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úsvétot kívánunk a város minden polgárának!
Az önkormányzat és a szerkesztőség ------s----'

Áldott; bé

Pécsvárad tiszteleg Pannonhalma előtt

A Húsvét szertartásrendje

Levél Várszegi Asztrik bencés főapátnak 
Tisztelt Főapát Úr!

Katolikus egyház
N agycsütörtök: 18 óra 

Szentmise. "A harangok Ró
mába mennek". Oltárfosztás.

Nagypéntek: 15 óra Ke
resztúti ájtatosság. 18 óra Já
nos Passió. Általános könyör
gés. A kereszt leleplezése. Hó
dolat a kereszt eló'tt. A szent 
sír nyitása. Áldozás.

Nagyszombat: 17 óra Tűz- 
szentelés. Húsvéti gyertya 
szentelése. Keresztségi foga

dalom megújítása. 18 óra 
szentmise. 18.30 feltámadási 
körmenet.

Húsvét vasárnap, Húsvét 
hétfőn szentmise 9 órakor.

Református egyház
Nagypénteken 18 órakor is

tentisztelet a gyülekezeti te
remben

Húsvét vasárnap és hétfőn 
11 órakor istentisztelet a 
templomban. Vasárnap úrva
csora-osztás

Pécsvárad, az ősi bencés 
apátsági székhely-tisztelettel 
köszönti az ezeréves Pannon
halmát az idei jubileumi esz
tendőben. Úgy kísérjük figye
lemmel a Szent Márton he
gyén zajló eseményeket, aho
gyan a fiatalabb testvér az 
idősebb örömünnepét. Hiszen 
az egyházi krónikák szerint 
Pannonhalma után Pécsvára- 
don alapította meg Szent Ist
ván a m ásodik m onostort 
Szent Benedek tiszteletére, 
az 1000. évben, még trónra lé
pése előtt. És az első apát a 
koronát hozó Asztrik volt, aki 
innen került Kalocsa érseki szé
kébe. Kéijük Főapát Urat, ezen 
eseményekkel zsúfolt pannon
halmi esztendőben szenteljen 
Pécsvárad számára némi figyel
met, és ne tagadja meg tőlünk 
jóindulatú pártfogását.

Az egykori bencés monos
tor, a mai pécsváradi vár e he
tekben kerül Pécsvárad keze
lésébe. E falak között ma Ist
ván királyról elnevezett szál
loda működik, amit március 
18-án vett kezelésbe Pécsvá
rad önkormányzata. Az el
múlt évtizedekben nagyon 
sok, gyakorta hiábavaló har
cot folytattunk azért, hogy ez 
a szentistváni emlékhely mél
tóképp helyreállíttassék, és 
méltóképpen működtessék. 
Nagy öröm számunkra, hogy 
a vár, az egykori monostor

most újra Pécsváradé lett.
A pécsváradiak óhaja, hogy 

itt a bencések újra megjelen
jenek, és évente legalább egy- 
egy közös szentm isével, a 
rendről tartott előadásokkal 
köztünk legyenek. így is erő
sítve Pécsvárad polgárainak 
kötődését az európai és hazai 
bencés hagyományokhoz és 
Szent István örökéhez.

E tekintetben a világi fel
adatokat illetően eddig a ma
gunk erejéből megpróbáltunk 
helyt állni, és gyakorta orszá
gos visszhangot kiváltó várbé
li rendezvényeinkkel öregbí
tettünk Pécsvárad jó hírne
vét. A továbbiakban, a 2000- 
ben várható ezeréves jubileu
munkhoz azonban nagy szük
ségünk van a bencés rend, 
személy szerint az Ön vagy az 
Ön által megbízott egyházi sze
mély, személyek segítségére.

Legfőbb vágyunk ugyanis, 
hogy a bencés rend újra fel
szentelje a monostor szívét, a 
X. századból származó pécs
váradi templomot. Ez a mo
nostor legrégibb fennmaradt 
részében áll. 1543, a török 
ideérkezte óta megszűnt 
templomként működni. Volt 
kocsiszín, kumpliverem, újab
ban a borversenyek alkalmá
val bort tároltak benne, és a 
múlt ősszel egy rokkoncert al
kalmával ide telepítették a 
büfét...

(Folytatás a 2. oldalon)

Öt évesek vagyunk! 1991 áprilisában jelent meg a Pécsváradi Hírmondó, az önkormányzat havi lapja.
Köszöntjük kedves Olvasóinkat!
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Pécsvárad kéri 
a vár kezelésének jogát

Levél a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz,
Csányi Sándor általános igazgatóhelyetteshez

Tisztelt Igazgatóhelyettes Úr!

Pécsvárad
tiszteleg

Pannonhalma előtt
(Folytatás az első oldalról)

Most, hogy nem megyei és 
más szervek, hanem Pécsvá
rad önkormányzata rendelke
zik legbecsesebb emléke, 
Szent István egykori pécsvá- 
radi monostora fölött, szeret
nénk, ha ez az egyedülálló 
Szent István korabeli temp
lom újra templom lehetne, 
amit újra Szent Benedeknek 
szentelne fel a bencés rend.

A helyi és a környékbeli, 
pécsi polgárok szívesen tart
ják itt esküvőjüket -  termé
szetesen csak a polgárit. A vá
ros koncerteket rendez falai 
között. Féltjük ezt a templo
mot, és kérjük a Főapát Úr 
szíves jóindulatát és támoga
tását.

Számunkra az volna a leg
nagyobb öröm, ha Főapát Úr 
szem élyesen látogatna el 
Pécsváradra, nagy elődje, 
Asztrik apát egykori műkö
dési helyére, és szentelné fel 
ezt az ősi templomot. Annál 
is inkább, mivel idén közte
ret szeretnénk elnevezni 
Asztrik apátról a vár, az egy
kori monostor közelében.

Október hónapban törté
neti konferenciát rendezünk 
a Millecentenárium és a ben
cés rend ezeréves magyaror
szági működése tiszteletére, 
amelyre a rendben működő 
kutatók közül is hívunk előa
dókat. Terveinket jól ismerik 
és támogatja a Bencés Diá
kok Pécsi Egyesülete is.

Kérjük Asztrik Főapát Úr 
szíves támogatását kérésünk
höz, hogy templomunkat mi
előbb felszentelhessük. Az 
ezeréves jubileumhoz és Hús
vét közelgő ünnepe alkalmá
val Isten áldását kérjük Pan
nonhalma monostorára

Pécsvárad, 1996. 3. 26-án

Mott János
címzetes 

pécsváradi apát

Kakas Sándor
polgármester

Gállos Orsolya
a Pécsváradi 

Várbaráti Kör 
elnöke

Pécsvárad polgárainak és 
önkormányzatának nevében 
tisztelettel kérjük, hogy a 
Kincstári Vagyonigazgatóság 
a pécsváradi vár teljes épü
letegyüttesének bérleti, majd 
az államháztartási törvény 
megszületése után vagyonke
zelői jogát Pécsvárad önkor
mányzatára, korlátlan időre 
átruházni szíveskedjék.

Városunk nagybecsű mű
emlékének sorsát az itt élő 
emberek évtizedek óta féltő 
gonddal figyelik. Helyi polgá
rok hathatós részvételével 
nyílt meg a vár 1958-ban. 
István király szobrának elhe
lyezése, 1969 óta a pécsvára
di polgárok állami ünnepün
kön is tisztelegnek Szent Ist
ván emléke előtt. A tizenöt 
éve, 1981-ben m egalakult 
Pécsváradi Várbaráti Kör 
ma 270 fővel a város legna
gyobb civil szervezete, 
amely figyelmét a helyi érté
kek védelmére és őrzésére 
fordította. 1981 óta évente 
megszervezett közös munká
val, 500 helyi polgár részvé
telével megtisztították a vár 
környékét és várkertet. 1988 
óta ez a város egyik  köz
parkja.

Szorgalmazták, informáci
ókkal, szervezőmunkával el
ősegítették, hogy a vár feltá
rása befejeződjék az 1988-as 
Szent István-évre. Részt 
vettek az átadás előkészülete
iben, lebonyolításában. Hely
beliek, idelátogató vendégek 
számára ismertetik a műem
lékegyüttest, kiadványokat 
publikáltak a várról, a Szent 
Istváni monostorról, amely 
2000-ben ünnepli 1000 éves 
fennállását.

E lokálpatrióta szemléletet 
magáénak vallja Pécsvárad 
képviselőtestülete is, amely
nek 7 tagja polgármesterével 
együtt a Pécsváradi Várbará
ti Kör jelöltjeként került az 
önkormányzatba. A testület

a vár üzemeltetésének na
pirendre kerülése óta ülése
in több ízben mérlegelte e 
kérdést, amit a város pol
gársága és a baranyai közvé
lemény is nagy figyelemmel 
kísért.

A képviselőtestület 1995 
március 20-i ülésén támoga- 
tólag fogadta az üzemeltetés 
tervét, és mint polgármestert 
felhatalmazott az érintettek
kel való tárgyalásokra. 1995 
október 5-én 5 millió forintot 
szavazott meg a várban lévő 
berendezés kiváltására, és to
vábbi tárgyalásokat szorgal
mazott.

1996 januárjában képvise
lők, szakértők, többnyire Vár
baráti Kör tagok bevonásával 
héttagú ad hoc bizottságot 
hozott létre a vár ügyének ke
zelésére, majd 1996 február 
26-án a testület 100 százalék
ban önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság létrehozá
sáról döntött. Ez 1996 márci
usában „Pécsváradi Vár” Ide
genforgalmi Kft. néven létre 
jött, és március 18-án adás
vételi szerződést kötött az ed
digi megyei üzemeltető Me
csek Toursszal a várszálló be
rendezéseinek átvételére.

