
Pécsvárad vonzó vadászterületnek tűnik a 6-os út autós tolvajainak. Fotó: Patonai Attila

A lakosság sem maradhat tétlen

Kriminális körkép
Új vezetője van a Pécsvára- 

di Rendőrállomásnak: Péter 
János százados 1996. okt 1-jé- 
től megbízottként látja el a 
parancsnoki teendőket. 1992 
júniusa óta szolgál a rendőr
ségnél, Mohácson kezdett, fél 
év után került Pécsváradra 
parancsnokhelyettesnek és a 
bűnügyi feladatok ellátására. 
Katonai főiskolát végzett, a 
rendőrségnél elvégezte az elő- 
írt egy éves bűnügyi szaktan
folyamot. 33 éves, nős, egy 17 
hónapos kisfia van. Családjá
val Somberekén él.

-  A polgár szerint rosszab
bodott a bűnügyi helyzet. Mi 
erről a véleménye?

-  Pécsváradon inkább stag
nál: 1996-ban 4-5 bűncselek
ménnyel több vált ismertté 
1995-höz képest. A károk na
gyobbak, mint korábban. A 
felderítés különösen nehéz, 
mivel a 6-os úton, határátke
lőhelyek közelében hamar el 
lehet tűnni. Mifelénk az át

utazó, autós bűnözés a jellem
ző'. Ennek kell tudatában len
nie a polgároknak is.

-  Mindenki több rendőrt 
szeretne látni a közterülete
ken.

-  Idén nincs semmiféle ta
karékossági korlát, több lehe
tőségünk van járó'rözni, több 
helyen jelen tudunk lenni: 12 
fő látja el a szolgálatot, két fő
vel járó'röztetünk 13 közsé
günkben.

-  Vannak közismert tolva
jok, akik rendszeresen foszto
gatnak egy-egy környéket, a 
közvetlen szomszédaikat is. 
Ellenük mit lehet tenni?

-  Hiába ismerjük, mert is
merjük az ilyen személyeket, 
ha nem kapunk bejelentést, 
ha a tanúskodástól félnek a 
polgárok, nehéz az eljárás. A 
legutóbbi ilyen helyi sorozat- 
tolvajlásnál a rendőrségi sza
kasz lezárult, ügyészi, bírói 
szakban van az ügy. Rendőre
ink rendszeresen ellenőrzik,

elszámoltatják az ilyen sze
mélyeket.

-  Gyakori a nappali lakás- 
betörés, mikor a ház gazdái 
dolgozni vannak. Hogy lehet 
ezt megelőzni?

-  Ezeket a cselekményeket 
azok a bizonyos autós bűnö
zők követik el. A Gesztenyési 
úti lakásbetörők is idegenek 
voltak, véletlenszerűen követ
ték el a cselekményt, Szek- 
szárdon kézre kerültek és el
ismerték tettüket.

Ha a pécsváradiak idegen 
személyeket látnak házalni, 
különböző indokokkal beko
pogni, újabban pénzek vissza
fizetésével jelentkezni -  hív
ják a rendőrséget, jegyezzék 
fel a rendszám ot, adjanak 
használható személyleírást. A 
szomszéd, a lakóközösség ne 
legyen közömbös. Lépjenek 
közbe, és azt semmi esetre se 
közöljék, hogy nyugodtan lehet 
csöngetni, mert a szomszéd ház 
lakói a munkahelyükön van

nak. Ezzel adjuk a legjobb 
tippet a tolvajnak, aki ma a 
szomszédba tört be, de holnap 
talán nálam próbálkozik.

Pécsi tolvajokat sikerült 
nemrég kézre keríteni még a 
6-os úton: a szokott módszer
rel a ruházati boltban egy fér
fi elterelte az eladók figyel
mét, a vele lévő három nő 
ezalatt elpakolt 30.000 forint 
értékű ruhaneműt. Mire észre
vették a boltban, már eltávoz
tak. Viszont személyleírást, a 
gépkocsi leírását és rendszá
mát közölték a rendőrökkel, 
akik utánuk eredtek, és a pécsi 
kollégákkal még a 6-os úton 
kézre kerítették őket.

-  Pincebetörések, terménylo
pások ellen mi a teendő?

-  A helyi személyeket is- 
meijük, tudomásunk van ar
ról, milyen bűncselekmények
nél vehetők számításba. Sok
szor látják magát a bűncse
lekményt is a polgárok, de a 
rendőrségnek nem jelzik, sőt

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Önkormányzati ülés
Az április 1-jei testületi 

ülés Kakas Sándor elnökle
tével, Arató Márton és Gál- 
los Orsolya igazolt távollété
ben zajlott le.

M ódosu lt
a szociá lis  e llá tások ról 

szó ló  ren d elet
A képviseló'-testület hatá

lyon kívül helyezte a szociális 
ellátásokról szóló rendelet né
hány paragrafusát. A változ
tatásra egyes törvények és 
rendeletek módosulása miatt 
volt szükség, ám ahogy dr. 
Bíró Ferenc felvetette, a kö
vetkező' testületi ülésre indo
kolt és szükséges lenne a he
lyi rendelet egyes elemeinek 
megváltoztatása is, melyet 
meg kell előznie a reális igé
nyek és a szociális ellátások
ban részesülők helyzete vizs
gálatának.

R en deleta lk otási
p rogram

Dr. F en yvesi J án os  el
őterjesztésében tárgyalta a 
testület a rendeletalkotási 
programról szóló javaslatot. 
Az önkormányzatok megala
kulása óta a pécsváradi testü
let nagyszabású rendeletalko
tási programot hajtott végre. 
A rendeletek felülvizsgálata 
során megállapítást nyert, 
hogy a hatályba lépésük ide
jén megalkotott, akkor fontos

szerepet betöltő rendeletek 
egy része vagy a magasabb 
szintű jogszabályok vagy a 
szabályozni kívánt viszonyok 
változásai miatt idejétmúlttá 
váltak. Ezért célszerű egy át
fogó program keretében aktu
alizálni ezeket, melynek mód
ja egyes esetekben a rendelet 
hatályon kívül helyezése, és a 
módosítás, illetve az újrasza
bályozás. A képviselő-testület 
döntése szerint először a szo
ciális ellátásokról szóló ren
delet korrekciójára, illetve a 
közterület-használat egysé
ges, átfogó szabályozására 
kerül sor.

M it n ézzü n k  
a kábeltévén ?

A kulturális bizottság tájé
koztatóját a bizottság elnöke, 
A pace ller J ó zse f ismertet
te. A képviselő-testület átte
kintést kapott a fogható földi 
és műholdas adókról, az eset
leges cserék, új adók beveze
tésének lehetőségéről.

N incs adóssága 
az ön k orm án yzatn ak
Kakas Sándor polgármes

ter tájékoztatta a képviselő
ket, hogy a DDGÁZ rész
vények 104%-os árfolyamán 
történt eladásával sikerült ki
egyenlíteni az önkormányzat 
OTP Rt-nél fennálló összes 
hiteltartozását. Ezzel az

1997. évi költségvetésben 
megtervezett lépéssel reális 
esély van a stabil pénzügyi 
helyzet hosszabb távra való 
megalapozására.

V olt egyszeregy  
buszváró

Miként az arra járók ta
pasztalhatták, a buszváró (a 
vállalkozóval történt meg
egyezés alapján) le lett bont
va. A közeljövőben modern, 
plexiüvegből készült beállók 
szolgálják a helyi utazóközön
ség kényelmét.

C satornázási gon d ok
A Dózsa Gy. utcai szenny

vízcsatorna kivitelezése el
kezdődött -  mondta el Kakas 
Sándor polgármester. -  Saj
nos, az érdeklődés hiánya mi
att az utca ingatlanjainak fe
lét sem lehet bekötni, s 
ugyanezért társulás létreho
zása sem lehetséges. Ez a 
tény nemcsak anyagi szem
pontból probléma, hanem a 
beruházás lényegét tekintve 
is fontos kérdés. Az élővízfo
lyás szennyezését megállíta
ni, illetve megszüntetni ható
sági eszközökkel (környezet
védelmi bírság, szabálysérté
si eljárás lefolytatása, stb.) 
is lehet, de az igazán szeren
csés megoldás a minél na
gyobb részben történő csat
lakozás lenne.

Eltűnt a buszváró
Március 18-án Ábrahám  Géza vállalkozó 

megkezdte az általa üzemeltetett buszmegál
ló elbontását. Több éve húzódó tárgyalás után 
úgy állapodott meg az önkormányzattal, hogy 
a tulajdonát képező épületet április 15-ig az 
eredeti terepszint helyreállításával elbontja 
cserébe az épület anyagáért és 700000 forin
tért.

-  Ismerjük be, hogy rosszul döntöttünk! -  
fogalmaztak az önkormányzati képviselők, 
akik kivétel nélkül kapták a kritikát kezdettől 
fogva a megállóért. Mert nem nyújt védelmet 
a várakozóknak, mert védett középület elé 
épült, mert nyilvános illemhelye nem hasz
nálható, mert nem a tervezett céloknak meg
felelően készült el, stb.

A testület úgy döntött, el kell távolítani a 
megállót, és helyébe megfelelő buszvárót kell 
kihelyezni. Lehetőleg áttetsző műanyagból, 
hogy a mögötte levő köz- illetve lakópületet ne 
zavarja.

