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Minden év februáréban 
nyolcadikos tanulóinknak 
életük egyik legfontosabb 
döntését kell meghozniuk.

El kell dönteniük, me
lyik iskolában szeretnék 
folytatni tanulmányaikat. 
A tanulók egy részének

életpálya választás is egy
ben, a többiek néhány év
vel kitolják a végső válasz
tás lehetőségét.

A döntést természetesen 
nem egyik pillanatról a 
másikra kell meghozniuk, 
ez egy hosszú folyam at

eredménye. Iskolába lépé
süktől kezdve tanítóik, ta
náraik figyelemmel kísérik 
érdeklődésüket, adottsága
ikat, képességeik alakulá
sát, fejlődését.

A pályaválasztásra fel
készítjük a tanulókat, szü

lőket egyaránt. Sokféle té
nyezőt kell figyelembe 
venni, amíg végső dönté
sét meghozza a család, 
mert ez egy közös döntés.

Az 1994/95-ös tanévben 
80 tanuló fejezi be általá
nos iskolai tanulmányait.

26 tanuló (32%) gimná
ziumban, 11 tanuló (13%) 
szakközépiskolában, 34 
tanuló (42%) szakmunkás
képzőben, 3 tanuló (35%) 
szakiskolában, 4 tanuló 
(7%) ún. 2+2 iskolában 
folytatja tanulmányait. 
Minden tanulót felvettek 
az általuk elképzelt isko
lába, szakra, vagy nagyon 
közelébe.

Több tanulónk már elő
felvételivel biztosította fel
vételijét. Nagy Lajos Gim
náziumban három tanuló, 
Széchenyi István Gimná
ziumban 4 tanuló, ebből 
kettő később más iskolát 
választott. Leöwey Klára 
Gimnáziumban három ta
nuló, Babits M. Gimnázi
umban egy tanuló. Első al
kalommal 12 nyolcadikos 
tanuló alapfokon német 
nyelvvizsgán vett részt. Két 
tanulónak sikerült a szóbeli 
és az írásbeli vizsgája is. 
Tíz tanuló a szóbeli vizsgán 
van túl.

Lőrinczi Albertné 
igazgató

Köszönt) ük a búcsúzó nyolcadikosokat!



2 Hírmondó 1995. június

PécsváradHausmannstátten partnerszerződés

Fotó: Patonai Attila

A két egybefonódó zá s z 
ló, a m agyar és az oszt

rák nem zeti színek sze re 
pelnek azon az em blé

mán, am elynek jegyében  
zajlott május 19-21 -i hét

végén a Graz melletti Ha- 
usmannstátten és Pécsvá- 
rad polgárainak találkozó

ja. A Günther Köck polgár
m estervezetésével, az 
önkorm ányzat tagjaival 

és a város zenekarával ér
kező osztrák küldöttség 

célja volt az ősszel, S tá 
jerben aláírt m egállapo

dás megerősítése a „m a
gyartérfé len  is”.

Péntek este érkezett meg 
az első busz Günther 
Köckkel és feleségével va
lamint a képviselőtestület 
tagjaival. Günther Köck a 
nemrég lezajlott helyható
sági választások után újra 
megerősítést nyert -  akár
csak Kakas Sándor a de
cemberi választásokon, 
így az üdvözléseket a köl
csönös gratulációk követ
ték -  ezúttal is, mint 
ősszel, Prisztács Bea tol
mácsolásában.

A 120 vendég pécsvára-

di családoknál lakott. A 
polgármesterek és a kép
viselők szombat délelőtt 
felkeresték Pécsváradon a 
kétnyelvű óvodát, amely
nek szabadtéri játékot 
ajándékoztak a múlt ősz
szel. Schulteisz József- 
né köszöntő szavai után 
bepillantást nyerhettek az 
itt folyó nyelvi nevelésbe, 
oktatásba, főként a kicsik 
műsora által, amit Bog

nár Istvánná és Schulte
isz Józsefné munkája nyo
mán mutattak be a gyere
kek. Kis kötött pacsker, 
kékfestő került a vendé
geknek átadott emlékcso
magokba (Képünket az 
óvodában készítette Laufer 
László).

Szombat délután gyüle
keztek a hausmannstátte- 
niek -  a hölgyek vala
mennyien stájeri viselet
ben -  és a pécsváradiak a 
művelődési ház nagyter
mébe. A színpadon helyet 
foglaló vendég- valamint a 
helyi zenekar eljátszotta a 
stájeri majd a magyar 
himnuszt.

Ezután Kakas Sándor 
lépett a mikrofonhoz, és 
az üdvözlő szavak után 
emlékeztetett, hogy 1991 
óta ápoljuk a baráti kap
csolatot Hausmannstát- 
tennel. Az évek folyamán 
már több kulturális, sport 
és egyéb program cseréjé
re került sor. A helyható
sági választások óta meg
alakult kisebbségi önkor
mányzat valamint a helyi

egyesületek, művészeti 
csoportok, a fiatalok, a ta
nulóifjúság lesznek gondo
zói és élvezői ezeknek a 
kapcsolatoknak mondta 
a pécsváradi polgármester 
-  s jelezte, pünkösdkor a 
hausmannstatteni focicsa
patot várja a sportkör ba
rátságos mérkőzésre.

Köck polgármester arra 
az alapra utalt, amit a kö
zös történelem révén tud
hat magának az osztrák 
és a magyar nép. Kiemel
te hazánk példaszerű 
nem zetiségpolitiká ját, 
amelynek áldásait az itte
ni német nemzetiség is él
vezheti, s aminek tanúi 
voltak az óvodalátogatás 
alkalm ával. Günther 
Köck átadta Hausmann- 
státten ajándékát, egy 
erősítő berendezést.

A két polgármester, 
Günther Köck és Kakas 
Sándor által aláírt part
nerszerződés a közigazga
tás, az oktatás, a sport és 
az egyesületek együttmű
ködésében állapodik meg 
azon céllal, hogy a két te-
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Ifjúsági fúvószenekarok 
megyei fesztiválja

lepülés elősegítse a külön
böző népek közötti békét 
és megértést.