E célra az önkormányzat 
előlegként átadott 4 millió fo
rintot AFA-val, összesen 5 
milliót. Baranya Megyei Köz
gyűlése ugyanis 12 mil- 
lió+ÁFA értékben jelölte meg 
az átadás feltételét. Bár ez 
rendkívüli megterhelést je
lent 4000 lakosú kisvárosunk 
költségvetése. számára, az 
itt élő polgárok és képviselő
ik úgy érezték, ezt az áldoza
tot meg kell hozniuk.

1996. március 19-től meg
kezdődött a vár berendezései
nek leltár szerinti átvétele 
Pécsvárad szervezésében 
március 25-től a szálloda ka
pacitásának felét tanfolyam 
céljára ez évre lekötötte a 
Hungária Biztosító Rt.

A vár és az István Király 
Szálló szállodaláncban való 
üzemeltetésére 1996 január
jának első hetében az IFOR- 
erőkhöz kapcsolódó amerikai 
befektetők jelentkeztek. Az
óta több ízben megerősítették 
szándékukat, 1996 április 8- 
10. körül érkeznek, itt tölte
nek két-három hetet azzal a 
céllal, hogy a magyarországi 
üzletet elindítsák, és a vár
béli István Király Szállót 
nemzetközi szállodaláncukba 
bekapcsolják.

Mindezen körülmények 
ismeretében és ezen állomá
sokat végigjárva biztosítjuk a 
Kincstári Vagyoni Igazgatósá
got, hogy a pécsváradi várnak 
és a benne lévő István Király 
Szállónak jó gazdái leszünk. 
Jelentőségét, történelmi érté
két eddig is szem előtt tartot
tuk, és védelmeztük, ha azt 
veszély fenyegette. A jelen 
feltételek m ellett biztosí
tottnak látjuk a vár szállo
dai, idegenforgalmi üzemel
tetését, amiben az önkor
mányzat Kft.-je is részt kí
ván venni.

A közelgő 1000. éves mille- 
niumra való tekintettel mű
emléki kutatásra és helyre- 
állításra kívánunk központi 
seg ítséget kapni, am ihez 
kéijük az Önök szíves támo
gatását is.

Kéijük, hogy ezen feltételek 
ismeretében a pécsváradi vár 
kezelői jogát Pécsvárad Ön- 
kormányzata számára átru
házni szíveskedjenek.

Csányi Úr eddigi szíves se
gítségét köszönjük, és meg
hívjuk, látogasson el a pécs
váradi várba. Javasoljuk azt 
az időszakot, amikor az ame
rikai befektetőkkel is alkalom 
nyílhat a helyszínen való ta
lálkozásra.
Pécsvárad, 1996. 3. 22-én,

Kakas Sándor 
polgármester
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A várral kapcsolatos 
határozatok végrehajtása

Kft. alakítás

A pécsváradi képviseló'testület 1996 
február 26-i határozata értelmében lét
rejött ad hoc bizottság március 11-én 
ülésezett. Jelen voltak a bizottság tagjai: 
Kakas Sándor polgármester, Arató 
Márton alpolgármester, Simsay István 
a gazdasági-műszaki bizottság elnöke, 
Szilágyi Domokos a KTM Területi Fő- 
építészeti Iroda építésze, dr. Gál Sán
dor, a Konzum Rt. jogtanácsosa és Gál- 
los Orsolya képviselő mint az ad hoc bi
zottság elnöke. Az ülésen meghatározták 
az önkormányzat vállalkozásának profil
ját, tevékenységi körét. Az önkormány
zat 100 százalékos tulajdonú vállalkozá
sának neve "Pécsváradi Vár" Idegenfor
galmi Kft., tevékenységi köre a vár be
rendezésének átvétele, a szálló üzemel
tetése, idegenforgalmi szervezés, utazta
tás, kiadványok stb. Ügyvezetője Gállos 
Orsolya.

Adás-vételi szerzó'dés

Március 18-án a Kft. adás-vételi szer
ződést kötött a Mecsek Tours Kft.-vel, az 
István Király Szálló eddigi üzemeltetőjé
vel, a szállodában található berendezés, 
szállodai bútorzat, felszerelési tárgyak 
átvételére a Megyei Közgyűlés által 
megállapított 12 millió forint + ÁFA vé
teláron. Ennek kifizetése négy részlet
ben történik, az első 4 millió+ÁFA részle
tet az adás-vétellel egyidőben egy ösz- 
szegben átutalt az önkormányzat. To
vábbi 2 milliót április 20-ig, a harmadi
kat június 20-ig kell kifizetni, 1997 már
cius 10-ig pedig a hátralékot kell a szer
ződés szerint rendezni.

A vár leltára, átvétele

Miután Pécsvárad átutalta az 5 millió 
forintot, március 19-én, kedden kezdőd
hetett meg a vár berendezésének leltár 
szerinti átadása, amelyet a Mecsek To
urs részéről két kolleganőjével Barics 
Józsefné, továbbá a szálloda eddigi ve
zetője, Mayemé Hancz Lídia, Pécsvá
rad önkormányzata részéről Wolf Jó
zsef pénzügyi csoportvezető, Mihály 
Sándorné és Bischoff Józsefné, a je
lenlegi üzemeltető részéről pedig Kollár 
Erzsébet bonyolított.

Az átadók nem könnyítették meg a vár 
zökkenőmentes átvételét, és akkor szoká
sunkhoz híven ismét nagyon finoman fo
galmaztunk. Szerencsére nagyon sokan 
láttuk, milyen állapotban vette vissza 
Pécsvárad legbecsesebb műemlékét.

Képünkön lakosztály a vár tornyában

Rendkívüli erőfeszítések árán, a Kol
lár-család és a hozzájuk csatlakozó pécs- 
váradiak csütörtöktől elkezdhették a vár 
takarítását, és ezzel március 25-re nagy
részt elkészültek. Április 1-től szeretnék 
fogadni a vendégeket.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság

A vár kezelői jogát Pécsvárad önkor
mányzata a Kincstári Vagyoni Igazgató
ságtól kérelmezheti. Az adás-vétel más
napján, március 19-én Kakas Sándor 
polgármester Budapestre utazott, ahol 
fogadta Csányi Sándor, a KVI általá
nos igazgatóhelyettese. Kakas Sándor is
mertette a pécsváradiaknak, a Várbaráti 
Körnek a vár érdekében végzett másfél 
évtizedes munkáját, az önkormányzat 
anyagi áldozatvállalását, az előkészítő 
bizottság munkáját. Csányi Sándor 
úgy fogalmazott, látva a pécsváradiak 
elszántságát, és ráutaló magatartását, 
úgy véli, kérésünk meghallgatásra fog 
találni. Nem versenyeztet a KVI senkit 
a vár üzemeltetésére. Előbb a vár bér
leti jogát kérelm ezheti Pécsvárad, 
majd az államháztartási törvény parla
menti elfogadása után korlátlan időre 
a teljes épületegyüttes vagyonkezelői 
jogát is. Tárgyaltak arról is, hogy a 
műemléki hatósággal egyeztetve szük
séges a déli várudvar kutatása és a 
várfal helyreállítása.

Üzleti partnerek

A Hungária Biztosító Rt. az István Ki
rály Szállóba helyezte egész éves szak
mai tanfolyamát: két hetente veszik igény
be a fél szállodát teljes ellátással. Dr. Jan
kó Tamás, a Hungária Biztosító Baranya 
megyei igazgatója elmondta, hallotta, mi
lyen nehéz helyzetbe került a pécsváradi 
vár. Számára is kedves ez a hely, és segíte
ni akar a szálló újraindításában.

Az amerikai befektetőik

Ezen eseményekkel egy időben márci
us folyamán is folyamatos volt a kapcso
lat az amerikai befektetőkkel. Április 8- 
10-től itt tartózkodnak, hogy a helyszí
nen folytassák a tárgyalásokat az István 
Király Szálló ügyében.

Hogyan tovább?

Az ügy bonyolítására létrehozott ön- 
kormányzati bizottság mindezek után 
március 21-én összefoglalta a további 
tennivalókat. Az elsődleges cél, hogy 
olyan kezelésbe kerüljön a pécsváradi 
vár, amely biztosítja annak megőrzését, 
megóvását és a műemlékhez méltó hasz
nosítását. Az önkormányzat erre kötelez
te el magát, és ennek érdekében cselek
szik a továbbiakban is.

Gállos Orsolya
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Március idusán
Szép számú megemlékező' 

gyűlt össze a pécsváradi már
cius 15-i megemlékezések el
ső helyszínén, a Szenthárom
ság téren. Hegedűs Imre em
léktáblájának megkoszorúzá
sával vette kezdetét az 1848- 
as program  a Városháza 
előtt. A város egykori ügyvéd
jének, első országgyűlési kép
viselőjére a helyi középisko
lások emlékeztek, majd Pécs- 
várad iskolái, önkormányza
ta és a Várbaráti Kör koszo- 
rúzták meg emléktábláját.

Tíz órakor Kossuth Lajos 
szobránál a Pécsváradi Kö
zépiskola adózott ünnepi mű

sorával az 1848/49-es forrada
lom és szabadságharc hősei
nek, Balogh Tünde, Józsá- 
né M erk M árta, Nem es 
Csilla tanárok összeállítá
sában. Az ünnepi szónok 
Papp Gyula önkormányzati 
képviselő, a Pécsváradi Kö
zépiskola igazgatója  volt, 
akinek beszédét az alábbiak
ban közzé tesszük. Kossuth 
szobrának talapzatánál a 
helyi intézmények, szerveze
tek helyezték el koszorúikat. 
A megemlékezést a Pécsvá
radi Zeneiskola Kiszeneka- 
rának muzsikája tette ünne
pélyesebbé.

Zenehíradó a Zenesuliból
Országos Kamarazenei Ta

lálkozó megyei válogatóját tar
tották Pécsett március 12-én.

