
"Fel búcsúcsókra, cimborák!"

Ballag az első gimnáziumi osztály

Balról a hátsó sor: Kovács Hajnalka, Kövesdi Erika, Balázs Judit, Bogyós Zoltán, Góbi László, 
Kiss Attila. Középső sor: Kölbl Zoltán, Kőberling Beáta, Fuchs Sándorné (osztályfőnök), Porció 
Renáta, Bittér Judit, Dankó Beatrix, Ruppert Gábor. Első sor: Müller Gábor, Mateisz Mariann, 
Olejnik Gábor, Pocskai Anita (betegség miatt hiányzik a képről Schuldeisz Csilla).

Fotó: Patonai Atila

Harminc év telt el a két 
ballagás között: 1966-ban bú
csúzott a pécsváradi iskolától 
az első gimnáziumi osztály 
Bagó Rózsa osztályfőnökkel, 
Papp Lajos igazgató idején. 
Nyolc évfolyam végzett, majd 
felsőbb utasításra 1974-ben a 
Pécsváradi Gimnáziumot be
zárták -  a helybeliek és a 
környék legnagyobb sajnála
tára. A gimnazisták pedig, jól 
em lékszünk, a hatvanas 
években fontos színfoltot je
lentettek Pécsvárad kulturá
lis életében.

Éppen öt éve dr. Brez-

niczki József javasolta az 
önkormányzatnak gimnáziu
mi tagozat indítását az elnép
telenedő' általános állatte
nyésztő szak helyébe, és 1992 
szeptemberében Papp Gyula 
igazgató idején újra indult 
Pécsváradon a gimnázium. 
Fuchs Sándorné osztályfő
nök vezetésével 21 tanuló kez
dett, most 17 készül a május 
11-i ballagásra. Hárman az is
kola más szakán tanulnak, egy 
társuk iskolát változtatott.

És a gimnazisták újra meg
jelentek, elsősorban osztály- 
főnöküknek, Fuchs Sándor-

nénak köszönhetően a helyi 
kulturális rendezvényeken. 
Irodalmi esteken működtek 
közre, részt vettek történelmi 
megemlékezéseken, a városa
vatáson, műsort adtak nem
zeti ünnepeinken. És Pécsvá
rad jóhírét öregbítették a Vá
ros- és Faluvédő Szövetség 
pályázatain. 1993-ban vehet
ték át először az I., III., IV. dí
jat Ráday Mihálytól a Bu
dai Várban, és aztán minden 
évben sikerrel dolgoztak fel 
helyi, pécsváradi témákat, 
egyénileg és közösen. Mások 
a Szántó Ferencné Bognár

Éva tanárnő rajzszakköré
ben tanultakat folytatták, és 
értek el komoly versenyhe
lyezéseket. Sok közös él
mény idéződik fel, kirándulá
sok, helyi túrák, látogatások 
a szőlősgazdáknál. Színházi 
esték, diákhangversenyek.

Osztályfőnökük így beszél 
a maturandusokról:

-  Kedves, szeretetre méltó 
társaság ők, akikre mindig 
lehetett számítani. Nagyobb 
szorgalommal többet elérhet
tek volna, de jó  volt látni, 
hogy mindig őszintén örültek 
egymás sikereinek. Volt egy 
aktív mag, amely magával 
tudta ragadni a többieket is, 
aztán együtt dolgoztunk a kö
zös célokért. A szüleiktől is 
sok segítséget kaptunk, ami
ért ezúton is köszönetét mon
dok. Örülök, hogy az osztály- 
főnökük lehettem.

Most zajlanak az alkalmas- 
sági vizsgák a felsőoktatási 
intézménybe készülő öt tanu
ló számára. A lányok közül 
többen tanulnak tovább tit
kárnő-ügyintéző szakon. Ket- 
ten nyelvvizsgát tettek, egy 
tanuló rendőr szakközépisko
lába készül.

Most visszatekintve úgy ér
zik, szépek voltak a pécsvára
di évek. A kilenc helybeli 
szinte az óvodától fogva 
együtt volt -  talán később 
sem szakadnak el városuktól. 
Sokuknak az átmenetet, a 
felkészülés idejét adta ez a 
négy év. Volt, akinek idejárt a 
testvére, az édesanyja. Volt, 
aki véletlenül került ide. 
Akárhogy is történt, a helyi 
gimnazisták ismét jelen vol
tak, kedves színfoltot jelen
tettek Pécsvárad életében. 
Kísérje szerencse további út
jukat!
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ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
1996. április 15.

Nyilvános közmeghallgatá- 
sos üléssel kezdődött a tes
tü let program ja, Kakas 
Sándor polgárm ester el
nökletével, A p aceller Jó
zse f niederstátteni, igazolt 
távollétével.

Találkozás 
a vállalkozókkal

A pécsváradi vállalkozókkal 
rendezett találkozón a Me
gyei Kézműves Kamara kép
viseletében részt vett Bakó 
Pál, dr. Birinyi Zoltán, 
mint gazdajegyző' Gróf Lász
ló,. a Kereskedelmi és Iparka
mara helyi szervezetének el
nökeként Kresz Erika. A la
kosság köréből 32 fő volt je
len, köztük az érettségi előtt 
álló gimnazisták.

Kakas Sándor a jelenlévők 
köszöntése után elmondta, a 
találkozó célja, hogy mind az 
iparűzők, mind az önkor
mányzatok ismerjék meg az 
előttük álló lehetőségeket, 
egymás érdekeit figyelembe 
véve cselekedjenek, és a köl
csönös informálásban a ka
marák is segítsenek.

A termelők nevében ifi. Bü
ki László a kommunális adó 
céljára kérdezett rá, majd a 
helyi adó felülbírálatát, mér
séklését kérte. Szektorsemle
gességet, egyenlő teherválla
lást szorgalmazott. Az Arany
cipó Kft. ügyvezető igazgatója 
megkérdezte, tervez-e hosszú 
távon adómérséklést a testü
let, ugyanis az adók miatt te
lephelyük megváltoztatását 
fontolgatják a 150 főt alkal
mazó üzemben. Kuti Fe- 
rencné ugyancsak a helyi 
adó felülvizsgálatát kérte a 
termelők nevében.

Dr. Fenyvesi János kör
jegyző válaszában elmondta, 
a kommunális adó felhaszná
lására előírt kötelezettség 
nincs, ez egy adófajta. Dr. Bi
rinyi Zoltán a szakmai után
pótlás támogatására, a helyi 
iparosság védelmére és to
vábbképzésére hívta fel a fi
gyelmet. Dr. Biró Ferenc 
szerint serkenteni kell a vál
lalkozásokat, s erre koncepci
ót kell készíteni. Dr. Kófiás

Mihály a vállalkozásbarát 
igények hallatán elmondta, a 
másik oldal fogyasztóbarát 
vállalkozókai szeretne talál
kozni a mindennapokban.

A testület határozatában 
indokoltnak tartja a vállal
kozók tevékenységét elősegí
tő, a kamarákkal közös ko
ordinációs munka támogatá
sát és elősegítését. A testület 
felkérte a Pénzügyi, Gazda
sági, Műszaki Bizottságot, 
hogy a vállalkozókat is be
vonva, vizsgálja felül a helyi 
adók mértékét, és tegyen ja 
vaslatot az esetleges módosí
tásra.

Képviselői tiszteletdíjak

E tárgyban hozta meg e 
számunkban közzétett rende
letét a testület, amely febru
árban döntött a képviselői já
randóság bevezetéséről. En
nek módját és mértékét tör
vény szabályozza, az önkor
mányzati testület azonban 
eddig nem élt e járandóság
gal. Ez példa nélkül áll az or
szágban, nemcsak a hasonló 
léptékű, hanem a kisebb tele
püléseken is.

A testület egy tartózkodás 
mellett úgy döntött, a tiszte
letdíjat bevezeti, de kifizeté
sére akkor kerül sor, amikor 
azt az önkormányzat anyagi 
lehetőségei megengedik.

Ilyen értelemben fogalma
zott a rendeletet előkészítő 
két bizottsági elnök, Gállos 
Orsolya és Simsay István. 
Dr. Biró Ferenc szerint a 
tiszteletdíj bevezetéséről il
letve annak kifizetéséről ak
kor kell dönteni, amikor ar
ra lehetőség nyílik. Papp 
Gyula a tiszteletdíj intéz
m ényének bevezetésével 
egyet ért, mértékét egy ösz- 
szegben és alacsonyabban 
javasolja. Kakas Sándor el
viekben szintén egyetértett, 
de a tiszteletdíj m értékét 
túlzottnak tartotta, tekintet
tel az önkormányzat jelen 
anyagi helyzetére.

A testület ezután egy tar
tózkodás mellett megszavazta 
az alpolgármester javadalma
zásáról szóló rendeletet is.

