó és érdeklődőként 
Lutz János állampolgár.

Városszépítési koncepció

Rédl Károly, a műszaki csoport fő
előadója készítette el a városszépítés 
koncepcióját, amelynek alapelve, 
hogy a mai kor igényeit hozzá kell 
igazítani a történelmi Pécsvárad 
adottságaihoz, hogy értékeit megőriz
ve a város a polgárok érdekeit szol
gálja.

Több mint tíz éve elkészült Pécsvá
rad és Zengővárkony védett épülete
inek listája -  ezek védelmét az állam
polgárnak és a településnek közösen 
kell ellátnia. Pénzügyi alapot javasol 
az előterjesztés a helyi védettséget 
élvező épületek gazdáinak támogatá
sára. Számítógépes nyilvántartást ja 
vasol a település épületállománya 
számára.

A közterületek rendbetételére, ut
caképek egységesítésére készült egy 
tanulmány, melynek alapján megkez
dődött már a Kossuth utca, a Szent
háromság tér és a Kossuth tér rend
betétele. Az előterjesztés javasolja, 
hogy a sportöltöző mögött a régi ga
rázs és környéke kerüljön rendezés
re. Javasolja a közterek (Magyar 
tér, Kossuth tér, Mosókút környék, 
stb.) fokozatos rendbehozatalát és a 
város közlekedési hálózatának fe
lülvizsgálatát: szilárd burkolatú út
jainkat szegéllyel kell ellátnunk a 
további romlás megakadályozása 
érdekében. Forgalomtechnikai szem
pontból is javasolt a közlekedés 
megvizsgálása, és közlekedési táb
lák elhelyezése.

A képviselők a városszépítésről

Dr. Bíró Ferenc az útpadkák 
megépítése érdekében emelt szót, pl. 
a Szent Gellért utcában és más hegyi 
útvonalakon, továbbá ellenezte, hogy 
közpark nyíljon a gyógyszertári 
tömbbelsőben, lévén ott dr. Györffy 
Boldizsár ny. főorvos értékes füvész- 
kertje. Vértes László az épületek fo
lyamatos karbantartását szorgalmaz
ta, építkezések esetén pedig a belterjes 
területfelhasználást, a foghíj ak kitölté
sét. Meg kell találni a hulladékot, épí
tőanyagot közterületen tároló szemé-
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lyeket, és ügyükben el kell járni.

Gállos Orsolya emlékeztetett, vá
rosvédő programot hirdetett meg Ka
kas Sándor polgármester, ezen mun
kálkodik másfél évtizede a Pécsvára- 
di Várbaráti Kör, és remélhető, hogy 
a tsz, az erdészet szakembereinek, 
nevezetesen Walter Tivadar és fele
sége, Molnár László, Scholcz Pé
ter segítségével megvalósítható az 
összefogás. A sok jószándék mellett 
szükséges, hogy a műszaki csoport is 
a helyzet magaslatán álljon, és segít
se a polgárokat a város értékeinek 
védelmében -  megadja a szakmai ta
nácsokat, ha például a polgár épít
kezni, korszerűsíteni kíván védett te
rületen. Elmondta, a Várbaráti Kör 
nyomatékosan ellenzi a közút keresz- 
tülvezetését a várkerten, viszont ja
vasolja a várkert feletti zöldterület 
megtartását és védelmét.

A Várbaráti Kör tagjainak vélemé
nye is, hogy elsősorban a meglévő 
közparkokat kell a városnak gondoz
nia, újak nyitása félő, hogy a rendet
lenséget terjesztené ki. A gondos köz
terület-fenntartás érezhető, de to
vábbra is gondozatlan a patakme
der, ápolatlanok a már meglévő ró
zsakertek, a társasházak között a 
gesztenyés tér, a múlt nyáron beteg
ség miatt kaszálatlan maradt a vár
kert -  ezek folyamatos gondozása 
nélkül városszépítésről beszélni nem 
lehet. Tbbb mint fél éve határozat 
született a városban lévő hirdető- és 
reklámtáblák egységesítéséről -  a fel
kéréseket és a munkát már el kellett 
volna végeztetni. A javaslat akkor és 
most is Csizmadia László grafikus
művész, hivatásos arculattervező fel
kérése.

Arató Márton: bár anyagi lehető
ségeink behatároltak, a közterületek 
tisztántartására, gondozására még 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Szá
mos helyen autóroncsok csúfítják a 
város belterületét: ezeket el kell szál
líttatni. Müller Lajos jelezte, a Csi
ger-gödörben nem megoldott a sze
métszállítás, és a lomok tárolása, 
amire intézkedést kért. Ismét szó 
volt többszörösen is a teherkocsik és 
buszok központban való parkoltatá
sáról — Apaceller József kért ez 
ügyben intézkedést, és ő is szólt a pa
takmeder tisztántartása érdekében.

A városszépítéssel kapcsolatos elő
terjesztést a testület azzal fogadta el, 
hogy a pénzügyi helyzethez mérten 
legyen ez állandó feladat.

Uj közparkot csak a meglévők 
rendbentartásának megoldása esetén 
nyitnak, és figyelembe veszik a Dózsa 
u. 3. növényeinek védelmét. Folya
matos ellenőrzéssel és hatósági intéz

kedéssel meg kell szüntetni a város
képet és a település rendezettségét 
kirívóan rontó állapotokat (autóron
csok, elhanyagolt épületek, rendezet
len magánterületek, nyílt árkok, stb.) 
A reklám- illetve hirdetőtáblákat a 
kijelölt nyári határidőre egységesíte
ni kell.

Vagyongazdálkodás

A pénzügyi-gazdasági bizottság 
részvételével született meg a rende
let az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól -  
amit mellékletben közzéteszünk.

Az idősek gondozásáról

A Gondozási Központ többféle jut
tatást ad az idős embereknek: az Idő
sek klubjának létszáma 20 fő -  noha 
a költségvetés 28 fő elhelyezését teszi 
lehetővé. Az Idősek Gondozóháza 
bentlakásos, és tervezett létszáma a 
bővítéssel együtt 25 fő elhelyezését 
teszi lehetővé -  most 16 lakója van. 
Négy házigondozó lát el 8 idős sze
mélyt.

A központ kapacitása tehát nincs 
kihasználva -  állapította meg a szo
ciális és a gazdasági bizottság, az 
érintett intézményvezetők és a Pol
gármesteri Hivatal közös vizsgálata, 
amely az előterjesztést megelőzte.

A bentlakásos gondozóház szobái
ban a bizottság négy helyett három
ágyas elhelyezést javasolt

Garzonlakások időseknek

Garzonlakásokat alakított ki az ön
kormányzat a volt Zeneiskola épüle
tében valamint egy- illetve kétszemé
lyes szobákat. Az ide költöző idős em
berek az elhelyezés mellett részesül
nének a Gondozási Központ vala
mennyi szolgáltatásában. A garzonla
kásokban való elhelyezés azonban 
nem szociális szempontok szerint tör
ténik, hanem a szolgáltatás piaci 
árán.

Ehhez az elhelyezéshez licitálás út
ján lehet hozzájutni: „A” kategóriájú 
garzonlakásnál 500.000 Ft az induló 
összeg. Szociális szempont itt nem 
vehető figyelembe. A lefizetett díj 5 
évi lakáshasználat után nem térít
hető vissza, öt év előtti elköltözés 
esetén az arányos rész visszatérí
tendő. A lakáshasználati jog csak a 
szerződő felet illeti, át nem ruház
ható, nem örökíthető.

Az egy- illetve kétszemélyes „B” ka
tegóriás szobák használati jogának a 
díja 150.000 illetve 2x100.000 Ft. Itt
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nincs licitálás, az elhelyezés mérlege
léssel, szociális alapon történne.

A teljes ellátásért, fűtésért, közmű
használatért és a klubtagokkal azo
nos egyéb szolgáltatásért az intézmé
nyi térítés napi 750, havi 22.500 Ft. 
Ebből a beutalt a saját jövedelme 60 
%-nál többet nem fizethet.

Nem pécsváradi igénylő' is helyet 
kaphat a Gondozási Központban és 
az Idó'sek Klubjában, ha van szabad 
hely, és az illetékes önkormányzat 
megszerzi a hely jogát az évi 
100.000,-Ft ellenében.

Dr. Menczer Gábor ellenezte ez 
utóbbi kitételt, mondván, hogy ne 
kérjen Pécsvárad ellentételezést, ha 
a környező' falvakból valaki az itteni 
ellátásra szorul, mivel ez szociálisan 
így méltányos. A kérdésben vita ala
kult ki, mondván, hogy Pécsvárad 
nem vállalhatja föl a környék szociá
lis problémáit. Végül a testület az 
eló'terjesztést elfogadta. Majd rende
letet alkotott a szociálisan rászorul
tak támogatásáról.

A mozi szolgálati lakása

A Vasút u. 1. sz. moziépületben lé
vő' lakás kiürítésének pénzbeli támo
gatásáról a lakás kiürítése idején kí
ván dönteni a testület.

Szemétügyeink

A gazdasági bizottság március ele
jén tartott ülésén foglalkozott a sze
métlerakó üzemeltetésével is, ugyan
is a községek Pécsváraddal három év
re kötött szerződését meg kell újítani. 
A korábbi testületi döntés alapján a 
volt társközségi önkormányzatok ré
szére a kialakításhoz illetve kezelés
hez való hozzájárulás évi mértéke 
1992-1994 között 640.500 Ft: Apátva- 
rasd 84.000, Martonfa 105.000, Nagy
pali 231.500, Zengó'várkonmy 
220.000 Ft-t fizet évente.

Ez a lakosság arányában került 
megállapításra, és az összeg továbbra 
is fenntartható. A szeméttelepet 
használó négy község így a költség
nek, 1.440.000 Ft-nak arányos, 44,48 
százalékát állja.

A telep kezelési költsége 120.000 
Ft/hó, azaz 1.440.000 Ft/év. Ez magá
ban foglalja a nappali ügyeletet, az 
éjszakai őrzést, a telep folyamatos 
bővítését, és a dózerolást követő' fo
lyamatos rekultivációt is.

Az Entz utcai rendelő sorsa

Kakas Sándor tájékoztatta a tes
tületet, hogy az Entz utca 6. sz. volt 
egészségházat anyagi okokból a Bel
ügyminisztérium nem tudja átalakí
tani rendőrlakásokká. A képviselőtes
tület megbízza a polgármestert, hogy 
kezdeményezze az épület visszavéte
lét az eredeti áron.

A református egyház kérése

Kakas Sándor ismertette, a refor
mátus egyház kérelemmel fordult a 
testülethez: idén tatarozzák a temp
lom tornyát, és ehhez kérik a város 
segítségét is 100.000 Ft-tal. A testü
let úgy foglalt állást, hogy a segítsé
get a korábbiakhoz hasonlóan megad
ja, de konkrét döntést csak a II. fél
évben fog hozni. Hasonlóképp döntött 
a Zengó'várkonyi Hagyományőrző' 
Művelődési Egyesület támogatásáról. 
Továbbá támogatást tartott szüksé
gesnek a katolikus templomnak 
ugyancsak az egyházzal való közös 
rendbe tételére az 1996-os millecen- 
tenáriumi évre.

Buszváró, mi lesz veled?

Ábrahám Géza azt kéri a testület
től, hogy vásárolja tőle vissza a busz
várót, 1995. II. félévben 600.000, 
1996 félévben ugyancsak 600.000 Ft
ért. Zsáli János a lépést nem támo
gatja, és a pályaudvart a sportöltöző' 
mellett, a garázs és a most épülő te
niszpálya területére javasolja. Sim- 
say István, Gállos Orsolya sem ja 
vasolja a visszavételt. Az utóbbi jelzi, 
hogy ma már nem szokás a forga
lomnak a város már amúgy is túlzsú
folt és baleset-veszélyes főútvonalán 
való átvezetése. Fontos, hogy az át
menő forgalom kikerüljön a központ
ból, és meg kell fontolni, hogy a busz
megálló a vasúti töltés alá kerüljön. 
Vértes László a jelenlegi büfé, váró, 
illemhely átalakítását javasolja, fel
tétlenül fedett váróhelyiségeket tart 
szükségesnek, és ellenzi, hogy a vas
út alá kerüljön a buszpályaudvar. 
Arató Márton alaposan megfonto
landónak tartja ezt a lépést, a rende
zési tervhez igazítva. Dr. Bíró Fe
renc úgy véli, nem fog jelentősebben 
növekedni a tömegközlekedés forgal
ma, így túlzottnak érzi az új buszpá
lyaudvar kérdésének napirenden tar
tását -  anyagi okokból is.

