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Megyei sarc a pécsváradi várért

Legyen övék a pécsváradi vár! Képünkön az alsótagozatosok Tóth Györgyivel
régiségeket gyűjtenek a millecentenáriumi vetélkedőre. Fotó: M üller A.

Pécsvárad önkormányzata 
február 26-i ülésén úgy dön
tött, hogy továbbra is kitart 
a pécsváradi vár kezelési jo
gának megszerzése mellett. 
A súlyos feltételek ellenére, 
amelyeket Baranya Megye 
Közgyűlése szabott 1996. 
február 26-i ülésén. A pécs
váradi testü le t mélységes 
megdöbbenéssel értesült a 
megyei döntésről: 22 igen, 9 
nem és egy tartózkodás mel
lett a Megyei Közgyűlés úgy 
döntött, Pécsvárad 12 millió 
Ft+ÁFA összeg ellenében ve
heti csak át a megyei intéz
mény Mecsek Tourstól az 
István Király Szálló beren
dezéseit.

A Megyei Közgyűlés há
rom pécsváradi képviselője 
közül dr. B ir ó  F e r e n c

nem volt jelen az ülésen. 
Dr. Feledy Éva a Megyei 
K özgyűlés többségével 
megszavazta a 12 milliót. 
K ak as S án d or, ak i a 
pécsváradi önkormányzat 
felhatalm azásából és an
nak tagjaival hónapok óta 
folytatja az egyeztető' tá r 
gyalásokat, a megyei dön
tés ellen szavazott.

Hozzátesszük, központi 
vagy megyei döntések nem 
eló'ször hozzák  sú lyos 
helyzetbe a pécsváradia- 
k a t, akik jól em lékeznek 
még a járás, a helyi gim
názium  m egszüntetésére, 
Pécsvárad régi szerepének 
fokozatos le é p íté sé re , 
amelyhez Baranya megye 
Tanácsa majd Közgyűlése 
nyugodt lélekkel asszisz

tált. Mint ahogy a Komló
hoz való csato láshoz is, 
amelynek következménye
it a m ai n ap ig  sem  volt 
Pécsvárad egymaga hely
re á llí ta n i. P écsv árad  ön 
erejéből, polgárai szorgal
mából ért el oda, ahol most 
tart. És továbbra sem feu
dális függőségben képzeli 
el jövőjét.

A pécsváradi várat Bara
nya Megye Közgyűlésének 
gazdasági bizottsága elnö
ke Varga Péter, egyszerű 
helyi érdekeltségű műem
léknek tudja. Ismeretei hi
ányosak. A tét a vár beren
dezése, am ely idén nyolc 
éves. E nnek kiváltásával 
ju th a t  P écsvárad  önkor
m ányzata a vár használati 
jogához.

A Mecsek Tours Kft. által 
felkért vagyonbecslő a be
ren d e z é s t 15.899.000 
Ft+ÁFA összegre becsülte. 
A Pécsvárad önkormányza
ta  által felkért szekszárdi 
C liens Kft. é rték e lése  
5.939.000 Ft. Ezzel egyidő- 
ben és a hazai értékbecs
lőktől függetlenül, amerikai 
befektetők 30.000 dollárra 
(mintegy 4 millió Ft-ra) be
csülték a berendezést.

Értesülve a  megyei dön
tésről, az am erikai befek
tetők február 27-én levelet 
í r ta k  dr. T óth S á n d o r
n ak , a B a ran y a  M egyei 
Közgyűlés elnökének: ,A 
tucsoni befektetők Baranya 
megyei hotellánc megalapí
tását tervezik. Elképzelésük 
szerin t erőteljes reklám - 
kampánnyal az amerikai és 
nyugat-európai tu r is tá k  
meghódítására, a közeljövő
ben jelentős mértékű befek
tetésekkel a vállalkozásban 
részt vevő szállodák felújí
tására és bővítésére fognak 
törekedni. A  szállodalánc 
tagjai között alapvető ténye
zőként szerepelne a pécsvá
radi Hotel István Király.”

A befektetők  a Megyei 
Közgyűlés elnökének se
g íts é g é t k é r té k  ahhoz, 
hogy Pécsvárad bérelhes
se vagy reális áron vehes
se m eg a b ú to rz a to t. A 
nem zetközi szállodalán 
cokban ugyanis a bútorza
tot 7-8 évenként teljesen 
kicserélik, mivel azok ér
téke n u llá ra  fu t -  a me
gyei döntés pedig mai, új 
á ra t követel Pécsváradtól.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati ülés
1996. február 26.

Az ülés Arató M árton
alpolgármester elnökletével 
kezdődött. Kakas Sándor 
polgármester fél 8-kor vette 
át az ülés vezetését, mivel 
addig a Megyei Közgyűlé
sen vett részt a pécsváradi 
várat érintő' napirenden. 
Dr. B iró F eren c, dr. 
Menczer Gábor igazoltan 
távol volt.

Intézményi térítési 
díjak

Dr. S eb estyén  Ild ikó,
az igazgatási csoport veze
tője tájékoztatta a képvise
lőket, hogy a szociális és a 
gazdasági bizottság, az 
érintett intézményvezetők 
és a Polgármesteri Hivatal 
részvételével minden évben 
március 31-ig állapítják 
meg a személyes gondosko
dás körébe tartozó szociális 
ellátások térítési díját. Ide 
tartozik a Gondozási Köz
pont: az idősek klubjában 
27 fő, új gondozóházában 9 
fő, régi épületében 13 fő, 3 
házigondozott, házigondo
zásban és étkeztetésben ré
szesülő 18 fő, étkeztetésben 
részesülő 9 fő részesül idén.

Az óvodákban 146 gyer
mek étkezik, 50 százalékos 
térítést kap 24 fő. 100 szá
zalékos térítést 11 gyer
mek. A 146 gyermek 24 szá
zaléka részesül a térítési 
díj csökkentésében illetve 
mérséklésében. Az iskolá
ban 180 gyermek étkezik, 
közülük 50 százalékos térí
tést kapott 14, 100 százalé
kost 24 napközis. A menzá- 
sok közül 4-4 kapott 50 illet
ve 100 százalékos költségté
rítést. 38 százalékuk része
sül a díj csökkentésében.

A kedvezményekre a 
gyermekintézmények tet
tek javaslatot, a gyerekek 
szociális helyzetének isme
retében.

2.200.000 Ft kerül idén 
munkanélküli jövede
lempótló támogatásra,
600.000 rendszeres szociális 
segélyre, 1.000.000 nevelési 
segélyre, 790.000 közgyógyel
látásra, további tételekkel 
együtt összesen 6.500.000 Ft 
Pécsvárad idei segélykerete.

Megállapodás a német ki
sebbségi önkormányzattal

A Pécsváradi Német Ki
sebbségi Önkormányzat a 
település képviselőiből ala
kult. Tagjai Apaceller Jó
zsef, Vértes László, elnök 
Baumann Mihály fölvál
lalták a helyi német kisebb
ség képviseletét. Mint Bau
mann Mihály elmondta, na
gyobb konfliktusok a tele
pülési önkormányzattal 
nincsenek, a feladatokat 
együtt tudják megoldani. A 
kisebbségi és a települési 
önkormányzat megállapo
dása a kötelező törvényi el
őírások szerint köttetett 
meg.

A Polgármesteri Hivatal 
a kisebbségi önkormányzat 
gazdálkodásának végrehaj
tó szerve. A pénzügyi cso
portvezető a kisebbségi ön- 
kormányzat elnökével a 
települési önkormányzat 
költségvetésének kidolgozá
sa előtt áttekinti a kisebb
ségiek feladatait, költsége
it, bevételi forrásait, és 
eszerint alakítanak költ
ségvetést. A Polgármesteri 
Hivatal biztosít számukra 
helyiséghasználatot, postai, 
gépelési, sokszorosítási fel
adatokat. A Kisebbségi Ön- 
kormányzat pénzforgalmát 
az önkormányzati hivatal 
költségvetési elszámolási 
számlájához kapcsolódó al- 
számlán kezeli.

Bizottságok összevonása
Egyesült a pénzügyi-gaz

dasági és a műszaki bizott
ság, hogy a feladatokat 
összefüggésükben kezelhes
sék. Képviselő tagjai Bau
mann Mihály, Müller La
jos, Vértes László, Zsáli 
János, Simsay István (a 
bizottság elnöke), kültagjai 
dr. Andrics Antal, id. Bü
ki László, Spannenber- 
ger János, Walter Tiva
dar. Ennek és a Kisebbségi 
Önkormányzattal kötött 
szerződésnek értelmében 
módosult az önkormányzat 
szervezeti és működési sza
bályzata.

Képviselők tiszteletdíja
Elvi állásfoglalást hozott 

a testület, miszerint a min
denkori (miniszteri fizetés
től függő) polgármesteri fi

zetés meghatározott száza
léka képezi a képviselői já
randóságot. Azt a hasonló 
nagyságrendű települések
hez viszonyítva alakítják 
ki. A pénzügyi, gazdasági, 
műszaki valamint az ügy
rendi bizottság együtt ké
szíti el a javaslat kidolgozá
sát a következő ülésre.

Pályamódosítás
A salakos focipálya mel

letti telek tulajdonosai, 
K resz Erika és Bogos 
Csaba, mivel lakóépületük 
8 méterre van a pályától, és 
ez zavarhatja a sportolókat 
vagy a tulajdonosokat, 
ajánlatot tettek a pálya el- 
fordítására.

A dolog egyszerű ingat
lancserével lebonyolítható. 
Az ajánlattevők minden fel
merülő költséget vállalnak, 
a Zsáli János sportköri el
nökkel egyeztettek, aki jó 
kompromisszumos megol
dásnak minősítette a cse
rét. Vállalták a földmunkák 
elvégzését is a fenti megál
lapodás keretében. A testü
let hozzájárult a cseréhez, 
és az április 30-ig lebonyo
lítandó földmunkákhoz.

Jegyzői pályázatok
A képviselőtestület hét 

tagja február 22-én meg
hallgatta a harmadik jegy
zői pályázatra jelentkező 
hat személyt, majd a testü
leti ülésen újbóli rövid meg
hallgatás következett. A je
lentkezők közül dr. Feny
vesi János nyerte el osz
tatlanul a képviselők bizal
mát. Az 1957-es születésű 
jogász Kölesd-Kistormás 
körjegyzője 1990 óta. Pé
csett, a Jogi Karon végzett 
1983-ban, majd Szekszárd 
Városi Tanácson aztán a 
Tolna Megyei Tanácson dol
gozott elnöki referensként, 
osztályvezetőként. Felesége 
középiskolai tanár, két kis
iskolás korú gyermekük 
van. Szívesen letelepedné
nek Pécsváradon.

A képviselőtestület dr. 
Fenyvesi Jánost 1996 ápri
lis 1-től Pécsvárad város 
jegyzőjévé kinevezi. Havi il
letményét 80.000 Ft-ban ál
lapítja meg.

