
kÁldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi pécsváradipolgárnak!

Kézcsókkal 
és virággal 
köszönti 
Pécsvárad 
hölgyeit 
a Nőnapon
az Önkormányzat 

és a Szerkesztősé

Képünkön a Nyugdíjas 
Klubból alakult kórus 
egyházi éneket énekel 
Geönczy Zoltánné kiállí
tásának megnyitóján. 
Fotó: Patonai

Pécsvárad 1997. évi költségvetése
Pécsvárad 238.8901.000 fo

rintos költségvetése minde
nek előtt a város biztonságos 
működését hivatott szolgálni. 
Arató Márton alpolgármes
ter a testületi ülésen megfo
galmazta, az 1996. év kétsze
resen is nehéz feladat elé állí
totta az önkormányzatot. De 
a testület döntései és a Pol
gármesteri Hivatal intézkedé
sei sikeresen kivédték a vár 
terheivel és a Sportcsarnokra 
felvett hitellel a városra nehe
zedő kettős nyomást. E terhe
ket idén Pécsvárad letudja, és 
hozzá láthat a Sportcsarnok
hoz hasonló újabb közösségi

beruházás tervezéséhez.
Pécsvárad összbevétele csak 

7 százalékkal emelkedett az 
idei évre, míg 17-25 százalék
kal nőttek az intézmények 
költségvetési tervei. Súlyos té
tel volt a vár berendezésének 
kiváltása 12 millió forint plusz 
ÁFA összeggel.

Ezen utolsó részletét márci
us első felében utalja át Pécs
várad a MECSEKTOURS- 
nak. Március 5-én került sor 
Pécsvárad gázrészvény-cso- 
magjának eladására - három 
megye, Baranya, Tblna és Fe
jér önkormányzatainak rész
vényeivel egy csomagban. Az

itt befolyó pénzből a város ki
fizeti tőketörlesztését a Sport- 
csarnok hitelére, és ezzel ki
váltja a kamatterheket.

Nem okoz problémát a köz- 
alkalmazottak kötelező 17 
százalékos béremelése, ami a 
járulékokkal együtt beépült 
Pécsvárad 1997. évi költség- 
vetésébe. Idén kétmillió fo
rinttal többet különítettek el 
szociális kiadásokra -  ez a 
közgyógyellátás iránti megnö
vekedett igényt hivatott fe
dezni.

A polgármester illetménye 
19 százalékkal nő, és ilyen 
mértékben emelkedik az ön

kormányzati képviselők tisz
teletdíja is. Ennek fedezete is 
elkülönítve rendelkezésre áll 
a költségvetésben.

Ami a bevételeket illeti, 
mondta Kakas Sándor pol
gármester, jól zajlottak az in
gatlaneladások és folytak be a 
város különböző adói. Várható
an idén sikerül a város egyházi 
ingatlanának, a katolikus (fel
ső) iskolának az átadása. Az 
ebből befolyó állami térítést az 
önkormányzat egyházi célokra, 
a katolikus templom felújításá
ra kívánja fordítani. Támoga
tást nyújt a város a református 
templom felújítására is.

Folytatás a 2. oldalon.
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Önkormányzati ülés
1997. február 24-én, 16 óra

kor Kakas Sándor polgár- 
mester elnökletével zajlott 
Pécsvárad idei költségvetésé
nek tárgyalása, Zsáli János 
és Menczer Gábor igazolt 
távollétében.

Költségvetés
Részletes beszám olókat 

közlünk az 1. és a 2. oldalon e 
tém áról. Pécsvárad Város 
Képviseló'-testülete Hivata
lának és intézm ényeinek 
1997. évi együttes költségve
tését 238.901.000 forint bevé
tellel és kiadással határozta 
meg. Ezen belül 91.135.000 Ft 
a személyi juttatás, 36.919.000 
Ft a TB-járulék, 63.386.000 Ft 
a dologi kiadás, 15.160.000 Ft 
a pénzeszköz-juttatás, 352.000 
Ft az ellátottak pénzügyi jutta
tása, 4.525.000 a pénzbeli jut
tatás, 4.525.000 Ft felhalmozá
si kiadás, 25.000.000 hitel,
1.424.000 Ft tartalék található.

Az 1996. évi zárszámadás
223.588.000 Ft bevételt és
222.261.000 Ft kiadást tar
talmaz. Ezen belül
73.147.000 Ft a személyi jut
tatás, 30.120.000 a TB-járu- 
lék, 64.904.000 Ft dologi ki
adás, 35.754.000 Ft pénzesz
köz-átadás, 817.000 Ft ellá
tottak pénzbeli juttatása,
6.985.000 Ft felhalmozási ki
adás, 497.000 Ft felújítás 
5.000.000 Ft hitel szerepel.

Kakas Sándor polgármes
ter megköszönte, hogy e ne
héz esztendőben a képviselő- 
testület tagjai a legjobb tudá
suk szerint vettek részt a 
döntések kidolgozásában és a 
Polgármesteri Hivatal dolgo
zói azok végrehajtásában.

Víziközmű-vagyon
17 település osztatlan kö

zös tulajdonát, a földben lévő 
víziközmű-vagyont fogadta el 
az önkormányzat. (Vitát majd 
a működtetó' vagyon elosztá
sa fog előidézni).

Városi TV adása
Füri Ferenc vállalkozó 

ajánlatát tárgyalta az önkor
mányzat. A javaslat gyako
ribb m űsorszolgáltatásra 
szól, kéthetente híradóra, 
több játékfilmre, Baranya TV, 
Mecsek TV adásaira az ön- 
kormányzati csatornán. A

szükséges plusz összeg május 
1-től áll rendelkezésre. Füri 
Ferenc elfogadta a helyzetet, 
addig kísérleti jelleggel mű
ködteti az önkorm ányzati 
csatornát.

Alapító okiratok
Pécsvárad közigazgatásá

ban bekövetkezett változáso
kat figyelembe véve módosí
totta a testület dr. Fenyvesi 
János jegyző előterjesztésére 
a város intézményeinek (isko
la, óvoda, zeneiskola, Idősek 
Klubja, Intéményfenntartó 
Gondnokság) alapító okiratá
nak felülvizsgálatát és módo
sítását. A Művelődési Ház új 
alapító okirata az ősszel ké
szült és nyert elfogadást.

A vár bérlete
Kakas Sándor ismertette 

a testülettel, hogy a Kincs
tárral kötött megállapodás 
szerint a vár fűtésének fel
újítása kell törekedni. Ez 
ügyben továbbá a vár több 
éves helyreállítása Szili Ka
talin  baranyai képviselő, 
építésügyi államtitkár segít
ségét kérte.

Szemetelők
Arató Márton, Apaceller 

József és többen jelezték, 
hogy megkezdődött a téli sze
mét kihordása a város kör
nyékére, a nemrég megépült 
aszfaltutak, a kerékpárút és 
a zengővárkonyi út mentén. 
Több személyt tetten értek, 
ellenük eljárás indul.

Dr. Fenyvesi János figyel

meztetett, a bejelentés önma
gában kevés. Tanúskodás is 
szükséges az eljáráshoz és 
ezt már nem szívesen vállalja 
a polgár. Dr. Bíró Ferenc 
őrök alkalmazását sürgette.

Pécsváradon ingyenesen el
szállítják minden héten a sze
metet, március végén lomta
lanítás lesz. A szeméttelepre 
milliókat költenek.

Arató Márton elmondta, a 
nem rendeltetéssszerű hasz
nálat áldozata lett a pályázat 
révén megépített kerékpár 
út. Nemrég súlyos szállítójár
művel hajtottak rajta végig, 
trágya szállítása közben. Az 
út szélei letöredeztek, a kár 
tetemes.

Szilágy puszta belső útja
Rövidesen elkészül a Szőlő 

utca és Szilágy puszta belső 
útja: a MECSEKKŐ ingyen 
szállítja a követ. Májusban 
elkészül az úttükör a nagy 
teherbírású út alapjának cél
jára.

És a buszmegálló?
Arató Márton ősszel kérte 

a buszmegálló ügyének elin
tézését, esőbeállók kihelye
zését. Az ügy elintézését las- 
sítja a nemrég épült, de a 
rendeltetésre nem alkalmas 
épület sorsa.

Legközelebbi testületi 
ülés

Várhatóan április 1-jén lesz 
16 órakor a Városházán. Az 
ülések nyilvánosak, minden 
érdeklődőt szeretettel vár-

Mire jut 
az idén?

Kakas Sándor pol
gármester Papp Gyula 
mikrofonja előtt nyi
latkozott a február 24- 
én elfogadott költség- 
vetésről:

-  Mivel a központi fe
dezet nem elégséges, 15- 
24 százalék plusz finan
szírozást nyújt költségve
tésünk az intézmények
nek. M egvalósulnak a 
bérfejlesztések, és ennek 
megvan a fedezete.

Ez a költségvetés tar
talmazza a legnagyobb 
beruházásunk, a Sport- 
csarnok tőke- és kamat- 
törlesztését, amit a gáz
részvények eladása után 
tudunk megtenni. Úgy 
ítéljük meg, a költségve
tésünk májusra egyenlí
tődik ki. Vagyis ez év má
sodik felében már tu
dunk egy kis fejlesztést is 
biztosítani a településen.