A testület nem döntött a buszváró, 
büféépület visszavásárlásáról. Akkor 
foglal állást, mikor a rendezési terv 
módosításának elfogadásával tisztá
zódik a buszmegálló helye is.

A rendezési terv tárgyalása 
csúszott

Egyébként ezen a napon szerették 
volna napirendre tűzni a rendezi terv 
felülvizsgálatát, de annak anyaga 
még a különböző hatósági fórumokat 
járja.

Napirend után

Arató Márton bejelenti, hogy el
foglaltsága miatt lemond kisebbségi 
önkormányzati tagságáról. Négy éve 
tevékenykedik a gazdasági-pénzügyi 
bizottságban, négy évre elvállalta az 
alpolgármesteri teendőket és nemrég

tagja lett az AGROVER Rt felügyelő
bizottságának. A testület elfogadta az 
alpolgármester kérését.

Pályáztatás jegyzői,
iskolaigazgatói posztra

A mandátum lejártával az önkor
mányzat a Művelődési Közlönyben 
pályázatot hirdetett a Kodolányi Já
nos Általános Iskola igazgatói poszt
jára. Dr. Kófiás Mihály rövid szak
mai életrajz kíséretében átadta a 
képviselőknek a körjegyzői állásra 
pályázó nyolc személy adatait, és rö
viden ismertette a velük folytatott 
tárgyalásokat. Március 27-én a testü
let meghallgatáson fogadja a a nyolc
ból legesélyesebbnek ítélt négy pá
lyázót.

Ki üzemelteti a várat?

Kakas Sándor ismerteti, hogy az 
Állami Vagyonkezelő Rt felajánlotta 
Pécsváradnak a vár üzemeltetésében 
való részvételt. A polgármester tájé
kozódott és további tárgyalásokat 
folytat a jelenlegi üzemeltetőnél, az 
idegenforgalmi cégeknél, a megyei 
múzeumnál: a jelenleg is üzemeltető 
MECSEKTOURS vállalná az üzemel
tetést és bővítené a jelenlegi szolgál
tatásokat, továbbá szívesen fogadja 
az önkormányzat közreműködését, a 
helyi vállalkozók, vendéglősök bevo
nását. Dr. Bíró Ferenc a helyi erők 
összfogását javasolta a vár működte
tésére. Gállos Orsolya elmondta, a 
lakosság, a Várbaráti Kör tagjai közt 
az a vélemény fogalmazódott meg, 
ezt a lehetőséget fel kell vállalni, a 
váregyüttesnek pedig méltó reklámot 
és támogatást kell szerezni az 1996- 
os évre, valamint a pécsváradi bencés 
monostor megalapításának 2000-ben 
aktuális 1000. évfordulójára.

Képünkön Kakas Sándor polgár
mester és Arató Márton alpolgármes
ter elhelyezi a város koszorúját Kos
suth szobránál. Fotó: Müller Andrea
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A MAGYAR FORRADALOM
Lőrinczi Albertné iskolaigazgató ünnepi beszéde 1995. március 15-én

1848 januárjától Európán 
forradalmi vihar száguldott 
végig. Európa népei megun
ták a várakozást, hogy békés 
törvényességgel iktassák jo
gaikba.

A magyar országgyűlés 
szónokai egyik diadalt a 
másik után aratták mind 
közelebb-közelebb hatoltak 
a célhoz.

Ingott a király akarata, 
győzött a helyzet bizonyta
lansága. Pesten 1848. már
cius 15-én győzött a forra
dalom.

1848. március 15-e szer
dai nap volt, mint a mai.
„Tartsátok tiszteletben e na
pot, melyen a nép szava elő
ször megszólalt. Március 
15-dike az, írjátok föl a szí
vetekbe és el ne felejtsétek. A 
magyar nemzet szabadsága 
e naptól kezdődik’’— írta Jó
kai. A magyar forradalom 
Európa egyetlen békés, vér- 
telen megmozdulása volt. 
Mindenütt vér folyt: Milá
nóban, Velencében, Berlin
ben, Prágában.

Magyarországon vértelen, 
erőszak nélkül, törvényesen 
engedélyezett módon ala
kult meg a független ma
gyar kormány 1848. április 
7-én, melynek tagjai:

Miniszterelnök:
Batthyányi Lajos gróf 

Belügyminiszter:
Szemere Bertalan 

Pénzügyminiszter:
Kossuth Lajos 

Hadügyminiszter:
Mészáros Lázár 

Igazságügyminiszter:
Deák Ferenc

Vallás- és közoktatásügyi 
miniszter:

Eötvös József báró 
Földművelés-ipar-kereske- 
delmi miniszter:

Klauzál Gábor 
Külügyekkel megbízott mi
niszter:

Eszterházy Pál herceg 
Közlekedési miniszter: 

Széchenyi István gróf.

Szabad lett az ország. Jog 
tekintetében nem volt kü
lönbség jobbágy és nemes 
között. Közös volt a teher, 
fölszabadult a sajtó. Az al

kotmány megújulva erős 
vára lett a nemzetnek. A 
polgári szabadság napja fel
ragyogott.

1848 tavaszán a magyar 
forradalom meghátrálásra 
kényszerítette a Habsbur
gokat és a konzerváció ma
gyarországi képviselőit.

A továbbiakban az erővi
szonyok a forradalom ellen
ségeinek javára módosul
tak. 1848 szeptemberében a 
fegyveres ellentámadás 
megindult Magyarország el
len. Az ország védekezett. A 
túlerő azonban 1849 au
gusztus 13-án Világosnál 
térdre kényszerítette Ma
gyarországot.

A megtorlás példátlanul 
kegyetlen volt. A szabad
ságharc bukását követő 
korszakot a passzív ellenál
lás korának is nevezik.

Ha felsorolnám, hogy 
mennyi irodalmi, festészeti, 
színpadi, építészeti remek
lés készült 1850 és 1867 kö
zött, mennyi találmány, 
gyáralapítás, hány vasúto- 
nal épült, akkor azt mond
hatjuk, hogy ez a passzív 
korszak a magyar nemzeti 
öntudat, művészet és tudo
mány termékeny időszaka 
volt.

A nemzet ekkor minden 
tettrekészségét, tehetségét, 
életképességét mozgósította 
fennmaradása érdekében.

Soha Magyarország a kül
föld előtt ennyire népszerű 
nem volt.

Dickens kijelentette, hogy 
a „falu jegyzője” a kor egyik 
legjobb regénye. Egy gari- 
baldista olasz tanító megta
nult magyarul, hogy Petőfit 
fordíthasson. A fiatal Ni
etzsche Petőfi kötetet cipelt 
a zsebében és zenésítette 
meg a verseket. Egy angol 
lelkész Klapka keresztne
vet adott fiának.

Madarász Viktor híres 
festménye a Jlunyadi 
László siratása’  a párizsi 
Szalon kiállításon elnyerte 
az aranyérmet.

Kossuth Lajos Ameriká
ban mondott beszédeit nép
szerű tömegkiadásban bo
csátotta közre egy New 
York-i kiadó.

Március 15.

Ez az állapot nem rögzül
hetett tartóssá, mint aho
gyan minden politikai elle
nállás időleges jellegű. Ami 
sorsunkat külpolitikai fejle
mények és erőviszonyok 
fordították jobbra. A Habs
burg uralkodóház két sú
lyos veresége 1859-ben és 
1866-ban. 1867-ben megtör
tént a Habsburgokkal a ki
egyezés, Ferenc Józsefet 
1867. június 8-án Pest-Bu
dán magyar királlyá koro
názták.

Az üldözések miatt egysé
gessé tömörült magyar tár
sadalom Világos után tizen
nyolc esztendővel kivívta 
azt a függetlenséget, ame
lyet az adott körülmények 
között kivívhatott.

Fotó: Lőrinczi Albert

„Soha ily alkalom nemzet
nek arra, hogy jövő nagysá
gát megállapítsa, nem ju 
tott. De vajon képes lesz- 
e nemzetünk hivatásá
nak felfogására? S azok, 
kik a nemzet élén állnak, 
meg fogják-e érdemelni a 
bizodalmát, mely őket 
felkarolta? Ez a nagy 
kérdés, melyre szorult 
szívvel gondolok’  -  eze
ket a sorokat Eötvös Jó
zsef írta.

A kiegyezés után eltelt 
negyedszázad során a ma
gyar nemzet bebizonyította 
életképességét, haladni tu
dását a korral.

Ezt a lehetőséget 1848. 
március 15-dike teremtette 
meg a nemzetnek.

Gimnazistáink sikere
a városvédők pályázatán

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy I. díjat ért el Bit
tér Judit és Tünde a Pécsváradi Gimnázium III. és 
I. osztályos tanulói a Város- és Faluvédők Oszágos 
Szövetsége által kiírt pályázatán. Munkájuk címe: 
„Patikusdinasztiák Pécsváradon”. II. helyezett lett 
Köberling Beáta, Dankó Beatrix és Göbl László 
közös munkája: „Veszélyben a Dombay-tó” címmel. A 
IV. helyezett Pocskai Anita Szilágy községről és 
templomáról írt pályamunkát.

Fuchs Sándomé tanítványai, az általa vezetett 
honismereti szakkör tagjai harmadszor érnek el elő
kelő helyezést ezen az országos pályázaton, és öreg
bítik Pécsvárad jó hírét országos fórumokon.

Sikerükhöz szívből gratulálunk.
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Egészségügyi és szociális díjban részesült
DR. GYÖRFFY BOLDIZSÁR

nyugalmazott tüdőgyógyász főorvos

Március 15. alkalmával 
dr. Györffy Boldizsár 
nyugalm azott tüdőgyó
gyász főorvos a Baranya 
Megyei Közgyűlés „Egész
ségügyi és szociális díjá
ban” részesült. A 81 éves 
főorvos fél évszázaddal 
ezelőtt az akkori magyar 
népbetegség, a tuberkoló
zis gyógyításának szentel
te életét.

A felvidéki Szepesbélán 
született, innen szárma
zott édesanyja, míg apja, 
dr. Györffy István Késmár
kon volt tanár. Később a 
Kolozsvári Egyetem bioló
gus professzora lett, és a 
család Kolozsváron élt.

Dr. Györffy Boldizsár 
gyermek- és ifjúkori évei a 
Tátrához és Kolozsvárhoz 
kötődnek, s tudjuk, meny - 
nyi színnel, szeretettel szo
kott beszélni e vidékek 
szépségéről. Nagy-Románia 
megalakulása után mene
külni kényszerültek: szülei
vel és négy testvérével 1919- 
ben egy vagonnal érkezett 
meg Kolozsvárról Budapest
re. A Szegedi Orvostudomá
nyi Egyetemen végzett, és 
tanulmányai befejezése után 
is bent maradt az egyetemen 
gyakornokként

Családjának tagjai beír
ták nevüket a hazai bioló
giakutatás történetébe: a 
híres Szegedi Füvészkertet 
édesapja, Györffy István

alapította, akkor már mint 
a Szegedi Egyetem pro
fesszora. Dr. Györffy Boldi
zsár testvére, dr. Györffy 
Barna biológus genetikai 
kutatásaiért Kossuth-díj- 
ban, m£yd posztumusz Szé- 
chenyi-díjban részesült

Györffy Boldizsár 1938- 
ban napidíjas segédorvos 
lett a mátraházi tüdősza
natóriumban. Hívták a bu
dapesti Szent János Kór
házba, és néhány hónapig 
Rómában tanulhatott ösz
töndíjasként, amikor kitört 
a háború.

