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Boldog új évet kívánunk Olvasóinknak!

A hófödte Zengőn

Megmászni Dél-Magyaror- 
szág legmagasabb csúcsát az 
Újév beköszönte eló'tt. Fönt 
köszönteni az újévet 682 mé
ter magasan. Közel az éghez. 
Ez az -  általam képtelennek 
tartott -  ötlet Dretzky Kata
lin fejében fogant 1992 őszén. 
Gondoltam, ki lesz bolond föl- 
kapaszkodni a hegytetőre tél
víz idején? Nos, első ízben 
hatvanan voltunk, és azóta 
szép hagyomány lett a kirán
dulásból, amelyre hazaláto
gatnak a távolba (Barceloná
ba, Johannesburgba, Buda
pestre és Pécsre szakadt földi
jeink). A napnak megvannak 
a maga ceremóniái: aki a fölér 
a Zengő tetejére, csúcscsoko
ládét kap — nem is hisszük, 
milyen jólesik a gyors energi
apótlás. Aztán sorra pukkan

nak odafönt a pezsgők, telnek 
a poharak, elhangzik a pohár
köszöntő és együtt elénekel
jü k  a H im nuszt. Feledhe
tetlenül szép élmény ez. Mu
latság és mégis tiszteletadás 
a természetnek és a helynek: 
a Zengőnek és Pécsváradnak. 
Olyan emberektől, akik szív
ből szeretik mindkettőt.

Az első túrán voltunk vagy 
hatvanan, a másodikon elér
tük a százat, aztán a százhú
szat, és volt hogy 160-ra rú
gott a csúcsostromlók száma.

A téli Zengő minden alka
lommal más és más. De talán 
még sohasem volt ilyen szép, 
mint 1996 december 30-án, 
amikor ötödik szilveszteri tú
ráját tartotta a Pécsváradi 
Várbaráti Kör. És talán még 
sohasem előzte meg annyi ké

tely, tétovázás, lemondás a 
startot, mint most. Soha nem 
indult a túra ilyen friss hóban, 
ilyen hidegben. A  művelődési 
háznál 25 fős volt a csapat, a 
Kossuth téren Arató IVtárton 
alpolgármetser alakulatával el
hagytuk a 70-et, a református 
templomnál Böröcz Örzsike 
gárdájával a 90-et. A  Réka-völ- 
gyi vadászháznál, tehát a kon- 
démál -  ahol mindenki össze
találkozik -  végül is 99-re tető
zött a létszám.

Hóesésben indultunk. A 
Kálvin utca végén oszladoz
tak a felhők, a lőtéren már 
napsütésben tartottuk az első 
pihenőt. És ittuk az első po
hár szíverősítőt. Az utolsó há
zakat elhagyva, feltárult előt
tünk teljes fenségében a be
havazott Zengő. A tiszta leve

Fotó: Novotny Iván

gőben szinte minden egyes 
zúzmarás ág látható volt.

A  Büdöskút fölött ketté 
vált a csapat. Egy kisebb tár
saság a Réka-völgybe indult, 
ahol már reggel óta főtt az 
ebéd. Több mint hetvenen in
dultunk a Zengőre. Mindjárt 
az első lépéseknél kiderült, 
az erdészeti utat géppel le
tisztították. Azt azonban nem 
gondoltuk, hogy egészen a 
Zengő csúcsig és a Rékáig. 
Molnár László, a Pécsvára
di Erdészet munkatársa, régi 
körtagunk és túravezetőnk, 
látván, hogy komolyan gondol
juk idén is a fölmenetelt, gép
pel megtakaríttatta az utat a 
hótól, jégtől, sok törött ágtól. 
Nagy hálával emlegettük, 
amit értünk tettek. Enélkül 
rendkívül nehéz lett volna.

(Folytatás a 9. oldalon)
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Önkormányzati ülés
1996 december 20.

Az ülést Kakas Sándor el
nökletével tartották a Városhá
zán. Igazoltan távol volt Arató 
Márton és Vértes László.

Kulcsos rendszer
Legutóbbi ülésén a testület 

szabályzatot fogadott el a Pol
gármesteri Hivatal Mazda 
323 Sedan gépkocsijának 
használatáról, melynek lénye
ge, hogy a kocsit a "kulcsos 
rendszerrel" fogják használni. 
A képviselők támogatólag fo
gadták a szobrászművész Bo- 
tond által szervezett Zengő-Kör 
mú'vésztelep elképzeléseit.

Térinformatika
Elfogadták a Baranya szá

mos hasonló településén beve
zetés előtt álló térinformati
kai rendszert, amely most pá
lyázat útján, kedvező feltéte
lek mellett szerezhető be: dr. 
Fenyvesi János jegyző tájé
koztatta a testületet, hogy a 
rendszer magába foglalja a te
lepülés infrastrukturális ada
tait, a helyi adók nagyságát, 
mértékét, közművállalatok 
szolgáltatásait. Segítségével 
elkészíthető a régóta óhajtott 
szociális kataszter is.

E rendszer ingatlan-nyil
vántartást és naprakész tájé

kozódást is lehetővé tesz, to
vábbá kapcsolódik a környező 
közigazgatási egységekhez.

Az Aranycipó
Megtárgyalták a Pécsvára- 

di Aranycipó Kft.-nek a város
ban betöltött szerepét, telep
helyének és adózásának kér
dését. A  testület állásfoglalá
sa, hogy a város számára 
minden szempontból támoga
tásra méltó érték ez az üzem.

Az RT-TV-BT
Napirenden volt a helyi ká

beltelevíziós szolgáltatásokat 
végző RT-TV-BT és az önkor
mányzat együttműködése is. 
Ezt a januári ülésre dolgozza 
ki a gazdasági-műszaki bi
zottság. Korábbi híradásoktól 
eltérően még kimunkálás 
előtt áll a városi televíziós 
műsorszolgáltatás rendje is.

Évzáró
Végül Kakas Sándor úgy fo

galm azott, az 1996. évben 
szűkek voltak az önkormány
zat mozgási lehetőségei. Ezért 
köszönet illeti a testület egész 
évi munkáját.

Következő testületi ülés: 
január 27.

ZENGŐ-KÖR
Hosszú előkészületi időszak után a Zengő-kör terve egy 

művésztelep létrehozása a következő évben működési fá
zisba léphet. Erről az alábbi szádéknyilatkozat formájá
ban értesítem az önkormányzati testületet, hogy további 
terveinkbe bevonjam:

Az alapítvány célja többek között egy nemzetközi művé
szeti gyűjtemény létrehozása, melynek egy része szoborpark 
formájában a nyilvánosság számára látogatható lenne.

E szoborpark létrehozására az alapítvány meglevő terü
leteihez további telkek vásárlására szánta el magát, hogy 
ezzel egységes és méretében megfelelő terület álljon ren
delkezésére.

Ajövendő szoborpark a Zengő utca két oldalán a volt kő
bányáig (azt bezárólag húzódna). A volt kőbánya egy ké
sőbbi időpontban egy szoborgyűjtemény kialakításához 
adhat majd teret.

Bizonyos telkek megvásárlásával a szoborpark mellett a 
Zengő-kör olyan természetvédelmi területet szándékozik 
létrehozni, amely a félerdős területtől a gyümölcsösig ter
jedő hagyományos, itt létező kultúr át fenntartja és ápolja.

Ehhez kérjük az önkormányzat támogatását.

BOTOND

Határozat a hivatali 
gépkocsi használatáról

A kocsi üzemeltetési formá
ja kulcsos rendszerű. A pol
gármester által kiadott enge
déllyel és B kategóriás jogo
sítvánnyal rendelkező némely 
jogosult vezetni. Használatá
ra jogosult a polgármester, al
polgármester, jegyző.

Igénylési rend szerint, a 
pénzügyi csoporttól felvett 
menetlevéllel illetve átadási 
könyvvel használható a gép
kocsi. A járművet vezető sze

mély a várható futásteljesít
mény szerint vehet fel üzem
anyagelőleget. A kocsi normá
ját jogszabály határozza meg.

Rendeltetésszerű használa
táért az üzemeltetéssel meg
bízott felel. Időszakos karban
tartásáért a pénzügyi cso
portvezető felel.

A  gazdasági, műszaki bi
zottság által kidolgozott hatá
rozat 1997 január 1-től érvé
nyes.

PHARE-tanulmányúton, 
az első magyar orvoscsoporttal

Menczer doktor angliai tapasztalatai
Dr. Menczer Gábor ki

lenc hónapos ösztöndíjon 
vesz részt a PHARE-prog- 
ram keretében mint házi
orvos. Az ünnepekre haza
látogatott, ekkor kérdez
tük tapasztalatairól.

-  Háromszor két hónapot 
vagyok távol, decembert ide
haza dolgoztam végig. Jó volt 
hazajönni, újra gyógyítani. 
Március-áprilisban ismét itt
hon vagyok. A Népjóléti Mi
nisztérium által kiírt PHA- 
RE-program keretében va
gyok Angliában. Ezt a pályá
zatot először írta ki a PHA
RE Magyarország számára: 
12 magyar orvos van külföl
dön, ebből 8 Angliában, 2 az 
írországi Dublinban és 2 Hol
landiában. A kurzus az ang
liai Exeterben kezdődött egy 
bevezető héttel. Most Hollan
diába megyek, és április utol
só hetében Dublinba.

A háziorvosok mellett nő
vérek is részt vesznek a kur
zuson.

-  Mit tapasztalt orvosként 
Exeterben?

-  Angliában a háziorvosok 
munkakörülményei lényege
sen könnyebbek. Nem mint
ha a betegek kevesebbet vár
nának tőlük. Hanem mert ott 
a nővérek többen vannak. 
Van egy területi nővér, aki 8 
órában a betegeket látogatja. 
Egy orvoshoz tartozó 8-10 be
teget látogat végig, és majd 
50 százalékot levesz az orvos 
válláról: injekciót ad, vérnyo
mást mér, fölírja a recepte
ket. Olyan munkát végez, 
amihez nem orvosi végzett
ség kell, hanem a középfok is 
elegendő. Ha olyan jelenséget 
észlel, akkor azonnal értesíti

az ottani családorvost. Ennek 
bevezetése sokba kerül, de 
hosszú távon nagyon megéri 
mindenkinek.