Döntés Hosszúhetény 
javára

A testület tudomásul vette 
és támogatta, hogy Hosszúhe
tény önkormányzata a közös 
tulajdonban lévő, de őt megil
lető vízm űvagyont önkor
mányzati tulajdonba veszi, 
üzemelteti.

Kistérségi vízmű

A testület felhatalmazta a 
polgárm estert, hogy meg
kezdje a tárgyalásokat a Du- 
na-víz hálózatra csatolt tele
pülésekkel a kistérségi vízmű 
megalakítására és működte
tésére vonatkozólag. Továbbá 
hogy kezdeményezze az ön- 
kormányzatot megillető köz
ponti vagyon átadását is.

Az Egészségi Centrum 
tulajdonlása

Dr. Menczer Gábor és dr.
Biró Ferenc az Egészségügyi 
Bizottság megbízásából a la
punk hasábjain közzétett 
szándéknyilatkozatot terjesz
tette a képviselőtestület elé. 
Eszerint az E.Ü. Központban 
működő vállalkozó orvosok az 
adott feltételek alapján meg 
szeretnék vásárolni a rende
lőket. Arató Márton és Sim
say István javaslatára a tes
tület úgy döntött, hogy az 
E.Ü. Centrum hasznosítására 
és építésére vonatkozó javas
latot a Pénzügyi, Gazdasági, 
Műszaki Bizottság dolgozza 
ki a következő ülésre.

Tájékoztató 
a vár ügyéről

Gállos Orsolya és Kakas 
Sándor adott tájékoztatót a 
várral kapcsolatos fejlemé
nyekről. A lapunk múlt szá
mában közzétett információk 
annyiban bővültek, hogy a 
várszálló üzemelése Húsvét- 
kor megkezdődött. A kezdeti 
nehézségek ellenére biztató a 
szálló indulása.

A berendezés és az épület 
átvétele hanyag kezelést, sú
lyos hiányosságokat tárt fel. A 
testület állásfoglalása az volt,

hogy ezek ellentételezését ér
vényesíteni kell az átadónál.

(Lapzártakor intézkedett 
Kakas Sándor polgármester a 
második, 2 millió+ÁFA forin
tos részlet kifizetéséről, mivel 
ennek elmulasztásával hatá
lyát vesztené a bútorátvétel).

Kakas Sándor adott tájé
koztatót a tárgyalásokról az 
Állami Vagyoni Igazgatóság 
igazgató-helyettesével, aki má
jus 9-én Pécsváradra látogat.

Az amerikai üzlet nem 
valósult meg

A polgárm ester tájékoz
tatott az amerikai befektetők
kel történt fordulatról is: a 
tárgyalások akkor akadtak el, 
amikor az amerikai fél a helyi 
dolgozók azonnali távozását 
kérte a várból. Ebbe Pécsvá- 
rad nem egyezett bele.

Az amerikai javaslatban 
nemzetközi szállodaláncba il
leszkedő hotel kialakítása 
szerepel. Ez ugyan levenné a 
fenntartás gondjait Pécsvárad 
válláról, de magas kategóriá
jával félő, hogy távoltartaná a 
hazai és a helyi vendégeket e 
magyar történelm i emlék
helytől. Szerződésjavaslatuk 
számos pontja nem egyezik a 
magyar törvények rendelke
zéseivel, első sorban a váre
gyüttes bérbevételével, mű
emléki együttesének továbbé
pítésével kapcsolatban.

A pécsváradi önkormányzat 
célja, hogy ha nagy áldozatok 
árán is, de a várat mint ál
lamalapításunk emlékhelyét 
megőrizze a magyar látoga
tóknak, és ott pécsváradiak 
találhassanak munkahelyet.

Az amerikai befektetők me- 
gyeszerte hangot adtak sú
lyos csalódásuknak, és újabb 
levélben jelezték, továbbra is 
kitartanak amellett, hogy 
nemzetközi szállodaláncba kap
csolják az István Király Szállót, 
akár a pécsváradi önkormány
zat kikapcsolásával is.

A körjegyző hivatalos 
eskütétele

Dr. Fenyvesi János a testü
let előtt letette hivatalos es
küjét.
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Pécsvárad új körjegyzője: 
dr. Fenyvesi János

Dr. Fenyvesi 
János április ele
jén foglalta el hi
vatalát Pécsvára- 
don. Az 1957-es 
születésű jogász 
Kölesd-Kistorm 
ás körjegyzője 
volt 1990 óta. Pé
csett végezte az 
egyetemet 1983- 
ban, utána egy 
éven át Szek- 

szárd Város Tanácsán volt szabálysértési előadó, 
hat éven át a Tolna Megyei Tanácson elnöki refe
rens, majd 1986 júliusától személyzeti és oktatási 
osztályvezető-helyettes.

A körjegyzői pályázat harmadik fordulójában jelen t
kezett. Meghallgatása után a testület egyhangúlag őt 
választotta a forduló hat pályázója körül.

-  Hogyan esett a választása Pécsváradra?
-  Családunk Dél-Dunántúlhoz kötődik. Siklóson szü

lettem, baranyainak vallom magam. Édesapám közép
iskolai tanár, majd igazgató volt Siklóson, aztán Szek- 
szárdon. Pécsvárad beleesett a látókörömbe, amikor a 
váltásra gondoltam. Több dolog kell ahhoz, hogy az 
ember családostul munka- és lakóhelyet változtasson. 
A család érdekeit és a saját szakmai érdekeinket talán 
itt sikerül összhangba hoznunk. Az elmúlt öt évben so
kat tanultam a 2400 lakosú Kötesd körjegyzőjeként, de 
úgy érzem, többre volnék képes. És ezt szeretném ki
próbálni.

Elsős és negyedikes kislányaink hál'Istennek elég jó  
tanulók, és az ő  iskoláztatásuk, zeneiskolai képzésük 
miatt is szóba jött Pécsvárad. A muzsika szeretete ha
gyomány a családunkban. K özépiskolás korom óta 
tagja vagyok a Liszt Ferenc Társaságnak. Hanglemez- 
és CD-gyűjteményem van. Hobbim a zenehallgatás és 
az olvasás.

Feleségem magyar-népművelés szakos középiskolai 
tanár, aki a tanév visszalévő két hónapjában állandó 
helyettesként dolgozik a helyi általános iskolában. Re
méljük, alkalma lesz érdemi munkára is.

- A  megyei tanácson, munkakörömnél fogva megfor
dultam a megye összes településén, megismerhettem a 
közigazgatás, az egész tanácsrendszer problém áit. 
Kezdettől fogva gyakorolhattam a számítógépes mun
kát, és itt is számítógéppel dolgozom.

-  Mivel teltek az első hetek?
-  Elődömmel, Kófiás Mihály úrral beszélgetve kide

rült, a kettőnk gyakorlata sok tekintetben megegyezik, 
így remélem, nem éri törés a pécsváradi hivatalt, az it
teni munkastílust. Az SZMSZ-ből, rendeletekből, kollé
gákkal való beszélgetésből nagyon sok inform ációt 
szereztem. Végiglátogattam a helyi intézményeket, is
merkedem a vezetőkkel, az intézmények életével, prob
lémáival. Szabadidőnkben pedig ismerkedünk Pécsvá- 
raddal és környékével.

Pécsvárad Város Képviselőtestülete 
7/1996. (IV. 20.) számú rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
és költségtérítéséről, valamint a nem képvi

selő bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Pécsvárad Város Önkor
mányzatának Képviselőtestü- 
lete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képvise- 
lők tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi LXIV. törvény 17. §-ában 
és a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 
20. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalm azás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja:

L H l )  A helyi önkormány
zati képviselő' havi tiszteletdí
ja a polgármester tárgyév ja
nuár 1-jével megállapított ha
vi illetménye 17%-a, 1996. év
ben bruttó 17.850,- Ft (alapdíj)

(2) A bizottságok elnökei
nek havi tiszteletdíja az alap
díjon felül az alapdíj 50%-a.

(3) A bizottságok nem kép
viselő tagjainak havi tisztelet
díja az alapdíj 50%-a.

2. § (1) Ha a képviselő vagy 
a bizottságok nem képviselő 
tagja adott hónapban a sza
bályszerű meghívó ellenére

-  nem jelent meg a testületi 
(bizottsági) üléseken, tiszte
letdíjra nem jogosult.

-  testületi (bizottsági) ülé
sek egy részéről hiányzik, ak
kor arányos tiszteletdíj csök
kentést kell megállapítani.

(2) A hivatalos képviselet 
minősítése a testületi ülésről

való távolmaradás esetén a 
polgármester, bizottsági ülés
ről való távolmaradás esetén 
a bizottság elnöke hatásköré
be tartozik.

3. § (1) A képviselőnek a 
képviselői tevékenységgel 
összefüggő, általa előlegezett, 
számlával igazolt szükséges 
költségeit meg kell téríteni.

(2) A költségek kifizetését a 
polgármester engedélyezi.