A szerződéshez gratulált 
első testvérkapcsolatunk, 
Külsheim polgármestert 
üdvözölte dr. H elm u t 
Fallada tényleges udvari 
tanácsos, a grazi járás ve
zetője, aki igen sokat tett a 
stájer és baranyai testvér
kapcsolatok létrejöttéért. 
E kapcsolatok célja, mon
dotta, hogy egész Európá
ra kiterjedjen az együtt
működés szelleme. Auszt
ria eleve szívesen segít ha
zánknak abban, hogy mi
előbb csatlakozhassunk 
Európához. Som ogyvári 
Imre, az Osztrák Köztár
saság pécsi tiszteletbeli 
konzulja arra emlékezte
tett, hogy Baranya, ahol 
több mint 20-ra emelke
dett az ehhez hasonló test
vérkapcsolatok száma, és 
gratulált a legújabb szer
ződés aláíróinak. Az ünne
pélyes aktuson a magyar 
külügyminisztériumot az 
osztrák referatúra részéről 
Fábián Pál és P éterfia  
Ferenc képviselte. Az ese
ményen m egjelent dr. 
W ekler F eren c ország
gyűlési képviselő, W em er 
József, a Baranya Megyei 
Közgyűlés elnöke és nagy 
számban a két település 
polgárai. Kakas Sándor ez 
alkalommal külön köszöne
tét mondott e testvérkap
csolat elősegítéséért dr. Fal
iadénak és dr. Végh Jó
zsefnek, a megyei közgyű
lés külügyi referensének.

Az ünnepélyt a Kari Luif 
vezette hausmannstatteni 
zenekar és a Töttös Sán
dor vezette Zengővárkonyi 
Népiegyüttes műsora zárta 
valamint a két település ze
nekarainak közreműködé
sével lezajló közös bál, ahol 
a munka oroszlánrészét is
mét a Spitzbuben vállalta, s 
teremtett kitűnő hangula
tot -  hígnak háromig.

Másnap délelőtt Mott 
János címzetes pécsvára- 
di apát ünnepi szentmisé
jén is az egymással való 
megbékélés és a közös cé

lokért való együttes fára
dozás hordozta a legfőbb 
üzenetet. A hausmanns- 
tátteni zenekar térzenéjét 
rövidre szabta a rossz idő, 
majd a két város polgárai, 
mintegy 200 személy kö
zös búcsúebéden vettek 
részt az összes esemé
nyeknek otthont adó Fü- 
lep L^jos Művelődési Köz
pontban: a búcsú szavai 
után itt mondott köszöne
tét Kakas Sándor a ren
dezvény két fő szervezőjé
nek, D retzk y  K atalin 
nak a M űvelődési Köz
pont igazgatójának és 
A paceller Józsefnek, a 
Pécsváradi Zeneiskola 
igazgatójának. A kultúr- 
ház dolgozóinak valamint 
a középiskolai menzának, 
amely W alter Gyuláné 
vezényletével ízletes ebédet 
készített. A felszolgálást a 
Művelődési Ház Női Kama
rakórusa végezte sok ked
vességgel - működésükhöz 
az osztrák vendégek 10.000 
forint támogatást adtak át

Külön ki kell emelni a 
nagyterem dekorációját: 
az ünnepélyes aláírás al
kalmával a két város cí
merével díszített lobogót 
valam int a két nemzeti 
zászlót helyezték el a szín
padon a kultúrház munka
társai, virágok és az aján
dékok kíséretében. A bú
csúebédre a hónaiig tartó 
bál után alakították át a 
nagytermet, amelyben az 
osztrák nemzeti színek, a 
fehér és a piros dominál
tak. Minden résztvevő 
megtalálhatta terítéke mel
lett a Csizmadia László 
grafikusművész készítette 
emblémát az összefonódó 
nemzeti színekkel és Pécs- 
várad valamint Haus- 
mannstatten nevével. A ta
lálkozó emblémája vala
mint az alkalomra készült 
díszoklevelek, az ajándékba 
készült kép Csizmadia 
László grafikusművész 
munkáját dicsérik.

A rendezvényekhez a ke
nyeret és a süteményt is
mét a Pécsváradi Aranyci
pó szolgáltatta.

Baranya megye ifjúsági 
fúvószenekarai, összesen 
kilenc együttes adott egy
másnak találkozót május 
14-én Pécsváradon, a Ba
ranyai Gyermekfesztivál 
vendégeként, a Baranya 
Megyei Művelődési Köz
pont, a Baranyai Német 
Ónkormányzatok Szövet
sége valamint Pécsvárad 
Önkormányzata és a pécs
váradi Fülep Lgjos Műve
lődési Központ rendezésé
ben.

Gazdag zenei program
jukat az esős idő a Művelő
dési Ház falai közé szorí
totta, de a seregszemle en
nek ellenére sikerrel zá
rult. A fesztivál tíz ifjúsági 
fúvószenekart hívott közös 
fellépésre. A zsűri értéke
lése szerint ezek az ama
tőr csoportok sokat fejlőd
tek zenei téren, a színpad
ra lépés, a megjelenés, for
maruhák színvonalában, 
noha tudjuk, fenntartóik 
anyagi gondokkal küzde

nek. Találkozóikat rend
szeressé kell tenni, fogal
maztak a résztvevők, s a 
házigazda Pécsvárad erre 
fogadókésznek bizonyult.

A kilenc fúvószenekar 
menetzenés felvonulását a 
Gyárvárosi Általános Iskola 
mazsorettcsoportja vezette 
a Művelődési Központ elé. 
A Pécsváradi Zeneiskola 
növendékei, W ágner Jó
zsef és tanítványai torony
zenéje után Kakas Sán
dor polgármester nyitotta 
meg a találkozót, s elmond
ta, Pécsvárad szívesen lesz 
házigazdája a jövőben e 
rendezvénynek.

A seregszemle végén a 
m integy 300 résztvevő 
összzenekarí számot adott 
elő: az Asszimetrikus pol
kát A paceller József, a 
Pécsváradi Zeneiskola 
igazgatója, a Jászkun in
dulót Auth Vilmos, a Gyár
városi gyermek- és Ifjúsági 
Fúvószenekar vezető kar
nagya vezényelte.

Z E N E I S K O L A I  T A N É V Z Á R Ó
A Pécsváradi Zeneiskola június 8-án, csütörtö- I 

kön 18 órakor tartja tanévzáró hangversenyét a f 
Művelődési Házban. A régi és az új növendékek jú- | 
nius 9-én, pénteken 15-17.30 óra között iratkoz- | 
hatnak be a zeneiskolában.

Május folyamán megkezdődött a MEZŐGÉP-épület 
átalakítása: a meglévő, helyi védettséget élvező műem
léképülethez ötszögben készül el a kiegészítés a szolgál
tatóházhoz. Az udvari részen kibontottak az egykori ár
kádos folyosót. Mágus 12-én német befektetők és újságí
rók látogattak Pécsváradra msgd Pécsre, hogy megte
kintsék a magyar-német Pannónia Ingatlankezelő és 
Befektető Kft. által finanszírozott építési programokat. 
Pécsváradon a volt MEZŐGÉP 3,2 hektáros telkét te
kintették meg valamint a várat és a városházát. A PIK 
90 százalékos tulfgdonosa a wiesbadeni székhelyű PI- 
AG, amelynek elnöke, Adam Müller vezette a látoga
tók mintegy tíz fős csoportját.

