
A Művelődési 
Központ február havi 

eseménynaptára

1- jén , szombaton Zeneiskola 
farsangi bálja
2- án, vasárnap Sakkverseny, 
Pécsvárad-Vaj szló 
Hétfőnként 18 órától Díszítő- 
művészeti szakkör (kézimun
ka), női kamarakórus próbája 
4-én, kedden 12.30 Középis
kola tánctanfolyam
9-16 óráig ruhavásár 
18 órakor Sakk felnőtteknek 
Csütörtökönként 9 órától a 
Mozgáskorlátozottak fogadó
napja
12.30 Középiskola táncpróbája
7- én, pénteken: 9-12 óra kö
zött Poller Optika computeres 
szemvizsgálat
16-18 óra között Sakk szakkör 
gyerekeknek
18 órától Sakk felnőtteknek
8- án, szombaton 10 órától in
dul a nyolcadikosok táncisko
lája.
11-én, kedden 16 óra: Nyugdí
jas klub, Szauer Józsefné
test-talpmasszőr előadása a 
reflexológiáról
12.30 Középiskolai táncpróba 
18 órától Sakk
14- én, pénteken 9-12 óra kö
zött Computeres szem vizsgá
lat Poller Optika
16 órától Sakk gyermekeknek 
18 órától Sakk felnőtteknek
15- én, szom baton 10 óra: 
tánciskola
este: SzülŐk-NevelŐk bálja az 
általános iskola SZM szerve
zésében.
18-án, kedden 12.30 Középis
kola tánctanfolyam 
18 órától Sakk felnőtteknek
21- én, pénteken Szakközépis
kola és Szakm unkásképző 
szalagavató bálja
22- én, szombaton 10. táncis
kola
28-án, pénteken Óvoda-Szü- 
lók Nevelők bálja
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Az örökifjú pécsváradi nyugdíjasok jelmezbáljáról közlünk képes beszámolót. Képünkön az első 
díjas holland páros a maszkák fólvonulásán. Hogy kit rejt az álarc, megtudhatjuk a 13. oldalon.

A  N yu gd íjas K lub  je lm e 
zes farsangi báljával kez
dődött el az idei farsangi 
szezon jan u ár 25-én a M ű
velődési K özpontban.

A bált lázas készülődés előz
te meg. Az asszonyok szabták- 
varrták a jelmezeket, a férfi
ak ízlelgették az új bort. A 
farsangi díszbe öltöztetett 
nagyteremben 200 főre terí
tették meg az asztalokat. A 
rendezvényre meghívták a 
bonyhádi Nyugdíjas Klubot 
és a nagypalli Magyar-Német 
Barátság Klub tagjait.

A vendégeket G ödöny A n
na lovászhetényi klubtagunk 
ez alkalomra írt versével kö
szöntötték. A bonyhádiak (50 
fő) szinte mindannyian jel
mezbe öltöztek, a nagypalli

vendégek egyenlőre csak 
„megfigyelőként” nézték a jel
mezeket. A  pécsváradiak öltö
zőjében már a felvonulás előtt 
is hangos nevetés jelezte, 
hogy a jól sikerült maszkok 
alatt egymást sem ismerik 
fel. A  nagyon szellemesen ki
talált és gondos munkával el
készített jelmezek között lát
hattunk holland faklumpás 
párost, madárijesztőt, cigány
lányt, Keno-figurát, kávéba
bát, doktornénit és szépséges 
dámákat. Felvonult egy igazi 
lakodalmas menet. Hófehér
ke a hét törpével, utcalány a 
stricijével, hordóhasú bohóc, 
virágáruslány, Piroska farkas 
nélkül, csuhás barát. Hét férfi 
a a kötényére írva tudatta a 
közönséggel, hogy szerintük 
milyen az ideális nő. A három 
tagú zsűrinek (Bonyhád,

Nagypall, Pécsvárad ) igazán 
nehéz dolga volt, amikor dön
tenie kellett az első 5 helye
zésről.

A  jelmezes kavalkád után 
jólesett a vacsora, majd kö
vetkezett a meglepetés mű
sor. Török hastáncot nézhet
tek a nyugdíjasok Győrfi 
Györgyi művészi előadásá
ban. K őberlin g  J e n ő  egy
személyes zenekarába besegí
tett G asteiger F erenc és 
Győrfi Kálmán is, fokozva a 
hangulatot, jókedvet.

A  nagyon vidám, jóhangu
latú, iigazi élményt nyújtó bál 
a hajnali órákban ért véget. 
Az addig kitartóan táncoló 
nyugdíjasok fájó lábbal így 
köszöntek el: Jövőre megis
mételjük!

F otó  és beszám oló :
K árpátin é  K ovács  Zita

P É C S V Á R A D I

Itt a Farsang, áll a bál
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Önkormányzati ülés
1997. évi első ülését január 

27-én tartotta Pécsvárad kép
viselőtestülete Kakas Sán
dor elnökletével.

A vár bérlete
Az önkormányzat felhatal

mazta a polgármestert, hogy 
a Kincstári Vagyoni Igazgató
sággal a megállapodás sze
rint megkösse a várra szóló 
évi bérleti szerződést. Mint 
emlékezetes, az egy éve lezaj
lott hasznosítási viták után 
tárgyalt a vár tulajdonosát, a 
magyar államot képviselő 
KVI a pécsváradiakkal. A 
kincstár akkor úgy nyilatko
zott, a helyi önkormányzatok
nál jó kezekben tudják az érté
kes műemlékeket. A  jelképes
nek mondott bérleti díjat pedig 
az objektum, esetünkben a 
pécsváradi vár helyreállítására 
kívánják visszaforgatni.

Pécsvárad önkormányzata 
ezt követőén továbbra is szer
ződni kíván a várat és az Ist
ván Király Szállót április óta 
üzemeltető Kollár-családdal. 
A testület összegezte, a pécs
váradi vállalkozóknál jó  ke
zekben van az értékes műem
lék. Az eltelt háromnegyed 
évben is nőtt a vendégéjsza
kák száma, a vendéglátás kö
rülményei kellemesek, kultu
ráltak a Kollár Erzsébet ve
zette várszállóban.

Gállos Orsolya: Kívána
tos, hogy a KVI által Pécsvá
rad vára is kerüljön abba a 
helyreállítási program ba, 
amit az államalapítás 1000. 
évfordulójára, 2000-re hajta
nak végre hazánkban.

Simsay István a várban és 
környékéhez tartozó szabadi
dő-park folyamatos bővítését 
és felújítását szorgalmazta.

RT-TV-BT
A testület elfogadta a Sim

say István által előterjesztett 
bizottsági javaslatot a kábltáv
hálózatot működtető RT-TV- 
BT-vel. Az önkorm ányzat 
gazdasági, pénzügyi és mű
szaki bizottsága az érintett 
Bt.-vei közösen dolgozta ki 
azt a szerződést, amely az ön- 
kormányzat tulajdonában lé
vő kábeltv-rendszer karban
tartását és működését szabá
lyozza. A  rendszer karbantar
tását az RT-TV-BT végzi évek 
óta. A szerződés szerint az an

tennarendszerben és a háló
zatban bekövetkező meghibá
sodásokat 6-19 óra között 4 
órán belül, központi, főállomá
son bekövetkező hiba esetén 6- 
22 óra között hárítja el. Az éj
szakai órákban bekövetkező 
hibákat másnap 10 óráig javít
ják ki. Mindez nem áll, ha a hi
ba a szolgáltatást igénybe vevő 
hibájából következett be.

A karbantartó szedi be a 
karbantartás és a működte
tés díját, amely január 1-jétől 
bruttó 250 forint. Minden be
fizetés után 70 forint külön 
számlán tartalékot kell hogy 
képezzen — döntött legutóbbi 
ülésén az önkormányzat. Eb
ből kell fokozatosan megújíta
ni a hálózatot. A díj ellenében 
a nézők a három magyar köz- 
szolgálati csatorna mellett a 
helyi csatornát és 11 műhol
das vagy földi adót foghatnak 
— hogy melyeket, erről a kul
turális bizottság dönt.

A  rendszerre ma 14 ezer fo
rintért és az anyagköltségért 
lehet csatlakozni. Sokan el
maradnak továbbra is a díj- 
befizetéssel -  ők a hálózatról 
való lekötésre számíthatnak.

A  Dózsa György utca 
csatornázása

Gyakori panasz, hogy a 
Pécsvárad központjában fek
vő Dózsa György utca nincs a 
központi szennyvíz-hálóza
ton. Az ottlakóknak ma is 
emésztőgödörben kell gyűjte- 
niük a szennyvizet. Aki nem 
ezt teszi, a szennyvíz utcára 
engedésével rontja a levegőt.

Most megyei pályázat se
gítségével Pécsvárad támoga
tást nyert 3.600.000 forint ér
tékben a Dózsa György utcai 
szennyvízcsatorna megépíté
séhez, a lakossági hozzájáru
lás csökkentésének céljára. A 
pályázott pénz a költség egy 
részére elegendő. Az utcában 
gerincvezeték épülne oly mó
don, hogy később ide csatla
kozhasson a hegyi rész csa
tornahálózata is. A  csatornát 
az utca páros oldalán, az E.Ü. 
Központtól építenék, minél 
kevesebb útfelbontással.

A  Dózsa György utcában 39 
lakás található, de csak 17 
esetében kívánják bekötni a 
szennyvizet. 10 esetben a la
kosok szociális helyzete indo
kolja, hogy nem kívánnak a

hálózatra csatlakozni. Ekko
ra lakossági hozzájárulás 
azonban nem elég a teljes ut
ca csatornázásához. A Polgár- 
mesteri Hivatal műszaki osz
tálya válj a a további jelentke
zőket. A  csatornázási prog
ramra egyébként a lehetséges 
OTP-hiteleket is meg kíván
ják mozgatni. A  gerincvezeté
ket addig fogják kiépíteni a 
Dózsa utcában, ameddig a ke
ret futja. Ebben az utcában 
egyébként állandó a panasz 
az ott folyó patak szennyezé
sére, a szennyvíz közterületre 
való kiengedésére. Több ott 
lakó évek óta várja, hogy az 
udvari emésztőgödör helyett 
közmű-csatornába vezethes
se udvarából a szennyvizet. 
Több jelentkező esetén ked
vezőbb m egoldást lehetne 
találni.

A Dózsa György utcai 
szennyvíz-csatorna megépíté
séhez a testület szükségesnek 
taríj a a lakosság ismételt tá
jékoztatását és az igények to
vábbi felmérését.

Gázrészvények 
a láthatáron

Kakas Sándor ismertette, 
hogy a DDGÁZ-részvényekről 
szóló letéti igazolást átvettük. 
A gázrészvények értékesíté
sére a három megye, Tblna,

Valam ennyien szenvedő 
alanyai vagyunk az idei tél 
zord időjárási körülményei
nek. A leesett csapa
dékmennyiség, a szokatlan 
hideg országosan is közleke
dési nehézségeket okoz, és ta
pasztalhatjuk ezt nap, mint 
nap városunkban is.

A Polgármesteri Hivatal fo
lyamatosan igyekszik a közte
rületek hó- és síkosságmente
sítésével kapcsolatos feladata
inak eleget tenni.

Sajnos az is tény, hogy a 
járdákon való közlekedés sok 
helyen nehézségekkel jár 
vagy éppenséggel lehetetlen. 
Pedig nemcsak a régi szokás, 
hanem jogszabály is rögzíti az 
ezzel kapcsolatos kötelezett
ségeket, az alábbiak szerint:

1.(1996. (II. 21.) ÉVM-EüM

Baranya és Fejér önkormány
zatainak egyezsége szerint, 
egységesen kerül sor.

Egyebek
Kakas Sándor beterjesztet

te az 1997. évi költségvetés
tervezetet bizottsági vélemé
nyezésre. Elmondja, Hauss- 
mannstátten polgármestere, 
Günther Köck felajánlotta 
segítségét a katolikus temp
lom kivilágításához szüksé
ges eszközök beszerzéséhez.

Gállos Orsolya javasolta, a 
temetőkápolna és a reformá
tus templom is kapcsolódjék 
a műemlékegyüttes kivilágí
tásába. Javasolja a reformá
tus egyházközség templomta
tarozásának támogatását a 
kérelmezett, de anyagi okból 
elmaradt 100.000 forinttal.

Dr. Fenyvesi János tájé
koztatott a személyi jövede
lemadóból felajánlható 1 szá
zalék jogi szabályozásáról. 
Apaceller József segítséget 
kér a Kihívás Napjának meg
rendezésére.