4. § A tiszteletdíj teljes 
összegét 1996. évben legké
sőbb december 31-ig kell kifi
zetni. Évközbeni kifizetés ese
tén a tiszteletdíj arányos ré
sze jár. A tiszteletdíjat a Pol
gármesteri Hivatal számfejti 
és folyósítja.

5. § E rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba, rendel
kezéseit azonban 1996. janu
ár 1-től kell alkalmazni.

2271996. (IV. 15.) sz. ren
delet

A képviselőtestület az al
polgármester tiszteletdíját 
1996. január 1-tól 31.250 Ft- 
ban állapítja meg.

Dr. Fenyvesi János 
jegyző

Kakas Sándor 
polgármester

Szándéknyilatkozat adás-vételre

A Pécsváradi Önkormányzat és a vele területi 
ellátási szerződésben álló alapellátó orvosok között

1. A Pécsváradi Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzattal területi szerződésben álló orvosok meghatá
rozott feltételek mellett megvásárolhassák rendelőiket.

2. A rendelőiket megvásárló orvosok vállalják, hogy a meg
vásárolt ingatlanrészeket 30 évig más célra nem használják, 
illetve esetleges elidegenítés után is csak rendelőnek használ
ható a fent jelzett ideig.

3. Az önkormányzat vállalja, hogy csak e rendelőkben dolgo
zó orvosokkal köt területi ellátási szerződést.

4. Az önkormányzat ezen elidgenítési korlátozás miatt a tu
lajdonát kedvezménnyel és részletfizetéssel bocsátja eladásra.

5. Az önkormányzat hozzájárul a rendelők funkcionális kor
szerűsítéséhez, illetve közmű-leválasztásához.

6. Az önkormányzatnak eladás esetén korlátozási időn belül 
elővásárlási joga van.

7. A rendelőrészeket vásárló orvosok társasági szerződést 
kötelesek kötni a közös ingatlankezelésre, -karbantartásra.



4 Hírmondó 1996. május

A millecentenárium jegyében!

Pécsvárad utcái, terei, köztéri szobrai és emlékhelyei

A Kossuth-szobor eredetileg az I. világháborús emlékmű helyén állt. 
Képeslap 1919-es keltezéssel.

(első rész)

Dr. Gállos Ferenc helytör
téneti kutatásaiból tudjuk, 
hogy Pécsvárad nevesített ut
cáiról már egy 1258. évi okle
vél említést tesz és abban 
„Vásárát”, „Váralja”, „Olasz
falva”, valamint „Németek 
utcája” szerepel.

Azt is tudjuk, hogy a dűlő
nevek közt a 13. sz-ban talál
ni olyan elnevezést, amely 
ma is létezik, mint például Csi
ger, Beke, Hármasmalom, stb.

A legutóbbi időszakra azon
ban csak arról vannak isme
reteink a korabeli anyaköny
vi bejegyzések és egyéb nyil
vántartások alapján, hogy 
Pécsváradon az ingatlanokat, 
így különösen a lakótelepeket 
nem utcanév és házszám 
alapján jelölték meg, hanem 
csak helyrajzi számmal, illet
ve házszámmal.

A rendelkezésre álló adatok 
alapján következtetni lehet 
arra, hogy a mai Szabadság 
utcai házaktól indult a ház
számozás és az folyamatosan 
haladt a Kossuth, illetve Vár 
utcán át a hegyre, majd 
vissza a Szent Gellért és Dó
zsa utca felé.

így például a Kossuth utcai 
ún. Kutna bolt (ma ÁFÉSZ 
bútorbolt) viselte a 38-as szá
mot, a már elbontott Szilcz 
féle ház (mai lakásszövetke
zeti házak) számozása 62 
volt, a hegyen Fábosék lakóé
pülete a 256-os számot kapta.

E folyamatos sorszámozás
ban lényeges változás 1930 
elején történt, amikor a helyi 
elöljáróság, a képviselőtestü
let közgyűlése elrendelte az 
utcák nevesítését. 1930 már
ciusában található első alka
lommal a hivatalos iratokban 
utcanév megjelölés. Tizen
négy olyan utcanevünk van 
ma is, amelyek átélték a tör
ténelem viharait, elkerülték a 
különböző időpontokban vég
rehajtott „átkereszteléseket”. 
Ezek: Belső tanya, Iskola, 
Kálvin, Külső tanya, Mecsek- 
környék, Mosókútkörnyék, 
Magyartér, Magyarköz, Pető
fi, Pécsi, Temető, Templom, 
Zengő és Zengóvárkonyi ut
cák.

E körbe tartozik a Kossuth 
Lajos utca is, de a mai Kos
suth utca egy része, mégpedig 
a Dózsa utcai pataktól Nyu
gatra eső szakasz Horthy 
Miklós utca volt.

Az első „átkeresztelés” ép
pen itt volt 1947-ben, amikor 
a két útszakasz összevonásá
val a Horthy Miklós szakasz 
is Kossuth Lajos utca lett. 
Ugyanekkor kapta nevét a 
mai Szabadság utca is a ko
rábbi Levente utca megjelölés 
helyett. (A Levente utca on
nét ered, hogy a sportpályát 
levente térnek hívták, ott 
gyakorlatoztak a leventék, a 
futbalpállya mellett egy lőtér 
is volt és a labdarúgók is egy 
időben, mint Levente SE sze
repeltek, így az odavezető ut
ca is Levente utca lett.)

Egy 1949 februári, illetve 
március 31-i választási össze
írás tanúsága szerint a 
Szentháromság tér, a Szent 
István utca, a Szent Gellért 
utca, az Asztrik Apát utca és 
más „rendszeridegen” elneve
zések még megvoltak. Első
ként, 1950 elején, valószínű 
„április 4 tiszteletére” , a 
Szentháromság tér neve vál
tozott Felszabadulás térre. 
(Itt jegyzem meg, hogy a köz
nyelv ezt a teret a névváltoz

tatás előtt is inkább piactér
nek említette, mert valami
kor itt volt a piac, 1950-ig. 
Hasonlóan a Szent István ut
cát -  a mai Dózsa György ut
cát -  mindenki csak „német 
utcának” nevezte.)

A helyi tanács 1950 októbe
ri megalakulását követően, 
már 1951 elején jelentős át
kereszteléseket végzett. Ez a 
névváltoztatás hat utcát érin
tett. Ekkor kapta új nevét a 
Régi Kálvária Környék (Ady 
Endre utca), a Szent István 
utca (Dózsa György), a Szek
szárdi országút (Rákóczi utca), 
a Szent Gellért utca (Rózsa Fe
renc), az Asztrik Apát utca 
(Táncsics Mihály) és a Dr. Egry 
Béla utca (Ságvári u.).

(Időközben a Szenthárom
ság tér visszanyerte régi ne
vét és a Ságvári utcából Vas
út utca lett a képviselőtestü
let 24/1992 (VIII. 16.) számú 
döntése nyomán, illetve a 
37/1992 (IV. 27.) számú hatá
rozat visszaadta a Szent Gel
lért nevet is.)

A valamikori Vak Béla utca 
(hívtuk Vak Béla Vár utcá
nak is) minden hivatalos dön
tés nélkül, valószínű a rövidí
tésnek esett áldozatul, 
ugyanis 1951-től a hivatalos 
iratokban már csak Vár utca

ként szerepel.
Az átkeresztelések utolsó 

m ozzanata az 1959-es év, 
amikor az akkori tanácstes
tület Andics János és Lázár 
Lajos javaslatára, 26/1959. 
sz. határozatával az addigi 
„Hősök Emléktere” elneve
zést „Kossuth Lajos térre” 
változtatta, nyilvánvalóan ab
ból kiindulva, hogy ott áll a 
Kossuth szobor, a „Hősök-szob- 
ra” pedig köztudottan másutt 
van (Kossuth u. 15. szám alatt, 
mint I. világháborús emlékmű).

Az átkeresztelésekkel csak 
a mai Rákóczi utca -  a volt 
Szekszárdi országút -  számo
zása változott meg. Korábban 
a strandi kocsmától indult a 
számozás befelé, így a kocsma 
volt a 2-es, a mai zeneiskola a 
10-es és a másik oldal kapta a 
páratlan számokat, mint pl. 
Sárköziék háza volt a 15-ös.

Jelenleg ebben az utcában 
is az egységes gyakorlat érvé
nyesül, nevezetesen az, hogy 
a képzeletbeli (vagy valósá
gos) központból kifelé halad
va történik a számozás úgy, 
hogy az utca bal oldala a pá
ratlan és a jobb oldal a páros 
számokat viseli.