Megkezdődött 
a MEZŐGÉP -épület 

átalakítása
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Pécsvárad intézményei és 
a megszorítások

Az intézményvezetőkkel 
közösen tekintette át Ka
kas Sándor polgármester 
az elmúlt két hónap során 
a költség-megtakarításhoz 
szükséges lépéseket, ame
lyekről az alábbi tájékoz
tatást adta:

-  Pécsvárad éveken át 
nem korlátozta intézmé
nyei működtetését. Az or
szágos megszorító intézke
dések hatására azonban 
fel kellett mérnünk, hol és 
milyen megtakarításokat 
tudunk elérni úgy, hogy az 
alapvető feladatot ellát
hassuk. Az intézmények 
vezetői maguk tárták fel 
az ú.n. belső tartalékokat, 
és tettek javaslatot a le
hetséges megtakarítások
ra pl. létszám- és bérgaz
dálkodás, egészségügy fi
nanszírozása, intézm é
nyek nyitvatartása, ki
használtsága kérdésében. 
Az úgynevezett dologi ki
adásokat évek óta próbál
tuk kordában tartani, ab
ból elvenni már nem lehet.

Ha az önkorm ányzat 
nem kap finanszírozást, 
akkor nem tud béreket do
tálni, ezért a létszámokat 
kell felülvizsgálnia. Sajnos 
nálunk is lesz létszámleépí
tés, mert nem tudjuk vállal
ni, hogy az állam által nem 
finanszírozott feladatokra a 
település más bevételeit 
használjuk fel. Felborul az 
egyensúly, ha a bevételein
ket kiadjuk bér formájában, 
és a település nem tud mű
ködni, fejleszteni, a meglé
vőt karban tartani.

-  Felmerült sokakban, 
hogy az így megtakarí
tott pénzt a város a 
Sportcsarnok beruhá
zására fordítja.

-  A Sportcsarnok építése 
folyik, a beruházás több 
mint ötven százalékban ki 
van fizetve. 1995. évi önkor

mányzati tervben a beru
házási hitel a csarnok be
fejezését szolgálja. Az ér
tékpapír- és egyéb ingat
lanmozgásokból származó 
bevétel mind a Sportcsar
nokra fordítódik. Tehát a 
megtakarítás összegei 
nem ennek megépítését 
szolgálják, nem is szolgál
hatják.

Azért kell ezeket a meg
szorításokat tenni, mert 
ideális esetben egy önkor
mányzati működésnél az 
éves bevétel 80 százaléka 
az intézmények működte
tésére, és 20 százaléka a 
település karbantartásá
ra, fejlesztésére kell hogy 
szolgáljon. Ezt az egyen
súlyt meg kell tartanunk, 
főként, ha az intézménye
ket is ilyen m értékben 
fogják aluldotálni a jövő
ben.

-  Pedagógiai oldalról 
történt-e átvilágítás, 
nincs-e szükség a pénzre 
ott, ahol éppen megszo
rítást kívánunk elérni?

-  Az általános iskolánál 
különösebb probléma 
nincs, jóllehet csökken a 
gyermekek létszáma. Nem 
kívánjuk visszavonni az 
utóbbi években engedélye
zett csoportbontásokat, 
bár itt is el lehet érni bizo
nyos racionalitást.

A sarkalatos pont azon
ban a középiskolánk: a 
nemcsak pécsváradi fel
adatokat ellátó középisko
la működtetését egy ko
rábbi önkormányzati dön
tés vissza kívánja adni a 
megyének. Ennek oka, 
hogy az év elején mintegy 
12 m illió forinttal volt 
alulfinanszírozva ez az in
tézményünk, ami ekkora

összeget igényelne évente 
a város kasszájából. Az év
közi megszorítások szerint 
ez az összeg radikálisan 
csökkenthető, de ezt nem 
biztos, hogy az iskola teljesí
teni tudja. Mivel a megyé
ben négy hasonló szakokta
tási intézmény van, félő, 
hogy felülről megszüntetné
nek egész iskolákat

Mi azt javasoljuk, hogy 
amíg a megye közoktatási 
rendszere ki nem alakul, 
ideiglenes jelleggel szakis
kolánk és gimnáziumunk 
működtetése kerüljön a 
megyéhez.

Az intézmény mint tár
gyi létesítmény Pécsvára- 
dé, és csak az üzemeltetés 
átadásáról lehet szó. A 
most nem finanszírozott 
állami részt finanszírozza 
a megye a maga nagyobb 
költségvetési hányadából.

Fotó: Müller Andrea
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Új MOL-kút 
Pécsváradon

És ha néhány hónapon be
lül tisztázódik az összes 
megyei intézmény struk
túrája, akkor az állam ál
tal biztosított pénz elég 
lesz arra a szűkített szak
mai programra, amiben 
Pécsvárad iskolája egyedül
álló: mint pl. a sütő- és hús
ipari szakmunkásképzés. A 
gimnáziumi oktatás pedig a 
területnek és Pécsváradnak 
is érdeke. Az átmeneti idő 
után egy szűkített prog
rammal tehát Pécsvárad 
tovább tudja működtetni 
középiskoláját -  a testület e 
kérdésben júniusi ülésén 
hozza meg a döntést

-  A  szülők körében el
terjedt, hogy a kisváros 
két óvodája közül az 
egyiket vállalkozóknak 
adja el az önkormányzat

-  Ez a híresztelés min
den alapot nélkülöz. Nem 
valamelyik vállalkozónak 
kívánjuk eladni az új óvo
dát, hanem vállalkozásban 
szeretnénk működtetni 
úgy, ahogy ez a háziorvosi 
rendszerben már bevált. 
Vállalkozó óvónőket vá
runk tehát.

Egy gyermek óvodai el
látása évente 107 ezer fo
rintba kerül, amelyből 80 
ezer forintot az önkor
mányzat biztosít. A szűkös 
lehetőségek miatt az ön
kormányzat kimutatást 
kért az intézmény vezető
jétől, kik azok a gyerekek, 
akiknek feltétlenül szük
ségük van az ellátásra, és 
kiknek nincs. Nem méltá
nyos, hogy ugyanannyit fi

zessenek a tehetősek, mint 
azok, akiknek a jelenlegi 
hozzájárulás is gondot je
lent. A pécsváradi önkor
mányzat nem kívánja a to
vábbiakban támogatni az 
állami gondozottakat ne
velő, de más községekben 
élő szülőket sem. A felmé
rések még nem fejeződtek 
be, de az idén valószínűleg 
a megszokottnál hosszabb 
lesz a nyári szünet.

Magyari Gyuláné ve
zető óvónő elmondta, a fel
mérések igazolták az intéz
mény kihasználatlanságát, 
így mindkét óvodában egy- 
gyel csökkentik a csoportok 
számát A németül tanulók 
kivételével 30-30 gyerek 
tartozik m^jd egy csoport
ba, ami szülői szemmel 
nem éppen örömteli.