-  M ikor várható a 
Sportcsarnokhoz hasonló 
nagyobb beruházás?

-  K öztudott, hogy a 
Dózsa György utcai 
szennyvízcsatorna ge
rincvezetéke pályázati 
pénz segítségével meg
épül. Kezdési időpontja 
március. Ezzel párhuza
mosan a szennyvíztele
pet kell bővítenünk és 
felújítanunk. Arra kell 
törekednünk, hogy az 
egész településen kiépül
jön a szennyvízhálózat. 
Ez nem idén befejezhető 
feladat, ezen folyamato
san dolgoznunk kell.

Évek óta foglalkozunk 
azzal, milyen formában 
valósulhat meg a követ
kező években a követke
ző nagyobb beruházás. A 
lakosság illetve a képvi
selőtestület jogosdultsá- 
ga eldönteni, mi legyen 
az. Mi azon leszünk, 
hogy a város jelenlegi ál
lapotát fenntartsuk: uta
kat, élővizeket, járdákat. 
Mivel ez nem csak önkor
mányzati feladat, kérjük 
változatlanul a lakosság 
segítségét.

Pécsvárad
1997. évi költségvetése

Folytatás az első oldalról.

A Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött önkormányzati 
szerződés értelmében a bérleti díjba a Kincstár beszámítja a 
vár felújítására fordított összeget. A  következő télre a vár sza
kaszos gázfűtését kívánja kiépíteni Pécsvárad és lépéseket tett 
a vár műemléki felújítása érdekében a magyar államalapítás 
1000. évfordulójára, amit hazánk 2000-ben ünnepel. Ez egyben 
Pécsvárad monostoralapításának, Pécsváradnak is 1000 éves 
évfordulója, amit városunk méltó módon szeretne megünnepel
ni.
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Március 15. ünnepe
Az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc évfordulóján, 
március 15-én fél 10-kor kez
dődik a megemlékezés Hege
dűs Imre, Pécsvárad 1848-as 
országgyűlési képviselőjének 
emléktáblájánál, a Városháza 
előtt.

Innen a Kossuth térre men
nek a megemlékezők. Az ün
nepség idei szervezője a Kodo- 
lányi János Általános Iskola, 
melynek programja 10 órakor 
kezdődik a Kossuth-szobornál. 
A műsort Simon Zsuzsa  
szerkeszti, közreműködnek az 
Általános Iskola diákjai és a 
Pécsváradi Zeneiskola növen
dékei.

Füri Ferenc vállalkozó 
megállapodást köt május 1-tól 
az önkormányzattal az önkor
mányzati csatorna műsorral 
való ellátására. Addig kísérleti 
jelleggel működteti az önkor
mányzati csatornát.

Minden vasárnap este 19 
órától Mecsek TV látható, is
métléssel. Várhatóan sikerül a 
Baranya TV heti egy adását is 
megszervezni, ismétléssel.

A márciusi műsor:
Március 15-én ünnepi kü

lönkiadás.
Március 27-én egész estés 

adás játékfilmmel, havi hír
magazinnal. Ezzel megkezdő
dik a tervezett havi két adás 
az önkormányzati csatornán. 
Ugyanitt a Képújság változat
lanul látható.

Téli este a kézimunka-szakkörben. Minden hétfő este 20 asszony gyűlik össze a Művelődési 
Házban, a Koleszár Istvánná vezette kézimunka-szakkörben, mely négy évtizede működik.

Fotó Kárpátiné Kovács Zita

Várnai Ferenc kitüntetése
Dr. Várnai Ferenc 60. szüle

tésnapja alkalmával Pécsett, a Liszt
teremben rendezték meg szerzői est
jét február 22-én, szombaton. A fellé
pő' kórusok között ott volt a Pécsvára- 
di Fülep Lajos Művelődési Központ 
Női Kara Kutnyánszky Csaba ve
zényletével.

A február 25-i Grastyán-emlékün- 
nepségen dr. Várnai Ferenc Gras- 
tyán-díjban részesült.

Alkotó családok
E címen kiállítás-sorozatot indít a Művelődési 

Központ. Elsőként a Horváth-Vértes-család öt tagja 
mutatkozik be a március 21-én, pénteken 19 óra
kor nyíló kiállításon.
Megnyitja dr. Kófiás Mihály nyugalmazott jegyző. 

Kiállítók:
Horváth János festmények, Horváth Jánosné 

Gungl Erzsébet népi hímzések, Vértes László 
rézmunkák, Vértes Lászlóné Horváth Klára
pasztellek, gipsz szobrok, Vértes Krisztián ceru
zarajzok, akvarellek

Dózsa utca csatornázása
Február 17-én a Polgármesteri Hivatalban 

Kakas Sándor polgármester, dr. Fenyvesi
János jegyző és Wolf József aljegyző vala
mint az OTP képviselője tájékozatót tartott az 
utca csatornázásának lehetőségeiről. Erre saj
nos éppen azok nem jöttek el, akiknek az 
újabb információk segítséget adhattak volna a 
döntéshez.

Az önkormányzat rövidesen körlevelet jut
tat el az utca lakóihoz, mely egyben jelentke
zési lap is lesz. Ezen ismertetik a részletfizeté
si és egyéb fizetési kedvezményeket. Könnyí
tést jelent az utca lakóinak, hogy Pécsvárad 
Önkormányzata a Baranya Megyei Tferületfej
lesztési Tanács pályázatán 3.600.000 forintot 
nyert a Dózsa György utca csatornázására - a 
9 millió forintos beruházás egyharmadát. Ezt 
az önkormányzat kiegészíti, de szükséges eh
hez az ott lakók hozzájárulása is.

25 éve történt ! ■

1972. Március 2-án a Műszaki és Közgaz
dasági Hónap keretében az irodalmi színpad 
Kígyós Sándor művelődési ház igazgató ösz- 
szeállításában és rendezésében bemutatta 
"Meditáció a természetről, az emberről és a 
gépekről" című összeállítását.

Március 6-án a Kossuth és a Rákóczi utca 
két oldalát füvesítette a pécsi Kertészeti Vál
lalat 400.000 forint ellenében.

Március 20-án az ÁFÉSZ KlSZ-szerveze- 
téből alakult női 18 fős kézilabda-csapat meg
tartotta első edzését, és benevezett a járási 
bajnokságba.

Március 31-én a gimnáziumépület fűtésé
nek korszerűsítésére 1,1 millió forint érték
ben szerződést kötött a tanács a Pécsi Tataro
zó Vállalattal.

A gazdák tiltakoztak

Pécsvárad alatt, a 6-os fő- 
közlekedési úton 300 méter 
hosszan 30 traktor és ha
szonjármű, 40 magángazda 
tartott forgalom lassító de
m onstrációt március 3-án, 
hétfőn a környék gazdálkodói 
és fuvarozói, tej szállítói kö
zül. A tüntetés alatt, 9-16 óra 
között a Pécsváradi Rendő
rállomás biztosította a főút 
forgalmát. Az autósok sőt a 
közelben elhúzó vonatok ve
zetői is tülköléssel, integetés
sel jelezték, hogy együtt érez
nek a gazdákkal. Ajárműosz- 
lop élén a Magyar Paraszt
szövetség táblája állt. Más, 
netán politikai színezetű táb
lát nem engedtek a demonst
rációra.

25 éve történt

Bővül
a VTV programja
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HírekOrszágos modellként szolgál 
a pécsváradi rendelők privatizálása

Nagy érdeklődést keltett a 
pécsváradi Entz Béla Egész
ségügyi Központ magánosítá
sa a háziorvosok mátrafüredi 
konferenciáján. Itt ismertette 
az önkormányzat és az orvo
sok szerződését dr. Fenyvesi 
János jegyző' és dr. B iró F e
renc háziorvos, önkormány
zati képviselő. Az orvosok kö
rében igény van a rendelők 
magánosítására. Budapesten 
már privatizáltak lakóházak
ban lévő rendelőket. Egy kis
város és 11 falu ellátására hi
vatott központ magánosításá
ra még nincs példa az ország
ban szándék azonban igen.

A pécsváradi m egoldást 
azért fogadhatták el széles 
körben, mondja a jegyző úr, 
mivel itt reális polgárjogi és 
más elemeket is tartalmazó 
szerződés született, amely 
biztosítja az önkormányzat el
látási kötelezettségét, amely 
feltehetően betegnek és orvos
nak is jó lesz.

Dr. K ök én y  M ihály  mi
niszter támogatásra méltónak 
ítélte az orvosi alapellátás tel
jes privatizációját. Ezt a jog
szabály ma nem tiltja, de nem 
is rendelkezik arról, hogyan 
kell csinálni. Biró doktor el
mondta, mihely a szerződések 
elkészülnek, azok mintáit át
adják a kollégáknak. Kurzu
sokon mutatják be az egész
ségügyi privatizáció pécsvára
di modelljét.