Katonaorvosi szolgálata, 
a háború után visszatér
vén Mátraházára, az or
szágban elsőként, olasz 
mintára megszervezhette 
a tbc elleni küzdelmet. 
1950-ben, amikor el kellett 
hagynia a Szegedi Orvos
tudományi Egyetemet, a 
Gyula melletti szanatóri
umban regionális gondozá
si és továbbképző közpon
tot hozott létre. Ezt az in
tézményt 1957-ben többek 
között vallásossága miatt 
kellett elhagynia.

Életének következő szín
helyeire úgy érkezett, hogy 
három évet bárhol kibír. 
Pécsvárad 1962-ben mégis 
nyugvópontnak bizonyult. 
A helyi tüdőgondozó veze
tőjeként ment nyugdíjba 
1977-ben, majd az idősek 
Gondozási Központjának 
orvosa lett -  ma is beláto
gat hozzájuk.

Legendásan jó  ismerője 
a természetnek, és a laká
sa melletti kertben valósá
gos kis arborétumot hozott 
létre ritka növényekből. 
Ma már nem já ija  a Me
cseket, de a családi ház 
örökségét továbbvitte, s 
adta leányának, Györffy 
Zsuzsannának, aki ter
mészetjárásokra viszi kis 
tanítványait a pécsváradi 
iskola tanáraként.

Dr. Györffy Boldizsár 
munkás életét 1993-ban

érte először hivatalos elis
merés: várossá válása al
kalmával Pécsvárad első 
kitüntetettjei között „A köz 
szolgálatáért? akkor alapí
tott kitüntetést vehette át 
1993 augusztus 19-én, a 
várossá avatás előestéjén, 
a Vár dísztermében. Pécs
várad lakóinak gyógyítá
sáért, az egészségkultúra 
felemeléséért végzett több 
évtizedes lankadatlan 
munkájáért adományozta 
számára a kitüntetést 
Pécsvárad önkormányzati 
testületé.

A pécsváradiak körében 
általános tiszteletnek ör
vendő nyugalmazott főor
vos ma is naponta járja a 
város utcáit. Fontos a jó 
levegő, az egészségügyi sé
ta. Az utcákon tisztelettel 
köszöntik, és ő nem mu
lasztja el, hogy érdeklődjön 
a mások egészsége felől, 
hogy elmondja véleményét 
a közügyekről. Jótanácsok
kal látja el a pécsváradia- 
kat, gyógyító-nevelő mun
káját folytatja ma is.

Tisztelettel köszöntjük 
dr. Györffy Boldizsárt a ki
tüntetés alkalmával, és kí
vánunk jó erőt, egészséget 
Pécsvárad valam ennyi 
polgára nevében.

Porth Etelka 
Gállos Orsolya

Dr. Schank 
László 

kiállítása

A Pécsi Honvéd Kór
ház nyugalmazott osz
tályvezető főorvosa, a 
pécsváradiak körében 
is jó l ismert dr. 
Schank László szíve
sen festeget szabad ide
jében. Képeiből márci
us 21-én nyűt kiállítás, 
melynek nyitóünnepsé
gén szép számú közön
ségjelent meg. AFülep 
Lajos Művelődési Köz
pontban látható kiállí
tást Erdélyi Ferenc 
őrnagy nyitotta meg.

Fotó: Patonai Attila

Kígyós Sándor szobrának avatása
Pécsvárad védőszentjének, Szent Györgynek napjá

hoz közel eső szombaton, április 22-én, 11 órakor lesz 
Kígyós Sándor Gömb és Hasáb című szobrának ava
tása a Művelődési Ház előtt, ahol már elkészült a szo
bor talapzata.

A Kígyós Emlékkor számlájára nemrég érkezett meg 
az Aranycipó Kft 26.000 forintos adománya. A kör si
keres gyűjtést folytatott a művész egykori barátai, ta
nítványai, pályatársai körében. Közülük kerülnek ki 
az avatóünnepség résztvevői: bevezetőként a Vujicsics 
Együttes, Fenyvesi Béla valamint Mohai Gábor elő
adóművész ad műsort. Közreműködik a Pécsváradi Ze
neiskola Ifjúsági Zenekara.

Avatóbeszédet mond a Művelődési Ház egykori mun
katársa, dr. Wekler Ferenc országgyűlési képviselő, 
majd Kakas Sándor polgármester leplezi le, és veszi 
át a város polgárai nevében az új köztéri szobrot.
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Asztalitenisz
Befejeződött a két fordulós is

kolai asztalitenisz bajnokság. 
Negyven tanuló vett részt a se
lejtezőkön, sajnos a versengés
ből hiányoztak a lányok.

Győztesek: 5-6. osztály: 1. 
Till Péter, 2. Fehérvári Ta
más 3. Makk Tamás, 4. Há- 
gen Márk.

7-8. osztály: 1. Koch Ró
bert, 2. Takács Attila, 3. Kiss 
László, 4. Vadász Péter.

Koch Róbert és Takács Attila 
az elmúlt években is eredménye
sen szerepeltek pécsi versenye
ken. Reméljük lesz követőjük!

Sakk:
Nagy érdeklődés kísérte az 

iskolai sakkversenyt, melynek 
lebonyolítását a helyi sportkör 
sakkszakosztálya vállalta. 52 ta
nulónk vett részt a versengés
ben, négy korcsoportra bontva.

Győztesek: 1-2.3. osztály: 1. 
Garamvölgyi Tamás, 2. Rein 
Viktor, 3. Danka Dávid, 4-5. 
Balogh Réka és Gungl Vik
tor

4. osztály: 1. őri Balázs, 2-3. 
Papp Ágnes és Sporcsics De- 
án, 4-5. Botló Béla és Mezei 
Richárd.

Lezajlott a Zrínyi Ilona Mate
matika Verseny Baranya me
gyei fordulója. A megye 100 is
kolája közül (3126 versenyző) 
iskolánk 74 tanulója a 14. he
lyen végzett.

Az eredmények a következő
képpen alakultak:

Egyéni helyezési lista az első 
100 tanuló eredményéről ké
szült. Az eredményhirdetésre 
Proszonyák Zsolt 8. a. osztá
lyos tanuló kapott meghívást, 
aki 9. helyezett lett.

A 3. évfolyam 559 versenyző
je közül Varga Vivien (3. a.) a 
65. helyen végzett. Tanára: La
katos Béláné.

A 6. évfolyamon 512 tanuló 
közül Mosonyi Gábor (6. b.) a 
40., Bornemissza József (6. 
a.) a 46., Mécs András (6. a.) 
az 57. lett. Tanáruk: Türk Ilo
na.

A 7. évfolyamról Agg And
rea (7. a.) 55. lett a 439 tanuló 
közül. Tanára: Mester Károly- 
né.

A 8. évfolyam 440 tanulója 
közül Proszonyák Zsolt (8. a.) 
a 9., Kreutz Péter (8. a.) a 61., 
Takács Attila (8. a.) pedig a 
76. helyen végzett.

Tanáruk: Molnár Józsefné.
Csapatversenyben:
3. o.: 57 csapatból a 28. hely
4. o.: 66 csapatból a 36. hely
5. o.: 66 csapatból a 32. hely
6. o.: 66 csapatból a 14. hely

7. o.: 52 csapatból a 27. hely
8. o.: 58 csapatból a 9. hely 
Gratulálunk a szép ered

ményhez!

— Március 9-én 106, 1981-ben 
született tanuló kapta meg első 
személyi igazolványát.

-  Március 13-án az iskola ta
nulói megkoszorúzták K odo
lányi János emléktábláját a 
Vár utcai óvodánál.

Koszorút helyezett még el a 
Várbaráti Kor nevében Gállos 
Orsolya és Dretzky Katalin.

Az iskola névadójára emléke
zett a tanulók nevében Agg 
Andrea, aki Kodolányi János 
Baranyai utazás c. művéből ol
vasott fel részletet.

-  Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc évforduló
ján, nemzeti ünnepünkön az is
kola tanulói adtak színvonalas 
műsort a Kossuth téren.

Ünnepi beszédet Lőrinczi 
Albertné igazgató mondott.

A műsort összeállította és be
tanította Kis Bocz Jánosné.

Az iskola fiúkórusát Boris 
Sándorné vezényelte.

Kerékpáros jogosítvány
Évente több ezer gyermek 

szenved balesetet, ezek közül 
jónéhányan a kerékpározás ál
dozatai.

A balesetek elhárítására az 
Országos Balesetmegelőzési Bi
zottság kidolgozott egy progra
mot, melynek célja, hogy a kis
iskolásokat felkészítse a helyes 
közlekedésre.

A program szabályos vizsgá
val zárult: a tanulóknak kresz 
ismeretekből tesztlapott kellett 
kitölteniük, majd a gyakorlat
ban is be kellett bizonyítaniuk, 
hogy ismerik a közlekedési elő
írásokat.

Sikeres vizsga után a gyere
kek kerékpáros „jogosít
ványt” kaptak.

A Kodolányi János Általános 
Iskolában 115 harmadik, ne
gyedik osztályos és 151 ötödik, 
hatodik osztályos tanuló vizsgá
zott március 29-én.

A tanulókat a komlói rendőr
kapitányságról Nagy Ferenc 
törzszászlós készítette fel, igen 
alaposan, szíwel-lélekkel.

Ugyancsak március 29-én 
rendeztük meg a felső tagozato
sok részére az országosan meg
hirdetett Bűnmegelőzési na

pok részeként a pécsi rendőrfő
kapitányság kommandósainak, 
nyomozókutyás csoportjának a 
bemutatóját.

-  Március 17-én bonyolítot
tuk le iskolánkban az országos 
német nemzetiségi nyelvi 
verseny írásbeli fordulóját, 
melyen 7. és 8. osztályos tanu
lóink vettek részt.

Március 8-án megkezdődtek 
a német nyelvű Quiz-vetél- 
kedő megyei elődöntői a Le- 
nau-házban.

Az első fordulóban szereplő 
5. b. osztály csapata: Dorn 
Anita, Göbl Richárd és 
Gungl Adrienn a 3. helyen 
végzett.

A március 25-én szereplő 6.
b. osztály csapata: Baumann 
Timea, Mosonyi Gábor és 
Wágner Diána a 2. helyen 
végzett.

Felkészítő tanáruk: Tóth 
Györgyi és Wágner Jánosné.

Közlekedésről
az iskolában

Március 29-én, a Ko
dolányi János Általános 
Iskolában zárult az a 
tanfolyam, melyen a 
gyalogos és a kerék
páros közlekedés szabá
lyaival ismerkedtek az 
1-6. osztályos gyere
kek. A záróvizsgát a 
Komlói Rendőrkapi
tányságtól Nagy Fe
renc rendőrtörzszász
lós és Veres István 
zászlós vezette. Az alsó 
tagozat helyezettjei: 1. 
osztály I. Takács Eri
ka, Sári Eszter, II. 
Ortman Erika, Ludo- 
vik Adrián, III. Rat- 
ting Anita, Csetényi 
Bettina. 2. osztály I. 
Molnár Zsanett, Mül- 
ler Eszter, II. Lorencz 
Tibor, Fullér Ivett, 
III. Cseh Annamária, 
Bakó Ildikó, 3-4. osz
tály: I. Puch Dándiel,
II. Tóth Alexandra,
III. Versánszki Geor
gina. Különdíjban ré
szesült: Tamás And
rea, Puch Szandra. A 
2., 3., 4. osztályban hi
bátlan volt 17 gyerek 
munkája.

A felső tagozaton I. 
helyezett Bogdán Fe
renc 6.d., II. Kurucz 
Attila 5.d., III. Papp 
István 5. c. A két ren
dőrtiszt értékes ajándé
kokat adott át a helye
zetteknek.

A Galambos Jenőné
igazgatóhelyettes és 
Mártusz Antalné alsó 
tagozatos pedagógus 
szervezte tanfolyam 
nagyban elősegítette a 
gyerekek biztonságos 
közlekedését.

