
Mi lesz a várral?
A pécsváradi vár is a siklósi és szigetvári sorsára jut?

Fordulathoz ér e hetekben 
a pécsváradi vár sorsa. Sző- 
nyi János, a Mecsek Tours 
Kft. ügyvezető' igazgatója hi
vatalosan bejelentette a Ba
ranya Megyei Közgyűlés el
nökének, hogy fel akar hagy
ni a várban lévő' István Ki
rály Szálló üzemeltetésével, 
mivel az számukra nem gaz
daságos. Az ott lévő', részben 
oda tervezett bútorokkal a 
fejlesztésre váró pécsi Hu
nyor Szállót és az ENSZ-bé-

kefenntartók által lelakott 
mohácsi Csele Szállót akar
ják berendezni. A  vár alkal
mazottainak munkaszerződé
se novem ber 30-án lejár. 
M ayern é H an cz L íd ia , a 
szálló vezetője váltig állítja, 
hogy a szálló megfelelő szer
vezéssel szolidan üzemeltet
hető, és az ide montírozott 
bútor tönkremegy, ha kiszere
lik innen.

A pécsváradi vár a magyar 
állam tulajdona. Üzemeltető

je  a Mecsek Tburs Kft., a Ba
ranya Megyei Közgyűlés intéz
ménye. A Kincstári Vagyonke
zelő Szervezet keres megfelelő 
kezelőt a pécsváradi vár szá
mára is, ezért fordult Pécsvá- 
rad önkormányzatához és a 
Mecsek Tourshoz a kezelés, 
üzemeltetés mikéntjének ki
dolgozása céljából.

Nem lehet elfogadni, hogy 
a „birtokon belül” lévő Me
csek Tours most távozzon a 
teljes bútorzattal, és remélhe

tő, hogy a Megyei Közgyűlés 
ezt megakadályozza. A  bútor
zatot ugyanis ide tervezték, 
ide készítették el még a Bara
nya Megyei Idegenforgalmi 
Hivatal, a privatizáció útján 
létre jött Mecsek Tours jog
elődje számára. Nemcsak a 
bútor menne tönkre e költöz
tetéssel, hanem a vár is, hi
szen újrabútorozása óriási 
összeg volna.

Kiemelkedő Szent István- 
kori műemlékegyüttesünk te
hát éppen a millencentenári- 
umi évre maradna itt kopár 
falakkal, kiürítve. Pedig csak 
hét éve, 1988-ban, a Szent 
István-évben adták át rendel
tetésének.

Szőnyi János elm ondta, 
sajnálatosnak tartja az előállt 
helyzetet, de elsősorban cégé
nek gazdasági szempontjait 
kell figyelembe vennie.

November 7-én kelt levelé
ben a KVSZ újabb javaslatot 
kért az üzemeltetésre. 1996 
január első felében valósíta
nák meg a tényleges birtokba 
vételt.

C sep reg i István  a pécsi 
kirendeltség részéről elmond
ta, egy ilyen értéket szerin
tük sem lehet tartósan piaci 
szempontok szerint üzemel
tetni. A KVSZ célja, hogy a 
műemléket védve, az itt ter
melt pénzeket ide visszafor
gatva, idegenforgalom ba 
ágyazott történeti, kulturális 
célra használják a várat. Ez
zel Szőnyi János is egyet ért, 
de mint mondja, cége ezt a 
feladatot nem tudja vállalni.

(Folytatás a z 5. oldalon)

Pécsvárad minden polgárának áldott, békés Karácsonyt és boldog Új Esztendőt kíván ' .

az Önkormányzat és a Szerkesztőség

Képünkön az egyedülálló Szent István-kori templom a várban Fotó: Kóródi Gábor
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Önkormányzati ülés
1995. november 13.

30 százalékkal 
magasabb szociális keret

Novemberi ülésén az 1996-os 
költségvetési koncepciót tárgyal
ta Pécsvárad önkormányzata 
Kakas Sándor polgármester 
vezetésével, Arató Márton iga
zolt távollétében.

A költségvetés terve
A város gazdálkodásában, az 

elsó' félévben a hiteltörlesztés és 
annak kamata, összesen 31 mil
lió forint kifizetése az elsődleges 
feladat. Ez után, várhatóan a 
második félévben lehet vissza
térni a város egyéb fejlesztéseire 
a bizottságok javaslatainak 
megfelelőén. Baumann Mihály 
javasolja a műszaki bizottság 
számára, hogy addig is készítsék 
eló' azokat a beruházásokat, fel
újításokat, amelyek a csarnoképí
tés befejezése után aktuálisak. 
Menczer Gábor jelzi, hogy janu
ár 1-tól megváltozik a TB ügye- 
letfinenszírozása, ezért meg kell 
vizsgálni az orvosügyelet vállal
kozásba adásának feltételeit.

Kakas Sándor a város szo
ciális kiadásait értékelve elmond
ta, azok meghaladják a hasonló 
adottságú településekét. Az ön- 
kormányzat a szociális segélyek
re, munkanélküliek járadékára, 
átmeneti és rendszeres segélyek
re!, nevelési segélyekre, menzatá
mogatásra, közgyógyellátásra 7 
millió forintot különít el saját for
rásból. Az 1995. évi összegnél ez 
30 százalékkal magasabb.

Szociális támogatások
Több lett a kedvezmény a rá

szorultak számára az 1993. évi 
rendelet módosítása révén (a 
rendeletmódosítást külön közöl
jük). A módosítást a szociális bi
zottság javaslatai alapján készí
tette dr. Kófiás Mihály kör
jegyző.

Szilágy puszta 
vízellátása

Kakas Sándor tájékoztatta a 
testületet, hogy megoldódik a 
Pécsváradhoz tartozó Szilágy 
puszta vízellátása, a Szilággyal 
megkötött szerződés érteimé Itten: 
Szilágy község a pécsváradi ge
rincvezetékről épített a maga szá
mára vízvezetéket. Szilágy
900.000 forintot utal át Pécsvárad- 
nak, cserében a pécsváradi sze
méttelepen helyezheti el kommu
nális szemetét 2000-ig. A Szilágy 
pusztán érdekelt AGROVER Rt.
2.500.000 forinttal száll be a ví
zügybe. Ezzel eljut a víz az Rt. hid- 
roglóbuszáig. Számukra a vágóhíd 
miatt előírás az ivóvíz minőség.

A Szilágy pusztára való le
csatlakozás, a 27 lakás bekötése, 
a hidroglóbusz bekötése megold
ható a két forrásból bejövő ösz- 
szeggel.

A testület határozatban járult 
hozzá, hogy a 900.000 forint át

utalása ellenében Szilágy kom
munális szemetét ide hozhatja, 
és a vízhálózatról való lecsatla
kozást kölcsönösségi alapon térí
tés mentesen engedélyezik egy
másnak az önkormányzatok.

Asztrik apát nevének 
fölvétele

A képviselőtestület elhatároz
ta, hogy pályázatot nyújt be az 
Asztrik apátról elnevezendő park 
kialakításához. Az önkormányzat 
1993-ban kísérletet tett az Aszt
rik apát utca nevének visszaállí
tására, amely 1948 óta Táncsics 
Mihály és Ady Endre nevét viseli. 
Mivel ilyen esetben ki kell kérni 
az ott élók véleményét, az önkor
mányzat kérdőíveket küldött az 
utca lakóinak, akik a név-vissza
állítást elutasították.

Az önkormányzat továbbra is 
szeretné, ha Aszúikról, Pécsvárad 
első apátjáról közterület volna el
nevezve a városban. Az emlékpark 
elnevezése nem jár házszám-, lak
cím-változással. Azt sem záija ki, 
ha az érintettek is úgy kívánják, 
hogy idővel az ottani utca is viselje 
Asztrik apát nevét.

Tanteremépítés
A Gimnázium és Szakiskola 

igazgatója, Papp Gyula képvi-

1. §
Az 5/1991. (IV. 1.) számú ren

delet (a továbbiakban: rendelet 
(2. § (3) bekezdés a.) pontja, va
lamint a (4-5) bekezdése helyébe 
az alábbi rendelkezések lépnek 

„a.) Nem részesülhet lakás- 
fenntartási támogatásban, ha a 
lakással közös fűtési rendszerről 
történik az egyéb helyiségek és 
területek (garázs, műhely, fólia
sátor, stb.) fűtése is;”

„(4) A rendszeres támogatás 
megállapításához legalább két 
évi helybenlakás szükséges.”

„(5) Amennyiben a kérelmező' 
havi rendszeres támogatásban 
nem részesíthető, szociális hely
zete mérlegelése alapján részére 
eseti támogatás állapítható meg, 
egy határozatban egy naptári 
éven belül legfeljebb négy alka
lomra, összesen legfeljebb a 
nyugdíjminimum négyszeres 
összeg erejéig.”

2. §

A rendelet az alábbi (3/A. §-sal 
egészül ki:

„A 31/1995. (IX. 12.) NM. sz. 
rendelet 1. § (2) bekezdés alap
ján nyújtandó „tüzelőolaj fűtési 
támogatás” esetén a rendelet a
2. és 3. §-ában foglalt előírásokat

selő kérte, hogy mintegy 200.000 
forint értékben támogassa az 
önkormányzat tanteremépítésü
ket. Az összegből 30 darab isko
lapadot vásárolnának. Az iskola 
kettő, sütő- illetve húsipari 
szaktantermet épít a felső, gya
korlati épülethez csatlakozóan, 
a szakképzési támogatásból, 4 
millió forint értékben. A gáz és a 
villany 1,2 millió forintot tesz ki, 
a székek megvásárlásához Bara
nya Megye Közgyűlése ad támo
gatást, ugyancsak 200.000 forint 
értékben. A testület még idén ma
ximum 150.000 forint értékben 
teszi leheté'vé ezt a vásárlást.

Sportcsarnok-avatás
Kakas Sándor tájékoztatott a 

sportcsarnok építésének állásá
ról, és elmondta, a november vé
gi befejezéssel karácsonyra vár
ható az új objektum ünnepélyes 
megnyitása. December 23-án 
karácsonyi ünnepség színhelye 
lesz az új csarnok.

A vár üzemeltetése
Tbvább folytak a tárgyalások 

a Kincstári Vagyonkezelő' Szer
vezettel, amely Pécsváradnak 
kívánja adni az üzemeltetés jo 
gát, és nem a jelenleg üzemelte
tő MECSEKTOURS KET-nek. 
Gállos Orsolya javasolta, az ér-

az alábbi eltérésekkel kell alkal
mazni:

a. ) a támogatásra való jogo
sultság elbírálásánál az átlagjö- 
vedlem felső határa a nyugdíjmi
nimum kétszerese;

b. ) a támogatást az olajjal fű
tők részére HTO vásárlási utal
vány formájában, a fűtési mód 
átalakítása esetén pedig kész
pénzben kell biztosítani;

c. ) a HTO utalvány egy csa
ládra jutó értéke 1995-ben a
15.000 Ft-ot nem haladhatja meg, 
a készpénztámogatást pedig két 
részletben kell biztosítani, maxi
mum 35.000 Ft összegig,

d. ) az is részesülhet tüzelőolaj 
támogatásban, aki olajjal fűt;

e. ) a támogatás kérdésében a 
szociális bizottság dönt.”

3. §
A rendelet 5. § (4) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:

„E rendelet alapján nem álla
pítható meg ápolási díj, annak, 
illetve azon család tagjának, 
amely családban valaki gyer
meknevelési támogatást, illetve 
pótlékot kap;”

4. §
A rendelet 6. § (3-4) bekezdése

dekeltek most kellene megfon
tolniuk egy gazdasági társaság 
létrehozását a vár üzemeltetése 
céljából, mivel ez túl nagy fel
adat volna csak Pécsvárad vagy 
csak a MECSEKTOURS számá
ra, viszont a jeles Szent István- 
kori műemléket nem szabad sor
sára hagyni. Az országban má
sutt is vannak hasonló társasá
gok, amelyekben a kincstár is 
részt vállal. Dr. Biró Ferenc 
támogatta az ilyen célú társulás 
létrehozását.

A hivatalos napirendek után 
ünnepélyes keretek között bú
csúztatták el dr. Kófiás Mihály 
köijegyzőt nyugalomba vonulása 
alkalmával.

A polgármester 
betegszabadságon

Kakas Sándor polgár- 
mesteren mandulaműtétet 
hajtottak végre november 
21-én, Pécsett. Néhány nap 
múlva elhagyhatta a kórhá
zat. A további tíz napban 
otthon tartózkodik, és mint
egy két hét szünet után foly
tathatja munkáját.

Mielőbbi felépülést kívá
nunk!

helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:

„(3) Átmeneti segély egy hatá
rozatban, egy családot érintően, 
egy naptári éven belül legfeljebb 
hat alkalommal adható, és 
együttes összege nem haladhatja 
meg a nyugdíjminimum négy
szeresét, 33.600.- Ft-ot.”

A rendelet 12. §-a az alábbi (3) 
bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Ha az átlagjövedelem a 
nyugdíjminimumot nem haladja 
meg, a térítési díjat 50%-kal 
csökkenteni kell; amennyiben az 
átlagjövedelem a nyugdíjmini
mumot meghaladja, de annak 
másfélszeresét nem lépi túl, a té
rítési díj mérsékléséről a szociá
lis bizottság dönt;

„(1) Ez a rendelet 1995. no
vember 15. napján lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg hatályát veszti 
a rendelete 11. § (1) bekezdésből 
„a lakásfenntartási költségek le
vonás után” szövegrész, vala
mint a 18. § (3) bekezdése.

Pécsvárad, 1995. november 
13-án

Kakas Sándor 
polgármester 

Dr. Kófiás Mihály 
jegyző'

Pécsvárad Város Képviselőtestületének 15/1995. (XI. 15.) számú rendelete

a szociálisan rászorultak támogatásáról szóló 
5/1993. (IV. 1.) számú rendelet módosításáról.
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Aki diófát ültet, a jövőre gondol...

Dr. Kófiás Mihály búcsúztatása
A tizenkét fős képvise
lőtestület és a maga 
nevében Kakas Sándor 
polgármester vett 
meghatott búcsút, 
több zsebkendőt is föl
használva dr. Kófiás 
Mihálytól: 1985-ben 
kezdtek együtt dol
gozni.

Örök szélmalomharc
Kófiás Mihály e poszton 

30 éven át nagy daccal, szí
vóssággal fáradozott azért, 
hogy Pécsvárad, a poros, el
hanyagolt, ide-oda csatolt fa
luból újra felemelkedjék arra 
a helyre, amely megilleti. E 
folyamatban dr. Kófiás Mi
hály játszotta a főszerepet -  
mondta a polgármester. -  Ki
állta a hivatalnak packázása- 
it, teljesítve a helyi aprómun
kát, az örök szélmalomharcot 
a házuk előtt szemétdombot 
tartó, szemetelő, a kutyáikat 
az utcára engedő polgárokkal.