24 csoport vett részt a válo
gatón, ebből három jutott az or
szágos versenyre. Iskolánkból a 
rézfüvóskvartett (Wagner Jó
zsef) és a vonóskamaraegyüt
tes (N. Podolányi Eszter) vett 
részt. Nem jutottunk tovább, így 
hát lehet készülni a következőre. 
Az élmény így is maradandó.

21-én tartottuk tanári 
hangversenyünket. Ezen az 
estén főleg a fiatal, pályakez
dő kollégáké volt a színpad. 
Brilliáns tehetségük, lelkese
désük emeli iskolánk oktatási 
színvonalát. Mint köztudott, 
ezt a koncertet évente csak 
egy alkalommal rendezzük. 
Remélem jövőre több ismerős

(az sem baj, ha ismeretlen) 
arc tekint ránk a színpadra.

22-én Siklóson mélyrézfúvó, 
kürt és magánének találkozót 
tartottak. A maratoni hang
verseny számukra fényesen si
keredett, hisz Borka Péter 
(harsona) dicséretben részesült 
(tanára: Sörfó'zó' Zoltán), Fe- 
rencz Gábor (tuba) pedig ki
emelt dicséretet kapott (tanára: 
Wagner József).

Áprilisban utazunk Nie- 
derstettenbe, ahol két kon
certtel szerepelünk. E hang
versenyek nyilvános főpróbá
ját tartjuk 29-én, pénteken 16 
órától a M űvelődési Ház 
nagytermében.

Schrempfné 
Kreszits Margit 

krónikás

A pécsváradi 
óvodásokért 
farsangoltak

Február 24-én, szombaton 
„szökőnapon” tartották az 
óvodák farsangi bátyus bálját. 
A szülői munkaközösség és az 
óvodák dolgozói közösen szer
vezték a bált. A tombolák áru
sításából összegyűlt pénzt, az 
óvodai csoportok a gyermekek 
részére játékok, meseköny
vek, szemléltetőeszközök vá
sárlására költik el.

Az óvoda vezetője, Magya- 
ri Gyuláné köszöni a szülők 
közreműködését és támogatá
sát az óvodás gyermekek, vala
mint az óvodai dolgozók nevé
ben.

Beíratás
Értesítjük a Kedves Szü

lőket, hogy az 1996/97-es ta
névre a leendő' óvodáskorú 
gyermekek beíratása 1996. 
április 15-tól 19-ig lesz 8 
órától 15 óráig az I. és II. sz. 
óvodában. Azoknak a gyer
mekeknek a beíratását vár
juk, akik 1996. december 
31-ig, illetve 1997. május 
31-ig betöltik a 3. életévü
ket.

Kéijük a szülőket, hogy 
behatáskor hozzák maguk
kal:

-  gyermekük születési 
anyakönyvi kivonatát

-  személyi igazolványu
kat.

A beíratáskor szívesked
jenek befizetni a gyermekük 
balesetbiztosítási díját.

Óvodáink hírei
-  A Magyar Óvodapedagó

giai Egyesület szervezésében 
indított országos továbbképzés
ben vettek részt az idei tanév
ben, melynek témája: „Az al
ternatív pedagógiák, irányza
tok az óvodai nevelésben és a 
helyi pedagógiai program ké
szítés”. A továbbképzések szín
helyei: Budapest és Kecske
mét. Időpontjai: 1995. novem
ber, 1996. január, április és a 
Kecskeméti Nyári Egyetem 
programja, június 3. hete.

Tapasztalataimat az óvoda- 
pedagógusoknak helyi szak
mai program keretében adom 
át.

-  Az óvodai csoportok meg
tartották február második he
tében szülőértekezleteiket, 
melyen a szülőket tájékoz
tatták a leendő első osztályos 
nevelők és az alsótagozat 
igazgatóhelyettese a beiskolá
zás, a kétnyelvű oktatás ta
pasztalatairól.

A védőnők az egészséges 
életre nevelésről tartottak el
őadást.

-  Minden csoport megtartot
ta színvonalas műsorral egybe
kötött nyilvános farsangi bál
ját, melyen a szülők is resztvet
tek teljes létszámmal. Sajná
lom, hogy a városi televízió 
munkatársai nem készítettek 
felvételt a legkisebbek farsangi 
báljáról a városi lakosság szá
mára.

Köszönöm az óvodák dolgo
zóinak a lelkes közreműkö

dést, az ízléses dekorációt és 
a tréfás hangulatos műsorok 
levezetését. (Videófelvétel ké
szült a csoportokban, melyek 
megörökítik a picik bálját.)

— Február második hetében 
összevont szülői munkaközös
ségi értekezletet tartottam az
I. és II. sz. Óvoda Szülői Mun
kaközösségi Tagoknak, a szü
lők farsangi báljának meg
szervezése céljából.

— Február 24-én, szomba
ton tartottuk a Szülők Far
sangi Bátyus Bálját, melyen 
az óvodai dolgozók is resztvet
tek. A köszönetem elsősorban 
azoknak a szülőknek, szülői 
munkaközösségi tagoknak és 
óvodai dolgozóknak szól, akik 
resztvettek a bál megszervezé
sében, a díszítésben, teremren
dezésben, amely nagyon ízlése
sen, szépen sikerült. A tombo
lák árusításában és a tombolá- 
zásban lelkesen resztvettek a 
szülők, jelenlévők.

Köszönöm azoknak a szülők
nek, vendégeiknek, akik reszt- 
vételükkel, tombolatárgyaik
kal, adományaikkal hozzájá
rultak, ahhoz, hogy óvodás 
gyermekeik jobb feltételek kö
zött nevelődjenek.

Ügy érzem és érezzük vala
mennyien, hogy nagyon jó 
hangulatban telt el az este. A 
kiváló zenét a Hohmann ze
nekar szolgáltatta. Köszönet 
érte.

Magyari Gyuláné 
óvodavezető'

Tanári hangverseny
Emlékezetes hangversenyt ad

tak a Pécsváradi Zeneiskola ta
nárai március 21-én, csütörtö
kön 17.30-kor a Művelődési 
Ház nagytermében. Kevésszá
mú, de hálás zenebarát közönség 
előtt szerepeltek: Villányi Ta
más (klarinéton), Kelenhegyi 
Eszter (cse llón ), Villányi 
Krisztina (zongorán) Glinka 
Patetikus trióját játszotta. Majd 
Weiner Marosszéki körtánca és 
Rókatánca következett Nagyági 
Zoltán előadásában. Igen emlé
kezetes volt Sziklai Szilvia ér
zékeny fuvolajátéka. Doppler 
Magyar fantáziáját Villányi 
Krisztina kísérte zongorán.

Vitali C-dúr triószonátájával 
igazi kamarazenei élményt 
szerzett a hallgatóságnak 
Naszvadiné Podányi Eszter 
(hegedű), M agyarné Szabó 
Hedvig (gordonka), és Nagyá

gi Zoltán (zongora). Villányi 
Krisztina, aki szinte az egész 
koncertet végigdolgozta mint 
zongorakísérő, Liszt Un sospi- 
ro című darabjával szólistaként 
is bizonyította előadói érzé
kenységét. Különleges élményt 
jelentett Sörfó'zó' Zoltán (har
sona) és Sörfőzó'né Morvay 
Gabriella (zongora) kettőse 
majd Orcsik Judit, aki Schu
mann egyik dalát énekelte. Vé
gül az iskola valamennyi taná
ra színpadra lépett, Schrempf
né Kreszits Margit, az est 
konferansziéja és Apaceller 
József igazgató is, hogy We- 
ber: Macskák című musicaljé
ből a Memory dallamaival bú
csúzzanak a közönségtől.

Köszönet illeti a koncertet 
támogató OTP Bank Rt. Bara
nya Megyei Igazgatóságát.

G.O.
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Millecentenáriumi vetélkedői

Február vége, március a tanulmányi versenyek, vetélkedők, 
ünnepek jegyében telt el.

Február 22-én rendeztük meg a körzet iskoláival közösen a 
felsó'tagozatos helyesírási versenyt, amelyen 37 tanuló vett 
részt. A pécsváradi tanulók a következő' helyezéseket érték el.
5. évfolyam Bayer Alexandra 5. d. II.
6. évfolyam Dorn Anita 6. b. II.
7. évfolyam Papp Anikó 7. b. II.
8. évfolyam Horváth Ágnes 8. a. I.

Fekete Éva 8. e. II.
Glázer Adél 8. b. III.

Február 28-án a 3. b. osztályban tartottunk nyílt tanítási 
órákat a szülők és érdeklődő' kollégáink részére.

Március 1-jén rendeztük a Zrínyi Ilona matematika ver
senyt. A pécsváradi tanulókon kívül szép számmal vettek részt 
a környező iskolákból is a versenyen, melynek eredményhirde
tésére március 19-én kerül sor Pécsett.

Lőrinczi Albertné igazgató nyitotta meg az alsó tagozat honis
mereti kiállítását. A megnyitón részt vett Kakas Sándor polgár- 
mester is. Fotó: Lőrinczi Albert

Eredményesen szerepeltek 
a területi versenyeken és így 
tovább jutottak a megyei for
dulókba a következő verseny
zők:

Dobszai Zsolt, Vókó Péter 
fizika, tanáruk: Molnár Jó- 
zsefiié

Kelemen Lilla, Glázer Adél 
kémia, tanáruk: Mester Ká- 
rolyné

Ormai Eszter, Wágner Diá

na biológia, tanáruk: Major 
Józsefné

Németh Anita végzős taní
tó-jelölt hallgató befejezte hat 
hetes iskolai gyakorlatát. 
Mentora Máriusz Antalné ta
nítónő volt. A hallgató isko
lánkban végezte vizsgatanítá
sait is (olvasás és német óra) 
-  igen színvonalasan.

Március 2-án este tartottuk 
az immár hagyom ányossá

vált „Szülők-Nevelők” bálját. 
A színvonalas m űsoron, a 
gyerkek divatbemutatóján és 
az azt követő vidám bálon 
egyaránt jól érezte magát gyer
mek, szülő és pedagógus. Kö
szönet érte az est szervezőinek.