K öltségvetési
zárszámadás

Wolf J ó z se f  pénzügyi 
csoportvezető terjesztette 
elő a zárszámadást, amely 
megnyugtatóan zárult a 
múlt évben. 1995. évi bevé
tele 312.334.398.41 Ft-ban 
teljesült.
Ebből normatív állami tá
mogatás 109.065.830 Ft, 
S Z J A - r é s z e s e d é s  
26.999.424 Ft, munkanél
küliek jövedelempótló tá
mogatása 3.342.800 Ft. 
Gépjárműadóból 1.288.945 
Ft, helyi adókból 8 millió Ft 
folyt be. Lakás-, ingatlan-, 
részv én y érték esítésb ő l 
21.554.132 Ft.
Az egyéb összes bevétel 
126.637.399.41 Ft. A felvett 
hitel 45.000.000 Ft.

Ezen források terhére a 
kiadási előirányzatot az ön- 
kormányzat 1995-ben
304.185.954.01 Ft-ban tel
jesítette. Ebből 78.180.617 
Ft-ot fordított beruházásra 
konkrétan a Sportcsarnok 
építésére. Intézmények 
üzemelési költségeire 
148.849.365 Ft-t a Polgár- 
mesteri Hivatal működésé
re és az egyéb kiadásokra
77.155.972.01 Ft-t fordított. 
H i t e l t ö r l e s z t é s r e  
14.000.000 Ft került. A zár
számadást a testület elfo
gadta, majd az idei költség- 
vetéssel foglalkozott.

Az 1996. évi költségvetés
Pécsvárad Város képvise

lőtestülete, hivatala és in
tézményei együttes idei 
költségvetését 168.583.000 
Ft bevétellel és kiadással 
állapítja meg. Ezen belül
69.751.000 Ft személyi jut
tatással, 28.920.000 Ft tb- 
járulékkal, 51.820.000 Ft 
dologi kiadással,
12.156.000 Ft pénzeszköz- 
átadással, 352.000 ellátot
tak pénzbeli juttatásaival,
2.322.000 Ft felhalmozási 
kiadásokkal, 60.000 Ft fel
újítással, 2.000.000 Ft hi
tellel, 1.200.000 tartalékkal 
állapítja meg.

Pécsvárad hitelkötele
zettsége 1996 november 20- 
ig 14.000.000 Ft+3.500.000 
kamat.
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Megyei sarc a pécsváradi várértWolf József az írásos elő- 
terjesztéshez elmondta, 
hogy a költségvetés éves 
szinten biztosítja az intéz
mények zökkenó'mentes 
működtetését. A bérfejlesz
tések a központi előirányza
tok biztosításakor történik. 
Az év közben bejövő több
letbevételeknek a korábbi 
kötelezettség-vállalásnak 
megfelelően a Sportcsarnok 
építéséhez felvett hosszúle
járatú hitel törlesztését kell 
szolgálniuk.

A költségvetés írásos elő
terjesztését az előkészítő 
munka során véleményez
ték az intézmények vezetői, 
akik részt vettek magában 
az előkészítésben is. A gaz
dasági és a szociális bizott
ság úgyszintén.

Alapítványi
adókedvezmény

A képviselőtestület 50 
százalékos eseti kedvez
ményben részesíti azokat 
az adóalanyokat, akik a 
helyben működő sport- vagy 
kulturális egyesületek szá
mára 1995-ben pénzbeni tá
mogatást nyújtottak.

Öregfiúk Külsheimbe!
A képviselőtestület a vá

ros "Öregfiúk" labdarúgó

csapatának 30.000 Ft egy
szeri támogatást biztosít a 
külsheimi út költségeihez.

Kábeltv-problémák
Arató Márton lakossági 

jelzést ismertetett, misze
rint nem megfelelő a tájé
koztatás a kábel-tv rend
szer működésével, csator
nák cseréjével, hibák javí
tásával kapcsolatban. A tes
tület felhatalmazza a pénz
ügyi, gazdasági, műszaki 
bizottságot az önkormány
zati tulajdonú helyi kábeltv 
rendszer, annak működésé
vel kapcsolatos feladatok és 
az erre kötött szerződés fe
lülvizsgálatára.

Figyelem, 
falusi turizmus!

Baumann Mihály, a Pécs
váradi Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke falu
si turizmussal kapcsolatos 
kérdőíveket hozott a me
gyei önkormányzattól. Az 
érdeklődők átvehetik a Mű
velődési Házban, és kere
setkiegészítésként rákap
csolódhatnak a házi ven
déglátás rendszerére. Ezt a 
kört a Német Szövetség kí
vánja megszervezni egysé
ges díjszabással és szolgál
tatásokkal.

(Folytatás az első oldalról)

A megyének ez az eljárá
sa méltatlan a magyar Mil- 
lecentenáriumhoz és az ál
lamalapítás valamint Pécs- 
várad megalapításának kö
zelgő 1000. évfordulójához. 
A megyei döntéshozók 
mintha nem volnának tisz
tában azzal, hogy kiemelt 
jelentőségű állam
alapításkori műemléke- 
gyüttes sorsáról döntenek, 
és a pécsváradi vár ügye 
nemcsak Pécsváradé.

Pécsvárad önkormányza
ta kompromisszumus meg
oldásban bízott, ezt azon
ban nem sikerült elérnie. 
Az önkormányzat február 
26-i ülésén meghallgatta 
Kakas Sándortól a megyei 
eseményekről szóló tájékoz
tatót. Majd Szilágyi Do
mokos építész tájékoztatta

a testületet a várfalon belül 
illetve kívül végrehajtható 
bővítésekről. A vár jövőbeni 
hasznosításával kapcsolat
ban felállított bizottságba 
vezetőként G állos O rso
lyát, tagokként Arató 
Mártont, Kakas Sándort, 
Simsay Istvánt, Zsáli Já
nost, külső konzulensként 
dr. Gál Sándor jogászt és 
Szilágyi Dom okos épí
tészt kérte fel a testület.

Egyúttal felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a 
Kincstári Vagyonkezelővel 
és az amerikai befektetők
kel befejezze a tárgyaláso
kat a vár hasznosításáról. 
Ezután lesz lehetőség a Me
csek Toursszal a vagyonáta
dás megtételére és annak 
anyagi ellentételezésére. A 
testület úgy döntött, gazda
sági társaságot hoz létre a 
vár jövőbeni hasznosítására.

A Nőnap alkalmával szeretettel köszönti

Pécsvárad asszonyait és leányait

az önkormányzat 
és a Pécsváradi Hírmondó szerkesztősége

Újít a Városi Televízió
A hónap utolsó csütörtök

jén jelentkezik Pécsváradon 
havi adásával a helyi tele
vízió, amely mostantól gaz
dagabb műsorral szolgál né
zőinek. Papp Gyula főszer
kesztő elmondta, mivel 
anyagiak híján adásaikat 
sűríteni nem tudják, a havi 
programot szeretnék gazda
gabbá tenni: 18.30-kor me
sét, majd 18.50-kor sporthí
reket adnak, 19 órakor pe
dig megkezdik a "Tenkes 
kapitánya" sorozatát. A szo
kásos havi híradó 19.25-kor 
jelentkezik, 20.15-kor "A

névtelen vár" című Jókai- 
sorozatot vetítik. Az egyes 
műsorok közötti reklámok 
adják a szükséges anyagi 
hátteret továbbá a pécsvá
radi szponzorok, mint az 
AGROVER Rt., a Aranyci
pó, az Architekt Bt., a DÉL- 
KO, az Építőipari Kisszö
vetkezet, a Galant Kft., 
Kresz & Fiedler Kft., a 
Pécsvárad és Vidéke 
ÁFÉSZ, és a Zengő MG. 
Termelő és Szolgáltató Szö
vetkezet, melyeknek hozzá
járulása lehetővé tette a 
műsor ilyetén kibővítését.

ÁB-AEGON-iroda nyílt
Megnyitotta ügyfélfogadó-irodáját az ÁB-AEGON Rt. Komlói 

Fiókja a Kossuth u. 18/a. szám alatt, a lakásszövetkezet helyisé
gében. Jelentős a lakás- és az egyéb biztosítási forgalmuk a tér
ségben, így indokoltnak látják az ügyek helyben való intézését. A 
hét minden napján itt tartózkodik Palláné Paucsa Zsuzsanna, 
aki az ügyfélszolgálatot is ellátja. Minden kedden 8-12 óra között 
várja az ügyfeleket a területi képviselő. Szükség esetén közvetlen 
kapcsolatot tudnak teremteni a komlói fiókkal, és a pécsi igazga
tósággal, ahol a számlavezetés történik.

Sántha László

Hirdetési kedvezmény 
az ÚDN-elofizetoknek

Az Új Dunántúli Napló előfizetői március, április, 
május hónapokban 10 százalékos kedvezményt élvez
hetnek apróhirdetések megjelentetésére. Az akciót 
igénybe vehetik mindazon magánszemélyek, akik folyó 
hóra érvényes lapelőfizetési számlával rendelkeznek.

Ingatlan, lakás, bérel-kiad, adás-vétel, gépjármű, 
vegyes, ezekre vonatkozó üzleti hirdetésekre, állást 
keres, eltartót keres, albérletet keres hirdetésfajtákra 
vonatkozik az akció.

Hirdetési ár: lakossági apró: 164,- Ft+ÁFA/sor
üzleti apró: 328,- Ft+AFA/sor
A kedvezmény az előfizetési számla felmutatásával 

vehető igénybe az ÚDN pécsváradi hirdetés-felvevő 
helyén, a Művelődési Házban is.

A Zengő Vadásztársaság 
évi közgyűlése

Február 12-én tartotta évi közgyűlését a pécsváradi Zengő 
Vadásztársaság, amelynek 99 tagja van. Szakmai és üzleti 
szempontból is jó évet zártak: jól sikerült a külföldiek va
dásztatása. Július 1-jével hűtőkonténert állítottak fel Pécs
váradon. Ebben tárolják a saját és a más vadásztársaságok
tól származó vadat, amit szerződés alapján külföldön érté
kesítenek. A jövőben a szarvaslétszám beállítására és a tró
feaértékek alapján a minőség javítására kell törekedniük -  
állapította meg az idei év feladatát a közgyűlés.
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Párizsban járt
A Pécsváradi Aranycipó 

Kft. bemutatót tartott Pá
rizsban, a február 24-28. kö
zött megrendezett EURÓPA
IN ’96 Nemzetközi Sütő'- és 
Cukrászipari Szakkiállítá
son. Kilenc ország, 600 kül
földi kiállító, kis- és nagyter
melői?;, kereskedők, gépgyár
tók, termékek, eszközök, 
szolgáltatások seregszemléje 
volt a párizsi rendezvény.

A kiállítás előtt három or
szág, Csehország, Spanyol- 
ország és hazánk tartott be
mutatót. A hazai csapatban 
egy zalaegerszegi és egy 
szombathelyi pék mellett 
szerepelt munkáival a Pécs
váradi Aranycipó munka
társa, Heil István: péksü-

az Aranycipó
teményt, magyaros specia
litásokat pl. fokhagymás 
kemencelángost sütött, fan
táziatermékeket készített. 
Sikert arattak kuglófjaik.

-  Fontosnak tartottuk a 
cég jelenlétét ezen a szakkiál
lításon is -  mondta ifj. Büki 
László, a Pécsváradi Aranyci
pó Kft. igazgatója. -  Hatodik 
évünkbe léptünk, fontos, hogy 
a magyar pékszövetség szá
mon tartson bennünket és a 
termékeinket.