A polgármester elmondta, 
szeretnének irodát biztosítani 
a nyugalomba vonuló körjegy
ző számára, és szeretnék, ha 
folytatná a több mint húsz 
éve folytatott krónikát. Itt 
várná minden nap a régi író
gép, amelyhez a körjegyző a 
30 év alatt végig hű maradt.

A polgármester részleteket 
olvasott fel a hetvenes évek 
krónikáiból, majd dr. Hazafi 
József Baranya Megye Taná
csa egykori v.b. titkárának, 
Kófiás M ihály volt felet
tesének levelét, amely tiszte
lettel adózott a pécsváradi 
körjegyző szakmai igényessé
gének, korrektségének.

Végül Kakas Sándor át
nyújtotta a képviselők aján
dékát, egy kékmázas Zsolnay- 
teás- valamint süteményes
készletet.

Befogad és kitaszít
Dr. Kófiás Mihály a búcsú

hoz felesége, Zsuzsa asszony 
képviselőfánkjaival kedveske
dett az önkormányzat tagjai
nak. A búcsú ekkor derűsebb
re fordult, núre Gállos Orso
lya képviselő átnyújtotta a 
helytörténeti gyűjtemény egy 
jeles darabjának, a huszas 
évekből származó jegyzőnótá
nak a másolatát, amely néhai

Agárdi Ede hagyatékából ma
radt fenn Pécsváradon. Dr. 
Menczer Gábor és dr. Biró 
Ferenc nyugdíjas kedvezmé
nyekre szóló jogosítványokat 
nyújtottak át a nyugalomba 
vonulónak, majd Biró doktor 
méltatta dr. Kófiás Mihály 
erényeit.

Szolgálatban
Biró Ferenc elm ondta, 

nagyra becsüli a körjegyzőt. 
Valahányszor felkereste hiva
talában, mindig munkájába 
merülve találta. És ha nem is 
értett vele egyet mindig, afe
lől soha nem volt kétsége, 
hogy dr. Kófiás Mihály becsü
lettel és korrektül látja el hi
vatását, hogy szaktudása ma
gas szintű és hivatali erkölcse 
kikezdhetetlen.

Dr. Kófiás Mihály megkö
szönve a méltató szavakat el
mondta, 1965 február 1-én lé
pett v.b.-titkárként e falak kö
zé. Ez az épület, a pécsváradi 
városháza befogadta és kita
szította őt: itt élt a Kófiás-csa- 
lád, míg id. Kófiás Mihály volt

itt körjegyző, majd kitelepí
tették a családot 1945 után.

-  Ez az első alkalom, mikor 
önként távozom ebből az épü
letből — mondta a búcsúzó 
körjegyző. Majd e gondolatok
kal folytatta: — Sok oka van 
annak, hogy valaki 30 évet 
tölt egy munkahelyen. Köz
tük a változástól való idegen
kedés, a megszokotthoz való 
ragaszkodás. Természetem, 
hogy elfelejtem  a hántást, 
ezért a harag sohasem gyűlt 
bennem, s nem késztetett ez 
sem távozásra.

Tyúk a lépcsőn
Harminc évvel ezelőtt egy 

tyúkot találtam a lépcsőmön. 
Három napig etettem, Bonnet 
néni segítségével kinyomoz
tam, ki hozhatta, aztán visz- 
szavittem. Ennek valószínű
leg híre ment, mert azután 
sohasem környékeztek meg.

Am it tettem , a hivatali 
munkának a nyoma elvész. 
Ezért egy dió- és egy geszte
nyefát szeretnék elültetni az 
Entz és a Tavasz utca sarkán,

a nőalak szobrához -  jelentet
te be a búcsúzó dr. Kófiás Mi
hály, majd utódjának sok si
kert kívánva köszönetét fejez
te ki a testületnek, melynek 
tagjaival ezután közös vacso
rán vett részt a Vadászkürt 
Étteremben, ahol Kakas Sán
dor polgármester adott a bú
csúzó körjegyző tiszteletére.

Ezt követően november 17- 
én, pénteken mostani és ré
gebbi munkatársaitól vett bú
csút a Városháza dísztermé
ben közösen elköltött ebéden.

Egy szó mint száz: a kör
jegyző élete és munkája itt 
történt meg a pécsváradiak 
szeme előtt, erről mindannyi
an képet alkothattak. És ez a 
kép mindennél hívebben őrzi 
dr. Kófiás Mihály örökét a 
pécsváradi polgárok szívében 
és emlékezetében.

A megérdemelt pihenéshez 
jó egészséget, boldog nyugdí
jaséveket kívánunk úgy is, 
mint e lap munkatársának!

A Pécsváradi Hírmondó 
szerkesztősége és olvasói

Képünkön a képviselőtestület a közjegyző búcsúztatásakor. Ülnek: Baumann Mihály, Ka
kas Sándor polgármester, dr. Takács Tímea aljegyző, dr. Kófiás Mihály ny. körjegyző, Gál
los Orsolya, Müller Lajos. Állnak: Zsáli János, dr. Menczer Gábor, Arató Márton alpol
gármester, dr. Biró Ferenc, Vértes László, Simsay István, Apaceller József, Papp Gyula
képviselők.
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Lezajlott a patikaprivatizáció

Helyi kézbe került 
a Szent István Gyógyszertár

Rendőrlakások a volt Egészségházban
Két rendőrlakást alakít ki a Belügyminisztérium Pécsvára- 

don, az Entz Béla utcai volt orvosi rendelőben. Az E.Ü. Központ 
megépülte után, 1992-ben az önkormányzat e célra szánta az 
1930-ban emelt épületet a BM-nek. A megvétel anyagi okok 
miatt elég sokára valósult meg, noha rendőrlakásokra nagy 
szükség van a körzet 12 településén. Képzett rendőrt csak ak
kor tud szerződtetni a Pécsváradi Rendőrállomás, ha le tudja 
telepíteni -  mondta Ormándi László parancsnok. A két gázfű
téses lakás révén most ismét előre lehet lépni a létszám gyara
pítása terén. A Pécsváradi Építőipari Kisszövetkezet december 
15-re készül el az átalakítással.

A pécsváradi önkormányzat a 
helyi és a megyei sajtóban meg
hirdette eladásra a tulajdoná
ban lévő' Szent István Gyógy
szertárat. A november 6-án tar
tott licitáláson mindössze egyet
len jelentkező' vett részt az e 
célra alakult ZENGŐPHARMA 
Bt. nevében, személy szerint 
Beck József, aki elfogadta a 
pályázat feltételeit. Vállalta tö- 
bek között, hogy minimum 10 
évig gyógyszertárként üzemel
teti a patikát, átveszi az ott dol
gozókat, és a szerzó'dés aláírása 
után 10 nappal kifizeti az ÁFÁ- 
s vételárat, azaz 12,5 millió fo
rintot. A szerzó'dés két pontban 
is rögzíti azokat a garanciákat, 
amelyek akkor lépnének életbe, 
ha 10 éven belül megszűnne a 
gyógyszertár. Erre valószínűleg 
nem kerül sor, hiszen van már 
utánpótlás a családban: Beck 
Zsófia, aki elsőéves gyógysze
rész-hallgató Szegeden.

A gyógyszertárban dolgozó 
Szilágyi Pétert illette meg az 
elővásárlási jog. A licitáláskor ki
alakult áron ugyanis a vásárlás 
jogát fel kell ajánlani a patiká
ban azidőtájt dolgozó gyógysze
résznek. Ez némi bizonytalansá
got okozott, mert a pályázó nem 
tudta, hogy dr. Szilágyi Péter 
meg kívánja-e venni a patikát 
ezen az áron. Elővásárlási jogá
ról végül is Szilágyi Péter lemon
dott, így a patika a berendezé
sekkel együtt a ZENGŐPHAR
MA Bt. tulajdonába került.

Pécsváradon 1994. október 25- 
én alakult meg a Diabátesz Klub. 
A jegyzőkönyvben megfogalmaz
ták, hogy milyen fontos és ered
ményes egy ilyen klubot létre
hozni, ahol a betegek egymás kö
zött -  kötetlen formában -  ta
pasztalatot cserélnek, segítséget 
nyújtanak egymásnak a cukor- 
betegség kezelésével kapcsolat
ban.

Kihangsúlyozták még, hogy a 
diéta betartása a kezelésben a 
legfontosabb. A helyesen megvá
lasztott és betartott diétával, 
életvitellel a szövődmények nagy 
része megelőzhető. A klubot segí
tő háziorvos Dr. Hutvágner Ro
zália. Vezetői: Tolnai Pálné és 
Molnár Sára.

A klub meghívására Desztics- 
né Nagy Katalin dietetikus nő
vér ismertette 2 alkalommal a 
diétáról való tudnivalókat, a 
szénhidrátszámításról való is
mereteket.

A nyár folyamán Dr. Rinfel Jó
zsef, a 400-as Klinika volt bel
gyógyász orvosát hívták meg, 
aki a cukorbetegségről, szövőd-

A szerződést ellátta kézjegyé
vel a vevők részéről a ZENGŐ- 
PHARMA Bt. beltagja, Pusztai 
Jenőné, aki majd üzemeltetni 
fogja a patikát, továbbá a Beck 
Bt. tagjai, mint a ZENGÖPHAR- 
MA kültagjai.

Megkérdeztük a városban 
1993 augusztus 19. óta működő' 
magángyógyszertár, a Szenthá
romság Patika tulajdonosát, 
Beck Józsefné gyógyszerészt, 
milyen elképzelései vannak a jö
vőre nézve, hiszen ezzel a vásár
lással megszűnik a versenyhely
zet a két patika között.

- A  ZENGÖPHARMA Bt-ban 
csak kültagként veszek részt, 
sem szándékom, sem lehetősé
gem nincs a gyógyszertár műkö
désének befolyásolására. Pusztai 
Jenőné működteti majd a gyógy
szertárat a személyi jogosultság 
okán, ezért a vállalkozásért ő  a 
felelős.

Ügy vélem, a két gyógyszer- 
tár meg tud élni Pécsváradon 
még a jelen gyógyszerárak mel
lett is. Javulni fog a Szent Ist
ván Gyógyszertár kínálata, hi
szen magánkézbe kerülvén, ez
után bárhonnan rendelhetnek. 
Így a betegek javára alakul 
majd a helyzet. A Szent István 
Gyógyszertár folyamatosan 
nyitva lesz, és csak két napot 
vesz igénybe a leltár december 
elején.

P.E. -  G.O.

ményeiről beszélt, inzulinadago
ló eszközöket mutatott be.

Hutvégner doktornő meghívá
sának tett elget Dr. Lukács Ilona 
tüdőgyógyász a Servier gyógy
szergyár képviselője, aki egy új 
vércukorcsökkentő tablettáról -  
a Diaprelről -  tartott előadást.

November hónap folyamán a 
klubtagok a Villányi Diabétesz 
Klubhoz tettek látogatást, ta
pasztalatcsere céljából, a helyi 
középiskola támogatásával.

A helyi klub a jövőben is ter
vezi vendégek, előadók, orvosok 
meghívását, akik nemcsak a 
cukorbetegségekről, hanem 
más betegséggel kapcsolatban 
is tudnak felvilágosítást nyújta
ni, ezzel is nyitottabbá szeret
nék tenni a klub működését. A 
cukorbetegeken kívül szere
tettel látnak más, idült, illetve 
anyagcsere betegségben szenve
dőket is. Az ezzel kapcsolatos 
információkat a helyi TEXT-ben 
teszik közzé.

Az adott téma után érdeklődő
ket szívesen látják a foglalkozá
sokon.

Megalakult a hegyközség 
Pécsvárad és Hosszúhetény bor
termelői számára is, akik a me
gyében elsőként létrejött Pécs és 
Vidéke Hegyközségbe tartoznak. 
Taggyűlésük dr. Lisicza István 
pécsi elnök mellé alelnökül a 
pécsváradi bortermelő Gódor 
Andrást és a hosszúhetényi ille
tőségű Nagy Sándort választot
ta. Pécsváradon 126 gazdának 
van 1500 négyszögölnél nagyobb 
szőleje. A törvény szerint nekik 
kötelező belépniük a hegyköz
ségbe. Pécsváradon illetve 
Hosszúhetényben a polgármes
teri hivatalban tartanak majd 
heti fogadóórákat. A hegyközség 
a termelők érdekeit védve sze-

Négy lakás még vevőre vár a 
Pentagonban, a volt MEZŐGÉP 
helyén átalakuló épületben. Hil- 
bert György, a tulajdonos, építtető 
PIK Kft. ügyvezetője kérdésünkre 
elmondta, befedik a télre az épü
letet, elhelyezik az ajtókat, abla
kokat, hogy azután a belső mun
kákkal foglalkozhasson az építő 
AROHITEKT Bt. A tervek szerint 
április 30-án szeretnék átadni az 
épületet használóinak. A földszin
ten elkeltek az üzlethelyiségek, a 
sarkon kialakított oszlopos bejá
ratú helyiség megvételétől elállt a 
reménybeli vevő, a Budapest 
Bank. Az építők további bankok
kal is tárgyalnak, és hajlandóság

retné helyre állítani a magyar 
bor rangját a világban.

A korábbi szabályozók a jó ma
gyar borok elrontására ösztönöz
ték a kistermelőket. Arra, hogy 
hogy cukrozzák, vizezzék a borai
kat. A hegyközség ügyelni fog egy 
adott területen termelhető bor 
mennyiségére és minőségére is. 
Védeni fogja nemcsak a bor minő
ségét, mennyiségét, hanem az 
árait is. Nem lesz könnyű, de 
hosszú távon megvalósul a gaz
dák érdekének és a bor minőségé
nek a védelme is. Az érintettek 
értesítést kapnak a hegyközségi 
tagságról, amely mindaddig fenn
áll, amíg a szőlőterületen a műve
lési ág meg nem változik.

mutatkozik, hogy fiókot nyissa
nak, elsősorban az itt tevékeny
kedő vállalkozók érdeklődésének 
kielégítésére.

A tetőtérben elhelyezkedő, 
számszerűit négy lakás vevőre 
vár. A vevők szociálpolitikai ked
vezménnyel együtt kívánják 
megvenni az itt felkínált lakáso
kat. Ennek teljesítésére az építő- 
közösség létrehozását tervezi a 
PIK, mivel az tudná igénybe 
venni az említett kedvezményt.

Megkérdeztük, igaz-e a hír, 
miszerint a PIK el akaija adni a 
MEZŐGÉP-területet. Hilbert 
György azt válaszolta, ez a lépés 
nincs napirenden.

Egy éve működik 
a Pécsváradi Diabétesz Klub

A terület eladása nincs napirenden

Befedik a Pentagont

Hegyközség
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Dr. Győrffy Boldizsár halálára
1908-1995

Búcsúbeszéd helyett
Úgy végrendelkezett, hogy 

sírja felett csak egy imát 
mondjanak, ne legyen szer
tartás és búcsúbeszéd. Em
lékszem pedig, amikor Kar
dos doktort temették, ő  érez
te úgy, hogy szólnia kell... 
„Nem mondhatom el senki
nek, elmondom hát minden
kinek” -  idézte a költőt és 
méltatta a barátját. Tisztelet
ben tartva akaratát, most a 
temetése után hadd mond
jam el hát mindenkinek...