Az új buszváró reméljük, célszerűbben és 
hosszabb ideig tölti be feladatát, mint most 
lebontott, rövid életű elődje.

Fotó : Patonai Attila

Kriminális körkép
Folytatás az első oldalról

a rendőr kérdésére nemleges 
válaszokat adnak. Érdekte
lenség és a tanúskodástól va
ló félelem nehezíti a felderí
tést, pedig csak bizo
nyítékokkal lehet bizonyítani 
egy cselekmény elkövetését.

A magántulajdon védelme a 
tulajdonosok feladata. A járő
rözés során mi figyelemmel 
kísérjük a veszélyeztetettebb 
övezeteket, így a város szélén 
lévő présház, pince, nyaraló 
épületeket.

Erőszakos jellegű bűncse
lekmény, rablás, élet elleni 
bűncselekmény nálunk nem 
jellemző. Nyugodtan ki lehet 
menni a pécsváradi utcákra, 
és az illetékességi területünk
re általában. De a magántu
lajdon védelmében a polgá
roknak is közre kell működni.

-  Hogyan történt januárban 
a taxitolvaj elfogásai

-  L o b o d a  Tam ás törz
szászlós és H orváth József 
zászlós pécsváradi rendőrök a 
martonfai ló'térnél a forgal
mat ellenőrizték, amikor Pécs 
felől nagy sebességgel közle
kedő taxit észleltek. Előtte a 
mohácsi rendőrök jelezték, 
hogy Boly határában egy ta
xit eltulajdonított egy horvát 
állampolgár. A két pécsváradi 
rendőr üldözőbe vette a taxit, 
a zengővárkonyi emelkedőn 
már 170 kilométeres sebes
séggel folyt a vágta. Rendőre
ink figyelmeztető lövést adtak 
le, a tolvaj erre sem állt meg, 
majd a Muskátli Csárdánál 
beszorult a forgalomba. Elfog
ták, és átadták a mohácsi kol
légáknak.

Réger János 
parancsnokhelyettes

Új helyettese van a Pécsvá
radi Rendőrállomásnak. Ré
ger János főhadnagyi rangban 
1997. január 1-jétól szolgál 
Pécsváradon. Mezőgazdasági 
üzemmérnök diplomájának 
megszerzése után rendőrtiszti 
főiskolát végzett. Mint el
mondja, fő célja Pécsváradon 
a minél hatékonyabb bűnül
dözés, bűnmegelőzés.

Felesége földrajzszakos ta
nár, jelenleg gyed-en van 3 
éves kislányukkal.



1997. április Hírmondó 3

A Horváth-Vértes-család kiállítása
A Fülep Lajos Művelő

dési Központ rende
zésében, Dretzky Ka
talin igazgató kezde

ményezésére nyílt 
meg március 21-én 
az Alkotó családok 

sorozat első program
jaként a Horváth- és 

a Vértes-család tagjai
nak kiállítása. A sok

színű bemutatót 
nagyszámú érdeklő
dő kísérte figyelem

mel idősektől a fiata
lokig, családok jöt

tek el a családi kiállí
tás megnyitójára.

Megnyitót mondott dr. Kó- 
fiás Mihály nyugalmazott 
jegyzó':

Egy család mutatkozik be, 
szerezve szép perceket szá
munkra, egy olyan család, 
amely itt él közöttünk, mely
nek tagjait évek óta ismerjük, 
akikkel évek óta találkozunk 
és leállunk egy-egy szóra. De 
úgy vélem, hogy ilyenkor so
ha nem esik szó (vagy csak el
vétve) kedvtelésükről, hobbi
jukról, de nyugodtan mond
hatom, művészetükről, mert 
számomra az egyén kitárul
kozása, az alkotás maga a 
művészet.

Most itt erről a rejtett olda
lukról ismerhetjük meg Őket 
az Alkotó családok most indu
ló kiállításán. Az ötletért elis
merés a rendezőknek, a meg
valósítás lehetőségéért pedig 
köszönet a családnak, a csa
lád minden tagjának.

Számomra minden kiállí
tás, így ez is azt példázza, 
hogy olyan egyszerű, hétköz
napi tárgyakból, eszközökből 
vagy eszközökkel, mint a tű 
és fonál, a ceruza, kréta és 
papír, az ecset, olajfesték és 
vászon, a géz és a gipsz, vagy 
akár a rézlemez és a kalapács 
-  ha rendelkezünk kellő te
hetséggel és kitartó szorga
lommal -  olyan esztétikus, 
művészien szép alkotások ke
rülhetnek ki kezünk alól, 
mint amik itt láthatók.

Három generáció illetve 
korosztály a legkülönbözőbb 
műfajban állít ki, illetve mu
tatja be alkotásainak egy-egy 
szeletét a nagyszülőktől az

írnokáig, s „bár az életet nem 
az évekkel kell mérni, hanem 
cselekedettel”, jelen esetben 
az itt látható produktumok
kal, most mégis a családfővel 
kezdem.

Nem is bemutatás, inkább 
hangos gondolkodás ez, an
nak közreadása, amit egy bot
csinálta krónikás elmondani 
érdemesnek tart.

Horváth János a hatva
nas években kezdett festeni, 
erősen hatott rá Curilovic Ot
tokár papfestő. Szerintem a

vár, az erdő, maga Pécsvárad 
adta képeihez az ihletet. 
1983-ban a KPVDSZ pécsi, 
József utcai kultúrházában 
állított ki, azóta 8 egyéni kiál
lítása volt, 1993-ban és 1996- 
ban csoportos kiállításon sze
repelt Pécsváradon. Pécsett a 
Hunyor Szállóban, kétszer a 
Mecsek Tburist rendezésében, 
továbbá Bátán állított ki.

Kedves felesége nemcsak a 
biztos családi háttér, az ott
hon megteremtője, és mint fe
leség, anya, nagyszülő részese 
is valamennyi hozzátartozó 
sikerének. Maga is több mint 
20 évig volt aktív tagja a Mű
velődési Ház díszítőművészeti 
szakkörének. így az itt látha
tó vásárhelyi, túrái, drávaszö- 
gi, mezőkövesdi, baranyai és 
békési népi hímzések annak

az időszaknak a termékei, kö
zülük nem egy látható volt a 
szakkör különböző, nemcsak 
leányvásári kiállításain is. És 
ha az ihletről szóltam: a blú
zok szépségéhez biztosan az 
is hozzájárult, hogy Klári szá
mára készültek.

A Horváth-családnál ma
radva, Klári lányuk igazgató- 
helyettesi elfoglaltsága és az 
alsótagozatosok tanítása mel
lett — am elyben term é
szetesen ott a rajzoktatás is -  
maga is alkot, iskolai szak

kört is vezet. Munkáiból itt a 
géz és a gipsz felhasználásá
val készült figurális alkotáso
kat (plasztikákat) láthat
juk , továbbá akvarelleket 
és egy olajcsendéletet. Vér
tes L ászlón é  H orváth  
Klárának ez az első  nyil
vános bemutatkozása.

Férje, Vértes László mű
szaki értelmiségi, ő ,  a szá
momra kifejezetten szakmai 
ember már tavaly meglepett 
a pécsváradi kézművesek ki
állításán bemutatott rézmun
káival. Azzal, hogy a dolgokat 
fonákjáról is lehet látni, vagy 
legalább is elképzelni, és az
zal még nem torzul el sem az 
ember személyisége, sem a 
mű. Külön felhívom a figyel
met, hogy a lámpák -  sajnos 
— nem e helyiség tartozékai.

És végül a gyermek, az 
unoka, Krisztián, aki történe
lem-rajz szakos főiskolás, de 
közben -  miért ne? -  egyipto
lógusnak készül. Aki általá
nos iskolás korában, 1990-ben 
a Város- és Községvédő és 
Szépítő Egyesületek Szövet
sége országos pályázatán a 
gödöllői értékelésen I. helye
zést ért el a pécsváradi várat 
és környékét ábrázoló képző- 
m űvészeti alkotásával. Itt 
most egy olajfestmény -  a Vá
rosháza, ahogy a nagyszülők-

Fotó: Patonai Attila

tói látszik -  pasztellek, kréta- 
és ceruzarajzok szerepelnek 
tőle. Ezekből egy hiányzik. 
Joggal hihetem, hogy látha
tunk még tőle egyiptomi tá
jat, piramist, fáraók sírját il
letve temetkezési helyét meg
örökítő műveket is.

Befejezésül a kiállítás igazo
lására, de egyben másoknak is, 
mindazoknak, akik eddig titok
ban tartották képességeiket, 
egy biztató idézet:

„Mert mindenek, mik hi
tünk szerint szépek és neme
sek, méltók arra, hogy máso
kat is gyönyörködtessenek.”

A megnyitó szavak után 
Vértes Lászlóné Horváth Klá
ra tanítványai virággal kö
szöntötték tanárukat és éde
sanyját. A  tárlat április 12-ig 
látható.
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A szakhatóságok nemet 
mondtak a lokátorra

Június 1 -jén  megkezdik a pálya felújítását 
✓

Átmeneti szünet a vasúton
Június elsejétől átmeneti

leg szünetel a személyszállítás 
a Pécs-Bátaszék vasútvonalon 
— tájékoztatta a MÁV március 
26-án az érintett települések 
polgámestereit. A  vonatokat 
autóbuszokkal pótolják.