1994-ben az osztrák Wels- 
ben rendezett európai ter
mékversenyen is szereztek 
díjakat. Tavaly pedig Buda
pesten, az UKBA nemzetközi 
szakmai versenyéről elhoz
ták a II. és a III. díjat.

ANYAKÖNYV
Születtek: Palkó Borbá

la, Szendrői Boglárka Luca, 
Féld Balázs, Kiss Gergő, 
Balogh Ferenc, Zengővár- 
konyban Lorencz Máté, 
Martonfán Tóth Kristóf 

Házasságkötés nem volt. 
50. házassági évfordu

lóját ünn ep elte  február 
15-én Szabó János és neje 
Kis Hosszú Erzsébet.

25. éves házassági év
fordulóját ünnepelte Ka- 
csándi József és Sasvári 
Júlianna.

Szívből gratulálunk 
mindkét párnak és még 
hosszú, boldog életet kívá
nunk családjuk körében!

Elhunytak: Konrádné
Szaksz Regina 83, Bánusz 
Elek 68 éves.

Computeres
szemvizsgálat

Március 22-tól 
rendszeresen péntekenként 

9 órától a Művelődési 
Központban. A vizsgálat 
ingyenes ha szemüvegét 

nálunk készítteti. 
Előjegyzést az E.Ü. 

Centrumban veszünk fel. 
POLLER OPTIKA

V ________ J

„UTI-TIPP"
Az „Uti-Tipp” 8-án 10 

órakor az l.-es TV-csator- 
nán sugárzott műsorában 
pécsváradi és zengővárko- 
nyi felvételek is szerepel
nek: Dombay-tó, Tanya 
Csárda, Felváros, Apaceller 
Péter gyapjúfonója, Walter 
Tivadar szőlője, zengővár- 
konyi tájház, népi együt
tes.

Munkahelyről van szó

Hogyan tovább, 
Pécsváradi Malom Kft.?

A pécsváradi malom az év 
elején leállt, 14 dolgozóját 
elbocsátották. Többségi, 
most pedig már teljes tulaj
donosa az AGROPORT Rt., 
melynek vezérigazgatója, 
dr. K elem en L ászló  el
mondta, azért zárt be a ma
lom, mert az idei első félév
re nincs gabonája. Ennek 
oka a búzapiacon ősszel be
következett árrobbanás. Ma 
42 százalékos kamattal le
hetne hitelhez illetve őröl- 
nivalóhoz jutni, és ezt a ter
het ma egy cég sem tudja 
elviselni. Egyébként min
den malom küzd a szabad 
piacból fakadó helyzettel, a 
kismalmok a leginkább.

Az AGROPORT az 1993 
privatizáció óta többségi, 
most pedig már 100 száza
lékos tulajdonosa a pécsvá
radi üzemnek. A mezőgazda
ságban bekövetkezett válto
zás következtében maguk 
vállalkoznak az alapanyag 
megtermelésére, feldolgozá
sára és értékesítésére. Teljes 
tevékenységi körre töreksze
nek, ezért a három tulajdo
nostárstól (kátolyi, geresdla- 
ki tsz, AGROVER Rt.) az el
múlt hetekben megvették az 
üzletrészeket.

A pécsváradi malom jövő
jéről ezt mondta az AGRO
PORT vezérigazgatója:

-  A malom profilja meg

marad, bár lesznek átszer
vezések. Az aratásig elvé
gezzük a szükséges karban
tartást, javítást az állagme
gőrzés, a kapacitás jobb ki
használása érdekében. Most 
5 fő tartja karban az üze
met, de legjobb reményeink 
szerint júliusban 12 fő is
mét munkába állhat.

A dolgozók nagy többségé
vel semmi problémánk nem 
volt, ez egy jó kis közösség, 
és Pécsváradnak fontos szín
foltja a malom. De az emlí
tett időszakot sajnos nem 
tudtuk úgy áthidalni, hogy 
megőrizzük a teljes üzeme
léskor szokásos létszámot.

-  A betakarításkor olyan 
készleteket akarunk bizto
sítani, ami folyamatos üze
meltetést tesz lehetővé. A 
jövőben a kapacitást növel
hetjük évi 600 vagonról évi 
1000-1200 vagonra. Nyárig 
a normál évi karbantartáso
kat végezzük el. A gabonai
pari vállalatok ezt már nem 
csinálták meg a privatizálás 
előtt, és a privatizálok be
csapottnak érzik magukat. 
Akkor derültek ki ezek a hi
ányok, amikor 1994-ben vé
geztünk egy nagy karban
tartást. A malom tetőszer
kezetét akarjuk azonnal ki
javíttatni, mert ez a fő fel
tétele az állagmegőrzésnek.

G.O.

A Kereskedelmi és 
Iparkamara irodája
A Városháza földszintjén 

nyitotta meg pécsváradi 
irodáját a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkama
ra. Hétfőn 8-16, szerdán 8- 
13, csütörtökön 8-13, pénte
ken 8-11 óráig állnak az 
ügyfelek rendelkezésére. 
Kedden az ügyfélfogadás 
szünetel.

Szent György-napi 
borverseny

BM Mezőgazdasági Kamara, 
a Pécs és Vidéke Hegyközség és 
a Pécsváradi Művelődési Köz
pont rendezésében április 26-án, 
pénteken Szent György-napi 
borverseny a Művelődési Köz
pontban.

Az eredményhirdetést követő
en Bátyus Bál.

(Részleteket az áprilisi szám
ban közlünk.)

Épületgépészeti szakkiállítás
Február 29-én nyílt meg Pécsett a 17. Épületgépészeti 

és Gépészeti Szakkiállítás a Janus Pannonius Tudo
mányegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karán. 
Rendezője Baumann Mihály, a kar egyetemi adjunktusa, 
pécsváradi önkormányzat képviselője. Száznál több cég 
hozta el klímaberendezéseit, füstmérő-szerelvényeit, min
dennemű épületgépészeti termékét Pécsre. A házépítők, 
lakásfelújítók sok jó ötletet kaphatnak itt, első sorban az 
energiatakarékos, praktikus lakásépítésre.
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Középiskolai szalagavató
A végzősök nyitótáncával 

és valóban ünnepi külsősé
gek közepette zajlott le feb
ruár 16-án este Pécsvára- 
don, a Művelődési Házban a 
Mezőgazdasági és Élelmi- 
szeripari Szakmunkáskép
ző, Szakközépiskola és Gim
názium szalagavató bálja. 
Idén 97 diák fejezi be kö
zépfokú tanulmányait Pécs- 
váradon. Az iskola idén bo
csátja szárnyra a két évtize
des szünet után 1992-ben 
újraindult gimnázium első 
érettzégiző osztályát: 17 ta
nuló készül a gimnáziumi 
érettségi vizsgára annak

idején 21 elsős kezdett.
Most érettségiztetik a 

második évfolyamot a szak
munkások szakközépiskolá
jában, ahol 20 fő fejezi be 
kétéves kiegészítő tanul
mányait.

A szakmunkásképző osz
tályokban 12 húsfeldolgozó 
és 37 sütőipari tanuló vé
gez. Kis létszámmal, 7 fővel 
zár az állattenyésztő osz
tály, amelynek utolsó évfo
lyama jövőre hagyja el a 
pécsváradi iskolát.

Képünkön az első gim
názium i o sz tá ly  Fuchs  
Sándornéval.

Általános iskola hírei
-  Január 29-én délután 

13 órától egészségügyi elő
adást tartott az alsó tago
zat pedagógusai és az 5. 
osztályosok osztályfőnökei 
számára dr. Gyenge Esz
ter főorvosnő a 6-11 éves 
korosztály részére beinduló 
mentálhygiénés program
ról.

Vendégeink voltak, a 
program vezetője, dr. Hut- 
vágner Rozália körzeti or
vos, valamint a város védő
női.

Az ezt követő héten a vé
dőnők a pedagógusok segít
ségével megkezdték a feltá
ró munkát.

-  Az előadás után mind
két tagozaton osztályozó 
konferencián jegyekkel zár
tuk le az első félévben vég
zett munkát.

-  Január 30-án minden 
tanuló megkapta félévi bi
zonyítványát, majd 3 napos 
igazgatói szünet követke
zett — sok pihenéssel.

-  Február 5-én iskolánk 
tanulói „birtokukba vették” 
a városi sportcsarnokot. A 
sportdélutánt Arató Már
ton alpolgármester nyitot
ta meg. Zsáli János a vá
rosi sportkör elnöke remé
nyét fejezte ki, hogy ajavu
ló lehetőségeket kihasznál
va még többen sportolnak, 
mozognak rendszeresen. 
Lőrinczi Albertné isko
lánk igazgatója a tanulók 
nevében is megköszönte ezt 
a szép új létesítményt,

amely lehetővé teszi a test
nevelésórák számának 
emelését, minőségének ja
vítását, az iskolai sportkö
rök eredményességének fo
kozását. A köszöntő monda
tok után a gyerekek vették 
át a „terepet”. A lányok ze
nés gimnasztika gyakorlata 
után az alsó tagozat csapa
tainak játékos ügyességi 
versenyei kezdődtek. A szo
kásos tanár-diák összecsa
pások „összesítésben” a diá
kok győzelmét hozták. 
(Labdarúgásban és női ko
sárlabdában a diákok, férfi 
kosárlabdában a tanárok 
csapata diadalmaskodott.!

-  Az 1995/96-os tanévben 
iskolánk 2 sporttal kapcso
latos pályázatot nyert el. A 
Megyei Sporthivataltól 70 
ezer forintot kaptunk az el
múlt évek eredményes 
utánpótlásneveléséért. Az 
összeget a sportcsarnokban 
lévő iskolai szertár felsze
relésére fordítottuk. A 
Nemzeti- és Szabadidősport 
alapítványtól 60 ezer forint 
támogatást kaptunk, az is
kolai úszóoktatás segítésére. 
Mindkét pályázatot Gelen
csér János nyújtotta be.

-  Február 5-től folyama
tosan zajlottak a házi és 
körzeti versenyek a 7-8. 
osztályosok részvételével, 
hiszen február közepéig a 
legjobb tanulóinkat be kellet 
neveznünk a megyei verse
nyekre, a következő tanulók 
képviselik iskolánkat:

kémia: Vókó Péter, Ke
lem en Lilla, fizika: Dob- 
szai Zsolt, Mécs András, 
biológia: Ormai E szter, 
Glázer Adél, Wágner Diá
na, földrajz: Agg Andrea, 
M osonyi Gábor, német 
nemzetiségi nyelv: Hor
váth Á gnes, Zsinkó  
Anett, német nemzetiségi 
népdaléneklés: Glázer
Adél.

-  Február 6-17-ig alsó ta
gozaton, 19-29-ig felső tago
zaton kerül sor a szülői ér- 
tekezeletekre.

-  Farsangi bálok: a sort a 
felső tagozatosok hagyomá
nyos farsangi bálja nyitot
ta.

Február 9-én, ezt követte 
16-án az 1-2. évfolyamok 
mulatsága, majd 23-án a 3- 
4. évfolyamok karneváli 
mulatsága fejezi be a télű
ző, mókás rendezvényeink 
sorát.