Szinte észrevétlenül ha
gyott itt bennünket. Úgy 
halt meg ahogy élt, szeré
nyen, csendben, alázatosan 
elfogadva az élet törvény
szerűen bekövetkező' végsó' 
igazságtalanságát, a halált. 
Tudta, hogy meg fog halni és 
felkészült rá. Mindent elren
dezett, szeretteitől elbúcsú
zott és nyugodt szívvel távo
zott. Megfáradt, megörege
dett testtel, de tiszta tudat
tal és éles elmével. Fogadta 
az élet utolsó felvonását.

Sokan, akik ismerték és 
szerették, az orvost tisztel
ték benne, aki nyugdíjbavo- 
nulása után is tudott gyó
gyítani és segíteni. Mindig 
megállt, ha kérdezték, min
dig volt ideje beszélgetni, 
nem rohanó diagnosztika és

a pirulák bűvöletében élő or
vos volt.

Sokszor láttam és hallot
tam, amint az idősekkel és a 
fiatalokkal beszélt bajaikról, 
betegségeikről, életükről. 
Mindig tudott mondani va
lami vigasztalót, néhány 
szelíd szót, jó  tanácsot.

19 éve ismerhettem meg, 
mint kollégát, még aktív or
vosként.

„Ifjú titánként” megmoso
lyogtam, amikor egyszer köhö
gésemre kakukkfű-teát java
solt. Másnap, amikor lakásom
ra elhozta a saját maga szedett 
kakukkfüvet, elfogadtam és 
már nem mosolyogtam.

Cselekedete mélyen el
gondolkoztatott. Talán ak
kor szerettem meg. Talán 
akkor éreztem meg, hogy ő 
több volt, mint orvos, több 
volt, mint egy jó kolléga.

Dr. Győrffy Boldizsár igazi 
humanista volt.

Megértette az embert, ér
tette a természetét, és meg
értette azt a köztük lévő 
harmóniát, amely ellen mi 
minden nap vétünk.

Nemcsak könyvekből sze
rezte bölcsességét, mert ne
ki beszélt az erdő, fű, fa, vi
rág. Számára semmi sem 
volt véletlen, semmi sem

volt rendszertelen. Amikor 
már járása elnehezült és a 
mindennapos túrázás he
lyett a kertjében találta meg 
azt a kapcsolatot a termé
szettel, amely éltette.

Látszólag rendetlenség
ben sorakoztak féltve őrzött 
védett fái, virágai. Akinek a 
szeme csak rendezett park
ban és gyepben látta a ker
tet, ezt nem érthette. Értet
ték azonban a madarak, a 
kis állatok, akik itt fészkel
tek és szaporodtak.

Nem gyűjtött vagyont, 
nem érdekelték a fogyasztás 
csodái. Tudta, hogy azok 
mulandóak, megsemmisülő 
értékek. Könyveit szerette 
és a bennük rejlő tudást. 
Sokszor fogott meg egyszerű 
bölcsessége, ahogy a politi
káról, mindennapokról fej
tette ki véleményét. Érték
ítéletét m indig a jó  és a 
rossz pontos elhatárolása 
határozta meg, sosem az 
adott helyzet.

Talán ezért voltak, akik 
nem értették, vagy nem 
akarták érteni, mert más 
volt, mint a szürke többség.

Élete olyan volt mint a 
század, sok helyre vetette a 
sors. A Szepességből hozta 
tiszta magyarságát, az er

dők és a természet szere- 
tetét. Harminc éve jött Pécs- 
váradra és a Kelet-Mecsek 
és a Zengő szerelmese lett.

Ez a táj jelentette a szá
mára a Tátra bérceit, feny
veseinek zúgását. Senki sem 
ismerte nála jobban a Kele
ti-Mecsek flóráját, faunáját. 
Tudta hol nyílik a fekete kö
körcsin, a vad pünkösdiró
zsa, hol fészkeltek ritka vé
dett madarak. A természet 
és a környezet tiszteletére 
és szeretetére tanított ben
nünket, akkor amikor rit
kán vele túrázhattunk.

Akik vele lehettek, akik 
tanulni akartak tőle, soha 
nem felejtik el a vele töltött 
órákat. Emberi nagyságánál 
csak szerénysége volt na
gyobb. Előre köszönt min
denkinek, ebben senki nem 
előzhette meg. Tisztelte az 
embert, származástól, va
gyoni és társadalmi helyze
tétől függetlenül. Igazi taní
tó volt, aki egész életével 
mutatott példát, és így győz
hette le a halált is, és így ju
tott Neki az Örökkévalóság, 
mert bennünk él tovább.

Isten veled, vagy ahogy Te 
szoktad mondani, „arrive- 
derci”, drága Boldi bácsi.

Dr. Bíró Ferenc

Megalkuvás nélkül
Hetényi Varga Károly egyháztörténész volt a gon

dozója annak a kötetnek, amely Ágota Tivadar emlék
iratait adja közre: Megalkuvás nélkül címen, Veszp
rémi kispapok az ateista hatalom börtöneiben alcímmel 
a Márton Áron Kiadónál. Ágota Tivadar veszprémi kis- 
papként került börtönbe illetve a várpalotai bányába, 
Mikszáth: Különös házasság című regényének bírálata 
kapcsán. Hetényi Varga Károly gondozója volt a hozzá 
eljuttatott kéziratnak, kiadót keresett számára és beve
zetőt írt hozzá.

Szabó László Stájerban
A stájeri ő sz i Szalon kiállításán Leöben városában 

szerepelt Szabó László, Pécsváradon élő alkotó három 
szobrával. Leöben környékén Trofaiachban köztéri szob
rát avatták tavaly. Most Jób című szobrával és két nő
alakjával az öt meghívott magyar művészek egyikeként 
szerepelt a kiállításon lengyel, orosz, olasz, német, angol 
és osztrák kiállítók között.

Mi lesz a várral?
(Folytatás az első oldalról) 
Pécsvárad önkormányzata 

önmagában kevés a vár mű
ködtetésére. A Kincstári Va
gyonkezelő Szervezet novem
ber 7-én kelt levelében elítéli a 
jelenlegi használó álláspont
ját. Amennyiben a Mecsek Tb- 
urs lemond a használatról, a 
KVSZ meghirdeti a pécsváradi 
váregyüttest és olyan üzemel
tetőt keres, aki hajlandó az 
előírások tiszteletben tartásá
ra. Addig is, ha a szálloda va
lóban kiköltözik, a KVSZ gon
doskodik a vár őrzéséről és lá- 
togathatóságáról. Mayerné 
Hancz Lídia végzetesnek ta
lálja a szálloda lezáratását, 
még inkább a kiköltöztetést, 
mivel az újraindítás emberfe
letti erőfeszítéseket igényel.

Az elmúlt másfél év fáradozá
sa pedig most kezdte hozni a 
vendégeket.

Az ügy végre a Baranya Me
gyei Közgyűlés napirendjére 
kerül december 4-én. Vajon 
azt a sorsot szánják várunk
nak is, amit Szigetvár, Siklós 
történelmi falainak? Pécsvá
rad legnagyobb civil szerveze
te, a Várbaráti Kör is megkí
sérli közös tárgyalóasztal mel
lé ültetni az érdekelteket. 
Vagy ismét tiltakozásra hívja 
a pécsváradiakat, mint tette 
két évvel ezelőtt. Mert nem 
nézhetjük tétlenül a nemrég 
helyreállított várnak, Szent 
István emlékhelyének a nyílt 
tönkretételét.

Gállos Orsolya
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Felavatták Dombay János emléktábláját
A hatodik emléktáblát he

lyezte el Pécsváradon a Vár
baráti Kör, amely így jelöli 
meg azok em lékét, akik 
nemcsak egyén iérdekeiket 
tartották szem előtt, hanem 
munkájukkal gazdagították 
az egyetemes magyar kultúra 
és a tudomány világát is. Ko- 
dolányi János, Hegedűs Imre, 
Széchenyi István, Entz Béla 
és a II. világháború áldozata
inak táblái után, szüle
tésének 95. évfordulója alkal
mával most Dombay János 
régésznek, a Baranya Megyei 
Múzeumok alapító igazgató
jának emlékét vésték már
ványba, azon az épületen, 
ahol Dombay egykor élt és 
dolgozott, s amely ma a Pécs- 
váradi Zeneiskola épülete.

A táblát először dr Ecsedly 
István, a Baranya Megyei 
Múzeumok igazgatója koszo- 
rúzta meg, majd a Kodolányi 
János Á ltalános Iskola, a 
Pécsváradi Zeneiskola és a 
Pécsváradi Várbaráti Kör he
lyezte el koszorúját. Az avatá
son részt vett Kakas Sándor 
polgármester, ApaceUer Jó
zsef, Papp Gyula önkor
mányzati képviselők, a Bara
nya Megyei Múzeumok mun
katársai, Fuchs Sándorné 
tanítványaival és a Várbaráti 
Kör tagjai. Az avatáson köz
reműködtek Kreszits Mar
git tanítványai.

A tábla készítője Raus- 
chenberger András kőfara
gó mester, aki a követ felaján
lotta a nemes cél érdekében, 
és aki augusztusban Dombay 
János emlékkövét a Tbvölgy- 
ben helyreállította.

A  Zeneiskola nagytermé
ben a helytörténeti gyűjte
mény anyagából rendezett ki
állítást a Várbaráti Kör, 
melynek elnöke, Gállos Or
solya Dombay János pécsvá
radi éveit idézte fel.

"Dombay szerény fizetésből 
tartotta el családját, és emel
lett saját költségén folytatta 
a kutatásait. Mikor már moz
dulni sem tudtak a lakásban 
a leletektől, Dombay elérte 
Kubicza István erdőfőtaná
csosnál, hogy az odaadta a 
vár öregtomyát. A toronyban 
iratok garmadája feküdt -  a 
pécsváradi uradalom irat
anyaga. Az ablaka vesztett, 
beázott épületben a régi ira
tok is pusztultak, mint maga

az épület.
Dombay rendbe hozatta a 

tornyot, el szállíttatta az ira
tokat Pécsre a levéltárba, és
1935- ben múzeumot rendezett 
be a torony szobáiban, amit
1936- ban megnyitott. Ez a mú
zeum egyre ismertebb és láto- 
gatottabb lett, mert a közvet
len környék bámulatosan gaz
dag leletkincsét mutatta be.

Ebben az időben Dombay 
kezdeményezésére új járdát 
építettek a Vár utcában, csí
rázni, éledni kezdett a hely 
szépítésének a gondolata is. A 
kibontakozó fejlődést megsza
kította Dombay Pécsre való 
távozása.

E környéken végzett kuta
tásai révén vált adóhivatal
nokból elismert régésszé. Dr. 
Entz Béla kórbonctan pro
fesszor végezte leleteinek 
antropológiai elemzését élete 
végéig, tehát három évtize
den át. Entz professzor Hein- 
rich Schliemannhoz hasonlí
totta Dombayt, aki kereske
dőből lett archeológussá, és 
tárta fel gyermekkora álmait, 
Mükénét és Tróját. Dombay 
adóhivatalnokból lett régész- 
szé önképzés útján, a pécsvá- 
radiak szeme előtt" -  olvas
suk dr. Gállos Ferenc napló
jegyzeteiben.

Pécsvárad régészeti 
lelőhelyei

A pécsváradi Aranyhegyen 
találta meg Dombay 1932 
őszén az őskori lengyeli kul
túra nyomait. 1934 tavaszán 
rendszeres kutatásba kezdett 
Zengővárkony határában, 
ahol ugyancsak a lengyeli 
kultúrához tartozó települést 
tárt fel. Az ásatások során 
nagyszámú kő- és csontesz
köz, agyagtárgy, agyagedény 
került felszínre. A Diósban a 
Kr.e. I. évezred első felének 
közepe táján a korai vaskor
szak népe hozott létre újabb, 
nagyobb települést. 1941-42- 
ben folyt a feltárás.

A régi római út hozzávető
legesen a régi hatoson, a mai 
főutcán haladt a Pécsről Bu
dára. Nem valószínű, hogy 
Pécsváradon római település 
lett volna, a közeli környéken 
viszont többet is ismerünk. A 
hosszúhetényi, a szilágy-ara- 
nyoldali, a szilágy-malomalji 
római villa mutatja, hogy PV

környékén római nagybirtokok 
voltak. A  római út mentén Zen
gővárkony, Mecseknádasd, Hi
das, Nagypall, Fazekasboda, 
Kékesd, Erzsébet községből 
vannak rómaikori települések
re vonatkozó adataink.

Sűrűn lakott volt PV kör
nyéke a népvándorlás korá
ban is. A volt téglagyár he
lyén (rendőrség) avar temető 
volt. Nagypallon, Ellenden 2- 
2, Fazekasbodán, Mecsekná- 
dasdon 1-1 avar temető volt. 
A  honfoglalás korában való
színűleg Pécsváradon is lete
lepednek őseink, hisz elkép
zelhetetlen, hogy István ki
rály lakatlan helyen alapítot
ta volna a nagyhírű bencés 
apátságot, amely alapítása és 
a maga idejében jelentőséget 
adott a helynek -  írja Dom
bay János Pécsvárad és 
környéke múltjából című 
tanulmányában.

A múzeumigazgató

Halála után hat évvel róla 
nevezték el a Pécsvárad mel
letti Tóvölgyben 1960-ban léte
sített mesterséges tavat, és a 
múzeum emlékkövet állított 
egykori igazgatója tiszteletére. 
Pécsvárad önkormányzata a 
követ rendbehozatta és Dom
bay születése napján a Vár
baráti K ör és az önkor
m ányzat m egkoszorúzta. 
Pécsett és Pécsváradon is 
utca őrzi nevét.

Pécsváraddal sohasem sza
kadt meg a kapcsolata, sze
mélyesen vett részt a vármú
zeum 1958-as kialakűtásá- 
ban. Baranya megye Tanácsa 
segítségével e gyűjtemények 
nagy része 1958-ban vissza
kerül eredeti helyére, Pécsvá- 
radra -  majd a hatvanas évek 
közpén vissza a pécsi múze
umba.

Meghalt

Bognár Jánosné Hencz Király Éva 
népművész

Súlyos veszteség érte Zengővárkony és Pécsvárad né
pét Bognár Jánosné Hencz Király Éva halálával. A 
híres tojáshímző-asszony 1995. november 13-án hosszú 
szenvedéssel viselt súlyos betegségben Pécsett, a 400 
ágyas klinikán húnyt el. Bár hímestojásairól írtak a 
legtöbbet, Éva néni nagyobb tudások birtokosa volt. A 
világ dolgai iránt érdeklődő, tájékozott, olvasott asz- 
szony volt, aki egyúttal birtokolta a régiek tudását is 
szokásokról, régi eseményekről. Éva néni Pécsváradon 
született és Várkonyba ment férjhez.