Baumann Mihály ismer
tette, pályázat útján lehető
ség nyílik a Gondozási Köz
pont műszerezettségének és 
berendezésének fejlesztésére. 
Simsay István az autóbusz- 
váró mielőbbi megvalósítását 
szorgalmazta.

együttes rendelet a köztiszta
sággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevé
kenységekről

6. (1) Ha a jogszabály elté
rően nem rendelkezik, a tulaj
donos köteles gondoskodni

a. ) az ingatlan előtti járda- 
szakasz (járda hiányában egy 
méter széles területsáv, illető
leg ha a járda mellett zöldsáv 
is van, az úttestig teijedő tel
jes terület);

b. ) a járdaszakasz mellett 
nyílt árok és ennek műtár
gyai, továbbá

c. ) tömb telken a külön tu
lajdonban álló egyes épületek 
gyalogos megközelítésére és 
körüljárására szolgáló terület 
tisztán tartásáról, a csapa
dékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más

Tisztelt Pécsváradi Polgártársak!
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Megalapozó évre számíthatunk
É veleji interjú Kakas Sándor polgárm esterrel

A  város vezetője Papp Gyula mikro
fonja eló'tt összegezte az 1996. év tanul
ságait és az idei év terveit:

-  Megvalósult 1996-ban legfőbb cé
lunk, intézményeink biztonságos üze
meltetése és működése. Mint ismeretes, 
Pécsváradon szóba sem került intézmé
nyek m egszüntetése vagy bezárása. 
Nem voltak fizetési gondjaink e téren.

A város eddigi legnagyobb beruházása, 
a Sportcsarnok esetében még mindig 
van kötelezettségünk, amelynek 1996-ra 
eső részét teljesítettük, idén pedig végleg 
letudjuk azt. Akkor sokkal többet tu
dunk újra fejlesztésre is költeni, amit 
változatlanul nagyon fontosnak tartok.

-  Dicséretes, hogy a város pénzügyi 
egyensúlya megmaradt. Gondolom, 1997

sem lesz könnyű esztendő, hiszen még 
vannak fizetési kötelezettségeink.

-  Valóban nem számítunk kiugró esz
tendőre, látványos dolgokat nem fogunk 
produkálni. Megítélésem szerint meg
alapozó év lesz ez, ugyanis az új rend
szerű pályázatok, a Baranya Megyei Te
rületfejlesztési Tanács lehetőségeket kí
nál a fejlesztésekre, és ezekre föl kell ké
szülnünk. Pécsváradnak és közvetlen 
környezetének, amely a Zengóalja Kis
térségi Fejlesztési Tanácsba tömörült.

Nemcsak az önkormányzatoknak, ha
nem a lakosságnak, az intézményeknek, 
gazdasági egységeknek is készülniük 
kell e közös programokra. Ha pl. gázt 
szeretnénk Csokoládé pusztára vinni, az 
nemcsak az ott élőknek jelent előnyt, ha
nem az AGROVER-nek, mint gazdasági 
egységnek is. Ezért számítunk mindkét 
fél együttműködésére.

A pályáztatási rendszer most olyan, 
hogy itt a megyében fog eldőlni az ered
mény. A  Baranya Megyei Tferületfejlesz- 
tési Tanács tagjaként is Pécsvárad és a 
környék érdekeit szeretném képviselni. 
Nevezetesen a szennyvíz-telepünk bőví
tésére gondolok, és ha kell, a környékkel, 
pl. Zengővárkonnyal való összefogásra. 
Mert ha már több település pályázik 
egy-egy célra, nagyobb és jobb a nyerési 
esélye. Ezzel párhuzamosan meg kell 
csinálni a szennyvíz-vezetékeket. Kora 
tavasszal elkezdjük a Dózsa utcai ge
rincvonal építését az említett pályáza
ton, 1996-ban nyert támogatás segítsé
gével. Ezt az idén módosítani, bővíteni 
fogjuk.

-  A  város intézményeiben várható-.e 
fejlesztés?

-  Intézményeinkben nem szeretnénk 
további megszorításokat tenni. Azaz biz
tonságos lesz ez az év: létszámmozgást 
csak a nyugdíjba menők képeznek majd. 
Helyükre nem kívánunk új munkaerőt 
fölvenni. Az 1995-ös szorításokat nem 
kell megismételnünk. Azt szeretném 
kérni intézményink, iskolánk, zeneisko
lánk, óvodánk, művelődési házunk, gon
dozási központunk munkatársaitól, hogy 
tudásuk legjavát adva dolgozzanak 
mindnyájunkért. Gyermekeinkért, a fel
nőttekért egyaránt.

A  Polgármesteri Hivatalnak, mint in
tézményünknek a működéséről keve
sebb szó szokott esni. Számvevőszéki 
vizsgálatokat végeztek a hivatalban, 
nézték a beruházásokat, intézmények 
működését, törvényességi felügyeleti 
vizsgálatokat folytattak. Az Állami 
Szám vevőszék m egállapította, hogy 
működésünk jogilag megfelel a törvény
es előírásoknak. Kollégáimtól ezt fogom 
kérni a 97. esztendőben is.

-  A város rendje, csinosítása érdekében 
milyen lépéseket tesz az önkormányzati 
testület?

-  Ez nekem is vesszőparipám, és 1997- 
ben folytatjuk a már megkezdett csinosí
tást. Az önkormányzat, a hivatal vala
mennyi dolgozója kiemelt figyelmet for
dít erre. Folytatjuk a közterületek fel
újítását. Új fákat, cserjéket szeretnénk 
ültetni, partnernek hívjuk a lakosságot 
Pécsvárad virágosítása érdekében.

• •

Ötéves a helyi televíziózáshulladékok eltávolításáról.
(A jogszabály értelmező ren

delkezései szerint tisztán tar
tás: az egyes ingatlanok és 
közterületek tisztítása, hó- 
és síkosságmentesítése, il
letőleg pormentesítése.)

A fenti kötelezettség elmu
lasztása 20.000 Ft-ig terjedő 
szabálysértési bírsággal bün
tethető, de ennél is fontosabb, 
hogy a síkosságmentesítés el
mulasztásából adódó esetleges 
balesetekért a tulajdonos pol
gári eljárás keretében kárté
rítésre kötelezhető'.

Ezúton szólítjuk fel az érin
tetteket, hogy kötelezettségük
nek mindnyájunk és a saját 
érdekünkben tegyenek eleget.

Kakas Sándor 
polgármester

Dr. Fenyvesi János 
jegyző'

• •

Papp Gyula önkormány
zati képviselő, a Városi Tele
vízió főszerkesztője, középisko
lánk igazgatója a január 30-i 
adásban megemlékezett az 
1992 januárjában indult pécs- 
váradi televíziózásról. A  ká- 
beltv hálózata adta lehetőségre 
építve, az önkormányzat vállal
ta a működés költségeit, meg
bízta a felelős szerkesztőt Papp 
Gyula személyében. Nem profi 
szakemberként, de sok ötlettel, 
változatossággal készítik azóta 
is műsoraikat, nagyrészt az 
alapító stáb tagjai:

Andrics Márk, Füri Fe
renc kamera, technika, Fáth 
H édi, K reszits M argit, 
Papp Sára riporterek, mű
sorközlők, Papp Gyula főszer
kesztő. Most kapcsolódik a 
munkába bem ondóként

Kungl Anikó gimnáziumi ta
nuló.

Megbízatásuknak megfele
lően helyi aktualitásokról, 
eseményekről, ünnepségekről 
adtak tudósításokat. Az első 
évben havi egy adással jelent
keztek, 1993-ban ünnepi kü
lönkiadásokat is készítettek. 
1994-ben 12 órás élő adást 
közvetítettek a Leányvásárról 
majd a helyhatósági választá
sok előtt a képviselőjelöltek 
bem utatkozásáról. Évente 
közvetítik a Zeneiskola kará
csonyi hangversenyét.

Öt év alatt 115 adásuk volt, 
amiből 40 volt különkiadás il
letve élő közvetítés -  ezeket 
az önkormányzat mellett a 
helyi cégek támogatása tette 
lehetővé. 1997-re új műsor
tervet nyújtottak be az önkor

mányzathoz, amely rövidesen 
döntést hoz annak elfogadá
sáról. Szeretnék visszahozni a 
Baranya TV-t, a Mecsek TV-t, 
ha sikerül, szeretnének két
hetente jelentkezni, bővebben 
tudósítani a pécsváradi sport
eseményekről. Játékfilmeket 
is szeretnének sugározni. 
Mindez pénz kérdése.

Papp Gyula megköszönte 
az öt éves munkához fűzött 
észrevételeket, bírálatokat, az 
önkormányzat, a vállalkozók, 
a helyi cégek anyagi támoga
tását, mindazokét, akik lehe
tővé tették a Városi Televízió 
ötéves működését. Vélemé
nyeket, ötleteket, javaslato
kat továbbra is szívesen fo
gadnak a VTV nézőitől.

Gratulálunk hírközlő tár
sunknak!
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Milyen az eszményi nőt -  hirdették kötényükre (női kezek, 
Fogl Jakabné által) rajzolva farsangi báljukon a Nyugdíjas 
Klub urai: Dénes József, Varga Péter, Móring Emil, Brück- 
ner János, Brém Ferenc, Hauck Nándor, Fullér János.
Fotó: Kárpátiné Kovács Zita

TÁMOGASSUNK
helyi egyesületeket, alapítványokat!
Idei adóbevallásunkban rendelkezhetünk arról, milyen 

célra kívánjuk fordítani személyi jövedelemadónk 1 száza
lékát. Az alábbiakban közzétesszük a rendelkezésre jogo
sult helyi alapítványokat:

L Pécsváradért Alapítvány 
(helyi sport-, kulturális célok)
Adószám: 19035615-2-02

3. Pécsvárad Középfokú Oktatásáért Alapítvány
Adószám: 15330200-2-02

2. Társadalmi Összefogás az Iskolai Nyelvoktatásért
Adószám: 19035550-1-02

4. Pécsváradi Várbaráti Kör
Adószám: 19029902-1-02

5. Barátsági Egyesület Pécsvárad (Német Klub)
Adószám: 19031594-1-02

6. Zengövárkonyi Hagyományőrző 
Művelődési Egyesület
Adószám: 18301629-1-02

Keleti-Mecseki Mezőgazdasági Rt. Tervezik a lokátorállomást
Részvénytársasággá alakult a tsz

Országosan a másodikként 
alakult át részvénytársaság
gá január 13-án a pécsváradi 
tsz, azaz a Zengő' MG. Szol
gáltató Szövetkezet. Az első 
lépést a reménypusztai tsz 
tette meg. Walter Tivadar 
elnök az átalakulást megelő
zően elmondta, Baranyában 
és országosan is sok szövetke
zet ment tönkre az utóbbi 
évek gazdasági átalakulásai
nak következtében. Ezt meg
előzendő választották azt a 
társasági formát, amely meg
felel az új gazdasági körülmé
nyeknek és az Európai Úrnő
höz való esetleges csatlakozás 
feltételeinek is. A régi szövet
kezeti forma erre ugyanis 
nem alkalmas.

Sok vívódás előzte meg a 
fordulatot, mivel a tsz-tagok, 
különösen az idősek ragasz
kodnak a szövetkezethez. Ép
pen ezért a szövetkezetei 
megtartották, és az továbbra 
is adja a jogi és egyéb szolgál
tatásokat a tagjainak, a nyug
díjasainak.

A 153 tag részjegyeivel 
megtartották a szövetkezetei, 
melynek vagyona 1.350.000 
Ft. Üzletrészével pedig a 
többség, 130 fő  belépett a 
részvénytársaságba, amely 
110.450.000 forint alaptőké
vel jött létre. Részvényesek 
lehettek azok is, akik kívülál
ló üzlettulajdonosok voltak

eddig a tsz-ban. A  Zengő Mg. 
Szolgáltató Szövetkezet teljes 
jogutódja ezzel a tegnap meg
alakult Kelet-Mecsek Mező- 
gazdasági Részvénytársaság. 
(A „Zengő” nevet elutasította 
a cégbíróság, mivel ezt viseli 
a Zengő Lakásszövetkezet). 
Az Rt. továbbviszi az eddigi 
szolgáltatásait, pl. béreli tag
jaitól a földet és megműveli 
azt.

— Alapítását tekintve ez 
zártkörű Rt. -  mondta Walter 
Tivadar, a társaság igazgató
ja, — amit a tagok saját üzlet
részükkel alapítottak. Ez
után át kell gondolnunk a 
további gazdálkodást. Nem 
sok, mintegy nyolc munka
hely fog megszűnni. Inkább 
a tevékenységi kör bővítésén 
gondolkodunk a meglevő inf
rastruktúránk keretei kö
zött. Cél, hogy virágzó céget 
m űködtessünk az eddig 
megteremtett alapokon, és 
reméljük, ez új munkahelye
ket is fog majd teremteni 
Pécsváradon.