E rész befejezéseként talán 
csak a mai Vasút utca hajda
ni névadójáról, Dr. Egry Bélá-
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Devoniak Pécsváradonról kell említést tenni.
Dr. Egry Béla ügyvéd, pécsi 

lakos két cikluson át volt a te
rület országgyűlési képviselő
je és az ő kezdeményezése, il
letve országos gyűjtési akciója 
eredményeként leplezhették le 
Pécsváradon, 1911. augusztus 
20-án Kossuth Lajos szobrát és 
ő volt az esemény ünnepi szó
noka, mint a képviselőház kül
dötte. A szobor eredetileg a mai 
Hősök szobra helyén állt a Kos
suth u. 15. szám előtt. (De erről 
majd később.)

Dr. Egry Bélának jelentős 
érdemei voltak abban, hogy 
Pécsvárad vasútvonalat ka
pott, a munka 1909 szeptem
berében kezdődött és 1911. jú
nius 30-án megindult a közle
kedés a Pécs-Bátaszék vasút
vonalon.

1910-ben 300.000 korona 
alaptőkével indult Pécsváradi 
Takarékpénztár Rt. alapítója 
volt Dr. Egry Béla.

(Legközelebb Pécsvárad töb
bi utcájának elnevezésével, il
letve a köztéri szobrok tudni
valóival folytatjuk a leírást, 
egyben kérjük a T. Olvasót, 
hogy akinek bármilyen ponto
sítása, kiigazítása van a témá
val kapcsolatban, azt juttassa 
el a művelődési házba.)

Asztrik főapát 
válasza

Április 22-i dátummal érke
zett meg Várszegi Asztrik 
pannonhalmi főapát válaszle
vele a pécsváradi meghívásra. 
Ebből idézünk:

„Tisztelt Polgármester úr! 
Megköszönöm kedves be

számoló levelüket, melyben 
Pécsvárad legfrissebb esemé
nyeiről tájékoztatnak. Csábító 
a kedves meghívás, amellyel a 
pécsváradi ősi templom újra- 
szentelésére hívnak. Minde
nek előtt szeretettel gratulá
lok ezekhez az elért eredmé
nyekhez és készségesen gon
dolok arra, hogy ha időpont 
tekintetében be tudom iktat
ni, elmennék fólszentelni mo 
nostoruk szívét”.

A főapát kéri, hogy a pécs- 
váradiak Mayer Mihály pécsi 
püspökkel tisztázzák, nem te
kinti-e illetéktelenségnek, hogy 
más püspök szenteljen terüle
tén, majd így zárja levelét: 

„Bízom benne, hogy megta
láljuk azt a módot, azt az al
kalmas ünnepet,amikor ez 
szóba jöhet.”

A Baranya-Devon megye 
program keretében április 22- 
én Pécsváradra látogatott a 
Ken Watson, Devon Megye 
Tanácsa elnökének vezetésé
vel Baranyába érkező kül
döttség, amelynek tagjai pár
tok frakcióvezetői voltak. 
Mint ismeretes, Devon megye 
angoltanárokkal segíti a me
gyénkben folyó nyelvoktatást. 
A kultúra és az ipari vállalko
zások területén is segítséget 
kívánnak nyújtani. A vendé
geket elkísérte dr. Kurucsai 
Csaba, Baranya Megyei Köz
gyűlésének elnökhelyettese.

A Pécsváradi Állami Zene
iskola kezdeményezésére má
sodik alkalommal tartották 
meg tegnap a város védő
szentjének, Sárkányölő Szent 
Györgynek napjához kapcso
lódva Pécsváradon az ifjúsági 
fúvószenekarok megyei feszti
válját. A kezdeményezést föl
karolta a Baranya Megyei 
Kulturális és Idegenforgalmi 
Központ, melynek igazgatója, 
Bokor Béla köszöntő szavai
val nyílt meg tegnap a megyei 
seregszemle. A fesztivál szer
vezője még a Baranyai Német 
Önkormányzatok Szövetsége, 
Pécsvárad város Önkormány
zata és a két helyi intézmény, 
a Pécsváradi Zeneiskola és a 
rendezvénynek otthont adó 
Fülep Lajos Művelődési Köz
pont. A megnyitón mutatkoz
tak be először a Pécsváradi 
Középiskola Czakó Rita ve
zette mazsorettjei, akiknek 
sajnos nem kedvezett az idő
járás.,

A Művelődési Ház nagyter
mében mutatta be műsorát a 
11 baranyai ifjúsági fúvósze
nekar, köztük a 4 német nem
zetiségi együttes, mintegy 
400 muzsikáló fiatal, akik dél 
után a Sportcsarnokban ad
tak gálaműsort majd Apacel- 
ler József vezényletével

Órákat látogattak a Pécsvára
di Középiskolában.

Itt csatlakozott hozzájuk 
Marié Gibbon tanárnő, aki a 
devoni program keretében ok
tat Pécsváradon sajnos az év 
végén haza kell mennie idős 
édesanyjához.

A devoni delegációt fogadta 
Kakas Sándor polgármester, 
majd a vendégek megtekin
tették a várat és a sportcsar
nokot kísérőik a pécsváradi 
diákok voltak, akik jól vizs
gáztak a tolmács és idegenve
zető szerepében.

Sántha László

összzenekari koncertet. A dr. 
Várnai Ferenc vezette zsű
ri, Apáthy Árpás és Neu- 
mayer Károly elmondták, 
igen jelentik a fejli'dés az ifjú
sági fúvószenélésben. A sikló
si várfesztiválon való részvé
telt Boly együttese nyerte el. 
A Baranya Megyei Német 
Önkormányzatok Szövetsége 
díját Báling József elnök 
adta át megosztva a Wágner 
József vezette Pécsváradi If
júsági Fúvószenekar és a Vé- 
méndi együttes részére. Pécs
várad város díját Kakas 
Sándor polgármester adta át 
megosztva Gyárváros illetve 
Palotabozsok Mohács Sombe
rek együtteseinek. A Megyei 
Közgyűlés díját Magyarszék, 
a Baranya Megyei Gyermek- 
és Ifjúsági Közalapítvány dí
ját megosztva Sásd és Lippó 
együttese vihette haza. Rácz 
Rudolf hangszerkészítő a 
Pécsváradi Gyermek Fúvós- 
zenekar, Szászvár és Sziget
vár együttesének adta át dí
ját. A legjobb karnagy címét 
ifj. Bachmann János, a Bólyi 
Ifjúsági Fúvószenekar vezető
je nyerte el. Az ő együttese és 
a Wágner József vezette Pécs
váradi Ifjúsági Fúvószenekar 
május 1-jén részt vehetett a 
gyermekfesztivál gáláján.

A csend szótára
A Költészet napjára jelent meg a Pécsi Jelenkor Kiadó gon

dozásában Ales Debeljak szlovén költő A csend szótára című 
verseskötete. Fordítói Csordás Gábor, Gállos Orsolya, 
Parti Nagy Lajos. A könyvet április 10-én mutatták be Bu
dapesten, az írók Boltjában.

Fúvósfesztivál Pécsváradon

Mille-
centenáriumi
rajzpályázat

„A honfoglaló magya
rok élete” címmel meghir
detett képzőművészeti 
pályázatra közel 100 pá
lyam unkát adtak be a 
felsőtagozatos tanulók. A 
kiállításra került mun
kák közt láthatók maket
tek, hímzések, változatos 
technikával készített 
festmények, rajzok.

A március végi megnyi
tó ünnepségen Gállos 
Orsolya adta át a díja
kat a helyezetteknek 
hangulatos keretek közt. 
Kreszits Margit tanár
nő tanítványainak klari
nét zenéje stílusosan il
leszkedett a témához. 
Szakács Zoltán 6/c. osz
tályos tanuló régi népda
lokkal színesítette a 
programot. Az ötödik év
folyam nyertesei: I. Má- 
jer Mariann 5/b, II. Lu- 
kácsevics Linda 5/d, 
III. Brandt Ilona 5/a 
osztályos tanulók. Hato
dik évfolyamon: I. Kófíás 
Tamás 6/b, II. Góbi Ri- 
chárd 6/b, III. Keszler 
Balázs 6/b. Hetedik évfo
lyamon: I. Papp Éva 7/a,
II. Wágner Diána 7/b,
III. Fazekas Judit 7/c. 
Nyolcadik évfolyamon: I. 
Molnár Annamária 8/b, 
II. Glázer Adél 8/b, III. 
Darmos Mónika 8/d 
osztályos tanulók.

Felkészítő tanár: Ká
rász Rózsa.