Fotók: Lőrinczi Albert



Pécsvárad Város Képviselőtestületének 4/1995. (IV. 1.) számú rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól

A rendelet hatálya
1. §

(1) Az ötv. 78. | (2) bek. b.) 
pontján alapuló ezen rendelet 
hatálya

a. ) Pécsvárad város önkor
mányzatára és szerveire, továb
bá intézményeire, valamint

b. ) az önkormányzat tulajdo
nában (szervei és intézményei 
használatában) álló ingatlan és 
ingó vagyontárgyakra, vagyoni 
értékű jogokra, üzletrészekre, 
részvényekre, értékpapírokra 
(a továbbiakban: önkormányza
ti vagyon) teljed ki.

(2) Nem érinti ezen rendelet
a. ) az államháztartási és 

költségvetési törvény, illetve az 
önkormányzat költségvetési 
rendeletén alapuló költségveté
si gazdálkodás, valamint

b. ) a lakástörvényben és ön
kormányzati rendeletben sza
bályozott lakás- és helyiséggaz
dálkodás előírásait, illetve an
nak alapján folyó tevékenysé
get.

Az önkormányzati 
vagyon

2. §
(1) Az önkormányzati va

gyonból -  a mindenkor hatályos 
jogszabályokban felsoroltakon 
felül -

a. ) forgalomképtelenek a he
lyi közutak és műtárgyaik; a te
rek, parkok, köztéri alkotások; 
a rendezési tervben közcélú fel
használásra kijelölt ingatlanok; 
a vízfolyások és közcélú vizilé- 
tesftmények; közgyűjteményi és 
helytörténeti tárgyak; továbbá 
az intézményi épületben, illetve 
intézményi, közösségi célt szol
gáló vagy a rendezési terv sze
rint ilyen célra felhasználandó 
területen lévő lakás és nem la
kás céljára szolgáló helyiség; 
végül pedig a rendezési terv 
alapján lebontandó, átépítendő 
városközpontban lévő épületek.

b. ) korlátozottan forgalomké
pesek a közművek, intézmé
nyek és középületek; műemléki 
vagy természetvédelmi okokból 
védett ingatlanok;

(gyűjtőnéven: a-b. pontban 
felsoroltak: önkormányzati
törzsvagyon).

(2) Az (1) bek.-ben megjelölt 
körbe be nem sorolható vagyon 
megszerzésekor a jogügylet 
megkötésére jogosult köteles 
meghatározni a vagyontárgy 
jellegét és a használó intéz
ményt (szervet).

(3) A vagyontárgy jellegének 
megváltoztatása, valamint intéz
mények közötti átcsoportosítása 
a képviselőtestület jogköre.

Tulajdonosi-, használati 
jogok gyakorlása

3. §
(1) Az önkormányzat és szer

vei, illetve intézményei a rájuk 
bízott vagyont kötelesek tevé
kenységük ellátása érdekében, 
a rendes gazdálkodás szabályai 
szerint kezelni és gyarapítani, 
illetve hasznosítani, továbbá vi
selni a vagyontárggyal járó ter
heket és költségeket.

A használót terhelő kötele
zettségek teljesítéséért a hasz
náló szervezet (intézmény) ve
zetője felelős.

(2) A képviselőtestületet leg
alább évente egyszer, a zárszá
madás keretében összefoglaló
an tájékoztatni kell a vagyoni 
helyzet alakulásáról, annak 
változásáról.

4. §
(1) Az önkormányzati va

gyonnal való tulajdonosi ren
delkezési jogosultság -  a (2-3) 
bekezdésben foglaltak kivételé
vel -  a képviselőtestületet illeti.

(2) Ingatlan esetében a tulaj
don megszerzését, elidegeníté
sét, megterhelését vagy gazda
sági társaságba történő bevite
lét kivéve, a vagyon egyéb mó
don történő hasznosítása, illet
ve egyéb vagyoni jogok gyakor
lása a polgármester hatásköre;

(3) Ingatlannak nem minősü
lő vagyon vonatkozásában a tu
lajdonosi jogok a polgármestert, 
illetve intézményi vagyon ese
tében az intézményvezetőt ille
tik, az alábbi kereteken belül:

a. ) a költségvetésben vagy 
annak módosításában egyedi
leg, konkrétan meghatározott 
ügyekben mind a polgármester, 
mind az érintett intézményve
zető önállóan jár el;

b. ) az a.) pontban foglaltaktól 
eltérő esetben a vagyon gyarapí
tására (beszerzésre), illetve elide
genítésére irányuló jogügyletet

-  az intézményvezető ötvene
zer forint egyedi érték alatt 
önállóan, ezt meghaladó, de 
kettőszázezer forintot el nem 
érő egyedi értéknél csak a pol
gármester egyetértésével jogo
sult kötni, amely vitában a kép
viselőtestület dönt;

-  nem intézményi vagyont 
érintően kettőszázezer forint 
egyedi értékig a polgármester 
dönthet.

5 . §
(1) Feleslegessé vált ingósá

gok selejtezése vagy átadása 
ügyében a polgármester önálló
an jár el, az intézményi vagyon
nal kapcsolatban húszezer fo
rint egyedi beszerzési, illetve 
ötvenezer forint összérték alatt

az intézményvezetők döntenek, 
ezt meghaladó érték esetén a 
polgármester egyetértése szük
séges, vita esetén a képviselő
testület dönt.

(2) Az (1) bekezdésben foglal
tak alkalmazásakor elsőbbséget 
kell biztosítani az önkormány
zat többi intézményének, illetve 
őket követően az alkalmazot
taknak.

Egyes jogügyletre vonat
kozó főbb szabályok 

6 . §
(1) önkormányzati vagyon lé

tesítésére (beruházás, beszer
zés), hasznosítására, üzemelte
tésére koncessziós pályázatot a 
képviselőtestület írhat ki és bí
rálhat el. A szerződést a polgár
mester lija alá és felügyeli an
nak teljesítését.

(2) A képviselőtestület önkor
mányzati vagyontárgyak haszno
sítására, üzemeltetésére gazdasá
gi társaságot is alapíthat, illetve 
vagyonát gazdasági társaságban 
hasznosíthatja. A tulajdonosi jo
gosítványokat a gazdasági társa
ságban -  a képviselőtestület adta 
megbízás keretein belül -  a pol
gármester gyakorolja.

(3) Amennyiben az önkor
mányzat a saját ellátási körébe 
tartozó feladatokra alakít gaz
dasági társaságot, az önkor
mányzati tulajdonosi arány 
51%-nál kevesebb nem lehet.

(4) Amennyiben az önkor
mányzati üzletrész az 51%-ot 
nem éri el, továbbá az egyéb 
részvényvagyon és értékpapír 
hasznosítására -  a képviselő
testület előzetes döntése alap
ján -  a polgármester vagyonke
zelő szerződést is köthet (teljes 
vagy részleges portfolió);

(5) Az önkormányzat tulajdo
nát képező értékpapír, üzletrész, 
részvény elidegenítésére (meg
terhelésére) vonatkozó jognyilat
kozatot a polgármester abban az 
esetben tehet, ha az névértéken 
vagy afölött történik. Névérték 
alatti elidegenítéshez (megterhe
léshez) a képviselőtestület dön
tése szükséges.

(6) Mezőgazdasági terület ha
szonbérbe adása esetén a szerző
dést legfeljebb tíz évre lehet meg
kötni. Belterületi ingatlanoknál a 
haszonbérlet időtartama megha
tározásánál a rendezési tervet is 
figyelembe kell venni.

A szerződéseket a polgármes
ter köti meg.

(7) Vállalkozások támogatá
sát szolgáló önkormányzati va
gyontárgyak körét a képviselő
testület határozza mag. A támo
gatás formái különösen: ingat

lanok kedvezményes eladása, 
bérbeadása, lízingelés, továbbá 
önkormányzati részvétel gaz
dasági társaságban aportban 
és/vagy egyéb közreműködés
sel.

(8) Azt a munkahelyteremtő 
vállalkozót, aki az önkormány
zati vagyon felhasználásával 
legalább tíz, teljes munkaidő
ben foglalkoztatott munkavál
lalót három éven keresztül 
foglalkoztat, a polgármester 
50%-os bérleti, használai díj 
kedvezményben részesítheti.

Különös méltánylást érdem
lő esetben a képviselőtestület 
térítésmentesen (ingyen) bizto
síthat fenti célra ingatlant.

A tulajdonosi jogokkal
kapcsolatos feladatok

7. §
(1) A képviselőtestület a tu

lajdonosi jogok gyakorlásával 
kapcsolatos feladatokat a pol
gármesteri hivatal, valamint 
az intézményi gondnokság út
ján látja el, illetve erre gazda
sági társaságot alapíthat, to
vábbá a polgármester egyes fel
adatok ellátására természetes 
vagy jogi személlyel megállapo
dást köthet.

(2) Az (1) bekezdésben meg
határozott feladatok különösen:

a. ) önkormányzati vagyon 
nyilvántartása és vezetése

b. ) éves vagyonmérleg elké
szítése

c. ) vállalkozások előzetes 
pénzügyi, gazdasági elemzése, 
megvalósíthatósági tanul
mányok elkészítése

d. ) szükséges felértékelések 
elvégzése, forgalmi érték meg
állapítása

e. ) döntés alapjául szolgáló 
előterjesztések elkészítése, bi
zottság vagy képviselőtestület 
elé terjesztése

f. ) pályázati kiírások elkészí
tése, beérkező pályázatok véle
ményezése más szervek által 
meghirdetett pályázatokon va
ló részvételhez szükséges anya
gok összeállítása

g. ) adásvételi szerződések, 
egyéb megállapodások előké
szítése

h. ) a képviselőtestület kijelö
lése és eladási ár megállapítá
sa alapján telkek, lakások, he
lyiségek elidegenítése.

(3) A pénzügyi (gazdasági) 
bizottságot, valamint érintett- 
ségi körében a szakbizottságot 
előzetes véleményezési és ja
vaslattételi jog illeti meg az 
alábbi ügyekben:

(Folytatás a következő oldalon)



(Folytatás az előző oldalról)

a. ) vagyontárgy jellegének 
megváltoztatása, intézmények 
közötti átcsoportosítása (2. §. 
(3) bek.);

b. ) ingatlan tulajdon meg
szerzése, elidegenítése, megter
helése vagy gazdasági társaság
ba történő bevitele kérdésében 
(4. § (2) bek.);

c. ) intézményvezető és pol
gármester egyetértésének hiá
nyában a rendelet a 4. § (3) bek. 
b.) pontjában valamint 5. § (1) 
bekezdésében jelzett képviselő
testületi döntés előkészítésé
ben;

d. ) koncessziós pályázat ki
írása és elbírálása során 6. § (1) 
bek.);

e. ) gazdasági társaság alapí
tása, gazdasági társaságba tör
ténő vagyonbevitel kérdésében 
(6. § (2) bek.);

f. ) vagyonkezelői szerződés 
(teljes vagy részleges portfolió) 
megkötésében, továbbá önkor
mányzati üzletrész, értékpapír, 
részvény név'rték alatti elide
genítése (megterhelése) esetén 
(6. § (4-5) bek.);

g. ) vállalkozások támogatásá
val kapcsolatos képviselőtestü
leti döntésben (6. § (7-8). bek.).

(4) Ezen rendelet alapján a 
polgármestert megillető jogo
kat, illetve az őt terhelő kötele
zettségeket az ötv. 34. § (1) be
kezdésben jelzett esetekben az 
alpolgármester gyakorolja, illet
ve teljesíti.

Vegyes és záró 
(hatálybaléptető) 

rendelkezések
8 . §

(1) Tulajdopjogi változással 
járó jogügyletet megelőzően az 
ingatlan vagyont, illetve a hu
szonötezer forint könyvszerinti 
értéket meghaladó ingó vagyont 
fel kell értékeltetni, illetve a 
szakterületen jártassággal bíró 
szakvéleményét ki kell kérni.

Az értékmegállapítás érvé
nyességi ideje hat hónap.

(2) Ezen rendelet 1995. ápri
lis 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépé
sével egyidejűleg az önkor
mányzat szervezeti és működési 
szabályáról szóló, többször mó
dosított 4/1991. számú rendelet 
28. § (1) bekezdése helyébe ezen 
rendelet 2. § (1) bekezdése lép, 
továbbá a 28. §-a az alábbi (3) 
bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az önkormányzat vagyo
náról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól külön önkormány
zati rendelet intézkedik.”