Nagyon leromlott a vasúti 
pálya állapota, és a vonatok 
ezért már csak 20 kilométeres 
sebességgel tudnak közleke
dni. Az utasok fele pártolt el a 
vasúttól a menetidő' megnöve
kedése miatt. Nagypall, Er- 
dősmecske, Feked, Szebény, 
Véménd, Palotabozsok pol
gármesterei azt a MÁV-javas-

latot támogatták, hogy a vo
natpótló buszok Palotabo- 
zsokig közlekedjenek -  on
nan vonat szállítaná tovább 
az utasokat Bátaszékre. A 
buszjegy ugyanannyiba ke
rül majd, mint a vasúti me
netdíj .

Közben megkezdődik a pá
lya felújítása, amely három-öt 
évig is eltarthat. A  teherfor
galom folytatódik a javítás 
ideje alatt is. A  régóta aktuá
lis végleges felújítás után a 
modern elővárosi közlekedés 
is létrejöhet, és ismét sok uta
sa lesz a vasútnak.

A z iN teRN eTTo

A Környezetvédelmi 
Főfelügyelőség ne

met mondott a Zen- 
göre tervezett loká

torra, azaz jóváhagy
ta az elsőfokú ható
ság, a Dél-dunántúli 

Környezetvédelmi 
Felügyelőség 1996. 
október 14-én kelt 

határozatát.

E határozat ellen állami
gazgatási úton további jogor
voslatnak helye nincs, annak 
felülvizsgálatát -  jogszabály
sértésre hivatkozással -  az el
sőfokú környezetvédelmi ha
tósághoz vagy a Pécs Városi 
Bírósághoz benyújtott kere
settel lehet kérni.

A szakhatóságok, az Orszá
gos Műemlékvédelmi Hivatal, 
a Földművelésügyi Miniszté
rium Erdészeti Hivatala el
utasította a tervet. Az ÁNTSZ 
Országos Tisztifőorvosi Hiva
tala nem nyilatkozott.

A KTM Természetvédelmi 
Hivatal Tájvédelmi, Erdészeti 
és Területfenntartási Főosztá
lya nem járult hozzá a Kelet- 
Mecsek Tájvédelmi Körzetben 
való lokátor létesítéshez. A táj
védelmi körzetnek ugyanis az 
a rendeltetése, hogy "védje és 
őrizze a táj jellegzetes arculatát 
és gazdag természeti értékeit. 
Ezért területén nem szabad 
olyan tevékenységet folytatni, 
olyan létesítményt elhelyezni 
és üzemeltetni, amely ezt za
varja vagy veszélyezteti."” 

Vajon a Pécsvárad feletti lő
tér ről mikor mondja ki 
ugyanezt a megfelelő főható
sági?)...

Külön kiemeli a rendelet, 
hogy a táj jellegzetes képe 
csak a káros hatások megelő
zésével, átfogó természet- és 
környezetvédelmi intézkedé
sekkel őrizhető meg. A Környe
zetvédelmi Főfelügyelőség ja
vasolja a Zengőtői nyugatra 
fekvő Hármas-hegy tetején 
már amúgy is működő adó bő
vítését a rádiótechnikai igény 
kielégítésére. Ott már van épít
mény, ahhoz ki van építve az 
autóút és az elektromos veze
ték. Nem kell újat létesítem.

Az előzetes környezettanul
mányt folytató szervek -  ol

vassuk a szakhatósági hatá
rozatban -  a helykiválasztási 
lehetőségeket u.i. első sorban 
a rálátás (!) szempontjából bí
rálták el. A  lokátor megvalósí
tását egyéb szempontok sze
rint nem vizsgálták. A radar
berendezésről pontos adatok 
nem állnak rendelkezésre, 
mivel csak ezután írnak ki 
pályázatot a lokátor beszerzé
sére. Az ökológiai hatást a 
környezettanulm ány nem 
tárgyalja. A  radarnak az em
beri egészségre gyakorolt ha
tását sem lehetett megbecsül
ni, mivel a készülék típus., 
nem ismert. A  lokátor elhe
lyezői már a helykiválasztás 
során sem vették figyelembe 
a természetvédelmi értéke
ket. Döntéshozatal előtt a jog
szabályban előírt szakhatósá
got nem keresték meg, vagy 
állásfoglalását nem vették fi
gyelembe. Az elutasítást bíró
sági úton lehet felülvizsgálni 
-  fogalmaz a Főfelügyelőség.

Mint már jeleztük, május 
folyamán tiltakozó aláírás- 
gyűjtést szervez a lokátor el
len a Pécsváradi Várbaráti 
Kör. Ennek részleteiről la
punkban tájékoztatjuk olva
sóinkat.

Az internet magyar felhasz
nálói növekedésének is köszön
hetőén egyre több magyarnyelvű 
anyag található az interneten. E 
havi cikkünkben a legnépsze
rűbb hazai internetes kiadvány, 
az iNteRNeTIb (http://www.in- 
temetto.hu) bemutatására vál
lalkozunk. A lap hangvételére a 
korrekt információ-szolgáltatás 
mellett a könnyed humor jellem
ző'. A naponta új tartalommal je 
lentkező, többször frissített ki
advány címlapjának állandó 
"szereplője" egy számláló, mely
nek viszonyítási alapja az ezred
forduló: "Még 1010 nap 2000-ig." 
(1997. március 27-én)

A friss hírek pl. "új, grafikus 
hitel processzor, felsőoktatási 
bérvita az Interneten" stb. mel
lett a legújabb MTI jelentések is 
megtalálhatók. A tartalomjegy
zéket egy "Szavazógép" előzi 
meg, melynek kitöltésével mi is 
leadhatjuk voksunkat az aktuá
lis kérdésre pl: "ön  szerint mi
lyen évszak jön?" (Március 27-e 
reggelén a tél vezetett 335 sza
vazattal).

Az intemetto tartalomjegyzé

kének állandó rovatai a kővetke
zők: FRISS (friss hírekkel - Pos
tabank, pályázatok stb.), 
CYBER - "Kirándulás Hírföl
dön" (Internet-ajánlat, egy euró
pai diák-utikalauz és egy kerék
páros adatbázist bemutatása 
stb.) ESTE Múzsa-hírek. Benne: 
Lemezbolt, Elektronikus Könyv
tár, Örkény egypercesei, Karika
túra-kiállítás. POCI: NBI, NBII. 
hírekkel, Focifórum, Fradi 
dosszié stb. STB "Az olvasó ír" 
(Apróhirdetés, Humor Harcid 
viccgyűjtemény, Kertészet, Ál
latkerti hírek stb. SZEGED és 
KAPOSVÁR saját internetes ki
adványával jelenik meg az In
ternettóban. Végül Budapesti 
programajánlatokat és Hirdeté
seket olvashatunk.

Az Intemetto január 18-án 
Horn Gyulával készített inter
jút. E-mailben lehetett kérdése
ket feltenni a miniszterelnöknek 
(az összesített statisztikák sze
rint 14 000-en voltak kíváncsiak 
a magyar miniszterelnök első 
online szereplésére). Az iNteR
NeTTo szervere négy perc re
ménytelen küzdelem után nem

tudta feltartóztatni a kérdések 
lavináját, vagyis nem bírta a 
nagy terhelést. Ugyancsak érde
kes lehet sokak számára Vujity 
Tvrtko tudósítása Miamiból, az 
Oscar-díj átadásáról.

Jól használható Nyíró' András 
főszerkesztő mtemet ajánlata, 
melyben rövid ismertetőket ol
vashatunk hazai és külföldi in- 
temetkiadványokról. A listát 
Nyírő András állítja össze, he
tente frissíti, pontozza. Havonta 
előteijeszt öt kiadványt a Rulez- 
díj zsűrijének. Az elbírálás során 
a zsűri azokat a szempontokat 
mérlegeli, hogy a kiadványok 
mennyire használják az új mé
dia lehetőségeit, milyen a de
sign, a tartalom, és hogyan in
tegrálódik a világhálózatba.

Az intemetto praktikus szol
gáltatása "A hírlevél", melyet 
hetenként e-mailben küldenek 
el a számítástechnika legújabb 
híreivel, címekkel, érdekessé
gekkel. A művelődési központ
ban 1996. novemberéig vissza
menőleg ezen számok is megta
lálhatók.

Patonai Attila

http://www.in-temetto.hu
http://www.in-temetto.hu
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A Zengő Vadásztársaság közgyűlése
Az új vadászati törvény sze

rint az rendelkezik a vadá
szati joggal, akié a vadászte
rület. Baranyában nagyok az 
állami tulajdonok (Mecseki 
Erdőgazdaság pl.), így terü
letnélküli vadásztársaság 
maradt a megye legnagyobb, 
97 tagot számláló Zengő' Va
dásztársasága is, amely márci
usban tartotta közgyűlését 
Pécsváradon. Eddig 18000 
hektáron gazdálkodtak és va
dásztak, melyből túlnyomó 
rész, 14000 állami terület volt.