A helyi vállalkozók 
felajánlásai alapján 
még 9 tanuló kapott 
különdíjat. Köszönet 
érte: EZ-AZ -  Ócsai 
András, AVON Bősz 
Zoltánná, TUR-MIX  
Vókóné, FRÉZIA vi
rágbolt Schiller Szil
via, PANDA játékbolt, 
Adószegi Károlyné, 
Wolf Józsefhé zöldség
gyümölcs és Csente- 
rics Csabáné Papír- 
Gyógynövény.
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A Magyarok Világszövetsége Pécsváradon Szezonkezdés a Dombay-tónál
A Magyarok Világszövetsé

ge, amely 1938-ban, Szent 
István király halálának 900. 
évfordulóján alakult meg, a 
Honfoglalás 1100. évfordulója 
jegyében tovább szeretné fej
leszteni megyei szervezetei
nek hálózatát. Az MVSZ Ba
ranya Megyei Szervezete 
1996 április 29-én tartotta 
alakuló ülését a pécsváradi 
vár dísztermében. Az alakuló

Elkészült a Pécsváradi 
Német Barátsági Egye
sület berendezése, 
amelyhez a Német Szö
vetségi Köztársaság Bel
ügyminisztériuma adott 
támogatást. Ezt mutatta 
be a helyi egyesület 
szombat délután az ön- 
kormányzat és az intéz
ményvezetőit, egyesüle
tek részére. Az önkor
mányzatból Kakas Sán
dor polgármester, Arató 
Márton alpolgármester, 
Apaceller József, Bau- 
mann Mihály, Vértes 
László képviselők, a he
lyi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat vezetői 
vettek részt, továbbá 
Gállos Orsolya és Sim- 
say István képviselők és 
dr. Fenyvesi János kör
jegyző.

Baumann Mihály, a helyi 
Német Kisebbségi Önkor
mányzat elnöke elmondta: a 
városi önkormányzattól kap
ták meg a sportöltöző tetőte
rében a 90 négyzetm éter 
alapterületű helyiséget tavaly 
januárban, így pályázhattak 
a berendezésre.

Megtakarított pénzükből a 
múlt ősszel elkészítették a 
padlástér burkolását, fűté
sét, év végére megérkezett a 
14 500 német márka, illetve 
az ennek megfelelő 1 374 000 
forint felszerelésre és beren
dezésre, azzal a megkötéssel, 
hogy az összeg egyharmadá- 
ból technikai eszközöket kell

ülésen részt vettek az MVSZ 
országos vezetői, köztük Cso- 
óri Sándor költő, író, a Vi
lágszövetség elnöke.

Az MVSZ tagjai, tagszerve
zetei a világ mintegy ötven 
országában dolgoznak. A 
szervezet célja a nemzeti tu
dat megtartása és erősítése. A 
magyar-magyar és a magyar
sággal együttélő népekkel va
ló kapcsolatok fejlesztése.

vásárolni.
A most bemutatott beren

dezés a német államé, a reá 
adott pénzt Külsheim, Pécs- 
várad testvérvárosa felügyeli, 
és majd 10 év múlva kerülhet 
a helyiek birtokába. Zöldre 
pácolt polcrendszert, bárpul
tot és világos, kárpitozott ülő- 
garnitúrát vásároltak a 90 
négyzetméterre.

Bognámé Auth Mária, a 
Pécsváradi Német Barátsági 
Egyesület elnöke elmondta, 
ez a helyiség képezi ezentúl a 
klub otthonát és a német ki
sebbségi önkormányzat szék
helyét. Kéthetente, hetente 
szeretnék megtartani összejö
veteleiket. A most berende
zett klubban ezentúl hozzá
férhetőek a német újságok, 
könyvek, hangzó- és video- 
anyagok. Klubtagjaiknak elő
adásokat, kirándulásokat ter
veznek, el szoktak látogatni 
Szekszárdra, a Német Szín
házba, és hagyományosak 
családi rendezvényeik, ame
lyekbe a gyermekeket is be
vonják.

-  E szépen berendezett 
klubbal, a 10 féle újsággal 
úgy szeretnénk jelen lenni 
Pécsváradon, mint egy olva
sókör, ahova bárki eljöhet, 
ahonnan lehet kölcsönözni. 
Minden korosztályt szívesen 
látunk, a gyerekektől az idő
sekig. Azt a célt szolgálja ez 
az ide juttatott berendezés, 
hogy a helyi nemzetiségi élet 
összehangoltan, együttmű
ködjön Pécsváradon. Az intéz
ményekben, az önkormányza
tokban és ebben a klubban is 
-  mondta Baumann Mihály.

Majálissal kezdődött idén is 
a Dombay-tavi szezon, hor
gászversennyel, a Pécsváradi 
Ifjúsági Fúvószenekar játéká
val, a Mecsek Kommandó be
mutatójával és a Zengővárko- 
nyi Népi Együttessel továbbá 
a BS Tánczenekarral -  az 
üzemeltető Fuchs Sándor 
vállalkozó szervezésében.

Tóle kérdeztük, milyen a 
víz állapota, mi várható idén. 
A télen a tó nem volt leereszt
ve, ezért a hínár már felnőtt, 
és így a fürdőszezonra, júni
us közepére eltávolítható. Ha 
télre kiürítik a tavat, a hínár 
növekedése későbbre tolódik, 
és a szezonban csúcsosodik.

A halak jó l k iteleltek, a 
múlt héten újabbakat telepí
tettek -  a halak is hozzájárul
nak a hínár eltüntetéséhez. A 
sok csapadéknak köszönhetőén 
bő a vízellátás, tehát tisztult a 
tó. Nem teljesen, de részben le
engedték, ugyancsak tisztítás 
céljából, és havonta részben 
cserélni fogják a vizet.

A szippantót továbbra is

Katolikus lexikon 
pécsváradi szerzővel

Megjelent a Magyar katoli
kus lexikon második kötete a 
Szent István Társulat gondo
zásában. Négy baranyai szer
ző m űködött közre a kézi
könyv elkészítésében: Fricsi 
Ádám S.J. egyháztörténész, 
Lantosné Imre Mária nép
rajzkutató és Lantos Miklós 
fotóművész és a Pécsváradon 
élő egyháztörténész, Hetényi 
Varga Károly, aki a lexikon 
első kötetébe is dolgozott.

Mozgáskorlátozottak
taggyűlése

Május 2-án, csütörtökön 
17.30-kor tartja évi köz
gyűlését a Mozgáskorláto
zottak Egyesületének pécs
váradi tagszervezete a mű
velődési házban.

Családi ház, két szo
ba, konyha, mellékhe
lyiségekkel eladó.

Mecsekkörnyék 28/A. 
Érdeklődni: 18 óra után.

ritkán látni a Tóvölgyben. Va
gyis, ha benépesülnek az 
üdülők, és újra eszébe jut va
lakiknek ruhát, autót és ku
tyát mosni a tavat ellátó pa
takban, akkor bizony hiába 
kezelik a tó vizét mésszel és 
klórral, az erősen szennyezett 
lesz. Az elmúlt időszakban 
egyébként vízöblítéses nyilvá
nos illemhely készült a büféhez.

Fuchs Sándor elmondta, to
vábbra is kezeli az általa 10 
évre bérbe vett Dombay-ta- 
vat. Naponta felügyel annak 
rendjére, a büfét azonban 
idén kiadta a megfelelő fel
tételek mellett. Az üdülőtu
la jdonosokat képv iselő  
Dombay Tavi Intézőbizott
sággal is állandóan tartja a 
kapcsolatot. Az egyesületnél 
most kerül sor közgyűlésre, 
tisztújításra.

Az üdülőterület legnagyobb 
gondja továbbra is a tónak és 
környékének tisztasága. Eh
hez azonban a tó környékén 
pihenő embereknek is hozzá 
kell járulniuk.

Nyugdíjas klub 
májusi programjai
Május 7-én délután a pécsi 

Malomvölgyi Szociális Otthon 
meghívására Pécsre látogat a 
klub és műsorral kedveskedik 
az ott lakóknak.

14-én 16 órától Klubnap 
19-én a klub asszonykórusa 

szerepel a Néptáncosok Orszá
gos Bemutató Színpadán, a 
zengővárkonyi tánccsoporttal.

29-én Kihívás Napja kirán
dulás (szervezés alatt).

Vöröskeresztes
Világnap

Május 8-án, a Vöröskereszt 
világnapján pécsváradi isko
lásgyerekek, 5-6 pár járja a 
várost lepecsételt persellyel, a 
Magyar Vöröskereszt megbí
zólevelével. Kéijük, tehetségé
hez mérten, ki-ki adjon a per
selyükbe, melynek bevételét a 
helyi szervezet minden évben 
az Öregek Napja és a véradó
nap költségeire fordítja.

A vöröskeresztes tagdíjak, 
új belépések rendezése a Mű
velődési Házban lehetséges.

Berendezték 
a német klubot
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A nyakönyvi hírek
Pécsvárad legjobb bortermelője 1996-ban 

Kis Bocz János
Házasságkötés:
áprilisban nem volt

Születések:
Gál Rebeka, Spannenber- 

ger Máté, Kajos Marcel, Pet- 
rovics Dzsenifer, Szabó Niko
lett (pécsváradiak)

25 éves évforduló:
április 17-én Papp István -  

Puskás Anna; április 24-én

Bencze István János -  Radnai 
Magdolna Klára.

Gratulálunk, sok boldog
ságot kívánunk!