Nálunk 1300-1500 beteg 
ju t egy orvosra. Angliában 
mintegy 2000 betege van a 
családorvosnak. Körzeti 
gyermekorvoshálózat nincs. 
A családi orvosi rendszer ott 
alakult ki igazán. A gyermek
ektől a nagyszülőkig gondoz
za az orvos a családtagokat. 
Tulajdonképpen a terhesség
tő kezdve.

-  Mit vár e kurzustól?
-  Jövő évben a kórházi, a 

szakellátással ismerkedünk. 
Plusz programként kértük, 
hogy megismerhessük az an
gol alapellátást, amely ma 
Európában modellt jelent. 
Ott is abban a formában lé
teznek a praxisok, ahogy 
nemrég Pécsváradon is ala
kulni kezdett. A  praxisok és a 
beteg között szoros kapcsolat 
alakul ki.

-  A következő hónapokban 
mi a programja?

-  Januárban meg kell ope
ráltatom  a térdem , majd 
visszatérek Angliába. A kur
zus június végén fejeződik be. 
A PHARE később is tartja a 
kapcsolatot a tésztvevókkel, 
és a tudásunkat tanfolyamo
kon, továbbképzéseken pró
bálja továbbítani a mai 
egészségügyi irányítás szá
mára.

E lsősorban az emberek
nek, a betegeknek lesz ebből 
haszna, és másodsorban ne
künk. Mi, magyarok vagyunk 
az elsők, az úttörők a régió
ból, jövőre lengyelekkel és 
más közép-európaiakkal sze
retnék folytatni ezt a progra
mot.
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Iskolánkban a tanulás mel
lett az ünnep jegyében telt el 
az elmúlt időszak. Télapó és 
segítőtársai minden gyerek
nek ajándékcsomagot osztot
tak. A haszontalanabb nebu
lók még virgácsot is kaptak. 
Szép téli dalokkal köszöntük 
meg a kedves figyelmességet.

December 9-én délután mi, 
tanítók a tanári szobában, ka
rácsonyi dallamok hangjainál 
készítettük el a fenyó'illatú 
girlandokat, adventi koszorú
kat, sárga fagyöngyös ágakat 
az osztálytermekre, folyosók
ra. 10-én, 11-én az I.b. osz
tályban nyílt tanítási órákon 
vehettek részt a tanulók szü
lei. Magyar nyelvű és német 
nyelvű órákat tartott Bog- 
nárné Auth Mária tanárnő. 
12-én egyik tagiskolánkban, 
Lovászhetényben tartott han
gulatos bemutató órákat rajz 
tantárgyból kolléganőnk, 
Bocz Zsófia tanítónő. 8-án a 
tagozat több tanulója a diáko
limpia körzeti versenyén vett 
részt. Játékos sportverseny 
sportágban III. helyezést ér
tek el: Valentai Andrea 4.a., 
Fullér Ivett 4.b., Molnár 
Kitti 3 .a ., Ortmann Erika 
3.b., Fenyvesi Zsófia 2.b., 
Gunst Anita 2.c., Steiger- 
wald Csaba 4.a., Danka 
Dávid 4.a., Nagy Péter 4.a., 
Ljudovik Adrián 3.c., Koch 
Gergő 2.c., Bálint Tivadar 
2.a. tanulók. Felkészítő taná
ruk: Rádóczy Árpád. Sikerük
höz gratulálunk.

December 12-én délután a 
2.b. osztály tanulói szüleikkel 
együtt estébe nyúlóan szor
goskodtak. Apró ötletes dísze
ikkel karácosnyi hangulatot 
varázsoltak osztálytermükbe.

Itt szeretnénk a kedves 
szülőknek ezért köszönetét 
mondani. Valamint megkö
szönjük a csodaszép betlehe- 
mes mézesbábokat, mézeska
lács csizmákat volt kolléga
nőnknek, dr. Fenyvesi Já- 
nosnénak. A felső tagozat ta
nulóinak és Győrffy Zsuzsan
na tanárnőnek köszönjük az 
alsó tagozatos tanulóknak sü
tött illatos mézeskalácsokat.

December 13-án a pécsi If
júsági Házban rendezte meg
III. megyei nemzetiségi nép
zenei estjét a Társadalmi 
Egyesülések Szövetsége Ba
ranya megyei szervezete.

Az est egyik szereplője az a 
26 harmadik-negyedik osztá
lyos tanulóból álló tánccso
port, amely október óta gya
korol Tóth Györgyi vezeté
sével. A csoport első nyilvános 
fellépése igazán jól sikerült.

December 18-án karácsonyi 
"mini" hangverseny volt is
mét iskolánkban. A  zeneisko

lások bájos, vidám zenélése 
igazi ünnepi hangulatot vará- 
zsolt a feldíszített kará
csonyfa köré.

Az alsó tagozat rajz-szakkö- 
rös tanulói felújítottuk a bet
lehemet, adventi koszorúkat, 
házikókat készítettünk, "mi
ni" tárlatot rendeztünk téli 
képeinkből iskolánk tetőteré
ben, valamint mi festettük is
kolánk karácsonyi műsorához 
az ünnepélyes meghívókat.

Felső tagozatos tanulóink
nak karácsonyi pályázaton 
Betlehem készítése volt a fel
adat, egyéni, illetve csoportos 
munkával, bármilyen anyag 
felhasználásával.

Az elkészített, igen ötletes 
munkákat 1 hétig az iskolá
ban állítottuk ki. A  tanulók 
szavazatai alapján az 5 leg
szebb pályaművet a követke
ző tanulók készítették:

I. 6. c.osztály tanulói
II. Szabó Diana-Kovács 

Natália-Radó Zsuzsanna 5.c.

III. Fenyvesi Orsolya 5.a.
IV 5. b. osztály fiú tanulói
VBalogh Péter-Horváth 

Bálint 5.d.
Az elkészült betlehemeket 

a város üzleteinek kirakatá
ban megtekinthette a város 
lakossága is.

A  4.a., 4.b. osztályos tanu
lók hetek óta nagy izgalom

mal, lázasan készülnek a 
nagy eseményre: iskolánk ka
rácsonyi ünnepélyére. A kb. 1 
órás ünnepi műsort a Művelő
dési Házban adják elő decem
ber 19-én 10 órakor az Idősek 
Napköziotthonos lakóinak, az 
óvodásoknak és a szereplők 
szüleinek.

December 20-án 2 előadást 
is tartunk reggel 9 órakor az 
alsó tagozat tanulói, 11 óra
kor a felső tagozat tanulói, ta
nárai számára. Az előadás 
betlehemes műsorát az éjféli 
szentmisén a templomban is 
meghallgathatták a hívők.

A műsort szerkesztette és 
betanította: Tóth Györgyi 4.b. 
osztályfőnöke, Patonainé 
Link Zsuzsanna a 4.a. osz
tályfőnöke és Schaffer Jó
zsef, a 6.b. osztályfőnöke.

A díszleteket készítették 
Schwarcz Éva, Göblné Né
meth Piroska tanítók, Ká
rász Rózsa tanárnő.

A hangosítást Poller

Elmúltak az ünnepek, véget ért a szünidő, s benne a készülő
dés, az ünnepvárás, az ünnep fénye, ragyogása. Betlehemes já 
tékukkal sokakat megörvendeztettek a Kodolányi János Általá
nos Iskola alsó osztályos és 6-os tanulói a Művelődési Házban. 
Felkészítőik Patonainé Link Zsuzsa, Schaffer József, Tóth 
Györgyi, Galambosné Fónai Éva és a Zeneiskola. Fotó:Patonai

György ig. helyettes tanár 
úr vállalta magára. Novem
ber-december a 8. osztályos 
tanulók számára igen moz
galmas volt. Számos tanul
mányi versenyt, előfelvételit 
szerveztek a megye középis
kolái. A  versenyeken jó ered
ményt elérő tanulók mente
sülnek a felvételi vizsgák 
alól, tehát felvételt nyertek a 
következő középiskolába.

Nagy Lajos Gimnázium: 
Dicső Diana 8 .a., Molnár 
Diana 8. a., Kis-Kopárdi 
Csaba 8.d.

Babits Mihály Gimnázium: 
Perényi Ildikó 8.a., Menc- 
zer Kinga 8.b., Ory Leven
te 8.b., Fullér Zsanett 8.b., 
Papp Anikó 8.b.

Református Gimnázium: 
Papp É va 8.a.

Magyar-Német Nyelvű Is
kolaközpont. Baumann Tí
mea 8.b., Grosch Mária 
8.c., Wágner Diana 8.b.

Leőwey Klára Gimnázium: 
Fullér Zsanett 8.b., Bau
mann Tímea 8.b., Fried- 
szám Edit 8.b., Bazsonyi 
Norbert 8.b., Mécs András 
8 .a., Mosonyi Gábor 8.b., 
Wágner Diana 8.b.

A  tanulmányi versenyeken 
a legeredményesebben Wág
ner Diana szerepelt, aki 
mind a Magyar-Német Nyel
vű Iskolaközpont, mind a Le
őwey Gimnázium német 
nyelvi versenyén 4. helyezést, 
a Leőwey Gimnázium bioló
gia versenyén pedig 8. helye
zést ért el.

A  7-8. osztályos fiú kosár
labda csapat a pécsi Tiborc- 
kupán vett részt, ahol 2. he
lyezést ért el. Az 5-6. osztá
lyos fiú kosárlabda csapat 
Vasason vett részt a Vasas
kupa IS. fordulóján, melynek 
folytatása tavasszal lesz. Fel
készítő tanáruk: Rádóczy Ár
pád. A  lány kézilabda csapat 
Komlón a Diákolimpia 2. for
dulóján vett részt, felkészítő
jük: Czakó Rita.

Férfi kollégáink is testmoz
gással fejezik be az 1996-os 
évet, Pécsvárad-Mecsekná- 
dasd vegyes csapata decem
ber 21-én Sellyén vett részt a 
megyei pedagógus terem-lab- 
darúgókupán.