Kötelezően csak az isko
laelőkészítőbe veszik fel a 
gyerekeket, és megváltoz
nak a kis és a középső cso
portba kerülés feltételei is. 
(A következő évre felvett 
gyerekek névsora a közel
jövőben olvasható lesz az 
óvodák folyosóin.) Nem fo
gadják már azoknak az 
édesanyáknak a gyermeke
it, akik munkanélküliek, il
letve GYED-en, GYES-en 
vannak a kisebb csemeté
jükkel. Az ő gyermekeik 
csak akkor kapnak teljes 
ellátást, ha a szülők állják 
az önkorm ányzatra eső 
költségeket. Ez pedig már 
egy magánóvoda létrejöt
tének esélyeit érleli.

Papp Gyula 
Porth Etelka

Az új töltőállomás május 
15-én nyílt meg négy hó
napos építkezés után a 6- 
os főközlekedési út és az 
Erzsébeti út torkolatában. 
A legmodernebb környezet
védelmi előírások szerint 
duplafalú tartályokban tá
rolják az üzemanyagot, a 
töltésnél továbbá a lefejtés
nél is gázleszívó berendezés 
lép működésbe, hogy kiszűr
je a párolgó benzingőzt 

Négy személygépkocsi 
tankolhat egyszerre, m^jd 
a kasszánál kell fizetni. 
Külön kúljuk van a kamio
noknak, teherautóknak, 
külön kútnál lesz kapható 
a gázolaj és a tüzelőolaj. 
Új szolgáltatás az autómo
só, amit kiegészít a kárpit
tisztító, porszívó, légnyo
másmérő. M egnyílt a

MOL-kutakra jellemző üz
let kávéautomatával, üdí
tőkkel valamint a teljes 
hazai kenőolajválaszték
kal és sokféle autóscikkel. 
Négy alkalmazottja volt 
eddig az ÁFOR-kútnak, 
most további két pécsvára- 
dit alkalmaznak, és két főt 
Pécsről.

A MOL-kúttal szomszé
dos telken a mostani épít
kezésekkel egyidőben le
aszfaltozták a Gesztenyés 
Vendéglő parkolóját. Egy
séges parkosított környe
zettel várja mind a kút 
mind a vendéglő a betérő 
autósokat és a helybelie
ket. Az átállás a régi kút
ról az űjra zökkenőmente
sen megtörtént. Az új 
M OL-kút naponta 6-22 
óráig tart nyitva

A Fülep Lsjos Művelődési Központ 
tisztelettel meghívja Önt

1995. június 13-án, kedden 18 órára 
a ház klubjába:

Találkozó Gállos Orsolya műfordító, újságíróval
Balkán-expressz című fordításkötete 

megjelenése alkalmával.

Slavenka Drakulic horvát írónő kötete 
az Ünnepi Könyvhétre jelent meg Budapesten.

A fordítóval beszélget Ferling József szerkesztő.
V___________________________________________J
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Pécsvárad Város Képviselőtestületének 
11/1995 (VI. 1.) számú rendelete a közterü-

A Pécsváradi Várbaráti Kör nyári kirándulása 
Szlovénia Alpok-Adria

lethasználat engedélyezéséről szóló 6/1994 
(X. 1.) számú rendelet módosításáról

1. §
A 6/1994. (X. 1.) számú rende

let (a továbbiakban: rendelet) 1. 
5 (1) bekezdése helyébe az aláb
bi rendelkezés lép:

„(1) Az építésügyről szóló 1964. 
évi ü l. törvény 54. {  (3) bekezdé
sében, valamint a 38/1995 (IV: 5.) 
Korm. sz. rendelet 14. $ (3) és 25. 
§ (1) bekezdésében kapott felha
talmazás alapján, illetve a 2/1986 
(II. 27.) ÉVM sz. rendelettel köz
zétett OÉSZ 78. §-ának a végre
hajtására alkotott ezen rendelet 
hatálya Pécsvárad területén lévő 
közterületekre, valamint a lakó- 
és egyéb épületek homlokzata és a 
járdavonal közti területekre, vala
mint a közterületeken való közki
folyók használatára terjed ki.”

2 . §

A rendelet 4. §-ában a 3. § f.) 
pontjára utaló szabályozás az 
(1), a 3. §d.) pontjára utaló sza
bályozás pedig a (2) bekezdés je 
lölést kapja, egyben az alábbi (3) 
bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha építkezés, vagy 
meglévő épület átalakítása, il
letve a használati mód (rendel
tetés) megváltozása esetén az 
OÉSZ előírásainak megfelelő 
számú parkolóhely kialakítása e 
rendelet 3. § c.) pontja alapján 
nem oldható meg, lehetőséget 
kell adni arra, hogy az építtető 
a hiányként mutatkozó parkoló
helyek után megváltást űzessen 
és ez esetben az önkormányzat 
külön szerződésben vállalja a 
parkolók biztosítását, legkésőbb 
a használatbavételi engedély ki
adásával egyidőben.

A megváltási szerződést az 
önkormányzat nevében a pol
gármester köti meg, a melléklet
ben jelzett megváltási d(j alkal
mazásával.”

3. §
A rendelet az alábbi 10/a. }- 

sál egészül ki:
.A közterületi közkifolyóról 

fogyasztott víz diját a közkifolyó 
használatában érdekeltek köte
lesek megfizetni.

A közkifolyó használatában 
érdekelt az a fogyasztó, akinek 
ingatlana (bérleménye) a közki
folyótól számított 150 m-es kör
zetben van és az ingatlan nincs 
az ivóvízhálózatra bekötve.”

4.1
A rendelet mellékletében sze

replő 8.) pontban foglaltak az 
alábbi díjtétellel egészül ki:

.Parkolóhelynek a 4. }  (4) 
bek. szerinti megváltása 
200.000 ft/gk. hely.

5.§
Ez a rendelet 1995. június 1. 

napján lép hatályba.
Kakas Sándor, polgármester 

Dr. Kófíás Mihály jegyző

Indoklás
a rendelet-tervezethez:

A tervezet két szabályozást 
tartalmaz:

1. ) Parkolóhely -  megváltása 
térítés ellenében,

2. ) Vízhálózatra rá nem kötött 
lakások, nem lakás céljára szol
gáló helyiségek vízhasználata

1. ) A parkolóhely biztosí
tásának kötelezettségét az Or
szágos Építési Szabályzat Írja 
elő meghatározott működésre 
szolgáló nem lakás célú helyisé
gek építésénél, ilyen célra törté
nő átalakításnál.