Fülep Lajos szerette a Bognár-családot, és élete végéig 
levelezett velük, ellátogatott hozzájuk. Könyvtárában ott 
tartotta a Bognár Éva néni hímezte tojásokat, amelyek
ből ma a várkonyi Fülep-emlékszobában is látható egy 
gyűjtemény. Fülep figyelemmel kísérte keresztlánya, 
Szántó Ferencné Bognár Éva tanulmányait, aki rajz
pedagógus lett, és munkásságában tovább örökítette az 
édesanyjától tanultakat.

Bognár Jánosné házánál sok híres ember megfordult. 
Fülep Lajos születésének 110. évfordulóján, 1995 január
jában utoljára látogatott el hozzájuk Fodor András Kos- 
suth-díjas költő és Tüskés Tibor író. Tüskés Tibor tanul
mányban dolgozta fel Bognár Jánosné és Fülep Lajos le
velezését, amely az idei évfordulóra jelent meg a Kedves 
professzor úr című kötetben.

Bognár Jánosné szavait írók, néprajzkutatók jegyezték 
fel, munkáit őrzi a British Museum, holland, olasz és ha
zai múzeumok. Szeretetre méltó, kedves alakját megőrzi 
emlékezetünk. Legyen neki könnyű a várkonyi föld!
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Középiskolai hírek
Pályázat

Ismét öregbítette városunk 
hírnevét a gimnázium IV. osz
tályának összeszokott, sok or
szágos pályázaton eredmé
nyesen szereplő csapata. A 
Nemzeti Panteon Alapítvány 
tavaszi pályázata felhívásá
ban a III. témakör temetőis
mertetés volt, a temető törté
netének és neves síremlékei
nek leírásával. Ez találkozott 
a tavasszal még III. osztály 
régóta dédelgetett tervével, 
hogy a várostól kissé távol 
eső, elég elhanyagolt képet 
mutató zsidótemetővel megis
merkedjenek. A tanulók ak
kor már elég érettek voltak 
ahhoz, hogy a temető törté
netével foglalkozzanak. Sike
rült megnyerniük a volt pécs- 
váradi lakos, Grünhut Alfré- 
dot, aki kijött Pécsváradra és 
a gyerekeknek elmesélte a te
mető történetét. Megmutatta 
jeles pécsváradi és Pécsvárad 
környéki polgárok sírját, be
szélt a temetkezési szokások
ról, válaszolt a gyerekek kér
déseire. A  pécsi Izraelita Hit
község pedig könyvet ajánlott 
a pályázati munkához egyéb 
dokumentumok híján. Július 
31-ig osztályfőnökük és törté
nelem tanáruk, Fuchs Sán- 
dorné irányításával elkészült 
A pécsváradi zsidótemető cí
mű pályamunkájuk. Lapzára
kor érkezett a levél, hogy a 
Nemzeti Panteon Alapítvány 
Kuratóriuma elbírálta a pá
lyázatokat és döntése értel
mében ezt a pályamunkát 
80.000.- Ft pályázati I. díjban 
részesítette. Sikerükhöz gra
tulálunk.
Országos gépíróverseny

A Pécsett m egrendezett 
megyei gépíróverseny junior 
kategóriájában I. helyezést 
ért el iskolatitkárunk, Mol
nár Sára. Így 1995. novem
ber 18-án részt vehetett a Bu
dapesten megrendezett orszá
gos versenyen. Az elért ered
ményről később küldenek ér
tesítést.

Igazgatóhelyettesi
értekezlet

A megyei szakmunkáskép
ző intézeteinek és szakközép- 
iskoláinak igazgatóhelyette
sei november 10-én Pécsvára- 
don tartották soron következő 
megbeszélésüket. A Fíllep La

jos Művelődési Ház klubter
mében folytatott eszmecserén 
a szakmunkásképzésre épülő, 
érettségit adó szakközépisko
lai oktatást volt a fő téma. A 
megbeszélés után a vendégek 
ellátogattak a várba, majd 
ebéddel zárult a pécsváradi 
továbbképzés programja. A 
házigazda a helyi középiskola 
igazgatóhelyettese Zakk An
na és gyakorlati oktatásveze
tője Farkas Rudolf volt.
Pedagógusok tüntetése 
A  Pedagógus Szakszervezet 

felhívására intézetünk és az 
óvodák pedagógusai admi
nisztratív, valamint technikai 
dolgozói nagy számban képvi
seltették magukat a novem
ber 15-i budapesti országos 
demonstráción. Ez alkalom
mal Pécsvárad oktatási intéz
ményei számára intézetünk 
térítésmentesen biztosította 
az autóbuszt. A  részvétel le
hetőségét minden oktatási in
tézmény számára felajánlot
tuk. Sajnáljuk, hogy a város
ban működő másik három ok
tatási intézményből még pe
dagógusok sem vettek részt a 
demonstráción. A budapesti 
tüntetésen érezhettük az óvo
dáktól az egyetemekig meg
nyilvánuló egységet, a nem
zetközi szolidaritást, a nem 
pedagógus szakszervezetek 
támogatását is. Minden szó
nok hangsúlyozta, hogy a pe
dagógusok nemcsak szemé
lyes érdekeik védelm ében 
emelnek szót, hanem az okta
tás színvonalát fenyegető ter
vek hatása ellen is, amelyek: 
óraszámemelés, ennek követ
keztében pedagógus elbocsá
tások, csoportösszevonások, 
fakultációk szűkítése, az 
anyagi teherviselés egyre na
gyobb mérvű áthárítása a 
szülőkre. A  szónokok hangsú
lyozták, hogy az oktatás álla
mi feladat, finanszírozását a 
központi költségvetés biztosí
tsa.

Am ennyiben az érdeke
gyeztető tárgyalások nem ve
zetnek eredményre, intéze
tünk munkatársai felkészül
tek a sztrájkra is.

Bemutató tanítás
November 16-án Zimmer- 

né Havasi Katalin bemuta
tó órát tartott matematika 
tantárgyból a szakmunkások

szakközépiskolája II. osztály
ában. A Palatáblában is meg
hirdetett továbbképzésen a 
rossz időjárás miatt sajnos 
kevesen jelentek meg.

Szüló'i értekezlet 
és fogadóóra 

November 16-án délután 16 
órától szülői értekezletet 
majd fogadóórát tartottunk 
minden évfolyamon. Az aktu
ális iskolai és osztályproblé
mák m egbeszélése után a 
szülői munkaközösség tagjait 
választották ill. erősítették 
meg a szülők.

Nevelési értekezlet 
November 17-én tantestü

leti nevelési értekezletet tar
tottunk.

Építkezés
A felső tanügyi épületünket 

két tanteremmel fogjuk bőví
teni. Az építkezés megkezdő
dött, jelenleg az alapozási 
munkálatokat végzik a szak
emberek.

Kollégium
Kollégiumunk biliárdszobá

val gazdagodott. A  Fordán Bi
liárdszalon támogatásával vá
sároltuk és rendeztük be az

Beállították az iskola által 
vásárolt 486 DX4 típusú alap
gépet a Kodolányi János Általá
nos Iskolában, és ezzel megtet
ték az első lépést a hálózat kifej
lesztésére. A központ elhelyezése 
után további számítógépeket 
szeretnének vásárolni, hogy 
1996-ban kialakíthassanak egy 
szaktantermet. E nagy és pénz
igényes tervhez támogatásra van 
szüksége az iskolának. Itt folyna 
a tanárok képzése és a gyerekek 
ilyen tárgyú órái. A szakterület 
felelőse Poller György igazga
tóhelyettes, aki jelenleg végzi a 
számítástechnika szakot.

Októberben Ópusztaszerre 
látogatott a tanári kar, megte
kintették a Feszty-körképet, 
mintegy bevezetésként a Mille- 
centenárium megemlékezései
hez.

Lezajlottak az iskolában a 
nyílt napok, és az alsótagozatos 
nevelők immár hagyományos lá
togatása az ötödik osztályban ta
nuló volt tanítványaiknál.

Megkezdődött a pályavá
lasztás időszaka a Baranya 
Megyei Pedagógiai Intézet szak
mai támogatásával. A 8. osztá-

egyik szobát játékteremnek. 
A  biliárd közkedvelt játék ta
nulóink körében. Néhány hét 
gyakorlás után iskolai verse
nyeket fogunk szervezni.

Színház
Móricz Zsigmond Rokonok 

című színművét tekintették 
meg tanulóink november 16- 
án este a Pécsi Nemzeti Szín
házban. A  színházlátogatást 
Bálint Andrea szervezte.

December eló'zetes 
Az utolsó tanítási napra, 

december 21-re a gimnázium 
IV. osztály és a szakmunká
sok szakközépiskolája II. osz
tály tanulóéi karácsonyi mű
sorral készülnek. A műsor 
után szecskaavatót tervezünk, 
majd tanár-diák női és férfi 
mérkőzésekre kerülne sor.

A téli szünet 1995. decem
ber 22-től 1996. január 2-ig 
tart. Az első tanítási nap ja
nuár 3-a, szerda 

A gimnazista tanulók első 
bérletes hangversenye is de
cember hónapban lesz.

Zakk Anna 
és Fuchs Sándorné

lyosok nyílt napokon ismerked
nek a különböző középfokú tan
intézetekkel.

Iskolai matematikaversenyt 
rendeztek, amelyről 3 tanuló ju 
tott tovább: Kelemen Lilla 8.a., 
Mécs András, 7.a., Dobszai 
Zsolt, 7.a. osztályos tanuló.

Negyvenezer forint érték
ben hozott könyvet az iskola 
Tökölről. Az ingyen könyvaján
dék szállítmányához a Kresz és 
Fiedler Kft. bocsátotta rendelke
zésre a mikrobuszát. A gyerekek 
ajándékkönyvei ebből a készlet
ből kerülnek majd ki.

A hulladékgyűjtésben 140
ezer forintot szereztek a gyere
kek, ennek a fele ókét illeti, a 
másik fele az iskolai rendezvé
nyek céljait szolgálja.

Megyei pályázaton 140 ezer 
forintot nyert az iskola a körze
ti tanulmányi versenyek lebo
nyolítása céljára.

November 28-án egész
ségnevelési napot tartottak az 
iskolában a város orvosai és vé
dőnői. 29-én a pedagógusok to
vábbképzési napon vettek részt.

A Kodolányi Általános Iskola hírei



8 Hírmondó 1995. december

A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet Szakközépiskola 
és Gimnázium 1996/97. tanévi beiskolázási tájékoztatója

7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8. Telefon: 06-72/465-030, 465-133

A képzésről tájékoztatást ad: 
Papp Gyula igazgató, Zakk 
Anna igazgató-helyettes

L Gimnáziumi tagozat:
Közbiztonsági gimnáziumi 

osztály, nappali tagozat. Felve
hető' létszám: 30 fő'.

Intézetünk a Baranya Megyei 
Rendőrfókapitánysággal együtt
működve, elsőként indítja Bara
nya megyében az általános gim
náziumi képzésen alapuló ún. 
közbiztonsági osztályt. Meg
emelt óraszámú idegen nyelvvel 
(német, angol, orosz) mindenna
pos testnevelési órák tantervé
vel, harmadik évfolyamtól speci
ális rendőri munkával való fa
kultációval várjuk a jelentkező
ket. Szakköri keretek között lo
vaglást, gépjárművezetést („B” 
kategóriás jogosítvány), szaktá
borokat szervezünk.

Sikeres érettségi vizsga után 
a végzettek ösztöndíjjal tovább
tanulhatnak a Rendó'rtiszti Főis
kolán, rendó'r-tiszthelyettesi 
képzésben vehetnek részt -  bele
számít a katonai szolgálati idóhe 
-  vagy polgári alkalmazottként 
helyezkedhetnek el a Belügymi
nisztérium hivatalaiban. Tbrmé-

szetesen a végzettek bármely 
felsőoktatási intézményben to
vábbtanulhatnak.

Felvétek feltételek: az érettsé
gi tantárgyakból a 7. és 8. osz
tályban legalább 3,8 átlag, orvo
si és fizikai alkalmasság. Az 
utóbbiakat felvételi során mér
jük fel, a Rendőrkapitányság se
gítségével.

II. Szakközépiskolai tagozat:
Élelmiszeripari szakközépis

kolai osztály, nappali tagozat. 
Felvehető létszám: 30 fő.

A PHARE-program keretében 
induló képzés során a tanulók 
az érettségire való felkészítés 
mellett, az élelmiszeripari szak
mák alapjaival is megismerked
hetnek. Sikeres érettségi után a 
megye élelmiszeripari üzemei
ben van lehetőség elhelyezkedni, 
vagy technikusminősítőn a szak
mai végzettséget megszerezni.

Felvételi felvételek: érettségi 
tantárgyakból 7. és 8. osztály
ban legalább 3,5 átlag.

III. Szakmunkás tagozat:
Képzési idő 3 év, melynek be

fejeztével a tanulók szakmun
kásvizsgát tesznek.

1. Élelmiszeripari szak
mák:

1.1. 1914-7 Sütő:
Felvehető létszám: 35 fő. Gya

korlati munkahelyet a Pécsi Sü
tőipari Rt-nél, a Baranyasüt Rt- 
nél és a Pécsváradi Aranycipó 
Kft-nél tudunk biztosítani. A be
érkezett jelentkezési lapok alap
ján az említett egységek képvi
selőivel felvételi elbeszélgetést 
tartunk.

Felvételi követelmény: egész
ségügyi alkalmasság.

1.2. 1914-5 Húsfeldolgozó:
Felvehető' létszám: 30 fő'. Gya

korlati munkahelyet a DÉLHÚS 
Rt-nél (volt MÖBIUSZ Rt.), a 
Pécsváradi AGROVER Rt-nél és 
az intézettel kapcsolatban álló 
vállalkozóknál tudunk biztosí
tani. A beérkezett jelentkezési 
lapok alapján felvételi beszélge
tést tartunk.

Felvételi követelmény: egész
ségügyi alkalmasság.

1.3. Baromfihús feldolgozó
Felvehető létszám: 15 fő'. Gya

korlati munkahelyet a Remény
pusztai Tfermelőszövetkezetben

tudunk biztosítani.
Felvételi követelmény: egész

ségügyi alkalmasság.

2. Általános állattenyésztő:
Felvehető' létszám: 20 fő. Gya

korlati munkahelyet az intézet 
biztosít.

Felvételi követelmény: egész
ségügyi alkalmasság.

3. 2+2-es képzésű osztály:
Felvehető' létszám: 25 fő. Két 

évig a tanulók közismeretei tan
tárgyakat tanulnak, heti egy na
pos pályaorientációs gyakorlat
tal. Második két évben viszont 
az általuk választott szakmai el
méleti tantárgyak és gyakorla
tok folynak.