Millecentenáriumi
rendezvénysorozat

Március 13-án délután az 
alsótagozatos rajzkiállítás ün
nepélyes megnyitásával vette 
kezdetét iskolánk millecente
náriumi rendezvénysorozata, 
melyre tanulóinkkal együtt 
mi mindannyian hosszú idő 
óta, sok és fáradságos munká
val készültünk. A Művelődési 
Központban 39 tanuló alkotá
sait láthatták az érdeklődők. 
Síkban és térben 7 féle tech
nikával dolgoztak a gyerekek.

Témája:
Pécsváradon élek.
A 39 tanuló közül díjazott 

volt 29 fő.
Ebből különdíjat kapott: 

Németh Gábor 1. b., Csetényi 
Bettina 2. a., Jagados Diána
2. b., Hauch Zsuzsanna 2. c., 
Lorencz Tibor 3. a., Hegedűs 
Olívia 4. a., Kárász Judit 4. 
a., Winkler Zsolt 4. a., Matesz 
Mónika 4. a., Brückner Lídia 
4. a., Kreutz Mónika 4. b., Né
meth Réka 4. b., Gungl Viktor 
4. b., Friedrich József 4. b., 
Bálint Olga 4. d. tanuló.

Helyezettek:
1-2. osztály:
I. helyezett 
Winkler Viktor 1. a.
II. helyezett 
Ortmann Erika 2. b.
III. helyezett 
Hódosi Szabina 1. a.

3. osztály
I. helyezett
Dóm Nikolett 3. b.
II. helyezett 
Józsa Enikő 3. b.
III. helyezett 
Bognár Judit 3. b.

4. osztály
I. helyezett 
Baumann Szilvia 4. b.
Antal Attila 4. b.
Vókó Rita 4. c.
II. helyezett 
Friedrich Andrea 4. b. 
Tamás Andrea 4. d.

III. helyezett 
Puch Szandra 4. d. 
Schrempf Katalin 4. b.

A fogalmazás és verspá
lyázat eredményei:

Témája: Pécsvárad múlt
ja, jelene, jövője

Díjazottak: 
vers 3. osztály
I. helyezett 
Józsa Enikő 3. b.
II. helyezett 
Fullér Ivett 3. b.
III. helyezett 
Czimber Gyöngyvér 3. b. 
Cseh Annamária 3. a. 
Fogalmazás 3. osztály
I. helyezett 
Bognár Judit 3. b.
II. helyezett 
Szőke László 3. a.
III. helyezett 
Obendord Szilvia 3. b.

vers 4. osztály
I. helyezett
megosztva Ömböli Éva és 
Baumann Szilvia 4. b.

fogalmazás 4. osztály
I. helyezett
Kreutz Mónika 4 b. és 
Ömböli Éva 4. b.
II. helyezett 
Straub Péter 4. c.
Antal Attila 4. b.
III. helyezett 
Szűcs Vivien 4. a.

Helytörténeti kiállítás
Március 14-én Kodolányi 

János emléktáblájánál koszo
rúzással, majd azt követően 
ünnepi megemlékezéssel adóz
tunk iskolánk névadójának.

Ezt követte 9.30-kor az alsó 
iskolában a gyerekek, szülők, 
tanítók által gyűjtött helytör
téneti anyag kiállításának 
megnyitója.

Ki mit tud 
Pécsváradról?

10 órától az alsó tagozatos 
tanulók között a 3-4. osztá
lyosok Ki mit tud Pécsvárad
ról történelmi játékon vehet
tek részt. Az említett osztá
lyok 5-5 fős csapattal nevez
tek. A többi tanuló sem csak 
szurkoló volt, hanem kb. 100 
villámkérdésre válaszolhatott 
coski és matrica jutalomért.

A két csapat közül I. helye
zést ért el a 3. b. osztály csa
pata.
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Tagjai: Dorn Nikolett, 

Czimber Gyöngyvér, Oben- 
dord Szilva, Bognár Judit, 
Müller Eszter.

II. helyezett lett a 4. b. osz
tály csapata,

III. helyezett a 4. c.,
IV. helyezett 4. d.
V. helyezett 4. a.
VI. helyezett 3. a. csapat.
Az alsó tagozat rendez

vénysorozata a délután 14- 
kor kezdődő' monda-mondó 
versennyel zárult. Itt 26 ta
nuló vett részt, a 3., 4. és 5. 
osztályosok korosztályában.

Pécsvárad, Zengó'várkony, 
Lovászhetény, Hosszúhetény, 
Erzsébet és Erdősmecske pró
zamondói mérték itt össze tu
dásukat.

Eredmények:
3. osztály
I. helyezett Pankita Andrea 

Hosszúhetény
II. helyezett Balogh Berta 

Zengó'várkony
III. helyezett Józsa Enikő 

Pécsvárad 3. b.
Sok résztvevője volt az alsótagozatosok rajzversenyének is.

Megkoszorúzták névadójuk, Kodolányi János emléktábláját. 
Fotók: Lőrinczi Albert

4. osztály
I. helyezett Friedrich And

rea Pécsvárad 4. b.
II. helyezett Tamás Andrea 

Pécsvárad 4. d.
III. helyezett Szűcs Vivien 

Pécsvárad 4. a.
5. osztály
I. helyezett Till Gabriella 

Pécsvárad
II. helyezett Sárközi Xénia 

Pécsvárad
III. helyezett Horváth Zol

tán Pécsvárad
A résztvevők jutalma min

den esetben szép emléklap és 
csoki volt, melyet a Galant Kft. 
felajánlásából vásároltunk.

A helyezettek, különdíjasok 
jutalma egy esztétikus kerá
mia-embléma, melyet ez al
kalomra készített a Terra Un- 
garia Kft. ingyen!.

Köszönjük a nagylelkű fel
ajánlást! Az első helyezettek 
díja egy közös kirándulás 
Opusztaszerre. A rendezvé
nyek gyerekszerepló'inek kö
szönetét és sikeres helyt
állást, a helyezetteknek és a 
győzteseknek szívből gratulá
lunk nagyszerű teljesítmé
nyükhöz.

A helytörténeti kiállítás 
anyagát köszönjük a lelkesen 
és fáradhatatlanul kereső, ku
tató gyerekeknek, az őket és a

bennünket segítő szülőknek.
Az összegyűjtött anyag ízlé

ses, ötletes és gondos elrende
zésért pedig köszönet illet 
minden alsós kollégát, akik 
időt és fáradságot nem ismer
ve dolgoztak azért, hogy elkép
zelésünk megvalósulhasson.

A felsó'sök vetélkedője

A koszorúzás után a felső- 
tagozatosok a Sportcsarnok
ban megrendezett Ki mit tud
ón mérhették össze tudásu
kat 7 témakörben, melyek a 
következők voltak: a honfog
lalás, Pécsvárad nevezetes 
épületei (szobrai), a Keleti- 
Mecsek élővilága, városunk 
híres emberei, az apátság tör
ténete, Pécsvárad lakossága, 
nemzetiségei, a Pécsváraddal 
kapcsolatos mondavilág. A 
vetélkedőn minden osztály 5 
fős csapattal képviseltette 
magát. A csapatok felkészült
ségét nemcsak a zsűritagok: 
Apaceller József, Gállos Orso
lya, Horváth János, Scholtz 
Péter és Lőrinczi Albertné, 
hanem városunk polgármes
tere, Kakas Sándor és isko
lánk tanulói is végigkövették.

Az 5-6. osztályosok közül a
6. b. osztály csapata bizonyult 
a legjobbnak, megelőzve a 6.
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a., 6. b. osztályt. A 7-8. évfo
lyamosoknál első' a 8. b. osz
tály csapata, második a 7. b., 
harmadik a 8. d. csapata lett.

Az első' helyezést elért csa
patok ópusztaszeri kirándu
láson vehetnek részt.

Irodalmi pályázatok

A sportcsarnokban került 
sor az irodalmi pályázatok dí
jainak kiosztására is. A be
nyújtott 40 pályázatot a város 
kulturális bizottsága bírálta 
el. A bizottság az 5-6. osztá
lyosok által benyújtott pályá
zatok közül a Molnár Zoltán 
és Peischer Zsolt által írt 
„Klum pakészítés” című és 
Tolnai Gábor „Milyen volt az 
iskola?” című pályázatot ítél
te a legjobbnak.

A 7-8. évfolyamból Fekete 
Éva „Fél évszázaddal ezeló'tt” 
és Cséri Linda „Háborús él
mények” című pályázata 
nyerte el a bizottság tetszé
sét, így az említett tanulók is 
részt vehetnek az ópusztasze
ri kiránduláson.

A harmadik helyre sorolták 
Gungl Adrienn, Brandt Ilona, 
Takács Teodóra, Májer Mari
ann illetve Fullér Zsanett, 
Dzsongov Zsanett, Kelemen 
Lilla, Glázer Adél és Bazsonyi 
Norbert pályázatát.

A honfoglaló magyarok 
élete

Rendezvénysorozatunkat a 
felsó'tagozatosok rajzpályáza
tával zárjuk. A pályamunká
kat bemutató kiállítás meg
nyitására március 22-én ke
rült sor a Művelődési Ház
ban. A kiállítás témája: A 
honfoglaló magyarok élete.

Izgalmas helytörténeti vetélkedő színhelye volt a Sportcsarnok. Balszélen a 6. b. győztes csapata.
Fotó: Lőrinczi Albert

Úgy érezzük rendezvényso
rozatunk sikeres volt, méltó a 
honfoglalás 1100. évfordulójá
nak megünneplésére.

Szeretnénk a pályaműve
ket megőrizni, a kiállítások
ról, rendezvényekről készült 
fotókkal együtt archiválni.

Köszönjük a kulturális bi
zottság, zsűritagok munkáját 
és núndazokét a felsőtagozatos 
kollégáknak, akik a pályázato
kat meghirdették, a Ki mit tud 
anyagát összeállították, a csa
patokat felkészítették.