Pécsvárad, 1995. március 20.

Kakas Sándor sk. 
polgárm ester

Dr. Kófiás Mihály sk.
jegyző

Pécsvárad Város Képviselőtestületének 4/1995. (IV. 1.) számú rendelete

a szociálisan rászorultak támogatásáról szóló
5/1993. (IV . 1.)

1. §
Az 5/1993. (IV. 1.) számú 

rendelet (a továbbiakban 
rendelet) 17. § (1) bek. a-c.) 
pontjai az alábbi rendelke
zések lépnek:

„a.) csak házigondozói el
látás igénybevétele esetén a 
személyi térítési díj nem 
haladhatja meg a jogosult 
havi jövedelmének 25%-át;

b.) ha a jogosult havi jö
vedelme a nyugdíjminimum 
felét nem éri el, az ellátás 
ingyenes, térítést fizetni 
nem kell.

2. §
A rendelet mellékletében 

megállapított intézményi

számú rendelet
térítési díjakra vonatkozó 
rész helyébe az alábbi sza
bályozás lép:

„Intézményi térítési díjak: 
Házigondozási díj 1 órára 

140 Ft
Ebéd költsége 115 Ft 
Kiszállított ebéd költsége 

156 Ft
Napi háromszori étkezés 

az Idősek Klubjában 210 Ft 
Idősek Gondozóháza napi 

költsége 500 Ft 
Egy hónapra vetítve:
Házi gondozás havi 20 

órára 2.800 Ft 
Ebéd 115x30 3.450 Ft 
Kiszállított ebéd 156x30 

4.680 Ft

módosításáról
Idősek Klubja ellátás 

210x30 6.300 Ft
Idősek Gondozóháza ellá

tás 500x30 15.000 Ft
E díjaknak továbbra is 

csk a törvényben megsza
bott hányadát fizetik a gon
dozást igénybe vevők.

3. §
E rendelet 1995. április 1. 

napján lép hatályba azzal, 
hogy a rendelet mellékleté
ben foglalt egyéb rendelke
zések hatályukat vesztik.

Pécsvárad, 1995. március 20.
Kakas Sándor sk. 

polgármester 
Dr. Kófiás Mihály sk.

jegyző

Az óvoda életébőlKIHÍVÁS
NAPJA

május 31., szerda

Reméljük még sokan 
emlékeznek az elmúlt évi 
„főpróbára” , amikoris a 
gyermekek mellett szép 
számmal mozogtak a fel
nőttek is városunkban.

Idén immáron ötödik al
kalommal hirdették meg 
hazánkban a Kihívás Nap
ját, azaz a települések vi- 
dán sportvetélkedőjét. 
Pécsvárad, városunk is be
nevezett a hallatlanul nép
szerű játékra, ahol ez év
ben 695 magyarországi te
lepülés verseng a „Leg- 
sportosabb település” cí
mért.

Részletes program 
ajánlat, forgatókönyv ké
szül a 00-21 óráig terjedő 
időszakra. Cél: minél töb
ben teljesítsük a 15 perces 
mozgást.

Jó felkészülést!

Sportoljon ö n  is az 
egészségéért!

Köszönöm az I. és II. sz. 
Óvoda dolgozói, valamint a 
magam nevében az óvodás 
gyermekek szüleinek az el
ső alkalommal megszerve
zett farsangi bálon nyújtott 
segítségüket, anyagi támo
gatásukat.

A bál bevételéből, amely 
65.700 forint, a csoportok 
húsvétra, karácsonyra játé
kokat, mesekönyveket és 
szakmai anyagokat vásá
rolnak. Külön köszönöm 
mind a két óvoda szülői 
munkaközösségének a bál 
megszervezésében és leve
zetésében (tombola árusítá
sa, sorsolás, táncverseny) 
nyújtott segítségét.

Azoknak a szülőknek, 
akik nagyobb összeggel és 
értékes tombolatárgyakkal 
hozzájárultak az óvodák be
vételének növeléséhez, kü
lön köszönetemet fejezem 
ki! Büki László a bál bevé
telének növelésén kívül 
még két csúszdalapot aján
lott fel az I. sz. Óvoda ré
szére. Köszönjük szépen!

1995. március 21-én felál
lították a II. sz. Óvoda ud
varán azt az értékes fajáté
kot, amelyet Hausmann- 
státten önkormányzata 
ajánlott fel. A gyerekek 
nagy örömmel vették birto
kukba a játékot a tavasz el
ső napján.

BEIRATÁS
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az 1995/96-os ta

névre a leendő óvodáskorú gyermekek beiratása az is
kolai beiratással megegyezően 1995. április 18-án, 19- 
én, 20-án, 21-én (kedd, szerda, csütörtök, péntek) dél
előtt 8-tól 15 óráig lesz az I. és II. sz. Óvodában. Azok
nak a gyermekeknek a behatását várjuk, akik 1995. 
december 31-ig, illetve 1996. május 31-ig betöltik a 3. 
életévüket.

Kérjük a szülőket, hogy behatáskor hozzák maguk
kal:

-  gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
-  a személyi igazolványukat.
Beiratáskor kérjük nyilatkozzanak, hogy a gyerme

ket a kétnyelvű csoportba kívánják-e Íratni.
Kérjük a beiratáskor szíveskedjenek befizetni gyer

mekük balesetbiztosítási díját.
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Szülők-nevelők bálja
Március hónap a tanítók 

részére egyfajta műhely
munkát jelentett elsősor
ban. Részben elm életi, 
részben gyakorlati belső 
szakmai továbbképzésein
ket tartottuk.

-  A NAT 5. tervezetének 
m egjelenése a tagozat 
szintjén szakmai vitára, 
elemzésre és véleménye
zésre ösztönzött minden 
kollégát.

-  Március 14-én Báta- 
széki F erencn é pszicho- 
pedagógus tartott bemuta
tó órát az 1. c. osztályban, 
ahol ízelítőt kaphattunk 
abból, hogyan lehet egy 
színvonalas tanóra egyben 
a felzárkóztatás korrepetá
lás színtere is.

-  A szülők és érdeklődő 
pedagógusok részére már
cius 21., 22, 23-án nyílt ta
nítási órákat szerveztek a 
2. b. osztályban (Tóth 
G y ö rg y i, R a ttin g n é  
G erst G yöngyi kolléga
nők), a 3 .a. osztályban 
(Lakatos Béláné tanító
nő) és a 3. c. osztályban 
(T olnai Z o ltá n n á  és  
H oh m a n n -n é  S ch u n k  
Edit tanítónők).

A szülőkkel e hónapban 
még két ízben is volt közös 
programunk.

-  Március 3-án a vidám 
télűző karnevál délutánján,

-  Március 18-án a Szülők- 
Gyerekek-Nevelők bálján.

Mindkét alkalommal a 
főszereplők természetesen 
a gyerekek voltak, akik 
mindkét mulatságon igen 
jól érezték magukat.

Köszönjük az SZMK ve
zetőinek a gyerekek és a 
magunk nevében is a kitűnő 
szervezést és lebonyolítást

A március, mint minden 
évben, így most is a verse
nyek időszakának kezdete is.

-  Március 3-án a Kodolá- 
nyi János Általános Iskola 
rendezte meg a Zrínyi Ilo
na Megyei M atematika 
Versenyt. A tagozat 3-4. 
osztályosai igen szép 
számmal neveztek be a

rangos versenyre.
-  Március 4-én Budapes

ten a Postamúzeumban a 
karácsony ’95 bélyegterv 
rajzpályázat kiállítás-meg
nyitóján P uch  Szandra 
3/d. osztályos tanuló az első 
8 helyezett között szerepelt

-  Kerékpáros elméleti- 
és gyakorlati kresz-oktatá- 
son vettek részt a 2., 3., 4. 
osztály tanulói. Tudásuk
ról március 29-én délelőtt 
a kresz-vizsgán adtak szá
mot a gyerekek.

-  Március 10-én sakk
versenyen vettek részt az 
alsó tagozat minden évfo
lyamáról e játék kedvelői.

-  Március 24-én isko
lánkban körzeti mesemon
dó versenyt rendeztünk, 
melyre Mecseknádasd, Hi
das, Hosszúhetény és 
Pécsvárad 3-4. osztályos 
mesemondói neveztek be.

A szervezésért, lebonyo
lításért felelős: Tóth 
Györgyi, Wittenbart Ist
vánná és G ö b ln é  Né
meth Piroska kolléganő.

Márciusban a tavasz-vá- 
rás, a kom oly szakmai 
munka, a tanulás, a szóra
kozás mellett az ünnepek 
időszaka is.

-  Március 13-án iskolánk 
névadójáról, Kodolányi Já
nosról emlékeztünk meg.

-  Március 15-én pedig a 
zord idő ellenére is igen 
sok kisdiák vett részt taní
tójával, szüleivel együtt a 
város tiszteletteljes, az ün
nephez méltó színvonalú 
megemlékezésén.

-  Március 29-én az alsó 
tagozaton tanító kollégák 
közül is többen indultak 
Pécsvárad testvérvárosá
ba, a németországi Küls- 
heimbe szakmai tapasz
talatcserére.

-  Március 31-től kezdődő 
tavaszi szünetre tanítótár
saim és a magam nevében 
jó  pihenést, sok játékot, 
kellemes időt kívánok min
den kisdiáknak!

Vértes Lászlóné 
ig- h.

Március 18-án tartottuk a 
hagyományos szülők-neve- 
lők bálját. A Művelődési 
Ház zsúfolásig megtelt. Ez 
nagyon figyelemre méltó, 
hiszen a báli szezon igen
csak hosszúra nyúlt idén 
Pécsváradon. Iskolánk ta
nulói szép műsorral kedves
kedtek a vendégeknek. Fer
geteges sikert aratott a di
vatbemutató. A helyi buti
kok ruháit mutatták be a 
gyerekek. A jó hangulathoz 
minden adott volt. A zenét 
PoIIer György és zenekara 
szolgáltatta. A bál nem is 
bál tombola nélkül. Rendkí
vül értékes ajándékokat le
hetett nyerni, melyeket a 
helyi vállalkozók ajánlottak 
fel. Ezúttal is köszönetemet 
fejezem ki érte.

A jó hangulatot mindig le
het fokozni valamivel. Nos, 
ez most is így történt. Szép
ségversenyt és táncversenyt 
is rendeztünk. A dicsőség 
mindkét kategóriában a ta
nároké lett.

Egy ilyen bált általában 
többféle céllal rendeznek. 
Az első és legfontosabb, 
hogy jól érezzük magunkat 
együtt, kicsit félretéve a na
pi gondokat. Ez a jó alka
lom arra, hogy régi ismerő
sök találkozzanak és új is

meretségek, barátságok 
köttessenek. A másik cél 
egyfajta támogatás. A szü
lők úgy döntöttek, hogy a 
bál bevételét iskolai célra 
ajánlják fel, amit szívből 
köszönünk. A bevétel össze
ge: 52.300 Ft.

Köszönetemet fejezem ki 
a bál két fő rendezőjének, 
Müllerné Szabó Eszter
nek és Sárközi Lászlóné- 
nak, Mérinek.

Hálás köszönet a bál 
szponzorainak: a divatbemu
tató ruháit adták a Liza Bu
tik, Pálma Butik, SÉVA 
Shop. Lilla Gyermekdi
vat, ÁFÉSZ Ruházati bolt.

A tombolatárgyakat adták: 
Fekete Macska Videoté
ka, Panda Játékország, 
Koch Tennis, Zengő Étte
rem, Tanya Csárda, Fré- 
zia Virágüzlet, Link Vi
rágbolt, Vendita Papír
bolt, Schöller-Budatej 
Bt, Galant Bt, Rosenber- 
ger Gazdabolt, Wittem- 
bart Istvánná, Füri Fe
renc, Művelődési Köz
pont, Ruházati Bolt, Apa- 
celler Péter, Bállá Zol
tánná, Papp Mónika.