-  Február 10-én a 7. b. 
osztály csapata (Baumann 
Tím ea, W ágner D iána) 
szerepelt a Lenau-ház ve
télkedőjén, s az elődöntőt 
megnyerve a márciusi dön
tőbe került. Felkészítő ta
náraik: Tóth G yöngyi, 
Wágner Jánosné.

-  Február 12-én, félévi 
értekezletünkön, Lőrinczi 
Albertné igazgató értékelte 
az első félév munkáját, il
letve tájékoztatta a tantes
tületet a második félév fel
adatairól.

-  Február 13-án mindkét

óvodában szülői értekezle
ten vettek részt a leendő el
ső osztályos osztályfőnö
kök, német tanárok és a ta
gozat vezetője, ahol tájé
koztatást adtunk a nyelv- 
oktatás lehetséges formái
ról, az olvasástanulási 
módszerről és beszélget
tünk az iskolaérettség kri
tériumairól.

-  Közben tovább tart a 
lázas készülődés az 1100. 
évforduló jegyében. Fogal
mazásokat, verseket írnak 
a gyerekek, készülnek a 
szép pályamunkák a rajzki
állításra.

Sok-sok régi tárgyat, 
megsárgult fotót, újságcik
keket hoznak a tervezett 
kiállításhoz.

Az osztályok csapatai lá
zasan tanulmányozzák a Ki 
mit tud témaköreit, melyek 
tartalmazzák a honfoglalás 
m ellett a Pécsváraddal 
kapcsolatos ismereteket is, 
mint pl. a vár története, vá
rosunk nevezetességei, kul
turális értékei, lakossága, 
természeti adottságai és a 
hozzá fűződő mondavilág.

-  Legfontosabb része 
munkánknak a tanulás, ta
nítás.

Megkezdődött a 2. félév a 
remélhetőleg jó és még jobb 
jegyekben mérhető tudás 
gyarapítása, em ellett az 
osztályok legjobbjai készü
lődnek a tanulmányi verse
nyekre.

Vértesné -  Wágneraé
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15. évébe lépett 
a Pécsváradi Várbaráti Kör

Február 17-én, tartotta éves 
közgyűlését a Zengő Étterem
ben a Pécsváradi Várbaráti 
Kör: a 270 egyesületi tagból 
135 fő vett részt a közgyűlé
sen, amely először tavaly eltá
vozott tag jairó l em lékezett 
meg: dr. Györffy Boldizsár, 
Galambos Ferenc, Szántó Fe- 
rencné Adamov Veronika, 
Böröcz Sándorné Király Juli
anna, Lutter János körtagok
ról. Elköltözött dr. Pataki Ro
zália.

A közgyűlést táviratban kö
szöntötte , és kívánt sikeres 
működést a testvéregyesület 
Siklósi Várbaráti Kör elnöke, 
dr. Máté János, Siklós polgár- 
mestere és dr. Simon Ferenc 
alpolgármester, Tímár Irma, 
Baranya Megye Tanácsa honis
mereti albizottságának ny. tit
kára, a kör létrejöttének egyik 
szorgalmazója, Bohákné He
ring Magdolna körtag Buda
pestről és Öhler Anna körtag 
Miskolcról.

Gállos Orsolya, a Pécs
váradi Várbaráti Kör elnö
ke először az elmúlt öt év 
eseményeiről adott beszá
molót:

1991 februárjában Agárdi 
Ede ornitológus születésének 
100. évfordulójára emlékeztek. 
Segítséget nyújtottak a Haza
néző című tv-műsor készítői
nek. Tavasszal a Kossuth teret 
takarították. Gyűjtést indítot
tak a II. világháborús emlék
táblára. Freund János vezeté
sével végigjárták a vízimalmo
kat. Göcsej-Orség-Burgenland 
túrán vettek részt. Emléktáblát 
állítottak a várban gróf Széche
nyi Istvánnak. Békés József 
készítette, aki ekkor felújította 
az I. világháborús emlékművet 
- segítőtársai Gasteiger János, 
Merk József. Megtörtént az 
orgona műszaki átadása.

1992-es közgyűlésén a kör 
támogatást szavazott Pécsvá- 
rad várossá válásának. Kisúj- 
bányai téli túra, majd a mező
városi Szent György-címerünk 
rekonstrukciója következett. A 
címert felújította Csizmadia 
L ászló  grafikusművész. Két 
főváros, Bécs-Pozsony volt a 
nyári túra célpontja. Novem
berben Kakas Sándor polgár- 
m ester és Szilágyi Domokos 
építész bemutatta a körtagok
nak a felújított Városházát. A 
körrel ismertették a várossá vá
lás tervét. Az egyesület a szep

temberi önkormányzati döntés 
után részt vett a várossá válás 
előkészítésében. Első alkalom
mal búcsúztattuk az óévet a 
Zengőn.

1993-ban tartottuk először 
közgyűlésünket a Zengő Étte

rem ben bankett keretében . 
Megmásztuk a Hármashegyet. 
Kodolányi-estet tartott Tüskés 
Tibor író. Vársétát vezetett a 
Műemléki Világnapon Kárpáti 
Gábor régész. Erdélyben tú
ráztunk. Kígyós Sándor 50. 
születésnapjára emlékeztünk, 
Kígyós Emlékkor alakult szob
rának köztéri elhelyezésére. 
Pécsvárad visszanyerte városi 
rangját. Ez alkalommal ünnepi 
közgyűlést tartott a Pécsváradi 
Várbaráti Kör. Ősszel a Jakab- 
hegyen túráztunk Kárpáti Gá
bor vezetésével. Október 15-én 
tiltakozó közgyűlést rendez
tünk a vár bezárása ellen. Óév
búcsúztató a Zengőn.

1994-ben téli túra a Réká
ban, Kodolányi János szüle
tésének 95. évfordulója Vajsz- 
lón, Kodolányi Júlia látogatá
sa Pécsváradon. Temetőrende
zésbe kezdtünk. Öhler János 
születésének 90. évfordulójára 
emlékeztünk sírjánál. Várséta 
Kárpáti Gáborral a Műemléki 
Világnapon. Bemutattuk a ter
vezőkkel Pécsvárad rendezési 
tervét. Dr. Gállos Ferenc hely- 
történész születésének 80. év

fordulójára emlékeztünk. Máré 
vári túra, 65 fővel. Lengyelor
szágban jártunk. Jelölteket állí
tottunk a helyhatósági válasz
tásokon. Közülük bejutott Ka
kas Sándor po lgárm ester, 
Arató Márton alpolgármester,

Apaceller József, Baumann 
Mihály, Gállos Orsolya, Papp 
Gyula, Zsáli János képviselők.

1995-ben Entz Béla em lék
tábláját koszorúztuk. Fülep La
jos születésének 110. évfordu
lójára emlékeztünk. Temető
rendezésen, kisújbányai kirán
duláson vettünk részt. Zengő- 
várkonyi estet tartottunk Töt- 
tös Sándorral. Szent György 
napján dr. Wekler Ferenc or
szággyűlési képviselő felavatta 
Kígyós Sándor Gömb és Hasáb 
című köztéri szobrát. Megren
deztük Hetényi Varga Károly 
estjét. Szlovéniába kirándul
tunk. Fogadtuk az Országos 
Kossuth tábort. Dombay János 
születésének 95. évfordulóján 
megkoszorúztuk a róla elneve
zett tónál az emléktáblát, amit 
Pécsvárad önkormányzata ál
líttatott helyre ez alkalomra. A 
Pécsi P üspökség  tö rtén e ti 
szakosztályával em lékülést 
rendeztünk a pécsváradi apát
ság történetéről, amelyen részt 
vett M ayer M ihály megyés
püspök. Felavattuk Dombay 
János emléktábláját egykori la
kóházán. A Baranya Megyei

Közgyűlésben tanácskozást 
hívtunk össze a vár sorsában 
érdekelt felekkel.

Az 1996-os millecentenári- 
umi év programja:

1996-ban megemlékezünk a 
magyar honfoglalás 1100. év

fordulójáról, és a következő 
négy évben előkészülünk a 
2000. évre, amely Pécsvárad 
bencés monostora megalapítá
sának 1000. évfordulója. Ist
ván ugyanis az ezredforduló 
beköszöntése és trónralépése 
előtt adományozta atyai bir
tokát az egyháznak, vagyis 
Asztrik apátnak, aki a koronát 
hozta Rómából. Istvánt ez
után, 1001. január I-én koro
názták meg Esztergomban. A 
magyar állam alapítás 1000. 
évfordulója tehát egyben Pécs
várad megalapításának is mille- 
niuma. Közös célunk, hogy mél
tó módon üljük meg ezt a nagy 
évfordulót. A kör kezdeményezi 
a Kossuth u. 43. sz. alatt 100 éve 
elhelyezett milleniumi emléktáb
la helyreállítását.

A pécsváradi Várbaráti Kör 
megteszi a lépéseket az egyko
ri bencés monostor 10. századi 
kápolnájának újraszentelése 
érdekében. Felveszi a kapcso
latot a magyarországi bencés 
ren d d e l, Várszegi Asztrik  
pannonhalmi főapáttal. A Ben
cés Diákok Pécsi Egyesülete 
segítségét ajánlotta fel ezekhez a

Szlovéniában, a Postojnai-cseppkőbarlang előtt. Fotó: G.O.
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tervekhez. Márciusban elláto
gatunk a Tihanyban megnyíló 
bencés kiállításra, amelyen Pécs- 
várad monostora is szerepel.

Ellátogatunk Ópusztaszerre, 
a Feszty-körkép megtekintésé
re. Augusztus 15-20. között 
részt veszünk a Szent István 
Napok megrendezésében. Tör
téneti konferenciát szervezünk. 
Nyáron Morva- és Csehország
ba kirándulunk Kárpáti Gábor 
vezetésével.

A beszámoló és az idei mun
katerv után leköszönt az 1991- 
ben öt évre megválasztott ve
zetőség. A közgyűlés bizalmat 
szavazott Gállos Orsolya alapí
tó elnöknek, aki felidézte a 15 
évvel ezelőtti megalakulást:

Hogyan kezdó'dött?

A Baranya megyei honisme
reti m ozgalom , a H azafias 
N épfront keretében szorgal
mazta a Pécsváradi Várbaráti 
Kör létrehozását, amely ennek 
égisze alatt jö tt akkor létre. 
1981 november 12-én Szilágyi 
D om okos tarto tt előadást a 
művelődési házban Pécsvárad 
építészeti értékeiről és a mű
em lékvédelem ről. Az estet 
Gállos Orsolya szervezte, aki 
ind ítványozta  a Pécsváradi 
Várbaráti Kör megalakítását. 
Az előadáson jelen volt 48 sze
mély. K özülük 33 lépett az 
egyesületbe, és az év végéig 
további 6 fő. Ők a Pécsváradi 
Várbaráti Kör alapító tagjai, 
amit a kör jubileumi oklevéllel 
tanúsított. Többségük szemé
lyesen vette át az emléklapot.