Vértes Lászlóné 
Wágner Jánosné

Köszönet
a méltó megemlékezésért
Köszönetemet fejezem ki minden kollégának, akik részt vállal

tak a Ki mit tud anyagának összeállításában, fotózásában, a 
pályázatok meghirdetőinek és gondozóinak, a monda-mondó 
verseny lebonyolítóinak. Köszönöm az alsó tagozatos kollégák
nak, hogy a Helytörténeti kiállítás létrejöhetett.

Köszönetemet fejezem ki Vértes Lászlóné igazgató helyettes
nek, Wágner Jánosné tagozatvezetőnek, Poller György igazgató- 
helyettesnek, a rendezvénysorozat megszervezéséért és lebonyolí
tásáért.

Lőrinczi Albertné 
igazgató

Fél évszázaddal ezelőtt
(részlet)

Nagyszüleim szerint az ő ifjúkorukban a község lakossá
ga egységesebb volt mint most. Igaz, azóta lényegesen meg
változott a város lakosságának összetétele. Az emberek ter
mészetszerűleg jobban ismerték egymást, és jobban össze
tartottak.

Kulturális téren jelentős volt az ifjúsági színjátszó cso
port, amely rendszeresen adott elő színdarabokat (még há
rom felvonásos operettet is). A fiatalokat senki sem kény
szerítette erre, minden lelkesedésből történt. Ugyanez 
mondható el a sportról is, első sorban a labdarúgásról, 
ahol nem szponzorok és anyagi juttatások határozták meg 
a sport minőségét, hanem a sportszeretet.

Az emberek többet törődtek a község rendben tartásával, s 
nem vártak mindent a község vezetőitől. Nagyszüleim mesélik, 
hogy azelőtt szombatonként nemcsak a házak előtti járdákat 
söpörték össze a lakók, hanem esetenként még az utcát is (az 
út közepéig az egyik, másik felét a másik oldal lakói).

A szomszédok, jó  ismerősök esténként összejártak beszél
getni, kukoricát vagy tollat fosztani, s igen jelentősek voltak 
a szüreti felvonulások és bálok. Nagyszüleim szerint na
gyon szépek voltak az iparos olvasóköri és tűzoltóbálok, 
ahol kötelező volt a lányoknál a báli ruha, fiúknál pedig a 
fehér kesztyű viselete. A lányok csak szülői kísérettel vehet
tek részt ezeken a rendezvényeken. Igen elismertek és láto
gatottak voltak az augusztus 15-i katolikus és a Lukács-na
pi református búcsúk rendezvényei.

Nagyszüleim sokat meséltek még ifjúságukról, Pécsvárad 
korábbi életéről. Véleményük szerint sok jó  szokást át lehet
ne menteni a megváltozott körülmények ellenére is. Saját 
véleményem is megegyezik ezzel.

Fekete Éva, 8.e.
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Millecentenáriumi Kodolányi Napok '96

Rajzpályazatok
1996. március 8-án Pécsett 

a Szivárvány Gyermekház
ban gazdag programok kere
tében történt meg a 75 éves 
Ifjúsági Vöröskereszt által 
meghirdetett pályázatok érté
kelése. Minden gyerek talált 
számára érdekes, értékes el
foglaltságot a délután folya
mán. Elsősegély nyújtási is
mereteket szervezhettek be
mutató és videó segítségével, 
totó kitöltésével nyere
ményhez jutottak. A finom és 
egészséges ételek-italok kós
tolója nagy sikert aratott kö
rükben, miközben új ízekkel, 
táplálkozási szokásokkal is
merkedhettek meg. A kupolá
ból kötélen aláereszkedők 
mentési gyakorlatait elkere- 
kedó' szemmel nézték a gyere
kek. A kísérők közt lévő kiseb
beknek tartalmas elfoglaltsá
got nyújtottak a kézműves 
foglalkozások. A rajzpályázat

nyerteseinek munkái díszítet
ték az aulát, ahol öt pécsvára- 
di tanuló munkája is kiállí
tásra került. Lukács Éva 6. 
A., Tamás Andrea 4. D, Puch 
Szandra 4. D, Tamás Renáta 
1 C és Józsa Enikő 3 B. osztá
lyos tanulók kaptak tárgyju
talmat kiállításra került 
munkáikért. Hét tanuló em
léklapot kapott. Józsa Enikő 
alkotása azon három pálya
mű közt volt, melyeket to
vább küldenek a budapesti 
országos pályázatra.

Az Utazás ’96 kiállításon 
március 8-10-én a Pécsi Or
vostudományi Egyetem aulá
jában volt látható az ez alka
lomra meghirdetett rajzpá
lyázat anyaga. Iskolánk 7 B. 
osztályos tanulója, Friedszám 
Edit a 7-8. osztályosok kate
góriájában 3. helyezett lett. 
Jutalma 5.000 Ft-os utazási 
utalvány és tárgyjutalom.

Közművelődési és közoktatási díj

Gerst Józsefné
Zengó'várkony tanítója, a 

Pécsváradon élő Gerst Jó- 
zsefné március 15. alkalmá
val Baranya megye közműve
lődési és közoktatási díjában 
részesült.

Gerst Józsefné harmincegy 
éve tanít Zengó'várkony össze
vont alsótagozatos iskolájá
ban. Munkájáról mindig elis
meréssel nyilatkoztak a várko- 
nyiak. Tizenegy évig itt laktak 
a faluban, két leánya is ide járt 
hozzá az iskolába. Mindketten 
tanítók lettek, Erzsiké Erzsé
beten, Rita Pécsváradon oktat
ja a kicsiket.

-  Férjemmel mindketten 
Fazekasbodán születtünk. 
Régi tanítómtól, Arató Már
tontól tanultam meg, mit je
lent összevont osztályokban 
tanítani. Mikor nagyobbacska 
lettem, az iskolában már rám 
bízták, hogy foglalkozzam a 
kisebbekkel. így kezdtem el 
tanulni a pedagógus szakmát, 
és ugyanezt próbáltam tovább 
adni a lányaimnak is. Ok is 
idejártak a zengővárkonyi ösz- 
szevont iskolába. Nem vallot
tak szégyent a tanítványaim 
annak ellenére, hogy nálunk 
együtt vannak a gyerekek az 
elsőtől a negyedik osztályig.

Ennek a munkának is meg
van sajátos módszertana. Én 
hiszek benne, hisz ebben él
tem le az életemet, és ez adott 
nagyon sok örömet -  most ezt 
a nem várt kitüntetést is.

Gersték tizenegy éven át 
laktak Zengővárkonyban, az
tán Pécsváradon építkeztek. 
Várkonyhoz közel, a Novem
ber 29. utcában. Innen indul 
el most is minden reggel Zen- 
gővárkonyba, egyszemélyes 
iskolájába, ahol most már a 
tanítványai gyermekeit tanít
ja. Kitüntetésével azt a szak
mai segítséget is elismerték, 
amellyel munkaközösség-ve
zetőként tart konzultációkat 
kollégiáinak.

Iskolai beíratás
Április 15-től 19-ig, 8-15 óráig iratkozhatnak általános isko

lába azok a gyerekek, akik 1989 jún 1-90. május 31. között 
születtek. Az 1990 június 1-1990 szeptember 1. között született 
gyermekek beíratásához az óvoda és a nevelési tanácsadó ja
vaslata szükséges.

Az iskola kéri a szülőket, hozzák magukkal személyi igazol
ványukat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és ha 
van, pedagógiai, pszichológiai véleményt. Kérik, hogy nyilat
kozzék a szülő arról is, be kívánja Íratni gyermekét hittanra il
letve német nyelvre (kétnyelvű vagy nemzetiségi oktatásra), és 
kér-e napközit vagy menzát.

Külsheimi tanárok látogatása
Pécsvárad német testvérvárosából, Külsheimból április 

8-án délután 17 tanár érkezik Pécsváradra valamint szá
mos ismerős jön csoportjukkal. A pécsváradi iskola egy év
vel ezelőtti látogatását viszonozzák, és kollégáiknál lesz
nek elszállásolva. Április 9-én Ló'rinczi Albertné igazga
tó mutatja be számukra a hazai oktatásügyet és a pécsvá
radi iskolában folyó munkát. Délután Kakas Sándor fo
gadja a testvérvárosi küldöttséget. Másnap Budapestre ki
rándulnak, aztán órákat látogatnak, végül baranyai kirán
duláson vesznek részt.Az alsótagozatosok rajzaiból Fotó: Lőrinczi Albert
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Sahra Gibbon 
Pécsváradból diplomázott 

Skóciában
A Pécsváradon köztiszteletnek örvendő angoltanár, Marié 

Gibbon leánya, Sahra Elizabeth Gibbon városunkból 
merítette diplomamunkájának témáját.

Nem az első diplomamunka vagy kandidátusi értekezés 
születik az utóbbi évtizedben Pécsváradról.

A legutóbbi érdekessége, hogy Sahra (Pécsváradon Sári
ka) a skóciai Edinborough egyetemének szociális antropoló
gia szakos hallgatója. "Kert- és szőlőművelés Dél-Magyaror- 
szágon: gyakorlat és elmélet" címmel írott munkája képet ad 
a foglalkoztatás szerkezetéről, a Keleti-Mecsek gazdaságá
ról, háttérben Pécs és Komló üzemeivel. Jellemzőnek találja, 
hogy az itteni családok nagy részében két-három nemzedék 
él együtt, és egymást kisegítve látják el a tennivalókat a ve
teményes- és a szőlőskertekben is. Szól a magyar vidéken le
zajlott szerkezeti változásról, és a ma általános életmódról, 
miszerint jellemző a pécsi munkahely a pécsváradi lakó
hellyel. Bemutatja e vidék etnikai tarkaságát, Pécsvárad és 
a környező kisebb falvak alkotta településszerkezetet.