Valamennyiünk nevében 
köszönöm segítségüket:

Lőrinc zi Albertné 
igazgató

Puch Szandra sikere
P u ch  Szandra , III.

osztályos pécsváradi kis
lány, Kárász Rózsa ta
nítványa nagy sikerrel 
szerepelt a Magyar Pos
ta „Karácsony 95” című 
gyermekrsgz-pályázatán:
Szandra három kirá
lyokról készített rajza 
azok között szerepelt, 
amelyekből képeslap ké
szül majd. A pályázatra 
10.555 rajz érkezett, és 
ebből 186 munkát kiállí
tottak Budapesten a Pos
tamúzeumban. A kiállítás 
március 4-i megnyitóján 
részt vett Szandra a szüleivel és a tanárnőjével (ké
pünkön). A Kodolányi-napon Szandra iskolája elis
merését is átvehette Lőrinc zi Albertné igazgatótól.

Más pécsváradi gyerekek, így K elem en Lilla, 
Keller Linda, Bareith Szilvia, Ruppert Andrea, 
rajzai is szerepeltek a Postamúzeum kiállításán, ők  
Szántó Ferencné tanítványai.

Az alsó tagozat hírei
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ELHÚNYT
DR. TAKARÓ ZOLTÁN

református lelkipásztor, tábori lelkész-százados
1995 március 7-én, életé

nek 78. évében Budapes
ten elhunyt dr. T a k a ró  
Zoltán nyugalmazott re
formátus lelkész, tarta
lékos százados, aki két év
tizeden át téliesített Pécs- 
váradon szolgálatot. Ápri
lis 12-én 11.15-kor szülő
városában, Kecskeméten 
temeti katonai tiszteleta
dással unokaöccse, Taka
ró  Károly tábori püspök, 
dandártábornok.

1916 június 25-én szüle
tett Kecskeméten. Édesap
ja  Temesváron volt tábori 
lelkész, őrnagyi rangban. 
A tábori lelkészi szolgálat 
tehát hagyomány volt a 
családban. A budapesti 
teológia, (1935-39) után 
Takaró Zoltán 1939-ben 
lelkésztanítói oklevelet 
szerzett Nagykőrösön, 
msgd 1942-ben megkapta 
tartalékos tábori lelkészi 
kinevezését. Ez év novem
berében indult a keleti 
frontra, ahol 1944 márciu
sáig szolgált. Hadtestpa
rancsnoki elismeréssel, a 
Tűzkereszt 1. fokozatával sze
rel le.

A baranyai Magyarpeter- 
den 1944 júliusától szolgált

lelkésztanítóként. Közben 
1949-50-ben a skóciai St. 
Andrews-ban folytatott ta
nulmányokat. 1951-ben 
doktorált a pécsi egyete
men. Ez év augusztusában 
tartalékos tiszti igazol
ványt kapott, amit 1958- 
ban bevontak, és 1967 ta
vaszán dr. Takaró Zoltánt 
„leszerelték”.

Pécsváradra 1959 de
cember 15-én érkezett, és 
itt szolgált 1980 június 30- 
i nyugalomba vonulásáig. 
Szülővárosába, Kecske
métre vonult vissza, és 
történeti kutatásokkal fog
lalkozott: ezek eredménye a 
Monarchia 1876-1818 kö
zötti katonazenéjéről írott 
munkája, amely a múlt 
őszön jelent meg. Bekapcso
lódott a Honvéd Hagyo
mányőrző Egyesület tevé
kenységébe, Kecskeméten 
beszédet mondott 1991-ben 
és 92-ben a Hősök Napján.

A Ludovika Akadémia 
világtalálkozóján 1994 janu
árjában a Mátyás templom
ban tartott ökumenikus is
tentiszteleten koncelebrált

1992. október 13-án a 
honvédelmi miniszter re
habilitálta. Dr.Takaró Zol

tán századosi rendfokoza
tot kapott és jogot az 
egyenruha viselésére.

Az angol, német, holland 
és latin nyelvet bírta. Pécs- 
váradon angol nyelvet is ta
nított a Művelődési Ház
ban.

Pécsváradot, gyülekeze
tét és kollégáját, Mott apát
urat, nagyon szerette -  
tudtuk meg Klára lányától, 
aki az életrajzi adatokat át
adta lapunk számára

Utoljára szeretett pap
társa, M ott János arany
miséje alkalmával látoga
tott Pécsváradra, ahová 
nagyon kedves emlékek 
fűzték.

Vezér Mátyásné 

1919-1995
Nagy részvéttel kísér

ték utolsó útjára március 
18-án, a pécsváradi te
metőben Vezér Mátyásné 
született Keresztes Irén 
tanítónőt, aki 30 éven át 
élt és dolgozott Pécsvára- 
don. 1919. november 11- 
én született Antalfalván 
a Bánátban, a somogyi 
Hetesen hunyt el márci
us 8-án. 1937-ben szer
zett tanítói képesítést a 
pécsi Miasszonyunk Ta
nítóképzőben, majd Kis- 
kó'szegen, a baranyai há
romszögben, (a mai Bati- 
nán) kezdett tanítani. Is
kolája szétbombázása 
után került Csányoszró- 
ra, itt kötöttek házassá
got Vezér Mátyással, aki 
Máriakéménden lett is
kolaigazgató.

A pécsváradi általános 
iskola igazgatójául 1955- 
ben nevezik ki Vezér Má
tyást, aki 1961-ben, 37 
éves korában bekövetke
zett haláláig a Pécsváradi 
Járási Tanács művelődési 
osztályát is vezette.

Irénke néni négy gyer
mekével, Matyival, Ta
mással, Mártával és And
rással marad özvegyen. 
Alsótagozatos beosztott 
nevelőként dolgozik. A fel
ső iskola szolgálati lakásá
ban él 1985-ig, amikor na
gyobbik fiához költözik.

Emlékét tanítványai 
nak százai őrzik szívük
ben szeretettel.

A Húsvét ünnepi szertartásaiMűfordítói műhelymunka

A szlovén dráma és hangjáték heteit 
rendezte meg február 25-március 18. 
között a Magyar Rádió. Ez alkalom
mal hét szlovén klasszikus és mai 
szerző rádiójátéka illetve drámája 
hangzott el a Kossuth és a Bartók 
Rádión G állos O rsolya fordításá
ban. Az idei könyvhétre jelenik meg 
átültetésében a "Balkánexpressz" cí
mű világsiker. A  Slavenka Draku- 
lic horvát írónő Amerikában, Német
országban, Hollandiában megjelent 
könyve a tőlünk délre dúló háború 
emberi tragédiáit mutatja fel, és a 
hátországból ad tudósítást. A köny
vet a budapesti Officina Nova Kiadó 
gondozza.

Katolikus egyház:

Április 9. Virágvasárnap -  barka
szentelés a 11-es nagymisén

Április 13. Nagycsütörtök
-  18 órakor szentmise. A haran

gok elnémulnak
Április 14. Nagypéntek
-  Keresztútjárás 15 órakor
Passió -  Jézus szenvedés történe

te 18 órától. Könyörgés. A kereszt 
leleplezése, hódolat a kereszt előtt, 
elhelyezése a szent sírban

Április 15. Nagyszombat
-  17 órától tűzszentelés, kereszt- 

ségi fogadalom megújítása.
18 órakor ünnepi szentmise
-  a harangok megszólalnak. Fel

támadási szertartás és körmenet

Április 16. Húsvét vasárnapja -  
kismise 8, nagymise 11 órakor 

Április 17. Húsvét hétfő

Református egyház:

Április 4-7. Evangelizációt tart 
Takaró Tamás budapesti esperes, 
dr. Takaró Zoltán unokaöccse.

Április 14. Nagypéntek -  Isten
tisztelet 18 órakor a gyülekezeti te
remben

Április 16. Húsvét vasárnapja -  
Istentisztelet a templomban 11 
órakor. Úrvacsoraosztás. A gyer
mekek ünnepi műsora

Április 17. Húsvét hétfő -  Isten
tisztelet 11 órakor
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Szemetes az erdő -  pedig van szeméttelep! 

Illatos hunyor, kankalin, ibolya, májvirág...

HÍREK

... Som és barkanyllás idején 
gyönyörű az erdő! Igaz ritkán 
adatik meg e koratavaszi szín
orgia március derekán. Meleg, 
kellemes napsütésben, kiváló 
hangulatban vágtunk neki a 
Pécsváradi Várbaráti Kör tagja
ival első idei, a hosszú téli pihe
nő után minden izmot megmoz
gató kisújbányai túránknak, 
összesen 58 fő. Ezúttal is ve
lünk tartottak a Kodolányi Já
nos Általános Iskola környezet
védő szakkörösei Győrffy Zsu
zsa tanárnő vezetésével, aki 
szakavatott magyarázataival 
nemcsak a gyermekeknek, de 
nekünk felnőtteknek is sok, 
hasznos információt adott 
útunk során. (Nem esett messze 
az alma a fájától. Talán még so
kan emlékeznek első kirándulá
sunkra, amikor dr. Győrffy 
Boldizsár, a Keleti-Mecsek 
szerelmesét kértük meg, hogy 
tartson velünk és meséljen...) 
Nyolcán jöttek el az 5/b-bŐl, va
lamint Fuchs Sándomé és 
gimnazistái és ismét velünk tar
tott Marié Gibbon angol tanár
nő is. Voltak 4 évesek (Gróf An
na és Böröcz Pistike) az 5-6 
éves Czimber Borbála és 
Gyöngyvér már rutinos túrá
zóknak számítanak.

A Réka-kunyhónál tartottunk 
egy kis pihenőt, tízóraizás, na
pozás, erőgyűjtés céljából, majd 
a Somos-tető derekán végigkí
gyózva értük el a kisújbányai 
legelőt, aztán megcsodáltuk az 
üdülőfaluként tovább élő kis te
lepülés tavaszi szezonnyitó 
pezsdülését. Közben sokat em
legettük a tejfölt, túrót a fejü
kön Pécsváradra szállító régi 
kisújbányai asszonyokat. Éhe
sen, szomjasan érkeztünk Ful- 
lér Miklósék boltjához, ahol 
Ibriké a háziasszony, Steiger- 
wald Józsefné, Marika és az 
Arató-házaspár fogadott for
ralt borral, meleg teával, szend
vicsekkel és hagymás-zsíroske- 
nyérrel. Ki-ki kedve szerint ren

delhetett és a bolt széles válasz
tékából is felfrissülhettünk. 
Freund János erre az alka
lomra elkészítette az avatási 
szertartás kellékét (szépen dí
szített, feliratozott fahengerben 
egy kis faostor), sajnos az „ava- 
tási-eskü”-szöveg hiányában a 
procedúra elmaradt, de nem 
ússzuk meg a jövőben!

Komor fellegek késztettek a 
mielőbbi indulásra. A Diós-kúti 
forrás érintésével kiértünk az 
erdőgazdasági útra, ahol a „he
lyi légi deszantosok”, sárkány
repülőink (Kocsis Lrgos) me
rész bukórepüléssel üdvözöltek 
bennünket, a gyerekek sikon
gattak a gyönyörűségtől, a fel
nőttek csóválták a fejüket, hogy 
mik vannak...!

Most is, mint minden alka
lommal ugyanaz a látvány ár
nyékolta be napunkat, a SZE
MÉT, amit az autós „turista” 
hoz fel idáig és teríti az út 
mindkét oldalát háztartási hull- 
dékával, vaskályhától a tejfölös 
pohárig minden jelzi rendszeres 
látogatását a természetben. 
Már csak reménykedünk, hogy 
azok a fiatalok, gyerekek, akik 
ilyen közösségben járják az er
dőket és hallják únos-untig a 
felháborodást, Ők majd nem 
pusztítják tovább környezetün
ket. Pedig sokan fáradoznak 
azért, hogy mi jól tudjunk tájé
kozódni, kultúráltan pihenni 
erdeinkben. (Türista utak, jel
zések festése, pihenő asztalok, 
padok elhelyezése.)