Kiszler Ferenc gazdasági 
vezető vezette a közgyűlést, 
amely elfogadta az 1996. évi 
gazdálkodásról szóló beszá
molót. Mintegy ötmilliós nye
reséggel zártak. A vadásztár
saság pénzvagyona tetemes. 
A brigádgyűlések után a köz
gyűlés úgy határozott, hogy a 
vagyont fölmérik, majd piaci 
áron értékesítik. Vannak füg
gő ügyeik, pl. bírósági ügyek 
és a MEFA Rt.-vei kapcsola
tos vagyoni ügyek. Ezek tisz
tázása után újabb közgyűlés 
fog határozni a jövőről.

Négy hivatásos vadászuk
tól, köztük a két pécsváradi- 
tól, Fullér Miklóstól és Ke- 
resnyei Páltól végkielégítés
sel búcsút vettek.

Mivel saját területe nincs, 
több lehetőség áll a Zengő Va
dásztársaság előtt: bérkilövő 
vadászatot folytatnak vagy 
végelszámolással minden va
dász hozzájut a vagyonához. 
A vagyont készpénz, tárgyi 
eszközök, gépkocsik, hűtő- 
szekrények stb. képezik. A  va
dászházak nem.

Pécsvárad, Hosszúhetény, 
Hidas Váralja kerületeire osz
lik a Zengő Vadásztársaság. 
Az itt tartott brigádgyűlése
ken szembesültek a vadászok 
az új helyzettel. Ahogy fogal
maztak, aki nem tulajdonos, 
annak sok esélye nincs a va- 
dászásra.

-  Az egyszerű vadász mire 
számíthat? -  kérdeztük vé
gül.

-  Vagy el tud helyezkedni 
valamelyik vadásztársaság
nál a környéken vagy egyéni 
vadászként puskáját megőrzi, 
megválj a, amíg meghívják a 
társai. Az idősebbeknek sok 
kapcsolata van. Átalakulás 
zajlik a tulajdonlás mentén, 
de bizonyos hagyományokat 
tovább lehet éltetni.

Azt is elmondták a vadász
gyűlés után, a tulajdonosok 
ezután biztos jobban fognak 
vigyázni a területükön élő 
vadállományra. Vagyis nem
csak a vadásztatásból eredő

hasznot tartják majd szem 
előtt, hanem a vadállomány 
gondozását is.

A tsz helyén szerveződött 
Keleti-Mecsek Rt.-ben időköz
ben új vadásztársaság alakult

18 fővel azokból, akik vadász- 
terület tulajdonosok -  tudtuk 
meg Walter Tivadar elnök
től. Ide szegődött Fullér Mik
lós, a Zengő Vadásztársaság 
fővadása is.

Képünkön Hausmannstatten polgármestere, Günther Köck és Fullér Miklós fővadász a múlt 
októberi zsákmánnyal

Pott Imre,
a Pécsváradi Erdészet új vezetője

A Mecseki Erdészeti Rt. Pécsváradi Erdésze
te január 1-jén beköltözött a Pelényi Margit 
tervezte új székházba, a keleti lakónegyedben, 
önálló erdészet lett bólyi csemetekertjükből.

Simsay Istvánt a pécsváradi üzem éléről az 
Rt. melléktermékhasznosítási igazgatójává ne
vezték ki. Helyére Pott Imrét helyezték a pé
csi központból: 25 éve végzett, és Pécsváradon 
kezdte a pályát erdőművelési műszaki vezető
ként. Majd a pécsi központban dolgozott, ve
zette a hosszúhetényi fűrészüzemet, 1984-től 
ismét a központban kereskedelmi vezető. Pé
csett él családjával.

-  Másként működik az erdészet mint koráb
ban. Az új székház azért épült -  mondja Pott 
Imre, -  mivel a favágást, a szállítást vállalko
zók végzik. Ezért eladtuk a Kossuth utca 59. 
alatti szerelőműhelyeket. Magát a főutcai 
székházat továbbra is áruljuk. Az új erdészet
ben folyik a szakmai irányítás.

Nehezebb volt az idei évkezdés, több okból: 
most lép hatályba az erdészeti törvény. Erdő
művelő munkásaink eddig mezőgazdasági kis
termelőként dolgoztak, ezután csak vállalkozó

ként működhetnek. Az ezzel járó plusz terhe
ket nekünk kell kigazdálkodnunk. Sok kárt 
okozott a tél. Tarra kell vágnunk a Hidas, Me- 
cseknádasd körzetében lévő fenyveseket: az itt 
tájidegen fenyő nehezen tűri éghajlatunk szél
sőségeit. Az eddigi becsült jégkár 4000 köbmé
ter, az éves fakitermelésünk 10 százaléka. 
Rendezése csak költséget jelent, ez a fa csak 
farostnak, papírnak vagy tűzifának jó.

Most ültetjük a csemetéket, mindenütt az 
őshonos fafajtákat. Igyekszünk úgy levágni az 
öreg állományt, hogy alatta már ott legyen az 
újulat. Célunk a minél kevesebb tarvágás. 
Megbontjuk az öreg erdőket, hogy az újulat 
több fényt kapjon, és gyorsabban növekedjék. 
A  pécsváradi az Rt. egyik legnagyobb egysége, 
6400 hektáron, több mint 200 millió forintos 
árbevétellel. Területén találhatóak a legérté
kesebb bükkállományok. Ennek, továbbá a 
Zengőnek a gondozása, a Keleti-Mecsek Tájvé
delmi Körzet védelme, ápolása a pécsváradi 
erdészek fő feladata. Részletes, sok éves terv 
alapján művelik a Zengő erdeit, újítják fel 
bükköseit.
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Kodolányi János Általános Iskola hírei
Február 25-én, illetve 27- 

én volt Gulyás Izabella és 
Dékány Katalin 4. éves főis
kolai hallgatók vizsgatanítá
sa. Német, angol és magyar 
irodalom órákat tanítottak. 
Színvonalas óráikhoz gratulá
lunk és megköszönjük a men
torok segítségét. Göblné Né
meth Piroska, Gungl Lász- 
lóné, Dávid Maddocke és 
Wágner Jánosné voltak a 
gyakorlatvezetők.

Március 7-én, pénteken 
iskolánkban bonyolítottuk le 
a Zrínyi Ilona Országos mate
matika verseny megyei fordu
lóját Türk Ilona tanárnő 
szervezésében. Összesen 91 
fő pécsváradi és mecsekná- 
dasdi tanuló vett részt e ran
gos megmérettetésben, ebből 
27 fő tanuló képviselte 3. és 4. 
évfolyamunkat, 37 fő pedig a 
felső tagozatot. Eredményhir
detésre később kerül sor.

Március 12-én ism ét be
mutató órák voltak az alsó ta
gozaton. Német nyelvórákat 
láthattak az óvónők és a leen
dő első osztályos tanulók szü
lei, akik a kéttannyelvű né
met oktatás iránt érdeklőd
nek. Tanított: l.b. osztályban 
Bognárné Auth Mária, 4. b. 
osztályban Tóth Györgyi ta
nárnő.

Köszönjük színvonalas 
munkájukat.

Március 13-án a Kodolá
nyi napon hagyományaink
hoz híven az író emléktáblá
jánál tisztelegtünk névadónk 
emlékének. Ló'rinczi Albert- 
né igazgató méltatta az író 
munkásságát és pécsváradi 
kötődéséről beszélt, majd 
Horváth Zoltán és Till 
Gabriella 6. osztályos tanu
lók szemelvényeket olvastak 
fel az író pécsváradi vonatko
zású műveiből.

Végül koszorút helyeztünk 
el az emléktáblánál.

E nap délutánján mindkét 
tagozaton helyesírási ver
senyt rendeztünk, melyen 
tagiskoláink illetve a körzet 
iskolái is részt vettek.

Az alsó tagozaton 47 tanuló 
nevezett be a versenyre.

A győztesek:
2. évfolyam: I. Szabó Dá

niel 2.c. , II. Heil Csilla 2. c . ,

III. Petz Dávid 2. a., Hitra 
Zsanett 2. a., Keller Sza
bolcs 2. c.

3. évfolyam: I. Ratting Ani
ta 3. b., II. Hijin Kinga 3. b., 
III. Ortmann Erika 3. b.

4. évfolyam: I. Dorn Niko
lett 4. b., II. Müller Eszter 
4. b. és Obendorf Szilvia 4. 
b., III. Józsa Enikő' 4. b., Ri- 
zsányi Éva (Erzsébet) és Ba
logh Berta (Zengó'várkony)

Felső tagozaton 35 tanuló

vett részt a versenyen, a leg
jobb eredményt elérő tanulók:

5. évfolyam : I. Fenyvesi 
Orsolya 5. a., II. Fuchs Ni
kolett (Hosszúhetény), III. 
Garamvölgyi Tamás 5. b.

6. évfolyam: I. Rudas And
rea (Hosszúhetény), II. Mi
hályi Katalin (Hosszúhe
tény), III. Botló Béla 6. b.

7. évfolyam : I. Fekete 
Gyöngyi (Hidas), II. Dorn 
Anita 7. b., III. Papp Tünde 
(Hosszúhetény).

8. évfolyam: I. Schunk Szil
via (Hosszúhetény), II. Schne- 
ider Tímea 8. a., III. Szabó 
Emese (Hosszúhetény).

Gratulálunk a helyezettek
nek és köszönjük tanáraik 
felkészítő munkáját.