Alakuló ülésünkön is kife
jeztem mindannyiunk köszö
netét szövetkezetünk tagsá
gának, főként az idős tagja
inknak, akik munkájukkal 
lehetővé tették, hogy szövet
kezetünk átvészelje a válsá
gos időket, és alkalmas le
gyen egy korszerűbb átala
kulásra.

A Keleti-Mecsek Tájvédelmi Körzetben, Dél-Magyarország 
legmagasabb csúcsán, a Zengőn a tiltakozások ellenére meg
épül a lokátorállomás. A DÉDÁSZ fejlesztési osztálya megbí
zást kapott a lokátor energiaellátásának megtervezésére. Mol
nár Sándor fejlesztőmérnök elmondta, a lőtér előtti trafóállo
más 20 kilovoltos leágazásától indítanak a csúcsra egy vezeté
ket. A  kábelt, tekintettel a tájvédelmi körzetre, föld alatt veze
tik. Az oszlopos vezetékhez ugyanis 12-15 méteres nyiladékot 
kellene vágniuk. A kábel a létesítendő 3,5 kilométeres erdésze
ti feltáró út nyomvonalán húzódik majd. A munkálatok felte
hetően az év második felében készülnek el.

Mott János címzetes pécsváradi apát halálának fél
éves évfordulóján gyászmisét tartott utódja Kövesdi Já
nos plébános. Apátúrra Hans Karlautz külsheimi új
ságíró most érkezett fotójával emlékezünk. A  képen 
Günther Kuhn polgármester elhelyezi a külsheimiek 
virágait Mott János végső nyughelyén.
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A Pécsváradi Várbaráti Kör az 1996. évben
Egyesületünk február 

21-én, pénteken 18 
órakor tartja 

éves közgyűlését 
a Zengő Étteremben. 

A Pécsváradi Várbaráti Kör 
a Millecentenárium évében 
lépett működésének 15. évé
be. Az egyesület több éve ké
szült a M illecentenárium  
méltó megünneplésére, és an
nak szervezése és lebonyolítá
sa adta az 1996. év fó' esemé
nyeit. Taglétszámunk válto
zatlanul 301 fó': tavaly belé
pett 21 idén már 10 fó'. Súlyos 
vesztesége egyesületünknek 
alapító tagunk és munkánk 
fáradhatatlan támogatója, 
Mott János c. apátúr halála. 
Tagjaink közül meghaltak to
vábbá Buszaluer Miklós, 
Lutter János, Szántó Jó- 
zsefné és Andics Jánosné. 
Emléküket kegyelettel meg
őrizzük.

Az egyesület önellátó, külsó' 
támogatásban nem részesül. 
Tavalyi bevétele 57.800 Ft, 
kiadása 54.600 (postaköltség, 
fotó- és egyéb dokumentáció, 
emléktábla-helyreállítás, mil
lecentenárium konferencia 
költségei.) Az egyenleg 
203.100 ft -  e pénzmozgások
kal működik évek óta a Vár
baráti Kör.

Új tagok továbbra is ajelölt 
előzetes tevékenysége, a váro
sért végzett munkája vala
mint egyesületi tagjaink aján
lása nyomán nyerhetnek fel
vételt. Olyan egyesületi tago
kat várunk, akik nem kíván
ságlistákkal, hanem tevőlege
sen, a munkájukkal vesznek 
részt az egyesület életében.

Az 1996. év eseményei:
Február 17-én tartottuk 

jubileum i közgyűlésünket, 
melyen a 39 alapító tag dísz
oklevelet vett át.

1995 novembere és 1997 
májusa között a kör tagjai, 
Kakas Sándor polgármester, 
Arató Márton alpolgármes
ter és a kör elnöke számos 
egyeztetó'tárgyaláson vettek 
részt a vár érdekében. Ezek 
azt szolgálták, hogy a várat 
ne ürítsék ki -  ezért annak 
berendezését Pécsvárad ön- 
kormányzata a Megyei Köz
gyűlés által kirótt 12 millió 
forintért megvásárolta. Pécs
várad ezután kérelmezte a

vár kezelési jogát.
Március 26-án dr. Vár

szegi Asztrik pannonhalmi 
fó'apát-püspököt levélben 
meghívta Mott János címze
tes apát, Kakas Sándor pol
gármester és Gállos Orsolya 
a Pécsváradi Várbaráti Kör 
elnöke. Április 22-i levelében a 
főapát a meghívást elfogadta.

Ópusztaszerre szervezett 
kirándulást a kör május 5-én 

Két nap a várért. Május 16- 
17-én 150 pécsváradi dolgo

zott a vár udvarának rendbe
tételén a Várbaráti Kör, az 
önkormányzat és az István 
Király Szálló szervezésében, a 
Nyugdíjas Klub, az Általános 
iskolák jelentős részvételével. 
Munkájuk 300 ezer forintra 
értékelhető'.

Peónia-túra. Tiltakozás a 
Zengőn. A múlt év híre a Zen- 
gó're tervezett lokátor, amely 
ellen június 11-én a tiltakozás 
nevében rendeztük meg a pe
ónia-túrát 60 fő részvételével.

Morva- és csehországi 
túrán vett részt 48 fős csapa
tunk Kárpáti Gábor régész 
avatott vezetésével július 3-7- 
én. Mikulov, Lednice, Brno, 
Pernstein, Kutna Hóra, Prá
ga valamint Karlstejn, Kono- 
piste, Tábor és Ceske Budejo- 
vice útvonalon. Sok szépet 
láttunk, sok jó  sört megit

tunk, sokszor megáztunk és 
sokat nevettünk. Szép volt.

)rAsztrik 1000 év után ismét 
templomot szentelt Pécsvára- 
don” — fogalmazott dr. Vár
szegi Asztrik bencés főapát, 
aki a Szent István Napok ke
retében, Pécsvárad búcsúján, 
augusztus 15-én felszentelte a 
várkápolnát. Ezzel az egyház 
ismét visszavette hazánk egyik 
legrégibb álló templomát.

Augusztus 24-én részt 
vettünk a Kígyós Emlékkor

és a Fülep Lajos Művelődési 
Központ szervezte emlékta
lálkozón Kígyós Sándor mű
terménél, több mint 100 meg
emlékezővei.

Történeti konferenciát 
rendeztünk szeptember 28- 
án a honfoglalás 1100. és a 
magyar bencés rend 1000 
éves jubileuma tiszteletére a 
várban: dr. Kiss Attila ré
gész, dr. Bánhegyi Miksa 
pannonhalmi főkönyvtáros, 
Sólymos Szilveszter OSB, 
dr. Font Márta történész és a 
sorok írójának részvételével, 
mintegy 90 fő részvételével.

November 9-én fölkerestük 
Pannonhalma monostorát.

Skóciai Szent Margit nap
ján, november 16-án közös 
emléktúra a Baranya megyei 
Természetbarát Szövetséggel, 
Margit szülőhelyére, a Réka

várba, születésének 950. év
fordulóján. Szervezője dr. 
Novotny Iván és Dretzky 
Katalin. Részvétel az ünnepi 
szentmisén, megemlékezés a 
Réka várban és a Szent Mar
git em lékkeresztnél, 150 
résztvevővel, közülük 66 
pécsváradival.

December 30. Óévbúcsúz
tató a Zengőn 99 fő részvéte
lével.

Egyesületünk ezúton is kö
szönetét mond mindazoknak,

akikkel közös célkitűzéseink
ben együttműködhettünk. Az 
önkormányzatnak és Pécsvá
rad polgárainak a vár érde
kében végrehajtott fáradozá
sért. A Művelődési Központ
nak, Dretzky Katalin egye
sületi titkárnak, Kárpátiné 
Kovács Zitának, Patonai 
Attilának az egyesület mű
ködtetéséhez nyújtott szerve
zőmunkáért. Köszönet az Ist
ván Király Szállónak, Kollár 
Erzsébetnek és gratuláció az 
első év sikeréhez. Köszönet 
mindazon egyesületeknek, 
szervezeteknek, amelyek mun
kájukkal segítették tevékeny
ségünket és hozzájárultak vá
rosunk felvirágzásához.

Gállos Orsolya 
a Pécsváradi Várbaráti 

Kör elnöke

Fotó: Jagados GáborKépünkön szilveszteri túrázóink a Réka-völgyben
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Kodolányi János Általános Iskola hírei
A téli szünet után január 6- 

án tértünk vissza ismét meg
szokott hétköznapjainkhoz, 
hogy tanár és diák egyaránt 
kipihenten, megújult erével 
lásson neki a félév zárásához. 
Az utolsó hetek felmérők, té
mazáró dolgozatok sorozata, 
sokak számára az utolsó javí
tási lehetőség a félévi értesítő, 
a továbbtanuláshoz szükséges 
jelentkezési lap kitöltése 
előtt.

Január 11-én, szombaton 
volt a Városi Sportcsarnok
ban a Baranya megyei váro
sok labdarúgó utánpótláscsa
patainak téli teremtornája. 
Pécsváradot is képviselte a 
Kodolányi János Általános Is
kola csapata. A  csapat tagjai: 
Tolnai Gábor, Szederkényi 
Máté, Dénes Sándor, Me
zei Richárd, Cser Csaba, 
Gungl Viktor, Molnár An
tal, Galgóczi László, felké
szítőjük Gelencsér János 
testnevelő.

Sok segítséget nyújtott a 
felkészülésben és a jó szerep
lésben Kófiás Endre a me- 
cseknádasdi Általános Iskola 
igazgatója.

A  8 város csapatainak mér
kőzései a következő sorrendet 
eredményezték:

1. Mohács
2. Szentlőrinc
3. Szigetvár
4. Pécsvárad
5. Siklós
6. Pécs
7. Komló
8. Sásd
A korosztályos megyei válo

gatottba javasolt pécsváradi 
játékos Tolnai Gábor lett.

A győzteseknek és a helye
zetteknek értékes ajándéko
kat ajánlott fel a Komlói 
Kesztyűgyár, a Baranya Me
gyei Labdarúgó Szövetség és 
Pécsvárad önkormányzata. Az 
izgalmas mérkőzéseket 100 
sportoló és változó létszámú 
(120-160), de lelkesen buzdító 
szurkolótábor nézte végig.

Január 13-i munkaértkeze- 
letünkön megbeszéltük a kö
vetkező hetek teendőit a máso
dik félévre tervezett fontosabb 
feladatokat, átalakításokat.

Az iskola pedagógiai prog
ramjának és a tan tervek elké
szítése mellett a közeljövőben 
szeretnénk a központi iskola 
folyosóin beépített szek

rényeket kialakíttatni, ezzel 
is megakadályozva a lopáso
kat. A tanév végére pedig a 
mai modern oktatásban már 
nélkülözhetetlen számítógé
pek megvásárlását tervezzük, 
hogy a következő tanévtől 
már a mi tanulóink is megis
merkedhessenek a kezelésük 
alapjaival. Az értekezlet után 
fogadóórát tartottunk az ér
deklődő szülőknek.

Tamás Andrea 5. a. osztá
lyos tanuló az érdi Csuka Zol
tán Városi Könyvtár által ki
írt országos rajzpályázaton 
(XX. századi magyar költők 
verseinek illusztrálása) Tam- 
kó Sirató Károly: Eszkimóka 
című versének ábrázolásával 
vett részt. A  közel másfélezer 
beérkezett rajz közül munká
ját elismerő oklevéllel jutal
mazták.

Január 20-án az óvodások 
szüleinek tartott tájékoz
tatást a következő tanévben 
induló első  osztályosokról 
Vértes Lászlóná az alsó ta
gozat igazgatóhelyettese és a 
leendő első osztályos osztály- 
tanítók.

Január 20-tól hat hétig is
kolánkban végzi szakmai 
gyakorlatát Dékány Katalin 
és Gulyás Izabella főiskolai 
hallgatók. Gyakorlatvezető 
tanáraik Göblné Németh  
Piroska, Gungl Lászlóné, 
Wágner Jánosné és Dávid 
Maddocks.

Január 23-án szakmai na
pot szerveztek alsó tagozatos 
nevelőink. A  szakmai nap cél- 
ja  az Apáczai Kiadó tan
könyveinek bemutatása, hi
szen alsó tagozaton nagyrészt 
a kiadó tankönyveit használ
ják tanulóink. Iskolánk meg
pályázta az „Apáczai Kiadó 
Bázis Iskolája” címet, amely 
elsősorban tanulóinknak je 
lent majd előnyt, hiszen a pá
lyázati feltételek teljesítése 
esetén kedvezményesen jut
hatnak a tankönyvekhez. A 
pályázat feltétele bemutató 
tanítás óraelemzéssel, könyv- 
bemutató szervezése, melyen 
iskolánkon kívül még 10 isko
la nevelői vesznek részt, illet
ve a kiadó tantervének ismer
tetése. A 23-i szakmai napon 
bemutató órát tartott Tóth 
Györgyi és Vértes László
né, korreferens volt Patonai- 
né Link Zsuzsanna. Ugyan

csak megpályáztuk és elnyer
tük a Műszaki Könyvkiadó 
Referencia iskolája címet, 
melyben nevelőink vállalták 
fizika, kémia, termé
szetismeret, technika és szá
mítástechnika tantárgyakból 
a kiadó új tankönyveinek ki
próbálását, értékelését.