Halálozás:
április 2-án Lencsés János 

(47 éves) Pécs-Vasas; Nagy 
Mária (68 éves); április 19-én 
Faludi Gáborné, Naszladi 
Kornélia (70 éves); Merkás 
Géza (39 éves) Lovászhetény

Új minősítés!

Néptáncosok országos 
bemutató színpada

A Magyar Művelődési In
tézet, a Martin György 
Néptáncszövetség, a Mu- 
haray Elemér Népművé
szeti Szövetség, ÁFÉ- 
SZEK Országos Szövet
sége, Magyar Iparszövet
ség -  OKISZ és a Pécsvá- 
radi Fülep Lajos Művelő
dési Központ szervezésé
ben és rendezésében ke
rül sor Pécsváradon 
1996. május 18-19-én 
(szombaton és vasár
nap) a néptáncosok új 
minősítési értékelését is 
nyújtó kétnapos rendez
vényre, a helybeli Műve
lődési Központban.

18-án, szombaton 9.45 
órakor: Ünnepélyes megnyitó

Megnyitja: dr. WEKLER

FERENC országgyűlési kép
viselő'

10 órától fellépnek: Densi 
Gyöngyösbokréta, Kisdobsza, 
Pécs-TANAC, Pörböly, Vár
domb, Kecel együttesei.

15 órától fellépnek: Bajai 
Bunyevác, Alsónyék, Karád, 
Kalocs -  „Pirosrózsa”, Kis
kunhalas, Hosszúhetény.

19-én, vasárnap:
9 órától: Magyaregregy, 

Nagymányok, Bátmonostor, 
Mözs -  Székelyek, Kalocs -  
GÖMÖR, Mórágy, Pécs-ME- 
CSEK, Kalocsai Hagyomány- 
őrző'

15 órától: Aparhant, Báta, 
Decs -  „Csillagrózsa”, Zengő- 
várkony.

Mindkét napon várjuk a 
pécsváradi néptáncot kedvelő 
közönséget.

Moziműsor
1996. május

2-án, csütörtökön: 
6-án, hétfőn:
9-én, csütörtökön: 
13-án, hétfőn:
16-án, csütörtökön: 
20-án, hétfőn: 
23-án, csütörtökön: 
27-én, hétfőn: 
30-án, csütörtökön: 
Június 3-án, hétfőn:

Desperado 
Szemtől szemben 
Toy story -  Játékháború 
Pár lépés a menyország 
Pénzvonat
Négy esküvő és egy temetés
Felejtsd el Párizst
A szív hidjai
Szamba
Vírus

Az előadások kezdési időpontja: 19 óra

Minden eddiginél nagyobb 
mennyiséget, 116 bormintát 
adtak be a gazdák a Szent 
György Naphoz kapcsolódva, 
április 26-án, a Művelődési 
Házban megrendezett borver
senyre. Három éve a ház kez
deményezte a helyi bormust
rát, amint az őszi borutcát is, 
ténylegesen cselekedve a helyi 
borkultúra felvirágoztatásáért.

Idén a Baranya Megyei Me
zőgazdasági Kamara, a Pécs 
és Vidéke Hegyközség is részt 
vett a szervezésben és lebo
nyolításban.

A többségben lévő fehérbo
rokból 16 arany, 39 ezüst, 26 
bronz minősítést és 2 oklevelet 
adott át Kakas Sándor pol
gármester, aki nagy örömmel 
üdvözölte ezen ősi helyi gazdál
kodás érdekében tett fáradozá
sokat. A 33 vörösbormintából 4 
kapott arany, 7 ezüst, 17 bronz 
minősítést és 5 oklevelet.

A Pécsvárad legjobb borter
melője 1996” címet Kis Bocz 
János nyerte el, akinek le-

Kádár Béla 
Pécsváradon

Kádár Béla volt külgazda
sági miniszter volt május 1-én 
az MDF helyi szervezetének 
vendége. Május 1-jén közös 
vacsorán vett részt a pécsvá
radi várban.

Diszkóbalesetek

Az életé az előny címmel 
korunk szomorú jelenségéről, 
a diszkóbalesetekről látható 
kiállítás a művelődési ház
ban. Április 29-én, hétfőn nyi
totta meg a Pécsváradról el
származott Dránovits Pál 
rendőralezredes.

adott 6 borából 4 kapott 
arany és 2 ezüst minősítést. A 
legjobb fehérbor helyezést Kis 
Bocz János 1995. évi királyle
ánykája, a legjobb vörösbor 
cím ét Müller István me- 
cseknádasdi termelő 1995. 
évi kékfrankosa nyerte el.

Csepeli Zoltánná, a PAN- 
NONVIN Rt. főtechnológusa, 
Gódor András a hegyközség 
képviseletében, Fekete Pé
ter az Országos Borminősítő 
Intézet területi felügyelője al
kotta a bírálóbizottságot. Cse
peli Zoltánná elmondta, nagy
mértékben javult a borok ke- 
zeltségi foka. A borbírálók 
alig találkoztak nem megfele
lő tisztaságú, homályos bor
ral. Az 1995-ös évjáratra jel
lemzően az itteni borok illata, 
zamata is visszafogottabb.

A 116 egyedi kivitelezésű 
oklevelet Patonai Attila, a 
rendezvénynek és az azt kö
vető bálnak otthont adó, azt 
lebonyolító Művelődési Ház 
munkatársa készítette.

Május 5-én, vasárnap

A Pécsváradi 
Várbaráti Kör 
ópusztaszeri 
kirándulást 

szervez
(Megtekintik: 

a Feszty Körképet, 
az emlékparkot, a 
Falumúzeumot, 

a viseleti kiállítást) 
Indulás: 6.30-kor a 

Művelődési Központ elől.

1996. május 20-án, hétfőn 11 órakor 
a gyermeknap jegyében:

ÉGBŐLPOTTYANT MESÉKBŐL...
Döbrentey Ildikó:

„A MAI NAP ÉPPEN..."
címmel

LEVENTE PÉTER és GRYLLUS VILMOS
műsora

a Pécsváradi Művelődési Központban. 
Belépő: 200,- Ft-

V______________ __ ______________
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Kodolányi János Általános Iskola hírei
-  Március 25-én munka- 

értekezletet tartottunk isko
lánkban, melynek kiemelt ak
tuális témája a gyermekvéde
lem volt.

E speciális és igen sokrétű 
összetett feladatról első lépés
ként Bátaszéki Ferencné is
kolánk pszicho-pedagógusa, 
valam int Patacsi Antalné 
gyermekvédelmi felelősünk 
tartott előadást. A későbbiek
ben e témában az érdekeltek 
teljes körére kibővítve kíván
juk folytatni ezirányú tovább
képzésünket. Az értekezletet 
követően a szülők részére fo
gadóórát tartottunk.

-  Március 28-án nyílt né
met órákon vehettek részt az 
I. b. és a 4. b. kéttannyelvű 
német osztályainkban a leendő 
első osztályos tanulók szülei.

Tanítottak: Gungl Lászlóné 
(1. b.)

Bognámé Auth Mária (4. b.)

-  Március 29-én a Lenau- 
ház német nyelvű Qvíz-vetél- 
kedójének utolsó fordulójára 
került sor. A 7-8. évfolyam 
döntőjében nagyon izgalmas 
és szoros verseny után 7. b. 
osztályos csapatunk holtver
senyben a 2. helyet szerezte 
meg, jutalmuk németországi 
táborozás.

A csapat tagjai: Baumann 
Tímea, Papp Anikó, Wágner 
Diána, felkészítő tanáraik: 
Tóth Györgyi és Wágner Já
nos né.

-  Március 31-én a 8. osztá
lyosok tánciskolái zárófoglal
kozására a „koszorúcskára” 
került sor, a Művelődési Ház
ban. (Képünkön). A tanult 
táncokat diákjaink igen szép, 
színvonalas műsorban mutat
ták be tánctanáruk Rovó Atti
la vezetésével. (Fotó: Lőrinczi 
Albert)

-  Április 1-8-ig a tavaszi 
szünet idejére átmenetileg el
néptelenedtek iskolaépülete
ink. Diák és tanár egyaránt 
családi körben várta a húsvé- 
tot, az ajándékozás és a hús
véti locsolás idejét.

-  A szünet előtti héten
megkezdődött az alsó iskola 
udvarának parkosítása, mely 
munkát április végéig szeret
nénk befejezni. A facsemeté

ket, cserjéket az erdészet 
ajándékozta iskolánk számá
ra, amit hálásan köszönünk.

-  Április 8-12-ig 17 fos ta
nárcsoport látogatott el isko
lánkba Külsheim testvérváro
sunkból mintegy viszonozva 
elmúlt évi látogatásunkat. Az 
őket váró gazdag programba, 
melyről már az előző szám
ban beszámoltunk, iskolánk 
tanítói, tanárai közül a német 
nyelvet oktató kollégáinkon 
kívül sokan mások is bekap
csolódtak.