Menczer Gábor doktor a Kom- 
lós-kanyarban úgy döntött, hogy 
kipróbálja erőnlétét és a 44. szüle
tésnapjának előestéjén hazáig fu
tott. Hosszú futásodra mindig em
lékezünk!... Sikerült! Gratulálunk! 
Jó reklám volt az egészségünkért. 
(Már csak zárójelben teszem hozzá, 
azt monc$a a fáma, hogy aznap es
te Menczer doktor a sportbálon fer
geteges rock-and-rolkjával ejtette 
ámulatba közönségét...

D. K.

Közigazgatási konferen
cia a pécsváradi várban

Március 23-24-én országos 
közigazgatási informatikai kon
ferenciát tartott a Belügymi
nisztérium a pécsváradi vár
ban. Résztvevőit köszöntötte 
Kakas Sándor polgármester.

*
Európai

fesztiváligazgatók
Az európai folklórfesztiválok 

menedzserei tanácskoztak már
cius 28-április 2. között a vár
ban. Érkezésükkor megtekin
tették a műemlékegyüttest, Ka
kas Sándor polgármester üd
vözöltek Őket, továbbá elgyö
nyörködtek a Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Művelődési 
Egyesület műsorában. Búcsúzó
ul pécsváradi pinceprogramon 
vettek részt.

*
Mosodák

Két kelmetisztító nyílt márci
usban: a Szabadság u. 6-ban 
nyitotta felvevőhelyét a Bara
nya Megyei Patyolat Kft, amely 
vegytisztltást, festést, mosást 
vállal. A Zengővárkonyi út 16- 
ban Bátyai Istvánná ágyne
műk, térítők, törölközők mosá
sára, vasalására szakosodik.

*
Temetőrendezés

Negyvenen vettek részt már
cius 25-én, szombaton a refor
mátus és a katolikus egyház, az 
önkormányzat és a Pécsváradi 
Várbaráti Kör által szervezett 
temetőrendezésen. A reformá
tus egyház gondnoka, Buszlau- 
er Miklósné, a katolikus egy
házközség tagja, Merk József 
továbbá Arató Márton alpol
gármester, intézményvezetők 
mint Lórinczi Albertná, Sim- 
say István és első sorban a 
várbaráti kör tagjai vettek 
részt a munkában. A reformá
tus közösség összefogása teme
tőjében példás rendet terem
tett. A katolikus temető észak
keleti sarkában, a német kato
nák nyugvóhelyénél kezdték a 
munkát. Itt nem sikerült végez
ni, ezért a kör tagjai Húsvét 
után egy újabb szombat délutá
ni közös munkát terveznek, 
melynek időpontjáról minden
kit értesítenek.

A munkán részt vett Albert 
András, Albert Jánosnó, 
Arató Márton, Bánusz Ala
dár, Baumann József, Blum 
József és 3 tanulója, Borbély 
Gyuláné, Böröcz Péterné, 
Brückner János, Buszlauer 
Miklósné, Dénes József, 
Dénes Róbert, Estók Zoltán- 
né, Frick Miklósné, Fttlöp 
József, Galambos Jenőné, 
Garamvölgyi János, Gastei- 
ger János és neje, Gállos Or
solya, Kálmán László, Koch

Lajos, Kovács Miklósné, Kő- 
berling Jenő és neje, Kruc- 
kenberger Jánosné, Maróti 
István, Márcz Konrád, Merk 
József, Mihály Sándorné, 
Molnár Gyula, Miiller Lajos 
és neje, Pécsi Istvánné, Póth 
Józsefné, Rózsavölgyi Fe
renc, Simon Zsuzsa, Simsay 
István, ifj. Speigl Józsefné, 
Szabó János, Valkai Pál és 
neje, Varga István, Zubor 
Zoltán.

A lelkes társaságot pogácsá
val, borral, kávéval vendégelték 
meg a református asszonyok, 
Buszlaemé, Borbélyné, Böröcz- 
né, Illáné, és egy láda sörrel 
Steigerwald József. Köszön
jük, hogy gondoltak ránk!

*
Pécsváradi alkotók 

Hetényi Varga Karoly nem
rég megjelent egyháztörténeti 
könyvének bemutatóját tervezi 
a Pécsváradi Várbaráti Kör. A 
Pécsváradon élő alkotó a szá
zad diktatúráiban üldözött pa
pok szenvedéstörténetét állítja 
össze. Az író-olvasó találkozó 
időpontját később teszik közzé 
a szervezők.

*
LAPZÁRTAKOR

TÖRTÉNT

Vendégünk volt 
Zengővárkony

A Zengővárkonyi Hagyo
mányőrző Művelődési Egyesü
let volt a vendége március 27- 
én a Pécsváradi Várbaráti Kör
nek. A 90 fős hallgatóság előtt 
Lantosné dr. Imre Mária mu
tatta be Zengővárkony törté
netét az őskortői, Dombay Já
nos kutatásain át a jelenkorig. 
Majd Töttös Sándor, a népmű
vészet mestere, a zengővárko
nyi együttes művészeti vezetője 
és az együttes beöltözött tagjai 
mutatták be a zengővárkonyi és 
pécsváradi magyarság régi vi
seletét és szokásait.
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A N Y A K Ö N Y V I  H ÍR E KNemzetközi díjak az 
Arany cipónak

Két díjat kapott a pécsvá- 
radi Aranycipó Kft az UKVA 
95, a Nemzetközi Cukrásza
ti és Sütőipari Szakkiállítás 
rendezvényén, amit Buda
pesten tartott a Magyar 
Pékek Ipartestülete. 12 féle 
termékkel versenyeztek. 
Négy kategóriában: kenyér, 
péksütemény, egyéb és fan
tázia kategóriákban indul
tak 3-3 termékkel.

Második helyezést ért el 
diós-mákos csavart kalá
csuk, amely egy sütemény
ben tartalmazza a két töl
tetléket. Harmadik díjas 
lett a Rózsa-briós, melynek 
készítője Rózsa Zoltán. A

sikert együtt érték el Heil 
István, Keller Ferenc, 
Lőrincz Gyula, Rózsa Zol
tán közreműködésével -  
mondta a cég vezetője, ifj,. 
Büki László, aki a hónap 
közepén Párizsban járt ta
nulmányúton, hogy a fran
cia pékségek technológiái
val, termékeivel ismerked
jen. Április 1-én Düssel
dorfban, egy nemzetközi 
szakkiállításon vesz részt 
a Pécsváradi Aranycipó. 
Januárban megnyílt lát
ványpékségük egyébként 
naponta 800 darab süte
mény értékesít az ABC 
Áruházban.

■ssmsmbhíKMHMMMBMMIIIIIMBIIIMBMMMMBBMMMMMMMIÍIMMBr, VELETEK
.................  ......... wm, ""

Orvosi ügyelet: Egész
ségügyi Központ, Pécsvá- 
rad, Dózsa György u. 3. 
Hétköznapokon Pécsvárad 
és a városkörnyék községei 
számára 16-08 óráig. Hétvé
geken 0-24 óráig a felsorol
tak mellett Mecseknádasd, 
Hidas számára is. Telefon: 
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 8-12.30.

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 915 óráig, vétel 0
24 óráig. Telefon: 465-121, 
465-846, 466-577.

Rendezvények, progra
mok, információk: Fülep 
Lajos Művelődési Központ, 
Kossuth u. 31. Tel/Fax:

/ /  _
MOZIMŰSOR

1995. április
3-án, hétfőn Frankenstein.
6-án, csütörtökön Négy esküvó és egy temetés. 
10-én, hétfőn A Flinstone család.
13-án, csütörtökön Interjú a vámpírral.
17-én, hétfőn Végsebesség.
20-án, csütörtökön A nagy ugrás.
24-én, hétfőn Junior.
27-én, csütörtökön Bronxi mese.
Május 1-jén, hétfőn Könnyen vedd a halált!

Az előadások 20 órakor kezdődnek.

Országos Tavaszi ÁFÉSZ Napok április 3-8. 
Az AGROVER Rt. termékbemutatója

Pécsváradi fiatalkorúak Trabantot loptak
Lopott Trabanttal akart el

jutni a közkedvelt magyaré gre- 
gyi diszkóba az a három pécs
váradi fiatalkorú, aki március 
10-én lopott el egy kocsit Pé
csett, a Budai vám közelében. A 
régi 6-08 úton, a hosszúhetényi

cseresznyés út és a vasúti 
fénysorompó között március 
14-én igazoltatta a rendörjárór 
a kocsit, amelyben heten ül
tek. Az ügyben a Pécsváradi 
Rendőrkapitányság indított el
járást.

Születtek: Peterácz Anita, 
Halmai Thrnás, Molnár Csanád, 
Purt Gergely, Safranyik László, 
Bíró Richárd, Sziládics Berna
dett, Kovács Gergőd Pécsvárad, 
Tamás Krisztián - Erdősmecs- 
ke, Mosolygó Anna -  Nagypall, 
Jandó Gergő -  Martonfa.

Házasságot kötöttek: Fül
lé r Ágnes -  Molitor Norbert, 
Baráti Anna -  Lukács Zoltán, 
Zsigrai Mariann -  Bera Zoltán

Kedden április 4-én, kezdő
dik az AGROVER Rt. Húsüze
mének kóstolókkal, termékbe
mutatóval és árkedvezménnyel 
egybekötött akciója az ÁFÉSZ 
ABC Kisáruházában. Dr. And- 
rics Antal, az AGROVER Rt. 
vezérigazgatója elmondta, bár 
pécsváradi a cégük, szükséges
nek érzik ezt a bemutatkozást. 
Húsüzemük minőségi terméke
it, egyedi ízeit, a partnerekkel 
ápolt egyedi kapcsolatokat több 
megyében ismerik. És noha 
székhelyükön is az egyik fő el
látóként szerepelnek, most az 
egész termékskála felvonultatá
sával szeretnék, ha a helybeliek 
is jobban megismernék a Szi-

Elhunytak:
Pécsvárad: Keszler János 

(75), Vezér Mátyásné-Keresztes 
Irén (76), Nagy Vince (63), 
Rothmüller Lipótné-Hochrein 
Anna (91), Müller Mihályné- 
Kreitzer Regina (72), Féth Jó- 
zsefné-Weintraut Mária (75) 

Zengővárkony: Apai Béláné 
(62), Erdősmecske: Buszlauer 
Józsefiié-Oszterek Anna (75), 
Martonfa: Böröcz László (54)

lágypusztai húsüzem töltelék
árúit és tőkehúsait. Kreutz 
András, a húsüzem vezetője 
mutatja be a hét folyamán ter
mékeiket, melyeket megkóstol
hatnak az érdeklődők. Steiger- 
wald József, az ABC üzletve
zetője a vevők jobb ellátását 
tartja most is szem előtt. To
vábbá a két tekintélyes helyi 
cég, a 100 főt foglalkoztató 
ÁFÉSZ és a 186 főt foglalkozta
tó AGROVER Rt. összefogását, 
együttes fellépését.

Ezen a héten tartják az Or
szágos Tavaszi ÁFÉSZ Napokat 
is, melyeken 10-30 százalék ár
engedménnyel várják a vásárló
kat.

Otthon végezhető 
másolást ajánlok,

napi 4-5000 Ft kereseti lehetőség. 

Válaszborítékért tájékoztatom

Kriza j Erzsébet 
7720 M O H ÁCS  

Ete János u. 7/d. 1. em . 7.

«
<M

■ Ismét nyitva a Koch lenísz!
" : ííSfiíS

-  Pályabériéi.. 540.- Et/Óra /p.tlya
-  Tréneróra: 400- M töra
-  Egész éves teniszei# bérlet 5.00Ű.- FtífS  

(Korlátlan alkalomra)
-  Csoportos tenisztanfolyamok 1.500.- Ft-tól
-  Ütőkőlc&őnzés: 50.- Ft/óra

Májustól várjuk áj pályánkon 
a városi sportcentrumban is!
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A Művelődési Központ eseménynaptára

1- én, szombaton 8 órától 
szövó'tanfolyam

15 órától Jazz balett, művé
szi torna az óvodások és kisis
kolások, valamint a nyolcadiko
sok nyilvános bemutatója.

18 órától koszorúcska a tánc
iskolásoknak.