Wágner Jánosné 
Vértes Lászlóné

A Kodolányi János Általános Iskola hírei
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T emplomj avítás
Tavaly a református egy

házközség 1.792.347 forintot 
költött templomára: a torony
sisak bádogborítása, vakolása 
készült el Adventre. Kivitele
zők I\jin Petár ács, Bilonka 
István tetőfedő', és a Pécsvá- 
radi Építőipari Kisszövetke
zet. Az egyházközség kifizet
te a harang v illa 
mosításának anyagköltseit.

A költségekre 1996-ban 
830.000 forintot kaptak a re
formátus egyházkerülettől. 
Az egyháztagok 1996-ban 
102.600 forintot adományoz

tak. Az összeg többi részét 
1995-ben gyűjtötték össze. Az 
1997. évre kötött megállapo
dás szerint idén 900.000 fo
rintot fizetnek a KTSZ-nek a 
kivitelezői munkákért. Hoz
zátesszük, a tatarozáshoz 
nagy szükség van minden fil
lérre, ezért jól jön  minden 
adomány továbbra is.

A  templom külső tatarozá
sa elkészült. Idén a templom
hajónál vizesedést okozó fel
töltést kívánják eltávolítani, 
és következő lépés a templom 
belső tatarozása.

Megjelent a III. kötete an
nak a négykötetesre tervezett 
munkának, amelyben Heté- 
nyi Varga Károly, Pécsvára- 
don élő egyháztörténeti író a 
magyar papság szenvedéstör
ténetét mutatja be, "Papi sor
sok a horogkereszt és a vörös 
csillag árnyékában" címmel. 
Az első kötet 590 oldalán 10 
egyházmegyéből 629 személy, 
a második kötet 574 oldalán 
4 (Trianon által szétszakított) 
egyházmegyéből 344 személy, 
a harmadik kötet 606 oldalán 
8 egyházmegyéből 491 sze
mély szenvedéseinek leírását 
tartalmazza, tehát mindösz- 
szesen 1770 oldalon, 22 egy
házmegyéből 1514 egyházi 
személy történetét olvashat
juk e három kötetben.

1985-ben jelent meg "Aki
ket üldöztek az igazságért" 
címmel 632 oldalas könyve, 
amely a fasizmus évei alatt 
üldözött egyháziak megpró
báltatásait tárta a nyilvános
ság elé. Majd a rend
szerváltozás idejétől a szerző 
hozzálátott, hogy a horogke
reszt árnyékában szenvedők 
életútja után bemutassa azon 
magyar egyháziak mártiriu- 
mát, akik a másik, a vörös 
diktatúrák alatt szenvedtek 
üldöztetést.

Hetényi Varga Károly ezen 
a több évtizede készülő lexi
kográfiai munkán dolgozik 
1992 nyarán történt Pécsvá- 
radra költözése óta is. Az I. 
kötet 1992-ben jelent meg és 
a mai Magyarország területén 
található egyházmegyék terü
letét foglalja magába -  mel
lettük a munkácsi, eperjesi, 
hajdúdorogi görögkatolikuso
két is. 1994-ben látott napvi
lágot a II. kötet, amely a Ka- 
locsa-Bács, Csanád, Erdély és 
Nagyvárad egyházmegyéjé
nek papi életutait tálja fel. Az 
1996 végén napvilágot látott
III. kötetben Eger, Kassa, 
Rozsnyó, Szatmár, Szepes 
egyházmegyéibe kalauzol, és 
függelékben közli az Eszter- 
gom-nagyszombati, beszterce
bányai és nyitrai egyházme
gyékben meghurcolt papok 
szevedés történetét.

A szerző jelenleg a magyar 
szerzetesek sorsát feldolgozó
IV. kötetet készíti odaadó mun
katársa, felesége áldozatos se
gítségével. Vállalása egyedül
álló a hazai lexikográfia és egy
ház- valamint politikatörténet 
területén. A mintegy 2000 egy
házi személy, pap, szerzetes és 
apáca életrajza pontos doku
mentummal szolgál a XX. szá
zad diktatúráiról.

Pályaválasztás: 
Pécsvárad középiskolája
Középiskolánk alapvetően 

három képzési formát kínál. A 
, gimnáziumi képzés 1992-ben 
indult újra az intézetben, 
ahol az 1997/98-as tanévben 
két általános gimnáziumi osz
tály indul:

A közbiztonsági tagoza
tú gimnáziumi képzést a Ba
ranya Megyei Rendőrfőkapi
tánysággal együttműködve in
dítja az iskola. A mindennapos 
testnevelési órák mellett emelt 
óraszámú idegennyelv oktatás, 
önvédelmi sportok megismerése, 
B-kategóriás jogosítvány meg
szerzése, lovaglás, lövészet sze
repel a tagozat programján. El
végzése után a legjobbak a ren
dőrtiszti főiskolán tanulhatnak 
tovább. Akiknek ehhez nem 
megfelelő az előmenetele, tiszt- 
helyettesi iskolára kérhetik fel
vételüket. Mindkét előbb emlí
tett iskolában töltött idő beszá
mít a sorkatonai szolgálatba.

Aki érettségi után nem akar 
továbbtanulni, a Belügyminisz
térium intézményeiben helyez
kedhet el. De a tagozat biztosí
tja a továbbtanulást bármely 
más felsőoktatási intézmény
ben is. Felvételi követelmény 
az érettségi tárgyakból leg
alább 4-es átlag és a fizikai, 
egészségügyi alkalmasság.

Az általános tantervű  
gimnáziumi osztályba első 
sorban a környékbeli végzős ta
nulókat várják. Első évfolyam
tól emelt óraszámban tanulják 
itt azt az idegen nyelvet, ame
lyikből érettségizni kívánnak. 
Számukra is lehetőség van a 
jogosítvány megszerzésére, 
igen kedvezményes áron. Fel

vételi követelmény: az érett
ségi tárgyakból legalább 3,75- 
ös átlag.

Mindkét gimnáziumi osz
tályban lehetőség van a számí
tógép-kezelői szakma megszer
zésére, melyhez a vizsgát és a 
felkészítést az iskola szervezi.

A szakmunkásképzés az is
kola profiljának másik lényeges 
része olyan területeken, melyek 
biztos elhelyezkedést jelentenek 
az itt végzők számára.

A húsfeldolgozó-szakmá
ra elsősorban fiúk jelentkezé
sét várják. A  pécsi és Pécs kör
nyékbeli tanulók számára gya
korlóhelyet a DÉLHÚS Rt. ad
ja. Az Rt. a második évtől kezd
ve ösztöndíjat, végzés után ta
nulóinak munkalehetőséget 
biztosít. A vidéki, a megye tá
volabbi részeiből jelentkező ta
nulók az intézmény által elfo
gadott vágóhidakon szerezhet
nek gyakorlóhelyet. A sütői
pari szakmára fiúk és lányok 
jelentkezését egyaránt várják. 
Az intézet három gyakorlóhe
lyet ajánl: a pécsi és Pécs kör
nyékiek a Pécsi Sütőipari Rt- 
hez kerülhetnek. Az első év el
teltével a megfelelő eredményt 
felmutató tanulókkal az Rt. 
szerződést köt, és vizsga után 
munkalehetőséget biztosít. A 
pécsváradiak és környékbeliek 
a helyi Aranycipó Kft. tanulói 
lehetnek. Két szakoktató gon
doskodik arról, hogy az itt vég
zett sütőipari tanulók ismerjék 
a szakma minden fortélyát. A 
szakmunkásjelöltek ösztöndíj
ban részesülnek és biztos az el
helyezkedésük.

(Folytatás a 11. oldalon)

Baranyai református ifjak Pécsváradon
A megye református fiataljai számára tartottak találkozót 

Advent szellemében, december 7-én, Pécsváradon, a művelő
dési házban rendeznek. Szervezői Szabó Lászlóné Kiss Má
ria pécsváradi lelkész és a helyi fiatalok vezetésével. Soós Szi
lárd harkányi lelkész bevezetője után kicsoportokban dolgoz
tak föl egy-egy kérdést, fölvetődő témát a résztvevők. Ebéd 
után a helyi fiatalok és a vendégek adtak műsort. Mintegy 40  
fiatal érkezett a találkozóra, amelyen Wébel Zsolt dunaszek- 
csőí lelkész tartott záróáhitatot.

Évzáró 1996
Katolikus egyház:
Pécsvárad-N agypall-Zengő 

várkony plébániáján 54 ke
resztelő volt 1996-ban (ebből 1 
Nagypaliban), 18 házasságot 
kötöttek. Pécsváradon 42, 
Nagypallban 9 temetés volt. 
50 gyermek járult elsőáldo
záshoz Pécsváradról és a kör

nyékről, 500 tanuló részesült 
hitoktatásban.

Református egyház:
Pécsváradon 4 gyermeket 

kereszteltak, 1 vegyesházas
ságot kötöttek, 10 temetés 
volt. Hitoktatásban 55 gyer
mek vett részt, konfirmált 3 
fiatal.

Hetényi Varga Károly:
Papi sorsok a horogkereszt és 

a vörös csillag árnyékában
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INTERNET -  A költségek oldaláról
D ecem berben  elkezdett 

cikksorozatunkat fo lytat
va, úgy érzem, érdemes kü
lön  cikkben  k itérni a "vi
lághálózat" elérésének fel
tételeire, technikai hátte
rére, költségvonzataira és 
a fe lh a szn á lá s  n éh á n y  
praktikus lehetó'ségére.

Ahhoz, hogy kapcsolt vona
li szolgáltatáson csatlakoz
zunk az Internetre, a telefon- 
vonalon túl egy megfelelő' 
hardwer-követelményeket ki
elégítő számítógépre, és an
nak tartozékaként egy kom
m unikációs m odem re van 
szükség. Ez utóbbi beruházá
sok a számítógépes piac gaz
dag kínálatából már viszony
lag elérhető áron, egyre ol
csóbban beszerezhetők.