Március 15-én Pécsvárad 
1848-as képviselőjének, He
gedűs Imrének a városhá
zán lévő  em léktáblájánál 
Tóth Györgyi tanárnő be
vezető szavai, Papp Éva 8. 
a. osztályos tanuló szavala
ta, illetve a Tűzoltó zenekar 
műsora után került sor az 
emléktábla megkoszorúzá
sára. A Kossuth téren Ge
lencsér János tanár ünne

pi beszéde után iskolánk 7. 
b., 7. d. és 8.a. osztályos tanu
lói emlékeztek meg az 1848- 
as forradalomról és szabad
ságharcról. A műsort Simon 
Zsuzsanna tanárnő tanítot
ta be. Köszönjük a megemlé
kezésen szereplő kollégák és 
tanulók munkáját.

Gratulálunk Czimber 
Gyöngyvér 4. b. osztályos 
tanulónak, aki az Árpád Feje
delem Gimnázium és Általá
nos Iskola által meghirdetett 
levelező magyar versenyen 
vett részt. A több mint 500 
résztvevő közül eredménye 
alapján bekerült a 8 legjobb 
feladatmegoldó közé. Március 
25-én az iskola díjkiosztó ün
nepélyén vesz részt és meghí

vót kapott a 4. osztályosok 
aznapi helyesírási versenyé
re.

Az alsó tagozat tanulói 
március 19-én 11 órakor 
bábelőadáson vettek részt a 
Művelődési Ház szervezésé
ben Szépség és Szörnyeteg 
címmel.

A Magyar Posta által ki
írt országos rajzpályázat ér
tékelésekor a zsűri a 200 leg

jobb közé választotta Takács 
Teodóra és Bállá Zoltán 6.
b. osztályos tanulók kará
csonyi képeslap tervét. A 200 
pályam unkát márciusban 
Budapesten a Postamúzeum
ban állították ki. A tanulók az 
eredm ényhirdetésen nem 
tudtak m egjelenni, de ré
szükre az elismerő oklevelet 
elküldte a zsűri. Gratulálunk 
a tanulóknak és felkészítő ta
náruknak Kárász Rózsa ta
nárnőnek.

E hónapban kezdó'dtek
meg a megyei tanulmányi 
versenyek, melyekre szinte 
minden tantárgyból benevez
tük iskolánk legtehetsége
sebb tanulóit. A fizika, kémia,

Egy brit játékkal, a krikettel ismerkedhettek meg a pécsváradi gyerekek



1997. április Hírmondó 7

illetve német nyelvi verse
nyek már lezajlottak. A  He- 
vesy György kérni a verseny 
megyei döntőjébe jutott Vokó 
Péter 8. a. osztályos tanuló, 
felkészítő' tanára Mester Ká
roly né. Gratulálunk! A többi 
verseny eredményét izgatot
tan várják mind a versenyző' 
tanulók, mind felkészítő ta
náraik.

A Baranya Megyei Peda
gógiai Intézet 5-6. osztá
lyos tanulók részére hirde
tett rajzversenyt. 300 Ft ne
vezési díj befizetése ellené
ben küldhették el a tanulók 
jeligés munkáikat. Egy raj
zot szabadon választott té
mában, egyet pedig Victor 
Vasarely alkotásainak szel
lemében terveztek a tanu
lók. Iskolánkból Tamás 
Andrea, Balogh Andrea, 
Vokó R ita, B álint Ólja, 
Hilmer Melinda 5. osztá
lyos és Májer Marianna 6. 
osztályos tanulók neveztek 
be a versenyre. Rem éljük 
közülük néhányan a döntő
be is bejutnak majd.

Megkezdődtek a diáko
limpiái sportágak tavaszi

fordulói. A fiúk labdarúgás
ban két korosztályban szere
pelnek a TVT-Kupa mérkőzé
sein. Edzőjük Gelencsér Já
nos. A lány kézilabda csapat 
is szerepelt ismét egy kupa
fordulón, ide sajnos nem min
den meghívott csapat jött el. 
A kézilabda csapat edzője: 
Czakó Rita.

Tavaly kezdődött el egy
szám unkra ism eretlen  
sportág a krikett népszerű
sítése megyénkben. Az ang
liai Devon megyéből érke
zett küldöttség a megye 8 
iskolájában tartott bemuta
tó edzéseket. Az ütővel és 
labdával játszott sportág né
mileg emlékeztet az elfelej
tett magyar népi játékra, a 
métára.

Pécsváradon két fiatal edző 
(még aktív játékosok) egy tol
mács segítségével ismertette, 
oktatta a játék alapjait 22 he
tedikes fiútanulónknak. A 
gyerekek hamar megértették 
a játék lényegét és néhányan 
ügyesen kezelték az ütőket, 
dobták a labdákat.

Vértes Lászlóné 
Wágner Jánosné

Tűz és víz találkozott azon 
a napon. Éppen akkor mosta 
el az eső a rákosi vásárt, ami
kor az Európát végigperzselő 
forradalmi láng Pestre érke
zett. A  bécsi forradalom híre 
feltüzelte az óvatoskodással 
elégedetlen ifjúságot. Álom
szerű nap volt. Minden sike
rült, sehol senki nem állt el
len. A tömeg háborítatlan járt 
gyűlésről gyűlésre, cenzor 
nem látta papírokat nyomtat
tak ki. A helytartótanács is 
rémülten fogadta a forrada
lom küldötteit, nyomban elen
gedték az egyetlen államfog
lyot és este még a Nemzeti 
Színház is megváltoztatta 
műsorát. Mámoros nap volt, a 
szabadság mámora szállta 
meg a lelkeket.

Az 1848-as forradalom sike
re nem egy maroknyi csoport 
előzm ény nélküli hőstette 
volt, hanem a megelőző évti
zedek gazdasági, társadalmi, 
szellemi fejlődésének köszön
hető. A  m árciusi ifjakban 
nemcsak a lázadást, hanem 
az építés szándékát is tisztel
nünk kell.

A forradalom előkészítői ko
ruk legmagasabb színvonalán 
gondolkodtak, pontosan tud
ták, hol élnek, ismerték a ma
gyar és a világtörténelem rea
litásait és fölismerték, mit 
kell tenniük.

Tudták -  Petőfivel szólva: „a 
hon, melyet őseink szereztek, 
többé nincs már, csak a neve 
bolyong közöttünk. A  vihar 
szétfújta födelét, s lakói ég 
alatt tanyáznak, mint a vadál
lat és mint a madár. Üj hazát 
kell tehát teremteni, mely 
szebb a réginél -  ahol nincse
nek kiváltságok, amelynek 
minden szögletébe eljut a nap, 
a tiszta levegő, hogy minden 
ember lásson és ép legyen.”

És nem csak tudták, tették 
is a dolgukat, az emberi tisztes
ség, a haza iránti tisztelet írott 
és íratlan törvényei szerint meg 
is cselekedték mindazt, ami 
erejükből tellett. A legjobbak 
még ennél is többet vállaltak, 
hiszen az életüket áldozták.

Petőfi például elvonulhatott 
volna verseket írni -  Bem 
kérte is erre, de ő valamiféle 
titokzatos belső parancsolat
nak engedelmeskedve inkább

oda vitte a szívét ahová kel
lett -  ahol a lándzsa volt.

Március 15-e egyik legna
gyobb, ha nem a legnagyobb 
nemzeti ünnepünk. A reform
kor hite, a liberális magyar 
értelmiség legjobb törekvései 
a nemzet egységes közös erő
feszítése, az alkotmányosan, 
törvényesen és elszántan vég
rehajtott rendszerváltás kí
sérlete a mai napig nem csak 
lelkesítő  erő, hanem sok 
szempontból követendő példa 
is. A haza és haladás ügyének 
szétválaszthatatlanságát, az 
emberi bátorság és jellem ön
feláldozó erejét sugározza.

A történelem nem minden 
nemzedéknek adja meg a le
hetőséget, hogy akarata for
radalmi tettben nyilvánuljon 
meg.

Mi lehet ma 1848 érvényes 
üzenete? M indenekelőtt a 
modern társadalom, az or
szágnak az európai illeszke
dése, amire Széchenyi vagy 
Kossuth is vágyott. Ma nem 
az idegen túlerővel, nem a 
titkosrendőrséggel, hanem a 
szegénységgel, a bűnözéssel, 
az erőszakkal és a korrupció
val kell megküzdenie társa
dalmunknak.

Március 15. olyan ünnep, 
amellyel valamilyen módon 
minden korosztály, minden 
társadalmi réteg azonosulni 
tud. Még a megfáradtak, a po
litikától megcsömörlöttek is. 
Ez az ünnep évről évre az újra-, 
kezdés, a cselekvésvágy, a 
nemzeti összefogás lehetőségét 
is jelentheti. Van a mai fiatal
ságnak egy csodálatos lista a 
kezében, ez a Tizenkét pont, 
ami olyan alapelveket fogalma
zott meg, amelyek mögé, s így 
képletesen 48 lobogója alá -  to
vábbra is tiszta lelkiismerettel 
sorakozhat fel az egész nemzet.

A  magyar emberek számá
ra, éljenek bárhol a Földön, 
március 15. örökre a hősi el- 
szánások, a tavasz, a bátor if
júság napja volt és lesz.