2- án, vasárnap 14 órakor 
Színházájró busz indul Pécsre a 
Művelődési Központ jelöl. Neil 
Simon -  Furcsa pár komédia 
három felvonásban. (Fordította 
Örkény István, rendezte Balikó 
Tamás). Jegyek a Művelődési 
Központban kaphatók.

3- án, hétfőn 15 órától kresz 
vizsga.

7-én 8-12 óráig Super Túri az 
olvasóban.

18 órakor nyílik a 30 éves a 
Pécsváradi Fülep Lajos Művelő
dési Központ három évtizedét 
bemutató kiállítás.

11-én, kedden 8-12 óráig 
Centrál Bála használt ruhavá
sár

15.30- tól a nyugdíjas klub 
tartja klubdélutánját.

14-én, pénteken délután 14 
órától Húsvéti játszóház. A gye
rekek megtanulhatják a hagyo
mányos tojáshímzést. (Kéijük 
kettő db főtt tojást hozzanak 
magukkal.)

16-án, vasárnap 20 órától 
Húsvéti Bál -  Zene: Spitz Bű
ben (asztalfoglalás a művelő
dési házban).

20- án, csütörtökön 9 óra
kor Asszonyszerelem, asszony
sors... az ifjúsági hangver
senysorozat harmadik, utolsó 
előadása.

18.30- kor a niederstatteni és 
a pécsváradi zeneiskola tanára
inak közös hangversenye.

21- én, pénteken 19 órakor a 
niederstatteni zeneiskola nö
vendékeinek koncertje.

9-tÓl 16 óráig Bende — ruha 
és cipővásár az előcsarnokban.

22- én, szombaton 11 órakor

a Művelődési Központ előtt fel
avatják Kígyós Sándor Gömb — 
hasáb című szobrát.

*
Figyelem! Folytatódik ápri

listól -  május végéig
a Jazz balett és a művészi 

torna tanfolyam a Művelődési 
Házban.

Csütörtökönként: 16-17
óráig az általános iskola alsóta
gozatosainak

17- 18 óráig az óvodáskorúak 
számára

18- 19 óráig a nyolcadikosok 
csoportja.

Thnár továbbra is Rovó Atti
la. Részvételi költség: 1000 Ft a 
két hónapra.

Újabb érdeklődőket is szíve
sen látunk.

*
Állandó foglalkozások idő

pontja:
hétfő: 18 órakor kézimunka 

szakkör foglalkozása
18.30- tól a női kamarakórus 

próbája
18.30- tól a tarokkosok össze

jövetele
kedd: 18 óra: sakkosok
szerda: 14 óra református 

hittanóra a kisegítő iskolások
nak

csütörtök: 9-13 óra: a moz
gáskorlátozottak fogadónapja

péntek: 9-17 óra: Poller Opti
ka — computeres szemvizsgálat

17 óra: Zengő Néptáncsoport 
próbája

18 óra: sakkosok
18 óra: német klub összejöve

tele

*
A tavaszi szünet idejére vár

juk a ping-pongozni vágyó gye
rekeket a művelődési ház előte
rében, labdát hozzatok maga
tokkal.

Egy kiállítás

Miről is szól ez a kiállí
tás? Miről beszélnek a do
kumentumok? Elsősorban 
az itt élő emberek kulturá
lis, művelődési, szórakozá
si szokásairól árulkodnak. 
Az elmúlt évtizedekben 
voltak „divatirányzatok”, 
klubmozgalom, irodalmi 
színpadok. Újra és újra 
feltámadó, a helyi hagyo
mányokra épülő amatőr 
művészeti együttesek, 
tánccsoportok, kórusok, 
zenekarok. Szakkörök és 
tanfolyamok, továbbképzé
sek, népfőiskolák. Szerve
ződtek és megszűntek ba-

Megyei fuvola, oboa, fa
gott találkozó színhelye 
volt a pécsváradi zeneisko
la március 24-én, pénte
ken. Az egésznapos ren
dezvényen a megyéből ki
lenc zeneiskola vett részt, 
45 növendékkel és ötven 
tanárral.

A szakm ai b izottság 
nyolc d icsérő  és tíz k i
emelt dicséret oklevelet

margójára...
ráti körök, egyesületek e 
falak között. Itt szórakoz
tak, mulattak fiatalok és 
idősek, ötórai teák, discók, 
rock-klubok, bálok nyúj
tottak szórakozást több ge
nerációnak. Tartottak itt 
névadót, esküvőt, lakodal
mat.

Kik voltak vendégeink? 
Színészek, politikusok, 
popsztárok, muzsikusok, 
énekesek, sportolók, bűvé
szek és művészek.

A világ számos országá
ból fogadtunk amatőr mű
vészeti együtteseket, tán
cosokat, énekeseket, zené
szeket, szólistákat. A mi 
együtteseink is eljutottak 
Európa több országába, 
fesztiválokra kaptak meg
hívást, öregbítve szűkebb 
hazánk hírnevét.

Reméljük a kiállítást fel
keresőknek is nagy él
mény lesz a fényképek, al
bumok, újságcikkek bön
gészése, a közös emlékek 
felidézése.

adott át a legjobb növendé
keknek. A Lipics László 
által készített emléktá
nyért kapta meg a legjobb 
felkészítő tanár és a leg
több zongorakíséretet el
látó tanár.

Dr. Várnai Ferenc a
szakm ai értékelés után 
megköszönte a pécsváradi 
zeneiskolának a színvona
las rendezést.

Tisztelt pécsváradi polgárok!

30 éves a pécsváradi 
Fülep Lajos Művelődési Központ

Tisztelettel meghívjük önt 
az intézmény három évtizedét bemutató kiállítás 

megnyitójára
1995. április 7-én, pénteken 18 órára.

A kiállítást megnyitja: Dr. Újvári Jenő, főmuzeulógus, 
a Baranya megyei Népművelők Egyesületének elnöke 

Köszöntőt mond: Kakas Sándor polgármester

Közreműködik:
a Művelődési Központ Női Kamarakórusa 

Vezényel: Kutnyánszky Csaba

A művelődési központ dolgozói

::: mmmm
IFJÚSÁGI HANGVERSENY

1895. április 2Q»án, délelőtt 9 órakor a Műve
lődési Központban Asszonyszere lem, asszony
sors...

Műsoron: lányokhoz* asszonyokhoz kapcso
lódó zeneművek, dalok és áriék 

Közreműködnek:
Hegedűs Endre-zongora, Ektzás Aida-ének 
Szabadi Vilmos -  hegedű,

: .

Műsorismertt tő: Evasivka Mátyás
ím ...

Megyei fúvóstalálkozó
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Thunder

„Ez csak rock zene, 
de nekem tetszik...”

(Mick Jagger)

Március 3-án különös szüle
tésnapot ünnepeltünk a Műve
lődési Központban. 1993. márci
us 5-től működik a Thunder 
Rock Club.

E két év alatt közel 50 hétvé
gén (esténként 50-100 fő) n y i 
tott szórakozási lehetőséget fia
taljainknak. Hagyományos ér
telemben vett ifjúsági klubnak 
nem tekinthető, talán az angol 
PUB-okkal mutat némi hason
lóságot. Egyre növekvő népsze
rűségében valószínűleg szerepet 
játszik a kötetlen, társas -  még
is önállóságot biztosító -  
együttlét lehetősége, amely biz
tos találkozási pontot nyújt a 
fiataloknak.

A Thunder Rock Club színvo
nalas munkáját jellemzi, hogy 
nemcsak a helybeli, hanem egy

re többször a környékbeli, vala
mint pécsi fiatalok is Pécsvára- 
dot veszik célba hétvégenként.

A baráti kör -  amely a klubot 
elindította és szervezi -  rugal
masságát dicséri az a gyakorlat 
is, hogy több alkalommal kon
certező zenekarokkal együtt 
(FX, Unicum, Rova-Rock) szer
vezik a zenés-táncos hétvége
ket,, (Blues-Kantin) és nyitot
tak az „idősebb” generáció felé 
is. Bár a „Nosztalgia-buli” csak 
mérsékelt sikert aratott, a 60- 
as évek zenéje egy-egy blokk 
erejéig minden alkalommal visz- 
szatér a műsorban.

A szervezők a jövőben is sok 
szeretettel és jó zenével várják 
törzsvendégeiket és az új érdek
lődőket.

Thunder Rock Club 
szervezői

Fotó: Kakas Tilla

Aktív és passzív dohányosok, 
allergiások, kisállattartók, 

cégek figyelem!

Ózondús, friss erdei, hegyi levegőt 
a lakásba, irodába! 

Elektromos légtisztító és légfrissítő 
berendezések elérhető áron.

Bemutató, tájékoztató 
április 4-én 17 órakor 
a műveló'dési házban.

Borverseny
Sok évtizedes szünet után 

március 30-31-én rendezte 
meg a borversenyt Pécsvá- 
rad és környéke vala
mennyi borosgazdájának a 
Fülep Lajos Művelődési 
Központ, a PANNONVIN 
Rt közreműködésével.

ötven minta érkezett a 
mustrára 32 gazdától. Eb
ből 40 volt a fehér, 10 a vö
rös bor. A zsűri tagjai, Cse
peli Zoltánné, a PAN
NONVIN Rt. főtechnológu
sa és Fekete Péter, az Or
szágos Borminősítő Intézet 
területi felügyelője úgy nyi
latkozott, hogy a pécsváradi

borok az évjárat sajátossá
gait viselik magukon.

Aranyérmet csak fehér 
borok értek el, szám szerint 
tizenötöt. A bortermelők to
vábbi 17 ezüst és 10 bronz
érmet vihettek haza.

A verseny két legeredmé
nyesebb résztvevője Kram- 
mer János és Takács 
Sándor 3-3 borral neve
zett, melyekből 1-1 arany és 
2-2 ezüstérmes lett. A ver
senyzők remélik, ezentúl 
helyben is megmérettethe
tik boraikat, és nem kell 
máshová menniük borver
senyre.

S A K K - M A T T
A Pécsváradi Sakkcsapat 

Andrics Márk vezetésével a ti
zenkét csapattal játszó megye
bajnokságban 1994/1995 évben 
a hatodik helyet szerezte meg.

A csapat magját 17 fő alkotja, 
akik keddi és pénteki napokon 
rendszeresen edzenek, vala
mint szerepelnek különböző 
megyei sakk rendezvényeken.

A 94/95-ös bajnokságon leg
eredményesebbnek Lantos 
Márk bizonyult, aki 11 mérkő
zésből ötöt megnyert, öt döntet
lent játszott és csak egy veresé
get szenvedett.

Nem okozott csalódást az 
újonnan igazolt Borcsa Lajos, 
aki 3 mérkőzésből kettőt meg
nyert ill. 1 döntetlent játszott

és Szigeti János, aki öt mérkő
zésből négyszer nyert és 1 vere
séget szenvedett.

Meg kell említeni az első táb
lán játszó Gazda Istvánt, aki 10 
mérkőzésből 4 győzelmet, 4 dön
tetlent és 2 vereséget tudhat 
magáénak. Ki kell emelni még a 
két fiatalt, Szigeti Endrét és 
Borsos Attilát, akik szinte min
den mérkőzésen, edzésen rend
szeresen részt vesznek.

Minden sakk iránt érdeklő
dőt, sakkot szeretőt pénteki na
pokon 19 órától szívesen látunk 
a Művelődési Házban tartott 
edzésen, illetve a fiatalokat 
péntekenként 16-18.30-ig sakk
oktatóval tartott edzéseken.

Sakk Szakosztály
Győzelem Döntetlen Vereség

Gazda István 4 4 2
Lantos Levente 3 3 3
Sásdi Sándor 2 6 3
Zsáli Attila . - 1
Békés Miklós - 7 4
Koncsag András 2 4 5
Lantos Márk 5 5 1
Harka Géza 3 4 3
Tahi Ernő 4 2 5
Lantos István 3 2 2
Jung József 2 3 -

Tóth László - . _
Borsós Attila - - 1
Szigeti Endre 1 - 2
Borcsa Lajos 2 1 -

Szigeti János 4 - 1
Fray György 1 - -
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