FELHÍVÁS

Február 15-én 19 órakor 
tartjuk a már hagyományossá 
vált szülők-nevelők bálját a 
művelődési házban, amelyre 
szeretettel várunk minden ér
deklődőt, szórakozni vágyót. A 
zenét a Spitzbuben zenekar

szolgáltatja.
Felhívjuk a tisztelt szülők 

és mindazok figyelmét, akik 
iskolánk céljait, programjait 
méltónak tartják arra, hogy 
támogassák, tanulóink ered
ményeit elismerésre méltó
nak tartják, illetőleg támoga
tásukkal oktatási, sportolási 
feltételeiket javítani szeret
nék, hogy adójuk 1%-át isko
lánk Társadalmi Összefo
gás az Iskolai Nyelvokta
tásért nevű alapítványának 
a 19035550-1-02 adószámára 
is átutalhatják.

Előre is köszönjük támoga
tásukat!

Vértes Lászlóné 
Wágner Jánosné

Pályaválasztási tájékoztató
Szakmunkásképző Intézet, 

Szakközépiskola és Gimnázium
7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 6.
Tel/fax: 465-030, Tel: 465-133

A. Középiskola: ----------------------------------------------------
1. Általános gimnáziumi osztály közbiztonsági tago

zattal. Felvehető létszám 35 fő (2/3 fiú). 4 éves, általános 
érettségit adó képzés, rendőrségi orientációval. Lehetőség 
van számítógép-kezelői vizsga, kedvezményesen jogosít
vány és nyelvvizsga megszerzésére. Felvételi követel
mény: az érettségi tárgyakból legalább 4,00 átlag, fizikai
alkalmasság. (Fizikai felvételi: 1977. 02. 24. 8 óra)

*

2. Általános gimnáziumi osztály: felvehető létszám 
35 fő. 4 éves általános érettségit adó képzés, ahol az 1. 
pontban leírt lehetőségek is adva vannak. Felvételi köve
telmény: érettségi tárgyakból legalább 3,75 átlag.

Mindkét osztályban német és angol az idegen nyelv.
*

3. Szakmunkások szakközépiskolája. Felvehető lét
szám 35 fő. Végzett szakmunkások számára két éves, 
nappali tagozatú, érettségit adó képzés.

B. Szakképzés ------------------------------------------------------
1. Húsfeldolgozó dolgozó osztály.
Felvehető létszám: 35 fő, három éves képzés.
2. Sütőipari osztály.
Felvehető létszám 35 fő, három éves képzés.
3. Sütőipari csoport. Felvehető létszám 20 fő. (Tanköte

lezettségüket, 10 osztályt teljesítettek számára.) Kétéves 
képzés.

Mindhárom esetben a végzettség szakmunkás-bizo
nyítványt ad.

Mindhárom helyen gyakorlóhely szükséges. (Lakóhely 
szerint az iskola tud gyakorlóhelyet ajánlani.)

Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmasság.
4. 2+2 képzésű osztály. Felvehető létszám 30 fő.
(Azok számára, akik először tankötelezettségüket telje

sítik -  99-10. osztály, majd azután választanak szakmát.)
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Dr. Faller János emlékezete
1927-1985

\
Faller János

OKTÓBER

Az égen lusta ívben száll a nap már, 
a prés torkából édes must csorog, 
a fárad földet bó' korttyal itatják 
hideg szelek és zúgó záporok.

Elszállt a nyár. Búcsúzz el most a nyártól, 
elszunnyad a völgy, a domb s a rét, 
s a csonka cserfa, hű és bölcs barátod: 
az ősz teríti rájuk kék ködét.

Nem kóborolhatsz többé mély avarban 
a Szár-tetőn, szűk ösvényeken, 
gombát kutatva. Most bezár a zápor 
s csak szellemed száll el a szeleken.

Hínár virágzik forrásunk vizében 
s a partján sás közt sikló surran át, 
kunyhónk falán repkény hervad és 
az utak mentén vetkőznek már a fák.

Rőt lombokon hűs szellő döngicsél 
és rege repül a régi vár alatt.
A  dombok ormán bíbor sziklakéból 
az ősz hatalmas emlékjelt farag.

Vonulj szobádba, húzódj most magadba, 
szűk látóköröd a kert s az almafák, 
s ne is bújj ki sivár odúdból, csak ha 
szél füttyönget s hajlong a nyírfaág.

V___________ ____________ )

Egyiptomi emlékek

Pécsvárad szülötte volt 
dr. Faller János belgyó
gyász, labor főorvos, aki 
idén volna 70 éves. Ma- 
gyarmecskén, Bakócán, az 
ötvenes évek végén Hosz- 
szúhetényben teljesített 
szolgálatot, majd Székes- 
fehérváron volt főorvos. 
Innen ment algériai szol
gálatra Constantine vá
rosba, ahonnan gyógyítha
tatlan betegséggel tért ha
za. Testvére, Bokrétás 
András idézi fel Faller Já
nos színes, érdekes alakját 
a Pécsváradi Hírmondó 
olvasói számára.

A Vár (akkor még Vak Béla 
Vár) utcai szülői házból in
dult élete. Ez a ház és Pécs
várad volt az az archimedesi 
pont, ahová gondolatban min
dig visszatérhetett, s amely 
gondjaiban is enyhülést adott 
neki. A gyermekkor megany- 
nyi emléke kötötte ide, mely
ből egész életébe átmentette 
a játékosságot: a hatalmas ki
rándulások a Réka-völgyben, 
a Zengőn, a várkonyi geszte
nyésben, a lubickolások a 
Lutz Strandon, a vár domb
ján a ródlizások, a szendén 
nyíló első szerelem, augusztus 
végi holdtöltekor a rákászások 
a várkonyi patakban (mert 
akkor még volt rák annak bő 
vizében), a hofstellek vadre- 
gényessége, a Tiliták, mind
mind megannyi kapaszkodó 
volt életében.

Játékos elme volt. Hosszú- 
hetényi körzeti orvos korában 
egy ízben arra vette rá vendé
geit, hogy holdvilágos éjsza
kán bújócskát játsszanak az 
orvoslakás gyümölcsöségben. 
Minden alkalmat megraga
dott, hogy játszhassék. Szinte 
kínozta környezetét újabb és 
újabb sziporkázó ötletével.

Irigylésre méltó memóriája 
volt. Egy ízben több mint két
száz, egymásra semmiben 
sem hasonlító tárgyat jegy
zett meg, és mondott fel hibát
lanul két hét múlva. Egyszer 
gondokba merülten találtam. 
Tudtam az orvosságát. Felidéz
tem gyermekkorunk kedvenc 
játékát, és percek múlva — két 
meglett férfi, családapa — in- 
diánosdit játszottunk az udva
ron, hirtelen készített nyíl
vesszőkkel és az elmaradha
tatlan sziú üvöltéssel.

Elméje fáradhatatlan volt. 
Hat nyelven beszélt, írt. Egy 
alkalommal fogadásból 10 
perc alatt megtanulta spa
nyolul a M iatyánkot. Egy 
nyári vakáció alatt görögből 
tökéletesítette azt az ismeret- 
anyagot, amit az iskolában 
tanult. Szüksége volt rá, mert 
műfordítással is foglalkozott. 
Hiszen eredetileg bölcsésznek 
készült, és voltaképpen az is 
maradt egész életében. A há
ború után két évet végzett a 
pécsi bölcsészkaron, amit ak
kor áthelyeztek Szegedre. 
Faller János ezután iratko
zott a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemre.

Verseket írt nagy számban, 
nemcsak magyarul, hanem 
franciául, németül és angolul 
is. És legalább ugyanennyit 
fordított magyarra. Barátja
ként tisztelhette Jékely Zol
tánt, Örsi Ferencet és sok 
más magyar írót. Elnöke volt 
a Magyar Orvosírók Egyesü
letének és elnökségi tagja a 
Nemzetközi Orvosírók Szer
vezetének.

Humora kiapadhatatlan 
volt. És morbid is. Halálos 
ágyán önmagát és gyógyítha
tatlan betegségét szelíden ki
gúnyoló csujogatókat írt. Még 
akkor is játszott. Miként vele 
az élet. A TESCO kiküldöttje
ként előbb hat évet dolgozott 
orvosként, majd újabb hármat 
kívánt tölteni Algériában. Él
ményeit versekben, színes út
leírásokban örökítette meg, 
amelyekben persze megint 
megcsillan játékos humora.

Második kiküldetését már 
nem tudta végigszolgálni. 
Mindannyiunk meglepetésére 
egyszer váratlanul hazaérke
zett, és már nem ment, nem 
mehetett vissza. A  szellemrabló 
szelek 12 éve vitték el tőlünk. 
Ebben az évben volna 70 éves.

Bokrétás András

A pécsváradi várban még kis
gyermekként ismerkedett a ré
gészettel, hiszen nagyszülei, 
Horváth János és felesége a 
várbéli idegenforgalmi kiren
deltséget vezették. Tán innen 
Vértes Krisztián vonzódása a 
múlthoz. Ma a szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Tanárképzó' 
Főiskola III. évfolyamának tör- 
ténelem-rajz szakos hallgatója. 
Jelentkezett a Németh László 
Szakkollégiumba is, ahol támo
gatást nyújtanak a speciális ér
deklődésű hallgatóknak.

Krisztián a régészeten belül 
az egyiptológia iránt érdeklődik, 
már két éve jár Budapestre, az 
ELTE Egyiptológiai Tanszékére. 
Ide szeretne májusban felvételiz
ni. Egyiptomi történelmet és ré
gészetet tanul, s ebben sokat se
gít angol nyelvtudása.

Nemrég tért vissza kéthetes 
egyiptomi tanulmányújáról. 
Nagy hasznát vették az útnak, 
mondja, hiszen a személyes él
ményeket nem lehet pótolni. Ka
iróba érkeztek, majd a Sinai-fél- 
szigeten tettek több napos utat. 
A Szuezi-csatomán a Nilus-völ- 
gyében folytatódott útjuk, a Vö
rös-tenger partjait is érintve. 
Fölkeresték a Királyok-völgyét, 
jártak Thébában, az Új Biroda
lom egykori fővárosában, látták 
Luxor és Karnak templomait. 
Ezután Asszuánba, és a legdé

libb részen Abu Szimbelnél a II. 
Ramszesz korabeli sziklatemplo
mokhoz jutottak el. Szudán ha
tárát megközelítve indultak 
vissza. Kairó mellett Gizánál, a 
nagy piramisok árnyékában 
szívták magukba a régmúlt idők 
levegőjét, látták Memphiszt, az 
Ó-Birodalom egykori fővárosát, 
majd Szakkara lépcsős piramisa 
ejtette ámulatba a diákcsopor
tot.

-  Jól hasznosíthatjuk a látot
takat tanulmányaink során is -  
mondta befejezésül Vértes Krisz
tián.

Sántha László



8 Hírmondó 1997. február

Képünkön az ajándékozás pillanatai

Lion's Club
Lion ’s Club egy polgári 

klub, a melynek célja, hogy 
konszolidált polgári társada
lom jöjjön létre Magyarorszá
gon. Tevékenységük közép
pontjában a karitatív műkö
dés áll. (Fogyatékos gyermek
ek támogatása, asztmás, rák
beteg, súlyos műtétekre váró 
gyerekek kezeléséhez való 
hozzájárulás.)

A pécsi Lion’s Club már az 
1994795-ös Lion’s évben léte
sített és működtetett egy in
gyenes szülőszállást, ahol a 
régióból Pécsett kezelt leuké
miás és tumoros gyermekek 
szülei kaptak elhelyezést.

Az 1995/96-os Lion’s évben 
a szálláslehetőség 10 főre ki
bővült, „Leukémiás és tumo
ros gyermekek gyógyításáért” 
alapítvány a helyiségeket fel
újította, közösen berendezték, 
majd a működtetés és fenn
tartás költségeit a Lion’s Club 
magára vállalta. Ez a kezde
ményezés a magyar Lion’s

mozgalom hírnevét is öregbí
ti.

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a pécsi Lion’s Club tag- 
jai a pécsváradi Pávics Já
nos, Pávics Gizella Palasz- 
tér József és Paleszter Má
ria pécsi lakosok személye
sen hozták el a 2. sz. Óvoda 
kétnyelvű csoportjának az új 
Barbie házat, a társas- és 
puzzle játékokat, motorokat, 
kifestőket, édességeket és lu
fikat, amelyekkel valóban ka
rácsonyi hangulatot varázsol
tak a csoportszobába, nagy 
örömet okozva gyereknek, fel
nőttnek.