4. Szakmunkások szakkö
zépiskolája:

Felvehető létszám: 35 fő
Felvételi követelmény: szak- 

munkásbizonyítvány és a szak
munkásképző intézetben tanult 
közismereti tárgyak 4-es (jó) le
gyen.

Az intézetünkbe jelentkező ta
nulóknak kollégiumi elhelyezést 
és étkezési lehetőséget tudunk 
biztosítani.

Zenehíradó a zenesuliból
Zenekar

Közönségszolgálat 
egy kisvárosbanKedves zeneszerető olvasó! 

Ebben a hónapban a szép és na
gyon kellemes koncerteknek le
hettünk részesei.

Elsőként említeném a sásdi 
zeneiskolával tartott közös 
hangversenyünket. Aki figye
lemmel kíséri munkaánkat, is
meri ezt a barátságot, hiszen 
minden évben egyszer találko
zunk és zenélünk.

November 16-án a pécsvára
di zeneiskola növendékei utaz
tak Sásdra. Előző este a pécsvá
radi közönség is hallhatta műso
runkat. Aki úgy érzi kimaradt 
valami kedves dologból, kérem 
jöjjön el a zeneiskolába és nézze 
meg a videófelvételt és fényképe
ket!

November 17-én a Várbaráti 
Kör avatta fel Dombay János 
emléktábláját, mely a zeneiskola 
falán foglalta el helyét. A hely
hez illő módon kis klarinétosok 
közreműködésével kezdődött a 
megemlékezési ünnepség.

November 21-én zeneiskolai 
hegedűtanárok vettek részt egy 
olyan továbbképzésen, ahol sa
ját növendékeiket mutatták be 
egymásnak. A továbbiakban 
szakiskolai tanárok foglalkoz
tak a gyerekekkel. Naszvadiné 
Podányi Eszter tanárnő nö
vendékét, Szakács Zoltánt 
mutatta be Pécsett.

November 25-én Pécsett a szo
kásos FEMA-nap már a kará
csony jegyében zajlott. Itt lépett 
fel Adventi Koncerttel az Ifjúsági 
Fúvószenekar. Wágner József 
vezetésével.

Itt említeném meg, hogy a ze
nekar rendszeres közreműködője 
még a PVSK női kosárlabda csa
pat mérkőzéseinek is.

November 30-án vendégül 
volt a Mohácsi Rézfüvóskvintett 
Dobos József vezetésével. Egy 
órás koncerttel örvendeztettük 
meg a pécsváradi közönséget.

Végül egy közelgő programra hí
vom fel a kedves érdeklődők figyel
mét. A pécsi filharmónia ifjúsági 
hangversenysorozatának első előa
dása december 8-án lesz a műve
lődési ház nagytermében. Fellép a 
Dániel Speer rézfüvóskvintett és a 
Pécsi Spirituálé együttes. Bérlete
ket még lehet vásárolni a zeneisko
lában. Tartsanak velünk!

December 17-én, vasárnap 
Advent harmadik vasárnapján a 
11 órakor kezdődő nagymisén 
közreműködnek a Pécsváradi 
Zeneiskola növendékei, kis
együttesei.

December 21-én, csütörtökön 
17.30-kor kerül sor a zeneiskola 
hagyományos karácsonyi hang
versenyére a művelődési köz
pontban.

S. Kreszits Margit

Kárpátiné Kovács Zita ti
zenhat éve a pécsváradi Fülep 
Lajos Művelődési Központ mun
katársa, a helyi rendezvények 
egyik szervezője, és az egyik leg
nagyobb létszámú helyi egyesü
let, a Nyugdíjas Klub titkára. 
Nemrég vehette át munkája elis
meréseként a "Pécsváradért" 
emlékplakettet.

-Tizenöt éve minden évben 
részt vettem az Idősek Napjának 
szervezésében. Ilyenkor látni, 
milyen sok az idős ember Pécs- 
váradon: a 4300 lakosból 1100 a 
nyugdíjasok száma. E népes cso
port külön odafigyelést érdemel, 
ezért szerveztünk klubot a szá
mukra. A kezdeti 35 fő mára 
150re gyarapodott. Jómagam 
megpróbálok háttérben marad
ni, a fő mozgató a klub elnöke, 
Köberling Jenőné. Szeretik, 
örülnek annak, hogy van hová 
járniuk. Legnagyobb öröm, ami
kor azt mondja egyikük, amióta 
a klubba jár, nem kell szednie az 
orvosságot. Nagyon aktív, tette
rős ez a korosztály. Ott vannak 
sok városi programon, rendezvé
nyen. Energiájuk és ötletük is 
van a megvalósításhoz.

-  Személy szerint hogyan ta
lált el ehhez a munkakörhöz és 
ehhez a művelődési házhoz?

-  Pécsváradon érettségiztem, 
jártam a Kigyós Sándor és Kár

páti Gábor vezette diákklubba. 
Büszke vagyok rá, hogy Kigyós 
ajánlotta nekem ezt a pályát. 
Könyvtár-magyar szakon tanul
tam, de végül csak is jövó're szer
zem meg a felsőfokú végzettsé
get -  három fiunk van ugyanis. 
Dretzky Katalin hívott ide 
1979-ben, Pólón Erzsébet tá- 
voztával, mikor a második fiam
mal voltam otthon, és örömmel 
jöttem. Aztán megszületett a har
madik fiam, de én végig dolgoz
tam, és ma is így van ez. A csalá
dom is tudja, mennyire szeretem 
ezt a munkát, és segítenek.

-  Hogyan látja egy ilyenfaj
ta központ működését egy 
adott kisvárosban?

-  Sajátos szolgáltatóház va
gyunk. Kívülről nem látható, mi 
minden zajlik itt, milyen szerve
zőmunkával járnak a hétközna
pok, és mi előzi meg azt, hogy egy 
nagyrendezvény simán lezajlik, 
és tízezrek érzik jól magukat. A 
háttérmunka, az előkészítés hete
ket, hónapokat, számtalan egyez
tetést igényel. Ezt már gyakorlat
tal végzi a ház összeszokott gár
dája. A legszebb e munkában az, 
hogy változatos. Sohasincs két 
egyforma alkalom, és a legszebb, 
hogy az emberekkel foglalko
zunk, nekik adunk valamit.

G.O.
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A Kresz & Fiedler Kft.
ABosch és a TEMICH részére szállítanak

tartott a november 14-i minő- működésben óriási szerepe

Kresz Erikát, a Kresz & 
Fiedler Kft. ügyvezető' igazga- 
tóját választotta elnökéül a 
Magyar K ereskedelm i és 
Iparkamara nemrég megala
kult Pécsváradi Városi Ka
marájának tagsága. Az elnök
ség tagjai dr. Gyenis László 
a pécsváradi ÁFÉSZ elnöke, 
Galácz István hosszúheté- 
nyi, Pitz Alfréd mecsekná- 
dasdi, Sebestyén Ferencné 
hidasi vállalkozó. Mintegy 
500 tagot fognak össze Pécs- 
várad környékén. Rövidesen 
irodájuk nyílik a Városházán, 
s így megkímélik Őket a Pécs
re való utazgatástól.

-  Szeretném, ha elérnének 
a tagokhoz a közérdekű infor
mációk, és az ő szavukat is 
képviselni tudnánk -  mondja 
Kresz Erika. -  Rengeteg lehe
tőséget közvetíthetünk szá
mukra: pályázatokon, kiállí
tásokon való részvételtől a 
foglalkozás-egészségügyi szol
gálatig. A  kamara alapelve az 
önkormányzatokkal való jó  
kapcsolat, a kölcsönösség. 
Szeretnénk leküzdeni azt a 
kezdeti rossz érzést, amit a 
kötelező kamarai tagság vál
tott ki az érintettekből, akik 
rövidesen érezni fogják, hogy 
ez a szervezet őértük, a be
csületes vállalkozókért van.

-  Hallhatnánk saját cégéről, 
a Kresz és Fiedler Kft-ről?

-  Magyar-német vegyesvál
lalatunk, melynek tulajdono
sa és ügyvezető igazgatója va
gyok, műanyag-feldolgozással 
és szerszámkészítéssel foglal
kozik. Húsz fővel dolgozunk, 
tavalyi árbevételünk 24 millió

forint volt, ami a jelen nehéz 
gazdasági helyzetben a szin- 
tentartást jelentette. Ennél 
többre vagyunk képesek a jö 
vőben.

Cégünket öt éve alapította 
társával férjem, Kresz István, 
aki 1993 nyarán közlekedési 
baleset áldozata lett. Ekkor 
át kellett vennem a céget, és 
tulajdonképpen be kellett fe
jezni a kialakítását. Ez a fo
lyamat lezárult, és az 1996-os 
évre már növekedést terve
zünk az árbevételben. Sokat 
dolgozunk német piacra, hi
szen ott van a fizetőképes ke
reslet, a tőke. Az elektronikai 
iparba szállítunk, egyik leg
nagyobb volum enben a 
B osch-cég szám ára. N agy 
pontosságot követelő műszaki 
termékeket állítunk elő. Ezzel 
nehezebb volt betörnünk a pi
acra, hisz az ipari műanyag
nál magasabbak a követelmé
nyek mint pl. a háztartási 
műanyag-termékeknél, ami
vel sokan foglalkoznak.

A Bosch és a TEMICH kép
viselői eljöttek cégünkhöz 
üzemlátogatásra, és amikor 
az utóbbi gyáregységet ava
tott Budapesten, minket is 
meghívtak mint egyik itteni 
partnerüket. A Bosch minősí
tette üzemünket, 70 százalék
ra "osztályozva" bennünket: a 
hiányzó 30 százalék technikai 
jellegű. Ez az osztályozás 
persze megrendeléseket je 
lent.

-  Nemrég vettek át egy fon
tos tanúsítványt, melyről ön a 
Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamarában előadást

ségiigyi napon. Miről van szó?
-  A MSZ EN 29002. rend

szer szerint auditáltunk októ
ber 24én, és megszereztük a 
Magyar Szabványügyi Testű
iétől a Kresz & Fiedler Kft. 
működési rendszerére vonat
kozó minőségi tanúsítványt. 
Pályázat útján jutottunk a le
hetőséghez tizennégy másik 
céggel és kettőnknek sikerült 
a megmérettetés. Nagy szere
pe volt ebben egy fiatal kollé
gánknak, Csökli Norbert- 
nek a cég minőségügyi vezető- 
jének, mint ahogy az egész

Családi hagyomány a gyap
júfonás Pécsváradon, az Apa- 
celler-családban. Apaceller 
Péter és felesége, Teri vala
mint három fiuk most úgy 
rendezték be a Honvéd utcai 
fonóműhelyt, hogy az élő ipar- 
történeti múzeumnak is beil- 
lenék. Már fogadtak is csopor
tot, erre járó turistákat.

Egész nyáron keményen 
dolgoztak: Péter és a fiai fel
újították a régi, favázas gépe
ket, amelyek visszavisznek 
bennünket az ipari forrada
lom hőskorába. Amikor bein
dítják, barátságosan zakatol
nak a régi masinák: a kártoló
gépek, amelyeken az előfonást 
végzik, majd hengerekbe te
kercselve kerül a gyapjú a 
Niederlandernek nevezett fo
nógépre ez nem más mint a 
legendás "Fonó Jenny", amely 
az ipari forradalom első lépé
seként forradalmasította az 
ipart, és kihívta a technika

van az itt dolgozó gárda szak
tudásának és odaadásának.

-  Ha Pécsváradon kulturá
lis vagy humanitárius célra 
kérik támogatását, ön mindig 
elsők között segít. Ez hogyan 
illeszkedik elképzeléseibe?

— Pécsváradon nőttem fel, itt 
lakom, úgy érzem, mint min
denki más, erőmhöz mérten én 
is köteles vagyok tenni a közös 
ügyekért. Szeretném, ha to
vább szépülne Pécsvárad, ha 
jobb lenne itt az élet, ami érde
mes arra, hogy támogassuk.

Gállos Orsolya

fejlődését. Sok fonalra volt 
ugyanis szüksége a textilipar
nak, és a lassú rokkát felvál
totta 1756-ban a pörgettyűs 
fonást alapul vevő fonógép, 
am elynek elve mára sem 
évült el. Mindezt a műhely gé
pein sorra járva mondja el a 
látogatóknak Apaceller Péter 
és felesége:

— Pécsváradon és környé
kén több család foglalkozott 
gyapjúfonással már nagyapá
ink korában. Ma Fullér Já
noséit és mi fonunk gyapjőt. 
Édesapánk Apaceller József 
Hering Jakabtól tanulta az 
ipart a zengővárkonyi Moncz- 
malomban. A  II. világháború 
után kapcsolódtak e tevé
kenységbe Fullérék. Vízhaj
totta fonógépeivel a Freund- 
család volt híres Pécsváradon.

A paceller Péterék gépeit 
látva arra gondolunk, bárcsak 
a többi régi ipar is így volna 
bemutatható Pécsváradon.

ZANUSSI-LEHEL hűtők, hűtőládák
garanciális és készpénzes javítását
-  egyéb hűtők, hűtőládák
-  mosógépek, centrifugák
-  hőtárolós kályhák, villanybojlerek 

helyszíni javítása!

Csenterics Csaba 
erősáramú műszerész

Hibabejelentés:
Telefonon: 9 ,00-ló.30-ig: 446-019

16 .30-20.00-ig: 465-083

Személyesen: Pécsvárad, Kossuth L. u. 49.

Apaceller Péterék bemutatják 
a régi fonógépeket
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Egy pécsváradi 
polgár háborús 

naplójának közzé
tételével kívánunk 

emlékezni az 50 
évvel ezelőtti ese

ményekre.

1944.

december 26., kedd

Karácsony van, a szeretet ün
nepe. Ezen a napon még mindig 
otthon voltam az Édesanyám 
mellett, a kis karácsonyfánál. Itt 
messze az otthonunktól, felidéz
zük azt a képet. Kis kará
csonyfaággal, szereztünk díszt 
és négy szál gyertyát. A német 
vezetőink is széppé akarták ten
ni ezt a napot. Tegnap délután 
ünnepélyt rendeztek részünkre 
és a német 17-18 éves újoncok 
részére. Egy szép csomagot kap
tunk. Én 1 pár zoknit, 1 levél
tárcát, 1 ceruzát, 2 cs cukrot, le
vélpapírt, borítékot, 5 db pengét, 
cipőkrémet, fogkrémet és amit 
mindenki kapott, egy kenyér 
nagyságú kalácsot és egy csomó 
mézes csókot. Sör is volt, meg 
műsor. Este mikor hazajöttünk, 
meggyújtottuk a gyertyákat a 
karácsonyfán és az egész negye
dik szakasz karácsonyi énekeket 
énekelt. Utána ledőltem az 
ágyamra és gondolatban otthon 
jártam. A régi szép karácsonyok 
jutottak eszembe. Nem tudom 
idén milyen lehet otthon a kará
csony, vagy egyáltalán otthon 
van-e valaki. A kis keresztfiam
nak hozott-e valamit a Jézuska? 
Vagy talán még ennivalójuk 
sincs. Ezek a gondolatok foglal
koztattak. Álom nem jött a sze
memre, könny azonban annál 
több.