Mindezt a történelmi környezetbe ágyazza, és erős hang
súlyt ad az 1989-ben lezajlott változásnak, amelyben Ma
gyarország különösen érdekes a Nyugat kutatói számára. 
Sahra a JPTE Bölcsészkarán kapott fontos segítséget. Ma
gyar kutatók, Andorka Rudolf, Hankiss Elemér, Kon- 
rád György, Szelényi Iván angolul is hozzáférhető műveit 
használta valamint a pécsváradi helytörténetet.

Sahra azt is elmondja, hogy mint "az angoltanár" leánya 
mindenütt kedves fogadtatásban részesült. Bebocsátást 
nyert a családokba, Farkas István, G róf László, Gung 
Gáspám é, Koleszár Istvánná, P intér Róbert otthonába 
és kertjébe. Barátságokat kötött, belülről ismerhette meg 
Pécsvárad társadalmát. Számunkra is érdekes megfigyelé
seket tesz a nálunk honos munkamódszerekről, életmódról: 
“Sokat kell dolgozni" idézi Sahra a legtöbbször hallott 
mondatot magyar nyelven. Bűn parlagon hagyni a földet.
A család ellátására meg kell termelni a zöldséget, gyü
mölcsöt, bort, és betárolni télire. Sarak Gibbon az azonos
ságtudatot, a függetlenség ethoszát fedezi fel ebben az életfel
fogásban, és megállapítja, ez az erkölcs segítette át és segíti 
át ma is a pécsváradi családokat a nehéz időkön.

'_______________________________________ J

Pécsváradiak
Püspökszentlászlón

Kollégium és Kolping-család
A Pécsváradi Középiskola 

kollégiuma nemrég felvette a 
kapcsolatot a Pécsváradi Kol- 
ping-családdal. Egyik első' kö
zös programjuk volt egy pén
tek délutáni látogatás Püs
pökszentlászlón. Az iskola 
buszát megtöltötték a diákok, 
tanárok, iskolai dolgozók és a 
Pécsváradi Kolping-család 
tagjai. Vácz Jenó' S.J. atya 
fogadta ó'ket, bemutatta a 
kastély történetét, a híres ar
borétumot. A látogatók szer
számokat, gereblyét is vittek 
magukkal, összeszedték a le
tört ágakat, rendezték az ar

borétum egy részét és a 
templom környékét. Vácz 
atya ezután bemutatta nekik 
az Ifjúsági Eletrendezés Há
zát, amely két éve nyílt meg 
Püspökszentlászlón, s ahová 
április 3-án három napos lel
kigyakorlatra mennek a Pécs
váradi Kolping-család szerve
zésében. Pálfai Erzsébet, a 
pécsváradi középiskolai kollé
gium vezetője elmondta, ha
vonta egyszer néhány diák
jukkal átmennének segíteni 
Püspökszentlászlóra, és részt 
vennének a lelkigyakorlatos 
ház programjain is.

Szent György-napi borverseny
A Baranya Megyei Mező- 

gazdasági Kamara, a Pécs Vi
déke Hegyközség és a Fülep 
Lajos Műveló'dési Központ áp
rilis 26-án borversenyt ren
dez, amelyre a pécsváradi és 
környékbeli borosgazdákat 
szeretettel válj a.

A borminták leadási határi
deje április 24.. és 25. a Mű
veló'dési Központban 8-16 
óráig.

Borinta: fajtánként 2 db 
0,75 literes palackban (név 
nélkül, a sorszám alapján ke
rül nevesítésre)

Bírálati díj: fajtánként 200 
forint, amit a minta leadása
kor kérünk befizetni.

Eredményhirdetés 20 óra
kor, a batyubál kezdetén.

Az eredményhirdetést kö- 
vetó'en minden borosgazdát 
és vendégeit szeretettel meg
hívunk a batyubálba.

Belépő': 100 forint
Zene: Hohmann István és 

társa Asztalfoglalását kéijük, 
legkésőbb április 23-ig szíves
kedjék jelezni a Művelődési 
Központban.

Információ: 72/465-123

Baranyai Diabétesz Napok hírei
Pécs-Baranyai Diabétesz Szö

vetség elnöksége nemrég megbe
szélést folytatott a Pécsváradi 
Diabétesz Klub vezetőségével. A 
megbeszélés tárgya a már ha
gyományos „Baranyai Diabétesz 
Napok” rendezvénysorozat záró
rendezvénye június 1-jei megren
dezésének részletei voltak.

A nagyszabású ünnepségre 
meghívják a megye minden csa
ládorvosát, akik részére külön 
tudományos tanácskozást ren
deznek, híres professzorok rész
vételével.

Ismét megrendezik a cukorbe
tegek megyei vetélkedőjének 
döntőjét, most annyi módosítás
sal, hogy a helyszínen kell, az ott 
kapott feladatok alapján, cukor
betegek részére menüt összeállí

tani.
Az eddigi gyakorlattól eltér az 

a követelmény, hogy a klubok ve
télkedőjére benevezett csapatok
ban lehetőleg 1 fő családtag le
gyen. Ez évben először rendezik 
meg a cukorbetegek Ki mit tud
ja vetélkedőjét is.

A hagyományos Baranyai Dia
bétesz Napok zárórendezvényé
re, a múlt évben kiadott irány
elvek és versenykiírások alapján, 
a családtagok bevonásával, a cu
korbetegek szorgalmasan készül
nek szerte a megyében.

A pécsváradi rendezők szeret
nék e rendezvényt a cukorbete
gek családi ünnepévé avatni.

Kovács József 
Molnár Sára

Fűnyírás -  térítés ellenében
Pécsvárad Város Képviselő

testülete 3/1996. (I. 29.) szá
mú határozata alapján a köz
parkok és intézményi terüle
tek kivételével a közterületek 
rendbetétele (fűnyírás, hóelta
karítás, stb.) az ingat
lantulajdonosokat, bérlőket ter
heli.

Tekintve, hogy egyes intéz
mények, cégek a fűnyírást 
nem tudják megoldani, ezért 
lehetőséget biztosítunk arra,

hogy térítés ellenében a fűnyí
rást rendszeresen elvégezzük. 
A fűnyírás éves díja m2-ként 
50 Ft + 12% ÁFA (50+6=56 
Ft), melyet a Pécsvárad város 
költségvetési számlájára kell 
befizetni.

Aki a fenti lehetőségei élni 
kíván, úgy megállapodást kö
tünk és a munkánkat rend
szeresen elvégezzük.

Winkler György 
műszaki csop. vez.

S

Opusztaszer
A Pécsváradi Várbaráti Kör május 5-én, vasárnap 

ÓPUSZTASZER-i kirándulást szervez a kör tagjai számára. 
Indulás: a Művelődési Központ elől reggel 6.30 órakor 
Megtekintjük:

a FESZTY KÖRKÉPET 
az EMLÉKPARKOT 

és a SZABADTÉRI MÚZEUMOT. 
Jelentkezni a művelődési házban lehet április 25-ig. 
Tájékoztatást ugyanitt adunk későbbi időpontban. 
(Várható részvételi költség 1.500-2.000 Ft.)
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Rózsahegyi Ferenc

Háborús napló 7.

1945. X. 2., kedd

Ebben a városban egy nagy 
szövőgyárban vagyunk elszál
lásolva. A német őrség meg
szűnt. Angol kosztot kapunk. 
50 dkg fehér kenyeret egy 
napra, vajat, sajtot és 2-3 dl 
jó l tejet. Itt találkoztunk 
pécsváradiakkal. Itt van a 
Ropó, Szendró' Józsi, Freund 
Tóni, Hoffecker Jani és a 
nagypalli Straub Miska is.

1946. II. 14., csütörtök

Ma szabadtultam el baj tár
saimtól, akikkel eddig osztoz
tam jóban, rosszban, de több 
rosszban. Ok elmentek egy 
másik táborba, mert ide ma
gyar tiszti családok jönnek. 
Én itt maradtam, mert az 
iparosok és akinek valami be
osztása van, maradhatott. 
Nehezemre esett az elválás a 
fiúktól, akikkel már úgy ösz- 
szeszoktunk. Egyébként jó 
dolgom van, már egy hete 
kint dolgozom  a faluban. 
Nem tudom odahaza mi van, 
a rádióból rossz híreket hal
lunk. Nagyon szeretnénk már 
hazamenni. Sokan szöknek el 
mostanában. Én még egy ki
csit várok, ha nem lesz vala
mi komolyabb hír az elszállí
tásról, én is nekivágok az út
nak.

III. 18., hétfő

Végre én is elhatároztam 
magam a szökésre. Most már 
látom, hogy csak így lehet ha
zajutni. Ma elhagytuk a tá
bort és Angersmundban száll
tunk vonatra. 5 óra 30 perc
kor már Kölnben voltunk, de 
itt nem volt csatlakozásunk 
gyorsvonatra. Személyvonat
tal nem mertünk menni, 
mert a francia zónán nehéz 
átjutni. így inkább Hogen, Si- 
egen felé megyünk. Itt töltjük 
az éjszakát. A váróteremben 
legalább 200-an vagyunk ma
gyarok, a legtöbben katona
ruhában.

III. 19., kedd

Reggel 1/2 5-kor indulunk 
tovább. A német vasutasnak 
bemeséltük, hogy el vagyunk

bocsájtva, megyünk haza. Er
re egész külön szerelvényt 
kaptunk. Kétszeri átszállás
sal érünk Frankfurtba, innét 
este 9.15-kor gyorsvonaton 
Münchenbe.

III. 20., szerda

9-kor érünk Münchenbe. 
Itt felkerestük a magyar nép
jóléti szövetséget és érdeklő
dünk, hogy melyik táborba 
menjünk. Itt kaptunk egy 
meleg ebédet, egy napra élel
miszerjegyet és 1 pakk do
hányt.