E beszéd és a műsor elhang
zása után került koszorú  
március 15-én a Kossuth szo
bor talapzatához a Baranya 
Megyei Közgyűlés, Pécsvárad 
Önkormányzata, továbbá in
tézményei, pártjai és egyesüle
tei nevében.

BEIRATÁS!
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az 1997/98-as tanév

re a leendő első osztályosok beiratása 1997. április 14-én, 
15-én, 16-án (hétfő, kedd, szerda) 8-15 óráig a Központi Is
kola épületében lesz.

Tanköteles korú mindazon gyermek, aki 1990. jú
nius 1. és 199L május 31 között született.

Az 1991. június 1. és 1991. szeptember 1. között szüle
tett gyermekek is beirathatók az iskolába, ha iskolaérett
ségüket az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó igazolja.

Kedves Szülő!
Kérjük beiratkozáskor hozza magával:
-  gyermeke születési anyakönyvi kivonatát,
-  pszichológiai, pedagógiai véleményt,

(amennyiben rendelkezik vele)
-  az Ön személyi igazolványát.

Beiratkozáskor kérjük nyilatkozzon:
-  Kívánja-e, hogy gyermeke a német nyelvet tanulja?

Ennek lehetséges formái: nemzetiségi, illetve kéttan- 
nyelvű fői-ma.

-  Hittanra be kívánja-e Íratni gyermekét?
-  Napközis, menzás ellátást igényel-e az 1997/98-as ta

névre gyermeke számára?

Kodolányi János Általános Iskola 
iskolavezetése

Újrakezdés,cselekvésvágy

nemzeti összefogás
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Em lékezetes volt a Pécsváradi Várbaráti K ör március eleji túrája, amelyen 75-en 
vettünk részt. A z erd ő teljesen csupasz volt még, jók  voltak a látási viszonyok. A  tiszta 
napsütéses időben be lehetett látni a völgyekbe, pl. a Püspökszentlászlói-völgybe. R e
mek kilátás nyílt a Hársastetőről szemben a Zengővei és a Hármasheggyel. Továbbá 
a Cigányhegy kilátójáról, Kisújbánya felett. Gyönyörködhettünk a Keleti-M ecsek vé
dett virágaiban: virított a nemes májvirág, sárgállott a tavaszi kikerics, sok volt az 
illatos hunyor, és a napsütötte domboldalakon m ár bújt a bánáti bazsarózsa, 

Kisújbányán Fullér Miklósáé, Tériké boltjánál tartottunk pihenőt, m ajd a Réka- 
völgyön keresztül értünk haza ezen a napsütéses, koratavaszi szombaton.

Képünk Kisújbánya fölött, a Cigány-hegy kilátójánál készült.
Fotó: Bognár Gyöngyvér

Olasz út júniusban
A Pécsváradi Várbaráti 

Kör ez évi nyári útját 
Olaszországba szervezi 
május 31-június 7. között. 
Szállás Marottán, tenger
parton 4 és 6 fős apartma
nokban (ágyneműhuzat 
kell). Étkezésben önellá
tás, jól felszerelt konyha 
van.

Részvételi díj 25.000 Ft 
(utazás, szállás, biztosítás, 
belépők).

Jelentkezés a Művelő
dési Központban szemé
lyesen, útlevéllel, 15.000 fo
rint előleg befizetésével. 
Május elején előkészítő  
megbeszélést tartunk, me
lyen a fennmaradó össze
get is be kell fizetni.

Program:

Indulás május 30-án,
pénteken 21 órakor a 
Műv.Ház elől, utazás Szlové
nián keresztül.

31-én de. Padova, Szent 
Antal bazilika, du. utazás a 
szálláshelyre. Útközben pihe
nő Pomposa bencés apátságá
ban.

1- jén, vasárnap de. Loretto- 
Ancona, du. pihenés.

2- án, hétfőn 7 órakor indu
lás Assisibe. Szent Ferenc ba
zilika, az egyik legépebben 
fennmaradt középkori város. 
Utána Gubbio, Prugia.

3- án, kedden Urbino meg
tekintése.

4- én, szerdán Ravenna (bi

zánci emlékek: S.Vitale temp
lom, S. Apollinaire bazilika), 
Faenza (a fajansz városa, ke
rámiamúzeum).

5- én, csütörtökön Rimini 
(óvárosi séta, római emlékek), 
San Marino (a világ egyik leg
régibb és legkisebb köztár
sasága).

6- án, pénteken Pesaro-Fa- 
ne (pihenés, csomagolás).

7- én szombaton 8 óra haza
indulás, Velence: vaporettóval 
a Canale Grande, Szent Márk 
tér és templom, Rialto-híd, sé
ta).

Érkezés 8-án, vasárnap, a 
hajnali órákban.

Van még szabad hely, szere
tettel váijuk az utazni vágyó
kat.

Április 8-án 16 órakor 

a Nyugdíjas Klub 

vendége 

dr. Bíró Ferenc 

háziorvos.

A kézműves kamara 
szervezésében, a vállal
kozói központ anyagi tá
mogatásával számítógépes 
tanfolyam indul vállalkozó 
feleségek és segítő család
tagok részére kedvező áron 
a pécsváradi művelődési 
központban, április 7-én.

A kézműves kamara kö
szönetét fejezi ki az önkor
m ányzatnak  a hely iség  
biztosításáért.

A N Y A K Ö N Y V

Születtek: Pécsváradon 
Keller Noémi, Konyhás Ger
gő, Lovászhetényben Kovács 
Nikolett,

Elhunytak: Pécsváradon 
Kovács József 76, Martonfán 
Györkő László 73 éves.

budmil

Sportbolt nyílt 
Pécsváradon 

a Kossuth L. u.
10. szám alatt

V J
A Dombay-tó közelében 

kétszintes épület 
telekkel eladó. 

Érdeklődni: 
72/320-828 
telefonon.
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Művelődési Központ 
április havi 

eseménynaptára

Óvodai hírek

5- én, szombaton 9.30 órától 
W eöres Sándor Baranyai 
Gyermek és Ifjúsági Fesztivál 
a Nyitórendezvény: megnyitja 
dr. Hargitai János a Megyei 
Közgyűlés alelnöke

Színjátszó csoportok bemu
tató műsorai a Művelődési 
Központ színházterm ében 
(lásd külön program).

6- án, vasárnap 14 órától 
Színházjáró busz indul Pécsre 
a Rigó Jancsi c. operett előa
dásra.

8-án, kedden 16 órától 
Nyugdíjas klub összejövetele

14-én, hétfőn 18 órától 
Pécsvárad és Vidéke ÁFÉSZ 
közgyűlése

18-án, pénteken este kö
zépiskolásaink rimaszombati 
vendégeiket fogadják.

25- én, pénteken 19 órától 
Szent György napi borver
seny eredményhirdetése és 
borbál (részletes program kü
lön).

26- 27-én, szombaton, va
sárnap: Megyei Gyermek és 
Ifjúsági F úvószenekarok  
fesztiválja (lásd külön prog- 
rama 10. oldalon).

Január 20-án tartottuk 
összevont szülői értkezeletün- 
ket, amelyen az általános is
kola igazgatóhelyettese és a 
leendő első osztályos tanító
nők tájékoztatták a nagycso
portos szülőket és kétnyelvű a 
nemzetiségi oktatás feltételei
ről.

A szülők választási lehető
séget kaptak arra, hogy gyer
mekeiket melyik osztályba kí
vánják beíratni.

Január 23-án volt az első 
vizuális alkotóműhelyi össze
jövetel óvodánkban. Vezetője: 
Müller Jánosné vezetőpeda
gógus. Lehetőségük nyílik az 
óvodapedagógusoknak a to
vábbképzések tapasz
talatainak átadására.

A nagy-középső csoport 
Müller Jánosné vezetőövoda- 
pedagógus vezetésével a 
Brendon Gyerm ekáruház 
rajzpályázatán 4. helyezést 
ért el, melyet 20.000 Ft érté
kű játékcsomaggal jutalmaz
tak.

Február 28-án rendeztük 
a Sziilők-Nevelők bátyus bál
ját, amely nagyon jó hangu
latban zajlott. Á  bál bevételé
ből, a tombolák árából a cso
portok húsvétra, gyermek
napra ajándékokat vásárol
tak, játékokat, mesekönyve
ket gyermekeiknek.

Ezúton köszönöm  meg 
azoknak a szülőknek, óvodai 
dolgozóknak, akik résztvettek 
a Művelődési Ház termének 
dekorálásban, berendezésé
ben és a bál lebonyolításában.

Köszönöm a Szülői Munka- 
közösség elnökeinek, Pichler 
Tamásné I. sz. Óvoda, 
Kempfné Mayer Szilvia II. 
sz. Óvoda és valam ennyi 
SZMK-tagnak a szíves és lel
kes közreműködést.

Az I. sz. Óvodából: Hor- 
nyák Jánosné, Varga Jó- 
zsefné, Hódosi Ervinné, 
Hering László, Nyizsnyik 
László.