1945.

január 21., vasárnap

Elmúlt a karácsony, el az újév. 
Kiképzésünk folyik tovább. Egy
re várjuk, hogy mikor mehetünk 
Magyarországra, hogy felszaba
dítsuk hazánkat és hozzátarto
zóinkat. Ma délután templom
ban voltunk. Magyar pap tartot
ta a misét, nagyon szépen be
szélt. Megáldoztunk, igaz gyó
násra sem volt idő, de a háborús 
viszonyok ezt megengedik. Este

kint voltunk a városban, pár po
hár sört ittunk.

Január 25., csütörtök

Ma szomorúság ért bennün
ket. Eddig sikerült a 6 pécsvára- 
dinak együtt maradnia. Most a 
Hosszút áthelyezték az árká- 
szokhoz. Nehezen ment el. Ne
kem is nagyon fájt, hogy el kell 
válnunk. Brandenburgba ment. 
Most egy szállodában vagyunk 
elhelyezve.

Január 27., szombat

Nem gondoltam volna, hogy 
én egyszer Berlinbe kerülök és 
ez a csoda is megtörtént. Ma 
Berlinben voltunk színházban. 
Hogy a város hogy néz ki, azt le
írni nem lehet. Egy ép házat 
nem láttunk. Csupa romhalmaz 
minden, mégis rengeteg ember 
tolong az utcán.

Január 31., kedd

Ma van a kis keresztfiam szü
letésnapja. Ma 2 éves. Már nagy 
fiú lehet. Nem tudom milyen kö
rülmények közt ünnepük meg 
otthon ezt a napot. Én sajnos 
nem lehetek ott, hogy meghúz
zam a kis fülét. Még csak levél
ben sem gratulálhatok neki. 
Ezért csak ide a naplómba írom 
be, hogy sok szerencsét és 
hosszú boldog életet kívánok ne
ki a távolból.

Február 4., vasárnap

Ma megint Berlinben voltunk, 
de nem színházban, hanem a 
bombázás után romokat takarí
tani. Éjjel jöttünk és már 
messziről láttuk, hogy Berlin fe
lett egész világos minden. Oda
érve borzasztó látvány tárult 
elénk. 5-6 emeletes házak, a 
földszinttől az utolsó emeletig 
lángban álltak. Ezt a képet míg 
élek nem tudom elfelejteni. Bor
zasztó volt.

Március 30., péntek

Nagypéntek van. Mindenki 
otthon jár gondolatban. A szép 
húsvéti ünnepeket emlegetjük, 
amit már Magyarországon sze
rettünk volna eltölteni. Sajnos 
szó sincs arról, hogy hazamehes
sünk. Most megint valami új ki
képzésről beszélnek. Amint az 
újságokból olvassuk, az oroszok 
erősen nyomuhiak előre. Nem 
tudom szegény szüleimnek mi
lyen húsvétjuk lehet. Lesz-e fó'tt

sonka, torta? Vágott-e csibét az 
Édesanyám? Milyen jó  is vissza
gondolni azokra a húsvétokra, 
amit otthon szoktam eltölteni a 
szüleimmel, az ismerősök közt. 
Nem tudom lesz-e még olyan 
húsvétom, mint ezek voltak.

Április 1., vasárnap

Húsvét van, és még mindig itt 
vagyunk Németországban. Ügy 
tudjuk, hogy Magyarországot az 
oroszok már teljesen megszáll
ták. Itt már mindenki a háború 
közeli befejezéséről beszél. Nem 
tudom igaz lesz-e. S mi vár 
ránk, ha tényleg úgy lesz? Haza
jutunk-e valaha és mit találunk 
otthon?

Április 7., szombat

Hazánk elesett. Katonai ki
képzésünk véget ért. Itt va
gyunk Potsdamban egy kaszár
nyában már pár napja. Nem 
tudjuk mi lesz velünk. Ügy hall
juk nem sokára megyünk mun
kára, de hogy hová és milyenre, 
nem tudjuk. Mindenesetre a 
frontra már nem kerülünk. Itt 
már zöldül minden. A fák is kez
denek virágozni.

Minden az otthoni tavaszokra 
emlékeztet. Mintha látnám az 
udvarban az orgonabokrot zöl
dülni, a kajszibarackfákat virá
gozni. Végig a gyümölcsöst, a ré
tet. Gondolatban látom a kis ke
resztfiamat az udvaron játszani. 
Talán már vannak kis csibék, 
azokat hajtja, amit már tavaly is 
nagyon élvezett. Sajnos néha 
másképp is megjelenik előttem.

Sötét, felhős ég. Kis házunk 
üres, elhagyott. Nem hallatszik 
a gyermek kacagás az udvarból. 
Talán már a ház sem áll, hiszen 
a háború ott viharzott keresztül. 
Sót, ami a legborzasztóbb gondo
lat, hogy talán a temetőben is 
van már azóta egy-két új hozzá
tartozói sír. Nem tudom barátai

mat merre sodorta a háború sze
le. Ilyenkor már együtt szok
tunk futballozni.

Vajon hányán élnek még kö
zülük? Ha élnek, ki merre van a 
nagy világban. Testvéreimről 
sem tudok semmit, de remélem 
ókét is megsegítette a jó Isten, 
mint még eddig engem is. Ké
rem, segítsen haza egész
ségesen, ha nem is lesz az az 
élet, amit otthon hagytam. Nem 
bánom, ha csak egy kis darab 
kenyér és 2 szem krumpli lesz is 
az ebéd és verejtékezve kell azt 
is megkeresni. Csak még egy
szer tudjak hazamenni az Éde
sanyámhoz. Ígérem, soha nem 
fogom megbántani és mindig 
gondját viselem, csak még egy
szer a karjaim közt lehessen. 
Megcsókolhassam az arcát, mely 
olyan szomorú volt, amikor elbú
csúztunk. Akkor kérdeztem, mi
ért sír, nem felelte, csak sírt to
vább. Talán már akkor érezte, 
hogy milyen messze kerülünk 
egymástól. Ez még nem baj, 
hogy messze vagyunk, csak ott
hon ne legyen semmiben hiánya 
és semmi bántódása.

Én majd csak hazakerülök 
egyszer. Hisz a nóta is azt mond
ja: „Minden elmúlik egyszer”. 
Majd csak ez is. Sokszor elgon
dolom a hazatérésemet, azt a 
boldogságot, ami ez esetben ott
hon lenne. Nem tudom, az Éde
sapámmal mi lehet, ő  beteg volt 
már mikor eljöttem hazulról. 
Még egy sor írást sem kaptam 
tóle azóta, pedig tudom neki is 
nagyon fáj távollétem, hiszen 
annyira szeretett.

Remélem, hogy már nem tart 
sokáig a háború és hamarosan 
hazakerülök, szeretettem köré
ben lehetek. Nem is hagyom el 
Őket egyhamar. Kérem a jó Is
tent segítse őket, és engem is 
mielőbb haza.

(Folytatjuk)
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Pezsgőbontás a csúcson
Negyedik alkalommal rendezi meg december 30-án szil

veszteri túráját a Pécsváradi Várbaráti Kör. Reggel 9-kor 
indulunk a Művelődési Ház elől, a Kossuth tér, Lőtér, Zen- 
gó'-csúcs, Bodzás-völgy, Réka-völgy útvonalon. A  hegytetőn 
csúcs-csokoládé, újévköszöntő, pezsgőbontás. A Rékában 
vadpörkölt, forralt bor.

Kérjük, m inden résztvevő hozzon  tányért, kana
lat, p oharat, m ivel a m osogatás a R ékában  csak  
egyénileg és önkiszolgálással oldható meg!

A túrához csatlakozik a pécsváradi Nyugadíjas Klub.
Ajelentkezést december 27-ig kérjük a Művelődési Ház

ban leadni.

Moziműsor
7720 Pécsvárad, Ságvári u. 1.

D ecem ber 7-én: A rettenthetetlen
11-én, hétfőn: A préda
14-én, csütörtökön: Waterworld
18-án, hétfőn: A  szabadság ösvényein
21-én, csütörtökön: Aludj csak, én álmodom
27- én, szerdán: Apolló 13
28- án, csütörtökön: A  hálózat csapdájában 
Január 2-án, kedden: Sztriptízgyilkos

Az előadások kezdete: 19 óra.

Egyházi szertartások
Katolikus szertartások 

az ünnepekben
A vasárnapi szentmisék Ad

ventben és az ünnepekben is 11 
érakor kezdődnek.

Szentestén éjféli mise 
*

Református gyülekezeti 
alkalmak az ünnepekben

Advent első vasárnapján 11 
órakor ifjúsági csoportok adnak 
egymásnak találkozót Pécsvára- 
don, a református gyülekezeti te
remben. A zenés adventi isten
tiszteleten részt vesznek műso
rukkal a pécs kertvárosi, a hi
dasi és a helyi gyülekezet fiatal
jai. Igét hirdet a kertvárosi se
gédlelkész, B oros Csaba.

A dvent 2. vasárnap, 11 óra
kor a pécsi református gimnázi
um kamartakórusa működik 
közre az istentiszteleten a gyüle
kezeti teremben. Bemutatják is
kolájukat, majd közös áhítaton 
vesznek részt.

A dvent 3. vasárnapján 15
órakor szeretetvendégség lesz a 
gyülekezeti teremben.

A dvent 4. vasárnapján, dec. 
24-én 11 órakor istentisztelet, 
szenteste 17 órakor istentisztelet 
a gyülekezeti teremben.

D ecem ber 25-én, 11 órakor 
istentisztelet, úrvacsoraosztás a 
temploban.

December 26-án a gyülekezeti 
teremben 11 órakor istentiszte
let, melyre a budapesti teológiá
ról legátust várnak.

Pécsvárad szépe
A november 25-i Kata- 

lin-bálon választották 
meg Pécsvárad szépét, 
Németh Anita pécsváradi 
illetőségű ifjú hölgy sze
mélyében.

Leesett a hó
Az önkormányzat közterület

karbantartó brigádja végzi Pécs- 
várad területén a hóeltakarítást. 
Saját traktorával félretolja a 
mellékutakon a havat, és elvégzi 
a homok szórását a csúszós he
lyeken. A főutca teljes vonala a 
KPM felügyelete alá tartozik, így 
a Kossuth és a Rákóczi utcákon 
ennek gépei takarítják a havat.

Talán nem árt emlékeztetni, 
hogy a járdák letisztítása minde
nütt a háztulajdonos köteles
sége, és az ő  felelőssége, ha gya
logos az adott járdaszakaszon 
balesetet szenved.

Karácsonyi
hangversenyek

Advent harmadik vasár
napján, december 17-én 11 
órakor a Zeneiskola növendé
kei és tanárai adnak hang
versenyt a nagymisén.

Az éjféli misén a Fülep La
jos Művelődési Központ Női 
Kara m űködik közre Kut- 
nyánszky Csaba továbbá a 
Zeneiskola Kamarazenekara 
Wágner József vezetésével.

Anyakönyv
Születtek: Pécsváradon 

B ecker Noémi, Lovászhe- 
tényben: Kapoli Dávid, 

H ázasságot kötöttek : 
Cannas Giovanni - Pelcz Il
dikó, Kleisz Attila Péter - 
Koch Anita Krisztina, 

Elhunytak: Pécsváradon 
Horváth János 23 éves, dr. 
Györffy Boldizsár 87 éves, 
O sbach A ntalné Bokros 
Margit, Zengó'várkonyban: 
Bognár Jánosné Hencz Ki
rály Éva.

Szilveszter Pécsváradon...
Városunk vendéglátó helyei kiváló szórakozást kínálnak szil

veszter éjszakára Pécsvárad polgárainak és vendégeiknek. A jó  han
gulatról helyi zenészeink gondoskodnak, a jó  ételekről az éttermek 
szakácsai.

A Gesztenyés Vendéglőben Kéméndi Ferenc, a Tanya Csárdában 
Józsa László, a Vadász-kürtben a Vadászok Szilveszterén Hohmann 
István és a Zengő Étteremben Ferencz László és zenekara várja a 
mulatni vágyókat. Asztalfoglalások előzetesen a vendéglőkben!

Művelődési Központ
December 6-án 16.30-kor óvo

dásoknak 17.30-kor iskolásoknak
„Téli álom” címmel
Mikulás-napi zenés ajándék

műsor a BÁBOVI Színház előa
dásában.

Belépőjegy: 100.- FT
Bérlettel rendelkező gyere

keknek ingyenes.

Segítsen, hogy segíthessünk!
önkéntes véradó nap decem

ber 8-án 9-14 óráig a pécsváradi 
Művelődési Központban.

Minden véradó tombolajegyet 
kap, értékes nyeremények kerül
nek kisorsolásra.

A véradó nap támogatói: Pécs
várad és Vidéke ÁFÉSZ, pécsvá
radi középiskola, GALANT Kft. 
Építőipari Kisszövetkezet,

KRESZ és Fiedler Kft, AGRO- 
VER R t, Ez + AZ, Rosenberger 
János, Grüne Prucht Zöldség
bolt, Bősz Zoltánná AVON vezető 
tanácsadómé', ARANYCIPÓ, Füri 
Ferenc és családja.

Nyugdíjas klub karácsonya
December 12-én 16 órakor ke

rül sor a Nyugdíjas Klub kará
csony váró ünnepségére, melyen 
pécsváradi fiatalok adnak mű
sort a klub tagjainak.

K arácsonyi gyertyafény
Mozgásművészeti-jazz ba

lett csoport vizsgaeló'adása 
1995. december 18-án 17 órá
tól a műveló'dési központ szín
háztermében.

Belépő: 100.- Ft.

STAMAG termékbemutató
Az ifj. Büki László vezette 

Aranycipó Kft-nél tartott novem
ber 29-én termékbemutatót a ko
máromi STAMAG-GABONA Kft. 
A német IREKS továbbá az oszt
rák STAMAG anyavállalat ma
gyar cége sütó'szerek, ezen belül 
sütőipari adalékanyagok továb
bá magvas termékek előállításá
val foglalkozik. Ügyvezető igaz
gatója, G ró f János elmondta, 
1990-ben privatizálta a komáro
mi gabona- és malomipart az 
osztrák STAMAG, amely 1874- 
ben kezdte a malátagyártást, és 
1901-ben létrehozta a diamait 
nevű sütőipari alapanyagot. To
vábbi adalékaik, amelyekkel 
mintegy tucatnyi sós és édes sü- 
teményt valamint kenyeret kjé- 
szítettek az Aranycipónál, mind 
a tészták megmunkálhatóságát, 
volumenét, rugalmasságát, tar
tósságát erősíti és befolyásolja a 
gusztusos megjelenést. Az ada

lékgyártó és a felhasználó el
mondták, a gabonák változó mi
nőségi követeli meg az adalék
anyagok alkalmazását. Persze 
ezt is lehet túladagolni, és akkor 
romlik a termék minősége.