A  d ön tés  m egszü letése
Pécsvárad önkormányzatá

nak 1996 májusi ülésén indít
ványozta az E.Ü. Központ 
magánosítását kollégái nevé
ben dr. Biró Ferenc. Dr. Feny
vesi János és a Simsay Ist
ván vezette gazdasági bizott
ság készítette elő a szerző
dést, amit tavaly októberben 
fogadott el az önkormányzat, 
s amit e hetekben írnak alá az 
érdekeltek.

A magyar háziorvosok nagy 
része szeretne olyan magán
praxisokat, am ilyenekben 
nyugati kollégái gyógyítanak. 
E célra kézenfekvő a mai ren
delők m egvásárlása. Ezek 
azonban az önkorm ányzat 
törzsvagyonát képezik. Eladá
sukat semmi sem tiltja, de 
nincs is róla rendelkezés.

A  hat hónapig tartó egyez
tetési sorozatnak a közös ne
vező volt a célja önkormány
zat és orvosok között. Köl
csönös garanciákat kellett ta
lálni, melyekkel a privatizáció 
végrehajtható, és nem sérül 
az önkormányzat alapellátási 
kötelezettsége sem.

Az ön k orm án yzati 
k öte lezettség

Esetünket bonyolította, 
hogy a megvásárolt részben 
maradt az önkormányzat kö
telező védőnői szolgálata, a fi
zikoterápia, a labor és az 
ügyelet. Először az volt a ja
vaslat, hogy ez az épületrész 
maradjon önkormányzati tu
lajdonban.

Az így előálló vegyes tulaj
dont a testület nem fogadta 
el. A megszületett döntés sze
rint az orvosok a teljes tömböt 
megvásárolják, a jelzett ré
szen a város haszonélvezeti 
joggal bír.

Hogy tulajdonba kaphassák 
a rendelőket, az orvosok jelen
tős tulajdonkorlátozásokat 
vállaltak. A patika-privatizá
cióhoz hasonlóan az orvosi 
rendelők sem adhatók el más 
célra, ez esetben meghatáro
zatlan ideig. Emiatt alacso

nyabb a vételára is.
Azt a módot kellett megta

lálni, hogy az önkormányzat 
eleget tudjon tenni kötelező 
feladatának, de azt ne tulaj
donosként tegye. Erre dolgoz
tak ki megfelelő garanciákat.

A  szerződés
A vevő vállalja például, 

hogy a m egvett ingat
lanrészben területi ellátási 
kötelezettséggel működő há
ziorvosi rendelőt tart fenn. 
E lidegenítés esetén csak 
olyan háziorvosnak adja el, 
aki ugyanezt folytatja. Az el
adó közigazgatási területén 
más, területi ellátási kötele
zettséggel működő rendelőt 
nem létesít, nem köt erre 
szerződést más orvossal. Ha 
indokolt esetben mégis új 
rendelőt kell nyitnia, egyeztet 
a már ott működő orvosokkal. 
A vásárló háziorvos köteles 
betartani az E.Ü. Központ 
SZMSZ-ét. Ellenkező esetben 
vagy ha magatartása követ
keztében területi ellátási kö
telezettségének nem tesz ele
get, az önkormányzat vissza
vásárlási joggal él. A  praxis 
ellehetetlenülése esetén is az 
önkormányzatnak van elővá
sárlási joga.

K am arák együtt. A Pécs-Ba- 
ranyai Kereskedelmi és Iparka
mara pécsváradi ügyfélszolgálati 
irodája átköltözött az Iparosház
ba. Az új iroda minden hétfőn 8- 
16 óráig tart nyitva. Telefon: 
465-052. Ugyanitt található a 
Kézműves Kamara irodája, 
amely hétfőtói csütörtökig fogad.

P écsváradi vállalkozók 
bálja . A Kézműves Kamara és a 
Kereskedelmi és Iparkamara 
március 8-án tartja a vállalko
zók bálját a Zengő Étteremben. 
Bálkezdés 7.30, vacsora 8 óra
kor. Zene: Pepito. Belépő 1500 
Ft, váltható az Iparosházban és 
a szervezőknél.

A  Kossuth tér rendezése.
Február végén hozzáfogtak a 
közterület-fenntartók a Kossuth 
tér rendbetételéhez. Kőművesük 
kijavítja a kerítés és a temetői 
támfal hibáit. Lefestik a pado
kat, és Szabó Lászlóval közö
sen felújítják az 1956-os szobrot.

Téltem ető, tavaszváró tú
ra. A Pécsváradi Várbaráti Kör 
március 8-án tartja hagyományos 
tavaszi túráját. Indulás 9 órakor 
a Művelődési Háztól, csatlakozás
sal a Kossuth téren. Űtvonal: 
Komlós-kanyar, Vadaskert,
Hárs-tető, Miske-tető, Cigány
hegy, Kisújbánya, Réka-völgy.

G yógyszertári ügyelet:
IH.3-IH. 23. Szent István Pati
ka, HL 24-HI.30. Szenthárom
ság Patika, IH.31-IV.20. Szent 
István Patika.

Borverseny. Szent György- 
napi borversenyt rendez idén is a 
Fülep Lajos Mívelődési Központ, 
és kéri a gazdák felkészülését e 
nemes vetélkedőre.

Kihívás Napja. Pécsvárad vá
ros is benevezett a Kihívás Napjá
ra, amely május 28-ra esik.

Zeneiskolánk. A Szentlőrin- 
cen rendezett megyei klarinét
trombita hangszeres találkozón a 
megyei zeneiskolák mintegy 80 ta
nulója között kiemelt dicséretben 
részesült Tblnai Gábor (trombita) 
Wágner József növendéke és Gre- 
sa Szilvia (klarinét) Kreszits Mar
git növendéke.

Az iskola növendékei közül 
Lipics Viola felvételt nyert a Mí- 
vészeti Szakközépiskola hegedl- 
tanszakára. Tanára Naszvadiné 
Podányi Eszter.

B otond. A Nümbergben és 
Pécsváradon éló' képzőművész 
március 7-április 12. között 
Kölnben állítja ki a budapesti 
Goethe Intézetben be utatott 
anyagát, önálló kiállítása abból 
az apropóból született, hogy 10 
éves Könyvtár című projektje, a 
kölni Galerié Koppelmann után 
április 15-május 15. között Ham
burgban, a Keeser-galériában lesz 
látható a kiállítás.

A Zengő Étteremben 
február 21 -én rende

zett közgyűlésen az 
egyesület 110 tagja je 
lent meg. Gállos Orso

lya egyesületi elnök 
beszámolt az elmúlt év 

eseményeiről, a vég
zett munkáról, kirándulá

sokról, szervezeti életről.

Az 1996. millecentenáriumi 
évben lett az egyesület 15 
éves. Megemlékeztek több al
kalommal a Honfoglalás 1100. 
évfordulójáról és a bencés 
rend 1000 éves magyarországi 
jelenlétéről.

Az elnök oklevelet nyújtott 
át M erk Józse f alapító tag
nak, megköszönve eddig vég

zett munkáját.
A kör célja továbbra is fel

mutatni Pécsvárad kincseit 
a pécsváradiak és a külvilág 
számára. Az egyesület foly
tatja a felkészülést a 2000. 
évre, am ikor a magyar ál
lamalapítás 1000. évforduló
ját ünnepli hazánk. Ez egy
ben Pécsvárad bencés mo
nostorának 1000 éves évfor
dulója is.

Az 1997. évben részt vesz
nek a felvidéki m agyarok 
megtelepedésének 50. évfor
dulója alkalmával, a Művelő
dési Házban rendezendő kiál
lítás megszervezésében.

Ludányi Antal körtag ja 
vaslatára rövidesen aláírás- 
gyűjtést szerveznek Pécsvára
don, a Zengőre tervezett kato
nai lokátor ellen.

A Várbaráti Kör közgyűlése
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Középiskolai szalagavató. Emlékezetes, ünnepélyes szalagavatót tartott február 21-én Pécsvá- 
rad Középiskolája. Az Elgar-indulóra bevonuló végzős növendékek a színpadon sorakoztak fel, 
hallgatták meg a köszöntőket, Papp Gyula igazgató ünnepi beszédét és kapták meg szalagjaikat. 
A bál ünnepélyes nyitótánccal kezdődött, amelyhez a Radetzky-mars hangjaira vonultak fel a 
táncosok: a lányok a múlt századot idéző pasztell színű, fodros tüllruhákban, a fiúk öltönyben, és 
lejtettek klasszikus bécsi keringőt. Majd fölkérték tanáraikat, a polgármestert, alpolgármestert, és 
ezzel kezdetét vette a szalagavató bál. Fotó: Kárpáti Árpád

s

Kodolányi János Általános Iskola hírei
Január 28-án délután tar

tottuk osztályozó konferenci
ánkat.

Január 31-én kapták meg 
a tanulók a félévi bizo
nyítványukat. Délután a fel- 
só'tagozatosok igen jó hangu
latú farsangi bálon szórakoz
hattak.

Február 3-4-5-én félévi 
igazgatói szünetnek örülhet
tek a gyerekek. A három nap 
alatt kipihenhették magukat 
és eró't gyűjthettek a második 
félév feladataihoz. Mi pedagó
gusok pedig összegezhettük a 
féléves munka tantárgyi és 
egyéb eredményeit, számba 
vehettük a problémákat, az 
előttünk álló feladatokat.