A II. sz. Óvodából: Török 
Lászlóné, Spannenberger 
Jánosné, Huber Balázsné, 
Weiszné Kató Johanna, 
Tolnai Pálné, Bakóné Sa- 
vanyó Ildikó és Kolmann

Gábomé. Köszönjük a szü
lők, vállalkozó apukák anya
gi támogatását, felajánlásai
kat, óvodás gyermekeink ér
dekében. Az I. sz. Óvodából: 
Büki László vállalkozó, a II. 
sz. Óvodából: Kovács Imre, 
Szalai Józsefné, Pávics Gi
zella és Arnold Istvánná.

A  Kodolányi János Általá
nos Iskola ünnepélyén vettek 
részt óvodásaink és helyezték 
el az emléktáblán koszorúi
kat.

Nem zeti ünnepünkről, 
március 15-ról az előző napon 
március 14-én emlékeztek 
meg óvodásaink. Kossuth La
jos szobránál zajlott a műsor
ral egybekötött ünnepély: el
helyezték a nemzeti színű 
zászlókat és koszorúikat.

Soronkövetkező
programjainkról:

Március 26-án lesz a hús
véti ünnepély mind a két óvo
dában, az iskolai szünet mi
att amely 27-től kezdődik.

Április első hetében a 
Baranya Megyei Pedagógiai 
napokon vesznek részt az 
óvodapedagógusok vezeté
semmel.

Mint szakértő április 10- 
én, csütörtökön a II. sz. Óvo
dában a komlói és a pécsvára- 
di körzet óvodavezetőinek és 
az óvodapedagógusoknak 
szervezek szakmai progra
mot, nevelés nélküli nap ke
retében.

Témája: a helyi pedagógiai 
programkészítés.

Előadóként: Straub Já
nosné óvodai főszakértőt kér
tük fel.

Az óvodai beiratás az isko
lai beiratkozással egy időben, 
április 14-16-án lesz az óvo
dákban.

A  hirdetményünket a váro
si televízió képújságjában és 
plakátokon tesszük közzé.

Az első osztályos tanító né
nik kérésére nyílt napokat 
tartunk az óvodáink csoport
jaiban, ahol a tanító nénik is
merkednek a leendő első osz
tályos gyermekekkel.

Magyari Gyuláné 
óvodavezető

Borosgazdák
FIGYELEM!

Szent György napi borverseny 

1997. áprilisban
Hagyományteremtő szándékkal három évvel ezelőtt 

szerveztünk először borversenyt városunk védőszentjének 
napján.

Az elmúlt évben a szervezésben már részt vett a Hegy
község és a Baranyai Agrárkamara is.

Borminták leadása: április 22 és 23-án, kedd, szerda 8- 
16 óráig a Művelődési Központban.

Mintánként két azonos (7 dl) üvegben, fajta és évjárat 
megjelöléssel (név nélkül).

Eredményhirdetés, értékelés: április 25-én 17 órától.
Bor-bál: 19 órától, előzetes asztalfoglalással.
Sikeres felkészülést, jó  borokat, eredményes versenyzést 

kívánnak a szervezők.

Óvodai beiratás
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az óvodai beiratás 

1997. április 14-18-ig lesz óvodáinkban 8-16 óra kö
zött.

Azoknak a gyermekeknek a beiratását várjuk, akik 
az adott naptári évben, illetve a rákövetkező év 1998. 
május 31-ig töltik be 3. életévüket.

Beiratáskor kérjük, hozzák el a gyermekek szü
letési anyakönyvi kivonatát vagy a saját személyi 
igazolványukat.

Várjuk jelentkezésüket.
Magyari Gyuláné 

óvodavezető
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Hírek Gyermek és ifjúsági fúvószenekarok 
fesztiválja 

1997. április 26-27.

26- án, szombaton
13.45 órától megnyitó, szakmai bemutató programok 
17 órától Gálaműsor, értékelés, díjkiosztás.
Fellépd zenekarok:

Komló-Hosszúhetény Ifjúsági Fúvószenekar 
Belvárosi Liszt Ferenc Zeneiskola 

Gyermekfúvószenekar -  Pécs 
Ifjúsági Zenekar -  Szászvár 
Sásd Városi Fúvószenekar 
Siklósi Ifjúsági Fúvószenekar

27- én, vasárnap
9 órától Térzenék
9.45 Megnyitó
10 órától Bemutató szakmai programok (nyilvános)
16 órától Gálaműsor -  eredményhirdetés, díjátadás
Résztvevű zenekarok: német nemzetiségi kategóriá
ban: Babarc, Véménd, Pécs-Gyárváros, Pécsvárad, 
Mecseknádasd, Madaras, Felsűszentiván, Lippó, Ma
gyarszék, Bóly.
Mindkét napon délelőtt, délután várjuk a fúvószene 
kedvelőit programjainkra. Részletesebb programjain
kat a meghívó tartalmazza, valamint a TV TEXT-en 
is olvasható lesz.

Szent György-nap

Regionális fúvóstalálkozó

V-árosi TV-műsor
Április 10. csütörtök 18.30 

órakor közkívánatra az 1996- 
os Leányvásár egyórás mű
sorban. Április 24. csütörtök 
18.30-kor havi magazinmű
sor: sport, híradó, játékfilm.

*

Patikaügyelet
III. 31-IV. 20. Szent István 

Patika, IV.21-IV.27. Szenthá
romság Patika. IV.28-V.18. 
Szent István Patika.

*

Pénzautomata
Az OTP Bank Rt. pénzkia

dó automaták kihelyezését 
tervezi Pécsváradon továbbá 
Sásdon és Szentló'rincen a ta
vasz folyamán. A pécsváradi 
pénzkiadó az OTP épületéhez 
kerül.

Üt
Sátorbemutató

Kiállításra, fogadásra, be
mutatókra, koncertekre, par
tikra alkalmas különféle mé
retű és beosztású könnyű- 
szerkezetes sátrait mutatta 
be március 20-23-án, a 6-os út 
menti saját telkén Óvári Jó
zsef, a P-EXPO Kft. ügyveze
tő' igazgatója. Üt

Könyvajándék
Ötven könyvet vett át Bau- 

mann Mihály, a helyi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke Pécsett, a Lenau Ház
ban. A szépirodalmi művek a 
Lion’s Club révén kerültek 
hazánkba, svájci és német 
polgárok adományából. A 
könyvek a Pécsváradi Barát
sági Egyesület, azaz a német

klub állományát gyarapítják.Üt
Látogatás 

a gyapjúfonodában
A geresdlaki általános isko

la 8. osztályos leánytanuló a 
technika óra keretében meg
látogatták Apaceller Péter 
gyapjúfonodáját, ahol megis
merkedtek a klasszikus fo- 
nástechnikákkal.Üt

A Kihívás Napja
Pécsvárad város is beneve

zett a Kihívás Napjára, amely 
május 28-ra esik. Kérik a mi
nél népesebb részvételt!Üt

Mezó'gazdászok 
a várban

A Magyar Agrártudományi 
Egyesület Baranya megyei 
Szervezetének nyugdíjas 
szekciója ülésezett március 
21-én a várban. Az egyesület 
figyelemmel kíséri a mező- 
gazdasági, élelm iszeripari 
termelést, annak fejlődését és 
a több évtizedes tapasz
ta latai alapján  szakmai, 
technikai és tudományos se
gítséget nyújt. Dr.Kelemen 
László az AGROPORT Rt. ve
zérigazgatója - a 150 fős hall
gatóság előtt - aktuális gon
dokról adott szakmai tájékoz
tatót. Ezt követően dr. Álló 
Miklós, az egyesület titkára 
átnyújtotta  eddig végzett 
m unkájának elism eréséül 
Cser Lászlónak, a Baranya 
Megyei Mezőgazdaságért em
lékérmet. A konferencia után 
az egyesület tagjai üzemláto
gatáson vettek részt.

ötszáz fiatal fúvósmuzsiká
jában gyönyörködhetnek is
mét a pécsváradiak a III. 
Gyermek és Ifjúsági Fúvósta
lálkozón, ami április 26-27- 
én, a város védőszentje, Szent 
György napjához kapcsolódik. 
Ezzel kezdődnek meg Pécsvá
rad idei nagyrendezvényei, az 
önkormányzat, a Pécsváradi 
Zeneiskola és a Fülep Lajos 
Művelődési Központ szerve
zésében.

Szombaton, 26-án délután 
az ifjúsági fúvóstalálkozón 5 
zenekar lép közönség elé. 
Vasárnap a dél-m agyaror- 
szági régió német nemzetisé
gi fúvósegyüttesei, 10 zenekar 
ad egym ásnak találkozót 
Pécsváradon, az országos Né
met Önkormányzati Szövet
ség és megyei, helyi szerveze
teinek támogatásával. Illetve 
a német kórusok, tánckarok 
és zenekarok szövetségével. A 
német zenekari szövetség or
szágos alelnöke Apaceller Jó

zsef, a Pécsváradi Zeneiskola 
igazgatója. Az ő elképzelése 
volt három évvel ezelőtt az ifjú
sági. fuvóstalálkozó megszerve
zése Pécsváradon. A kezdemé
nyezés az idei évre regionális 
találkozóvá bővült és német 
nemzetiségi jelleggel és támo
gatással gazdagodott.

A múlt század folyamán itt 
(Pentagon, Kollégium által 
határolt terület) állomásozó 
lovasregimentek révén Pécs- 
váradra jellemző volt a fúvós 
katonazene. Ezt vették át 
nemcsak a helyi német rezes
bandák, hanem a magyar 
népzenészek is. A pécsváradi 
találkozóval ezekre a helyi fú
vóshagyományokra is utalni 
kívánt a kezdeményező Apa
celler József.