Ezekben az esetekben az épí
tési, átalakítási, használatbavé
teli engedélyt csak akkor szabad 
kiadni, ha az építtető egyúttal a 
parkolóhelyet is kialakítja. (Ezt 
eddig nem igen tartottuk be?!)

A pécsi gyakorlatot követve, 
indokolt lehetővé tenni, hogy az 
építési engedély iránti kérelem 
elutasítása helyett ajánlatot te
hessünk paritoló megváltására.

Gyakorlati példa: sorra nyíl
nak a kis üzletek a korábbi la
kások, szobák helyén, amelyek
hez paritoló szükséges. Ha ezt 
az érintett nem tuc(ja biztosí
tani, az1 önkormányzat térítés 
ellenében, pl. zöldsáv terhére, 
vagy árok burkolásával, stb. mó
don kisegítheti az igénylőt.

Pécsett a megváltási díj a vá
ros területi övezetétől függően 
400.000-1.000.000 Ft/gépkocsi 
között van. Pécsváradon talán a 
200.000 Ft nem eltúlzott (?).

2. ) A közkifolyóból történő víz
használatot korábban a megyei 
tanács szabályozta, tartalmában 
a most előterjesztett tervezetnek 
megfelelőén.

Miután a megyei tanácsi ren
deletek hatályon kívül kerül
tek, a Vízmű jelezte, hogy jog
szabályi rendezés nélkül szedi to
vábbra is a vlzdfjat a hálózatra 
rá nem kötött, és a közkifolyó 
környékén lévő ingatlanok fo
gyasztóitól (150-es körzetben).

Ezt a szabályozatlan állapotot 
kivágja a tervezet rendezni, az 
eddigi gyakorlatnak megfelelőén.

(A szabályozástól független 
kérdés, hogy az érintetteket kö
telezni lehet a rákötésre, majd 
ezt követően felül lehet vizsgál
ni, hogy mely közkifolyókat cél
szerű megtartani idegenforgal
mi és egyéb indokok miatt).

Pécsvárad, 1996. április 10-én.

Dr. Kófiás Mihály 
jegyző

1995. július 6-9.
Ütiprogram:
Július 6 , csütörtök 5 óra:
Pécsvárad-Nagykanizsa-Rédics-Lendva-Muraszombat-Ptujska go

ra (Zsigmond király Mária szobra, híres búcsígáróhely)-Maribor, bel
városi séta-Ljubljana.

Szállásfoglalás, vacsora, esti városnézés
Július 7n péntek:
Adriai tenger -  7 óra reggeli, 8 óra indulás:
Postojnai cseppkőbarlang (meleg öltözék)-Portorozs, szabad 

strand, fürdés a tengerben (fürdőruha)-Piran, városnézés-Koper, vá- 
somézés

Este vacsora a szálláshelyen
Július 8., szombat:
Júliái Alpok -  7 óra reggeli, 8 óra indulás:
Bohiryi-tö, Szent Ferenc kápolna, a Száva forrása, vízesés, Vogel- 

kilátó (felvonóval 2000 m magasra, meleg öltözék!)-Bledi tó, vár. Es
te vacsora a szálláshelyen.

Július 9., vasárnap:
Karintia-Ljube(j-hágó, Ausztria-Minimundus (50 Schilling)-Wörthi- 

tó-Klagenfurt-Völkermarkt, Graz-RábafÜzes-Nagykanizsa-Pécsvárad.

Óvodai hírek
Köszönjük a Magyar 

Máltai Szeretszolgálat Pécs
váradi Alapszervezetének a 
I. és II. sz. óvoda gyermeke
inek és dolgozóinak húsvétra 
adott ajándékait (játékokat, 
édességet, üdítőt, fogkefét, 
fogkrémmel).

1995. május 11-én, csü
törtökön Petren Ferencné 
óvodai tanácsos felkérésére 
a pécsi óvodavezetőknek 
tartottam tájékoztatást az 
integrált óvodai vezetési ta
pasztalataimról, az integrá
ció előnyeiről és hátrányá
ról.

1995. m^jus 17-én, szak
mai program volt a Művelő
dési Ház klubhelyiségében 
Dr. Pados Éva főorvosnő és 
Vinczéné Farkas Magdolna

pedagógus számolt be az 
Egészséget testben, lélek
ben programról és preven
cióról.

1995. mújus 20-án,
szombaton délelőtt a II. sz. 
Óvoda kétnyelvű csoportja 
műsorral fogadta és ajándé
kokkal kedveskedett Haus- 
mannstátten testvérváro
sunk vendégeinek, akik 
szintén ajándékokkal viszo
nozták a szívélyes fogadta
tást.

1995. május 31-én volt a 
Kihívás Napja. A gyerme
kek, szüleik és az óvodai 
dolgozók vettek részt szép 
számban a programon.

Magyari Gyuláné 
óvodavezető

Idegenforgalmi 
kiadvány Baranyáról

Zengővidék címmel új 
idegenforgalmi kiadvány 
jelent meg a Baranya me
gyei Tburinform gondozásá
ban. A Zengő környéki tele
pülésekről hangulatos, szí
nes fotók, történelmi leírá
sok és hasznos információk 
találhatók az igényes kiad
ványban.

Ajánljuk mindenkinek, 
aki rendszeresen és alka
lomszerűen fogad vendéget, 
vagy utazásai során ven
déghívogatóként kívánja 
felhívni térségünkre az ide
látogatók figyelmét.

A kiadvány a Művelődési 
Központban kapható, 50 Ft- 
os árban.

(  \
Szántó Ferencné

Bodnár Éva
rajztanár
kiállítása

„30 éves pedagógiai 
munkássága 

a Gyermekalkotások 
tükrében" 

Megtekinthető 
a Művelődési Központ 

kiállítótermében 
június 31-ig, 

hétköznap 8-18 óráig.
V J
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A Fülep Lajos Művelődési Központ 
június havi eseménynaptára

L csütörtök : 18 óra a 
Rovó Attila vezette Moz
gásművészeti tanfolyamok 
zárófoglalkozása -  gála
műsor

2. péntek: 09-tól Optika
22 órától Thunder Rock 

Klub
6. kedd: 18 óra: Szántó 

Ferencné, Bognár Éva 
rajzszakos tanár pedagó
giai munkásságát bemuta
tó kiállítást megnyitja Kis- 
balázs György.

18 óra: Bossons faliszob
rok kiállítása és vására

8. csütörtök 18 óra: Ze

neiskola tanévzáró hang
versenye

13. k edd : 16 órától 
Nyugdíjas Klub 

18 órától Találkozó Gál- 
los Orsolya műfordító, új
ságíróval. A beszélgetést 
vezeti Ferling József szer
kesztő.