Az alapító tagok
Beck Józsefné, Békés Jó

zsef, Benkó' Lászlóné, dr. Bí
ró Ferenc, Bitta László, Büki 
László, dr. Csó'sz Gyula, dr. 
Csó'sz Gyuláné, Dretzky Ka
talin, Freund János, Fuchs 
Sándorné, Gállos Orsolya, 
Harmat Ferenc, Hering Éva, 
Hering József, Hesz Antalné, 
Kárpátiné Kovács Zita, Kep- 
pert Gyula, dr. Kófiás Mi
hály, Kovács Endre, Kovács 
György, Lakatos Béla, Laka
tos Béláné, Ló'rinczi Albert, 
Molnár Zsuzsa, dr. Mátyás 
Ferencné, Mott János, Mül- 
ler Lajos, Nékám Paulette, 
Pécsi Lászlóné, Radics Ká
roly, Rózsahegyi Ferenc és 
Rózsahegyi Ferencné, Sántha 
László, Schillinger Mihály, 
Sebestyén József, Szabó Éva, 
Szabó Károly, Szabó János, 
Szilágyi Domokos, Tóth Jó
zsef, Várkonyi Antal.

A kör tevékenykedni kez
dett, majd 1983-ban jegyezték

Fülep Lajos 
M űvelődési Központ

m árcius havi esem énynap tára

be az illetékes Komló Városi 
Tanács Igazgatási Osztályán, 
később a cégbíróságon.

A művelődési ház vezetője, 
Dretzky Katalin az egyesület 
titkári teendőit látja el. Mun
katársaival rendkívül sok tá
m ogatást nyújtanak a város 
legnagyobb civil szervezeté
nek, Kárpátiné Kovács Zita a 
szervezésben, Patonai Attila a 
meghívók, oklevelek készíté
sében, fotózásban segít, amiért 
a közgyűlés köszönetét mon
dott.

Amit felvállaltak

A másfél évtized folyamán 
részt vállaltak Pécsvárad ne
mes történelmi hagyományai
nak ápo lásábó l. Tevőleges 
munkájukkal hozzájárultak ah
hoz, hogy 1988-ban megnyíl
hatott a vár, a monostor fel
szentelésének 950. évforduló
ján. A település a polgárai által 
nyújtott teljesítmény alapján 
1993-ban ismét visszanyerhet
te régi városi rangját. A tanács,
1990- től pedig az önkormány
zat erkölcsileg és anyagilag is 
tám ogatta tevékenységüket. 
O lyan p ro g ram ja ik a t mint
1991- ben a II. világháborús 
emléktábla, 1995-ben pedig a 
Kigyós-szobor felállítása. Se
gítséget nyújtanak a városnak 
a vár jövőbeni üzemeltetésé
nek kialakításához.

Gazdasági beszámoló

Az egyesület költségvetési 
tám ogatásból nem részesül. 
Bevételei: kiadványárusítás 
12.640 Ft, tagdíj 49.882 Ft, tá
mogatás 7.300 Ft (Buszlauer 
Miklós és neje 1000 Ft, Au- 
lenbacher Nékám Krisztina 
6000 Ft, Battay Katalin 300 
Ft), egyéb forrásból 6.942, 
összesen 76.764 Ft. Az esten 
Kresz Erika és Bogos Csaba 
5000 Ft-ot adományozott arra 
a célra, hogy az idős körtago
kat támogassák az utazásokon 
való részvételben. Kiadások 
(emléktáblák, koszorúk, meg
hívók, jelvénykészíttetés stb.) 
89.116 Ft. Az egyesület vagyo
na jelenleg 200.317 Ft.

A beszámolót a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta.

Az eg yesü le t köszöneté t 
nyilvánítja Grubics Márton
ná, Ancsa és Szülló' Gáborné, 
Etelka valamint munkatársaik 
számára az ízletes vacsoráért, 
nem különben Kőberling Je
nő'* Kreszits József, Gastei- 
ger Ferenc uraknak a hangula
tos muzsikáért.

2-án, szombaton: 9 óra
kor Mozgásművészeti tanfo
lyam indul Rovó Attila ve
zetésével.

10 órakor: a nyolcadiko
sok tánciskolája 

(mindkét program e hó
napban szombatonként az 
itt jelzett időben kerül meg
tartásra)

8- án, pénteken: 21 óra
kor 3 éves a Thunder Rock 
Klub. Jubileumi buli

9- én, szombaton: Általá
nos Iskola: szülők-nevelők 
bálja

12-én, kedden: 16 órakor 
Nyugdíjas Klub összejövete
le a Nőnap jegyében 

17-én, vasárnap: 9 óra
kor Sakkverseny 

14 órakor indul Pécsre a 
Színházjáró busz 

(Mágnás Miska 3 felvoná- 
sos nagyoperett)

19-én, kedden: 11 órakor 
Muzsikáló szerszámok -  a 
Bartina Zenekar műsora a 
Báb-bérlet keretében 

21-én, csütörtökön: 17 
órakor a Pécsváradi La
kásszövetkezet közgyűlése

30- án, szom baton 21 
órakor Thunder Rock Klub

31- én, vasárnap 17 óra
kor Tánciskolások koszo
rúcskája

jubileum i
buli

Három éves a T hunder 
Rock Klub, amely jubileu
mi bu lijá t m árcius 8-án, 
pénteken 21 órától ta rtja  a 
Műveló'dési Központban

Városi Sportcsarnok 
eseménynaptára

8-án, p én tek en  19,15 
órakor PVSK-Pécsvárad- 
Lenti TE

NB II. férfi kosárlabda 
mérkőzés

14- én, délelőtt Ki mit tud 
-  szellemi vetélkedő a Mil- 
lecentenárium jegyében az 
általános iskola felső tago
zatosainak részére

15- 16-án Tavaszi Női Ké
zilabda Torna -  a Pécsvára
di Kézilabda Szakosztály 
rendezésében.

23-án, szombaton 9 óra
kor megyei férfi kézilabda 
bajnokság két fordulója

29- én, pénteken 19.15 
órakor PVSK-Pécsvárad- 
Várpalota DSE

NB II. férfi kosárlabda
mérkőzés

30- án, szombaton 19 óra
kor Pécsvárad-Tengelic

NB II. női kézilabda mér
kőzés

A Pécsváradi Várbaráti 
Kör március 9-én, szomba
ton szervezi hagyományos 
„Tél búcsúztató -  tavasz
váró túráját” .Indulás 9 
órakor a Műv. Központ elöl.

Nőnapi
cserepesvirág vásár

Március 7-8-9.
a Művelődési Házban

C s ü t ö r t ö k ö k  
P éntek  * 8-17 " 
Szom bat 8-11"

PÉCSVÁRAD M O ZIM ŰSORA
1996. március

7-én, csütörtökön: A szörnyeteg.
11-én, hétfőn: Iván Csonkin közkatona élete
14-én, csütörtökön:Keserű méz
18-án, hétfőn: Fuss tovább Wells
21-én, csütörtökön: Segítség csaló
25-én, hétfőn: Bérgyilkosok
28-án, csütörtökön: Dolores
1-jén, hétfőn: Rejtekhely
Előadások: 19 órai kezdettel
Jegyek: 100 Ft-os áron.
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Rózsahegyi Ferenc

____ Háborús napló 6.
1945. V II. 13., v a sá r 

nap

Az idő múlik. M ár több 
m int 2 hónapja fogságban 
vagyunk, de hazamenésról 
m ég szó sincs. Én a zé rt 
úgy számítok, hogy búcsú
ra, egy hónap m úlva ott
hon leszek. L ehet, hogy 
csalódni fogok. Ma tábori 
m isénk volt. Én is áldoz
tam . Zsoldfizetés is volt, 
30 m árkát kaptunk, éppen 
úgy, m in t m ikor katonák  
voltunk. Igaz, nincs érté
ke, m ert pl. egy cigaretta 
20 m árka. 1 csomag sza- 
harin  40 m árka. A felvéte- 
lezők megint két napra vé
teleztek: 40 dkg kenyeret, 
20 dkg m arhahúst, 4 dkg 
vajat, 5 dkg mazsolát és 4 
db cigarettát.

VII. 23., h étfő

Már majdnem három hó
napja, hogy vége a háború
nak és hogy fogságban va
gyunk, de még semmi hír a 
h azam enésrő l. Pedig  i t t  
nem  cs in á lu n k  sem m it. 
Egész nap csak heverünk.

VII. 29., vasárnap

Tegnap i t t  volt a nagy- 
palli Niedling. Ő nagyon 
m egnyugtato tt, m ert azt 
m o n d ta  o tth o n ró l senki 
sem m enekült el és hogy 
harcok sem voltak  mife
lénk. Most m ár csak arra  
kérem  a jó Istent, hogy a 
szü le im  is m inél előbb 
m egtudják, hogy élek és 
halljanak felőlem, m ert a 
h a z a m e n é sü n k  m ég bi
z o n y ta lan . É p p en  m a 
m o n d ta  egy százados, 
hogyha  a P o s td am b a n  
m o st folyó tárgyalásokon 
had ifogo ly  ügyben  nem  
tudnak megegyezni, haza- 
s z á l l í tá s u n k ra  c sak  ta 
vasszal kerül sor. Állítólag 
egy angol vezérkari ezre
destől tudja. Türelm etle
nül várjuk  a tárgyalások

eredményét. Ma újból volt 
m ise. M egint szen te ltek  
egy keresztet ezzel a fel
írással: „1500 m agyar ha
d ifo g ság án ak  em lék ére  
1945”. Ezzel a keresztek  
fognak m ajd rán k  em lé
keztetni. I tt  Ném etorszá
gán  m ió ta  i t t  vagyunk , 
nem láttam  még keresztet 
az ú t szélén, m int otthon. 
M agyar szen tb eszéd  is 
volt. Egy papnövendék na
gyon szépen beszélt. Meg
lágyultak a kemény kato
naszívek. Sokan még sír
tak  is. Megtudtuk, hogy a 
Kém éndi P is ta  i t t  van  a 
közeién. írtunk  neki a Wé- 
berre l, am it a hadapród  
ú rra l kü ld tünk  el. Talán 
sikerül beszélni vele.

VIII. 2., hétfő

H a z a sz á llí tá s ró l m ég 
semmi. Csak kósza h írek  
já rn a k . M ost m á r  több 
mindent tudunk a Magyar- 
országon történő dolgokról, 
mert a híradósok állandóan 
hallgatják a magyar nyelvű 
híreket. Innen tudjuk, hogy 
kitelepítik a németeket. Re
mélem, hogy az én szüléi
mét és egyben engem nem 
érin t ez a rendelkezés. A 
m últ héten  sikerült meg- 
méretkeznem, 87,5 kg va
gyok. Jól nézek ki, egész
séges vagyok. C supán  a 
hallásom m al van egy kis 
baj a frankfurti nagy tám a
dás óta nem hallok rende
sen. Mondják is, hogy men
jek orvoshoz, de itt úgy sem 
tudnak  segíteni. Majd ha  
hazam egyek, kezeltetem  
magam.