A STAMAG-bemutatókat műi
dig a felhasználóknál tartják, és 
főként ott, ahol tanulók is van
nak. A majdani felhasználók így 
megismerkedhetnek az adalé
kokkal. Magvas keverékkel ké
szült kenyerek, félvajas édes, le
veles tészták készültek a bemu
tatóra s STAMAG receptjei alap
ján. Gusztusos, ízletes harapni
való.

Ifj. Büki László mellett a 
termékbemutató egyik szervező
je a Szűcs és Tsa Bt, a STA- 
MAG-termékek forgalmazója. A 
pécsváradi Szűcs G ábor cége 
32 pékséget és további cukrász
üzemeket lát el termékekkel és 
munkaeszközökkel.

Tüdőszűrés
December 20-ig tart a kötelező 

tüdőszűrő' vizsgálat. Súlyos beteg
ségek időben való felismerésére ad 
lehetőséget a pár perces átvilágí
tás. Érdemes betartani az értesí
tésben megadott időpontot, mert 
úgy elkerülhetjük a zsúfoltságot.
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Vezetőségi ülés a sportkörben
Felnőtt labdarúgóink a megyei II. osztály élvonalában

Klubházában november 24-én 
ülést tartott a pécsváradi Spar
tacus Sportkör vezetősége, Zsáli 
János ehlök vezetésével. Napi
renden szerepelt 1995 előzetes 
értékelése, a téli sport
eseményekre való felkészülés, 
edzésterv kialakítása -  e két té
ma már a sportcsarnok megnyi
tására számítva.

Az elnöki beszámoló
A sportkörben a labdarúgás, 

kézilabda, sakk, aerobic szakosz
tályok működnek. A sportkör 
1995 január 24-én a közgyűlés 
által megválasztott vezetó'ségét 
Zsáli János elnök mellett Apa- 
celler József, Andrics Márk, 
Fullér Ferenc, Gelencsér Já
nos, Kakas Sándor, ifj. Koch 
Lajos, Mester Oszkár, Span- 
nenberger János, Szokics Fe
renc alkotja. A számvizsgáló bi
zottság elnöke dr. Kófiás Mi
hály, aki e tisztéről lemondott. A 
bizottság tagjai Arató Márton, 
Fullér Miidós. Nem választott 
tisztségviselőként ifj. Speigl 
József és Muhi János segíti a 
kör munkáját.

A csapatok mellett költségtérí
téssel illetve társadalmi munká
ban edzők dolgoznak: a fekió'tt 
labdarúgóknál Gungl László, 
az ifjúságiaknál Keszler Jó
zsef* a serdülőknél Gelencsér 
János dolgozik. Az NB II. női ké
zilabda-csapatot Jéki Zoltán, a 
megyei I. osztályú női kézilabdá- 
sokat Büki Zsuzsa, a megyei 1. 
osztályú férfi kézilabdásokat 
Káloczi Lajos, az aerobic-asz- 
szonytoma csoportot Panta Dó
ra edzi. A sakkcsapat mindenese 
Andrics Márk. Jórészt teljesen 
önellátóan, de bajnokságban ját
szanak az öregfiú labdarúgók is. 
A sportkör keretében bonyoló
dott le 10 csapattal a városi kis
pályás bajnokság.

A csapatok létszáma: felnőttek 
18 fő, ifjúságiak 15-18 fő, serdü
lők 15-16 fő', öregfiúk 20-22, kis
pályás csapatok 100 fő". A kézi- 
labdásoknál az NB II. női csapat 
14 fős, a megyei női csapat 12 
fős, a megyei férfi 10 fős. Az ae- 
robicosok száma 40-45 fő', a sak
kozóké 12-14 fő". Vagyis a sport
kör nevezésében a verseny- és 
hobbisportban mintegy 250 fő' 
vesz részt.
Tagság és költségvetés
Az 1995 januári közgyűlés éves 

tagdíjhoz kötötte az egyesületi 
tagságot. Ennek száma 127 fő.

A közgyűlés az önkormányzat 
előzetes jóváhagyásával állapí
totta meg az egyesület éves költ
ségvetését, amely 2,5 milliós ön- 
kormányzati támogatást és 500 
ezer forint szponzori pénzt tar
talmazott. Sajnos a költségvetés 
nem számolt az előző évről áthú
zódó mintegy 450 ezer forintos 
tartozással és a sportöltöző pad
lásterének rendbehozatalával. A 
haussmannstátteniek látogatá
sára társadalmi munkában 450

Ft anyagértékben elkészült a 
sportöltözó' padlásterének máso
dik fele, ami majd a német klub 
otthona lesz.

A kiadásokat bővítette, hogy 
teremsportokat művelő csapato
kat indított az egyesület augusz
tusban, a sportcsarnok megnyi
tására számítva: ilyen az NB II. 
női kézilabda, a megyei férfi ké
zilabda csapat és a PVSK szak
osztályaként működő', de PVSK- 
Pécsváradként szereplő' NB II. 
férfi kosárlabda-csapat. Ezek a 
csapatok, kiegészülve a megyei 
I. osztályban játszó női kézilab
da-csapattal, ügy gondoljuk, 
megfelelő' szórakozást tudnak

meccsét idegenben látszotta, 4 
pont veszteséggel a 3-4. helyen 
áll. Férfi megyei kézilabda-csa
patunk pontveszteség nélkül ve
zeti a megyebajnokságot. Sakk
csapatunk a megyebajnokság
ban a 6. helyen végzett. A PVSK- 
Pécsvárad férfi NB II. kosárlab
da-csapat a bajnokságban egy 
vereséggel a 2. helyen áll.

Költségek, bevételek
A költségeket a pályagondnok 

bére és járulékai, villany-, gáz-, 
vízdíj, játékengedélyek, átigazo
lási díjak, terembérlet, autó
busz-költségek, sportcipők, fel
szerelések, beruházás jellegű ki
adások, költségtérítések és bírói

díjak teszik ki 2.500.000 Ft ér
tékben. A bevételek a 2.500.000 
Ft önkormányzati támogatás
ból, a 425.000 szponzori pénz
ből, bérletek, tagdíjak 140.000 
forintjából és a kispályás baj
nokság 60.000 forintos öltözó'- 
bérletéből származnak.

Zsáli János kifejezte örömét a 
biztató eredmények felett, és el
mondta, hogy körültekintő gaz
dálkodással továbbra is biztosí
tani szeretnék a fiatalok szemé
lyiségfejlesztő sporttevékenysé
gét és egyben a sportszerető kö
zönség szórakozását.

Beszámolóját rövidesen az ön- 
kormányzat is megvitatja.

Focistáink a megyei I. osztály küszöbén: Mester Oszkár vezetőségi tag, Speigl József szakosztály-ve
zető, Spannenberger János, Fullér Zoltán, Somogyvári Gábor, Ackermann Attila, Kollmann Ba
lázs, Zsáli Attila, Gungl László edző, Krémer Balázs, Botló Tibor, Szigeti Szabolcs, Nagy Attila, 
Mester Károly, Fullér Ferenc, Wágner Tibor, Valkai Gábor, Bátai Sándor, Szalonnás István, Pere 
Gábor.

majd nyújtani Pécsvárad sport- 
szerető közönségének, és eljutva 
a fél országba, pénzben nem 
mérhető reklámot jelentenek 
Pécsvárad városának. A bajnok
ságokban ideérkező csapatok vi
szont a pécsváradi vendéglátók, 
szállásadók szolgáltatásait ve
szik igénybe -  mondta beszámo
lójában Zsáli János elnök.

Bíztató 
eredmények 

A felnőtt labdarúgó csapat 8 
ponttal vezeti a megyei II. osz
tály keleti csoportját. Az ifjúsági 
és serdülő csapatok a megyebaj
nokság középmezőnyében foglal
nak helyet. Női kis kézilabda
csapatunk 2 pont előnnyel, pont
veszteség nélkül vezeti a megye
bajnokság B csoportját. Női NB 
II: csapatunk, habár összes

Megyei II. osztály Tamási cs. XV. forduló
1. Pécsvárad 15 13 - 2 39-10 39
2. Egerág 15 10 1 4 31-18 31
3. Töttös 14 9 2 3 28-17 29
4. Sátorhely 15 8 3 4 26-20 27
5. Hosszúhetény 14 8 1 5 30-20 25
6. Nagykozár 15 7 3 5 31-32 24
7. Vókány 15 7 - 8 25-30 21
8. Majs 14 6 2 6 36-20 20
9. Dunaszekcsó' 12 6 2 4 28-14 20
10. Vasas 15 5 4 6 30-29 19
11. Szászvár 15 5 3 7 24-35 18
12. Gyód 15 4 4 7 15-22 16
13. Hímesháza 15 4 2 9 17-38 14
14. Babarc 14 3 4 7 24-40 13
15. Kásád 15 3 - 12 16-45 9
16. Hidas 14 1 3 10 10-29 6

Gól: Spannenberger 11, Botló 8, Krémer 5, Zsáli 5, Fullér F. 
3, Bátai 2, Kolmann 3, Szalonnás 2,Nagy 1
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1995. 10.22.
XI. forduló 

Töttös-Pécsvárad
0-1 (0- 1)

A csapat összeállítása: Szigeti
-  Wágner, Mester, Fuller Z. -  
Ackermann (Kolmann B.), So
mogyvári, Spannenberger, Zsáli
-  Botló (Pere), Fuller F. (Szalon- 
nás), Krémer (Muhi).

Edzó': Gungl László
A megyei I. osztályból kiesett 

Töttös csapata rosszul kezdte a 
bajnoki idényt, de az utolsó hat 
találkozón győztesen hagyták el 
a pályát. Ezt a sikerszériát sze
rették volna folytatni hazai pá
lyán, a tabellát vezető Pécsvá- 
rad csapata ellen.

Sok vendégszurkoló kisérte el 
a csapatot erre a mérkőzésre an
nak reményében, hogy sikerül be
gyűjteni a három bajnoki pontot.

Ami várható volt, hogy mind
két csapat nagy elánnal vetette 
be magát a küzdelembe. A haza
iak már az elején döntésre sze
rették volna vinni a mérkőzést, 
ami a kezdeti tíz perces rohamo
zó támadójátékban valósult 
meg. Utána viszont már a vára
diak akarata érvényesült, mely 
több gólhelyzetben és egy elért 
szép gólban nyilvánult meg.

A feszült légkörben sok volt a 
szabálytalanság, a bíró is ítéle
teivel borzolta a kedélyeket. 
Közben egy kettó's kiállítás ré
vén tíz fóré fogyatkozott mind
két csapat.

A második félidőben a hazai
ak mindent megpróbáltak meg
tenni az egyenlítés érdekében. 
Némi mezó'ny fő lényre tettek 
szert, de a vendégek magabizto
san és lelkesen futballoztak. A 
félidó' végén még egy pécsváradi 
játékosnak piros lapot mutatott 
fel a bíró, az eredmény tartás ér
dekében a cserejátékosok is szó
hoz jutottak.

Összefoglalva, egy küzdelmes 
mérkó'zésen a lelkes vendégcsa
pat megérdemelt győzelmet ara
tott.

Góllövő: Spannenberger
Kiállítva: Spannenberger,

Kolmann B.

1995. 10. 29.
XII. forduló: 

Pécsvárad-Babarc
4-0 (2-0)

A csapat összeállítása: Szigeti 
(Valkai G.) -  Wágner, Mester, 
Fuller Z. -  Szalonnás (Pere), 
Zsáli, Somogyvári (Nagy A.), 
Mühl -  Botló, Fuller F., Krémer.

Edző: Gungl László
A tisztes helytállás reményé

ben érkeztek Pécsváradra a ven
dég babarciak. A csapatok tabel
lán elfoglalt helyezése alapján

biztos hazai győzelmet vártak a 
szurkolók.

A kissé megváltozott hazai 
csapat részére az edzői taktika a 
letámadás volt. A félidő első fel
ében megnyugtató előnyre kell 
szert tenni és a gólarány javítá
sára kell törekedni. A mérkőzés 
megkezdésétől számított rövid 
időn belül óriási ziccerek marad
tak kihasználatlanul. Érezhető 
és látható volt, hogy a vendégek 
gyenge erőt képviselnek és sze
retnék megúszni a nagy gólará
nyú vereséget.

A pécsváradi játékosok bemu- 
tattáik, hogy hogyan lehet gól
helyzetben hibázni. A hazaiak 
kapkodtak, a játék folyamatos
sága sokszor megszakadt, ritkán 
sikerült szép, kidolgozott táma
dást vezetni. A félidőben kettó' 
nullás vezetésre tettek szert a 
hazaiak.

A második félidőben a játék 
képe annyiban változott, hogy a 
vendégek elfáradtak, lélekben is 
feladták, de megpróbálták az 
eredményt tartani. Nem sok si
kerrel, mert a hazaiak valamivel 
pontosabb játékának köszönhetó'- 
en tovább növelték az előnyt.

összefoglalva: rendkívül
sportszerű mérkőzésen csak a 
pécsváradiakon múlott a győze
lem számszerű eredménye. 

Góllövóh: Botló (2)
Szalonnás
Zsáli

1995. 11. 04.
XIII. forduló: 

Majs-Pécsvárad 
0-1 (0-0 )

A csapat összeállítása: Szigeti 
-  Wágner, Mester, Fuller Z., -  
Kolmann B. (Szalonnás), Zsáli, 
Mühl (Pere), Nagy A., -  Botló, 
Fuller F., Krémer 

Edző: Gungl László 
Olyan csapathoz látogatott el 

a Pécsvárad, amellyel talán még 
sohasem kellett játszania a baj
noki pontokért. A hazaiak az 
utolsó meccsüket sorozatban, jó 
játékkal és sok rúgott góllal biz
tosan nyerték. A lecke tehát fel 
volt adva a bajnokságra törő' 
vendégcsapatnak.

A mérkőzés lefolyását kérdé
sessé tette a pályára lezúdult 
hótömeg, illetve az eró's havazás. 
Némi tanakodás után a bírói 
hármas a mérkőzés megkezdése 
mellett döntött. A kb. 5-7 cm-es 
hóborította pályán az erős hava
zás közepette indult a rangadó. 
A kezdeményezést a vendégek 
ragadták magukhoz, amely gól
helyzetekben is megmutatko
zott. Bár a havas, csúszós talaj 
kissé irreálissá tette a mérkőzés 
kimenetelét, de a küzdelemre 
nem lehetett panasz. Érett a 
vendéggól, helyette sajnos egy 
pécsváradi játékosnak kellett

idő előtt zuhanyozni menni „szö
vegelésért”. Ennek a hatására a 
vendégek nyomása alább ha
gyott, a hazaiak próbálkoztak 
támadásokat szőni. Így telt el a 
félidő és nem látszott, hogy em
berhátrányban küzdenek a pécs- 
váradiak.