17. szom b a t: 17 óra
Mozgáskorlátozottak csa
ládi estje

23. péntek: Optika 
9 óra: a Várbaráti Kör 

júniálisa a Szász-völgyben 
30. péntek : 9 óra: Op

tika

Öregdiákok találkozója
Talán nem veszik sértőnek az érdekeltek a címben 

szereplő jelzőt, hisz fél évszázada ők is énekelték, hogy 
“Ballag már a vén diák"... Ötven éve végzett a Pécs- 
váradi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola 49 tanu
lója. Ez év nyarán szeretnék megrendezni 50 éves ta
lálkozójukat. Az osztálytársak szétszóródtak a nagy
világban. Lesznek, akik nem értesülnek e tervről, ezért 
a szervezők jó  szívvel vennék, ha az öregdiákok segí
tenének az egymásra találásban, hogy fél évszázad 
után ismét találkozhassanak Pécsváradon. 1995 júni
us 20-ig kérik írásban a részvételi szándék visszajel
zését Pécsváradon, Hering Sándorné Oberitter Ilona 
Kossuth u. 46. és Simon Gyuláné Storch Katalin Pé
csi országút 50. címén.

Hálaadás
a

II. világháború 
befejezésének 

alkalmával

Május 9-én Mott Já
nos címzetes pécsváradi 
apát hálaadó szentmi
sét tartott Pécsváradon 
a II. világháború áldo
zatainak emlékére. Dél
ben öt percen át szólt a 
harang az ötven éve vé
get ért világégés me- 
mentójaként. A Pécsvá
radi Várbaráti Kör ko
szorúkat helyezett el a 
katonasírokon és a II. 
világháború pécsváradi 
áldozatainak emléktáb
lájánál, ahol sok hozzá
tartozó is lerótta kegye
letét.

Glázer Adél 
harmadik első díja

Az első díjat hozza el a 
harmadik alkalommal Glá
zer Adél, a Pécsváradi Ko- 
dolányi Általános Iskola 7. 
osztályos tanulója a Bara
nya megyei német népdalé
neklési versenyen, amely 
május 18-án zajlott le Pé
csett. Felkészítő tanára Pol- 
ler György.

„Szív a szívért” 
Alapítvány

Egy fazekasbodai fiatal
ember új szívre vár! Ala
pítványt hoztak létre a 
műtéti költségek előterem
tésére.

A Pécsváradi Nyugdíjas 
Klub tagjai között gyűjtést 
szervezett, aminek ered
ményeként 8.750 Ft-ot fi
zettek be az alapítvány 
számlájára.

Moziműsor
l-jén, csütörtökön: 
5-én, hétfőn:
8-án, csütörtökön: 
12-én, hétfőn: 
15-én, csütörtökön: 
19-én, hétfőn: 
22-én, csütörtökön: 
26-án, hétfőn: 
29-én, csütörtökön: 
Július 3-án, hétfőn:

Lopakodók.
Only You.
Farkas.
A zűr bajjal jár.
101 kiskutya.
Kvíz show.
Stargate-Csillagkapu.
I. Q. -  A szerelem relatív. 
A parazita.
Wyatt Earp.

Az előadások 19 órakor kezdődnek.

író-olvasó találkozó 
Hetényi Varga Károllyal
Nagyszámú hallgatóság 

gyűlt össze május 15-én a 
Művelődési Ház klubjában 
azon az esten, amit Hetényi 
Varga Károly egyházi törté
netíróval legújabb könyve 
megjelenése alkalmával 
rendezett a Pécsváradi Vár
baráti Kör. Az est témája a 
„Papi sorsok a horogkereszt 
és a vöröscsillag árnyéká
ban” című könyv volt, de a 
beszélgetés folyamán feltá
rult Hetényi Varga Ká
roly kutatói és emberi éle
tútja is. A beszélgetést Gát
lóé Orsolya újságíró vezet
te, a szemelvényeket Mate- 
isz Mariann, Müller Gá
bor, Pocskai Anita és 
Porczió Renáta gimnáziu
mi tanulók olvasták fel.

Ezt megelőzően jelentette 
meg az abaligeti Lámpás 
Kiadó „Az évszázad pere” 
címmel Ispánki Béla nap
lóját, amelynek magyaror
szági kiadásához Hetényi 
Varga Károly írt előszót.

Ispánki Béla Serédi 
Jusztinián és Mindszenty 
József hercegprímások kö
zeli munkatársaként tanúja 
volt a negyvenes évek sors
döntő eseményeinek. Napló 
formában írott regényes el
beszélése nyolc börtönévéről 
szól. A szerző tíz éve halt 
meg Londonban, mint az 
angliai magyarok főlelké
sze, május 13-án helyezték 
hamvait Mindszenty József 
mellé az esztergomi Bazili
kába.

Levéltárosok
vándorgyűlése

A Magyar Levéltáro
sok Egyesülete tartott 
vándorgyűlést május 
29-31-én Pécsváradon, 
a Fülep Lajos Művelő
dési Központban. A ren
dezvényt Wemer Jó
zsef, a Baranya Megyei 
Közgyűlés elnöke nyi
totta meg, majd Kakas 
Sándor polgármester 
köszöntötte a résztvevő
ket. A mintegy 340 
egyesületi tagból 200 fő 
érkezett Pécsváradra az 
ország minden részéből 
Nyíregyházától Sopro
nig.

A Kiszenekar hírei
A Pécsváradi Zeneiskola 

Kiszenekara három éve 
játszik együttesszerűen, 
és sorra feltűnnek most 
már nemcsak a pécsváradi 
rendezvényeken. Leg
utóbb a Sportcsarnokban 
a PVSK-Dália meccsén fo
kozták a hangulatot. Évad
záró koncertjüket Pün
kösd vasárnap 18 órakor 
adták a Zengő Étterem 
előtt. Vezetőjük, Wágner 
József elmondta, műsoros 
kazettájuk készült, szep
temberre pedig összeáll 8
10 éves zeneiskolásokból 
az utánpótlás, az újabb 
kiszenekar.
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ELSŐ ÁLDOZÁS
Hetvenegy gyermeket részesített elsóáldozásban Mott János címzetes pécsváradi 

apát május 28-án. Felkészítő hitoktatóik Mott János, Patacsi Antalné és Varga 
Gyuláné. A gyermekek közül ötvenen voltak a pécsváradiak és huszonegyen a lo- 
vászhetényiek. Pünkösdkor volt Nagypaliban az elsőáldozás.

Fotó: Kacsándiné Savanya Gizel-

Anyakönyv
Születtek:
Pécsvárad: Fekete Vivien, Kol- 

mann Petra.
Házasságot kötöttek:
Pécsvárad: Purth László Gyu

la-Bárdi Brigitta, Bagó Gyula- 
Németh Mária, Németh Zoltán- 
Laki Ildikó, Mészáros Károly- 
Galgóczi Boglárka, Martonfa: 
Váradi György-Jandó Mónika, 
Lovászhetény: Máté Csaba- 
Prigli Eszter.