Az eseményre 500 fiatal fú
vóst várnak, a déli országrész 
zenekarait. A program ki
em elkedő eseménye lesz a 
Baranya Megyei Gyermek
fesztiválnak.

A gyermekfesztivál megnyitója
Pécsváradon rendezik a VI. Weöres Sándor Gyer

mekszínjátszó Találkozó Baranya Megyei Feszti
válját április 5-én, szombaton. A  találkozó, amit dr. 
Hargitai János, a Baranya Megyei Közgyűlés el
nökhelyettese nyit meg, 9.30-kor kezdó'dik. A  me
gye minden részéből 200 iskolás mutat be 16 pro
dukciót.

Külön rangot ad az eseménynek, hogy ez lesz a Ba
ranyai Gyermek és Ifjúsági Fesztivál nyitórendezvé
nye. A  legjobbak a területi illetve az országos mezőny
be jutnak. A  szemlét szakmai tanácskozás követi.

A  bemutatók nyilvánosak az érdekló'dő pécsvára
di gyerekek számára.
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Pécsváradi Spartacus NB II. 

női tavaszi sorsolás

Megyei serdülő és ifjúsági labdarúgó bajnokság 
1996-97. évi tavaszi sorsolása

(kézilabda)
Március 29-én, szombat 14.30 
Április 5., szombat 16 
Április 13., vasárnap 10 
Április 19., szombat 16 
Április 27., vasárnap 15 
Május 3., szombat 17 
Május 11., vasárnap 11 
Május 18.
Május 24., szombat 16 
Május 31., szombat 17 
Június 7., szombat 16

Marcali-Pécsvárad
Pécsvárad-Siófok
Tási-Pécsvárad
Pécsvárad-Tamási
BBSC-Pécsvárad
Pécsvárad-Zalaszentgrót
Cece-Pécsvárad
pihend
Pécsvárad-Mohács
Simontornya-Pécsvárad
Pécsvárad-Sárvár

Pécsváradi Spartacus NB II. 

férfi tavaszi sorsolás

(kézilabda)
Március 29., szombat 17 
Április 5., szombat 15 
Április 12., szombat 17 
Április 19., szombat 18 
Április 24. , csütörtök 19 
Május 3., szombat 19 
Május 10. (szombat) 18 
Május 17. (szombat) 18 
Május 25. (vasárnap) 10 
Május 31. (szombat) 17 
Június 7. (szombat) 18

Csurgó-Pécsvárad
P. Postás-Pécsvárad
Harkány-Pécsvárad
Pécsvárad-Szigetvár
Tolnatej-Pécsvárad
Pécsvárad-BBSC
Zalaszentgrót-Pécsvárad
Pécsvárad-Szentgotthárd
Segesd-Pécsvárad
PEAC-Pécsvárad
Pécsvárad-Barcs

Városi Sportcsarnok
április

3-án, csütörtökön 19 órától 
megyei I. osztályú nó'i kézilab
da mérkőzés Pécsvárad-TÁSI

5-én, szombaton 16 órától 
NB II. nól kézilabda Pécsvá- 
rad-Agrover-Siófok, 18 órától 
megyei I. osztályú nó'i kézi
labda Zsolnay-Mohács.

7-én, hétfőn 15.30 órától: 
középiskolás kosárbajnokság 
Pécsvárad-Zipemovszky

10-én, csütörtökön 19.15 
órától NB II. férfi kosárlabda 
Pécsvárad-Dombóvár

12-én, szombaton 16 órától 
megyei I. osztályú nól kézilab
da Pécsvárad-Komló

14-én, hétfőn: 16 órától kö
zépiskolai kosárlabdabajnok

ság Pécsvárad-Janus Panno
nius Gimnázium

19-én, szombaton 16 órától 
NB II. női kézilabda Pécsvá- 
rad-Agrover-Tamási, 18 órától 
NB II. férfi kézilabda Pécsvá
rad-Szigetvár

22-én, kedden 19 órától 
megyei I. osztályú női kézi
labda Zsolnay-TÁSI

24-én, csütörtökön 19 órá
tól megyei I. osztályú női ké
zilabda Pécsvárad-Beremend

26-án, szombaton 17 órától 
NB II. férfi kosárlabda Pécs
várad-Sárvár

29-én, kedden 19 órától 
megyei I. osztályú női kézilab
da Pécsvárad-MATÁV

XX. forduló 04. 05.
Harkány-Pécsvárad

XXI. forduló 04. 13.
Pécsvárad-Hímesháza (csak ifi)

XXII. forduló: 04. 19.
Bóly-Pécsvárad

XXIII. forduló: 04. 27.
Pécsvárad-Gödre (csak ifi)

XXIV. forduló: 05. 03.
Szigetvár-Pécsvárad

Mérkőzések kezdési időpontja: 
egymérkőzés esetén 9.30 
két mérkőzés esetén serdülő 9.30, ifjúsági 11.30

Labdarúgás: tavaszi forduló

A Pécsváradi Spartacus megyei I. o. labdarúgó
csapatának idei első meccsei:

Március 16. 16. forduló,
Kozármisleny-Pécsvárad 0:2 
(0:1), 300 néző.

Összeállítás: Szigeti - Ful- 
ler Z., Dancsó, Cseresznyés - 
Ackermann, Abelovszki (Mes
ter), Zsáli, Takács, Spannen- 
berger (Pere) - Botló, Becker 
(Steigerwald).

A nagy nevekkel kiálló és 
megerősített hazai csapat si
ma vereséget szenvedett. Gól
lövő: Becker (2)

Ifik: Pécsvárad - Üjpetre 
3:0

Március 23. 17. forduló.
Pécsvárad - Szabadszentki
rály 1:1 (0:1), 300 néző. Ösz- 
szeállítás: Szigeti - Fuller Z., 
Dancsó, Cseresznyés - Acker
mann, Abelovszki, Zsáli (Ta
kács II.), Takács, Spannen- 
berger - Botló, Becker.

A  második félidőben már 
nagyon közel állt a hazai csa
pat a győzelemhez, de a sze
rencse is a vendégekhez pár
tolt. Góllövő: Botló.

Ifik: Kozármisleny - Pécs
várad 0:8 (0:0)

Férfi nemzetközi és női megyei torna
Kézilabda Zengő" Kupa március 15-ig 

Pécsvárad
A március 15-i ünnep tisz

teletére két mérkőzéssoroza
tot is rendeztek a sportcsar
nokban sportkörünk elnöke, 
Zsáli János kezdeményezésé
re. A  férfi nemzetközi torna 
eredményei: Pécsváradi Spar- 
tacus-PEAC-Kettele 24-23. 
Tolna tej-Valpovo (horvát) 17- 
29. Pécsváradi Spartacus-Tbl- 
natej 35-22. PEAC-Kettele- 
Valpovo 26-22. Tolnatej-PE- 
AC-Kettele 28-21. Pécsváradi 
Spartacus-Valpovo 27-29.

A végeredmény: 1. Valpovo 
(horvát), 2. Pécsváradi Spar
tacus, 3. PEAC-Kettele, 4. 
Tolnatej. A  legjobb kapus: 
Szkalonai Gábor (PEAC-Ket
tele). A legjobb góllövő: Frey

Tamás (Pécsváradi Sparta
cus) 30 góllal.

A női megyei körmérkőzé
ses találkozók eredményei: 
Mohácsi TE-Tferm Bt.-KC 12- 
21. Pécsváradi Agrover-Mohá- 
csi TE 20-12, Pécsi TÁSI-Mo- 
hácsi TE 14-21. Pécsváradi 
Agrover-Terni Bt-KC 18-18. 
Pécsváradi Agrover-Pécsi TÁ- 
SI 25-10. Térni Bt-KC-Pécsi 
TÁSI 22-16.

A végeredmény: 1. Pécsvá
radi Agrover 2. Térni Bt-KC, 
3. Mohácsi TE, 4. Pécsi TÁSI. 
A  legjobb kapus: Krasznai Zsó
fia (Térni Bt-KC). A legjobb gól
lövő: Mészáros Bea (Pécsváradi 
Agrover) 22 góllal.

Pucz Péter
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Az ifi kosarasok
A Spartacus Sportkör Ifjúsági kosárlabda-csapata a 

tavaszi fordulóban. Álló sor, balról: Schneider Attila, 
Vadász Csaba, Varga István, László Zoltán, Gelen
csér János edző, Papp Norbert, Mezei Szabolcs.

Ü lő sor: Kiss Gábor, Bayer Balázs, Apaceller 
András, Gál Attila, Kungl János.

Fotó: Patonai Attila

a Pécsváradi önkorm ányzat 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______________________________________ ______ )

Festékben a csúcson:

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

| O K K E R Á R P Á D
| ÜZLETHÁZ ÜZLETHÁZ
$ Pécs, Hajnóczy u. 6. 
1 Tel.: 72/251-715
I

Pécs, Csikor K. u. 24. 
(Baumax mellett)
Tel.: 72/437-878

Ha ezt a hirdetést bemutatja 
-  ápr. 30-ig, egyszeri vásárlásra -  
további 5% árengedményt adunk!