A számítástechnikai ipar
ban jelenleg két nagy fejlesz
tési irány bontakozott ki. 
Egyik a minél több memóriá
val rendelkező, m inél na
gyobb teljesítményű és minél 
nagyobb tárolókapacitású 
PC-k (személyi számítógé
pek) kifejlesztését szorgal
mazza; a másik elképzelés 
szerint nincs szükség ilyen 
gépekre, "a magányos kom
puter többé semmit sem ér", 
vagyis elég egy egyszerűbb 
gép, melynek kommunikáci- 
ós-adatátviteli képességei ki- 
elégítőek. Ez utóbbi számító
gép a hálózat erőforrásait 
használja ki. A megoldás va
lószínűleg valahol a kettő kö
zött lesz, de mint a legtöbb 
piaci verseny, remélhetőleg 
ez is a felhasználók előnyére 
fog válni, az árak csökkené
sétől kezdve a megbízhatóbb 
megoldások, eszközök beve
zetéséig.

Ha a technikai háttér ren
delkezésünkre áll, akkor 
szerződést kötve egy Inter
net-szolgáltatóval - Magyar- 
országon jelenleg több meg
bízható ilyen cég létezik - 4- 
5.000 Ft havi díj befizetésé
vel, valam int a szükséges 
szoftverek /programok/ ins
tallálásával már csatlakozha
tunk a hálózathoz. Változó 
költségként a telefondíj jele
nik meg, ez a hálózaton eltöl
tött idő függvényében válto
zik (egy-egy csatlakozás alatt 
folyamatosan foglaljuk-hasz- 
náljuk telefonvonalunkat).

Az elnyert Internet pályá
zat nyerteseként a Művelő
dési Központ mentesül a havi 
szolgáltatási díj kifizetésétől, 
valamint a Soros Alapítvány 
jóvoltából kék számon - azaz 
helyű hívás díján - csatlakoz
hat az Alapítvány C3 Kultu
rális Kommunikációs Köz

pontjának szerveréhez.
A kulturális területen mű

ködő intézmények - műv. há
zak, zeneiskolák, könyvtárak 
stb. és közvetve a települések 
- szempontjából óriási jelen
tőségű az Internet. Az infor
mációszerzés, a pályázatok fi
gyelemmel kísérése, kapcso
lattartás hasonló intézmé
nyekkel, és a reklám terüle
tein túl jelentős költségmeg
takarítás is elérhető pl. az e- 
mail, a számítógépes levelezés 
révén. Több példát is említhe
tek e körben, egy telefonhívás 
díjaként egyazon elektronikus 
levél egyszerre több címzett
hez is eljuttatható, de az időté
nyező sem lebecsülendő: egy 
texasi egyetemre elküldött le
velünkre kb. 40 perc alatt ér
kezett meg a válasz.

Az oktatási intézmények is
meretterjesztő anyagokat, de 
ezeken túl m unkájukban 
közvetlenül felhasználható 
információkat is szerezhet
nek pl. a NAT-ra (Nemzeti 
A laptanterv) vonatkozó 
anyagok, ajánlások már elér
hetők az Interneten. A Műv. 
Ház vállalja ezen információk 
továbbításét a város említett 
intézményeihez.

Január 3: A 6-os úton egy 
80 kilós sertést találtak.

J an u ár 12-én je len tke
zett a sertés tulajdonosa, a 
Pécsi Állami Gazdaság szent- 
kútpusztai üzemegysége te
hergépkocsijáról esett le a hí
zó szállítás közben, és sérülés 
nélkül túlélte.

Január 6-án: A  lottó de
cember havi tárgynyeremény 
sorsolásán pécsváradi lakós 
nyerte a budapesti örökla
kást.

Január 7-én: Kitűzték a 
Bem utcában a szennyvízcsa
torna és a megépítendő út 
nyomvonalát. Miután lejárt a 
termelőszövetkezet bérlete, 
mától a tanács üzemelteti a 
kőbányát az útépítések meg
gyorsítása végett. A költség- 
vetési üzemnél pedig útépítő 
részleg alakult.

Január 9-én: Hidason volt 
az 1972-évi „Ki mit tud?’ körzeti 
selejtezője. Áművelődési ház iro
dalmi színpada, továbbá Hor- 
nyák Ilona és Szita András 
bejutott a járási selejtezőbe.

Január 11-én: A húsellátás 
javítására társulási szerző
dést kötött az ÁFÉSZ és a

Lakossági igény is jelent
kezhet az Internet használa
tára, ezért januárban előze
tes időpont egyeztetéssel bár
ki használhatja intézm é
nyünkben az Internetet. Bár 
a magyar jövedelmek a több
ség számára sajnos még nem 
engedik meg a "böngészést", 
a szórakozás jellegű Internet 
használatot, bizonyos célirá
nyos felhasználásokra így is 
tudom ajánlani.

Legjobb példa talán az uta
záshoz, országjáráshoz kap
csolatos információk megke
resése lehet. Egyre több tele
pülésről, tájegységről és ren
dezvényről szerezhető egyre 
több, szinte minden kérdést 
kielégítő tájékoztatás. Pl. 
Múzeumok látogatási rendje, 
a Magyar Országgyűlés tör
ténete képekkel illusztrálva, 
az Ópusztaszeri Emlékpark 
nyitvatartása, látnivalói, ér
dekességei, a Pannonhalmi 
Főapátság látogatásának 
gyakorlati tudnivalói, megkö
zelítése, istentiszteleti rend 
stb. Az utazás időtartamára 
információ kérhető a várható 
meteorológiai helyzetről és a 
menetrendekről is. A diákok 
iskolai dolgozataikhoz, szak-

Zengőaljai Állami Gazdaság 
közös „hús mintabolt” üze
meltetésére.

Január 12-én: A pécsi Sü
tőipari Vállalat bejelentette a 
tanácson területigényét egy 
napi 80 mázsa kapacitású új 
sütőüzem építésére. Az igé
nyelt terület m integy 5-6 
ezer négyzetméter.

Január 14-én: A  sportkör, 
valamint az ÁFÉSZ és KISZ 
szervezete megállapodást kö
tött egy női kézilabda-csapat 
alakításáról. Az induláshoz 
szükséges felszerelést az 
ÁFÉSZ biztosítja.

J a n u á r 17-én: A pécsi 
Kesztyűgyár képviselői meg
tekintették a KIOSZ helyisé
gét, ahol 40 főt foglalkoztató 
két műszakos kesztyűvarró 
üzemet kívánnak indítani.

J a n u á r 21-én: A  Pécsi 
Nemzeti Színház a művelődési 
házban mutatta be Kálmán Im
re „Montmartrei ibolya” c. há
rom felvonásos operettjét.

Január 26-án: A „Ki mi
ben tudós?” megyei döntőjén 
ifj.Bódis Béla, a helyi gim
názium IV. osztályos tanulója 
történelemben első helyen

dolgozatukhoz gyűjthetnek 
anyagot, megspórolva ezzel 
rengeteg időt és energiát, úti
költséget.

Számítógéppel rendelkezők 
programokat tölthetnek le, a 
víruskeresőkön keresztül a 
játékprogramokig. A  tanulá
son kívül a munkához is fel
használható az Internet. 
Gazdasági témakörben a vál
lalkozók különböző tőzsdéket 
érhetnek el, aktuális gaz
dasági híreket olvashatnak, 
befektetési ajánlatokat, üzle
ti elemzéseket kereshetnek. 
Ügyintézéshez megtalálható
ak a legtöbb hazai képviselet, 
szervezet és intézmény ada
tai. A  felhasználások köre 
szinte kimeríthetetlen...

Január közepén-végén, 
meghívott előadóval Inter
net-oktatást szervezünk, 
m elynek díja 200 Ft lesz. 
Akik gyakorlatban is ki sze
retnék próbálni a hallotta
kat, azok a telefon térítési díj 
(5-600 Ft/óra max. 2 főre) be
fizetésével megtehetik. Az 
oktatás konkrét időpontját 
plakátokon és a TEXT-ben 
hirdetjük majd.

Patonai Attila

végzett és jogot szerzett az 
országos versenyre. Tanára 
Pukli Mátyásné.

Január 27-én: A helyi mű
velődési központ irodalmi szín
pada Pécsett a meszesi József 
Attila művelődési házban 
„Üvöltés” címmel a beat iroda
lomból válogatott összeállítást 
mutatott be. rendező: Szita 
András tsz-dolgozó.

Jan u ár 30-án: pécsvára- 
don volt a „Ki mit tud?” járási 
döntő, ahonnét a pécsváradi 
irodalmi színpad, valamint 
Homyák Ilona és Barta Ildi
kó versm ondók a megyei 
döntőbe jutottak.

Január 31-én: A Bem utcá
ban lakók választókerületi 
gyűlésen tárgyalták az út, jár
da és csatorna kiépítéséheztör- 
ténő lakossági közműfejleszté
si hozzájásulás költségét, 
amely házanként 10.000 ft. 
Végül a szennyvízcsatorna épí
tését elvetették és a hozzájá
rulást így 4.000 Ft-ban állapí
tották meg. Egyben ideiglenes 
tanácsi bizottságot alakítottak 
a munkálatok elősegítésére. 
Elnöke: id.Büki József.

(folytatjuk)

25 éve történt 
1972-ben kezdte a krónikaírást dr. Kófiás Mihály

25 éve történt
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Képes krónika

A Nyugdíjas Klub majálisa a Szász-völgyben Szent István Napok: pécsváradi képzőművészek kiállítása

Leányvásár Emléktábla 1956 évfordulóján

Az új Sportcsarnok 400 fiatal összzenekari koncertje a megyei fúvósfesztiválon
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1996

Dr. Várszegi Asztrik bencés főapát megáldja a várkápolnát 
Fotó: Lantos

Elkészült a Pentagon-üzletház első üteme

Karácsonyi játszóház

Fájdalmas búcsú:
Mott János
címzetes pécsváradi apát

Fotók: Patonai Külsheimi vendégek Pécsváradon. Fotó: Tóth
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A millecentenárium jegyében

Pécsvárad utcái, terei, köztéri szobrai és emlékhelyei
(Nyolcadik rész)

Szent István királyunk születésének 
1000. évfordulója alkalmával a még fel
tárás alatt lévő' várudvarra került 1969- 
ben Borsos Miklós portrészobra. Avatásá
ra dr. Györffy György történészt, Szent 
István korának kutatóját kérték fel. Az 
augusztus 20-i szoboravatáson közremű
ködött a debreceni és a pécsváradi irodal
mi színpad valamint a komlói gyermekkó
rus Tóth Ferenc vezényletével. Az ün
nepséget Kígyós Sándor szervezte.