Ezúton is köszönetét mon
dunk még Holovicz Róbert- 
nek, a MERKATIMPEX Kft 
vezetőjének, s a pécsi ÖNÉRT 
Hálózatnak, azért, hogy ezek 
az ajándékok a csoportunkba 
kerültek.

A  kétnyelvű csoport 
gyermekei és 

felnőtt dolgozói

A stájeri Tauplitzban ja 
nuár 29-30-án szervezte a 
III. A m atőr A lpesi Sí- és 
Snow board-bajnokságot a 
Magyar Sí- és Snowboard 
Szövetség. Felnőtt kategóri
ában, a 2 futamos óriás mű
lesiklást a pécsváradi Ká- 
csor Hajnalka nyerte meg 
-  az ezzel járó pompás Kást- 
ler-síléccel. Gyermekkategó
riában II. lett az ugyancsak 
pécsváradi K ácsor K lau

dia, 6 éves, aki egy szép síci- 
pő-táskát kapott emlékbe. 
Ifjúsági kategóriában III. a 
13 éves pécsi Marosvölgyi 
Eszter. Az amatőr sízők a 
Grandtourssal jártak auszt
riai sítúrán, a Kácsor-család 
11. alkalommal vett részt. 
Klaudia már tavaly megmu
tatta oroszlánkörmeit, mi
kor a Semmeringen rende
zett amatőr bajnokságon 16. 
lett.

Sándor László
( 1927- 1996)

Január 18-án távozott az élők sorából az egykori pécsvá
radi káplán, Berkesd plébánosa, Sándor László, aki nagy 
szeretettel vett részt mindig Pécsvárad ünnepi eseménye
in. Előadást tartott az 1995. évi történeti konferencián, 
részt vett a kápolnaszentelésen.

Január 25-én Pécsett kísérték utolsó útjára Berkesd, El- 
lend, Pereked és Szilágy köztiszteletben álló esperes plé
bánosát. A múlt nyáron töltötte be 70. életévét. Pozsonyli- 
geten született 1927. június 13-án. Pécsett majd Győrben 
tanult a teológián, Pécsett szentelték pappá 1954-ben. 
Szolgálatát Szakoson, Szászváron, Vásárosdombón kezdte. 
1957-ben Somberekén, 1958-ban Pécsváradon lett káplán, 
ahol 1961-ben Curilovic Ottokár halála után az adminiszt
rátori teendőket is ellátta. Szentdénesen lett plébános 
1974-ben, innen került utolsó állomáshelyére Berkesdre, 
később tiszteletbeli esperes és szentszéki bíró lett.

Az Egyháztörténeti Munkaközösség tagjaként helytör
téneti kutatásokat végzett Berkesden, sőt kis gyűjteményt 
is létre hozott. Szolgálati évei alatt példásan helyre állítot
ta négy községének templomait. Jóságáért, igaz embersé
géért tisztelték, szerették nemcsak hívei, hanem minden
ki, aki ismerte.

Megkésett karácsonyi 
jegyzet

Bár kissé elhaladt mögöt
tünk a karácsonyi időszak, 
sokunkban máig is él a han
gulat, melyet az ünnepek ide
jén ébresztettek bennünk a 
Kodolányi János Általános 
Iskola tanulói a város üzletei
nek kirakataiban és az ABC- 
ben elhelyezett szép betlehe
meivel.

Megható volt látni a kis ke
zek alkotását: a szalmatetős 
betlehemben a csuhából, fa
ágakból, mézeskalácsból al
kotott figurákat. Megcsodál
tam az aprólékos munkát és 
elgondolkodtam: amikor a 
Gyermeket, az Édesanyát, 
Józsefet vagy éppen a jászolt 
formálták, vajon mi játszód
hatott le bennük, mit élhet
tek át a lelkűkben ezek a 
kedves gyermekek?

Gondoltak-e arra, hogy a 
kis Jézus ott a hideg istálló
ban, a barmok között, a já 
szolban pólyában takarva ér
tünk, emberekért jött a világ
ra? Feltűnt-e nekik, milyen 
szeretettel tárja felénk kezét, 
hogy mennyi m elegséget 
áraszt egész lénye ott a zúz- 
marás barlangban? Az Édes
anya kissé bánatosan hajol a 
Kisded fölé, mivel csak egy 
barmoktól melegített istálló
ban tudott szent Fiának ott
hont adni, de jóságot sugároz

va ajánlja nekünk a Megvál
tót. Vajon elfogadjuk-e?

És a csillag a betlehem fö
lött, mely a háromkirályokat 
a Kisdedhez vezette? Jelent-e 
valamit az ő életükben? Veze
ti-e őket is a jobb”, a „szebb”, 
a „nemesebb”, „értékesebb” 
felé?

E gondolatokkal szívből kö
szönetét mondunk ezért az 
élményért, a csodálatos betle
hemekért a 6. c. osztály tanu
lóinak. Szabó Diana, Ko
vács Natália, Radó Zsu
zsanna 5. c. osztály tanulói
nak, Fenyvesi Orsolyának az 
5. a.-ból, az 5. b. osztály fiúinak, 
Balogh Péternek és Horváth 
Bálintnak az 5. d-ból.

De szívből megköszönjük a 
kedves szülőknek, pedagógu
soknak is, akik irányították, 
segítették a gyerekek munká
ját. És azoknak is köszönetét 
mondunk, akik ugyan nem 
nyertek pályázatot, de a szán
dék bennük is megvolt, és bizo
nyára ők is szíwel-lélekkel al
kották a kis betlehemeket, a 
karácsony hangulatát.

Adja Isten, hogy ebből a 
hangulatból, ebből a szere- 
tetból maradjon szívükben, és 
melegítse Őket egész eszten
dőben.

Mert minket már melegít.
Varga Borbála
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A Millecentenárium jegyében

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

A decemberi számban egy 
helyütt évszám elírás történt, 
valamint nyomdai okokból ki
maradt az utolsó számból a 
Dombay tónál lévő emlékmű. 
(A  pótlás m iatt a befejező' 
részt terjedelmi okból a kö
vetkező' számunkban adjuk 
közre.) A  központi iskola előtt, 
a Tavasz utcai elágazóban lé
vő Irókázó c. szobrot termé
szetesen nem 1987-ben, ha
nem 1967-ben avattuk.

Ugyanebben az évben, 
1967. október 30-án a múzeu
mi hónap alkalmával került 
elhelyezésre Vígh Tamás bu
dapesti képzőművész alkotá
sa, a régészetet szimbolizáló 
em lékkő a Dom bay tónál, 
Dombay János emlékére, aki 
a Baranya Megyei Múzeum 
első igazgatója volt és a kör
nyéken végezte első ásatásait. 
Avatóbeszédet Dr. Fülep Fe
renc mondott, az emlékkövet 
átvette Radics Károly ta
nácselnök. (Vígh Tamásnak 
egyébként Pécsett az István 
téren áll Régészet című szob
ra.)

Az emlékműn az alábbi szö
veg olvasható: „Az innét in
dult, itt sokat időzött, híres 
ásatásai a községben végző 
Dombay János (1990. VIII. 
10. Veszprém 1961. III. 23. 
Pécs) régész, a Baranya Me
gyei Múzeumok Igazgatóságá
nak első vezetője emlékét idézi 
ez a kő. Múzeumi Hónap  
1967.”

(A dátum sajnos téves, 
Dombay János elhalálozásá
nak napja nem március 23., 
hanem m árcius 24, mint 
ahogy azt helyesen jelzi a Ze
neiskolánál lévő emléktábla.)

Egyébként Dombay János 
ötlete volt a tóvölgyi gát meg
építése és a tó kialakítása, 
amelyet 1962-ben félmillió fo
rintos beruházásban az akko
ri megyei Idegenforgalmi Hi
vatal készíttetett el. Pécsvá- 
radon Dombay János nevét 
őrzi egy utca is.

Visszatérve az emléktáblá
hoz, külön is kiemelendő a 
Várbaráti Kör munkássága, 
ugyanis a nyolcvanas évek 
közepétől napjainkig elhelye

zett emléktáblák szorgalma
zója nagyrészt a Várbaráti 
Kör volt és azok legtöbbjét 
Békés József, a Várbaráti 
Kör aktív tagja készítette el 
társadalmi munkában.

A Vár utcai óvoda külső fa
lán található a Kodolányi em
léktábla.

A tábla avatása 1984. már
cius 12-én 17 órakor volt, ava
tóbeszédet Tüskés Tibor író 
mondott. Ezt követően a mű
velődési ház emeleti klubjá
ban kiállítás nyílt, majd iro
dalmi est keretében előadás 
hangzott el Kodolányi János 
munkásságáról, műveiről. Ez 
alkalommal a Magyar írószö
vetség nevében Pécsváradra 
látogatott Csorba Győző', 
Pákolitz István és Parti 
Nagy Lajos.

Közreműködött Csekő  
Györgyi.

Az em léktábla szövege: 
,(Pécsváradról indultam el. E 
helyen állt a ház amelyben 
Kodolányi János 1903 és 1909 
között gyermekéveit töltötte. 
Pécsváradi Várbaráti Kör 
1984.” A táblát Békés József 
készítette.

Kodolányi János nevét vise
li az általános iskola, továbbá 
utca is őrzi emlékét.

A  Szentháromság tér 3. sz. 
alatt a Városháza falán he
lyezte el 1988. március 15-én 
a szabadságharc emlékére és 
évfordulójára a Várbaráti Kör 
Hegedűs Imre emléktábláját.

Az avatási ünnepség márci
us 15-én 17 órakor volt, ava
tóbeszédet dr. Brezniczki 
József országgyűlési képvise
lő, a szakiskola igazgatója 
mondott. Az avatást követőén 
a művelődési házban Hege
dűs Imre emlékeset volt, illet
ve kiállítás nyílt. Az emlékes
ten dr. Füzes Miklós és Gál- 
los Orsolya tartott előadást.

A  tábla szövege: ,fiegedűs 
Imre Pécsvárad 1848 /49-es 
országgyűlési képviselőjének 
emlékére a Pécsváradi Várba
ráti Kör. 1988. március 15- 
e n .

Hegedűs Imre nevét viseli 
egyik utcánk is, Radics Ká
roly javaslata és dr. Gállos

Ferenc kezdeményezése nyo
mán.

A Kossuth Lajos utcában, a 
Szent István patika bejáratá
nál található a Békés József 
által készített dr. Entz Béla 
professzor emlékére elhelye
zett tábla az alábbi szöveggel:

„Dr. Entz Béla 1877-1959. E 
helyen állt a ház, melyben a 
magyar korbonctan iskolate
remő professzora élete utolsó 
tíz évét töltötte. Pécsváradi 
Várbaráti Kör 1989.”

Az em léktábla avatása
1989. április 17-én 18 órakor 
volt., avató beszédet mondott 
dr. Kádas István pathológus 
főorvos, volt Entz tanítvány. 
Az avatást követően a műve
lődési házban emlékülés és 
kötetlen beszélgetés volt, 
amelyen egykori tanítványai 
elevenítették fel emlékeiket 
köztük dr. Kardos József is, 
volt fogszakorvosunk.

Entz Béla nevét viseli az 
Egészségügyi Centrum és egy 
utca is. Ez utóbbit Békés Jó
zsef volt tanácstag javasolta.

A Szenthárom ság tér 3. 
szám alatt, a Városháza falán 
található a helyi tűzoltóság 
em léktáblája is, am elyet
1990. október 20-án 16 óra
kor, a Leányvásári rendez
vény keretében a helyi önkén
tes tűzoltóság megalakulásá
nak 100. évfordulója alkalmá
val, két napos rendezvény-so
rozattal egybekötve a Tűzoltó 
Egyesület helyezett el. Az ava
tóbeszédet dr. Kófiás Mihály 
akkori vb-titkár mondta.

A tábla szövege: „Ebben az 
épületben alakult meg a Pécs
váradi Önkéntes Tűzoltó és 
Ö nsegélyező Egylet. 1890- 
1990.Ö.T.E.”

Az avatást követően a mű
velődési házban tűzoltó törté
neti kiállítás nyílt, másnap 
pedig folytatódott a program: 
zenés ébresztő, zászló-szente
lés a katolikus templomban, 
térzene a várudvarban, ünne
pi tűzoltó közgyűlés, tűzoltó
bemutató a sportpályán és vé
gű tűzoltóbál a várban.

A tűzoltózászló-szentelés- 
kor a zászlóanya dr. Hutvág-

ner Rozália volt. A  rendez
vénysorozat fő  szervezője 
Várkonyi Antal tűzoltó szá
zados volt.