26. éves házassági évfordu
lóját ünnepelte Pécsváradon 
Fullér Ferenc és Kárpáti Irén to
vábbá most ünnepli Bárdos Jó
zsef és Németh Éva.

Még sok boldog együtt együtt 
töltött évet, jó  egészséget kívá
nunk nekik.

Elhunytak:
Pécsváradon: Gyura Pétemé 

Czimber Erzsébet 87 éves, Dia 
Hajnalka Piroska 41 éves, Lo
vászhetény: Szekeres Károly

Ismét rajzos 
sikerek... 

az alsótagozatban
„Hogyan látják a gyere

kek az őket körülvevő ter
mészetet, milyen veszé
lyekről tudnak s mit kell 
tenni az értékek megőrzé
séért?

A Dél-Dunántúli Termé
szetvédelmi Igazgatóság 
rcgzpályázatának kiállítási 
megnyitója volt Pécsett a 
Szivárvány -  Gyermek
házban mégus 20-án.

A megnyitóra meghívót 
kaptak: Dorn Nikolett 
2/b, Antal Attila 3/b, 
Puch Szandra, Bálint 
Ólja, Tamás Andrea 3/d, 
Vókó Rita 3/c, Takács 
Teodóra és Molnár Zol
tán 4/b osztályos tanulók, 
akiknek munkái kiállítás
ra kerültek. Jutalmuk jel
vény, csokoládé, könyv 
volt.

Az Európa Verseny Ma
gyar Nemzeti Bizottsága 
által k iírt, „M ilyennek 
képzeled környezetedet 
2000 körül” rajzpályáza
ton Bálint Ólja 3/d és 
Molnár Zoltán 4/b osztá
lyos tanulók a májusi érté
kelésen elismerő oklevél
ben részesültek.

Kárász Rózsa 
tanárnő
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7621 Pécs, Király u. 15. 
Tel./fax: 72/236-467 
Telefon: 72/226-005

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

Programajánlat:
A nyár slágere: Stavros
A közismert görög nyaralási központban június 16,-augusztus 18-ig, 
szombati váltással 10 turnust indítunk.

Részvételi díj: főszezonban csak 11.500.- Ft/fő 
Kedvezmény: 3-ik és 4-ik személy 50%
INGYENES DISCO bérlet
Szükség esetén ingyenes orvosi ellátás.
Minden pénteken társasbuszt indítunk, retúrjegy: 7.800 Ft.

NOSZTALGIA UTAK KEDVEZMÉNYES ÁRON:

DUNAKANYAR-MATYUSFÖLD június. 23-25-ig Részv. díj: 7.250.- nyugdíjasoknak: 6.900.- 
Szentendre-Esztergom-Komamo-Nyitra-Visegrád-Lepencefürdő

ŐRSÉG-DÉLBURGENLAND június 30-július 2-ig 5.650.- 5.400.- 
Őriszentpéter-Szalafő-Ják-Körmend-Güssing-Oberwart-Zalakaros

MAGAS TÁTRA-KASSA-ZÓLYOM július 15-17-ig 8.950.- 8.500.- 
Miskolc-Tomyosnémeti-Kassa-Poprád-Lőcse-Késmárk-Csorba-tó-Besztercebánya-Zólyom

DÉL-ERDÉLY-HERKULESFÜRDŐ szeptember 1-3-ig 6.100.- 5.800.- 
Arad-Temesvár-Lugos-Herkulesfurdő-Alduna

FERTŐ-TÓ-KISALFÖLD szeptember 22-24-ig 6.100.- 5.800.- 
Pannonhalma-Győr-Kapuvár-Fertőrákos-Eisenstadt-Rurt-Bükkfiirdő

EGY HÉT ITÁLIÁBAN szeptember 18-24-ig 28.000.- 26.600.- 
Padova-Firenze-Róma-San Marino-Velence

NYÁR A SZAFARI PARKBAN
Indulási idők: június 24., július 8. Részvételi díj: felnőtteknek: 1.900.- 

belépő: kb. 130 ATS 
gyerekeknek: 1.700 Ft 
belépő: kb. 88 ATS

Irodánkban továbbra is bérelhető NEOPLÁN és IKARUSZ autóbusz, valamint igény szerint UTÁNFUTÓ, 
mely kiválóan alkalmas zenekarok, tánccsoportok, stb. részére.

Ingyenes programfüzet és útleírások irodánkban kaphatók!

Kellemes pihenést, jó utazást kíván az IKAROSZ!!!
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Pécsváradi futballhírek

Fotó: Patonai Attila

1995. 04. 30.
VII. forduló
Pécsvárad-Lánycsók 4-0 (2-0)
Csapat összeállítása: Brand- 

(Valkai) -  Puller Z., Mester, We- 
isz -  Scholtz P., (Mühl), Abe- 
lovszki, Spannenberger, Zsáli 
(Szalonnás) -  Botló, Kajos (Ka
tona), Fuller F.

A csapatok tabellán elfoglalt 
helyezése és az őszi fordulóban 
hazai pályán elszenvedett vere
ségért, méltán tűzhette ki célul 
a lánycsóki csapat, hogy nyerni 
jöttek Pécsváradra.

Ami a hazaiak mellett szólt, 
hogy jó  szériában volt a csapat 
és győzelemért járó „prémium” 
(az elnök úr a 3. győztes mérkő
zés esetén megvendégeli a csa
patot saját pincéjében) minden
kit lelkesített, felfűtött.

Kellemes időben, jól előkészí
tett pályán és sok néző jelenlété
ben indult a találkozó.

A taktika a mérkőzés megkez
désétől, erőteljes iram diktálása, 
játéktér átvétele, pontos passzok 
és ennek alapját a küzdeni aka
rás és lelkesedés képezte.

A pályán a hazaiak elképzelé
se dominált. Tetszetős, kombina- 
tlv támadásokat vezettek. En
nek eredménye lett a 2-0-ás ve
zetés. A második félidőre az edző 
kérése, hogy ne „üljünk rá” az 
eredményre, hanem próbáljuk 
tovább növelni az előnyt. A játék 
képe nem változott, a fiúk az 
edzői kérést teljesítve a végén 
4-0-nal vonultak az öltözőbe.