Újabb köztéri alkotás nem került 
Pécsváradra húsz éven át. 1989. október 
22-én délután három órakor volt az 
1956-os emlékmű avatása "az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 33. évfor
dulója és a forradalom mártírjainak em
lékére", amint azt a Magyar Demokrata 
Fórum pécsváradi szervezete akkori 
meghívója tartalmazta.

Az emlékmű Szabó László pécsvára
di szobrász, fafaragó alkotása. Avatóbe
szédet Bükködi László (a pécsi televí
zió fó'rendezóje) mondott, a forrada
lomra pedig dr. Bíró Ferenc emlékezett 
a Kossuth téren megrendezett ünnepség 
során.

A következő' évszám 1995., ekkor ke
rült a művelődési ház előtti térről eltá
volított Ülő női alak helyére Pelényi 
Margit építész terveinek megfelelő el
helyezésben Kígyós Sándor 1971/72 év
ben készített Gömb és hasáb kisplaszti
kájának méretarányosan felnagyított 
másolata.

Az alkotás elhelyezése 1995. április 
20-án történt, az ünnepélye avatásra 
pedig április 22-én 11 órakor került sor. 
Avatóbeszédet dr. Wekler Ferenc or
szággyűlési képviselő, egykori munka
társ mondott, az alkotást Kakas Sán
dor polgármester vette át, majd a mű
vész barátai adtak műsort. A  hivatalos 
rendezvényt követően Kígyós Sándor 
pécsváradi alkotóházánál találkoztak a 
barátok, tanítványok és tisztelők, akik 
nevében Juhász László emlékezett az 
alkotóra, a művelődési ház egykori igaz
gatójára.

A szobrot Ion Pop román szobrász 
készítette el Illa Gyula és Fia Kőfaragó 
Bt. pécsi műhelyében, afrikai (zimbab
wei) fekete gránitból.

A szobor elkészítésére és elhelyezésé
re a Kígyós Emlékkor kezdeményezésé
re került sor, amely során országos köz
adakozásból 1,8 millió forint folyt be 
mintegy száz adakozótól (magánszemé
lyek és cégek). Ezt az összeget egészítet
te ki az önkormányzat.

A köztéri szobrok és más alkotások 
után Pécsvárad emléktábláit, emlékhe
lyeit mutatom be.

Talán kevesen tudják, hogy van egy 
épület a Kossuth utcában, amelyet ép
pen száz éve építetettek újjá és ezt a 
tényt tábla is jelzi.

A Kossuth u. 43. számú épület kapu- 
aljában egy emléktábla közli, hogy "e 
házat újjá építette Dr. Egry Dezső ügy

véd 1896ik évben I.Ferenc József ural
kodása alatt Magyarország alkotmá
nyos fönnállásának ezredik évében."

Ki volt Dr. Egry Dezső?
Kutatások során két Egry Dezsőről 

vannak adataink, mindkettő ügyvéd 
volt. Az egyik Dr. Egry Dezső Pécsett 
született 1865-ben, ügyvéd volt, felesége 
Drasenovich Melánia volt, aki Sopron
ban született 1866-ban. 1903. május 11- 
én született egy Kornél József névre ke
resztelt fiúk és ebben az időben Pécsett 
laktak az Apáca u. 17.szám alatt. Ezek 
az adatok egy Pécsett kiállított születési 
anyakönyvi kivonatból vannak.

A másikon Egry Dezső Pécsvárad or
szággyűlési képviselője volt 1901-1906 
között, Dr. Egry Bélát megelőzően, ő  
szintén ügyvéd volt, 1860-ban Siklóson 
született, középiskolai tanulmányai be
fejezése után a budapesti egyetemen ta
nult jogot, ahol ügyvédi oklevelet szer
zett. Gyakorló éveit Siklóson töltötte, a 
1901. évi választásokon Kossuth-párti 
programmal megválasztották a pécsvá
radi kerület országgyűlési képviselőjé
vé. Ezek az adatok az országgyűlési al- 
manachból valók.

Nagy valószínűséggel ő volt az az 
Egry Dezső, aki Pécsváradon is ügyvé- 
deskedett és a mai Kossuth u. 43. szá
mú házat (vélhetően lakóházát) száz éve 
újjépítette. Az is valószínűsíthető, hogy 
a már ismert Dr. Egry Béla (a mai Vas
út utca egykori névadója, a Kossuth szo
bor kezdeményezője) testvére vagy uno
katestvére lehetett.

Az épület szomszédságában (volt köz
téri kocsma) a Kossuth u. 41. szám alat
ti ún. alsó iskolaépületének udvari falán 
is található egy emléktábla az alábbi 
szöveggel:

„1848 örök emlékezetének, az együtt
működő általános iskolák tanulóifjúsá
ga. 1848-1948.”

Ezt a táblát az iskolák államosítása 
évében, az általános iskolák, mint nyolc 
osztályos oktatási forma bevezetésének 
évében az akkori igazgató Bartha Lajos, 
valamint Nyíri Endréné későbbi igazga
tó közreműködésével avatták fel . (Bart
ha Lajos később a könyvtár vezetője lett.)

A Kossuth utca 55. számú Gállos ház 
utcai falán Dr. Gállos Ferenc helytörté
nészre emlékezik egy ott elhelyezett táb
la. A táblát a pécsi Múzeum helyeztette el. 
Szövege: "Itt élt Gállos Ferenc Pécsvárad 
történetének kutatója. 1914. V. 1 6 - 
1958.11.14. Janus Pannonius Múzeum 
1968. 11.14."

Az avató ünnepség a jelzett napon du. 
4 órakor volt a Múzeum és a pécsváradi 
Művelődési Ház Honismereti Szakköre 
szervezésében, amelynek akkori szak: 
körvezetője dr. Bándy Gábor volt. Ő 
mondta az avató beszédet és a táblát át
vette Radics Károly tanácselnök. Az 
avatás egyben kis tudományos emlékü
lés is volt. Megnyitót dr. Babics And
rás, az MTA Dunántúli Tudományos In

tézetének igazgatója tartott, majd dr. 
Gállos Ferenc életéről és munkásságá
ról Dr. Dankó Imre kandidátus, megyei 
múzeum igazgató szólt és végül Kígyós 
Sándor olvasta fel Gállos Ferenc "Pécs
várad kolostora és vára" című tanul
mányát.

Időrendben egy olyan emléktábla kö
vetkezik, amely már nem látható. 1969. 
november 4-én a Kossuth utcai, volt ren
dőrségi épület (ma Szentháromság pati
ka) falán helyezte el a Baranya Megyei 
Rendőrfőkapitányság Habiing László em
léktábláját az alábbi szöveggel: "Habiing 
László re. alhadnagy 1932-1956. Itt halt 
hősi halált a munkáshatalomért az ellen- 
forradalom elleni fegyveres harcban."

Habiing László rendőr volt, Hosszúhe- 
tényben lakott és itt teljesített szolgála
tot a járási kapitányságon 1956. novem
ber 14-én, amikor a "mecseki láthatatla
nok" egy csoportjával tűzharcba keve
redve halálos toroklövést kapott.

A táblát a rendszerváltáskor, az épü
let külső tatarozásakor eltávolították.

Az eseményről részletesebben a 40- 
eső évfordulón elhelyezett új tábla kap
csán a befejező részben szólok.

A művelődési ház előcsarnokában, a 
Kossuth u. 31-33. szám alatti épületben 
került elhelyezésre az intézmény néva
dójának, Fülep Lajos művészettörténész, 
református lelkész emléktáblája az alábbi 
szöveggel: "Fülep Lajos művé
szettörténész, akadémikus Baranyai mű
ködésének emlékére. 1971 múzeumi hó
nap. Baranya Megyei Tanács, Janus Pan
nonius Múzeum."

Az emléktábla avatása 1971. október 
30-án volt. Előtte ZengóVárkonyban is le
leplezték a református parókia falán elhe
lyezett táblát, ahol Martyn Ferenc festő
művész a barátok nevében emlékezett 
meg Fülep Lajosról, a pécsváradi ese
ménynél pedig Németh Lajos művé
szettörténész mondott avatóbeszédet.

Az ünnepség során egyik tanítványa, 
Fodor András költő mondta el erre az 
alkalomra írt és Fülep Lajosra emlékező 
"Az ezredik este" című versét.

Ezt a verset elkértük, lemásoltuk, 
majd a szerző az alábbi szöveggel dedi
kálta: "Elmondta és a pécsváradi Fülep 
Lajos Művelődési Otthonra nagy szere
tettel hagyja Fodor András."

A  költemény első szakaszát idézem: 
"Hányadik este már, talán az ezredik. 
Sövények közt a lejtőn 
a sötétség hullámain 
imbolygó lábak, nagy saruk hajója, 
araszoló kampósbot evezője 
billeg felénk, ahogy húsz éve mindig. 
Közénk áll. Fordul, S hirtelen 
két végtelen közt kifeszül a tér, 
s az idők útján oda-vissza 
megkezdődik megint az eszmék vontatása" 
Fülep Lajos emlékét Pécsváradon ut

ca is őrzi, közel a zengővárkonyi határhoz. 
(A befejező rész következik)

dr. Kófiás Mihály
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A hófödte Zengőn
Folytatás az első oldalról

Enyhe kapaszkodó után ki
értünk a panorámaútra, ahol 
föltárult előttünk, még kissé 
ködben úszva a kilátás. A  fris
sen lehullott hó kékesen sö
tétlett az erdő mélyén, és va
rázslatosan szikrázott a nap
sütésben. 500 méter fölött 
már nemcsak a hó, hanem a 
hetek alatt az ágakra fagyott 
zúzmara is díszítette fákat. 
Mintha meseország díszletei 
között jártunk volna: a hófe
hér ágak a tiszta kék eget tar
tották fölöttünk. Csak tán 
nem az égben járunk? kérdez
te valaki. Közel jártunk.

Nem volt hideg, hiszen a 
friss hóesés enyhítette a zi
mankót. Napsütésben fiirdött 
a csúcs, mikor az újévet kö
szöntöttük és elénekeltük a 
Himnuszt.