Az alsó tagozaton február 
6-7-10-én tartottuk a szülői 
értekezleteket, felső tagoza
ton február második felében, 
március elején kerítünk erre 
sort.

Február 6-án kezdődött a 
8. osztályosok számára im

már hagyom ányossá vált 
tánciskola, melyet az idei ta
névben Rádóczy Árpád kol
légánk vezet.

Ugyancsak a 8. osztályos 
tanulókat érintette a tovább
tanuláshoz szükséges jelent
kezési lapok továbbítása a ki
választott középfokú intéz
ményekbe.

Február 10-én délután fél
évi értekezletre gyűltünk 
össze, ahol Lőrinczi Albert-
né igazgató összegezte az el
ső félévben végzett munkát, 
ismertette a tantárgyi méré
sek eredményeit, illetve meg
határozta az elkövetkezendő 
időszak konkrét feladatait.

Az alsó tagozat február 
14-én (1-2. évfolyam) és 21- 
én (3-4. évfolyam) tartotta vi
dám télűző farsangi mulatsá
gát az alsó iskolában.

Február 15-én rendeztük 
a Szülők-N evelők bálját, 
amely az idei tanévben is a 
rendezők és a sok résztvevő 
szülő jóvoltából igen jó  han

gulatban zajlott le. Köszönjük 
a szülők anyagi támogatását 
és mindazoknak a pécsváradi 
vállalkozóknak, akik tombola 
tárgyakkal járultak hozzá a 
bál sikeréhez, ily módon tá
mogatták iskolánk tanulóit. 
Köszönjük: Wolf Józsefné, 
Csenterics Csabáné, Beck 
Józsefné, Link Csaba, 
Schiller Szilvia, Panta  
Zsófia, Szüllő Gáborné, 
Kovács József, Schiszler 
Antalné, Rosenberger 
Tünde, Reisinger János, 
Kleiszné Papp Mónika, Bi- 
szakné Brém Szilvia, min 
Péter, Till Gizella, Hofec- 
ker Mihályné, Fullér Ti
bor, Füri Ferenc, Fuchs 
Sándor, ifj. Winkler 
György, Kárász Rózsa, a 
Spitzbuben zenekar, a 
Sportbolt, az Ez+Az, a Dili- 
Box, a Kenguru cipőbolt, 
és a Galant Kft. hozzájárulá
sát.

Lőrinczi Albertné 
Vértes Lászlóné 

Wágner Jánosné

5

Vendégváró
szakképzés

Vendégváró szakkép
zés indul 1997. év 
márciusától Pécsvá- 
radon a TIT és a Gö
döllői Agrártudomá
nyi Egyetem közre
működésével a Con- 
tinuum Bt. szervezé
sében.

A képzés célja, hogy a 
falusi turizmus elterjedé
sét, s a megfelelő színvo
nal kialakítását segítse 
azzal, hogy képzett ven
déglátók fogadják a hoz
zájuk érkezőket.

A  képzésben részt ve
het minden 8 általános 
iskolai osztály végzettség
gel rendelkező, tanulni 
vágyó fiatal. A képzés vé
gén minősítő vizsga tehe
tő, mely nem kötelező, s a 
sikeres vizsga esetén 
„Vendégváró” oklevelet 
kap a hallgató, illetőleg 
emelt színtű vizsga ese
tén OKJ 2046140 082013 
számú „falusi vendéglátó” 
szakképesítést.

A  szakképzés lényegé
ről, s részleteiről 1997. 
március 19-én 18 órától a 
helyi Művelődési Házban 
tájékoztatást adunk, ille
tőleg m egbeszéljük a 
résztvevőkkel a szüksé
ges tudnivalókat.

A m egbeszélésre, s 
majd a képzésre minden
kit sok szeretettel vá
runk, mert biztosak va
gyunk abban, hogy a Me
csek e táján érdemes he
lyi vendéglátással foglal
kozni, mint ahogy már 
többen eredm ényesen 
gyakorolják is ezt!

Aki véletlenül a megbe
szélésre nem tud eljönni, 
kérjen külön tájékoz
tatást: a Continuum Bt. 
(7626 Pécs, Felsővámház 
u. 58. Tel ./fax: 72/325-759 
címről).

Dr. Kajdy Sarolta

Dr. Czobolyné 
Farkas Gyöngyi

a Continuum Betéti 
Társaság tagjai
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A Millecentenáríum jegyében

Pécsvárad utcái, terei, köztéri szobrai és emlékhelyei
10. rész

A Rákóczi utca 7. szám 
alatt a valamikori Adóhiva
tal, ma Zeneiskola bejárati 
részén helyeztette el a Várba
ráti Kör Dombay János em
léktábláját az alábbi szöveg
gel: "Itt élt és dolgozott, e vidé
ken kezdte feltárásait Dombay 
János 1900.08.10-1961.03.24. 
régész, a Baranya Megyei Mú
zeum első igazgatója. Pécsvá- 
radi Várbaráti Kör 1995."

A táblát Rauschenberger 
András készítette, 1995 no
vember 17-én 15 órakor dr. 
Ecsedy István a Baranya 
Megyei Múzeumok igazgatója 
avatta fel, majd ő  és Gállos 
Orsolya a kör elnöke emlé
kezett meg Dombay János 
életútjáról, Pécsvárad kör
nyéki feltárásairól. Az épület
ben, ahol Dombay élt és dolgo
zott, emlékkiállítás nyűt ez al
kalommal. Az ó' emlékét őrzi a 
Dombay-tó, valamint utca is 
viseli nevét Pécsváradon.

1996 október 23-án, a forra
dalom és szabadságharc 40. 
évfordulóján volt az avatása 
annak az utolsó emléktáblá
nak, melyet az 1956-os Szö
vetség megyei szervezetének

kezdeményezésére Pécsvárad 
Önkormányzata helyeztetett 
el a volt rendőrség (ma Vas
műszaki bolt) udvari bejárata 
melletti falon az alábbi szö
veggel: "1956-1996. Az 1956. 
november 14-én a téren lezaj
lott tűzharcban részt vett sza
badságharcosok és hősi halot
tak emlékére. Pécsvárad Ön
kormányzata ".

Az avatás déli 12 órakor 
volt, avatóbeszédet Gállos Or
solya önkormányzati képvise
lő mondott. A  táblát a mecse
ki harcosok részéről Nagy 
József pécsi lakos leplezte le.

A  tábla vörös rodéziai grá
nitból készült Pécsett, Dia 
Gyula kőfaragó-műhelyében 
(akárcsak a Kígyós-szobor), 
Guth József kivitelezésében, 
együtt a Vágót pusztán elhe
lyezett emléktáblával és a Pé
csett ugyanezen a napon fel
avatott 1956-os emlékművel, 
amely az első az országban.

Befejezésül az emlékhelyek 
között szólni kell a Nemes- 
Nágel-emlékszobáról, illetve 
kiállításról, amit a Városháza 
emeleti szárnyában alakított 
ki a Megyei Múzeum. Avatá

sa 1989 június 29-én, 17 óra
kor volt. Az avatáson már 
csak Nemes-Nágel Lajos tu
dott megjelenni, mert Nemes 
Endre 1985-ben meghalt. Itt 
volt özvegye, Britt Louise 
Sundel Nemes valam int 
lány, Léna Nemes.

Az ünnepséget dr. Kófíás 
Mihály v b. titkár nyitotta 
meg, köszöntve a megjelente
ket, majd Rátkai Ferenc  
művelődési miniszterhelyet
tes mondott avatóbeszédet. 
Az ünnepségen részt vett Or
mos Mária akadémikus, a 
JPTE rektora. Közreműkö
dött Zseni Nándor fagott
művész.

Emlékszobája van még Fü- 
lep Lajosnak, bár nem Pécs
váradon, hanem Zengővár- 
konyban, ahol helytörténeti 
falumúzeum is gazdagítja a 
látnivalókat.

Sajnos Pécsváradon -  bár 
rengeteg helytörténeti anyag 
gyűlt már össze — állandó ki
állítás még nincs, holott a vá
ros igen sok kihasználatlan 
épülettel, helyiséggel rendel
kezik (régi patika, volt Drá- 
novics-lakás, könyvtár emele

ti része, mozi). Talán remélni 
lehet, hogy a közeljövőben -  
sok egyéb mellett -  erre is 
futja majd a város pénztárcá
jából, esetleg valamilyen kéz
műves, szolgáltató tevékeny
ség párosításával, ahogy pél
dául a zengővárkonyi tájház 
és szövóműhely is üzemel, és 
ezzel a fenntartás költségei is 
megtérülének.

Bízzunk benne!
Vege

Dr. Kófiás Mihály
*

(A Szenthárom ság téren  
1956-ban lezajlott eseményről 
három  egym ásnak ellen t 
mondó írás is megjelent 1996 
őszén az Új Dunántúli Napló
ban. 1996 decem ber 4-én 
Nagy József, az 1956 novem
ber 14-i pécsváradi események 
résztvevője Pécsváradon talál
kozón vett részt.