A  Vár belső udvarában, a 
bejárat melletti épület falán
1991. szeptember 21-én 17 
órakor avatta fel a Széchenyi 
emléktáblát dr. Tóth Tibor 
egyetemi tanár, az FM helyet
tes államtitkára.

A táblát a Várbaráti Kör 
helyeztette el az alábbi szö
veggel: „Gróf Széchenyi István 
1791-1860. 1834. július 6-i itt- 
jártán ak  em lékére, szüle
tésének 200. évfordulóján. A 
Pécsváradi Várbaráti Kör 
1991.”

Az avató ünnepségre szóló 
meghívó az alábbi Kossuth 
idézetet tartalmazta: „Ujjait a 
kor ütőerére tévé, és megér
tette lüktetéseit; és ezért; 
egyenesen ezért tartom őt a 
legnagyobb magyarnak.”

A Városháza toronyszár
nyának földszinti vakablaká
ban nyert elhelyezést a város 
II. világháborús emléktáblája, 
amely Rauschenberger 
András munkája.

Avatása 1991. december 8- 
án 15 órakor volt katonai tisz
teletadással. Avató beszédet 
Kakas Sándor polgármester 
mondott, továbbá a három fe
lekezet (Mott János r. kát., 
Szabó Lászlóné re. és Ber- 
ger István izr. rabbi) imád
sága mellett szentelték fel a 
táblát, amelyet koszorúzás 
követett, és végül a hozzátar
tozók helyezték el az emléke
zés és gyász virágait.

A  tábla szövege: „II. világ- 
háborús halottaink” felirat 
alatt összesen 126 név és 8 
család neve szerepel, majd a 
tábla állítója „Pécsváradi 
Várbaráti Kör 1991”.

A  felsorolt halottak közt ka
tonák, elhurcolt civilek, nők 
és deportált zsidók egyaránt 
szerepelnek, akikről a tábla 
készíttetői tudomással bírtak.

Ez alkalommal Békés Jó
zsef felújította az I. világhá
borús emlékművet, amit e na
pon átvett Kakas Sándor.

(befejező rész következik)
Dr. Kófiás Mühály
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Internet alkalmazások:

E-mail és World Wide Web
Január 25-én mintegy 30- 

an jelentek meg a Művelődési 
Központban Gellert Péter 
„Bevezetés az Internetbe” cí
mű előadásán. Murphy tör
vénye - ,rAmi elromolhat, az el 
is romlik" — a kezdéskor be
igazolódott: a telefonvonal a 
vezeték sérülése miatt átme
netileg használhatatlanná 
vált. A  bevezető' -  hálózati to
pológiák, adatátviteli lehető
ségek -  után már a látványo
sabb és érthetőbb, gyakorlat
ban is bemutatott részek kö
vetkeztek. E cikkben is ezen 
„érdekesebb” területekkel fog
lalkozunk, mint az E-mail és 
WWW.

Az Internet-nek több „olda
la”, felhasználási lehetősége 
létezik: E-mail, Telnet, News, 
Ftp, Gopher, Irc stb., ilyen ér
telemben az „Internet” elne
vezés tulajdonképpen gyűjtő- 
fogalom. Az „átlag” felhaszná
lók leggyakrabban mindössze 
két Internet-alkalm azást 
használnak: az E-mail levele
zéshez, és a legdinamikusab

ban fejlődő World Wide Web 
információk kereséséhez.

E-mail: elektronikus posta, 
olyan rendszer, melynek se
gítségével a felhasználók egy
másnak fájlokat /pl. progra
mokat, képeket/ vagy üzene
teket küldhetnek. A hálózat
hoz csatlakozó felhasználók 
mindegyikének saját „posta
ládája” van. Az Internet email 
címzése felhasználói névből, 
és a „gazda” számítógép „cí
méből- név, hely'’ áll. Az e-ma
il cím legegyszerűbben a fel
használói nevet követő @ jel
ből /"kukac"/ ismerhető fel. 
Pl.: a sasa felhasználói név
vel rendelkező személy, aki a 
Pécsi Janus Pannonius Tudo
mányegyetem Bölcsészettu
dományi karán tanul, a sa- 
sa@btk.jpte.hu címmel ren
delkezik.

Az e-mail elsősorban gyor
sasága miatt népszerű, de 
nem elhanyagolható az a tény 
sem, hogy jóval olcsóbb a ha
gyományos postai szolgáltatá
soknál. Az írott levelek elkül

dése, és a kapott levelek letöl
tése a gazdagépről mindössze 
néhány m ásodpercet vesz 
igénybe. Hátránya, hogy nem 
létezik még e-mail telefon
könyv, a címzett e-mail címét 
el kell kérnünk, vagy valami
lyen úton-m ódon kideríte
nünk.

WWW /World Wide Web/,
a Windows-hoz hasonló grafi
kus felület, az Internet leg
gyorsabban fejlődő, legnép
szerűbb és leglátványosabb 
része. Az Internet egyik kere
sési, navigációs eszköze. Egy 
brit szakember, Tim Ber- 
ners Lee fejlesztette ki, hasz
nálata 1993-tól terjedt el. 
"Hypertext"alapú információs 
rendszer, vagyis a hivatkozá
sokat az adott szövegben ki
emelt részek /linkek/ jelzik, 
segítségükkel a világ más ré
szein elhelyezkedő dokumen
tumokra ugorhatunk. A háló
zat szempontjából lényegte
len, hol található a kapcsolt, 
ül. hivatkozott dokumentum. 
Múlt havi cikkünkre utalva,

nem je len t különbséget a 
költségekben sem az, hogy a 
világ mely részéről hívunk le 
anyagot, a telefonköltség így 
is helyi hívás díjaként szám
lálandó. A Web tehát látvá
nyos dokumentumokat köt 
össze, melyek nemcsak szöve
get, hanem álló- és mozgóké
peket, ül. hangokat is tartal
mazhatnak. Elérésükre úgy
nevezett böngészőprogramra 
van szükség, legelterjedtebb 
a Netscape Navigator és az 
Internet Explorer. Ezen talló
zó program ok kezelése /a 
"szörfözés ill. böngészés"/ a 
gyakorlatlan számítógép fel
használónak sem jelenthet 
problémát, könnyen megta
nulható. A Web dokumentu
mok cím e legtöbbször a 
"http//www." formulával kez
dődik, így könnyen felismer
hető. Pl.: Pécsvárad bemutat
kozó anyaga a http://www.c- 
3.hu/pvmuvhaz címen lesz 
megtalálható az Internet vi
lághálózatán.

Patonai Attila

25 éve történt
1972. február krónikája

Február 1-én: Lebontotta 
az ÁFÉSZ a Kossuth utcában 
az irodaház mellett lévő, igen 
elhanyagolt büfé épületét.

A nagyközségi tanács és a 
helyi építő KTSZ. szerződést 
kötött egy négylakásos szol
gálati ház építésére, amely
nek költsége előreláthatóan 
1,2 millió lesz (Ez volt a Rad
nóti utcai első társasház.)

Február 9-én: Vízhiány 
van Pécsváradon és a nyáron 
még további romlásra lehet 
számítani, a Baranya Megyei 
Vízmű közlése szerint, ezért 
vízkorlátozás bevezetéséről 
kell intézkedni, de végső meg
oldás a nagypalli határban fürt 
kút létesítése, amelynek költ
sége 2 millió forint (Mint tud
juk, ebből nem lett semmi.)

Február 12-én volt a Zen
gőaljai Egyesült Dózsa TSZ

zárszáma közgyűlése a műve
lődési központ nagytermében, 
amelyen Lelkes Ede tsz-el- 
nök, Török András az Ellen
őrző Bizottság elnöke és Ró
zsavölgyi Konrádné a Nő
bizottság részéről mondta el 
az éves beszámolót. A tsz-ben 
az egy tagra jutó éves jövede
lem 19.661 Ft lett.

Február 13-án küldöttgyű
lést tartott a Pécsvárad és Vi
déke ÁFÉSZ, amely során 
Gresa Lajos az igazgatóság 
beszámolóját terjesztette elő, 
Polgár Jenő a Éelügyelő Bi
zottság jelentését ismertette, 
Vasali Viktomé a Nőbizott
ság munkájáról szólt és végül 
Bauer László főkönyvelő a 
nyereség felhasználását is
mertette. A szövetkezet évi 
nyeresége 5.875.000 forint 
lett, ilyen jó  eredm ényük 
még nem volt.

Február 18-án: A megyé
ben működő Mezőgazdasági 
Szakmunkásképző Intézetek 
közötti „kongresszusi ver
senyben” a januári forduló ér
tékelése szerint a pécsváradi 
iskola a második.

Február 22-én: A Zengőal
jai Állami Gazdaság 1971. évi 
eredménye 75 milliós terme
lési értékkel szemben csupán
994.000 Ft nyereség. Tavaly a 
nyeresége 5 millió volt.

Február 24-én: A Kazinczy 
„Szép magyar beszéd” verseny 
megyei döntőjén Homyák Ilo
na 2. lett és ezzel bejutott az 
országos versenybe.

Február 25-én: Rendkívü
li vb-ülésen döntés született, 
hogy a tanács a Janus Panno
nius Múzeummal közösen ki
adja dr. Gállos Ferenc hagya

tékát, amely Pécsvárad török 
előtti időszakát dolgozza fel. Az 
1500 példányban megjelenő 
kiadvány költségeihez a tanács
60.000 Ft-tal járul hozzá.

A végrehajtó bizottság
40.000 Ft-ot biztosít a helyi 
ÁFÉSZ részére a lakossági 
tej- és húsellátás megoldásá
hoz, ezzel az új tejbolt kiala
kítását támogatja a tanács.

Február 27-én: A „Ki mit
tud” megyei selejtezőjén két 
pécsváradi versmondó beju
tott a megyei döntőbe: Barta 
Ildikó és Hornyák Ilona.

Február 28-án: A műszaki 
és közgazdasági hónap kere
tében ,A  technikai forrada
lom és az ember” címmel tar
tott előadást a művelődési 
központban dr. Zukovits Imre 
főiskolai docens.

dr. Kófiás Mihály

mailto:sa-sa@btk.jpte.hu
mailto:sa-sa@btk.jpte.hu
http://www.c-3.hu/pvmuvhaz
http://www.c-3.hu/pvmuvhaz
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H í r e kPécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
Kamarai tanácsadás Pécsváradon

A hónap elsó' hete szerda, 13-14.30 Kereskedelemfejlesztés: 
Králik Istvánné, EU-információ: dr. Benedek György, Infor
matika: Solymár Ede

A hónap első' hete csütörtök, 8.30-10.00 Innováció: Rónasze
gi Lenke, Területfejlesztés: Weller János, Külkereskedelmi 
technika, vám: Gyuris Gábor

13-14.30 Adó, tb, pénzügy, munkajog: Bóra Katalin vagy 
külsó' szakértő', Szakképzés: Vétek János, Közigazgatás: dr. 
Krippl Zoltán

Kórustalálkozó
Az elmúlt év novemberében Pécsváradon köszöntöttük dr. 

Várnai Ferenc tanárt, népzenekutatót. Február 22-én, szom
baton 18 órakor Pécsett a Liszt-teremben kerül sor a Zenepeda
gógus szerzői estjére kórusoknak írt kompozícióiból. Ezen az 
estén a pályaindító várost, Pécsváradot a Művelődési Központ 
Női Kamarakórusa képviseli Kutnyánszky Csaba karnagy 
vezetésével.

Geönczy Zoltánné kiállítása
Geönczy Zoltánné, Ilonka munkáiból már többször láthat

tak a pécsváradiak emlékezetes kiállításokat (portrék, gyógy
növényeink) önállót és résztvevőként számos csoportos kiállí
táson is szerepelt városunk határain túl is. 1997. február 17-én, 
hétfőn 18 órakor a Művelődési Központ kiállítótermében dr. 
Kövesdi János plébános nyitja meg irodalmi illusztrációk ih
lette alkotásokból válogatott kiállítását. A kiállítás megtekint
hető március 8-ig munkanapokon 8-18 óráig.

Vöröskeresztes hírek
Fillérgyűjtési akció

A Vöröskereszt helyi szervezete folytatja fillérgyűjtési akció
ját. A forgalomból kivont filléreket a művelődési házban elhe
lyezett perselybe lehet bedobni. Az így összegyűlt pénzt a Ma
gyar Nemzeti Bank beváltja, és a Vöröskereszt a rászorulók se
gítségére, gondozására fordítja.

Az 1997-es Vöröskeresztes tagsági díjak (dolgozóknak 100.- 
Ft/év, nyugdíjasoknak, diákoknak 50.- Ft/év) befizethetők, illetve 
tagsági igazolvány váltható a művelődési központ irodájában.