Aztán a szokott vidám len
dülettel zúdultunk alá a Bo- 
dzás-völgybe, itt már járatlan 
hóban. Nehéz szakaszt csak a 
patakvölgy meredeke jelen
tett -  hogy azért túra legyen 
a túra. Hamar felsötétlettek 
előttünk a Réka fenyői és 
szállt a tábortűz füstje.

Az üstben készen állt a 
szarvaspörkölt, Mayer János 
főztje, aki ezt a jótéteményt 
most már sorozatosan vállalja 
a hálás túrázóknak. Fullér 
Miklós az előző évekhez híven

Karácsony előtt meglőtte a 
szarvast, amelyből 35 kiló ke
rült a bográcsba a pörkölthöz. 
Ez most volt a legfinomabb, 
nyilatkozták a szakértők. Ta
lán m ert a fő  szervező 
Dretzky Kati és Sárközi Ka
ta segített kora reggeltől a fő
szakácsnak. 20 liter bort for
raltak, az éhes társaság ha
mar megevett, megivott min
dent. És köszöntöttük a szü
letésnapját ünneplő Böröcz 
Örzsikét, a házassági évfor
dulóját mindig itt ünneplő 
Sebestyén-házaspárt továb
bá a Jánosokat, Évákat, Ist
vánokat - és mindenkit. A 
korelnök Merk Józsefet és a 
legifjabb 2,5 éves Kempf El
izát. Majd velük együtt még 
egyszer elhangzott a Him
nusz a Réka fenyői között.

Mindenki, aki részt vett 
ezen a túrán, valamivel hoz
zájárult a sikeréhez. Steiger- 
wald József pezsgőt küldött, 
mert ő is, mint sokan, dolgo
zott 30-án. Fullér Miklós és 
családja, akik a kellékek ki-, 
beszállítását és a vadászhá
zat biztosították a Várbaráti 
Körnek. Ki többel járult hoz
zá, ki kevesebbel, ki egy jókí
vánsággal:

Boldog újévet, Pécsvárad!

G.O.

Pécsvárad karácsonyfája
Pécsvárad karácsonyfáját 1996-ban Gungl János, Petőfi ut

cai lakos, a Mozgáskorlátozottak Szervezete pécsváradi cso
portjának elnöke ajándékozta. Fájuk kinőtte a házat, udvart, 
de a család úgy döntött, ha már ki kell vágni a gyönyörű fe
nyőt, akkor az legyen a Mindenki Karácsonyfája. Gyönyörű 
volt az ünnepekben a fa, háttérben a kivilágított várral és 
templommal.

Évek óta először történt, hogy a duhajkodók nem tettek kárt 
a Mindenki Karácsonyfájában. Fotó: Patonai

Kárpátalji gyerekek 
Pécsváradon

Január 3-án öt kárpátalji gyermeket fogadtak Pécsváradon, 
Simomé Imri Zsuzsa szervezésében. A beregszászi gimnázi
umból 40 gyermek érkezett Baranyába két hetes téli üdülés
re.. Most nehezebb volt vendéglátó családokat találni, mint az 
ősszel. Pécsváradon Hetényi Varga Károlyék, Simorék és 
Steigerwald Jánosék látják vendégül a Beregszászról érke
zett gyerekeket.

T ermészetvédelem 
és a vadászat

Hazánk természeti adottsá
gai -  gazdag növénytakaró, 
színes állatvilág -  kedvező 
feltételeket biztosított a va
dászat kialakulásához. Nap
jainkban is mintegy 20 állat
fajra folyik rendszeres vadá
szat a törvényben szabályo
zott keretek között. A  vadá
szat ősi foglalkozás, hagyo
mányai messze visszanyúl
nak a történelem előtti idők 
homályába. Jogáért, kiváltsá
gáért soha meg nem szűnő 
küzdelem folyt és folyik nap
ja inkban is. A  term é
szetvédelem és vadászat első 
hallásra egymást kizáró el
lentétekkel teli tevékenység
nek tűnik. E látszólagos el
lentétet a mai közös törek
vésben szűk keretek között 
kifejteni nem lehet. A  vadá
szatot 70-80 éves múltra lehet 
visszavezetni. Az élővilág vé
delm éről, tudatos term é
szetvédelemről csak 80-100 
éve beszélünk. A  kérdés mire 
feleletet keresünk az, hogy a 
látszólagos ellentétek ellené
re m ennyire  já rh a t közös 
úton a természetvédelem a 
vadászattal.

A természetvédelem rövid 
múltja ellenére közös ismeretter
jesztő tevékenység hatására be
épült már az emberek tudatába. 
Fontosnak tartják a jellegzetes 
fák, természetes vizek, tájak, rit
ka állat és növényfajok védel
mét. Kezdetben valóban ezek 
voltak a természetvédők célkitű
zései, ma azonban már lényege
sen többről van szó. A termé
szetvédelem egyike azoknak a 
világméretű erőfeszítéseknek, 
amelyek az emberiség fajának 
fennmaradásáért folynak, mert 
az ember csak olyan világban 
tud élni, ahol a testi egészséget 
megőrző természet színes, válto
zatos világot nyújt.

A vadászat és a vadgazdálko
dás korszerű szemléletével és 
módszerével a természetvédelem 
számtalan törekvésével kerül 
kapcsolatba, ronthat és sok se
gítséget nyújthat. A vadászok 
rendelkeznek alapvető biológiai 
ismeretekkel, közelről megfi
gyelhetik a természet összefüg
géseit, az ember és a vad számá
ra szükséges életkörülmények 
változásait.

Ha a vadászatot a termé
szetvédők szemével vizsgáljuk 
önkritikusan meg kell állapíta
ni, hogy az ember a vadászat te
rén sem volt előrelátóbb, mint 
tevékenységének bármely más 
területén. A pillanatnyi érdekek 
kedveéért óriási területek vadál
lományát semmisítette meg. (Pl. 
Dél-Afrikában a búr telepesek a 
gazdag állatvilágot, vagy Észak- 
Amerikában a vasútépítés idején

a bölények többmilliós tömegét.) 
Itt azonban meg kell jegyezni, 
hogy a fajok pusztulásában más 
tényezők is okolhatók.

A XX. sz. hozott olyan eszkö
zöket, melyek az embert a leve
gő, a föld, a vizek urává tették. 
Az ipari szennyezés, sugárzó ha
dianyagok és vegyszerek hasz
nálata már nemcsak néhány nö
vény és állatfaj pusztulását, ha
nem közvetlenül az ember létét 
is fenyegeti. Ebben a folyamat
ban a vadászat az ember és a 
természet kapcsolatának legszé
lesebb területe lehet, mert a ter
mészet önmagát már nem tudja 
szabályozni, ez a feladat az em
berre hárul. A vadászat számta
lan területen természetvédelmi 
feladatokat lát el. Közös táborba 
tartoznak a természetvédőkkel, 
azokkal szemben, akik néha el
felejtik, hogy a természet pusz
tulása az emberi lét pusztulását 
is jelenti.

A vadász gondoskodik arról, 
hogy a területén annyi vad éljen, 
amennyit az el tud tartani, 
szakszerű vadászattal őrzi avad 
életképességét, gondoskodik az 
élőhelyek nyugalmáról. A termé
szetvédőkkel közösen lépnek fel:
- a védett területek, vadpihenők, 
fészkelő' helyek zavarói ellen

-  az autós és motoros vadá
szok ellen, akik mozgásukkal és 
zajukkal zavaiják a vad nyugal
mát, a fészkelőhelyek bizton
ságát

-  közös erőfeszítéseket fejte
nek ki az illegális vadászattal 
szemben (légpuskázók, madár
befogók, osbdázók)

-  közös ügy az erdei autóver
senyek, a természetvédelmi te
rületeken végzett tájfutások, tö
meges koncentrált gyalogterüle
teken, a szervezetlen nagy töme
get mozgósító kirándulások 
visszaszorítása.

Az egyre szűkülő és romló él
őhelyek vadeltartó képességé
nek fenntartása érdekéhen vad
földeket telepítenek, intenzív té
li etetést végeznek, védőkerítést 
építenek a fiatalos erdők védel
mében.

A természetvédők és a vadá
szok aggodalommal figyelik, 
hogy a megváltozott tulajdonvi
szonyok miatt kialakult helyzet
ben hogyan alakul a vadászat és 
a vad sorsa, mert a túlzott anya
gi tényezők előtérbe kerülése ko
molyan a veszélyeztetheti a vad- 
gazdálkodás jövőjét. A túl magas 
bérleti díjak nagyobb vadlét
szám kilövésére késztetheti a 
vadászokat, ami egy vissza nem 
fordítható folyamat kezdetét és 
a vadállomány pusztulását je
lentheti. Közös feladat fellépni a 
természet egyensúlyának meg- 
bontói ellen, hogy ne újra a pil
lanatnyi érdekek határozzák 
meg az élővilág sorsát.

Császár János

Kárpátalji gyerekek 
Pécsváradon

Január 3-án öt kárpátalji gyermeket fogadtak Pécsváradon, 
Simonié Imri Zsuzsa szervezésében. A beregszászi gimnázi
umból 40 gyermek érkezett Baranyába két hetes téli üdülés
re.. Most nehezebb volt vendéglátó családokat találni, mint az 
ősszel. Pécsváradon Hetényi Varga Károlyék, Simorék és 
Steigerwald Jánosék látják vendégül a Beregszászról érke
zett gyerekeket.
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Apaceller József igazgató köszönti a zeneiskola karácsonyi 
hangversenyének hallgatóit

Pécsváradi vállalkozók
Hirdető' és Hirdetést Szolgáltató Iroda

Saját m agából indult ki 
Papp Ferencné, Ibolya,
hirdetésszervező, amikor el
kezdte új vállalkozását. Ha 
sürgó'sen szüksége volt vil
lanyszerelőre, festőre, gázos
ra, győzte lapozgatni a hirde
téseket. Úgy döntött, mindezt 
egy helyen kínálja, egész Ba
ranyára kiterjesztve. így ala
kította ki irodáját Pécsett, az 
Irgalm asok utca 6. szám 
alatt, ahol naprakész ügyfél- 
szolgálattal több címet, aján
latot is tartogat az iparosok

és a szolgáltatást igénylők ré
szére. Párhuzamosan munka- 
közvetítést végez az iparosok 
és a munkát kereső segédek, 
segédmunkások között.