Tisztázódott, hogy Habiing 
László rendőr a téren, a felke
lők golyójától, és nem a felkelők 
oldalán lelte halálát. Ezen túl 
számos további részletben eltér
nek a visszaemlékezések. A tör
téntek kutatása jelenleg is fo
lyamatban van. A  szerkesztő).

Keresés az Interneten
Múlt havi cikkünkben az In

ternet felhasználási lehetőségei
vel, a levelezéshez használható 
E-mail-lel .és a legdinamikusab
ban fejlődő, talán leglátványo
sabb Internet-alkalmazással, a 
World Wide Web-bel foglalkoz
tunk. Utóbbi az információkhoz 
való hozzájutáshoz, azok keresé
sére alkalmas. Mivel iszonyatos 
mennyiségű információ található 
a hálózaton, a kívánt anyag eléré
se olykor nehézségbe ütközhet.

Legegyszerűbb, ha ismerjük a 
keresett web-lap címét. Pl. a va
sárnap esti "Hét" TV műsor zá
róképén feltüntetik az elhang
zott műsor Internet elérési he
lyét: http://www.datanet.hu/bri- 
/het, ezt a címet kell megadnunk 
böngészők programunnak, ha 
valamire kíváncsiak vagyunk az 
elhangzott anyagból. Léteznek 
olyan web-oldalak is, melyek te
matikus csoportosításban kínál
nak fel különbözó' elérési helye
ket, érdekes-értékes kapcsolódá
sokat. Egyik legújabb talán az 
Internet legnagyobb hazai fóru
ma, a Szépművészeti Múzeum
ban február 28. - március 5-e kö
zött megrendezett "Internet Ga
laxis 97" program étlapja:

http://www.inf.bme.hu/intemet. 
galaxis/etlap.html. Itt 26 téma
körben találhatóak - az országjá
rástól a sportig, az üzlettől a "so
sem látott témákig" különböző 
anyagok. De ugyancsak jól hasz
nálható a HUDIR (http://www.- 
net.hu/hudir/) cím is, mely 22 té
macsoportban kínál fel lehetősé
geket a tallózásra (Állam és Kor
mányzat, Egészség, Gazdaság, 
Ifjúság, Jog, Kikapcsolódás, Ok
tatás, Tudomány, Üzlet stb.) Per
sze legtöbbször nem ismerünk 
semmiféle címet, melyen a szá
munkra éppen értékes informá
ció, újabb hír megtalálható. Az 
hitemet szerencsére rendelkezik 
e probléma megoldására alkal
mas eszközökkel, az úgy neve
zett keresőprogramokkal. /PL: 
Alta Vista, Excite, Infoseek, 
Lycos, Magellan stb./ Ezek lé
nyegében karakteres keresők, a 
kívánt szóra, szókapcsolatra hi
vatkozva kérhetünk keresést a 
programtól. A keresés eredmé
nyeként olyan web-oldalak címe
it kapjuk meg, melyek tartal
mazzák az általunk megadott 
szavakat. Az átfogó, egész háló
zatra vonatkozó keresők mellett 
már létezik magyar kereső is: a

Heuréka!! (http://heureka.hun- 
gary.com/ ), ez a teljes magyar 
hálózaton keres dokumentumo
kat.

Az egyes dokumentumokat a 
bennük szereplő szavak alapján 
lehet megtalálni. Előnye hogy 
töredékszóra is lehet keresni, pl. 
a Pécs* szóra végezve a keresést 
az összes olyan magyar web-do- 
kumentum címét megkapjuk, 
melyben a 'Pécs" szó és szótöre
dék, így pl. Pécsvárad, Pécsud- 
vard stb. is megtalálható. Szó- 
kapcsolatok esetén az AND, OR 
és a NEAR (vagy magyar nyelvű 
megfelelőit: ES, VAGY, MEL
LETT) logikai "kapcsolókat" lehet 
használni. Pl. A 'Pécsvárad és 
Térkép" szókapcsolatra keresve, a 
Pécsvárad térképét tartalmazó 
web lap címét kapjuk meg.

Pécsvárad nyitólapja március 
1-tól már elérhető az Interneten, 
így a világ szinte bármely pont
járól megismerhetőek Pécsvárad 
nevezetességei, kultúrája, civil 
szervezetei és egyéb, a városhoz 
kapcsolódó fontosabb informáci
ók. A keresést megkönnyítendő 
"eláruljuk" címét: http://www.c3.- 
hu/?pvmuvhaz.

Patonai Attila

Pécsvárad honlapja
Városunk honlapjának (horne 

page) nyitóoldala március 1-jén 
felkerül az Internetre a Soros 
Alapítvány C3 Kulturális és 
Kommunikációs szerverén. 
Ezekben a napokban kerülnek 
fel az információk, adatok, cí
mek, telefonszámok a Pécsvá- 
rad-honlap kapcsolásaira. Ezzel 
a világ bármely pontjáról megis- 
merhetőek a hely és a környék 
nevezetességei. Á polgármester, 
Kakas Sándor köszöntője után 
a találjuk rövidesen a városnak 
és környékének történelmi, tu
risztikai nevezetességeit, az ön- 
kormányzat és intézményei ada
tait, címét, a kulturális kínálatot, 
a nagyrendezvények, a pécsváradi 
alkotók és művészeti együttesek 
bemutatását, a helyi civil szerve
zetek és a Spartacus Sportkör 
szakosztályainak adatait pontos 
címekkel, telefonszámokkal.

A honlapot Patonai Attila 
művelődésszervező készíti, az In
ternet-program gondozója.

A Pécsvárad-honlap a helyi és 
környékbeli adatokon túl csatla
kozással bír a Baranyanet me
gyéről szóló információihoz és 
viszont: tőlünk elérhetőek a me
gye és megyeszékhely, a Home 
Pécs információi.

http://www.datanet.hu/bri-/het
http://www.datanet.hu/bri-/het
http://www.inf.bme.hu/intemet
http://www.-net.hu/hudir/
http://www.-net.hu/hudir/
http://heureka.hun-gary.com/
http://heureka.hun-gary.com/
http://www.c3.-hu/?pvmuvhaz
http://www.c3.-hu/?pvmuvhaz
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A Freundeskreis von Pécsvárad egyesület 
1996. évi tevékenysége, egyedi programjai

Az 1996. évi legfőbb felada
tunk az önkormányzattól ka
pott klubhelyiség építészeti 
kialakítása és berendezése 
volt. A berendezést finanszí
roztuk a Bundesministerium 
des Inneren, Bonn-hoz be
nyújtott pályázaton nyert 
14.500 DM összeggel, amit a 
bútorzat és a technikai beren
dezések megvásárlására for
dítottunk. Ezzel az egyesület 
állandó klubhelyiséghez ju 
tott, helyet tudunk biztosítani 
a német nyelvű folyóirataink, 
a videó- és hanganyag vala
mint a pécsi Lenau-háztól ka
pott házikönyvtár elhelyezé
sére.

A klub legfontosabb felada
tának a német nyelv ápolá
sát, a német nemzetiségi ha
gyományok őrzését, felkuta
tását és felelevenítését tekint
jük. Hasonlóan fontos felada
tunk az óvodai és általános is
kolai színvonalas, eredményes 
nyelvoktatás szorgalmazása, a 
német nemzetiségi lakosság ér
dekeinek képviselete.

A klubtagok hetente egy al
kalommal találkoznak, a 
rendszeres programok közt 
német videó- és hanganyagok 
megtekintése, illetve meg
hallgatása, közös éneklés, né
met nyelvű folyóiratok cikkei
nek megvitatása, aktuális 
nemzetiségpolitikai kérdések 
és a feladataink megbeszélése 
szerepel.

A rendszeres program ok 
mellett az alábbi egyedi prog
ramokat szerveztük:

1996. január: Közös svábbál 
a Tettye vendéglőben.

Február: Színházlátogatás 
a szekszárdi Deutsche Büh- 
nében.

Áprilisban húsvéti szoká
sok, gyermekműsor. Nyuszi- 
várás régen és ma, fészek ké
szítés, gyermekmondókák, 
rigmusok. A sváb húsvéti ét
kezési szokások.

Klubavató, klubhelyiség be
mutatása. A klubhelyiség el
készültekor a német félnek 
hivatalos elszámolás és át
adás eló'tt bemutattuk a klu
bot az érdeklődőknek. Az ün
nepségen az önkormányzat, a 
Kisebbségi Önkormányzat, a 
helyi intézmények és egyesü
letek vezetői mellett vendége
ink voltak az Országos Ki
sebbségi önkormányzat kép

viselői, a környékbeli telepü
lések egyesületvezetői, vala
mint a sajtó képviselői. A  he
lyi szólisták szereplése után 
beszámoltunk a klub felada
tairól, életéről és elképzelései
ről. A  klub az egyesületünk 
mellett helyet ad a Kisebbségi 
Ónkormányzatnak és más he
lyi egyesületeknek is.

Május. Másodszor került 
megrendezésre fúvóstalálko
zó. Az idei évtől országos ren
dezvénnyé válik. A  klub fel
adatának érzi a közreműkö
dést ebben a fontos nemzeti
ségi rendezvényben.

Májusban gyalogtúra Püs- 
pökszentlászlóra, Arborétum 
megtekintése.