Foci: megkezdődött...
1997. január 13-án meg

kezdte a felkészülést a tava
szi pontvadászatra a pécsvá- 
radi felnőtt labdarúgó csapat. 
Gungl László vezetésével 
heti 3 alkalommal edzenek. A 
szabadtéri futások mellett 
hétfőn és szerdán a sportcsar
nokban erőfejlesztő és labdás 
gyakorlatokat is végeznek. 
Szükségük is lesz az erőre, hi
szen a tavaszi első négy for
dulóban nehéz mérkőzések 
várnak a csapatra. A keretben 
egyenlőre nincs nagy válto
zás. Négy fiatal (Stolcz, Ke
resztúri, Pere, Steiger- 
wald) került fel a felnőtt ke

retbe. Tehetséges játokosok, 
és ha szorgalmasan edzenek, 
kellemes meglepetéseket sze
rezhetnek tavasszal. A  bajnoki 
mérkőzésekre előkészületi 
meccsekkel hangol a csapat. 
Sajnos a pálya használhatat
lansága, valamint az edzőpá
lya hiánya miatt hazai pá
lyán nem láthatják kedvence
iket a szúrkolók, de a játéko
sok bíznak benne, hogy ide
genbe is elkísérik néhányan a 
csapatot. A bemutatkozás ja
nuár 25-én lesz Komlón, utá
na pedig minden szombaton 
játszanak edzőmérkőzéseket 
a fiúk.

A Zeneiskola farsangja.
A tanárok vidám hangver
senyével kezdődött február 1- 
jén, szombaton a Pécsváradi 
Zeneiskola farsangi batyubál
ja a Művelődési Házban.

*
Növendék-hangversenyt

rendeznek a Zeneiskolában 
február 20-án, csütörtökön 17 
órakor. Közreműködnek az is
kola vonós és fúvós kamara- 
együttesei és a megyei talál
kozóra készülő szólisták.

*

Foci-farsang. Február 2- 
án és 9-én farsangi labdarúgó 
tornát rendeznek a Városi 
Sportcsarnokban, ismét Hak-
lik Lajos szervezésében.

*
Új Dunántúli Napló: 

Pécsváradi Körkép kéthe
tente. Sok olvasónk hiányolta 
az elmúlt hétfőkön és a beje
lentettjanuár 23-án, csütörtö
kön a Pécsváradi körkép meg
jelenését. Megértésüket kér
jük, mivel a Pécsváradot és 
környékét bem utató oldal 
ezen túl kéthetente, csütörtö
könként jelentkezik. Ugyan
akkor frissebb, napi híradá
sokkal szolgálunk olvasóink
nak a Zengő-vidék esemé
nyeiről. Híreket, hirdetéseket 
továbbra is a M űvelődési 
Házban, szerkesztőségünk cí
mén fogadunk.

*

Gyógyszertári ügyelet
Február 3-23.

Szent István Patika
Február 24 - Március 2.

Szentháromság Patika
Március 3 -  Március 9.

Szent István Patika 
*

Vadásztörténetek. A
Nimród cím ű szaklap őszi 
számaiban olvashatjuk a Hi
dason élő Videcz Ferenc pá
lyadíjas vadásztörténeteit. A 
Nimród 1995-ös irodalmi pá
lyázatán nyert a 9. számban 
m egjelent Végjáték című 
írás, az 1994. évi pályadíjas a 
11. számban megjelent Bol
dog békeidő. őA több kötetre

Anyakönyv
Születtek:
Kiss Lilla, Rückert András, 

Tichy Csenge Réka, Pohli Tí
mea

való kéziratanyag a szerző 
összeállításában vár kiadásra 
a Nimródnál. Videcz Ferenc 
vadásztörténetei nagyrészt a 
Zengő Vadásztársaság terüle
tén születtek. Kötetét majd a 
Nimródnál lehet elójegyeztet- 
ni.

*
Diabétesz. Pécsváradon is 

sokakat érintő, mintegy fél
száz klubtagot számláló Dia
bétesz Klub január 29-én 
tartotta idei első összejövete
lét a Német Klub helyiségé
ben.

*

Svábbál. A Pécsváradi Né
met Barátsági Egyesület ja
nuár 25-én, szombaton ren
dezte hagyományos bálját a 
Zengő Étteremben. Műsort 
adott Glázer Adél szólóéne
kes, Botló Béla harmonikás 
és a Kodolányi János Általá
nos Iskola Német Nemzetisé
gi Tánccsoportja.

*
Kézműves fórum Pécsvá

radon. A Baranya Megyei 
Kézműves Kamara fórumot 
tartott Pécsváradon január 
29-én, a Művelődési Házban. 
Beszámoltak a kamara tevé
kenységéről, az ipari tanuló
képzésről, csatlakoztak a ki
egészítő tevékenységet űző 
vállalkozókra kivetett tb-já- 
rulék ellen. Végül Mártusz 
Antal személyében megvá
lasztották a BMKK helyi kép
viselőjét.

*
A Zengóvárkonyi Népie

gyüttes is részt vett február 
1-jén Budapesten, a Fővárosi 
Művelődési Házban rende
zendő Kalákatáncon. A ha
gyományőrző együttesek be
mutatóját és mulatságát a 
Muharay Elemér Népművé
szeti Szövetség, a Leányvásár 
egyik támogatója rendezte.

*
Kérik a TAJ-számot. A

háziorvosok kérik páciensei
ket, hogy március 1-ig jelent
sék az új TB-kártyán találha
tó TAJ-számot.

Elhunytak:
Pécsváradon Dénes János 

Imre, Siklósi József, Lajos Jó
zsef,

Zengővárkonyban Kurucz 
Jánosné Szabó Érzsébet.
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A Katolikus Egyházközség zárszámadása
Január 23-án tartotta zár

számadását Kövesdi János 
plébános vezetésével a Katoli
kus Egyházközség testületé. 
Az 1996. évben 54 gyermeket, 
ebből 25 fiút és 29 lányt ke
reszteltek Pécsváradon és 
Nagypallon. 50 gyermek já
rult elsóaldozáshoz május 26- 
án. Egyben ez volt Mott János 
apátúr utolsó szolgálata, aki 
még áldoztatott ez alkalom
mal. 18 pár kötött házassá
got. 51 temetés volt, ebből 22 
férfi, 29 nő'. Mintegy 500 a 
hittanosok száma.

Az 1996. év eseményei:

Mott János c. pécsváradi 
apát július 6-án adta vissza 
lelkét teremtőjének. Július

11-én temette el Mayer Mi
hály megyéspüspök. Apátu
rat június 9-szeptember 1-ig 
helyettesítette dr. Goják Já
nos teológiaprofesszor.

Augusztus 15-én dr. Vár
szegi Asztrik bencés főapát, 
püspök misézett Pécsváradon 
és felszentelte az ősi monostor 
kápolnáját. Ez alkalommal 
Pécsváradra látogatott Mayer 
Mihály megyéspüspök is.

Szeptem ber 4-én lépett 
szolgálatba Kövesdi János 
plébános, aki 8-án mutatko
zott be a pécsváradi hívek
nek. A templomban köszön
tötte őt Kakas Sándor pol
gármester. November 1-jén 
plébánosunk a Halottak napja 
előesti szentmise keretében 
megáldotta apátúr síremlékét.

Hangversenyek a templom
ban: apátúr emlékére augusz
tus 15-én Székely Miklós, 
dec 1-jén Haramza György, 
december 15-én a zeneiskolá
sok és tanáraik, akik az éjféli 
misén is közreműködtek.

Az 1997. évi tervek:

Az elsőáldozás május máso
dik felében várható. A bérmá
lás október havában.

Megkezdődött templomunk 
felújítása: társadalmi munká
ban cserélték ki a hívek a 43 
ablakot a főhomlokzaton. Az 
elmúlt hetekben a Pécsi Püs
pökség mérnöke fölmérte a 
tennivalókat: idén a toronysi
sakot állítja helyre az egyház. 
Mivel föl lesz állványozva az

egész torony (amihez az Er
dészet fölajánlotta a faanya
got), egyúttal helyreállítják a 
torony ablakait, vakolását és 
utána a templomtetőt.

Tatarozásra vár Apátva- 
rasd tem plom a, Erzsébet 
templomának lépcsői - mind
erre megvan az anyagi fede
zet. A fekedi plébániaház is 
felújításra vár.

A pécsváradi felújításhoz 
az önkormányzat is hozzájá
rul. Testvérvárosunk, Haus- 
mannstátten fölajánlotta, 
hogy elkészíti templomunk 
díszkivilágítását.

Az esti szentmisék 
ismét

18 órakor kezdődnek

,'Sma

Autóbusz menetrend
Vonalszám: 5630

Pécsről induló buszjárat Pécsváradra Jegy ára: 126,- Ft

5.00/8 x 5.35/8 5.45/9 6.00/8
x 6.25/8 7.20/8 9.00/8 62  9.30/8
1 0.15/8 x 11.00/8 x 11.25/8 12.00/8
13.00/8 ® 13.40/8 o 13.45/2 14.00/8

i 14.10/9 x 14.35/4 <g> 15.15/8 ® 15.30/3
15.35/8 14  15.40/8 <g> 16.05/8 16.30/8

® 16.30/3 17.00/8 ® 17.35/3 x 18.00/8
0  18.40/8 © 19.10/8 ® 19.30/8 15  20.00/8
® 20.30/8 1 5  20.45/8 x 22.30/8

Pécsváradról indul Pécsre Menetidő: 32 perc

x 4.53 ® 5.03 ®  5.23 x 5.48
x 5.58 ® 6.18 ® 6.24 x 6.38
x 6.58 7.08 i 7.10 7.53

8.11 8.53 9.48 x 10.20
x 12.03 13.00 0  13.03 13.53

14.43 ® 15.33 16.58 62 18.04
18.07 18.46 18.53 ® 19.23

is 19.10 15  19.20 1 5  20.08 20.27
+ 21.08

14 A hetek utolsó iskolai előadási napján
15 A hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon
62 A hetek utolsó iskolai előadási napján, valamint a hetek első iskolai előadási napját megelőző napon 
i Diákjárat 
+ Csak vasárnap 
g> Hétfőtől péntekig 
® Szombaton és vasárnap 
0  Szombat kivételével naponta 
x Hétfőtől szombatig 
o Csak szombaton közlekedik.
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Sportcsarnok februári eseménynaptára
2-án, vasárnap: Farsangi 

foci torna I. forduló
8- án, szombaton: Megyei if

júsági focitoma
9- én, vasárnap: Farsangi 

focitoma II. forduló
14- én, pénteken NB II. férfi 

kosárlabda PVSK-Pécsvárad- 
Lenti THE.

15- én, szombaton: Rádióirá
nyítású autómodellek verse
nye Magyar Nagydíj Futam 
(felnó'tt és ifjúsági kategóriák
ban)

23-án, vasárnap: Ifjúsági 
leány kézilabda torna (Pécs- 
Tási, FTC, Dunaferr, Pécsvá- 
rad, Siklós, Mohács, Szek
szárdi

28-án, pénteken 19 óra: NB 
II. férfi kosárlabda PVSK- 
Pécsvárad-Kaposvári Gazd.

Február 10-13-ig négy na
pon keresztül a Városi Sport
csarnokban taríja téli edzőtá
borát a budapesti MAFC ifjú
sági kosárcsapata, napi 4-5 
órás edzéseket tartva.

A sportkör közgyűlése
A  Pécsváradi Spartacus Sportkör február 18-án, kedden 

18 órakor tartja éves közgyűlését a Művelődési Központ 
nagytermében.

A vezetőség szeretettel hívja a sportkör tagjait, sportolóit 
és a sportot szerető, támogató pécsváradiakat.

Szerényen a hátsó vonalban
Cseresznyés Zoltán ta
valy télen került a csa
pathoz. A kezdeti beil
leszkedési nehézségek 

után csapata egyik 
legmegbízhatóbb játé

kosa lett. Ma már el
képzelhetetlen a csa

patösszeállítás nélküle.

-  Zoltán kevesen ismernek 
téged Pécsváradon, m esélj 
magadról!

-  Komlón élek, két szobás 
lakásban lakom, nőtlen va
gyok. A  PERT Kőszénbánya 
Rt. zobáki üzemében dolgo
zom lakatosként.

-  Ha beavatnád az olvasó
kat a sportpályafutásodba...

-  Komló kezdtem focizni, az 
első felnőttcsapatom a megye
bajnokságon szereplő Carbon 
volt. Innen kerültem Sásdra, 
majd Pécsre a Zsolnay SE- 
hez. Az egyesület megszűnése 
után Kozármislenybe igazol
tam. Onnan érkeztem Várad
ra.

-  Melyik csapatodra emlék
szel vissza legszívesebben?