Hétfőtől péntekig 9-16.30 
között van nyitva az iroda. 
Telefon: 212-865.

Ibolya saját munkahelyét 
szerette volna létre hozni 
nem kevés próbálkozás után. 
Eddigi tapasztalatai alapján 
úgy érzi segíteni tud mind
azoknak, akik most munkát 
és munkást keresnek.

Százhárom véradó. Százhárom véradó összesen 42 liter vért 
adott december 9-én, a Művelődési Házban, a Vöröskereszt által 
szervezett alkalommal. Tíz, húsz sőt negyvenszeres véradóknak 
mondtak köszönetét és adott át jutalm at Ancsin Pálné, a 
Komlói Vöröskereszt nevében: Baricsa Ferenc 30, Bada Lász
ló 39, Dittrich István 31, Szakálos György 41, Vórösvári 
Károly 33 alkalommal adott vért. Képünkön az első véradók.

Fotó Patonai.

Hírek
-  Elsős hittankönyvek a

KDNP szervezetétől. A 43 
pécsváradi elsőosztályos szá
mára a KDNP pécsváradi 
szervezetének tagjai fedezték 
a hittankönyvek megvásárlá
sát az idei tanévben.

*

-  Karácsonyi ajándék- 
csomagokat adományoztak 
40.000 forint értékben pécs
váradi önkormányzati képvi
selők a helybeli nagycsaládo
sok számára: az akciót dr. Bí
ró Ferenc szervezte, a védő
nők javaslatai alapján. Az 50 
darab ajándékcsomag déli
gyümölcsöt, édességet tartal
mazott.

*

-  A máltaiak ajándékak
ciója. A Magyar Máltai Sze
retetszolgálat pécsváradi cso
portja 150 karácsonyi aján
dékcsom agot osztott szét 
idén. Hesz Antal, a helyi cso
port elnöke elmondta, a Pécs- 
várad és Vidéke ÁFÉSZ vagy 
a Malom Kft. természetben, 
élelemmel, míg a Pécsváradi 
Erdészet vagy az Építőipari 
Kisszövetkezet pénzzel járult 
hozzá a karácsonyi ajándék- 
csomagokhoz. Ez egészítette 
ki az országos gyűjtést, 
amelynek gyümölcseként ru
hanemű, tartós élelem, pipe
recikkek, gyógykenőcsök ke
rülnek a Pécsváradot szétosz
tott, mintegy 1000 forint érté
kű karácsonyi csomagokba.

*

-  A  Lions Club ajándéka.
Az Első Pécsi Lions Club új 
játékokat, babaházat ajándé
kozott a pécsváradi 2. sz. óvo
da kétnyelvű csoportjának, a 
MERKATIMPEX Kft, a pécsi 
Holowitz Róbert, az ÖNÉRT 
Hálózat jóvoltából. Az ajándé
kokat a pécsi Paleszter Mária 
és Paleszter József és a Lions 
Club pécsváradi tagjaiként, 
Pávics János és Gizella adták 
át és szerelték össze.

*

A 'Kultúrált települési 
környezetért" pályázat első 
díját és ezzel 250 ezer forin
tot nyert Zengővárkony ön- 
kormányzata. A  Baranya Me
gyei Közgyűlés díját Ördög 
Béla polgármetser vette át a 
megszépült középületek, köz
területek elismeréséül. Az 
összeget a falu további csino
sítására fogják fordítani.

*

-  Ügyeletes patika. Janu
ár 6-26. Szent István Patika. 
Január 27-február 2. Szent- 
háromság Patika. Február
3-23. Szent István Patika.

*

TÜDŐSZŰRÉS

Január 13. hétfő 13-16 h 
Január 13. kedd 9-12 h 
Január 15. szerda 13-16 h 
Január 16. csütörtök 9-12 h 
Január 17. péntek 9-12 h

A Pécsváradi OTP Bank tájékoztatója 

L Lakossági folyószámla és Junior számla

lekötetlen lekötött
- 100 000 Ft és e felett +2,0% 1,5%
- 500 000 Ft és e felett +2,5% 2,0%
- 1000 000 Ft és e felett +3,5% 3,0%
Lakossági folyószámlához 
kapcsolódó hitelek 
- engedélyezett hitel 28+1% kéz. költség
1996. május 1-jétó'l folyósított folyószámla hitelek esetén
- folyószámla hitel 28+2% kéz. költség
- számlafedezetlenség esetén
felszámított ügyleti kamat 40%
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II. Városi Kispályás 
Labdarúgó Bajnokság 

1996.

A Spartacus Sportkör elmúlt évéről

Ez évben is folytatódott a 
hagyományos sikersorozat. A 
labdarúgást kedvelők köré
ben Józsa Zoltán által ne
gyedik alkalommal megren
dezett bajnokságra, a tava
szi és őszi 9-9 fordulós torná
ra 10 csapat nevezett és tar
tott ki a december 9-is döntő 
mérkőzésekig.

Ahogy a főszervezőtől hal
lottuk a 10 csapatban 120 iga
zolt és amatőr labdarúgó ját
szott hétről hétre igen színvo
nalas, sportszerű játékot, örö- 
meg szerezve maguknak a 
résztvevőknek és termé
szetesen a szurkolóknak is, 
nem beszélve a több mint 430 
lőtt gólról, és az afelett érzett 
örömökről.

Feltétlenül említést és elis
merést érdemelnek a csapato
kat indító, a kiállító vállalko
zók, akik nem kis anyagi ál
dozatot is vállaltak ezúton, (új 
mezek, feliratok, nevezési dí
jak, stb.)

A Vadászkürt csapatát Ko
vács József öltöztette zöldbe, 
Kékesd falu csapata az Agen
da Bt, Rumszauer László a 
Holstein csapatát, a Standox 
fiúk patrónusa Haklik Lajos, 
a Büki Fivérek Spool Bt né
ven indítottak csapatot, míg a 
Szakiskola is kiállította "nyal
ka verbunkját".

A zárónapon a késő esti 
órákban a zsúfolásig megtelt 
csarnokban Józsa Zoltán kö
szönte meg a csapatok játékát 
és Zsáli Jánossal a Sportkör 
elnökével, képviselővel közö
sen adták át a kupákat, díja
kat. Zsáli János köszöntő sza
vaiban méltatta a szervezők, 
lebonyolítók kitartó munká
ját, amivel reméli a jövőben is 
megrendezésre kerülnek a 
hasonló népszerű játékok.

Köszönet illeti a három já 
tékvezetőt, akik a torna ideje 
alatt mindvégig vállalták a 
"legnépszerűtlenebb" szere
pet: ifj. Botló Béla, Kiss Ist
ván, Bosnyák József.

Eredmények:
IS. Vadászkürt (a kupát a 

Sportkör ajánlotta fel.)
II. Agenda Bt. (A Szakiskola 

által felajánlott kupát kapta.)

III. H olstein (A  Kékesdi 
Önkormányzat és az Agenda 
Bt. által közösen felajánlott 
kupát kapták.)

IV. Standox
V. Old Boys
VI. Pit Bulls
VII. Spool a csapatok az Ar- 

chitekt Bt. által feljánlott em
lékplaketteket kapták.

VIII. Tbrpedo
IX. Szakiskola
X. Szalon mindhárom csak 

amatúr játékosokat kiállító 
csapatnak Jáhn Jakab vál
lalkozó 1-1 kupát ajánlott fel.

Ugyancsak Jáhn Jakab 
ajánlotta fel stílusos, figurális 
emléktárgyakat a következő 
díjazottaknak:

Legjobb góllövő: Balázs 
Csongor (Agenda)

Legjobb kapus: Valkai Gá
bor (Standox)

Legjobb mezőnyjátékos: So- 
ós Attila (Agenda)

Valamennyi csapat okleve
let kapott és a finálé kitűnő 
hangulatáról gondoskodva 
ajánlott fel 1-1 üveg pezsgőt a 
csapatoknak Steigerwald 
József és Rosenberger Já
nos.

Szép volt fiúk!
D.K.

Vadászkürt-híradó
A n ovem ber 30-én  a 

V .M ecseknádasd Kupa 10 
csapat versengéséből máso
dik alkalommal a Vadász
kürt csapata került ki győz
tesen. (Bíznak abban, hogy 
jövőre végleg Pécsváradra 
kerül a szomszédok fényes 
serlege). Az első hely mellé 
elhozták a Legjobb játékos 
és a gólkirálynak járó kü- 
lön d íja k a t, Schweiczer 
Norbert, ille tv e  Jelena 
Richárd személyében.

Az új harkányi sportcsar
nokban is megrendezésre ke
rült az I.Harkány Kupa 16 
csapat részvételével, érkeztek 
Horvátországból és Szerbiá
ból is vendégek. Ebben az 
igen rangos nemzetközi me
zőnyben ugyan néhány ide
genlégióssal megerősítve a 
Vadászkürtös fiúk megnyer
ték a kupát.

A sportkör vezetője nemrég 
a VTV számára összegezte az 
egyesület tevékenységét. Nyi
latkozatát az alábbiakban kö
zöljük:

Sikeres évet zárt a Sparta
cus Sportkör, és ez azt is je 
lenti, hogy az idei szereplések 
a város nevét messze földre 
elvitték. A  leglátogatottabb 
labdarúgó szakosztály meg
tette a magáét. A  három csa
pat együttvéve és a figyelem 
középpontjában álló felnőtt 
csapat, amely a tavasszal meg
nyerte a megyei II. osztályt. 
Őszi szereplés a megyei I. osz
tályban jónak minősíthető.

Az őszi forduló vége két 
vesztes meccsel kissé nehézre 
sikerült. Nagy volt a várako
zás a szurkolók részéről, 
ment is a csapatnak, a végén 
már a III. helyben is bíztunk. 
Végül olyan hangok is meg
szólaltak, hogy talán nem is 
olyan jó  ez a csapat. Pedig 
igenis jó.