VHI. 18., szerda Tesdorf

Körülbelül 12 km-re jöt
tü n k  el Schwienbuhl-ból. 
I tt egy uradalomban, disz
nóólban vagyunk elszállá
so lva. Jó  h e ly ü n k  van , 
csak  é le lm et nem  leh e t 
szerezni. I tt  találkoztam a 
K ungl M iskával, ak i i t t

van a szabadkai huszárok
kal. Ö rültünk egymásnak 
és a régi szép időket emle
g e ttü k . Ó sz ak á c s , a z t 
mondja általában jó dolga 
volt. Tegnap voltunk egy 
kicsit sétálni a tizedes ú r
ral. Bejártuk a környéket. 
Rengeteg itt a magyar, azt 
hiszem több ismerőssel is 
fogok találkozni. Sok h írt 
hallottam, jót is rosszat is. 
légnap este olvastak fel hí
reket Magyarországról, töb
bek között 1 kg kenyér 2 P 
20 fillér. Az órabér 12 P. A 
rádió híreiből tudjuk, hogy 
a franciák megígérték, hogy 
hamarosan hazaszállítanak 
bennünket. H allottuk azt 
is, hogy a japán háborúnak 
is vége. Most m ár az egész 
világon béke van.

IX. 19. Tesdorf

M ár több m in t egy hó
nap ja  i t t  vagyunk ebben 
az u radalom ban . Jó  dol
gom van, valósággal meg
h íz tam . Dolgozok és így 
ennivalóm mindig van bő
ven. A m últ héten Weber- 
rel közösen 14 kg kenyeret 
sütöttünk. Eddig 10 nadrá
got és egy ujjasmellényt csi
náltam. Mindet kézzel. Egy 
nadrágot 80-100 m árkáért 
csinálok, vagy 20 cigarettá
ért, aminek darabja 5 már
ka. T izenegyen vagyunk 
m ár itt  a környéken pécs- 
váradiak. Sok rádiós h írt 
hallunk mostanában. Az új 
m agyar rádióban felolvas
ták , hogy megkezdődik a 
foglyok hazaszállítása. Már 
nagyon váijuk, hogy mikor 
kerü l rán k  a sor. Azt hi
szem ez még nem mostaná
ban lesz. Állítólag innét 28- 
án elmegyünk, sőt azt be
szélik, hogy m unkára me
gyünk. Pedig most inkább 
mennék haza a szüléimhez, 
testvéreimhez. Nem tudom 
a kis Józsika  m it csinál. 
B iztosan  nagy fiú  lehet, 
hisz m ár nemsokára 3 éves. 
M ikor eljö ttem  hazulról,

Wéber János

még beszélni sem tudott. 
Mondta is az Édesanyám, 
m ire hazajövök ő fogja a 
csomagomat az állomásról 
hazasegíteni. Ez most már 
úgy is lehet, de b á r m ár 
ott tartanánk. Nem tudom 
a szüleim milyen helyzet
ben lehetnek. Úgy halljuk 
nagyon nagy a drágaság. 1 
q búza 1500 Pengő. Nem 
tudom egy öltöny m unka
díja mennyi lehet? Otthon 
már biztosan érik a szilva, 
a szőlő és én még mindig 
itt  vagyok. Megelégednék, 
h a  k a rácso n y ra  h azaé r
hetnék. Az a baj, hogy na
gyon messze vagyunk, in
nen pár km csak a tenger. 
Nem tudom a testvéreim  
otthon vannak-e már? Na
gyon sok m indent szeret
nék tudni, de sajnos sem
mi bíztató hír nem jön. ír 
tunk  haza a Vöröskereszt 
ú tjá n  W éberrel együtt. 
Nem tudom megkapták-e? 
Egy hazai levél nagyon jól 
jönne, h iszen m ár m ajd
nem egy éve, hogy levelet 
sem kaptam. Az angoloknál 
m ár voltunk, az elbocsájtó 
levelünket már megkaptuk. 
Úgy hallottuk, Bárdos Lajos 
a kórházból a szlovákokkal 
elment, talán már otthon is 
van. Itt van nem messze a 
R esszer kőm űves is, aki 
paprikát, borsot, sót és még 
mindenféle apróságot árul. 
Neki is csináltam  m ár 2 
nadrágot, meg a köpenyébe 
bevarrtam egy pokrócot. A 
közelben vannak még Hu- 
bert Pali, Szátyás, Lujzi Jó
zsi, Reisz F eri, Pölöskei 
Karcsi.

(Befejezése következik)
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Autóbuszjáratok indulnak Pécsváradról
Jelmagyarázat Érvényes 1995. augusztus 7-tól

I: iskolai előadási napokon 
T: tanszünetben munkanapokon
a: A hetek utolsó iskolai előadási napján, valamint a hetek iskolai előadási napját megelőző napon , első iskolai előadási 

napját megelőző napon 
b: A hetek utolsó iskolai előadási napján 
c: A hetek első iskolai előadási napját megelőző napon
d: minden hó harmadik szombatja és munkaszüneti napok kivételével naponta 
e: Páros számú hetek munkanapján 
f: Páratlan számú hetek munkanapján 
g: minden hó harmadik szombatján

Hová-Mikor

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

Apátvarasd, ib.
6.08 11.33 15.10 17.04 6.08 15.10

Bonyhád, aut. áll.
5.26 6.14 6.26 7.00 7.46 9.33 5.26 6.14 6.26 7.00 7.46 5.26 6.14 6.26 7.46

a9.56 10.50 11.33 12.29 13.33 14.15 9.33 10.50 11.33 12.29 13.33 9.33 a9.56 10.50 12.29
14.331 14.40 15.50 16.03 b!6.08 16.38 14.33 16.03 16.55 17.33 18.33 13.33 14.33 16.03 16.55
16.55 17.33 18.33 19.13 20.03 21.03 19.43 23.03 19.13 19.43 C20.33 21.12
21.12 23.03 17.33

Budapest, Erzsébet tér
5.26 7.46 16.55 5.26 7.46 16.55 5.26 7.46 16.55

Erdó'smecske, kh.
5.05 6.30 8.30 

17.07 18.15
12.001 14.30 15.20 8.30 12.00 15.20

Feked, forduló 
Geresdlak (Geresd)

d 6.00 6.50 I 7.00 T 7.20 8.30 12.15 g6.00 d 6.00 6.50 8.30
e 14.50 f 14.501 15.09T 15.10 16.04 16.40 12.15 8.16 13.50 14.17

17.06 17.45 23.05 16.40

Gyó'r, aut. áll.
6.26 6.26 6.26

Görcsönydoboka, S. u.
15.47

Hímesháza, aut. vt.
d6.00 6.50 17.00 T7.20 8.30 12.15 g6.00 d 6.00 6.50 8.30 12.15 8.16

el4.50 Í14.50I 15.09T15.10 16.04 16.40 13.50 14.17 16.40
17.06 e23.05 f23.05

Kiskó'rös, aut. áll.
a 9.56 a9.56

Lovászhetény, templom
5.05 6.30 17.23 8.30 12.00 114.30 8.30 12.00 15.20

15.20 15.47 17.07 18.15
Mecseknádasd, aut. vt.

5.26 6.14 6.26 7.00 7.46 9.33 5.26 6.14 6.26 7.00 7.46 5.26 6.14 6.26 7.46
a9.56 10.50 11.33 12.29 13.33 14.15 9.33 10.50 11.33 12.29 13.33 9.33 a9.56 10.50 12.29
14.33 114.40 15.10 15.50 16.03 bl6.08 14.33 15.10 16.03 16.55 17.33 13.33 14.33 16.03 16.55
16.38 16.55 17.04 17.33 18.07 18.33 18.33 19.43 23.03 17.33 19.13 19.43 c20.33
19.13 20.03 21.03 21.12 23.03 21.12

Mohács, aut. áll.
d6.00 17.00 T7.20 8.30 12.15 115.09 g6.00 d6.00 8.30 12.15 13.50 8.16

T15.10 16.40 17.06 14.17
Ófalu, kh.

15.10 15.10
Szekszárd, aut. áll.

5.26 6.26 7.46 9.33 14.33 16.03 5.26 6.26 7.46 9.33 16.03 5.26 6.26 7.46 9.33
16.55 17.33 21.03 21.12 16.55 17.33 14.33

21.12
16.03 16.55 17.33

Tamási, aut. vt.
6.14 114.40 6.14 6.14

Veszprém, aut. áll.
6.14 6.14 6.14

Zengővárkony, forduló
7.25 16.40 7.30

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

Kérjük, hogy az információs tábla épségének megőrzésében Ön is legyen segítségünkre!
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Autóbuszjáratok indulnak Pécsváradról
Jelmagyarázat: Érvényes: 1995. május 28-tól
I: iskolai előadási napokon 
a: páratlan számú hetek munkanapján 
b: Páros számú hetek munkanapján
c: A hetek utolsó iskolai előadási napján, valamint a hetek első iskolai előadási napját megelőző napon
d: A hetek első iskolai előadási napját megelőző napon
e: a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon

Hová-Mikor

Munkanapokon (hétfőtől-péntekig) Szabadnap (szombat) M unkaszüneti nap (vasárnap)

Berkesd, forduló
6.02 9.00 13.45 15.52 17.50

H arkány, aut. áll.
8.11

6.02 9.00 13.45 15.52

8.11

7.57 18.32

8.11

Komló, aut. áll.
8.15 114.15

M artonfa, forduló
a 5.10 5.20 16.30b 13.00a 13.10
116.30 21.10

Mohács, au t. áll. (Szederkényen át)
5.26

M áriakém énd, sz. bolt.
4.55 16.58 9.30 12.30 9.30 12.30 15.15

Pécs, (Hird)
a5.10 b5.20 bl3.00a 13.10 21.10 6.03

Pécs, aut. áll.
4.53 4.53 4.55 5.03 5.23 5.48 4.53 5.48 5.58 6.02 6.38 7.08 7.53 7.57 8.11
5.58 6.02 6.18 6.24 6.38 6.58 6.58 7.08 7.53 8.11 8.53 8.53 9.48 13.00 13.53
7.08 I 7.10 7.53 8.11 8.53 9.00 9.00 9.48 10.20 12.03 12.30 14.43 15.15 16.58 C18.04
9.48 10.20 12.03 12.30 13.00 13.03 13.00 13.45 13.53 14.43 15.52 18.07 18.32 18.46 18.53

13.45 13.53 14.43 15.33 15.52 16.58 16.58 18.07 18.46 18.53 20.27 el9.10d 20.08 20.27 21.08
C18.03 18.07 18.46 18.53 d20.08 20.27

Pécs, aut. áll. (Berkesden át)
6.02 9.00 13.45 15.52 6.02 9.00 13.45 15.52 7.57 18.32

Pécs, aut. áll. (Szederkényen át)
15.154.55 12.30 12.30

Szederkény, sz. bolt.
4.55 5.26 9.30 12.30 9.30 12.30 15.15

Szellő, ib.
4.55 16.58 9.30 12.30 14.55 9.30 12.30 14.55 15.15

Szilágy, isk.
6.02 9.00 13.45 15.52 19.00 6.02 9.00 13.45 15.52 7.57 18.32

Szilágypuszta
6.02 16.38 13.45 15.52 17.50 6.02 13.45 15.52

A menetrendre vonatkozó további részletes információval a 72/215-665 telefonszámon állunk utasaink szíves rendelkezésére. 
Kérjük, hogy az információs tábla épségének megőrzésében Ön is legyen segítségünkre!