Augusztus 16. Német nem
zetiségi est helyi és vendég 
fellépőkkel. A rendezvényre a 
Szent István napok keretében 
került sor. A vár udvarán ren
dezett 3 órás műsoros esten 
felléptek: a pécsváradi gyer
mek fúvósegyüttes, harmoni
kaszóló és duó, Glázer Adél 
szólóénekes, a szűri Gyer
mek- és Ifjúsági Tánccsoport, 
a székelyszabari Gyermek- és 
Ifjúsági Tánccsoport, a szé
kelyszabari vegyeskórus.

A rendezvényen kb. 300 né
zőt fogadtunk. Az est díszven
dégei volt Báling József, a 
Magyarországi Németek Or
szágos Önkormányzata elnök- 
helyettese és neje. A nagy tet
szést aratott programot német 
vacsoraest és svábbál követte.

Szeptemberben Magyaror
szági ném et népviseletek 
cimmel Körtvélyessi László 
fotóművész és Heil Helmut 
szerkesztő kiállítását dr. Wild 
Katalin, a pécsi Janus Panno
nius Tudományegyetem Ger
manisztika Tanszékének veze
tője nyitotta meg.

Októberben gesztenyesü
tés, borkóstoló, szüreti szoká
sok. A  szürettel és borkészí
téssel kapcsolatos régi sváb 
kifejezések felelevenítése.

Októberben Külsheim test
vérvárosi küldöttségét fogad
tuk a klub hivatalos átadásá
val. A  német testvérváros pol
gármestere és képviselő tes
tületé mellett számos más lá
togató is érkezett. A  küldött
ség létszáma 45 fő volt. A  test
vérvárosi kapcsolatok szerve
zését a Kisebbségi Önkor
mányzat és az egyesületünk 
közösen végzi.

A látogatás keretében tör
tént meg a német támogatás
sal való elszámolás és a klub- 
helyiség hivatalos átadása. 
Az átadási ünnepséget német 
nyelvű szentmise előzte meg. 
Az ünnepség után jó hangu
latban lezajlott közös vacso
raestet szerveztünk.

A többnapos látogatás je
lentősebb részében a fogadó 
családok biztosították a prog
ram ot. Közös kirándulást 
szerveztü n k , am elynek 
program jában Mohács vá
ros, a 3 nemzetiség együtt
élését bem utató Kanizsai 
Dorottya Múzeum, a sátor
helyi Történelm i Em lék
park, villányi szoborpark, a 
villánykövesdi történelm i 
pincesor és a máriagyűdi za
rándoktemplom megtekinté
se szerepelt.

Decemberben karácsonyi 
ü n n epség . A  k lu btagok , 
hozzátartozóik és a meghí
vott vendégek részére az 
egyesület tagjainak gyer
mekei adtak elő karácsonyi 
műsort. A  műsorban német 
bethlem es játék  és német 
n ye lvű  karácson yi dalok 
szerepeltek.

A Freundeskreis von Pécsvárad 1997. évi tervezett programjai

A klubtagok hetente egy alkalommal való 
rendszeres találkozása mellett az alábbi egye
di programokat tervezzük:

1997. január 25. Svábbál a Zengő Vendéglő
ben. A  bálon műsort adtak a Kodolányi János 
Általános Iskola hangszeres szólistái és a né
met nemzetiségi gyermektánccsoport.

Február 16. Hutzelsonntag. A farsanggal 
kapcsolatos környékbeli sváb szokások feleve- 
nítése.

Február 25. Színházlátogatás. Szekszárdi 
Deutsche Bühne Operettgála.

Március: Baranyai svábok életével kapcsola
tos mesék, mondák. Mezei Anikó hímesházi 
mesemondó meghívása.

Április 19. Gyalogtúra Kisújbányára. A sváb 
építészeti szokások megismerése Szilágyi Do
monkos építész vezetésével.

Április 27. Országos Nemzetiségi Ifjúsági 
Fúvóstalálkozó megtekintése.

Május 4. Majális. Májusfa állítás a környék
beli sváb szokásoknak megfelelően. Műsort ad
nak a pécsváradi nemzetiségi fűvósegyüttes és a 
német nemzetiségi gyermektáncegyüttes. A ren
dezvénnyel hagyományt kívánunk teremteni.

Június 21. Áutóbuszos kirándulás Bajára és 
Ópusztaszerre. A bajai Német Kulturális Köz

pont valamint történelmi emlékpark és a 
Feszty-körkép megtekintése.

Augusztus 16. Német nemzetiségi est helyi 
és vendég fellépőkkel. A  rendezvényre a Szent 
István napok keretében, a vár udvarán, a ka
tolikus német búcsú napján kerül sor.

A  tervezett fellépők:
-  a pécsváradi ifjúsági fúvósegyüttes
-  hausmannsttateni (osztrák testvérváros) 

harmonikaduó
-  egy baranyai német tánccsoport
-  az ófalusi asszonykórus
A rendezvényre a korábbi évekhez hasonló

an kb. 300 nézőt várunk. A programot német 
vacsoraest és svábbál követi.

Szeptember: A  svábok betelepülése Magyar- 
országra. A mecseknádasdi Schaub tanár úr 
gyűjtéséről szóló előadás.

December: Adventi szokások Grazban és 
környékén. Autóbuszos kirándulás Steier- 
markt fővárosába és testvérvárosunkba, Ha- 
usmannstattenbe.

Karácsonyi Ünnepség. A  klubtagok, hozzá
tartozóik és a meghívott vendégek részére az 
egyesület tagjainak gyermekei adnak elő ka
rácsonyi műsort.

Baumann Mihály
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Fülep Lajos 
Művelődési Központ 

eseménynaptára

Geönczy Zoltánná kiállítását nyitotta meg február 17-én Kö
veséi János plébános a Művelődési Házban. A kiállítás március 
15-ig látható. Fotó: Patonai

A N YAK ON YV

Állandó program ok: 
hétfőnként 15.30 órától 

német nyelvtanfolyam
18 órától díszítőművészeti 

szakkör foglalkozása 
keddenként 17 órától né

met nyelvtanfolyam
18 órától gazdatanfolyam
19 órától sakk-szakkör 

edzése
csütörtökön 9-12 óráig 

mozgáskorlátozottak fogadó
napja

18 órától gazdatanfolyam 
szerdánként 14 órától ki-

segítőískola református hitta
nórája

péntekenként 8-12 óráig 
Poller Optika com puteres 
szemvizsgálat

16 órától sakk szakkör 
gyermekeknek

19 órától sakk, a felnőttek 
edzése

szom batonként 10 órától 
a nyolcadikosok tánciskolája

6- án, csütörtökön 9 órakor 
„Mosolygó muzsika” a Mecsek 
Fúvósötös előadása. Közremű
ködik: Bukszái- Márta. Mű
sorvezető: Szkladányi Péter.

7- én, pénteken 17 órakor a 
Független Kisgazda Párt nagy
gyűlése. Vendég: Dr. Torgyán 
József országos elnök.

8- án, szom baton 21 óra
kor Négy éves a Thunder 
Rock Klub (jubileumi buli).

11- én, kedden 16 órakor 
nyugdíjas klub nőnapi ünnep
ség. „Virágok” a diaképes csok
rot átnyújtja dr. N ovotn y  
Iván.

12- én, szerdán 18 órakor 
színházjáró busz indul a Mű
velődési Központtól Pécsre, a 
Rigó Jancsi c. operettre.

17-én, hétfőn 19 órakor 
„Két keréken Európában” dr. 
N o v o tn y  Iván  diavetítéses 
élménybeszámolója a kerék
páros turizmus népszerűsíté
sére. Az ifjúság és a felnőtt 
korosztály soraiból várjuk az 
érdeklődőket.

19- én, szerdán 11 órakor 
„Szépség és a szörnyeteg” a 
Bóbita Bábszínház előadása 
iskolásoknak. (Jegyek: 100 Ft.)

20- án, csütörtökön 10 óra
kor a Bóbita Bábszínház elő
adása óvodásoknak.

21- én, pénteken 19 órakor 
,Alkotó családok” címmel ki
állítás nyílik a H orváth és a 
Vértes-család munkáiból.

22- én, szombaton 17 óra
kor Koszorúcska a tánciskola 
végzőseinek ünnepi záróvizs
gája és az „első bál” . Zene: 
Spitzbuben.

26-án, szerdán 17 órakor a 
Zengő Lakásszövetkezet köz
gyűlése.

28-án 9 órától húsvéti ját
szóház. Tbjáshímzés, húsvéti 
dekorációk készítése.

Születtek: Pécsváradon 
Bayer Krisztián, Gasz Bálint, 
Pető Patrik, Kőnig Zsófia, 
Sziládics Gergely, Lovászhe- 
tényben Szabó Valentina, 
Nagypallban Csille László, 
Zengővárkonyban Tamicza

Bence, Szilágypusztán Hor
váth István, Rácz Richárd, 
Apátvarasdon Pohl Balázs.