A második félidőre az edzői 
taktika alapján a középpálya 
egészére és a csatársor egy ré
szére is a védekezés hárult.

Eró's nyomás nehezedett a 
vendégekre, de az egy-két ellen- 
támadás mindig veszélyt jelen
tett. Bekövetkezett az, amiben 
csak titkon reménykedett a „vá- 
radi team”. Gólt rúgtak, amely 
egyben a három bajnoki pontot 
is jelentette.

összefoglalva, egy rendkívül 
küzdelmes mérkőzésen a pécs
váradi játékosok lelkesedésből 
és küzdeni tudásból jelesre vizs
gáztak, hiszen 10 emberrel 
nyertek.

Dicséret illeti azokat a szur
kolókat, akik elkísérték erre a 
találkozóra a fiúkat, ilyen rend
kívüli időjárási körülmények 
mellett.

Góllövó': Szalonnás
Kiállítva: Zsáli

1995. 11. 12.
XIV. forduló: 

Dunaszekcsó'-Pécsvárad 
0-2 (0 - 1)

A csapat összeállítása: Szigeti 
-  Wágner (Bátai), Mester, Fuller 
Z. -  Kolmann B., Spannenber
ger, Szalonnás, Mühl -  Krémer, 
Fuller F. (Nagy A.), Botló

Edző: Gung László
A bajnokság megkezdése előtt 

a Dunaszekcső csapatáról ter
jedtek olyan hírek, hogy erősí
tést hajtottak végre, több szpon
zor nyújt anyagi segítséget a 
klubnak, melynek feltétele a 
bajnokság megnyerése. A jó  kez
deti rajtot felemás folytatás kö
vette. A Pécsvárad elleni találko
zó vízválasztó volt az ő szem
pontjukból.

A kissé tartalékosán felálló 
váradiak győzelem esetén to
vább növelhették volna előnyü
ket a tabella élén. A taktika is 
erre épült. A kezdeti tapogatózás 
után kiderült, hogy a hazaiak 
rendkívül tartanak a vendégek
től. Színvonalas játék nem ala
kult ki, de a váradiak nyugod- 
tabbaknak tűntek, ezért inkább 
az ő elképzelésük dominált a pá
lyán. Egy gyors akció révén el
őnyhöz is jutottak. A hazaiak já
tékára jellemző volt a durvaság, 
melynek eredménye lett egy sú
lyos sérülés, szenvedő alanya 
Wágner Tibor volt.

A második félidőre a hazaiak 
összpontosították erejüket, 
amely azonban sikert nem ered
ményezett. Egyre idegesebb lég

kör alakult ki, a szekcsői játéko
sok némelyike nemcsak a labdá
val, hanem a bírókkal és szurko
lókkal egyaránt kikezdett. Ered
ménye: a kiállítás sorsára jutott.

Ezután a vendégek újabb gólt 
lőttek és az eredmény megtartá
sára törekedtek, sikerrel.

összefoglalva egy elég durva 
„szövegeló's” mérkó'zésen a várt
nál könnyebb győzelmet aratott 
Pécsvárad csapata.

Góllövó': Krémer, Botló
Kiállítva: Mühl

1995. XI. 18.
XV. forduló: 

Pécsvárad-Hidas 
1-0 ( 0 -0 )

A csapat összeállítása: Valkai 
G. -  Abelovszki (Nagy A.), Mes
ter, Fuller F. -  Fuller F, Span
nenberger, Somogyvári, Szalon
nás (Pere) -  Botló, Bátai, Kró- 
mer (Kolmann)

Edzó': Gungl László
Az évad utolsó bajnoki mérkő

zéséhez készülődtek a csapatok. 
A pécsváradiak nyolc pont el
őnnyel vezették a bajnokságot, a 
kérdés csak az volt, hogy a régi 
„mumust” sikerül-e legyőzni és 
tovább növelni az előnyt az üldö
ző csapatok elől.

Rendkívül rossz talajú, sáros, 
víztócsákkal tarkított pályán in
dult a rangadó. A vendégek játé
kán nem látszott az eddigi gyen
ge szereplés (bár a pécsváradiak 
ellen mindig eredményes játékot 
igyekeznek produkálni) támadó 
szellemben léptek föl a hazaiak 
ellen. Fél óra elteltével a játéko
sok a felismerhetetlenségig sá
rossá váltak, de a fiók kedvét ez 
nem vette el. A játékban inkább 
a küzdelem, a küzdeni akarás 
domborodott ki, de akadtak 
mindkét kapu előtt helyzetek.

A második félidőben érződött, 
amelyik csapat gólt ér el, azé a 
három pont. A vendéglátók fizi
kai fölényüknek köszönhetően 
nyomást gyakoroltak a hidasi
akra, de a vendégek egy-két el
lentámadása sem volt veszélyte
len.

Egyetlen hiba -  az eddig kitű
nően védekező hidasiak rószéról 
-  és megszületett a hazaiak 
győztes gólja.

összefoglalva egy küzdelmes 
mérkőzésen, ha némi szerencsé
vel, de sikerült megszerezni a 
három bajnoki pontot.

Az edző megköszönte a játéko
soknak az őszi idényben nyújtott 
teljesítményét, illetve gratulált 
a csapatnak az őszi elsőségért.

Góllövó': Bátai

HAJRÁ PÉCSVÁRAD!

Spani
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München, Ulm, Stuttgart 
autóbusz-járat

Ez történt 95-ben 
- a  teniszpályán

Új közvetlen eljutást biztosító 
menetrendszerinti autóbuszjára
tot indított a Pannon Volán Rt. 
Nemzetközi menetrendszerinti 
autóbuszjárata Harkány-Pécs- 
Bonyhád-Székesfehérvár-Sopro 
n-München-Augsburg-Ulm-Stut 
tgart útvonalon kívánja megol
dani a közvetlen kapcsolatot a 
dél-dunántúli németség és anya
országa között. A magyarországi 
németség mintegy egyharmada 
él ezen a területen, illetve sokan 
innen kerültek kitelepítésre 
Ulm-Stuttgart térségébe.

A Pannon Volán Rt. Ik. 396-os 
légkondicionált, toalettel, mini
konyhával, videóval felszerelt 
autóbusza már ki tud elégíteni 
minden igényt.

A közel 16 órás, rövid pihené-

24 órás Tfechno-partyt szerve
zett a pécsváradi várba a német 
METROLINE-cég november 25- 
re. Nem vagyok szakértő', min
denesetre nagyon kemény, na
gyon hangos, ütőkkel hangsúlyo
zott zenéről van szó, amit lemez
lovasok dübörgettek a palota- 
szárny földszinti kiállítótermé
ben és a díszteremben. Sötét, 
füst és speciális fényeffektusok 
adták a körítést. Hideg volt az 
egész és nagyon embertelen.

Az esemény érdekessége, hogy 
a Németországban "kastélykon
certre" verbuvált közönség nem 
érkezett meg, mivel — mint a né
met szervezők egyike közölte -  a 
magyar vámosok a hangszerek 
miatt feltartóztatták ókét a ha
táron. A közönség, amely 450- 
500 márkát fizetett egy-egy je
gyért, két busszal indult Berlin
ből, a német nagyvárosokban is 
fölszedték a technorajongókat, 
akik sose érkeztek meg Pécsvá- 
radra. Pedig jó  reklámot csinál
tak volna nekünk -  így a német 
szervező.

Nincs jó  hírük a techno-hívők - 
nek, bár Pécsváradon nem kö
vettek el kirívó cselekményt. 
Kastélyokra, várakra speciali
zálják magukat. Nem kaptam 
választ arra, hogy miért. Szava
ikból az tűnt ki, nekik teljesen

si, felfrissülési lehetőségeket is 
biztosító út oda-vissza irányban 
együttesen megváltott menet
jegyének értéke még a 10.000 
Ft-ot sem éri el.

További tájékoztatást ad a 
Pannon Volán Rt. autóbusz
pályaudvari információs szol
gálata. (Telefon: 72/215-665.)

Ajegyeket elővételben célszerű 
biztosítani, bár szabad férőhely 
esetén a gépkocsi vezetője is ki
szolgálja azt.

A november elejétől közleke
dő'járat vasárnap délután indul 
Harkányból és hétfőn reggel ér
kezik Stuttgartba, vissza hét
főn este indul és kedden a déli 
órákban van ismét az induló ál
lomáson.

mindegy, hol dübörgetnek:
-  Very funny az egész, nem 

is tudom, hol vagyok, milyen 
nyelvet beszélnek itt, hunga- 
risht vagy ungarischt, nem ér
tem a beszédüket, ez isteni -  lel
kendezett fotós kollégámnak a 
telemosoly büféslány, a büfévé 
átalakított altemplomban!

Vannak információk, misze
rint Németországban már nem 
kapnak kastélyt technozene cél
jára a műfaj rajongói. Tehát 
mennek a szegény szomszédhoz. 
Azaz mégsem, mert elakadnak a 
határon. Nem baj!

Az eseményhez adva volt még 
a spéci techno dekoráció a palo- 
taszámyban, az udvarban felál
lított két szuperreflektor és az 
igazi köd és a büfé, ami sajnos 
nem máshová került, mint az al
templomba. Magyarország leg
régibb templomába, amely őrzi 
Szent István lábnyomát!

Végül a helyi és környékbeli 
ifjakat árengedménnyel, 2500- 
2000 forintért is beengedték. 
Óvakodnék a nagy szavaktól, in
kább csak annyit a magam, a 
helyi szervezők és jelen lévők 
meg pécsváradi fiatalok részé
ről, hogy ez nem ide való, a bu
sás terembér ellenében sem.

G. O.

Ismét eljött a tél, véget ért a 
teniszszezon, ez az időszak eb
ben a sportágban is a beszámo- 
lók, visszatekintések ideje.

Újra elmondhatjuk, hogy tar
talmas, eseményekben bővelke
dő évet zártunk, jó versenyekkel, 
színvonalas teljesítményekkel.

Az idénynyitó Koch Kupa há
zibajnokságon május elején 
csaknem teljes volt a létszám, a 
versenyt Fullér Tibor nyerte, 
második Beck András, harmadik 
Menczer Csaba. Párosban a Ba- 
umann Mihály-Szatykó József 
duó diadalmaskodott.

Fiataljaink több megyei junior 
versenyen indultak el és büsz
kén mondhatjuk, hogy minden
hol az élen végeztek, megelőzve 
több nagymúltú pécsi teniszklub 
tehetségeit!

A Káplán tenisz Park által 
rendezett versenyen az egyik 
csoportban Vadász Csaba lett az 
első, Arató Gergő a második, a 
másik csoportban Friesz Péter 
az első, Vadász Péter a második. 
A DÉDÁSZ teniszklubban Arató 
Gergő és Friesz Péter is második 
helyezést ért el csoportjában. Jú
lius 15-én hazai környezetben 
rendeztünk megyei junior ver
senyt, ekkor Arató Gergő nyert a 
döntőben Vadász Csaba ellen.

Július közepén tenisznapközit 
szerveztünk a kisebbeknek in
tenzív teniszoktatással, kirándu
lásokkal. Thstvércsapatunkat a 
pécsi Tettye Clubot július 30-án 
fogadtuk, szoros küzdelemben 
most még vendéggyőzelem szüle
tett.

Szeptember elején első ízben, 
nagyon szívélyes fogadtatásban 
volt részünk Hausmanstátten- 
ben. Tíz fős csapatunk szoros

mérkőzéseket vívott, reméljük 
jövőre itthon a visszavágón szá
munkra kedvezőbb eredmények 
születnek majd. A vereség elle
nére azt hiszem mindenki szá
mára nagy élmény volt ez a ki
rándulás.

Különösen megtisztelő' volt 
számunkra, hogy szeptember 9- 
én magasrangú vendégeket fo
gadhattunk. A Baranya-Steier 
Baráti Társaság nálunk látta 
vendégül az osztrák követség te
niszcsapatát.

Eljött ismét az október. Nyári
as melegben rendeztük meg az 
V. őszi pécsváradi házibajnoksá
got 8-9-10-én. Már-már úgy tűnt, 
hogy az ifjabbaktől nem lehet el
venni a győzelmet, de aztán 
mégis Fullér Tibi nyerte a ver
senyt. Vadász Csaba második, 
Beck András harmadik lett. Pá
rosban Vadász Csaba-Scholtz 
Gábor lett az elsó'.

...hát ez történt 95-ben. Köz
ben, igaz az ígértnél később, de 
elkészült harmadik teniszpá
lyánk a sportcentrumban, ta
vasztól ott is játéklehetőséget tu
dunk biztosítani.

Tisztelt Pécsváradiak, Teni
szezők és Barátaink!

Reméljük 96-ban a törzsven
dégek mellett ismét sok újoncot 
köszönthetünk körünkben, köz
ponti pályánk közelsége egyre 
többeket késztet majd kihívásra, 
hogy kipróbálja és megszeresse 
ezt a sportot. Kívánok mindenki
nek boldog, békés karácsonyt, 
eredményekben gazdag újesz
tendőt, kellemes és küzdelmes 
teniszszezont -  nálunk!

Strecker Raymond (Koch Ten- 
nis Club)

A Hírmondó előfizetése
Búcsúzik az év, nyájas olvasó, és lapunk ezzel belép V. évfo

lyamába. Egy-egy lap ára 30 forint, az évi előfizetés 300, amely- 
lyel 11 számunkat viszi házhoz a teijesztés Pécsvárad aktuális 
híreivel, hirdetéseivel, érdekességeivel. A Művelődési Házban le
het előfizetni vagy az előfizetést meghosszabbítani, s ezzel biz
tosítjuk, hogy a lap megérkezzen az előfizetőkhöz. Egyben érte
sítjük olvasóinkat, hogy januári számunk az ünnepek miatt 10. 
körül fog megjelenni.

M inden kedves olvasónknak áldott, békés K arácsonyt 
és jó  egészséget, bo ld og  ú jesztendőt kíván a P écsváradi 
H írm ondó szerkesztősége

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

HARKÁNY-PÉCS-SOPRON-MÜNCHEN-STUTTGART

Ami nem ide való

TEC H N O ? - D A N K E, NEIN!

Időpont Megálló Időpont
Vasárnap 14.30 Harkány, aut. áll. 12.30 Kedd

15.00 Pécs, aut. áll. 12.00
15.10 Pécs, aut. áll. 11.50
15.50 Bonyhád, aut. áll. 11.10
17.15 Székesfehérvár, aut. áll. 9.55
21.05 Sopron, aut. áll. 5.55

4.00 München, Hauptbanhof 23.00
4.50 Augsburg 22.10
5.50 Ulm 21.10

Hétfő 7.00 Stuttgart 20.00 Hétfő