III. 21., csütörtök

Hajnalban indulunk és 8 
óra körül érkezünk a pokingi 
táborba. Itt lintorfi ismerő
sökkel találkozunk. Itt van 
még az a hét öreg szabó is, 
akik 2 nappal előttünk szök
tek el. Nagyon m eglepett 
bennünket ez a nagy vásár, 
ami itt van. Itt minden „ug
rik”. Ma pl. túróspalacsintát 
és zsírban sült lángost ettem. 
Ezenkívül lehet kapni papri
káscsirkét, szalonnát, kol
bászt, tojást egyszóval min
dent. Az ellátás amúgy gyen
ge, de akinek pénze van, jól 
élhet. Nekem hála Istennek 
van. 1 kg kenyér 5 márka, 1 
tojás 4 márka. 1/4 kg vaj 45 
márka, 1 kg szalonna 180 
márka. Már váijuk a szerel
vényt, hogy haza indulhas
sunk.

IV. 5., péntek

Végre megértem ezt a na
pot. Itt vagyunk a schönburgi 
állomáson. Ma indul szerelvé
nyünk hazafelé, 1/2 11-kor a 
mi legnagyobb örömünkre. Az 
itt maradók bizony szomorú
an néztek utánunk. Legna
gyobb meglepetésünkre, a kö
vetkező állomásról visszairá
nyítottak bennünket. 24 óra 
várakozás után végre újból 
elindultunk, most már végér
vényesen. 2 óra körül értünk 
Passauba. Itt megyünk át a 
Dunán és az osztrák-határon. 
Nagyon szép itt a táj, fenyve
serdők között megy vonatunk 
a Duna m ellett. 6 órakor 
érünk Linzbe, itt várni kell.

Késő éjjel indulunk tovább, 
de nem messze, mert itt már 
orosz zóna van és itt más 
mozdonyt kapunk. Élelmet 
kaptunk a németektől 2,5 kg 
kenyér, 18 dkg konzerv, 10 
dkg vaj, 2,5 dkg sajt. Ameri
kaiaktól konzervhús, borsó, 
burgonya, 2 kg keksz. Néger 
őrség van, nagyon rendesek.

IV. 7., vasárnap

24 órát állt a vonatunk, de 
most már megint megyünk és 
minél jobban közeledünk, an
nál nagyobb az izgalom. 
Gyorsan robog vonatunk és a 
déli órákban elérjük Bécset. 
Nem sokat látunk belőle, 
mert a vasút elkerüli a vá
rost. Az egyik állomáson egy 
ellenvonattal találkozunk, 
melyen Magyarországról ki
telepített németeket szállíta
nak. Tőlük azt a hírt kapjuk, 
hogy a német nevűek ne is 
menjenek tovább, mert úgy is 
kitoloncolják őket. Nagy izga
lom közben délután 4 órakor 
Hegyeshalomnál elérjük a 
magyar határt, amire már oly 
régen vártunk és már sokszor 
le is mondtunk róla. Most új
ra itt vagyunk magyar földön 
és magyar katonák vesznek 
körül bennünket. Első dolguk 
testvéreknek szólítanak és 
mindenki kap egy darab ke
nyeret, „Magyar Kenyeret”.

Ezután jött a meglepetés. 
,A  német nevűek álljanak kü
lön” és elvezettek bennünket 
az állomás parancsnokságá
ra, ahol mindenkivel külön- 
külön elbeszélgettek. Akik 
törték a magyart, az egyik, 
akik jól beszélték a magyart, 
a másik ajtón távozhattak. 
Én azon az ajtón, melyik a 
vagonhoz vezetett. A többiek 
nem jöttek velünk tovább.

IV. 8., hétfő

Még az éjjel eljöttünk Ko
máromba és itt vagyunk az 
„Igmándi erődben”. Ez egy 
föld alatti vár, itt orvosi vizs
ga van. Mindenkit külön ki
hallgatnak, megnézik a hó
naljakat, hogy nincsen az SS- 
jelvény belesütve. Akinek van 
valami „bűne”, ittfogják (pl. 
csendőrök). A többiek meg-
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kapják az elbocsájtó lapjukat, 
vasúti igazolásukat és renge
teg pénzt. Azt hittük milyen 
gazdagok vagyunk. Végül 
nem kaptunk érte egy fél liter 
bort. 10.000.000 pengőt kap
tam.

IV. 10., szerda

Este 9 órakor jövünk el Ko
máromból, már teljesen sza
badon, Győrön keresztül. 
Reggel 6 órakor vagyok a Ke
lenföldi pályaudvaron. Innét 
csak este 7-kor megy tovább a 
vonatom. Az egész napot a 
bátyáméknál töltöm, ahol jó 
csirkepaprikással meg borral 
vendégelnek meg. Nekem ez 
újdonság a sok dara után.

IV. 12., péntek

Tegnap este 7-kor indultam 
a Déli pályaudvarról és reggel 
1/2 8-kor értem Pécsre. Itt is 
csak délután lesz vonatom. 
Hogy jobban múljon az idő, az 
indulásig felkerestem a tanító- 
mesteremet. Négy órakor ér be 
a vonat szülőfalumba. Annak 
ellenére, hogy semmi jelét nem 
adtam annak, hogy jövök, 
mégis vártak az állomáson.

Szólni sem tudok az öröm
től és a boldogságtól, anúkor 
másfél évi viszontagságos tá
voliét után ismét itthon va
gyok. S amiről oly sokszor le
mondtam. Sírok mikor az 
Édesanyámat ismét a karja
imban tartom. Az ismerősök 
jönnek és beszélgetéssel telik 
el az este.

Nagy öröm ömben mégis 
nagy bánat is ért. Édesapá
mat már csak a temetőben 
találom. O már nem érhette 
meg azt a napot, hogy legki
sebb fiát viszontlássa.

(Vége)

Hosszú János
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Helyre állítják a református templom tornyát A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÁPRILISI MŰSORAIdén a torony helyreállítá

sával folytatódik a pécsváradi 
református templom tataro
zása. Iljin Péter ács a rossz 
időtől sokszor akadályoztatva 
állványozta fel a tornyot, 
hogy hozzáférjenek a sisak
hoz. Leveszik a már szinte 
szétporladt bádoglemezt és az 
elkorhadt fenyődeszkákat.

Ahogyan Zengó'várkony és 
Nagypall református templo
mánál, Pécsváradon is Bilon- 
ka István bádogosmester fog 
dolgozni, aki az Ormánság
ban, Székesfehérvárott és 
Pannonhalmán is több tor
nyot állított helyre. A cink-ti
tán ötvözetű borítást raknak 
a sisakra, és visszakerülnek a 
díszítések is.

Szabóné Kiss Mária tisz- 
teletesasszony elmondta, a fa, 
a lemez megvan évek óta, a 
munkadíjra hiányzik nagyobb 
összeg. Évek óta gyűjtenek, 
de mivel gyülekezetük kis lét
számú, szükségük van a se
gítségre. Kérték ezt Pécsvá- 
rad önkormányzatától, továb
bá nagyobb összegben az egy
házkerülettől is.

Bíznak benne, hogy Pün
kösdre elkészül a toronysisak. 
Egyúttal a torony vakolására 
is sort kerítenek. Két éve cse- 
repezték újra a tetó't, és a to
rony felépítésének kétszáz 
éves jubileumára, 1997-re ta
lán teljesen megújulhat a 
pécsváradi református temp
lom.

Apaceller Péter sikere
Apaceller Péter erdélyi népdallal jutott tovább a megyei 

Ki mit tud? országos döntőjébe, a TV-szereplés eló'tti válo
gatóra, amelyen 600 versenyző' vesz részt. A szombathelyi 
Tanárképző' Főiskola ének-zene, egyházi karnagy szakos, 
I. éves hallgatója részt vett a Hazai dallamok című Boly
ban megrendezett szemlén is. Szerepléséhez további sok 
sikert kívánunk!

• 600 négyszögöl szántó bérbeadó a Pécsi országút fölött. 
Telefon: 465-832.

Értesítem Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 

Pécsvárad, Bem u. 37. sz. alatt is

megkezdtem

ügyvédi tevékenység folytatását.

Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés után 

naponta 17-18.30-ig.

Telefon: napközben 382-085 

Félfogadási időben: 465-873

Penczelné Dr. Piatrik Anikó
ügyvéd

2. kedd, 16 ó: Hegyközség összejövetele
9. kedd, 16 ó: Nyugdíjas klub
16. kedd, 11 ó: Báb-bérlet óvodások, iskolások részére. "Hol- 

le anyó". A Bóbita Bábszínház előadása
23. kedd, 9 ó: Ifjúsági bérleti hangverseny záróeló'adása. Vi

lágjáró előadóművészek: Mecsek fúvósötös. Közreműködik Só
lyom Katalin színművész.

26. péntek, Szent György-napi borverseny. Borbírálat. Este 
borbál. Ünnepélyes eredményhirdetés, tánc.

28. vasárnap: Ifjúsági fúvószenekarok II. megyei fesztivál
ja. Egésznapos rendezvény a Művelődési Központban.

Moziműsor 1996. április
4-én, csütörtökön: Ace Ventura -  Hív a természet. 
8-án, hétfőn: Maugli, a dzsungel fia.
11-én, csütörtökön: Jumanji.
15-én, hétfó'n: Interjú a vámpírral
18-án, csütörtökön: Szerelem a Fehérházban
22-én, hétfó'n: Babé.
25-én, csütörtökön: Veszélyes kölykök.
29-én, hétfó'n: Sztracsatella.

Előadások: 19 órakor kezdődnek.

Vállalkozói tanfolyam
A Pécs-Baranyai Kereske

delmi és Iparkamara szerve
zésében vállalkozói tanfolyam 
indul Pécsváradon, 1996. 
március 29-én, pénteken. Sze
retettel várjuk mind a már 
működő, mind pedig a leendő

ANYAKÖNYV
Születtek: Pusch Dalma

Pécsvárad, Agátz Klaudia Szi
lágy puszta, Dénes József Apát- 
varasd, Mihály Emese Nagypall, 
Váradi Richárd Martonfa.

vállalkozókat is. A tanfolyam 
minden kedves érdeklődő 
számára ingyenes.