Elhunytak:Im hof János 
57, Mester Oszkár 63, Ma- 
rosy Imréné Ségercz Nóra 81.

ken 20-24 csapat, a kerületi ver
senyeken 180-200 csaj. - - vetél
kedik. A győztesek a 9 úton leg
több helyezést elért tenyésztők. 
A galambok teljesítményét utan- 
ként értékelik, és év végén ün
nepélyes keretek között adják át 
a díjakat a győzteseknek.

A pécsváradi egyesület is meg
tartotta díjkiosztó ünnepségét. A 
legjobb eredményt elért tenyész
tőket a család és barátok jelenlé
tében köszöntötték a díszes ser
legekkel, oklevelekkel.

Eredmények:
Külföldi csapatverseny: 1 . Ko

vács Ferenc Pécsvárad, 2. 
Kisztner György Pécsvárad, 3. 
Rónai Ferenc Pécs-Vasas.

Belföldi csapatverseny: 1. 
Tárnái Ferenc Pécs-Vasas, 2. 
Kisztner György Pécsvárad, 3. 
Rónai Ferenc Pécs-Vasas.

Honfoglalási kupa: 1 . Kovács 
Ferenc Pécsvárad.

Egyéni verseny: Prága: 1-2. 
Kovács Ferenc Pécsvárad. Olo- 
mouce: 1-3. Kovács Ferenc Pécs
várad.

Champion bajnok: 1-2. helye
zés Kovács Ferenc.

Kerületi bajnokságban: Tepli- 
ce: 1. helyezést Kisztner
György, Rajka: 1. helyezést 
Kisztner György, Csorna: 1. 
helyezést Kisztner György.

A díjak átadása után ízletes 
ételek, italok és a kitűnő zene 
biztosította az est jó hangulatát.

Császár János 
egyesületi titkár

; Hüsvét ünnepe
M árcius 23. Virágvasámap, 27. Nagycsütörtök, 28. Nagy

péntek, 29. Nagyszombat, 30. Húsvét vasárnap
A katolikus templomban nagyböjti lelkigyakorlatot tart 

március 20-, 21-, 22-én este M orvay Im re püspöki helynök,
a Bazilika plébánosa. 22-én este különösen a fiatalokat várják.

*

E lsőá ld ozás
Május utolsó vasárnapján, 25-én, a 9 órai mise keretében.

*

100 széket szeretne vásárolni a katolikus egyházközség a 
templom számára -  kérte ki a hívek véleményét Kövesdi Já
nos plébános. A hívek egyöntetűen elfogadták az indítványt, 
és a plébános úr kérését: az egyenként 2000 forinton beszer
zendő székekhez kérte a templombaj árók hozzájárulását. Név
vel ellátott borítékban lehet az erre szánt összeget leadni a 
sekrestyében és a plébánián. Az adakozók nevét az egyház 
megörökíti.

Postagalamb-sport

Húsvét ünnepe

E szárnyas hírvivők minden 
korban fontos szolgálatot tettek 
az emberiségnek. Alkalmazásuk 
igen széles skálán történik. Ka
tonai felhasználáson túl a civil 
életben is sokoldalú feladatot ké
pesek ellátni. A korszerű hírköz
lés kialakulása ellenére szere
pük napjainkban még mindig je 
lentők. Amerikában, Angliában 
pl. hajótöröttek felkutatására ta
nítják a postagalambokat. Sürgős 
esetekben vérplazmát szállítanak 
egyik kórházból a másikba.

Jól kiépült és szervezett nem
zetközi hálózata van a postaga- 
lamb-sportnak. A tenyésztők szö
vetségbe tömörülnek, melyek 
mozgatói olimpiai, nemzetközi, 
nemzeti versenyeknek.

A postagalamb-sport éltetői az 
évről évre megrendezett verse
nyek. Minden tenyésztő azzal in
dul el, hogy győzni akar, de leg
alább az induló csapat létszám 
10%-ban kíván bekerülni. Köz
ben azonban igen sok zavaró kö
rülmény nehezíti a cél elérését.

Esők, zivatarok, hirtelen fel
lépő hőmérséklet ingadozás 
„frontok”, viharos szél és sok ra
gadozó madár kegyetlen táma
dása. Talán a legnagyobb ellen
ség a radarállomások működése, 
amely megzavarja a galambok 
tájékozódását. A dél-nyugati ke
rületben Baranya, Somogy, Zala 
megye tenyésztői versenyeznek 
Brünn, Olomouc, Prága, Tteplice 
feleresztéssel 200-900 km távol
ságból. Az egyesületi versenye-
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Mester Oszkár a pécsváradi futballrajongók körében. 
(Az álló sorban balról a harmadik)

Eltávozott közülünk „Őszi bácsi”
Környezetünkben halálhíre már többször felröppent, ezek a 

rémhírek hál Istennek mindig valótlannak bizonyultak. Tud
tuk róla, hogy gyógyíthatatlan és fájdalmas betegsége miatt a 
halál bármikor magához szólíthatja, mégis halálhíre váratla
nul érintett minket. Olyan sportbarátot és szurkolót vesztet
tünk el, kinek helye, szerepe sokáig betöltetlen marad Pécsvá- 
rad sportéletében.

Ajátékosok rajongásig szerették, a szurkolók rendkívül tisz
telték, a sportvezetést olyan tanácsokkal látta el, amelyek ha
tékonnyá tették és eredményességre vezették a város sportját.

Amikor még egészsége engedte, minden szabadidejét a játé
kosokkal töltötte. Együtt készült velünk a mérkó'zésekre, 
együtt sírtunk, együtt nevettünk. Bíztatása és kitartása már- 
már emberfelettinek tűnt, humorérzéke pótolhatatlan szá
munkra.

Az utóbbi időben betegsége már ágyhoz kötötte, de amikor a 
mérkőzéseken megjelent, erőt merített a játékosokból és erőt 
sugárzott a játékosokra személyisége.

Amikor már ezt sem tehette, akkor lélekben éreztük, hogy 
ott van velünk és ezt az érzést még nagyon sokáig hordozzuk 
magunkban. „Őszi bácsi” minden játékost a szívébe zárt, és 
minden játékos a szívébe zárta.

Mester Oszkár élt 62 évet.Emlékét örökké megőrizzük!

Spannenberger János

A jobb oldali középpályás
Ackermann Attila 1995 
nyarán került Pécsvá- 
radra kölcsönbe a pécsi 
DDGÁZ SC-ból. Tavaly 
nyár óta már véglege
sen is a város labdarú
gója. Intelligens, jó meg
jelenésű személyiség, 
aki technikás játékos és 
jól lát a pályán. Univer
zális játékosnak mond
ható. Képes a középpá
lya bármely oldalán ott
honosan mozogni, de 
nem jön zavarba a csa
társorban sem. Pécsvá- 
radon a középpálya 
jobb oldalán szerepel. 
Kezdetben a kényszer 
hozta ezt, mára már ter- 
mészetesssé vált.

-  Attila, a játéktudásodat 
már ismerik a szurkolók, me
sélj egy kicsit magadról!

-  21 éves vagyok, nőtlen. 
Kozármislenyben lakom. A 
DDGÁZ Építő és Szolgáltató 
Kft.-nél dolgozom felelős épí
tésvezetőként. Hobbim a fut
ball, szeretem a pasztell szí
neket, a naplementét és a tá
voli harangzúgást.

-  Két év alatt meghatározó já 
tékossá váltál Váradon, hogyan 
értékeled a teljesítményedet?

-  Teljesítményem hullámzó 
volt. Voltak jó  meccseim. A 
sok futás eredményeként né
ha csak a fáradtság jelentke
zett. Úgy érzem, a csapatnak 
nagy hasznára váltam, mert

a meccs után nálam mindig 
volt sampon.

-  E lőző csapatodban sok 
gólt lőttél, itt egyenlőre ez nem 
sikerült teljesen. Mi ennek az 
oka?

-  Előző csapatomban kö
zépső középpályást játszot
tam, elsődlegesen támadó fel
adattal, ezért többször kerül
tem a kapu közelébe. Pécsvá- 
radon viszont szélső középpá
lyásként játszom, többnyire 
védekező feladattal.

-  A  pálya jobb oldalán já t
szol. Szeretsz ott játszani?

-  Nem tartom igazi posz
tomnak. Úgy érzem, a szélső 
középpályás játékát döntően 
befolyásolja, hogy középről és 
hátulról milyen és mennyi 
labdát kap. Szerintem a játék 
lényege a góllövés és ezen 
posztról inkább az előkészí
tés lehetséges.

-  Tavaly végeztél a Pollack 
M ihály M űszaki Főiskolán. 
Mi a foglalkozásod most?

-  Építő mérnöki diplomát 
szereztem, jelenleg munkám 
mellett a JPTE PMMF Kar 
vállalkozás menedzser szakát 
végzem levelező tagozaton. A 
másoddiploma megszerzése 
után szeretnék angol nyelvből 
középfokú nyelvvizsgát tenni.

-  Akkor a tavasszal is mér
nök szerepel Pécsváradon a 
pálya jobb oldalán?

-  Ezt a kérdést inkább 
edzőmnek, Gungl Lászlónak 
kellene fel tenned.