A hazaiak a tavaszi forduló 
legjobb játékát mutatták ezen a

A városunkat megmozgató 
sportnapra, május 31-ére lapzár
táig az alábbi felajánlások érkez
tek:

Ez + AZ (Ócsai András), Építői
pari Kisszövetkezet, System Ruhá
zati Discont (Hamberger Ferenc), 
Dália-Füszért, Pécs; Kresz Erika, 
Aranycipó (ilj. Büki László), B-TEX 
(Bállá Zoltánné), Vendita Papír
Írószer (Csenterics Csabáné), Ma
lom Kft, Wittenhart-bolt, Séva 
Shop (Seniszlar Antalné, Zengő Ét
terem, Julianus Kávéház, Koncsag 
Bt., Panda Játékbolt és Koch Tfe- 
nisz, Szentháromság Patika (Beck 
Józsefnél, Sziringa Virág-ajándék 
bolt (Panta Zsófia), Nagy ÁBC-Dá- 
lia, Frézia virágüzlet (Schiller Szil
via), Ruházati bolt, Aututto (Csiz
madia Lászlóné), Autósbolt (Már- 
tusz Antal), Schöller Bt. Mol-Ben- 
zinkút, Brückner Tibor élelmi

találkozón. Lelkesek voltak, 
küzdöttek, a taktikai elképzelé
seket is sikerült végrehajtani. A 
vendégeket dicséri, hogy az utol
só pillanatokig sem adták föl.

összefoglalva, egy küzdelmes, 
jó  színvonalú, barátságos, kö
zönség szórakoztató mérkőzésen 
ilyen arányban is megérdemel
ten nyertek a pécsváradiak.

Góllövők: Spannenberger,
Zsáli, Kajos, Botló.

1996. 0 6 . 07.
VIII. forduló
Dunaszekcső-Pécsvárad 0-7 

(0-4)
Csapat összeállítása: Brand -  

(Valkai G.) -  Fuller Z., Mester, We- 
isz -  Scholtz, Abelovszki, Span
nenberger, Szalonnás (Katona) -  
Botló, Kajos (Mühl), Fuller F.

A jó folytatás reményében 
győzelmi szándékkal érkeztek a 
vendégek Dunaszekcsőre. Kitűnő 
hangulatban kezdődtek az előké
születek, hiszen győzelem esetén 
a dobogós helyezés sem elképzel
hetetlen a csapat számára.

A mérkőzés megkezdését kö
vetően óriási helyzetet hagytak 
ki a hazaiak. Egyben ez volt az 
utolsó momentum szekcsői rész
ről az első félidőben, hiszen ez
után a vendégek akarata érvé
nyesült. Sokat mozogtak, lelke
sek voltak és igazi csapatjátékot 
mutattak be.

Az ellenfél kaptájához akkor 
jutottak el, amikor akartak, a 
csikós mezesek. Tbvább folytató
dott a pécsváradi henger. A két 
csatár bebizonyította, hogy még

szerboltja, Holstein Söröző 
(Rnmszauer László), Zengő Va
dásztársaság, Nimród Vegyes
bolt (Fullér Miklósné), Poller Op
tika, Quinter -  Bonyhád, Barát
hegyi Gyógyház (Dr. Bíró Fe
renc), Vas-Műszaki bolt, Adósze
gi Fagyizó, Agrover Rt. Douwe- 
Egberts Compakt helyi képvise
lője, UNO Kft., Sharp Europrofil 
(Pécs, Ferencesek u. 8.), Pécsvá
radi Zöldség és Gyümölcsboltok 
(Schenk Emőné, Schiller József- 
né, Wolf Józsefnél, Lilla-Butik 
(Biszakné, Brém Szilvia), Liza- 
butik (Rückertné Bátaszéki Ani
kó), Pálma butik (Hofecker Mi- 
hályné), Ficánka bababolt (Kel- 
ler Józsefhé), Tb-büfé (Fuchs 
Sándor), Tur-Mix (Vokó István
ná), István király Szálló, Vadász
kürt, Hegyi zöldségbolt (Siller 
Józsefhé)

értenek a góllövés tudo
mányához. A végére a hazai csa
pat teljesen összeomlott, egye
sek fegyelmezetlen magatartá
sukkal vetették magukat észre.

összefoglalva ezen a délutá
non legalább egy osztálykülönb
ség volt a két csapat között, 
akár kétszárqjegyű is lehetett 
volna a győzelem. Ttermé- 
szetesen ez semmit nem von le a 
fiúk érdeméből, mindenkit di
csérét illet.

Góllövők: Botló (4), Fuller F. 
(2), Spannenberger.

1995. 05. 13.
IX. forduló
Pécsvárad-Babarc 2-0 (1-0)
Csapat összeállítása: Valkai -  

Fuller Z., Mester, Weisz, Szalon
nás, Abelovszki, Mühl (Katona), 
Zsáli -  Kajos, Fuller, Botló 
(Fuchs)

Minden csapatrészben jobb 
hazaiak nagyobb arányban is 
nyerhettek volna.

Kiemelkedett a csapat védelme.
Góllövők: Kajos (2)

1995. 05. 2L
X. forduló
Vokány-Pécsvárad 4-5 (3-3)
Csapat összeállítása: Brand -  

Fuller Z., Mester, Weisz -  
Scholtz (Katona), Abelovszki, 
Spannenberger, Mühl (Wágner)

-  Botló, Fuller F., (Fuchs), Kajos
Egyértelmű esélyesként ér

keztek a váradjak erre a voká- 
nyi találkozóra. Feljogosította a 
csapatok közti pontkülönbség il
letve, hogy a vendégek az első 
fordulót kivéve nem szenvedtek 
vereséget.

Nagyon szépen előkészített pá
lyán és egy lelkes hazai csapat tá
madásával indult a találkozó, 
melynek eredménye a 2-0-ás veze
tés lett a 10. percben a hazaiak
nak. A vendégek ekkor magukhoz 
térve, megmutatva tudásukat si
került megfordítani az eddigi ál
lást. A félidő befejeztéig a lelkes 
vokányiak kiegyenlítettek. Meg 
kell jegyezni mind három hazai 
gól szögletrúgásból született.

A második félidőben érvénye
sült az edzői taktika. A vendé
gek nem hagytak kétséget afe
lől, hogy melyik a képzettebb 
együttes. Élvezetes, tetszetős 
csapatjátékot bemutatva a gólok 
számát tovább növelték, na
gyobb összpontosítás és lelkese
dés esetén még tovább növelhet
ték volna.

összefoglalva, egy küzdelmes, 
gólokban gazdag mérkőzésen 
megérdemelt vendéggyőzelem 
született. A vokányiak lelkese
dését dicséret illeti.

Góllövők: Botló (2), Spannen
berger (2), Kajos

a Pécsváradi önkormányzat havi lapja 
Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés:

Műv. Központ, Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Tel.: 465-123

Tipográfia: Ferlingpress Kft.
Nyomási munkálatok:

Molnár Csaba nyomdája, Pécs
V__________________________________________ J

Összefogott a város!
Soha ennyi felajánlás nem érkezett még 

rendezvényre!
Rekordot döntöttek a szponzorok 

a Kihívás Napja alkalmából