Különösen nagy érdeklő
dést tanúsítottak németorszá
gi kollégáink Lőrinczi Albert- 
né beszámolója iránt, mely az 
iskolánkban folyó oktató-ne
velő munkáról szólt. Örültek 
a lehetőségeknek, hogy 11-én 
délelőtt nemcsak a német 
órákon, melyeket Gungl Lász
lóné, Hohmann-né Schunk 
Edit, Bognárné Auth Mária, 
Scháffer József és Wágner Já- 
nosné tartottak, hanem Rá- 
dóczy Árpád testnevelés, Lő
rinczi Albert és Győrffy Zsu
zsanna technika, Kárász Ró
zsa rajz és Mester Károlyné 
kémia óráin is résztvehettek 
és bepillantást nyerhettek is
kolánk hétköznapjaiba. A ta
pasztalatcseréről a két iskola 
között kialakult eredményes 
kapcsolatról nemcsak az Új 
Dunántúli Naplónak, hanem 
a Pécsi Rádiónak is nyilatko
zott Egon Kirschner, a delegá
ciót vezető tanár és Lőrinczi 
Albertné iskolánk igazgatója.

-  Április 13-án rendezték 
Pécsen a Teleki Pál Országos 
Földrajz-Földtan verseny me
gyei döntőjét, melyen Agg 
Andrea 8. a. osztályos tanuló 
4. helyezést, Mosonyi Gábor 
7. b. osztályos tanuló 5. helye
zést ért el. Felkészítő taná
ruk: Gelencsér János.

-  Nyelvünkben élünk
megyei anyanyelvi verseny 
döntőjében Horváth Ágnes 8. 
a. osztályos tanuló 2. helye
zést nyert el. Felkészítő taná
ra: Lantos Istvánné.

-  Április 15- 17-ig megtör
tént az első osztályos tanulók 
beiratása.

-  Április 16-án az alsóta
gozat szinte valamennyi ta

nulója megtekintette a „Holle 
anyó” című bábelőadást a 
Művelődési Házban.

-  Április 17-én az 1. b. és
4. b. kéttannyelvű osztályok 
tavasszal kapcsolatos műso
ros összeállításából (dalok, 
versek, próza német nyelven)

rádiófelvétel készült a Pécsi 
Rádió nemzetiségi stúdiójá
nak számára.

A műsort betanították: 
Gungl Lászlóné és Bognámé 
Auth Mária

Vértes Lászlóné 
Wágner Jánosné

Külsheimi vélemények 
iskolánkról

A testvérvárosi együttműködéssel párhuzamosan hat 
éve tart a kapcsolat a németországi Külsheim valamint 
Pécsvárad iskolája között. Húsvét hétójén 15 pedagógus 
érkezett Pécsváradra, viszonozva kollégáik egy évvel eze
lőtti látogatását. Gerhardt Stier, aki Joachim Uihlein- 
nel együtt kezdettől fogva figyelemmel kíséri az iskolai 
együttműködést, így beszélt a Pécsváradon látottakról:

-  1990 óta sok változás történt itt minden tekintetben. 
Számunkra túl szigorú, túl merev volt az iskola stílusa — 
ez mostanra sokkal liberálisabb lett. Itt azért továbbra is 
többet ellenőrzik a gyerekeket, több a különféle verseny, az 
iskolák között is, ami nálunk teljesen hiányzik. -  A válto
zás okát Lőrinczi Albertné, aki 1990 óta vezeti az isko
lát, első sorban a magyar társadalmi változásokban és pe
dagógiai koncepciójukban látja, amely a gyerekközpontú 
iskolát tűzte ki célul.

-  A mai ötödikesek jobban tudnak németül, mint hat éve 
a nyolcadikosok. Ez nagyon látványos eredmény. Ebben 
szerepe lehet a német vendégtanárok példájának, a küls
heimi testvérkapcsolatnak is -  mondta Egon Kischner, 
az iskolakapcsolatért felelős német kolléga. A felszerelé
sek, szemléltető-eszközök terén szeretnének segítséget 
nyújtani a pécsváradiaknak, mivel erre van a legnagyobb 
szükség. Tárgyaltak kisebb tanulócsoportok egy-egy hóna
pos külsheimi tanulmányűtjáról, tanárok kinti továbbkép
zéséről. Szívesen vennék azt is a pécsváradiak, ha Külshe- 
imből érkezne német vendégtanár.
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A Városi Sportcsarnok májusi programja

Május 3-án, pénteken 
19,15 órától: PVSK-Pécsvá- 
rad-Kanizsa KK. NB II. férfi 
kosárlabda mérkőzés 

4-én, szombaton 16 órától: 
Pécsvárad-Komló megyei női 
kézilabda mérkőzés

19 órától: Pécsvárad-Si- 
montomya NB II. női kézilab
da mérkőzés

10-én, pénteken 19,15 órá
tól: PVSK-Pécsvárad-Autós- 
centrum-GAZ NB II. férfi ko
sárlabda mérkőzés

13-án, hétfőn 17.30 órától: 
Pécsvárad-Szigetvár megyei 
női kézilabda mérkőzés 

19 órától Pécsvárad-Me- 
cseknádasd megyei férfi kézi
labda mérkőzés

18- án, szombaton 17 órától: 
Pécsvárad-Balatonboglár NB 
II. női kézilabda mérkőzés.

19- én, vasárnap 10 órától:

Pécsvárad-Mecseknádasd me
gyei női kézilabda mérkőzés

Nemzetközi
női kosárlabda torna
Május 20-án, hétfőn 17 

órától: PVSK-Dália-USA vá
logatott

19 órától Magyarország- 
Olaszország válogatott mér
kőzés

(MTV közvetítés)
24- én, pénteken 19 órától: 

PVSK-Pécsvárad-Bonyhád 
SE NB II. férfi kosárlabda 
mérkőzés

25- én, szombaton 18 órától: 
Pécsvárad-Rábagyarmat NB 
II. női kézilabda mérkőzés

26- án, vasárnap 16 órától: 
PMKC-Békéscsaba ifjúsági

17 órától PMKC-Békéscsaba 
NB I. női kézilabda mérkőzés.

Pécsvárad, NB II. női kézilabda csapat
Alinak: balról jobbra: Füzesi Ferenc (edző), Somogyvári Ivett, 

Tóth Renáta, Perjési Edina, Keresztes Zsuzsa, Czakó Rita, Suga 
Enikő, Gergely Zita, Szécsi Anikó, Zsáli János (sportköri elnök) 

Ülnek: balról jobbra: Sarlósi Adrienn, Lázár Rita, Somogyi 
Krisztina, Zsáli Szilvia, Hegyi Barbara.

Utcai futóverseny Nói kézilabda NB II.
A hétvégén április 20-án ut

cai futóversenyen vett részt 
11 tanuló az iskolából. A 3 
km-es távon a 150 induló kö
zött mind a 11-en az első 20 
között végeztek.

A legjobb helyezést Pap Ist
ván érte el, aki 3. és Horváth 
Mira, aki 5. lett.

Gratulálunk a többieknek is.

Az ötödikesek közül: 
Szederkényi Máté, Dénes 

Sándor, Sporcsics Dean, Kato
na Gábor, Kovács Andrea, 

hatodik osztályosok: Mohá
csi Ildikó, Sárközi Gergely, 

hetedik osztályosok: Kato
na Sándor, Török Zoltán tanu
lóknak.

1995 nyarán alakult meg 
a Pécsváradi Spartacus 
NB Il-es női kézilabda 
csapata a Pécsi Gard Mas 
Lepke SE csapatából. A  
játékosok közül többen 
jó pár szezont együtt vé
gigjátszottak. Jelenleg az 
edző Füzesi Ferenc, a 
PMKC most is aktív játé
kosa, aki a tavaszi idény
től kapcsolódott be a csa
pat munkájába. A lányok 
az őszi szezont a negye
dik helyen zárták.

A csapat tagjai: Kerekes 
Zsuzsanna, Szécsi Anikó, 
Tóth Renáta (kapusok), Cza
kó Rita, Peijési Edina, Hegyi 
Barbara, Lázár Rita, Suga 
Enikő, Gergely Zita, Sarlósi 
Adrienn, Somogyi Krisztina, 
Somogyvári Ivett.

A tavaszi idényben eddig 
kettő mérkőzés zajlott le.

Pécsvárad-Tamási
18-16 (12-11)
A mérkőzés egyenlő erők 

küzdelmét hozta, mivel egy
forma erőt képvisel mindkét 
együttes. Az első félidőben a 
pécsváradi csapat fegyelme
zett játékkal egy gólos veze
tést harcolt ki. A második fél
időben a jobb erőnléttel ren
delkező helyi csapat felőrölte 
a Tamási erejét.