Szigeti Szabolcs

Március 16. évadnyitó
Március 16., délután. Sok 

embernek ugyanolyan nap, 
mint a többi. Nem úgy a fut
ballistának és a focit szerető 
szurkolóknak. Ekkor indul 
ugyanis a labdarúgó megyei 
bajnokság tavaszi idénye. Iz
galommal várja játékos, edző, 
vezető és szurkoló, vajon mit 
hoz a rajt. Sikeres tavasz lesz 
vagy kudarcokat kell meg
emésztenünk. A sikeres rajt 
érdekében keményen edzet
tek a fiúk a felkészülés alatt.

Jó néhányan tanúi is lehet
tek a tréningnek, hiszen hétfő 
és szerda esténként rend
szeres „vendégei” voltak a já
tékosok a város utcáinak. Na 
persze nem sétálgattak és

gyönyörködtek a szép házak
ban, hanem kiadós futó
mennyiséget teljesítettek. Az 
intenzitással, hangulattal, 
hozzáállással nem volt gond, 
de az edzéslátogatással vol
tak, és vannak is problémái 
Gungl László edzőnek. Né
hány játékos egyéb elfoglalt
ságai miatt nem tud rend
szeresen részt venni az edzé
seken. Sajnos a kezdeti ma
gas létszám egyre csökkenő
ben van, melynek okait jó len
ne megismerni.

A kerethez csatlakozott fia
talok lendülete is alábbha
gyott, egyre több edzést hagy
nak ki. Pedig rájuk szükség 
van, hiszen Ők jelentik a jö

vőt. Úgy vélem más csapatok
nál is hasonló helyzetek ural
kodnak, ez nem akadályoz
hatja a csapat további jó sze
replését.

Ha már másokat említet
tem, nézzük, milyen mozgás 
volt a rivális csapatoknál.

Új edző ül a kispadon 
Sellyén és Siklóson. Utóbbi 
csapatnál az a Kiss Sándor 
vette át az irányítást, kinek a 
neve jól cseng a magyar fut- 
balléletben. Játékosként lát
hattuk Pécsen, Újpesten is. A 
Bóly elvesztette gólerős csatá
rát, Víghet, de helyére leiga
zolták Szigetit a PEAC-ból, 
valam int Takácsot Felső- 
szentmártonból. A PEAC-ot

további veszteség is érte, hi
szen eligazolt Koch is, aki a 
Pécsvárad ellen is gólt szer
zett. H elyükre csak Kole- 
szárt igazolták a PVSK ifi
ből. Alaposan erősített a Ko- 
zármisleny. Még ősszel új 
edző került a kispadra, aki a 
télen a megyében jó futballis
táknak számító játékosokkal 
próbálta újjászervezni csapa
tát. Ez utóbbi lényeges hír a 
pécsváradiaknak, mert a ta
vaszi első fordulóban éppen 
Kozármislenyben vendéges
kednek a fiúk. Reméljük sike
resen szerepel majd a csapat 
tavasszal, és sok örömet sze
rez majd szurkolóinak. Addig 
is Hajrá Várad! Sz.Sz.
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A pécsváradi Kácsor Hajnal
ka, a Keleti-Mecsek M.G. Rt. 
könyvelője nyerte a stájerországi 
Tauplitzban a magyar sízők szá
mára megrendezett ü l. Magyar 
Amató'r Alpesi Sí- és Snowboard- 
bajnokságot, felnőtt kategóriá
ban. Kislánya, a 6 éves K ácsor 
Klaudia I.B. osztályos tanuló 
gyermekkategóriában a 2. helyen 
végzett. A január 29-30-án meg
tartott versenyt a Magyar Sí- és 
Snowboard Szövetség rendezte 50

fó's mezőnnyel. Klaudia sportfel
szerelést vehetett át, Hajnalka 
pedig egy Kastle-sílécet. Ifjúsági 
kategóriában pécsi versenyzó' is je
leskedett: a 13 éves Marosújvári 
Eszter 3. helyezést ért el. A taup- 
litzi amatőr versenyről a TV2 
Izomláz című műsora is tudósított.

A Kácsor-család tíz éve rend
szeresen síel az Alpokban. A két 
nyertes felkészítő' edzője a csa
ládfő', K ácsor Árpád, aki a fo
tónkat is készítette.

OKKER festékboltok
-  Festékek, festőszerszámok 

háztartási -vegyiáruk széles választéka

-  Számítógépes színkeverés

-  20 000,-Ft feletti kp-s festékvásárlásnál 3%,
-  30 000,-Ft feletti kp-s festékvásárlás esetén

5% árengedmény
-  vállalkozók, vállalkozások, közületi vásárlók 

részére további árengedmények
-  hitelvásárlási lehetőség

OKKER ÁRPÁD
ÜZLETHÁZ ÜZLETHÁZ
Pécs, Hajnóczy u. 6. Pécs, Csikor K. u. 24.
Tel.: 72/251-715 (Baumax mellett)

Tel.: 72/437-878

Ha ezt a hirdetést bemutatja 
-  márc. 31-ig, egyszeri vásárlásra -  
további 5% árengedményt adunk!

Sporthírek

Kosárlabda
1996. szeptemberétől új csapattal bővült a Pécsváradi Spartacus 

Sportkör kosárlabda szakosztálya. Ekkor alakult meg ifjúsági ko
sárlabda csapatunk, mely a megyei középiskolás bajnokságban sze
repel. A csapat tagjai pécsváradi fiatalok, akik közül a legtöbb pécsi 
középiskolában tanul, de „hazai színekben” akart versenyezni.

Eleinte esélytelenek voltunk a rutinosabb, képzettebb játékosok
kal rendelkező' pécsi csapatokkal szemben, de a szorgalmas, fegyel
mezett edzésmunka és a lelkes játék meghozta az első’ győzelmet a 
Nagy Lajos Gimnázium csapata ellen. Reméljük a további fejlődés 
ifjabb győzelmet hoz és egyre többen éreznek kedvet a versenyszerű 
kosárlabdához. Tagjai: László Zoltán, Vadász Csaba, Apaceller 
András, Schneider Attila, Varga István, Kiss Attila, Kungl J á 
nos, Bayer Balázs, K is G ábor, Papp N orbert, Gál Attila ésfta - 
uschen berger N orbert.

Gelencsér János edző

a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 
Felelős kiadó: Kakas Sándor, polgármester 

Szerkesztő: Gállos Orsolya 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés: 

Művelődési Központ, Pécsvárad, Kossuth L. u. 31. 
Tel/fax: 465-123

Tipográfia: Ferlingpress-Hosszúhetény 
Nyomási munkálatok: Molnár Csaba nyomdája, Pécs

V______________________________________________

Focifarsang. Haklik La
jos vállalkozó szervezésében 
összesen 13 csapat nevezett a 
február 2-án és 9-én rendezett 
tornára. Eredmények: 1. 
Agenda Bt. Kékesd, 2. Iner- 
ma, Harkány, 3. Minarik, 
Pécs, 4. Bogád SC.

A legjobb kapus Kurucsai 
Kornél Harkány, a legjobb 
góllövő Balázs Csongor Ké
kesd.

A torna tám ogatói: And- 
rics Márk, Bartha László- 
né, Rückert János, Schenk 
Emóné vállalkozók, Bencze 
és Bencze Kft., Húsbolt Kft. 
Pécs, Hohmann és Tka Bt.

*

Zengő Kupa leány ser
dülő kézilabda-torna. A
Pécsváradi Spartacus Sport
kör és a Pécsi TÁSI szervezé
sében zajlott le a torna febru
ár 23-án a Sportcsarnokban. 
1. Szekszárd, 2. Dunaújváros, 
3. Pécs-TÁSI, 4. Pécsvárad, 5. 
Mohács, 6. Siklós. A  legjobb 
mezőnyjátékos Taksony Jú- 
lianna (Szekszárd), a legjobb 
kapus Gelencsér Erika  
(Dunaújváros), a legjobb gól

lövő Szűcs Viktória (TÁSI).

Új Dunántúli Napló-Ön
kormányzat: 3:2. Vezette Hor
váth dr. Február 25-én ját
szott visszavágót a Sportcsar
nokban sportszerű, barátsá
gos mérkőzésen az Új Dunán
túli Napló csapata az önkor
mányzat játékosaival. ŰDN: 
Grünwald, Pauska, Stier, 
Müller, Mészáros B., Bá
rány. Pécsvárad: Amold, Ka
kas, Baumann, Gungl, 
Spannenberger, Wagner, dr. 
Bíró, Gelencsér, Fenyvesi 
dr. Arató, Papp.

Góllövők: Pauska 1, Bárány 
2, Spannenberger 2.

Wmmm I MI 

Zengő Kupa

Március 15-16-án NB II. 
felnőtt kézilabda-torna szín
helye lesz a Sportcsarnok. 15- 
én 9.30-16.00 óra között a női 
csapatok mérkőznek, 16-án 9- 
17 órakor a férfiak mérik 
össze erejüket.

Kosárlabda

Festékben a csúcson:

Zengő Kupa

Március 15-16-án NB II. 
felnőtt kézilabda-torna szín
helye lesz a Sportcsarnok. 15- 
én 9.30-16.00 óra között a nói 
csapatok mérkőznek, 16-án 9- 
17 órakor a férfiak mérik 
össze erejüket.