Bővebb felvilágosítás, illet
ve jelentkezés a pécsváradi 
ügyfélszolgálati irodában 
(Polgármesteri Hivatal), vagy 
a 465-025 telefonon.

Házasságot kötött: Daradics 
Gábor és Palágyi Ildikó, Hofek- 
ker János és Timár Enikő'

Elhunyt: Buszlauer Miklós 59 
éves, Pécsi János 57 Kékesd, Kec- 
ze Pál 75 pécs, Petrovics Sándor 
76, Werling Józseihé Pelcz Berta, 
Heiner Tibor 63 éves.

A PVSK-PÉCSVARAD Férfi Kosárlabda-csapat

Álló sor: Cziráky Balázs, Kövecses József technikai vezető, 
Szováti Szabolcs, Séra Dénes, Ribarics Antal, Miklóssy László, 
Russai Imre, Balogh Gergely, Füzy Ákos edző, Kakas Sándor 
szakosztály-elnök. Guggolnak: Szakács Imre, Brandstátter Gá
bor, Móricz Tamás, Lázár Zsolt, Zahradnyik Gyula.
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Jól játszottak a pécsváradi lányok Bemutatkozik a Pécsvárad megyei ndi
Tavaszi idénynyitó a kézilabdásoknál

A Pécsváradi Spartacus Sport
kör Kézilabda Szakosztálya két
napos női kézilabdatornát szer
vezett március 15-16-án a városi 
sportcsarnokban. A két nap alatt 
közel 100 pécsváradi szurkolhat
ta végig a néha egész izgalmas 
mérkőzéseket, hét-hét csapat fo
gadta el a meghívást erre a ha
gyományteremtő' tornára. Az el- 
ső nap végeredménye: I. TASI 
B., akik a kupát is megkapták 
az oklevél mellé, II. Siklós, III. 
Zsolnay, IV. PMKC ifi hölgyei. 
Sajnos a Pécsváradi NB Il-es lá
nyoknak nem jött ki a lépés.

De vigasztalódhattunk a má
sodik napon. Büki Zsuzsa által 
trenírozott lányaink lelkes, ke
mény küzdelmekben harcolták 
ki a TASI A csapata mögötti II. 
helyet. (A pécsi diákokat senki 
nem tudta megállítani a két nap 
folyamán.)

A pécsváradi lányok 13-10-re 
verték Mohács B, 14-9-re Hosz- 
szúhetény B, 13-10-re a pécsi 
Radnóti, majd az elődöntőben
14- 11-re a szomszéd Mecsekná- 
dasd lányait és végül a döntőben
15- 10-re kaptunk ki a győztestől. 
További eredmények: III. Mo
hács, IV. Mecseknádasd. Mind
két napon külön emléklapot ka
pott a legjobb kapus, a legered
ményesebb játékos és legtöbb 
gólt dobó hölgy. A második na
pon Németh Tímea nyerte e cí
met a pécsváradi csapatból. (Az 
előző napon is volt némi helyi 
kötődés, a legjobb játékosnak já
ró emléklappt Lutz Andrea ve
hette át a TÁSI játékosaként.)

Gratulálunk a szép szervezés
hez és köszönjük Zsáli János
nak és családjának a kiváló lebo
nyolítást.

D. K.

SPORTHÍREK
1996. 03. 18.
XVII. forduló
Vasas-Pécsvárad 0-3 (0-2)

A csapat összeállítása: Szi
geti (Valkai) -  Fullér, Mester, 
Wáner -  Ackerm ann, So- 
mogyvári, Abelovszki, Zsáli 
(Cseresznyés) -  Fuller F., Bá- 
tai (Krémer), Botló.

Sok vendégszurkoló kísérte 
el kedvenc csapatát erre a 
mérkőzésre. Mindenki biza
kodott a jó tavalyi folytatás
ban.

A vendégek támadólag lép
tek fel, bizonyítva győzelmi 
szándékukat. A vendéglátók 
az őszi csúfos vereségért sze
rettek volna visszavágni.

Fél óra elteltével már meg
nyugtató előnyre tettek szert 
a váradiak, bár a hazaiak is 
megmutatták, hogy ziccerben 
tudnak hibázni.

A második félidei gól eldön
tötte a mérkőzés sorsát. Két- 
három veszélyes támadást ki
véve végig a vendégek ural
ták a mezőnyt.

Összefoglalva egy jó iramú, 
küzdelmes -  mélytalajú pá
lyán lefolyt mérkőzésen ma
gabiztos győzelmet arattak a 
pécsváradiak, kiemelkedő ka

pustelj esítménnyel.
Góllövő: Bátai, Abelovszki, 

Fuller F.

1996. 03. 24.
XVIII. forduló:
Pécsvárad-Vókány 1-0 (1-0)

A csapat összeállítása: Szi
geti -  Mühl, Mester, Cseresz
nyés, Somogyvári, Abelovszki, 
Zsáli, Ackerman -  Krémer 
(Spannenberger), Botló (Sza- 
lonnás), Bátai

Edző: Gungl László

Az évad első hazai mérkő
zéséhez lassan gyülekeztek a 
nézők, de kezdésre már lehet
tek vagy 300-an. A szurkolók 
szép játékot és nagyarányú 
győzelmet vártak a bajnok
ságban már 11 ponttal vezető 
hazai csapattól.

Az edzői figyelmeztetés el
sősorban a kötelező győzelmet 
helyezte előtérbe, hiszen a pá
lya minősége némi kívánniva
lót hagyott maga után.

A mérkőzés elejétől az irá
nyítást a hazaiak vették át, 
de a vókányiak sem adták föl. 
Küzdelmes játékot láthattak 
a nézők és a vezető gól is ha
mar megszületett.

Húsvéti bál - AP'SONS
Április 7-én, Húsvét vasárnap este 8 órakor bál lesz a 

Zengő Étteremben. Zenélnek Apaceller Péter és fiai.

I. osztályú kézilabda szakosztály
A kézilabdacsapat tagjai az ál

talános iskolában kezdtek e 
sportág iránt érdeklődni. Csá
szár János testneveló'tanár 
szervezése alatt csapatot alakí
tottunk, majd az ő vezetésével 
megszereztük a kézilabda sport 
alapismereteit. Alapozóedzéseink 
után versenyeken is résztvet- 
tünk. Összemérhettük erőnket és 
tudásunkat szomszédos iskolák 
csapataival. 1992-ben Büki Já- 
nosné (Zsuzsa) vette át az edző 
szerepét. A csapatok leigazolása 
utn megyei I. osztályba nevez
tünk be. A kezdeti nehézségek el
lenére, edzőnk buzdításának is 
kitartó munkájának köszönhetőn 
nem adtuk fel a reményt. A tava
lyi őszi fordulón elért sikereink is 
ezt igazolják. A megyei I. B. osz
tályban szereplő 17 csapatot 148- 
94-es gólaránnyal vertük meg, és

így veretlenül az élen végeztünk. 
Legjobb góllövők Zsáli Szilvia 
volt, 61 góllal. Voltak szoros küz
delmeink is, amikor csak néhány 
góllal sikerült győznünk. Zsáli 
János minden meccsére elkíséri 
a csapatot és buzdításával lelke
síti a játékosokat. A tavalyi évtől 
a női kézilabda szakosztály új 
csapattal bővült. Az eddig GARD 
MAS néven szereplő pécsi csapat 
ezentúl Pécsváradot képviseli. 
Öt játékosunk átigazolt a mi csa
patunkba. Jelenleg a sportcsar
nokban edzünk keddenként, hét
végeken pedig a Széchenyi Ku
pán veszünk részt, ami egyben 
felkészülés is a csapatnak az áp
rilisban kezdődő' tavaszi bajnok
ság fordulójára. Reméljük, ha
sonló sikerrel fogunk szerepelni, 
mint az őszi fordulón.

Grosch Szilvia

Vöröskeresztes
hírek

Értesítjük minden kedves 
régi és leendő tagunkat, hogy 
1996. évi tagsági igazolvány 
váltható a Művelődési Köz
pont irodájában. Ugyanitt Bé- 
res-csepp vásárolható.

A Magyar Vöröskereszt 
Pécsváradi 

Alapszervezete

Tavaszi bajnokság
Női NB. II. 
délnyugati csoport
A kézilabdások Füzesi Já

nos vezette csapata áprilisban 
háromszor lép hazai pályára. 

5. péntek 19.00 
Pécsvárad -  Tamási 
20. szombat 18.00 
Pécsvárad -  Marcali 
27. szombat 18.00 
Pécsvárad -  Siklós

A Sportcsarnok áprilisi eseménynaptára
Április 17. szerda, 19.30 

PVSK-PÉCSVÁRAD-ZALAEG 
ERSZEG HISZ SE NB II. férfi 
kosárlabda-mérkőzés

Április 21. vasárnap, 14 PE- 
AC-FTC II. kézilabda-mérkő- 
zés;

Április 28. vasárnap du. IF
JÚSÁGI FÚVÓSZENEKAROK 
MEGYEI GÁLAMŰSORA

Rendőrségi nap a Pécsvára
di Sportcsarnokban április 19-én, 
pénteken 8 órától labdarúgó te

remtorna. Döntők az esti órák
ban.

A magyar csapatok mellett 
Horvátországból és Hollandiából 
is érkezik egy-egy csapat.

A verseny rendezői: Baranya 
Megyei RFK Sportbizottsága, 
Komlói Rendőrkapitányság 
Sportbizottsága, Pécsvárad Vá
ros Önkormányzata.

A rendezők szeretettel hívják 
és várják a futball-rajongókat 
egész nap folyamán a mérkőzé
sekre, majd a döntőkre.

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja

Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 
Szerkesztő': Gállos Orsolya 
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