Pécsvárad-Marcali
18-15 (10-8)

Az első félidő kemény küz
delmet hozott, ahol a pécsvára
di csapat kétgólos vezetést 
harcolt ki, ami több is lehe
tett volna, ha az első félidő 
utolsó perceiben nem hibáz
tak volna három ziccert egy
más után. A második félidő 
első perceiben bekövetkező 
érthetetlen rövidzárlat felhoz
ta a Marcali együttesét ( I l 
i i ) .  12-12-nél az eredmény 
sokáig nem változott, majd a 
Spartacus három gyors lero- 
hanással és a feljavult véde
kezéssel eldöntötte a mérkő
zést, s ezzel újabb két pontot 
gyűjtött be.

Szeretné a csapat vezetése 
ha több pécsváradi leány is 
részt venne a csapatok mun
kájában. Az utolsó két mérkő
zésen egyébként már helyet 
is kapott pár játékos -  ugyan, 
csak a kispadon -  az NB Il-es 
csapatban.

A pécsváradi közönség ed
digi szurkolását köszönjük, s 
szeretnénk, ha a továbbiak
ban is kilátogathatnának a 
mérkőzésekre, s buzdításuk
kal segítenék a csapat előre
jutását a bajnokságban, ezál
tal is öregbítve Pécsvárad hír
nevét.

Hajrá Spartacus!

Pécsvárad, Megyei I. B. oszt. csapat
Álló sor: balról jobbra: Papp Andrea, Fuller Szilvia, Onódi 

Éva, Wagner Ida, Grosch Szilvia, Büki Jánosné edző. Ülő sor: 
Németh Tímea, Gyenes Luca, Zsáli Szilvia, Kőberling Beáta, 
Szabó Ágnes.



1996. március 30.
19. forduló:
Gyód-Pécsvárad 0-1 (0-1)

A csapat összeállítása: Szi
geti -  Cseresznyés, Mester, 
Müh'l -  Ackermann, Abe- 
lovszki, Somogyvári, Zsáli -  
Botló, Fuller, Krémer.

Ezen a mérkőzésen a győ
zelem megszerzése volt a cél. 
A végeredmény nem tükrözi a 
két csapat közti különbséget. 
Pécsvárad ezzel a győzelem
mel 13 ponttal növelte elő- 
nyét a bajnoki tabellán.

Góllövó': Krémer

1996. április 7.
20. forduló:
Pécsvárad-Hosszúhetény
4-2 (3-1)

A csapat összeállítása: Szi
geti -  Cseresznyés, Mester, 
Mühl -  Ackermann, Span- 
nenberger (Krém er), Abe- 
lovszki, Somogyvári, Zsáli -  
Botló, Bátai (Szalonnás)

Edző': Gungl László

Felfokozott izgalommal 
várták ezt a találkozót a játé
kosok és szurkolók egyaránt. 
A vendégeknél edzócsere tör
tént a héten és ettől a válto
zástól reménykedtek a siker
ben, illetve az őszi fiaskóért 
szerettek volna visszavágni. A 
hazaiak is kissé idegesebbnek 
tűntek a megszokottnál, hi
szen presztízscsatának tekin
tették a mérkőzést és csak a 
győzelmet tartották elfogad
hatónak.

Nagy elánnal vetette be 
magát a küzdelembe mindkét 
csapat. A kezdeti percekből a 
hazaiak kerültek ki győzte
sen, melyet az elért gól is bi
zonyított. Egy védelmi meg
ingás és megtörtént az egyen
lítés. Ezt követően a vendé
gek nagyobb koncentrációké
pességük révén akár előnyre 
is szert tehettek volna, de hát 
ilyen a futball. A félidő végéig 
a váradiak játszottak ötlete
sebben, tetszetősebben, 
amely további gólokban is 
megmutatkozott.

A második félidő ott folyta
tódott, ahol az első abba ma
radt. A váradiak diktálták az 
iramot, a vendégek erejéből 
inkább csak a védekezésre fu

totta, a gólarány tovább ja
vult a hazaiak javára. Már- 
már csúfos vereségnek nézett 
ki a találkozó a vendégek szá
mára a bíró (aki eddigi ítéle
teivel borzolta a kedélyeket) 
kiállított egy pécsváradi játé
kost. Ekkor a hetényiek az 
utolsó húsz percre magukhoz 
tértek, gólt is rúgtak, de a 
mérkőzés további kimenete
lét befolyásolni nem állt mó
dúkban.

Összefoglalva egy jó iramú 
m érkőzésen m egérdem elt 
győzelmet aratott a hazai csa
pat.

Góllövő: Spannenberger (2), 
Ackermann, Botló

Kiállítva: Cseresznyés

1996. április 14.
2L forduló:
Hímesháza-Pécsvárad
0-4 (0-1)

A csapat összeállítása: Szi
geti (Valkai) -  Fuller, Mester, 
Mühl -  Ackermann, Span
nenberger (Kolmann), Abe- 
lovszki, Somogyvári, Zsáli 
(Szalonnás) -  Bátai (Krémer), 
Botló (Pere).

Edző: Gungl László

Hímesháza csapatában bú
csújátékra készülődött Bazso- 
nyi István, aki évekig játszott 
már előtte a pécsváradiaknál 
is. A hazaiak szépen szerették 
volna búcsúztatni játékosu
kat, illetve a vendégek győ
zelmi sorozatának megszakí
tására készülődtek. Minden 
adott volt a jó mérkőzéshez, 
két felkészült csapat, gyönyö
rűen előkészített pálya és sok 
néző.

A mérkőzés elején a lelkes 
vendéglátók kicsit ráijesztet
tek a görcsösen játszó és ön
magukat nehezen feltaláló 
váradiakra, de húsz perc el
teltével érezhető volt, hogy 
melyik a jobb csapat. Kevés 
mozgás, ötlettelen játék jelle
mezte az első félidőt, bár a 
vendéglátók jobban és erőtel
jesebben fociztak, de nem az 
elvárásoknak megfelelően.

A félidő végén egy szép 
egyéni akciót követően sike
rült előnyhöz jutni.

A második félidőben meg
változott a játék arculata. 
Erőteljes, határozott tempót

diktálva a pécsváradiak még 
a félpályáig sem engedték a 
hímesi csapatot. A taktikai 
utasításokat betartva, öröm- 
futballt mutattak be a máso
dik félidőben, a végére telje
sen elfáradó hazaiak ellen. 
Ennek eredményeként még 
háromszor találtak a vendég
látók hálójába.

Összefoglalva a vártnál 
könnyebb győzelmet arattak 
a pécsváradiak a lelkes, de fi
zikailag gyenge hazaiak el
len.

Góllövó': Botló (2), Krémer, 
Abelovszki

1996. április 21
22. forduló:
Pécsvárad-Egerág 3-0 (0-0)

A csapat összeállítása: Val- 
kai -  Fuller (Szalonnás), 
Mester, Abelovszki, Acker- 
mann, Somogyvári, Spannen- 
berger, Mühl (Kolmann) -  
Krémer, Bátai (Szigeti), Botló 
(Pere)

Edző: Gungl László
A bajnokság ó'szi-tavaszi 

fordulóit tekintve a 15-ik 
mérkőzése óta a pécsváradi 
csapat nem vesztett még pon
tot és 13 pont előnnyel vezeti 
a tabellát.

Utoljára Egerág csapata el
len hagyta el a hazai csapat

vesztesen a pályát, nem 
akármilyen körülmények kö
zött. A vendéglátók nagyon 
készültek a visszavágóra.

Az edzői taktika a három 
pont fontosságát helyezte elő
térbe. A  mérkőzés kezdetekor 
érezhető volt, hogy mindkét 
csapat tart a másiktól. Takti
kai harc folyt a pályán, kivá
rásra játszottak a csapatok, 
egymás hibájára vártak a já
tékosok.

A félidőben két százszáza
lékos ziccer maradt kihaszná
latlanul mindkét oldalon. A 
m ásodik félidőben hamar 
megpecsételődött a vendégek 
sorsa. Először elért érvényte
lenített gól, majd egy szép tá
madás végén elért találat 
előnyhöz ju tta tta  a vára- 
diakat. A későbbiekben egy 
vétlen, majd egy értelmetlen 
kiállítás sorozat végén kilenc 
ember ellen játszottak a ven
déglátók. Okosabb és ötlete
sebb játékkal a gólarányt to
vább lehetett volna javítani, 
bár így is sikerült bevenni 
még kétszer az ellenfél kapu
ját.

Összefoglalva, ezen a mér
kőzésen önmagát verte meg 
az Egerág csapata.

Góllövő: Botló, Krémer, Szi
geti.

Spani

Sakk-hírek
Május 16-19-ig ismét a he

lyi sakk-csapat vendégei a né
metországi Berhüle városka 
saKkosai, akik ezúttal har
madszor látogatnak Pécsvá- 
radra.

Május 26-án, vasárnap 9 
órától pénzdíjas és vándorser
leges Pünkösdi Sakktorna a 
Sörkertben.

Mindenkit szeretettel vár a 
rendezőség!

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja
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