Nagylétszám ú az NB II. 
férfi-női és a leány kézilabda 
csapat az eggyel alacsonyabb 
szintű bajnokságban. Nívójá
ban nem volt ilyen magas 
szintű kézilabda korábban 
Pécsváradon. Mind a női, férfi 
NB II. csapatról is a legjobbat 
tudom elmondani: a lányok 1 
ponttal elmaradva az I. hely
től, a II. helyen állnak, és 
minden remény megvan arra,

Folytatás a 4. oldalról

Mindkét szakma esetén az 
intézményhez kell a jelentke
zési lapokat eljuttatni és a 
részvénytársaságok képvise
lői felvételi elbeszélgetésen 
választják ki a tanulókat. A 
felvételhez egészségügyi al
kalm asság szükséges. A 
Nem zeti A laptantervnek 
megfelelőén indítjuk tovább
ra is a képzést, amelyben 
csak két év múlva kell szak
mát választani. Az első két 
évben tankötelezettségüket 
teljesítik és pályaorientációs

hogy az NB I/B-ben szerepel
jenek. A fiúk 4. helyükön sin
csenek messze a dobogós 
helytől, sok szép percet sze
reztek ők is a Sportcsarnok 
közönségének. Nagyon jó mér
kőzéseket játszanak, érdemes 
kilátogatni a csarnokba.

A leány kézilabda-csapat 
java része pécsváradi. Régen 
Császár János tanárúr kez
deményezte e csapat létreho
zását, a magot ma is az ő ta
nítványai alkotják. Megnyer
ték tavaly a megyei B-csopor
tot. Idén egy csoportban indí
tották az erős és a gyengébb 
csoportokat, és ez a mérce túl 
magac volt, a 10. helyen vé
geztek. Mi >st is edzenek a ta
vaszra, és akkor reméljük, 
több mérkőzést nyernek.

PVSK-Pécsvárad férfi ko
sárlabda-csapata pécsváradi 
szponzorálással működik az 
NB II/B-ben. Szinte egész 
Dunántúlon játszanak, és ez
zel ismertté teszik a kisváros 
nevét. Ezért éri meg ez a 
szponzorálás.

A  sakkozók kevéssé állnak 
a figyelem középpontjában, 
holott zárt közösségük igen 
derekasan teszi a dolgát.

A  sportkör idei költségveté
se elkészült, és az összhang
ban áll az önkormányzat ter
vezetével.

gyakorlatokon vesznek részt. 
A már végzett szakmunká
soknak ajánlatos a szakmun
kások érettségit adó két éves, 
nappali tagozatú szakközép- 
iskolája. Ide azok a végzett, 
szakmával rendelkezők jelent
kezhetnek, akik közismereti 
tárgyakból legalább jó  ered
ményt értek el a szakmunkás- 
képző iskolákban.

A Pécsváradi Középiskola 
Baranya megye területéről 
fogadja a tanulókat, és min
denkinek tud kollégiumot 
biztosítani. A bejárók a men
zán étkezhetnek.

Elhunytak: Tőrök László- 
né Hasur Margit (42), Má
tyás János (76), Földvári 
Mártonná Szabó teréz (85), 
Komlósi Imréné Mag Júlian- 
na (86).

Anyakönyv
Születtek: Dera Krisztián 

Pécsváradon, Hock Helga 
Martonfán.

H ázasságot kötöttek:
Konyhás Péter -  Szűcs Adri
enn

ZsáK János elnök

Pályaválasztás: Pécsvárad középiskolája
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A labdarúgó megyei I. o. kellemes meglepetése

Pécsvárad-ÚDN 5:3
Második alkalommal találko

zott barátságos mérkőzésen 
Pécsvárad önkormányzatának és 
az Új Dunántúli Naplónak csa
pata a Sportcsarnokban. Tavaly 
a Napló játékosai voltak a job
bak, idén a pécsváradiak vissza
vágtak A mindvégig feszes, liaj- 
tós, ugyanakkor barátságos, jó
hangulatú mérkőzés végeredmé
nye: 5:3 a pécsváradiak javára. A 
pécsváradi csapat: Amold, Arató, 
Baumann, Biró, Gungl, Kakas, 
Májusi, Papp, Spannenberger, 
Umheiser, Wágner.

Az ÚDN csapata: Grün- 
wald, Kaszás, Löffler G., Löff- 
ler P., Mészáros B.E., Müller, 
Pauska, Stier.

Góllövök: Spannenberger 3, 
Gungl 1, Papp 1, valamint 
Mészáros, Kaszás és Pauska 
1-1 góllal.

Az őszi idény kellem es 
meglepetése volt a Baranya 
megyei labdarúgó bajnokság 
I. osztályában az újonc Pécs
várad szereplése. A  6. helyen 
áll az együttes. Állhatna még 
előkelőbb helyen, de az utol
só két meccsét elveszítette. 
Kikapott Bólyban és bár pá
lyaválasztó volt, vereséget 
szenvedett a Lánycsóktól is. 
Előbbi még nem is volt any- 
nyira váratlan , az utóbbi 
azonban igen.

Ennek ellenére elégedettek 
a pécsváradi vezetők és játé
kosok is az őszi teljesít
ménnyel. No meg persze a 
helyi szurkolók, akik a hazai 
meccseken átlag 300-an vol
tak, de sokan elkísérték a 
kedvenceket idegenbe is.

— Csak kevés döntetlenünk 
volt, ami bizonyítja: mindig 
nyerésre játszottunk. Mi rúg
tuk a legtöbb gólt az osztály
ban. Nem is nagyon tudunk 
védekezni -  mondja Gungl 
László edző.

Hírmondó előfizetés
Köszöntjük kedves előfizetőinket az új évben. Ha továbbra is 

járatni kívánják, kérjük az előfizetést január 30-ig megtenni a 
Művelődési Házban. Januári számunkat házhoz visszük minden 
tavalyi előfizetőnknek, a februárit azonban azoknak, akik ezt az 
évet is előfizették.

f-s; f  P É C S V Á R A D I  g

hmando
a Pécsváradi önkorm ányzat havi lapja 

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

Szerkesztó'ség, hirdetésfelvétel, terjesztés: 
Művelődési Központ, Pécsvárad, Kossuth L. u. 31. 

Tel/fax.: 465-123
Tipográfia: Ferlingpress.Hosszúhetény 

Nyomási munkálatok: Molnár Csaba nyomdája, Pécs

A szakvezetőnek a csapatá
ból senki sem okozott csaló
dást. Kiemelkedett Botló, 
aki 10 gólt szerzett, aztán jól 
futballozott Takács F., Szi
geti, Som ogyvári T. és 
Pancsó. Megbízható átlagot 
produkált Fuller és Cse
resznyés. Ugyan a végén 
néhány játékosuk sárgalapos 
lett, de az őszi sportszerűségi 
versenyben a Pécsvárad dobo
gós lett. Ez pedig szintén őket 
dicséri. Mi más lehetne a cél
juk tavaszra, mint az, hogy 
megtartsák a jelenlegi helye
zésüket. Ami persze egyálta
lán nem lesz önnyű: az első 
négy fordulóban fogadják a 
Szabadszentkirályt, mennek a 
Mohácsi TE-hez, jön hozzájuk 
a Gödre, majd idegenben lép
nek pályára a Kozármisleny 
ellen. Abban viszont remény
kedhetnek, most a 6. helyük 
birtokában, a leggólképesebb 
csapattal rendelkezve, hogy a 
többiek már félnek tőlük.

Horváth László

Szilveszteri

terem-labdarúgó torna
Az egyéves születésnapját ün

neplő' Városi Sportcsarnok máso
dik alkalommal adott otthont a 
futbalisták jőhangulatú évzáró 
szilveszteri tornájának. Ezúttal 
Haklik Lajos vállalta a szervező
munkát és egyszemélyben a kétna
pos vetélkedőnek a lebonyolítását.

A nevezett 16 csapat közül 
ketten nem jöttek el. A helyben 
verbuválódott csapat mellett 
Pécsről, Palotabozsokról, Sza
badszentkirályról, Bonyhádról és 
Kékesdről érkeztek az "aranylábú- 
ak". A pécsváradi AUTOCOLOR 
öregfiúk csapatát erősítette a Dár
dai-család három fővel, ugyancsak 
nívós játékkal örvendeztették meg 
a szurkolókat a régi PMSC-játéko- 
sok: Bodnár (Boczi), Pál Gyula 
és Foral Ferenc. Ahhoz, hogy 
Szilveszter napján időben befejez
hessék a játékot, 30-án éjfélig rúg
ták a labdát a fiúk.

Zsáli János a Sportkör elnö
ke, önkormányzati képviselő' ad
ta át a díjakat.

I. helyezett Vadászkürt, II. 
AGENDA (Kékesd), III. Bony- 
hád, IV: Szent Gellért (Pécsvá; 
rad-Pécs).

A legjobb kapus címet Juhos 
Ferenc (AGENDA) kapta. A gól
király Pechar Csaba lett Bony
hádiból. A pécsváradi ifi PÍT 
BULLS csapata kapta a "fair 
play" díjat. A mezőny legfiatalabb 
játékosa Paplauer Zoltán volt, 
a "legsúlyosabb" egyéniség címet 
a bonyhádi Löfler Lajos érde
melte ki. A csapatok emléklapot, a 
helyezettek kupát, az egyéni díja
zottak emléktárgyakat kaptak, és 
természetesen mindenkinek ju
tott pezsgő'.

A szervezők már készülnek a 
Farsangi Kupára, tessék jelent
kezni!

A szilveszteri torna megrende
zését támogatta a Polgármesteri 
Hivatal, amely fő' támogatóként 
31-re elengedte a bérleti díjat. 
Továbbá az Aranycipó Kft., And- 
rics Márk, Borsodi Sörgyár, 
Hétszilvafás Bt. - István Király 
Szálló, DÁLIA COOP és Haklik 
Lajos ICI AUTOCOLOR, HÚS 
Kft. Pécs.

Épülettervezés, 
költségvetés-készítés |

rövid határidővel, 
szolid áron vidékre is.

ji ;

Díjtalan szaktanácsadás.

Tel: (72) 322-080, egész nap.