VASÚTI MENETREND
B átaszék felé: 6.41 11.19 15.24 17.12 19.44 23.27
Pécs felé: 4.02 5.35 6.43 8.25 10.13 12.56 17.14 21.21

Díjszabás: Teljesárú menetjegy 70 Ft,
félárú 35 Ft,
70 %-os 21 Ft,
90 %-os (nagycsaládosok, nyugdíjasok) 7 Ft,
20 %-os 56 Ft, 33%-os 26 éven aluliaknak 47 Ft.
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A Spartacus Sportkör közgyűlése
Február 27-én tartotta évi 

közgyűlését a Spartacus Sport
kör. Az elnökségben helyet fog
lalt Zsáli János elnök, Kakas 
Sándor polgármester, Fullér 
Ferenc, Mester Oszkár el
nökségi tagok. Munkájukról el
nöki beszámoló alapján decem
beri számunkban részletes ké
pet adtunk.

A tavalyi közgyűlés 3.050.000 
forint bevételt és 3.089.000 fo
rint kiadást tervezett, 2.500.000 
Ft önkormányzati támogatással,
550.000 Ft egyéb forrással. Zsáli
János elmondta, rendkívüli erő
feszítéssel sikerült a költségve
tést teljesíteni. A sportkör összes 
bevétele 3.537.925 Ft, ebből ön- 
kormányzati támogatás
2.500.000 Ft, tagdíj, bérlet
100.000 Ft, szponzoroktól
675.000, jegyeladás 54.200 Ft,
egyéb, elsősorban OTP-kamat 
40.365, pályabérleti díj 59.500 
Ft, pénzügyi kintlévőségből
204.000, telefondíj 4.360 Ft.

A sportkör szponzorai
Aranycipó, Kresz és Fiedler 

Kft, AGRÓVER Rt., Zengő TSZ, 
ARCHITEKT Bt., Építőipari 
Kisszövetkezet, továbbá a sakk
csapat támogatói Koncsag And
rás, Békés Miklós, RT TV Bt.

A kiadások
A 3.458.055 Ft főbb tételei: a 

pályagondnok bére és közterhei
350.000 Ft, gázdíj 60.237 Ft, víz
díj 66.219, villany 38.000, átiga
zolások 84.800, terembérlet
70.000, autóbuszköltség
600.000, anyagjellegű ráfordítá
sok 1.000.000 Ft. Ez utóbbiból a 
focistáknak több mint 200.000 
forintot fizettek ki cipőre. A ko
sarasok szerelése, két pár cipője
80.000 Ft volt, az NB II. női va
lamint a férfi kézilabda csapat
120.000 forint értékben kapott 
szerelést.

A sportöltöző tetőterének má
sik felét tisztán anyagértékben
320.000 Ft-ért tették rendbe tár
sadalmi munkával az ÉPSZÖV 
dolgozói és néhány sportbarát - 
a tetőteret a német klub fogja 
használni. A sportkör reméli, 
hogy ez az összeg visszakerül a 
sportba -  hangsúlyozta az elnök.

Sok pénzt emésztenek fel az 
úgynevezett egyéb kiadások. Az 
edzők költségtérítése 200.000 
Ft, gépkocsi-használat, beleért
ve a buszvezetők tiszteletdíját is
185.000 Ft. Bírói díj 115.000 Ft, 
a hausmnannstátteniek látoga
tása 70.000 Ft. Játékengedélyek
60.000 Ft, labdarúgók autóbusz
költsége 250.000 Ft. A sportöl
töző rezsijével együtt a labdarú
gó szakosztály 1.500.000 Ft-t 
költött, s ebben nincs benne a 
pályagondnok bére.

A kosárlabda-csapat utaztatá
si bére és egyéb költségei
300.000 Ft, összesen az említett 
szerelésekkel 380.000 Ft. A kézi
labda-csapatoknál is az utazási 
költség a legnagyobb, mintegy
150.000 Ft. Az edző költségtérí
tése, játékosok utazási költség

térítése, a jelentős nevezési díj, 
az egyéb költségek 314.000 Ft-t 
tesznek ki. A kézilabda-szakosz
tály féléve mintegy 550.000 Ft- 
ba kerül.

Mindössze 30.000 Ft-ból jött 
ki a sakk-szakosztály, 15.000 Ft-t 
költöttek az aerobicosok. Az öreg- 
fiúk csak melegvizet kaptak -  a 
zuhany alatt, a kispályás bajnok
ság résztvevői pedig korrekt mó
don rendezték a pályabérleteket 
-  összegezte Zsáli János.

Elmondta, három dolog nem 
volt tervezhető: az 1994-ről át
húzódó, és ezt az évet terhelő
450.000 Ft költség, a sportöltöző 
tetőterének 320.000 Ft-os rend
betétele, a további csapatok ide
jövetele.

Újdonság a teremsport
A meccseit a Sportcsarnokban 

játszó PVSK-Pécsvárad kosár
labda-csapat nem a Spartacus 
szakosztálya, megállapodás sze
rint rendezi költségei egy részét 
a Pécsváradi Spartacus SC. Je
lenleg az NB II. 1. helyén áll
nak, edzőjük Füzy Ákos. Tőlük 
a kosárlabda helyi népszerűsíté
sét válj a a sportkör.

Az NB II. női kézilabda-csa
pat a bajnokság 3-4. helyén áll, 
edzőjük Jéki Zoltán. Tőlük a 
pécsváradi női kézilabda-sport 
megalapozását várják. Remélik, 
mind többen kerülnek közéjük a 
megyebajnokság 8. csoportjában 
1. helyen álló lányok közül, akik 
között már a pécsváradi lányok 
vannak többségben. Edzőjük 
Büki Zsuzsa.

A férfi kézilabda-csapat szinte 
teljesen önellátó, a megyei baj
nokságot vezetik pontveszteség 
nélkül. Intézőjük Kálóczi La
jos.

A teremsportok nagyszerű ott
honra találtak az új Sportcsar
nokban. Szeretettel várják e csa
patok a pécsváradi fiatalokat, a 
sportkör pedig kéri az iskolákat, 
segítsék a gyerekek idevezető út
ját, neveljék fel az utánpótlást.

Labdarúgás
A legnépszerűbb sportág a fel

nőtt labdarúgás. Csapatunk 8 
pont előnnyel vezeti a megyei II. 
osztályú bajnokságot. Edzője 
Gungl László. Az ifjúságiak és 
a serdülők a megyebajnokság 
középmezőnyében vannak, edző
ik Keszler József és Geren
csér János.

Sakkozóink
A megyebajnokság élmezőnyé

ben vannak, mindenesük And- 
rics Márk.

Zsáli János örömét fejezte ki, 
mivel a Pécsvárad színeiben 
küzdő kézi- és kosárlabda csapa
tok igen szépen helytálltak a kü
lönböző bajnokságokban. Sajná
lattal jelentette be, hogy ősszel 
lemondott a számvizsgáló bizott- 
saág elnöki tisztéről dr. Kófiás 
Mihály, akinek köszöünetét fe
jezte ki a közgyűlés Pécsvárad 
sportjáért végzett több évtizedes 
fáradozásáért.

Költségvetés 1996
Előző napon állapította meg 

az önkormányzat 2.500.000 Ft- 
os támogatását. A kiadások
3.950.000 Ft-ra rúgnak majd. A 
hiányzó 1.450.000 Ft-ot szponzo
ri és egyéb támogatásból szeret
nék kielégíteni.

A férfi felnőtt labdarúgóktól a 
megyebajnokság megnyerését és 
33 év után az I. osztályba való 
feljutást váiják. A többi csapat
tól az eddigihez hasonló jó sze
replést, a közönség szórakozta
tását várják.

-  Kapcsolatainkban korrekt
ségre törekszünk az iskolákkal, 
a művelődési központtal és az 
önkormányzattal. Köszönjük az 
önkormányzat és a szponzorok 
támogatását. A Sportcsarnok el
készültével új fejezet nyílt Pécs
várad sportéletében, és közösen 
összefogva élnünk kell ezzel a 
lehetőséggel -  zárta beszámoló
ját Zsáli János sportköri elnök.

Kakas Sándor polgármester, 
elnökségi tag emelkedett szólás
ra. Kiemelte a Sportcsarnok ad
ta rendkívüli lehetőségeket, és 
elmondta, ez a létesítmény ma
gasabb fokozatú versenysporto
kat, csapatokat is Pécsváradra 
vonzott. Ezek az ország minden 
jelentős sporthelyszínén játszó 
csapatok jó reklámot jelenthet
nek városunknak. Másrészt ma
gasabb színvonalú sportolást, új 
területeket, kézi- és kosárlabda
játék lehetőségét kínálják a 
pécsváradi fiataloknak.

Hozzászólások
IQ. Speigl József, a labdarú

gó szakosztály vezetője arra fi
gyelmeztetett, nagy szükség van 
a salakospályára. Tbvábbá arra, 
hogy anyagi áldozatok vagyis já
tékosok átigazolása nélkül a fo
cicsapat nem tud feljutni a me
gyei I. osztályba. Kófiás Endre 
óvatosságra intett, mondván, 
hogy a megyei II. osztály az 
utóbbi 5 év leggyengébb mező
nye, itt nem művészet jól szere
pelni. Érdeklődött a Sportcsar
nok üzemeltetésével kapcsolatos 
mutatók iránt. Szigeti Sza
bolcs a labdarúgók vendégjáté
kosa sokkal több edzést tart 
szükségesnek a minőség javítá
sához, és az utánpótlás-nevelést 
hangsúlyozta. Dr. Kófiás Mi
hály szerint ezen kérdéseket 
szakosztályi szinten kellene üte
mezni, és a tavaszi szezon dere
kán eldönteni a feljutás miként
jét. Mester Oszkár új játékoso
kat tart szükségesnek, Keszler 
József inkább az utánpótlás ki
nevelését. Végül nem salakos, 
hanem újabb füves pálya mellett 
szavazott a közgyűlés többsége.

Mint érzékelhető, legtöbb szó 
itt is a labdarúgásról esett, noha 
most már igen sokféle sportág 
nyitva áll az érdeklődők előtt. A 
közgyűlés tenisz-szakosztályt in
dít Strecker Raymund ma
gánvállalkozó, a Koch Tennis 
kezdeményezésére. Ok ugyanis 
saját erőből eddig három pályát 
létesítettek Pécsváradon.

Sportszeretet,
lokálpatriotizm us

Sok szó esett az érdeklődés 
középpontjában álló felnőtt lab
darúgó-csapat fegyelméről és 
anyagi igényeiről. Több felszóla
ló feltette a kérdést, akamak-e 
feljebb jutni, és hajlandóak-e 
tenni is ezért. Sajnos rend- 
szertelenül jelennek meg az 
edzéseken. Kakas Sándor zár
szavában úgy fogalmazott, ha 
sportszere tétből, lokálpatriotiz
musból nem tudják felküzdeni 
magukat a megyei I. osztályba, 
akkor ne történjék meg ez az 
előre lépés. A jelenlévő kézilab- 
dás lányok pl. külön honorárium 
nélkül játszanak az NB II-ben, 
mivel szeretik ezt a sportot.