-  Talán a Zsolnayra. Itt na
gyon jó közösség alakult ki.

-  Fordítsuk meg a kérdést, 
melyikre nem gondolsz vissza 
szívesen?

-  Kozármislenyre.
-  Mi ennek az oka?
-  A vezetőkkel voltak anya

gi természetű problémái a 
csapatnak.

-  Hogyan kerültél Pécsvá- 
radra és hogyan érzed itt ma
gad?

-  Mikor ’95 nyarán meg
szűnt a Zsolnay, már hívtak 
ide, de akkor a Kozármislenyt 
választottam , majd fél év 
múlva a vezetők és egy szin
tén komlói csapattársam hívó 
szavára igazoltam ide. Nem 
bántam meg, hogy idekerül
tem, úgy érzem befogadtak, jó 
a csapat, a közösség, szeretek 
itt lenni.

-  Mit vársz a tavaszi folyta
tástól?

-  Jó lenne a dobodó közelé
ben maradni, ebben benne 
van a 1-6. helyig bármi.

-  Végezetül, hogy gondolod, 
jellemző rád, hogy szerényen a 
hátsó vonalban?

-  Igen, jellemző.

Ifjúsági labdarúgó-csapatok Pécsváradon
Meghívásos téli teremtornát rendez Pécsváradon, a Sportcsarnok

ban, február 8-án, szombaton 8.30-tól a Baranya Megyei Labdarúgó- 
szakosztály utánpótlás-bizottsága.

A meghívott csapatok:
Baranya Válogatott I.,II., Harkány SE, Komlói BSK, Pécsi Postás, 

Pécsi MFC, Siklós SE, és a házigazda pécsváradi ifjúsági csapat. 
Kezdó'mérkó'zés Baranya Válogatott I. - Pécsvárad. A 3., 4. helyért a 
döntót 13.30-kor játsszák, 13.55-tM a 1. 2. hely döntóímérkózéseit.

Demaszkírozás: a holland legény Schneider Jánosné Boriska 
és a szende leányzó, Horváth Antal párosa vitte el az első díjat 
a nyugdíjas farsangon. Fotó: Kárpátiné Kovács Zita

Rádióirányítású 
autómodellek versenye

Pécsvárad-Sportcsarnok 1997. február 15-én
Magyarországon 1957 óta 

foglalkoznak versenyszerűen 
autómodellezéssel. Először csak 
körpályás sebességi modellek
kel, majd rádióirányításúval is.

Az elmúlt évtizedekben a 
pécsiek autómodellezésben is 
sok jó  eredményt értek el. 
Nemcsak országos, nemzetkö
zi, sőt külföldön Nagy Díj ver
senyt is nyertek. Vannak pé
csi Európa-bajnokok is a se
bességi kategóriákban. Van 
pécsváradi illetőségű is közöt
tük, Szántó János, akit so
kan ismernek Pécsváradon. ő  
1982-ben nyert csapatban 
Európa-bajnokságot pécsi szí
nekben. (Felesége dr. Nagy 
Györgyi, aki ma is a város
ban gyógyít.)

Egy sportcsarnokban ké
nyelmesen ülve szemünk elé 
tárul a verseny, amit a televí
zióban sokszor csak egy má
sodpercre látunk megvillanni.

Lesznek Ferrarik, BMW-k, 
Opelek jó  pilótákkal. Biztos 
lesz majd ütközések sora, és 
morognak majd a pilóták is. A

csúcstechnológiával épült mo
dellek a nagyok pontos másai. 
Az elektromotornak is van 
hangja, hiszen 30-40.000 for
dulatszámon üzemelnek.

Tudom lesznek majd kérdé
sek, már most elmondom, vála
szolunk, sőt a szünetekben bele 
lehet majd kukkantani a mo
dellekbe. A verseny előfutamok
ból és döntőkből áll. Indulnak 
majd megyénket képviselők is. 
Érdemes lesz nekik szurkolni.

Magyarországon azok szá
ma, akik már a versenyzésre 
alkalmas modellel rendelkez
nek, 300 körül van. Ha most 
leírnám, mi ennek az értéke 
elcsodálkoznának. Egy biztos, 
örvendetes, hogy egyre töb
ben jönnek rá, a technika is
merete, a pontosságra való 
nevelés nem üres frázis.

Szeretettel várjuk mindazo
kat, akiknek érdeklődését si
került ezúton felkelteni.

Mohai István 
a Pécsi Modellező' Klub 

elnöke
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Menni vagy maradni
Takács Ferenc a nyáron 

igazolt Pécsváradra. Játékin
telligenciája, tudása alapján 
a csapat egyik legjobb játéko
sa. Kezdetben minden rend
ben volt. Jó játék, gólok, gól
passzok. Nemcsak a pályán, 
hanem az öltözőben is kar
mestere lett a csapatnak. Az
tán az őszi utolsó két mérkő
zés nem úgy alakult, ahogy 
szerette volna, majd követke
zett valami, ami után Feri 
még nem tudja, marad-e vagy 
esetleg eligazol.

-  Feri, a zuhanyhíradó sze
rint a távozás gondolatával 
játszol?

-  Igen, felmerült a lehető
sége. Két csapat is megkere
sett, melyek közül az egyik 
igen komolynak mondható. A 
következő napokban minden 
eldől. Anyagilag jobban jár
nék a távozással, de talán az 
dönt a maradás mellett, hogy 
a körülmények itt Váradon 
jobbak. Okosabb lenne, ha 
nem az anyagiakat nézném, 
és azt hiszem, ez döntőén be
folyásolja majd a döntésemet.

-  A  távozásod oka szemé
lyes vagy kizárólag csak az 
anyagiakban keresendő?

-  Nem, az egyik vezetővel 
volt egy kis személyes affé
rom, de azt tisztáztuk, és 
semmi köze sincs az esetleges 
távozáshoz.

-  Beszéljünk inkább az ősz
ről, hogyan értékeled a csapat 
munkáját?

-  Úgy kezdődött, ahogyan 
elterveztem. A fiúk tele voltak 
tűzzel, bizonyításvággyal, 
akarattal egy-két olyan mér
kőzés volt, melyre úgy érzem 
jobban is felkészülhettünk 
volna. Az elején még sokan 
voltunk, de a vége felé több 
játékos „bedobta a törölközőt”

és ez döntően befolyásolta a 
csapat teljesítm ényét. De 
végeredményben elégedett 
vagyok.

-  Sikerülhet-e a dobogó el
érése?

-  Az az igazság, hogy a ta
vaszi szezon sokkal nehezebb 
lesz, több szem pontból is. 
Jobban odafigyelnek már 
ránk, hiszen mi rúgtuk a leg
több gólt a mezőnyben. Nehéz 
a sorsolásunk, de ha a dobo
góra nem is, 4-5. helyre min
denképpen számítok.

-  Véleményed szerint kik 
nyújtották a legjobb teljesít
ményeket a csapatban?

-  Kapusposzton nem volt 
gond. Biztos pontja volt a csa
patnak Cseresznyés Zol
tán, kellem es m eglepetést 
okozott Fuller Zoltán. A kö
zéppályán mindenkinek vol
tak jó meccsei, Pancsó 9 gól
ja önmagáért beszél, magam
ról pedig nem szeretnék be
szélni. Elől Botló Tibinek is 
voltak jó  meccsei, úgy érzem 
neki még le kell higgadnia és 
ha odafigyel, akkor neki való
színű nem Pécsvárad lesz a 
végállomása.

-  így az őszre visszatekint
ve, melyik az a pillanat, ame
lyikre szívesen gondolsz vissza 
és melyik az amelyikre nem?

-  Szívesen visszagondolok 
az első győzelmünkre, a Sze
derkény elleni idegenbeli győ
zelemre és persze a siklósi 
meccsre, amelyen 2 gólt is lőt
tem. Amire viszont nem szí
vesen gondolok vissza, az az 
utolsó két meccs.

-  Végezetül egy kérdés, 
menni vagy maradni?

-  Úgy érzem ez egy-két na
pon belül el fog dőlni, de azt 
hiszem maradok.

Szigeti Szabolcs

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja

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

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, teijesztés:
Művelődési Központ, Pécsvárad, Kossuth L. u. 31. 

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

Nyomási munkálatok: Molnár Csaba nyomdája, Pécs
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Az őszi idényről
Bizonyára sokan szerettük 

volna, ha az őszi idény a 13. 
fordulóban véget ér. Hiszen a 
csapat a tabella 4. helyét fog
lalta el és minden remény ad
va volt, hogy az együttes do
bogós helyezéssel zárja az őszi 
idényt.

Sajnos nem így történt. Az 
utolsó két fordulóban veszte
sen hagyta el a pályát a gár
da, ami a 6. helyet eredmé
nyezte.

Egyesek kudarcnak, mások 
sikeresnek könyvelik el az 
őszi szereplést. Ügy vélem -  
a többség is -  reális az érték
ítéletük. Egy újonc csapat sze
müvegén keresztül néznek a 
tükörbe, jó  kritikával illetik a 
fiúk eredményeit.

Tekintsünk időben egy ki
csit vissza!

Pécsvárad felnőtt labdarúgó 
csapata 31 év után újra visz- 
szakerül a megye egybe. Bár 
nagy fölénnyel nyeri a megye 
kettőt, amely talán az utóbbi 
évek leggyengébb csapataiból 
tevődött össze. Közös véle
mény, hogy az akkori bajnok- 
csapattal kiállni és felvenni a 
küzdelmet egy osztállyal fel
jebb, felelőtlenség lenne.

Az utánpótlás bár vannak 
bíztató jelek még képtelen be
tölteni ezt a szerepet. A veze
tőség olyan játékosok meg
szerzésére tesz erőfeszítést, a 
biztos bennmaradást eredmé
nyezheti. A  törekvés sikerrel 
jár, olyan nb-s játékosok ke
rülnek leigazolásra, akiknek 
neve van megyei futballber- 
kekben is.

Ragyogóan sikerül a nyári 
felkészülés, közel 20 fővel ki
alakulni látszott egy jó szelle
mű, ütőképes közösség. Érez
hetően arra törekedtek, hogy 
kellemes perceket szerezzenek 
Pécsvárad szurkolóinak.

Feszültséggel, várakozva, 
olyan játékkal rukkolnak ki 
az első  fordulóban, amely 
tapsra ragadtatja a szurkoló

tábort, és kellő optimizmusra 
adhat okot. A hetedik fordulót 
követően Pécsváradot nem
csak meglepetés-csapatként 
tartják számon, hanem 
egyenrangú ellenfélként is ke
zelik a bajnok-esélyesekkel 
szemben.

A 13. fordulóig minden szép 
és minden jó, de csak kívülről. 
A  belső feszültségek már előbb 
jelentkeztek, de ez az eredmé
nyeken még nem tükröződött. 
Az okok mélyebb gyökerekre 
vezethetők vissza, lássunk 
egy-két példát:

-  Többek (4-5 játékos) „be
dobják a törölközőt”, nem lá
togatják az edzéseket és mér
kőzéseket.

-  A  játékosok edzéslátoga
tottsága visszaesik (van aki 
igazoltan, van aki ok nélkül 
maradt távol).

-  Megsérül az elsőszámú 
kapus.

-  Érezhetően erősödnek a 
külső visszhangok. „Ez a cso
dás menetelés már nem tart 
soká, levegőben lóg a zakó” jeli
gével, mely idegileg nagy ter
het ró a csapatra, stb.

Hogy pontosan mi okozta az 
utolsó két vereséget, az előb
biekben felsoroltakra is visz- 
szavezethető, de hogy milyen 
mértékben, azt döntse el min
denki a maga hozzáértő ítélő
képessége alapján. Úgy vé
lem, itt nem szabad megállni, 
ezen tovább kell lépni!

Ennek a csapatnak nincs 
szüksége kényeztetésre, pá- 
tyolgatásra, külső, irreális 
belső feszültségeket szülő 
jogtalan kritikákra, de szük
sége van szeretetre, bíztatás
ra és fogadókészen áll a jogos 
kritikák feldolgozására.

A csapat a 6. helyről várja a 
tavaszi folytatást, hiszen még 
nagyon sok kellemes élmény
ben lesz részük Pécsvárad 
szurkolóinak.

Hajrá Pécsvárad!
Spani

Köszöntjük előfizetőinket
Eddig 94 olvasónk fizette elő az 1997. évre a Pécsváradi 

Hírmondót, lemondás mindössze 4 volt. Köszönjük érdeklő
désüket. Kérjük, hogy aki eddig elfelejtette megújítani az el
őfizetését, tegye meg a jövőben. A  Művelődési Házban átve
heti az eddig megjelent két számot, és befizetheti az idei év
folyamot: 500 forintért a lap 11 számát.

Köszöntjük hűséges olvasóinkat és új előfizetőinket!