A közgyűlés megszavazta férfi 
kosárlabda, férfi kézilabda, te
nisz-szakosztály felvételét a 
Pécsváradi Spartacusba. A 
PVSK-Pécsvárad férfi kosárlab
da csapathoz Pécsvárad a ter
met, a cipőt és egy garnitúra 
mezt adta ehhez összesen
314.000 Ft értékben. Cserébe 
Pécsvárad nevét hordozzák NB 
II. mérkőzéseken.

200 ezret hozott eddig a 
csarnok

Dretzky Katalin, a Sport
csarnokot üzemeltető intézmény 
igazgatója a legfrissebb adato
kat bocsátotta a polgármester 
rendelkezésére: a 7.30-21 óráig 
minden nap működő csarnok 
üzemelése nem kerül milliókba. 
Az önkormányzat kasszájába az 
eltelt két hónap alatt 206.650 Ft 
bevételt produkált a Sportcsar
nok (eszékiek. Aranycipó bérle
te, ócsárdiak, Pécsi Gázmű, te
remfoci rendezvények terembér
lete, PVSK-Pécsvárad kosárlab
da-meccsek jegybevétele stb.) 
Ehhez jönnek a reklámbevéte
lek. Körülbelül együtt mindez 
fedezi a kiadásokat, ezért
608.000 Ft évi támogatást irá
nyoz elő az önkormányzat -  
mondta a polgármester a sport
köri közgyűlésen.

(Hozzátesszük, a sportcsarno
ki bevételek az önkormányzat 
kasszájába kerülnek, és ebből 
semmi címen nem részesülnek a 
csarnokot sikeresen beüzemelő 
és üzemeltető Művelődési Ház 
munkatársai).

Kakas Sándor megszavaztat
ta az 1995. évi sportköri beszámo
lót, és megköszönte a bizalmat, a 
munkát minden egyes sportveze
tőnek, sportolónak, szurkolónak. 
Külön köszönetét mondott Zsáli 
János sportköri elnöknek, aki egy 
éve került e posztra:

-  Óriási energia bevetésével 
minőségi változást hozott a helyi 
sportéletbe. Szabadidejét nem 
sajnálva, fáradozik. Szeretném, 
ha mások is elismernék a mun
kát, amit ezért az egyesületért 
végez, társadalmi funkcióban -  
mondta végül Kakas Sándor pol
gármester.

Gállos Orsolya
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A PVSK-Pécsvárad férfi kosárlabda-csapat
A PVSK férfi kosárlabda csa

pata hosszú évek óta az NB I-es 
bajnokság résztvevői közé tarto
zott. Az 1990-es évek elejétől ta
pasztalható gazdasági nehézsé
gek egyre inkább befolyásolták a 
szakosztály munkáját. A csapat 
1992/93-as bajnokságban még az 
„A” csoportban szerepelt, később 
az anyagi lehetőségek beszűkü
lése miatt az eredményesség 
egyre csökkent, válogatott játé
kosok sora távozott a klubtól 
(Hoffmann Z., Czigler L.) és kül
földi játékos szerepeltetésére 
sem volt mód. Ez a folyamat 
odavezetett, hogy az 1994/95-ös 
bajnokságban csak saját nevelé
sű, ifiből kiöregedett játékosokkal 
tudta a keretet feltölteni a szak
vezetés. A fiatal (18,5 éves átlag 
életkorú) csapat, bár derekasan 
harcolt, de az NB I-es tagságát 
nem tudta megőrizni. A csapat ki
esett, és 1995/96-ban már csak az 
NB II-ben szerepelhet.

Az új helyzetben félő volt, 
hogy elsorvad a PVSK férfi ko
sárlabda szakosztálya. Ekkor 
azonban a pécsváradi önkor
mányzat anyagi segítségével, er
kölcsi támogatásával a további 
működés feltételeit sikerült biz
tosítani.

Megalakult egy új szakosztály, 
PVSK-Pécsvárad néven.

Sajnos a játékos elvándorlást 
nem sikerült teljes mértékben 
megállítani. (Csirke F. az ,A” cso
portos Soproni Ászokban, Völgyi 
Péter a PEAC-PPTSE-ben, Tahi 
Péter a Miskolci EAFC-ban foly
tatta első osztályú pályafutását.)

így a szakvezetés első számú 
feladatává vált, hogy új csapatot 
szervezzen és Pécsváradon meg
honosította a férfi kosárlabdát. A 
csapat júliusban 16 fővel elkezd
te a felkészülést az NB Il-re és 
jelenleg a bajnokság 4. helyén 
áll. Szereplése megfelel az előze
tes elvárásoknak, de előrelépés
hez meg kell erősíteni a játékos 
állományt, több jó képességű, ta
pasztalt játékossal.

A hosszú távú tervek között 
szerepel helyi fiatalok bevonása 
a szakosztály életébe. Az általá
nos, valamint szakközépiskolá
ban kosárlabda oktatás beindí
tása és csapatok szervezése, ver
senyeztetése. Meggyőződésem, 
hogy ekkor a csapat és közönsé
ge között még jobb kapcsolat 
alakulhat ki.

Köszönve az eddigi támoga
tást, szurkoljunk együtt a 
PVSK-Pécsvárad sikereiért!

Hajrá PVSK-Pécsvárad!

Füzy Ákos edző

Dunántúli teremfoci

Mezszám Név Születési, hónap magasság súly poszt
év

4 Séra Dénes 1974. 04.23. 195 81 center
5 Brandstátter Gábor 1978. 11.20. 188 74 irányító
7 Cziráky Balázs 1976. 12.26. 196 85 bedobó
8 Móricz Tamás 1976. 10.15. 191 80 irányító
9 Lázár Zsolt 1975. 09.04. 184 76 bedobó
10 Zahradnyik Gyula 1976. 03.15. 196 86 center
12 Szakács Imre 1979. 01.03. 196 80 center
15 Ribarics Antal 1976. 09.04. 200 105 center
14 Russai Imre 1973. 03.06. 200 85 center
13 Miklóssy László 1971. 07.09. 202 86 bedobó
6 Balogh Gergely 1978. 12.16. 193 78 bedobó
12 Szováti Szabolcs 1976. 03.01. 194 80 bedobó

Meteasics Gábor 1977. 07.30. 194 82 center
Keresztes Rafael 1979. 01.14. 208 90 center

5 Pető Gábor 1977. 04.02. 188 74 irányító
Szakosztály elnök: Kakas Sándor 
edző: Füzy Ákos 
T.vezető: Kövecses József

Férfi nyugati csoport
Lenti SE-Sárvári Bősze KC 74-64
Autóscentrum Gazdász-Lenti TE 108-81
Marcali VSzSE-Kanizsa KK 108-75
Pápai Petőfi DSK-Győri KC 77-70
Kanizsai KK-Autóscentrum Gazdász 84-107
Győri KC-Lenti TE 88-65
HISZ SE Zalaegerszeg-NIKE-FAK 104-52
Bonyhádi SE-SMAFC 53-122
Sárvári Bősze KC-Hévíz-Heraklith 68-71
Várpalotai DSE-NIKE-FAK 74-64
HISZ SE Zalaegerszeg-PVSK-Pécsvárad 76-114 
ZTE-Goldsun II.-Sárvári Bősze KC 77-60
PVSK-Pécsvárad-Marcali VSzSE 68-74
Várpalotai DSF-ZTE Goldsun II. 75-65

Február 10-11-én zajlott le a 
dunántúli városok labdarúgó te
remtornája.

A selejtező mérkőzések egyik 
színhelye a Pécsváradi Városi 
Sportcsarnok volt, ahol két cso
portban 4-4 csapat versengett a 
döntőbe kerülésért.

Pécsvárad városát a TEXACO 
csapata képviselte, nagy siker
rel. Eredmények: Pécsvárad- 
Siklós 4-1, Pécsvárad-Komló 2-1, 
Pécsvárad-Dombóvár 3-3.

Továbbjutott első helyen Pécs
várad, második helyen Siklós.

Másnap a Pécs Városi Sport- 
csarnokban a 12 legjobb dunán
túli város csapat mérte össze tu
dását.

Az első akadályt sikerrel vet

ték a pécsváradiak, hiszen 4-3 
arányban bizonyultak jobbnak 
Szombathely városi csapatánál.

A döntőbe kerülésért a -  ké
sőbbi győztes Pécs város -  csa
patával szemben maradtak alul 
a váradiak 0-5 arányban.

A torna eredményeit követően 
a dunántúli városok helyezései 
alapján Pécsvárad 4-6. helyen 
végzett.

Ez rendkívül szép siker! Gra
tulálunk!

A csapat tagjai: Valkai Gá
bor, Abelovszki Zoltán, Gungl 
László, Fray János, Keszler 
Mátyás, Fuller Ferenc, Kajos 
Árpád, Botló Tibor, Schweit- 
zer Norbert, Somogyvári Ta
más, Spannenberger János.

Az Új Dunántúli 
Napló teniszezői 

gyó'ztek
A Pécsváradi Sportcsarnok

ban barátságos teniszmérkőzést 
vívott február 24-én, szombaton 
az Új Dunántúli Napló (Kaszás 
Endre, Mészáros B. Endre, 
Bogyay Ferenc) és Pécsvárad 
(Baumann Mihály, Strecker 
Raymond, Vadász Csaba) 
csapata. A találkozón az ÚDN 
együttese 3:2 arányban győzött. 
A győztesek: ÚDN -  Kaszás E. 
és Mészáros B.E., Mészáros-Bo- 
gyay páros, Pécsvárad -  Strec
ker R. és a Strecker-Baumann 
páros.

Az eszéki kézilabdá- 
sok megköszönik
Eszék város első alpolgármes

tere Tihomir Salajic, mint az 
"Osijek" Kézilabda Klubjának el
nöke, aki elkísérte a csapatot 
pécsváradi edzőtáborára, köszö
nőlevelet intézett a pécsváradi 
Fülep Lajos Művelődési Köz
ponthoz: "köszönet minden szol
gáltatásért, amivel elláttak ben
nünket gyönyörű Sportcsarno
kukban, ahol jobban éreztük 
magunkat, mint odahaza. Remé
lem, elégedettek voltak a csar
nokban tanúsított magatartá
sunkkal, és alkalom adtán újra 
az Önök szép városának vendé
gei lehetünk."

A bajnokság állása
1. Hévíz Heraklith 13
2. SMAFC 11
3. Marcali VSzSE 12
4. PVSK-Pécsvárad 12
5. Autóscentrum-G. 13
6. HISZ SE Zalaegerszeg 12
7. Pápai Petőfi DSK 11
8. Győri KC 11
9. ZTE-Goldsun II. 12
10. Lenti TE 12
11. Sárvári Bősze KC 12
12. Kanizsa KK 12
13. Várpalotai DSE 13
14. NIKE-FAK 12
15. Bonyhádi SE 10

13 0 1330-966 1.000
10 1 1100-734 0.955
10 2 1145-889 0.917
9 3 1193-886 0.875
8 5 1213-1031 0.808
7 5 1014-980 0.792
5 6 846-923 0.727
5 6 849-893 0.727
5 7 796-989 0.708
5 7 841-938 0.708
5 7 864-943 0.708
3 9 879-1070 0.625
3 10 885-1105 0.615
1 11 743-1055 0.542
0 10 685-981 0.500

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja
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